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ข้าพเจ้าเป็นลูกครึ่ง
คณพร โพธิจิตสกุล

ข้าพเจ้าเป็นลูกคร่ึงของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ นั่นแปลว่าข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาคณะสังคมวิทยาฯ 2 ปี และคณะสังคม 

สงเคราะห์ฯ 2 ปี ข้าพเจ้าสอบเอนทรานซ์มาเรียนในคณะสังคมสงเคราะห์ พอเรียน 

ไปได้ 2 ปี ข้าพเจ้าก็ได้ท�าเรื่องขอย้ายมาเรียนที่คณะสังคมวิทยาฯ ซึ่งตั้งอยู่ข้างๆ 

คณะเดิม เรียนอยู ่ 2 ปี ก็ได้วุฒิสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต โดยมีวิชา

สังคมสงเคราะห์เป็นเสมอืนวชิาโท ข้าพเจ้าคดิว่าในตอนนัน้หรือก่อนหน้านัน้ ไม่น่าจะมี

นกัศกึษาคณะอ่ืนๆ ขอย้ายมาเรยีนคณะนี ้เนือ่งจากในสมยันัน้คณะสงัคมวทิยาฯ ระดบั

ปริญญาตรีมีนักศึกษาที่ตั้งใจสอบมาเรียนในคณะน้อยมาก 

 ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนว่าข้าพเจ้ามอีายเุท่ากบัคณะ ทราบเพยีงว่าเมือ่มา

เข้ามามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยมีอายุกึ่งศตวรรษแล้ว มาบัดน้ีคณะ

ที่ข้าพเจ้าศึกษาจนจบมานั้นก็มีอายุกึ่งศตวรรษเช่นกัน  จึงเป็นโอกาสอันดีที่ควรจะได้

บันทึกเรื่องราวของคณะไว้ในยามที่ยังมีความทรงจ�าอยู่

 เมื่อวันที่ข้าพเจ้าขอย้ายออกจากคณะเดิมมาคณะใหม่นั้น จ�าไม่ได้ว่าใช้เวลา

ด�าเนินการนานเท่าใดและมกีระบวนการใดบ้าง ข้าพเจ้าท�าเพยีงเขยีนบนัทกึขอย้ายและ

เหตุผลขอย้าย และคณะคงดูคะแนนตอนเอนทรานซ์ว่าคะแนนถึงที่จะเรียนในคณะนี้ 

หรือไม่ ข้าพเจ้าไม่ทราบอะไรมากนัก รู้เพียงว่าเมื่อเปิดเทอมปี 3 ก็มีเลขทะเบียนเป็น

ของคณะน้ีแล้ว  แต่นัน้กท็�าให้ข้าพเจ้าต้องเริม่เรยีนวชิาพืน้ฐานของคณะพร้อมกบัน้องๆ 

ปี 1 ปี 2 แต่อย่างไรก็ตามทันจนเรียนจบในเวลาที่ก�าหนด 

 ความทรงจ�าแบบกระท่อนกระท่อนนั้นบอกว่า สมัยก่อน วิชาท่ีเรียนในคณะ 

ไม่ได้มชีือ่วชิาแบบสมยันี ้ ข้าพเจ้าเคยเรยีนวชิาสงัคมวทิยาชนบท  สงัคมวทิยาครอบครวั  

สังคมวทิยาวรรณกรรม  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัชาตพินัธุ ์ โบราณคด ี วฒันธรรมญีปุ่น่ 

(หากเป็นสมัยนี้อาจเป็นวิชาวัฒนธรรมเกาหลี) วิชาสถิติ ทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎี

มานษุยวทิยา การวจิยั  ส่วนวชิาเลอืกอืน่ๆ นัน้กด็จูะลมืไปแล้ว ข้าพเจ้าเรยีนหนงัสอืด้วย

ความสุขและสบาย เนื่องด้วยสังคมศาสตร์เป็นวิชาท่ีชื่นชอบ แม้ว่าครั้งแรกท่ีสอบเก็บ

คะแนนวิชาทฤษฎีสังคมวิทยา จะได้คะแนน 5 จาก 20 หรือ 30 คะแนน  ซึ่งน่าเกลียด

เป็นอย่างยิ่งส�าหรับข้าพเจ้า จนท�าให้ต้องขอ drop แต่เมื่อกลับมาเรียนใหม่ภายหลัง  

กท็�าคะแนนได้ถงึ B+ และชอบวชิาทฤษฎต่ีางๆ เป็นอย่างยิง่นบัแต่นัน้มา เนือ่งจากเมือ่

แม่นในทฤษฎแีล้ว  การน�าไปปรบัใช้อธบิายสิง่ต่างๆ กด็จูะง่ายไปทัง้หมด ความทรงจ�า

เกี่ยวกับ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล อาจารย์ผู้สอนนั้นมีมากมาย แต่ค�าหนึ่งที่จ�าได้แม่นย�าใน

ชัน้เรยีนคอื อาจารย์บอกว่า สิง่ต่างๆ ทีเ่ราเรยีนไปนี ้เราเรยีนไปเพือ่ใช้ท�าประโยชน์เพือ่

ผู้อื่น ในชั้นเรียนวิชาสังคมวิทยาครอบครัว ข้าพเจ้าจ�าได้ว่า อาจารย์กมลา แสงสีทอง 

บอกนักศึกษาในชั้นเรียนว่า อย่าเขียนรายงานส่งมาด้วยดินสอ เพราะอาจารย์มองไม่

เห็นโดยเฉพาะเวลาที่อ่านตอนกลางคืน  ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าท�าไมจึงมีผู้เขียน

รายงานด้วยดินสอ ซึ่งยังนึกค�าตอบไม่ได้ว่าท�าไมจนถึงบัดนี้ เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบ

ยังมิได้รับปริญญา ข้าพเจ้าก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ยุพา คลังสุวรรณ หางาน

ให้ท�าและได้ท�างานกับท่านอยู่นานพอสมควร จนเมื่อออกจากงานนั้นแล้วข้าพเจ้า 

ก็ไม่เคยได้พบอาจารย์อีก จึงขอถือโอกาสขอบพระคุณท่านไว้ ณ ท่ีน้ี รวมถึงอาจารย์ 

บุญมา นครอินทร์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้เซ็นค�้าประกันการท�างานให้ข้าพเจ้าในเวลาต่อมา 

ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เช่นกัน  

 เรื่องราวนี้ดูราวกับบันทึกส่วนตัว ข้าพเจ้าเพียงประสงค์ให้ทราบวิชาความรู้

ที่สอนในอดีต เรื่องราวของอาจารย์ซึ่งอยู่ในความทรงจ�าของลูกศิษย์เสมอ แม้ข้าพเจ้า 

จะจ�ารายละเอียดของวิชาการท่ีศึกษาเล่าเรียนไม่ได้แล้ว แต่เมื่อย้อนคิดคราวใด 

ข้าพเจ้าก็มีความสุขเสมอท่ีได้เรียนในคณะนี้ และไม่เคยเสียใจท่ีเลือกเรียนท่ีคณะนี้  

แม้ในเวลานัน้พวกเรานกัศกึษาจะไม่รูว่้าเมือ่เรยีนจบสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาแล้ว

จะไปประกอบอาชพีอะไร ทกุวนันีเ้มือ่เหน็เรือ่งราวของชาวเขา คนชายขอบ วฒันธรรม

โบราณ ศิลปะ โบราณวัตถุ ผู้คนหลากหลายประเทศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม ข้าพเจ้า

ก็ยังคงตาลุกวาว ตื่นเต้นดีใจที่จะได้อ่าน ได้ชม ได้คิด  
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 คร้ังหนึ่งมารดาของญาติผู ้น้องที่สอบเอนทรานซ์ได้คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ได้สอบถามข้าพเจ้าว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้าง ข้าพเจ้าก็ตอบได้แบบ

คลุมเครือเต็มทีว่า เรียนเรื่องสังคม วัฒนธรรม ผู้คน ต้องอ่านหนังสือเยอะ รักการอ่าน  

ส่วนจบไปแล้วจะท�าอะไรนั้นก็ไม่ชัดเจนนัก หากชอบด้านนี้ก็ลองมาเรียน หลังจากนั้น

ข้าพเจ้าก็ทราบข่าวว่าญาติผู้น้องน้ันได้ไปเรียนบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยเอกชน  

ซึ่งไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดข้าพเจ้าจึงได้ยินดียิ่งนัก อาจเป็นเพราะข้าพเจ้าคิดว่า 

วิชาที่เรียนไปแล้วหางานยาก ไม่ท�าเงิน บอกไปก็ไม่ค่อยมีใครรู้จัก วิชาแบบนี้ควร

ต้องการเฉพาะคนที่รักมันจริงเท่านั้น หากไม่รักกันจริงก็ไปเรียนสาขาอื่นๆ เถิด  

ช่วงเวลาส�า

 

าหรบัใครกต็ามทีอ่ยูบ่รเิวณรอบๆ 

สนามฟุตบอล

 จะมีนักศึกษาใหม่สักกี่คนท่ีรู้ว่าเจ้าของค�าคม คือ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ 

ศรีบูรพา นักคิดนักเขียนคนส�า

 ความหมายของค�าคม เราไม่รู้ว่าในแต่ละยุค แต่ละสมัยมีความเข้าใจต่างกัน

อย่างไร เพราะทันทีที่ข้อความกลายเป็น “สัญญลักษณ์” ความหมายของมันก็มักจะ  

“ลื่นไหล” ไปตามกาลเวลา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้คน

 เยื้องออกมาอีกฝั ่งของสนามฟุตบอล มีอาคารเล็กๆ สูง 5 ชั้น ตั้งอยู ่ติด 

มุมก�าแพงฝั่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นตึกท่ีดูสงบเสงี่ยม 

เจียมตนเมื่อเทียบกับหอประชุมขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู ่ด้านหน้า ตึกหลังนี ้

เรียกกันว่าตึกคณะสังคมสงเคราะห์ 

 แต่ภายในตึกกลับมีคณะเล็กๆ อยู่ด้วย ประหนึ่งว่าก�าลังแอบซ่อนกลัวใคร 

จะพบเห็น แม้แต่ป้ายคณะก็มีขนาดเล็กมาก ยิ่งมีรถจอดริมถนนด้านข้าง ก็บดบัง 

ป้ายคณะจนมองไม่เห็น

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 นักศึกษาในยุคนั้น มักจะบ่นน้อยใจว่าแม้แต่ตึกของคณะก็ไม่มี เมื่อเทียบกับ

คณะอื่นในธรรมศาสตร์ มีเพียงคณะเดียวที่ไม่มีตึกของตัวเอง
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 แม้จะเป็นเพียงคณะเล็กๆ แต่กลับให้โอกาสอันยิ่งใหญ่

 การเรียนการสอนของคณะ ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายในห้องเรียนเป็นหลัก 

เนือ้หาวชิาก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพเิศษ เพราะเป็นการเรียนพืน้ฐานให้นกัศกึษาเข้าใจ 

“เบือ้งต้น” แต่นกัศกึษาขณะนัน้หลายคนมกัจะภาคภมูใิจในวชิาของตวัเองว่าไม่เหมอืน

ใคร ท�าให้เข้าใจชีวิตและโลกมากขึ้น

 ผมชอบบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วิชาส่วนใหญ่ไม่ได้ “เช็กชื่อ” หรือ ตรวจสอบว่านักศึกษาคนไหนขาดเรียนบ้าง ยกเว้น

วิชานั้นมีคนเรียนน้อย ก็จะเป็นที่สังเกตของอาจารย์ได้ง่าย 

 ที่ชอบเพราะไม่ต้องเข้าเรียน แทบนับครั้งได้ในการเข้าเรียน ยกเว้นวิชาที่ให้

ความสนใจจริงๆ ทั้งเนื้อหาของวิชาและอาจารย์ผู้สอน

  สิ่งที่ “ชอบมาก” อีกอย่าง คือเราสามารถเลือกลงวิชาเรียนข้ามคณะในวิชาที่

สนใจ แม้แต่วิชาในระดับปริญญาโทก็ขออาจารย์เข้าไปนั่งฟังได้อีกด้วย

 ในช่วงนัน้ ผมช่ือชอบการเรยีนการสอนของอาจารย์ 2 ท่านเป็นพเิศษ เคยตัง้ใจ

ไว้ว่าหากได้มีโอกาสเป็นอาจารย์จะยึดสไตล์การเรียนการสอนเอาไว้เป็นแบบอย่าง 

 อาจารย์ยศ สันตสมบัติ และ อาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

 อาจารย์ยศ ในขณะนั้นเป็นผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโท อยู่บนชั้น 2 ของ

อาคารโรงอาหารเดิม ซึ่งขณะนี้ทุบทิ้งไปแล้วและสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแทน นักศึกษา

คณะสังคมฯ มักจะพูดถึงว่าเป็นอาจารย์สอนแต่วิชา “ยากๆ” เรียนแล้วได้ “เกรด”  

ไม่ค่อยดี

 ผมฟังแล้วก็เฉยๆ เพราะด้วยพื้นฐานความรู้ทางมานุษยวิทยาที่มีมาก่อน 

หน้านี้ รวมทั้งบรรดาวิชาทางปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์การเมือง จึงไม่ได้

หวั่นวิตกเรื่อง “เกรด” เพราะมีความเช่ือมาโดยตลอดว่าวิชาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ สิ่งส�าคัญอันดับแรกคือ “ใจ” สิ่งต่อมาคือ “เวลา”

 หากม ี“ใจ” ก็จะพบแต่ความหรรษา และเมือ่มี “เวลา” กจ็ะพบแต่ความอิม่เอมใจ 

 ผมลงเรียนกับอาจารย์ยศทุกวิชาที่ เป ิดสอน มานุษยวิทยาการเมือง 

มานุษยวิทยาว่าด้วยเพศ และสัมมนาทางมานุษยวิทยา ซึ่งได้ข้อคิดจากการได้รู้จัก

กับอาจารย์มาหลายปีว่าอาจารย์เป็น “ครู” อย่างแท้จริง ไม่เคยหยุดการสอนเลย 

สักครั้งเดียว หรือกรณีสอนไม่ได้จริงๆ ก็จะเลื่อนไปเวลาอื่น อีกทั้งอาจารย์เป็นคนที่ 

สอนเต็มเวลาอย่างยิ่ง บางครั้งก็เกินเวลาด้วยซ�้าไป 

 รูปแบบการเรียนการสอนยิ่งน่าประทับใจยิ่งกว่า เพราะอาจารย์จะไม่บรรยาย

ก่อน แต่จะให้งานนักศึกษาไปอ่านก่อนเข้าห้องเรียน จากนั้นจะให้มาน�าเสนอและ 

ถกเถียงกัน จบท้ายด้วยการบรรยายเชิงทฤษฎี

 ปัญหาของนักศึกษาจะเหมือนกันหมดหรือไม่นั้น ไม่อาจทราบได้ แต่ที่เจอ

ก็คือในตอนแรกก็อ่านกันมา แต่นานๆ ไปก็ไม่ค่อยจะอ่านมาก่อนเรียน นอกจากมา 

นั่งฟังอาจารย์ ซึ่งบางคราวเห็นอาจารย์นั่งท�าหน้าตา “เบื่อหน่าย” 

 แต่ส�าหรับผมแล้วไม่มีปัญหา เพราะอ่านมาทุกครั้ง พอนานๆ ไป อาจารย์ก็

มอบหมายให้เป็นคนน�าเสนอ จากน้ันก็เปิดประเด็นถกเถียงกัน ซ่ึงก็ท�าให้บรรยากาศ

การเรียนการสอนในลักษณะนี้เดินหน้าไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาเรื่อง “เด็กไม่ท�า 

การบ้าน”

 ในระหว่างท่ีเรียนกบัอาจารย์ยศ มวีนัหนึง่อาจารย์ถามว่า “ไปเรียนกบัชยัวฒัน์

หรือยัง” เพราะอาจารย์ยศบอกว่าท่านเป็นอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ที่หาตัวจับได้ยากใน

เมืองไทย 

 “อยากอ่านหนังสืออะไรก็ไปหาชัยวัฒน์”

 จากนั้นผมก็ไปลงเรียนกับอาจารย์ชัยวัฒน์ จ�าได้ว่าเป็นวิชาแนวคิดทาง 

การเมืองของมาคิอาเวลลี จึงได้รู ้ว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญมาคิอาเวลลีคนหน่ึง 

ของเมืองไทย แต่ผมเคยประทับใจงานของอาจารย์มาก่อนหน้านั้นแล้ว ในหนังสือ 

รวมบทความชื่อ การเมืองมนุษย์ : รัฐศาสตร์ทวนกระแส

 จากนัน้กล็งเรยีนกบัอาจารย์อกีวชิา คอื การเมอืงว่าด้วยความไม่รนุแรง (Non-

Violence) 

 ผมรู ้สึกชอบสไตล์การสอนของอาจารย์ชัยวัฒน์ขึ้นมาทันทีในชั่วโมงแรก 

อาจารย์ชยัวฒัน์ไม่ได้หยบิหนงัสือหรือเปเปอร์มาใช้สอน แต่จะถือการ์ดขนาดเท่าฝ่ามอื

มาปึกหนึ่ง แต่การสอนจะคล้ายกับอาจารย์ยศอย่างหนึ่งคือ จะตั้งค�าถามให้นักศึกษา 

ได้ถกเถียง 

 แต่เนื่องด้วยห้องเรียนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษามาก อาจารย์จึงใช้วิธ ี

เดนิผ่านช่องทางเดนิ แล้วจีถ้ามนกัศกึษา ดงันัน้ไม่ว่าใครจะนัง่อยูต่รงไหน มมุห้องหรอื

หลังห้อง ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้น ประหนึ่งว่าต้องการให้ทุกคนได้พูดและถกเถียง

 ก่อนจบท้ายชัว่โมง จะเป็นการบรรยายทีเ่ตรยีมไว้ในการ์ดนัน่เอง ในช่วงนัน้ไม่

ว่านกัศกึษาคนไหนพยายามถามนอกลูน่อกทาง อาจารย์กพ็ยายามตดับท เพือ่บรรยาย

ให้จบตามที่ได้เตรียมมา



168 169

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 เม่ือรู้ว่าผมเรียนกับอาจารย์ชัยวัฒน์ ในวิชาว่าด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง  

วันหนึ่ง อาจารย์ยศบอกว่า “ฝากไปบอกชัยวัฒน์ด้วย มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้ความรุนแรง” 

นัยตามความหมายก็คือการแสวงหา “ความไม่รุนแรง” นั่นเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ 

เพราะเป็นสันดานของมนุษย์อยู่แล้ว 

 เมือ่เอาค�าถามไปบอกอาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านหยดุนิง่ชัว่ครู ่ก่อนบอกว่า “ไปบอก

ยศด้วยนะ มนุษย์ไม่ใช่มีแต่เรื่องเซ็กซ์” ในความหมายก็คือ อาจารย์ยศ ท่านเชี่ยวชาญ

ด้านจิตวิเคราะห์ โดยเฉพาะส�านักซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่มองว่าอารยธรรมของมนุษย ์

ถือก�าเนิดมาจากแรงปราถนาด้านเพศ

  ในช่วงเวลาราว 2 ปี ที่ได้เรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ถือเป็นช่วงเวลาอัน

ส�าคญัยิง่ ซึง่ไม่เพยีงแต่ความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนการสอน แตย่งัมติิอืน่ของชวีติอีกด้วย 

ในขณะช่วงนัน้กระแสแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) หรือหลงัสมัยใหม่ 

(Post-modernism) เริ่มทะลักเข้ามาในแวดวงปัญญาชนและนักวิชาการ

 อาจารย์ชัยวัฒน์บอก “มีแต่โครง” ซึ่งก็ไม่รู้แน่ชัดหมายถึงอะไร

 ผมไม่รู้ว่าในช่วงที่เรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่านนั้น ได้อ่านหนังสือมากน้อยแค่

ไหน รูแ้ต่เพยีงว่าไม่รูจ้กัเบือ่และเหนด็เหนือ่ย ไม่เพยีงแค่หนงัสอืที ่“ลสิต์” มาให้เท่านัน้ 

แต่อ่าน “มั่ว” ไปหมดเมื่อมีประเด็นและต้องการรู้

 ความรู้ในช่วงเวลานั้น ยังเป็นพื้นฐานให้กับชีวิตท�างานจนถึงปัจจุบันในอาชีพ

สื่อมวลชน ทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพิจารณาปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

 ช่วงเวลาอันส�าคัญส�าหรับคนคนหนึ่ง จะเกิดข้ึนไม่ได้ หากไม่มีช่วงเวลากับ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

ความทรงจ�าที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม
ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

หลังจากเรียนจบสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากเชียงใหม่ ผมไปสอนหนังสือ

อยูท่ีข่อนแก่นได้หนึง่ปี ก่อนตดัสนิใจเข้ากรงุมาเรยีนปรญิญาโท สาขาวชิามานษุยวทิยา

ที่ท่าพระจันทร์เมื่อปีการศึกษา 2539 ณ ที่แห่งนี้ชีวิตของคนชายแดนและอาจารย์

มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดอย่างผมหวั่นวิตกอยู่ไม่น้อยท่ีต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุง 

ตามล�าพัง แม้จะถูกมองว่าเรียนจบ “สายตรง” มาจากเชียงใหม่ เช่นเดียวกับเพื่อนร่วม

รุ่นอีก 3 คนที่เป็นลูกหม้อของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส�านักท่าพระจันทร์ แต่ผม

ก็ไม่ได้ “รู้สึก” ว่าตัวเองได้เปรียบเพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้เลย เพราะเพื่อน

ทีม่าจากศาสตร์และอาชพีอืน่ ต่างพกพาเอาความรูแ้ละประสบการณ์ทีร่�า่เรยีนและฝึกฝน 

ท้ังจากธรรมศาสตร์เองและสถาบันอื่นๆ มาด้วย ผมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้หลาย 

อย่างกับเพื่อนร่วมรุ่นท้ังเรื่องวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ท�าให้การเรียนเต็ม

ไปด้วยสีสัน ความกงัวลท่ีต้องใช้ชวีติในเมอืงหลวงเร่ิมหายไปทีละน้อย เร่ิมสนกุท่ีจะเข้า 

ไปค้นคว้าในห้องสมุดของธรรมศาสตร์พอๆ กับการส�ารวจร้านอาหารเจ้าอร่อยแถว 

ท่าพระจันทร์ จนกลายเป็นความทรงจ�าที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม

 ผม “รู้สึก” ว่าตวัเองโชคดมีากท่ีได้เรียนและพบปะพดูคยุกบัอาจารย์หลายท่าน

ทีเ่คยได้ยนิชือ่และเคยอ่านผลงานของท่านตัง้แต่สมยัเรยีนอยูท่ีเ่ชยีงใหม่และท�างานอยู่

ทีข่อนแก่น ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมุติร อาจารย์ฉววีรรณ อาจารย์ปรติตา อาจารย์ธรียทุธ 

อาจารย์สมจินตนา อาจารย์พรชัย อาจารย์ปฐมฤกษ์ รวมท้ังอาจารย์เสมอชัย ซ่ึงท่าน 

หลงัสดุนีต่้อมาได้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ของผมและได้ให้ความเมตตากบัผม
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มาโดยตลอด แม้กระทั่งตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกที่แคนาดาท่านก็ยังให้ค�าแนะน�าที่

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการเขยีนวิทยานิพนธ์ นอกจากนี ้สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา

ของธรรมศาสตร์ยังท�าให้ผมได้รู ้จักกับเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกหลายคนที่มาจาก 

หลากหลายสาขาอาชีพและที่ได้กลายเป็นร่วมวิชาชีพในเวลาต่อมา

 สิ่งหนึ่งที่ผม “รู้สึก” ได้เมื่อมาเรียนที่นี่คือการไม่เน้นสอนว่าจะท�าวิจัยทาง

มานุษยวิทยาอย่างไรหรือจะลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่อย่างไร แต่ให้ความส�าคัญกับการ

เรียนรู้มโนทัศน์หรือทฤษฎีต่างๆ ผมยังจ�าได้ดีเมื่อคราวที่เรียนกับอาจารย์ธีรยุทธท่าน

บรรยายเก่ียวกับสัญวิทยาและสัญศาสตร์ รวมทั้งมโนทัศน์ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ หรือ 

มิเชล ฟูโกต์ ที่ยังไม่แพร่หลายมากนักในเมืองไทยในยุคนั้น หรือแม้แต่ทฤษฎี

มานษุยวทิยาคลาสสกิอย่างโครงสร้างนิยมของ โคลด เลว ีสโทรสส์ ทีอ่าจารย์ปรติตาเป็น 

ผูส้อน มีเพียงวชิาเดยีวทีท่�าให้ผม “รูส้กึ” ว่าได้มโีอกาสไปลง “สนาม” ทางมานษุยวทิยา

อย่างจริงจังแม้จะเป็นการเก็บข้อมูลในเมืองระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม คือวิชา “พิธีกรรม

วิเคราะห์” ที่เรียนกับอาจารย์พรชัย พวกเราต้องไปเฝ้าสังเกตดูความเป็นเป็นไปของ

พิธีกรรมและสัมภาษณ์พระที่วัดเล่งเน่ยยี่ ส่วนเนื้อหาที่ “รู้สึก” ว่ายากที่สุดส�าหรับ 

ตัวเองคือมานุษยวิทยากายภาพที่สอนโดยอาจารย์เสมอชัย ที่ว่ายากเพราะมีศัพท์

เทคนิคมากและต้องมีการค�านวณด้วย ดังนั้นคะแนนในส่วนนี้เลยออกมาไม่ค่อยดีนัก  

วิชาที่ต้องอ่านบทความภาษาอังกฤษบ่อยที่สุดและมีวิทยากรมาบรรยายคือวิชาของ 

อาจารย์ปริตตา ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไม่เพียงแต่เร่ืองของวิชาการเท่าน้ัน แม้แต ่

ภาษาเขียนท่ีพวกเราใช้ในการเขียนรายงานหรือข้อสอบท่านก็ให้ความส�าคัญด้วย 

อาจารย์ท่านท่ีผมเรยีนด้วยมากทีส่ดุคอื อาจารย์สมจนิตนา เรียนกบัท่านถึงสองวชิา คอื 

“มานุษยวิทยาจิตวิทยา” และ “วัฒนธรรมเมือง” ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ที่ธรรมศาสตร์

จนถึงวันที่ผมเรียนจบและผมไม่มีโอกาสได้กล่าวค�าขอบคุณกับท่าน ผมยังระลึก 

ถึงท่านอยู่เสมอ

 ตอนเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อท�าวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ ผมเลือกท�าวิจัยที่

ภมูลิ�าเนาของตวัเองคอือ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และต้องเดนิทางมาทีก่รุงเทพฯ เพือ่

รายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์เสมอชัยเป็นระยะๆ ประโยคหน่ึงที่อาจารย์เสมอชัย

มักพูดในตอนที่ผมไปเล่าเรื่องข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการลงสนามหรือรายงานความ

ก้าวหน้าของการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ท่านฟัง คือ “ให้ข้อมูลเป็นตัวเล่าเรื่อง” ค�าสอน 

ดังกล่าวท�าให้ผมตระหนักว่านักวิจัยที่ดีไม่เพียงแต่มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้ได้มากและครบถ้วนที่สุดเท่าน้ัน หากยังต้องมีความสามารถในการร้อยเรียงและ 

น�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วย ค�าสอนของท่านติดตัวผมจนกระทั่งเรียนจบจาก

ธรรมศาสตร์ สบืเนือ่งไปจนถงึการเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ รวมทัง้ได้น�าค�าสอนดงักล่าว 

มาเป็นแนวทางในการสอนหนงัสอืหรอืให้ค�าแนะน�านกัศกึษาในฐานะอาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์ด้วย ผม “รู ้สึก” ซาบซึ้งและขอบคุณอาจารย์เสมอชัยทุกครั้งที่นึกถึง 

เรื่องนี้

 ผม “รู้สึก” เสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ช่วงที่เรียนอยู่ผมไม่มีโอกาสได้เก็บข้อมูล 

ภาคสนาม ร่วมเดินทาง หรือท�างานร่วมกับอาจารย์สุมิตร นักวิชาการไทศึกษา 

แถวหน้าของเมืองไทย นับเป็นการพลาดโอกาสคร้ังส�าคัญท้ังๆ ท่ีตัวเองสนใจทาง

ด้านชาติพันธุ์ศึกษาและในเวลาต่อมางานวิจัยในระดับปริญญาเอกของผมก็เกี่ยวข้อง 

กับกลุ ่มคนไทท่ีจังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับคนไทใหญ่ของ 

อาจารย์สุมิตรที่ท�าร่วมกับอาจารย์เสมอชัยให้โอกาสผมได้ศึกษาวิถีชีวิตความ 

เป็นอยู่ของคนไทใหญ่ในรัฐฉาน และผมเองก็อาศัยข้อมูลเหล่านั้นเป็นแนวทางในการ 

ท�าความเข้าใจคนไทใหญ่ในจังหวัดเชียงรายในเวลาต่อมา 

 ผม “รู้สึก” ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแหล่งผลิตนักสังคมวิทยา

และนักมานุษยวิทยาชั้นน�าของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีพัฒนาการ 

ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาถึงห้าทศวรรษ ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ “รู้สึก” ตามล�าพังว่า

จุดยืนทางวิชาการท่ีชัดเจนตลอดจนการศึกษาและวิพากษ์สังคม-วัฒนธรรมท่ีเข้มข้น 

ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะน�าไปสู่ความเข้มแข็ง 

ของสังคมศาสตร์ไทยและให้ “ค�าตอบ” ต่อค�าถามท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางพลวัตของ 

สังคมและความหลากหลายของผู้คนในโลกปัจจุบันและอนาคต
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บันทึกความทรงจ�า อิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่มีต่อฉัน
ลภสา สุรารักษ์
นักศึกษารุ่นปี 2532

ตัง้แต่เพือ่นมาบอกว่าคณะจะท�าหนงัสอืทีร่ะลกึครบรอบ 50 ปี และเชญิศษิย์เก่า 

ส่งงานเขียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม มันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากแต่ก็นึกว่าจะเขียน 

อะไรได้ เพราะในหัวตอนน้ีมันเป็นความทรงจ�ารางๆ ที่ผ่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว  

ไอ้เพื่อนก็บอกว่า “ลองเขียนดูนะ เราก็จะเขียน” มีก�าลังใจขึ้นมาหน่อย เวลาก�าหนดส่ง

ก็ใกล้เข้ามาเหลือแค่ 5 วันเอง ผ่านไปสองวันแล้วก็ยังนึกไม่ออก ไอ้เพื่อนมันเขียนล่วง

ไปครบ 5 หน้าแล้ว วันนี้วันที่ 3 เหลืออีก 2 วัน คงต้องเริ่มแล้ว

 การเขียนไม่ใช่งานอาชีพของฉัน เป็นเพียงงานอดิเรกและไม่เคยส่งงานเขียน

เพือ่ลงพิมพ์ทีไ่หนมาก่อน ด้วยความอยากท�าบางอย่างให้กบัคณะบ้างจงึตดัสนิใจเขยีน

ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี ้ฉนัจบการศกึษามานานกว่า 20 ปีแล้ว ไม่เคยกลบัไปร่วมงานหรอื

กิจกรรมใดๆ ของคณะ ไม่เคยกลับไปแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้มา  

ดังนั้น การเขียนครั้งนี้ถือเป็นการร่วมกิจกรรมครั้งแรกและเป็นการแสดงความเคารพ

และขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทีค่อยสัง่สอนและให้ความรูม้าเป็นเวลา 4 ปี ขอบคณุเจ้า

หน้าที่ในคณะที่คอยอ�านวยความสะดวกทุกคน ขอบใจเพื่อนๆ ทั้งหลายทั้งที่สนิทและ 

ไม่สนทิทีย่อมรบัเราเป็นเพือ่น ขอบคุณพี่ๆ  และน้องๆ คณะทีย่นิดจีะรู้จกัฉนั มนัได้แสดง

ให้รู้ว่าฉันมีตัวตนและเป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 ณ ขณะปัจจุบัน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 อทิธพิลของสังคมวทิยาและมานษุยวทิยา

ต่อความเป็นตัวตนนั้นมันอยู่ลึกๆ ภายในตัวฉัน ลึกมากจนต้องใช้เวลาถึงสองวันใน 

การไตร่ตรองค้นหา หากไม่ได้มีโอกาสที่จะเขียนก็คงไม่มีโอกาสได้ค้นพบ คล้ายกับ 

เมล็ดพันธุ์ที่ฝังลงในดินและงอกราก งอกล�าต้นโผล่พ้นดิน เติบโตขึ้น ค่อยๆ แตกกิ่ง 

แตกยอด ที่ผ่านมาเรามัวแต่วุ่นวายกับสังคมภายนอก กับการหาเลี้ยงชีวิตในแต่ละวัน  

ไม่มีโอกาสได้ส�ารวจว่ามีส่ิงใดอยู่ภายในและเติบโตขึ้นบ้าง การใช้ชีวิตในสภาพความ 

เป็นจริงนั้นไม่เหมือนกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็น 

เพียงส่วนหนึ่ง เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ส่ิงอื่นท่ีจะพบเจอในอนาคตเพื่อด�าเนินชีวิต

ในสังคมต่อไป จ�าได้ว่าเมื่อตอนจบการศึกษาใหม่ๆ เคยรู้สึกผิดหวังเมื่อเจอเหตุการณ์ 

บีบคั้นในสังคมการท�างาน จึงคิดว่าสิ่งที่เรียนมาไม่เห็นจะช่วยให้ฉันได้มองสังคมอย่าง

ถูกต้องหรือช่วยให้ฉันเอาตัวรอดในสังคมได้เลย เหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น สังคมพลวัต  

ค�านีม้นัตราตรงึในจติของนกัศกึษาในคณะหลายคน สงัคมมนัมชีวีติและสามารถเคลือ่น

ตัวไปไม่หยุดนิ่ง แต่ละส่ิงท่ีอยู่ภายใต้มันสามารถสร้างผลกระทบต่อกันและกัน มนุษย์

เป็นตัวส�าคัญที่ท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์

ในสังคมให้แน่ชัดจึงเป็นเรื่องท่ียาก ไม่แปลกท่ีทฤษฎีท่ีร�่าเรียนมาอาจไม่ทันสมัยหรือ

เหมาะสมในการอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบเจอ หรือไม่ก็เป็นเพราะฉันนั้นโง่เขลา

เกนิกว่าจะเข้าใจมนัได้ แต่ความผดิหวงัในครัง้นัน้ ท�าให้ฉนัหยดุน�าสิง่ทีเ่รยีนมาวเิคราะห์

อะไรๆ รอบตัว  

 การศึกษาในปัจจุบันคงเปล่ียนไปเน่ืองจากสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลง 

รวดเร็วมาก ทฤษฎีใหม่ๆ คงเกิดขึ้นและอาจารย์คงถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

ค้นคว้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น แม้จะไม่ได้มีโอกาสติดตามศึกษา แต่เชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ท่ีได้ 

ถูกปลูกฝังในตัวฉันขณะศึกษาอยู่ในธรรมศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536 มันก็ 

เพยีงพอแล้ว เพราะมนัสามารถงอกและเตบิโตขึน้เองได้ และท่ีจ�าได้ไม่เคยลมืถึงการอบัุติ 

ของมนัอย่างไม่คาดคดิภายใต้การด�าเนินชีวติประจ�าวนัของฉันเอง ระหว่างการท�างาน

ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องเหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นวิชาหนึ่งของหลักสูตร

การปรับกระบวนทัศน์ในการท�างาน ซึ่งมีแนวคิดท่ีว่าพฤติกรรมท่ีดีและพฤติกรรม 

ท่ีไม่ดีของมนุษย์ถูกกระท�าขึ้นภายใต้เหตุผลของแต่ละคนซึ่งเป็นปัจเจกชน เป็นวิชา

ที่ค่อนข้างยากและเป็นนามธรรมเข้าใจยากมาก ผลลัพธ์ของการกระท�าเดียวกันอาจ 

มเีหตผุลทีเ่ป็นแรงจงูใจให้กระท�าต่างกนั เช่น คนขโมยเงนิเพราะความโลภ หรอืคนขโมย

เงนิเพราะจ�าเป็นต้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาลให้แม่ป่วยหนกั ทัง้สองคนเป็นคนชัว่หรอืไม่  
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มคีวามผดิหรอืไม่และหากตดัสินลงโทษรนุแรงเท่ากันหรือไม่ การอบรมในคร้ังนีเ้องท�าให้

ตัวเองได้รู้ซ้ึงข้ึนมาทันทีว่า ท�าไมจึงเข้าใจแนวคิดวิชาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้ไม่ยาก  

นัน่คงเป็นเพราะพ้ืนฐานทีเ่ราเคยได้เรยีนจากคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยานัน้เอง 

ได้ยินเสียงที่ก้องมาในหูว่า เราไม่ควรตัดสินคนโดยสรุปเอาเองจากหลักฐานแวดล้อม

ทั้งที่ยังไม่ได้พูดคุยสัมผัสกับคนคนนั้น เสียงนี้มาจากไหนไม่เคยได้ยินนานมากแล้ว  

อยู่ๆ ก็ผุดขึ้นมา น่าประหลาดใจนัก

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสอนให้เราเป็นคนที่มีลักษณะไม่ชอบหยาม 

หรือดูถูกคนอ่ืนที่มีชั้นหรือสถานะทางสังคมที่ต�่าต้อย คนทุกคนในโลกนั้นก็เป็น 

คนเหมอืนกนั ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องปฏเิสธการมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนทีต่่างชัน้ต่างฐานะกบัเรา 

ยกเว้นเขาจะไม่อยากมปีฏสิมัพนัธ์กบัเราหรอืหวังร้ายกบัเรา แม้ว่าในขณะเรียนตอนนัน้ 

ฉันจะค่อนข้างกลัวไม่กล้าพูดคุยกับเพื่อนผู้ชายในคณะเท่าไร เคยรู้สึกหรือไม่ บางที

คนขับรถแท็กซี่อาจมีความเป็นมนุษย์สูงกว่ารัฐมนตรีผู้มีเกียรติในคณะรัฐบาลก็ได้  

จากประสบการณ์การนั่งรถแท็กซี่จึงมีโอกาสพูดคุยกับคนขับรถแท็กซี่อยู ่บ่อยๆ  

บางคนนั้นมีความคิดกว้างไกลมากกว่าเราซะอีก น่าประหลาดใจมาก

 วชิาโบราณคดคีงมอีทิธผิลกบัฉนัมาก เนือ่งด้วยความชอบไปชมโบราณสถาน

ในจังหวัดต่างๆ เช่น อยุธยา สุโขทัย นครราชสีมา ฯลฯ หรือแม้แต่ข้ามไปยังแหล่ง 

ในประเทศใกล้เคียง เช่นที่ นครวัด นครธม ฉันเพิ่งมาเข้าใจว่า ฉันแปลกไปจากคนอื่น  

ท�าตัวคล้ายฝรั่งที่เข้ามาเที่ยวในไทย คือมักสนใจอ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมา 

ของสถานที่ ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานนั้นๆ ไม่ใช่แค่เพียง 

ชมและถ่ายรูปเฉยๆ อีกทั้งชอบฟังไกด์เล่ารายละเอียดความเป็นมาของแต่ละแห่ง 

นี่ก็คงไม่ค่อยเหมือนคนไทยธรรมดาทั่วไปอีก นอกจากนี้ ยังจ�าได้ถึงขณะที่นั่งเรียน 

วชิาโบราณคด ีอาจารย์ได้สอนเก่ียวกับความสัมพันธ์ของโครงกระดกูมนษุย์และกาลเวลา 

เหตุนี้กระมังที่ท�าให้ฉัชอบดูละครโทรทัศน์เป็นตอนสั้นๆ ของต่างประเทศ เรื่อง Bones 

เกีย่วกับนักมานุษยวิทยาผูเ้ช่ียวชาญด้านโครงกระดกูซึง่พยายามค้นหาฆาตกรทีฆ่่าคน 

โดยดูจากหลักฐานซากโครงกระดูกของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย มันช่างน่าสนใจจริงๆ

 จนขณะนี้ ฉันก็ยังรู้สึกแปลกใจและสงสัยว่าสิ่งที่ได้เรียนนานมาแล้วมีอิทธิพล 

ต่อความคดิและความชอบของฉนัจรงิหรอื หรอืเป็นแค่ความชอบทีบ่งัเอญิดจูะเกีย่วข้อง

กันเท่านั้น

 ในสมัยเรียนมีบทกลอนที่สร้างความสนใจและปลุกความนึกคิดได้มาก 

ในขณะนั้น หลายคนคงจ�าได้  

 “ฉันเยาว์  ฉันเขลา  ฉันทึ่ง  ฉันจึง  มาหา  ความหมาย 

    ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย   สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว”  

 

 ใช่แล้ว สุดท้ายฉันก็ไม่ได้อะไร ได้กระดาษมาเพียงแผ่นเดียว เป็นความรู้สึก

ของฉันขณะจบการศึกษา ยิ่งก่อนเข้ารับการศึกษายิ่งแล้วใหญ่ เมื่อได้รู้ว่าสอบติด

มหาวิทยาลัย รู้สึกงงกับคณะนี้ว่าเรียนอะไรกัน จบไปแล้วจะไปหางานอะไรท�าได้บ้าง  

ใครไม่สงสัยก็แปลก ขนาดตึกของคณะก็เล็กไม่สามารถเทียบกับคณะใหญ่ๆ ได้ แถม

ยงัมคีวามสบัสนกบัคณะสงัคมสงเคราะห์ฯ ทีอ่ยูข้่างๆ กนัอกี คนในคณะกม็คีวามแปลก

แตกต่าง มีทั้งคนปกติธรรมดา มีทั้งดารา (หน่อย บุษกร) ทั้งคุณหนูผู้ร�่ารวย ทั้งชาย

หนุ่มมาดเซอร์ หรือชายบ้าปากไม่ดี (กับสาวๆ ที่เดินผ่านอาศรม) เหมาะสมกับเป็น

คณะสังคมจริงๆ มีตัวอย่างหลากหลายให้ศึกษา ท�าให้ฉันเกิดความสงสัยว่าจะได้อะไร

จากการเรียนคณะนี้บ้าง

 มาบัดนี้ ความรู้สึกต่อสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของฉันได้เปลี่ยนไป

 เมล็ดพันธุ ์ที่ฝังลงไปในตัวฉันในตอนนั้น มันได้โผล่ขึ้นมาในความนึกคิด 

ขณะปัจจุบัน ท�าให้ได้รู้ว่าตอนนั้นฉันคิดผิด ในท่ีสุดแล้วฉันก็ได้อะไรมากกว่าเพียง 

ปริญญาบัตรแผ่นเดียว ความส�าเร็จของการศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คงไม่ได้อยู่ที่ความส�าเร็จของอาชีพ ความมั่งคั่งร�่ารวย แต่มันอยู่ที่การได้ท�าให้คน 

คนหนึ่งมองโลกและสังคมกว้างขึ้น มองอย่างองค์รวมโดยมีเราเป็นจุดเล็กๆ ในนั้น  

ด้วยความหวังว่าการมองเช่นนี้จะท�าให้เราเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สังคมส่วนรวม 

มากเท่ากับหรือมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

 แม้ว่าฉันไม่ได้เป็นคนท่ีมีชื่อเสียง หรือมีหน้าท่ีการงานต�าแหน่งใหญ่โต  

หรือร�่ารวยจากการประกอบธุรกิจใดๆ และไม่ว่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะแสดง

อิทธิพลต่อฉันรูปแบบใดก็ตาม  ฉันมั่นใจว่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได ้

ประสบความส�าเร็จในการให้การศึกษาแค่คนคนหนึ่งเช่นฉันเรียบร้อยแล้ว  

 ขอบคุณคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างยิ่งจากใจ และขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย์ของฉันมา ณ ที่นี้
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มานุษยวิทยาที่รู้สึก
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ภาควิชาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

ปลายปี 2549 ผมนั่งซึมอยู่คนเดียวริมแม่น�้าเจ้าพระยา บริเวณโรงอาหาร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) ตอนนัน้ ผมควรจะอยูท่ีส่นาม ควรอยูใ่นชมุชน

และเก็บข้อมูล มากกว่าจะมานั่งหมดอาลัยตายอยากที่นี่  

 ใช่...ผมหนอีอกมาจากสนามหลังจากลงไปเกบ็ข้อมลูได้ไม่ถงึหนึง่เดอืน  สนาม

ของผมหน่ะหรอ? ที่นั่นคือ จังหวัดปัตตานี พื้นที่ซ่ึงหลายคนในตอนน้ีพากันไปมีส่วน

ร่วมในการสร้างสันติสุขและแก้ไขความรุนแรง ทว่าบรรยากาศของปัตตานีตอนนั้น 

ต่างออกไปมาก ไม่ค่อยมีนักวิชาการเข้าไปท�างานสนามกันอย่างจริงจัง พวกเขามักใช้

โรงแรมเป็นพื้นที่นัดหมายและนัดสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล มันก็จะมีแต่นักศึกษาป.โท  

ไม่กีค่นทีเ่ข้าไปอยูใ่นสนามและเก็บข้อมลูกันอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง ไม่ไกลจากชมุชนที่ 

ผมเก็บข้อมูล มีร่า มานิคาม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ก�าลัง

เก็บข้อมูลอยู่ ก่อนหน้าเธอเล็กน้อย ชุมชนแห่งนี้ก็เคยต้อนรับนักศึกษาจากสิงคโปร์ 

คนหนึ่งนานแรมปี พูดง่ายๆ คือ พวกเราเป็นนักศึกษาป.โท กลุ่มแรกๆ ที่เข้าไปอยู่กับ 

คนมุสลิมในสามจังหวัดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหลังจากปี 2547 เป็นต้นมา พิเศษ 

มากข้ึนคือ หากไม่นับนักศึกษาคนอื่นๆ ที่อาศัยเครือญาติ ศาสนา สายสัมพันธ์ทาง

ชาติพันธุ์ และความเป็นคนในพื้นที่ในการเข้าถึงข้อมูลแล้ว ก็มีเพียงผมกับมีร่าเท่านั้น

ที่ดูจะแปลกแยกไปกว่าคนอื่นๆ  มีร่าเป็นลูกครึ่งอเมริกาและอินเดีย เธอถูกมองว่าเป็น

ฝรั่งหรือออแฆปูเต๊ะ ในภาษามลายูถิ่น ส่วนผมถูกมองว่าเป็นพวกสิแยหรือคนไทย ไม่

ก็ออแฆบาเกาะหรือคนกรุงเทพฯ บางคนก็เรียกผมว่า สิแย-จีนอ เนื่องจากเห็นผมมี

เชื้อสายจีน

 ผมกับมีร่านัดพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กันอยู่เป็นระยะๆ   

พวกเรามีประสบการณ์แรกพบสนามคล้ายๆ กัน เริ่มต้นจากการมองสนามแบบม ี

กลิน่อายของความโรแมนตกิผสมเอก็ซ์โซตกิ จากนัน้กเ็ร่ิมงงงวยกบัภาษามลายแูละชวีติ

ในแต่ละวนัของพวกเค้า ต้องมมุานะอดทนต่อการเรยีนภาษาและศาสนาอสิลาม การโดน 

คนในชมุชนมองเป็นคนประหลาดและแปลกแยก พวกเราโดนเรียกในชือ่ ออแฆแปและ 

หรือพวกคนแปลกในภาษามลายูเหมือนกัน ผมเป็นคนไทยพุทธคนเดียวในชุมชน   

ส่วนกรณีของมีร่า เธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เดินเข้าๆ ออกๆ ระหว่างพื้นที่ของ

ความเป็นชายและหญิงซึ่งค่อนข้างแยกกันอย่างชัดเจนในชุมชน

 การเริ่มต้นชีวิตในสนามเหมือนจะไปด้วยดีในระยะแรก หลายคนชมเชย 

พวกเราว่าปรบัตวัเข้ากบัชาวบ้านได้ด ี กนิง่ายอยูง่่าย และพยายามท�าความเข้าใจหรอื

มองโลกในแบบที่ชาวบ้านหรือคนในชุมชนมอง ทั้งหมดนี้ เป็นเพราะการถูกอบรมทาง

มานุษยวิทยาท่ีค่อนข้างเข้มงวด ผมไม่ได้จะกลายเป็นคนพื้นถิ่นขนาดไหนกันหรอก   

ก็แค่มองว่าวัฒนธรรมมันไม่ใช่ความน่าภาคภูมิใจหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าอะไรมากมาย  

ในทางกลับกันมันสามารถกลายเป็นกรงขังให้กับชีวิตของเรา เป็นฐานอคติส�าคัญ 

ในการมองโลกเสียอีก ดังนั้น การออกไปมองโลกผ่านดวงตาของคนอื่นบ้าง เรียนรู้วิถี 

ที่ต่างออกไปบ้างก็นับว่าเป็นการเปลื้องปลดพันธนาการทางวัฒนธรรมของตนเอง 

ไปในตัว

 ทว่า โลกมันไม่ได้สวยอย่างที่ใจคิด ผมกับมีร่าต่างก็หนีกลับไปตั้งหลักกัน 

พักหนึ่งในท่ีๆ คิดว่าสามารถสร้างความมั่นคงทางจิตใจได้ มีร่าหลบไปอยู่ในภูเขา 

สักแห่งแถวจังหวัดกระบี่  ส่วนผมเลือกที่จะมากรุงเทพฯ และมานั่งริมแม่น�้าเจ้าพระยา

 พวกเรา พบกับเหตุการณ์ความสูญเสียโดยที่ได้แต่ยืนมองและรับฟังเรื่องราว

ที่เกิดขึ้น...
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ย้อนกลบัไปก่อนหน้าเหตกุารณ์นัน้ราว 2 ช่ัวโมงเศษ ผมก�าลงัว่ายน�า้ในบริเวณชายหาด

หน้าก�าปงซึ่งปกติมักจะเป็นที่รวมตัวของเด็กๆ ทว่ายามนี้กลับเงียบเหงาผิดปกติ  

มีเพียงคนหาปลาก�าลังซ่อมเรืออยู่เพียงล�าพัง เมื่อว่ายไปได้สักพัก ผมรู้สึกถึงลมและ

คลื่นที่แรงกว่าทุกๆ วัน น�้าทะเลก็เริ่มปรากฏสีขุ่น มองขึ้นไปบนฟ้า ผมเห็นแต่สีแดง

ระเรื่อในฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ที่ใกล้ตกดินเต็มที ยิ่งผสานกับเสียงลมกรีดอากาศ

และเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ออกท�านองโหยหวนด้วยแล้ว มันท�าให้อดคิดถึงเร่ืองชวน

สลดอย่างเลีย่งไม่ได้ ผมจงึรบีว่ายน�า้ขึน้ฝ่ังและพบว่าบริเวณชายหาดมคีนรอผมอยูแ่ล้ว

สองคน หนึ่งในนั้นพูดแข่งกับเสียงลมที่เริ่มกรรโชก เขาให้ผมรีบกลับบ้านทันทีเพราะ

มรสุมก�าลังจะเข้า จากนั้นพวกเขาก็รีบไปเตือนคนกลุ่มอื่นให้รีบขึ้นจากน�้าหรือไม่ให้

ออกทะเลด้วยเรือเล็ก 

 ขณะท่ีผมก�าลังสาละวนกับการเก็บของที่ชายหาดและวิ่งฝ่าพายุฝนเข้า 

บ้านพัก มรสุมลูกนั้นได้พัดเข้ามาในบริเวณอ่าวซึ่งคนส่วนใหญ่ในชุมชนแห่งนี้ก�าลัง

ออกเรอืหาปลากันอยู ่ส่งผลให้คล่ืนกลืนเรอืล�าหนึง่ม้วนหายไปต่อหน้าต่อตาชาวประมง 

ทุกคนที่กลับคืนฝั่งทัน ทุกคนยืนยันว่าเห็นเจ้าของเรือล�านั้นกับลูกชายก�าลังลอยคอ

อยู่กลางทะเล และพยายามตะเกียกตะกายว่ายน�้าฝ่าคล่ืนลมที่รุนแรงเพื่อรักษาชีวิต 

จึงช่วยกันโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากต�ารวจน�้าซ่ึงมีเรือล�าใหญ่สามารถต้าน 

ลกูคลืน่ได้ แต่คูส่ายปลายทางพยายามบ่ายเบีย่งและปฏเิสธการมาช่วยเหลอื ชาวประมง

ทีเ่ห็นเหตกุารณ์พยายามตดิต่อขอความช่วยเหลือจากทกุทางแต่กไ็ด้รับค�าตอบในแบบ

เดียวกัน กระทั่งการร้องขอเริ่มหมดหวัง ทุกคนเห็นชายเจ้าของเรือหมดแรงและถูก 

คลื่นกลืนหายไปต่อหน้าต่อตา ส่วนลูกชายที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสามารถว่ายกลับขึ้นฝั่ง 

ได้อย่างหวดุหวดิ หลังจากทะเลสงบลง ศพของชายเจ้าของเรอืถกูพบในบรเิวณรมิหาด

ปะปนไปกับกอหญ้าทะเลและเศษโคลน

 “รู้ไหม ท�าไมคนๆ นั้นต้องตาย... รู้ไหมคนนายูต่างกับคนไทยอย่างไร...”  

ชายคนหนึ่งถามผม น�้าเสียงของเขาแฝงทั้งความเสียใจและคับข้องใจ

 “ตอบไม่ได้หรอกแบ ไม่รูจ้รงิๆ แล้วแบคดิยงัไง” ผมถามกลบั เพราะจนมมุด้วย

บรรยากาศที่อึมครึมภายในร้านน�้าชา ควันยาสูบใบจากลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือหัว 

 “คนนายู ไม่มีสิทธิน่ะสิ ยิ่งคนนายูจนๆ ยิ่งไม่มีสิทธิ รู้มั้ยขนาดไฟไหม้หมู่บ้าน

คนไทยกับคนนายูพร้อมกัน เขายังไปดับท่ีบ้านคนไทยก่อนเลยท้ังๆ ท่ีบ้านคนนายู 

อยู่ใกล้กว่า อย่างเร่ืองจมน�้าเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกัน หากมีเรือใหญ่มาช่วย อย่างน้อยก็ 

น่าจะรอดชีวิต แล้วตอนนี้ลูกกับเมียของเขาจะอยู่กันยังไง” ชายคนหนึ่งพูดขึ้นด้วย

สีหน้ายากท่ีจะบรรยาย เขาเล่าต่อส้ันๆ ว่าท่ีเรือไม่ยอมออกมาเป็นเพราะความกลัว

และหวาดระแวงว่าจะถูกหลอกมาฆ่า มากกว่าจะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีมีอีกหนึ่ง

ชีวิตก�าลังดิ้นรนเอาตัวรอดท่ามกลางพายุ  บางคนเอ่ยขึ้นว่า หากตนเองเป็นต�ารวจน�้า

ก็ตัดสินยากเหมือนกันเพราะการตัดสินใจออกมามันก็เหมือนกับเอาตัวเองไปเสี่ยง...

เสี่ยงทั้งพายุ เสี่ยงทั้งโจรใต้ที่ต�ารวจอาจเชื่อว่าโทรมาหลอกเพื่อให้ติดกับ

 สักพักเสียงสนทนาภายในร้านก็ค่อยๆ แผ่วลงปล่อยให้ความเงียบและ 

เสียงถอนหายใจเข้ามาแทนที่

 เพยีงชัว่ควนัยาสบูจางกลิน่ บางคนเริม่ระบายให้ผมฟังถงึความอดึอดัคบัข้องใจ

หลายอย่างในชีวิตนอกเหนือไปจากความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ นับตั้งแต่การถูก

จ้องมองจากคนไทยว่าพวกตนเป็น “พวกเคร่งศาสนา” เตม็ไปด้วยข้อห้ามสารพดัอย่าง 

ตั้งแต่อาหารการกินจนไปถึงการแต่งกาย ท�าให้ถูกเหน็บแนมอยู่เสมอว่าเป็นพวกเรื่อง

มากและท�าตัวไม่เหมือนคนอื่นๆ ทั้งที่ประเด็นทางศาสนานี้ ภายในชุมชนของพวกเขา

เองยงัคงถกเถยีงกนัไม่จบไม่สิน้ว่าใครเป็นอสิลามทีบ่รสิทุธิก์ว่ากนั เนือ่งจากในศาสนา

อิสลามเองก็มีการตีความหลักศาสนาต่างกันออกไป คนบางกลุ่มซึ่งเรียนจบศาสนา 

ขั้นสูงจากประเทศแถบตะวันออกกลางก็มองว่าบรรดาชาวบ้านในก�าปงเป็นพวก 

หละหลวมในวัตรปฏิบัติและมีความเข้าใจศาสนาท่ีคลาดเคลื่อน ขณะท่ีคนในก�าปง 

ต่างยืนยันว่าศาสนาท่ีเขาและเธอปฏิบัติอยู่ก็ไม่ผิดอะไร และบ่อยคร้ังท่ีการโต้เถียง 

น�าไปสู่การวิวาทขัดแย้งภายในชุมชน 

 “คนนายูยังคิดไม่เหมือนกันเลย เราจะไว้ใจใครได้หากไม่ใช่คนรู้จักกันจริงๆ  

นับประสาอะไรจะไปพึ่งพาเจ้าหน้าท่ี” ชายคนหน่ึงเอ่ยขึ้น ถ้อยค�าบอกเล่ามิได้มีเพียง

ความอึดอัดคับข้องใจเท่านั้น หลายคนยังสับสนและวางตัวไม่ถูกในสถานการณ์ความ

รนุแรง “ผมจะท�ายงัไงด ีคนนายเูป็นทหาร ต�ารวจกเ็ยอะ บางคนกเ็ป็นญาตกินั จะบอก 

ได้ยังไงว่าเขาไม่เห็นใจคนนายูด้วยกัน เราพูดภาษาเดียวกัน กินเหนียว (มาแกปูโละ) 

ด้วยกัน งานฮารีรายอเขาก็มาเที่ยวบ้าน แต่เขาเป็นต�ารวจเป็นทหารที่จับคนนายู 

ซึ่งไม่รู้ว่าท�าผิดจริงหรือเปล่า...” นอกจากนี้ บางคนยังแสดงความเห็นใจครูที่ดีและ 

คอยช่วยเหลือกันมาตลอดแต่กลับถูกลอบยิงจากมือปืนที่เป็นคนมลายูซึ่งก็เชื่อว่า 

ย่อมมีคนไม่ดีปะปนอยู่มาก
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 ยังมิต้องเอ่ยถึงความใฝ่ฝันในหลายด้านของพวกเขาและเธอที่ไม่ได้แตกต่าง

ไปจาก “คนไทย” และคนอืน่ๆ ทัว่โลก หลายครอบครวัปรารถนาให้ลกูเรยีนหนงัสอืสงูๆ  

จะได้มีงานท�าท่ีม่ันคงไม่ต้องออกทะเลให้ล�าบาก บางครอบครัวปรารถนาให้ลูก 

รบัราชการไม่ว่าจะเป็นคร ูทหารหรอืต�ารวจ ด้วยเหตผุลทีต่่างกนัไป พร้อมๆ กบัต้องการ

ที่จะเป็นมุสลิมที่ดี

3

มานุษยวิทยาไม่ได้สอนให้เราเรียนรู้ถึงการรับมือกับความตายเลย มานุษยวิทยาไม่มี 

โลกหลงัความตายจงึไม่ได้มสีถานะของความรูเ้ป็นดังศาสนา เรามีแต่ค�าขวญัไม่กถ้็อยค�า

กินใจประเภท ไม่มีสังคมใดหนือกว่าสังคมอ่ืน การเห็นคนเป็นคน วัฒนธรรมต่างๆ  

ล้วนมีคุณค่าในตวัของมนัเอง และเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นต้น  ทว่า 

เราไม่เรียนกันถึงการเข้าใจถ้อยความที่แลดูลึกซึ้งและยิ่งใหญ่เหล่านี้เลย ครูหลายคน 

เคยบอกกับผมว่าเรื่องเหล่านี้มันสอนกันไม่ได้ นักมานุษยวิทยาจะเรียนรู้เองและ 

เข้าถึงมันเองขณะท�างานภาคสนาม มันเป็นเสมือนพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เปล่ียน 

นักศึกษาคนหน่ึงให้เป็นนักมานุษยวิทยา เป็นเสมือนการเกิดครั้งที่สองหลังออกจาก

ครรภ์มารดา...เกิดในภาคสนาม

 หากไม่เป็นเพราะการเกิดใหม่ของคนหนึ่งคนมันต้องแลกมาด้วยฉากและ 

ชีวิตที่สูญเสีย ผมคงเชื่อเช่นนั้นไปแล้วอย่างบริสุทธิ์ใจ  

 ประสบการณ์ในครัง้นัน้ ส่งผลสะเทอืนต่อการท�างานและความรู้สกึของผมมาก 

ความรนุแรงในสามจงัหวัดภาคใต้ไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะความรนุแรงทางตรงและเหตกุารณ์

ความสูญเสียในเชิงกายภาพ หากเป็นความรุนแรงในระดับความสัมพันธ์ทางสังคม 

ในระดับชีวิตประจ�าวัน ชายคนนั้นตายเพราะการจมน�้าท่ามกลางพายุ แต่เขาก็ตาย

เพราะการขาดความเช่ือมั่นต่อกันในฐานะเพ่ือนมนุษย์เหมือนกัน ตายไปเพราะเขา

เป็นคนนายูในสถานการณ์ที่คนนายูถูกมองโดยเหมารวมว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของ 

ความเป็นไทย และถูกปล่อยให้ตายไปท่ามกลางอคติและความเกลียดชังระหว่างกลุ่ม

และชาติพันธ์ุ การตายจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมนีเ้องจงึเป็นเสมอืนการตดัโอกาสและ

ทางรอดทีเ่ขาคนนัน้พึงจะมแีม้เพียงส่วนเส้ียว  ความตายทีเ่กดิจากการเพกิเฉยนีเ้องอาจ

เป็นจุดต�่าสุดจุดหนึ่งท่ามกลางการโฆษณาป่าวร้องว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลและมี

วฒันธรรมท่ีดีงาม  ทัง้นี ้ยงัมต้ิองเอ่ยถงึวัฒนธรรมไทยทีเ่ราล้วนถกูสอนสัง่ให้ภาคภมูใิจ

 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานนัก คนในก�าปงมองผมเปลี่ยนไปอย่างเห็น 

ได้ชัด คนท่ีเคยพูดคุยกันดีก็เริ่มลดค�าพูดจาลง คนท่ีเคยยิ้มให้กันได้ พอคุยกันได้ก ็

หลบหน้า ยังมิต้องเอ่ยถึงคนที่ห่างออกไป ผมแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงชีวิตของ 

พวกเขาเลย มีร่าเผชิญในปัญหาเดียวกับผม เธอดีกว่าผมหน่อยหนึ่ง เนื่องจากเธอ 

เป็นฝรั่ง แต่ผม ผู้ซึ่งถูกเรียกว่า ออกแฆสิแยและซิแยจีนอนั้นต้องประสบกับแรงกดดัน

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ “คนไทย” และ ”ความเป็นไทย” ในพื้นที่ เพื่อนที่สนิทสนม

กันในสนามเดินมาบอกกับผมตรงไปตรงมาว่า คนในชุมชนไม่ได้โกรธเกลียดอะไร 

ผมเลย เพียงแต่เห็นผมแล้วมันอดนึกถึงความไม่เป็นธรรมในพื้นที่ไม่ได้

 กล่าวตามตรง ผมไม่ค่อยเข้าใจชดัเจนนกักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ เดมิท ีค�าว่า “ออแฆสแิย” 

ในภาษามลายูใช้เรียกในระดับชีวิตประจ�าวันซึ่งอาจความถึง “คนสยาม” หรือ คนไทย 

ในระดับชีวิตประจ�าวัน มันเป็นค�าท่ีใช้เรียกความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เฉกเช่นเดียว 

กับค�าว่าคนกรุงเทพฯ หรือออแฆบาเกาะนั่นแหละ ทว่าเมื่ออัตลักษณ์แห่งชาต ิ

ได้เข้าไปแทนที่ “ออแฆสิแย” แล้ว มันได้ท�าให้ความสัมพันธ์ในระดับชีวิตประจ�าวัน 

ระหว่างกลุ่มได้หดหายไปและกลายเป็นภาพเหมารวม การด�ารงอยู่ของผมในสนาม 

จงึกลายเป็นภาพตวัแทนของความเป็นไทยไปโดยปรยิาย ความเป็นไทยในความหมาย

ของความไม่เป็นธรรม

 ต่อให้รู้จักกันอย่างไร มันก็คงอดคิดไม่ได้...

 พลังของความโกรธเกรี้ยวและคับข้องใจนั้นมีพลังมหาศาล มันสามารถ 

แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ชุดต่างๆ ได้อย่างถอนรากถอนโคน พลังทางอารมณ์ดัง

กล่าวมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาหรือเป็นปัญหาส่วนบุคคล ทว่ามันเกิดขึ้น

ภายใต้เงื่อนไขทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นท่ีเกี่ยวพันกับเรื่องสิทธิและ 

ความเป็นธรรม เพื่อนที่รักยิ่งของผมคนหนึ่งในชุมชนเล่าให้ผมฟังว่า เขาเคยตื่น 

ขึ้นมากลางดึกแล้วนั่งร้องไห้คนเดียวเนื่องจากความฝันเมื่อครู่ เขาฝันว่าเขาได้ฆ่า

เด็กไทยพุทธคนหนึ่งตายด้วยมีด เขาจ�าไม่ได้ชัดเจนนักถึงสาเหตุ แต่มันเป็นการฆ่า 

โดยเจตนาและล้างแค้นอะไรสักอย่างหนึ่ง ขณะที่เขาเล่าความฝันให้ผมฟัง เขายังคง

น�้าตาซึม รู้สึกผิดมาก เขาเป็นคนรักเด็ก และเป็นครูสอนหนังสือ เขาเอาแต่โทษตัวเอง

ที่ฝันแบบนั้น

 ผมไม่รู้จะปลอบใจเขาอย่างไร เราได้แต่คุยกันว่า เขาคงไม่ต้องเผชิญกับ 

ความฝันท่ีโหดร้ายแบบนี้และผมเองคงไม่ต้องประสบกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 

ในชุมชน หากในสามจังหวัดภาคใต้มีความเป็นธรรม ชายเจ้าของเรือคงไม่ต้อง 

จมน�า้ตายหรอือย่างน้อยโอกาสรอดของเขากค็งมากขึน้ หากความมัน่ใจในเพือ่นมนษุย์ 
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มีพื้นที่พอๆ กับความเกลียดชัง

 ย้อนคิดไปไกลถึงเรื่องการก�าเนิดครั้งที่สองในทางมานุษยวิทยา มันช่าง

คล้ายกับการได้รับบรรจุดวงตาที่สามที่สามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆ มิอาจสัมผัสได้ 

เสียเหลือเกิน ปัญหาคาใจก็คือ ด้วยดวงตาที่สามนั้น เขาและเธอเห็นใครบ้าง เห็นแต่

ตนเอง เห็นคนอื่น และเห็นตนเองกับคนอื่นๆ เท่าเทียมกันหรือไม่

4

ปลายปี 2549 ผมนัง่ซมึอยูค่นเดยีวรมิแม่น�า้เจ้าพระยา บรเิวณโรงอาหาร มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตอนนั้น ผมควรจะอยู่ที่สนาม ควรอยู่ในชุมชนและ 

เก็บข้อมูล มากกว่าจะมานั่งหมดอาลัยตายอยากที่นี่

 เสยีงคลืน่แม่น�า้เจ้าพระยากระทบกับโขดซีเมนต์ชวนให้นกึย้อนไปยงัเหตกุารณ์

ชวนสลดน้ันตลอดเวลา ผมเลือกที่จะกลับมาที่ธรรมศาสตร์ แทนที่จะเป็นสถานที่อื่น   

มนัอาจเป็นเพราะทีน่ีเ่ป็นเสมอืนบ้านอกีหลังหนึง่กระมงั  ผมบอกเล่าเร่ืองราวให้หลายๆ 

คนฟัง ทว่าเกือบทุกคนกลับลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเร่ืองของกรรม   

และเคราะห์ดทีีผ่มขึน้จากน�า้ทนัจงึรอดชีวิตกลับมาได้ ต่อมากมี็ข่าวลอืเลก็ๆ ว่าผมท�าให้

ผู้ช่วยวิจัยในสนามเสียชีวิต...ซึ่งนั่นล้วนท�าให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้น

 กระนั้น ผมก็ยังเลือกกลับมาที่ธรรมศาสตร์...

 มานุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์อาจไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปว่าด้วยการสร้าง

เปลีย่นแปลงสงัคม  ทัง้ยงัอาจไม่มคี�าตอบอะไรเลยเกีย่วกบัความตายหรือโศกนาฏกรรม

ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นมา ทว่ากลับมอบช่วงเวลาส�าคัญให้นักศึกษาคนหนึ่งได้ทดลองใช้

มันด้วยความคิดและชีวิตที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถ มอบอิสรภาพที่จะตั้งค�าถาม

และค้นหาค�าตอบในวิถีทางต่างๆ เท่าที่โอกาสจะเอื้ออ�านวย สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ  

การมอบพ้ืนท่ีของความรูส้กึให้สามารถปรากฏได้ในงานเขยีนทางวชิาการ วทิยานพินธ์ 

และการถกเถียงพูดคุย  

 แน่นอน ความรู ้สึกและอารมณ์ของคนเราก็เป็นอาณาบริเวณส�าคัญของ 

การครอบง�าทางความรู้ก็ตามที ทว่า การแสวงหาความรู้และเปิดขอบฟ้าใหม่แห่ง 

ประสบการณ์ก็ยังมีความจ�าป็นที่ต้องใช้ความรู้สึกในฐานะที่เป็นวิธีวิทยา เนื่องจาก

มันจะน�าเราไปสู่การเข้าใจตัวเองในฐานะที่ไม่ต่างจากคนอื่นๆ เราสามารถมองตาได้ 

เสมอกันกับคนอื่นๆ ไม่ว่าเขาและเธอเหล่านั้นจะเป็นชาวบ้าน พ่อค้า นักการเมือง  

ไพร่-ฟ้า-ข้า-เจ้า ฯลฯ พวกเราล้วนรูส้กึหวาดกลวั เจบ็ปวด ปีต ิและเป่ียมหวงัไม่ต่างกนั

 ใช่...โศกนาฏกรรมที่ปัตตานี เกิดขึ้นมาจากการที่ผู้คนถูกท�าให้ไม่เท่ากันด้วย 

มูลเหตุหลายประการ กระท่ังความตายยังกลายเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นและสามารถ 

เพิกเฉยได้ หัวใจของการเกิดใหม่ครั้งที่สองเล่า...มันจะมีอะไรส�าคัญไปกว่าการเห็น 

คนเท่าเทียมกันและการพยายามท�าให้คนเท่าเทียมกันผ่านงานเขียนและการค้นคว้า

ทางมานษุยวทิยาซึง่เปิดโอกาสอย่างเตม็ท่ี  โดยเฉพาะในห้วงแห่งการท�างานภาคสนาม

 ผมกลับไปยังปัตตานีอีกครั้ง  ความรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ ยังคงอยู่แต่มันไม่ส�าคัญ

เท่ากับการพิสูจน์ความเชื่อของตนเองบางประการ...ผมอยากกลับไปเพื่ออธิบายว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องเคราะห์กรรมและไม่ใช่ค้นหาบทสรุปง่ายฯ ด้วยค�าว่า 

“โศกนาฏกรรม”

 หากทั้งหมดนี้คือพิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน หัวใจของมันคงมิใช่สถานภาพ 

นักมานุษยวิทยา อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือนักคิดเรืองนามใดๆ หากเป็นความรู้สึก

ของคนคนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไป และการเปลี่ยนผ่านในครั้งนั้นจะยังคงสถิตแน่นเพื่อ 

รอคอยการท้าทายเพื่อเปลี่ยนผ่านครั้งต่อๆ ไป

ด้วยมิตรภาพ
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“ความโดดเดี่ยว (Loneliness) ท่ามกลางผู้คนนับพัน :  

สังคมวิทยาที่ท�าให้เราเข้าใจและรู้สึก” 
ดร.ปณิธี (สุขสมบูรณ์) บราวน์

เมื่อต้องเขียนเกี่ยวกับ “สังคมวิทยาที่รู ้สึก” เราขอตีความว่า “สังคมวิทยา 

ท�าให้เรารู้สึกอย่างไร สังคมวิทยาท�าให้เรานึกถึงอะไร” ความรู้สึกที่เข้ามาในความคิด 

ค�านึงของเรา คงต้องย้อนไปถึงสองช่วงเวลาในอดีต เป็นสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

นานถึง 6 ปี แต่ไม่น่าเช่ือว่าแม้เวลาจะผ่านไปนาน ความคิดค�านึง ความรู้สึกนั้น 

ย้อนกลับเข้ามา แล้วท�าให้เราได้รู้ว่า “อ๋อ…เป็นความรู้สึกแบบนี้เอง”  

 เราเริ่มเข้ามาเรียนที่คณะสังคมวิทยาฯ  ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  

ปี 2537 ตอนนั้นก็ยังสับสน งงๆ ว่า “สังคมวิทยาเรียนอะไร เรียนเหมือนจิตวิทยาไหม”  

พอได้ลงวิชาเรียนทั้งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ก็รู ้สึกว่ารักศาสตร์สาขานี ้

จังเลย ท�าให้เราได้ตั้งค�าถามกับชีวิตรอบๆ ตัวเรา ท�าให้เรามองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยมอง

เห็นมาก่อนหรือเคยมองข้ามไปเลยด้วยซ�้า จนกระทั่งปี 2539 เราเรียนอยู่ปี 3 ก็ได้ลง

เรียนวิชาจิตวิทยาสังคม แนวสังคมวิทยา สอนโดย รศ. ดร.สถิตย์ นิยมญาติ ระหว่าง 

ท่ีเรียนอาจารย์สถิตย์ก็สอนมโนทัศน์ (concept) ต่างๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม  

มีมโนทัศน์หนึ่งที่เรียนแล้วเรารู้สึกสะดุดใจและความรู้สึก คือ มโนทัศน์ความโดดเด่ียว 

(Loneliness) คงเป็นเพราะค�าอธบิายของอาจารย์สถติย์นัน่เอง อาจารย์ท่านบรรยายว่า 

“แม้เราจะถูกห้อมล้อมหรืออยู่กับผู้คนเป็นจ�านวนมากๆ แต่ถ้าเราไม่รู้จักไม่คุ้นชินกับ

ผูค้นเหล่านัน้เลย เรากอ็าจจะรูส้กึโดดเดีย่วได้  ในทางตรงกนัข้าม แม้เราจะอยูก่บัคนเพยีง

ไม่กี่คน แต่คนเหล่านั้นเป็นคนที่ส�าคัญกับเรา เป็นคนที่เรารู้จักและผูกพันด้วย เราก็จะ 

ไม่รู ้สึกโดดเดี่ยว ความรู ้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่สัมพันธ์กับจ�านวนผู้คนท่ีรายล้อมเรา  

แต่สัมพันธ์กับความผูกผัน ห่วงใยต่อกันระหว่างเรากับผู้คนท่ีรายล้อมเรามากกว่า”  

ในขณะนั้นเราเข้าใจถึงมโนทัศน์ความโดดเดี่ยวที่อาจารย์ท่านอธิบาย แต่เราไม่รู้สึก

 เวลาผ่านไปนานหลายปี เราเองก็เริ่มลืมเลือนมโนทัศน์ความโดดเดี่ยวที่

เคยเรียนเมื่อตอนปีสาม จนกระทั่งในปี 2545 เรามีโอกาสไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย

อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เราเดินทางไปถึงกลางเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็น 

ช่วงฤดูร้อน  หลังจากไปถึงได้อาทิตย์กว่าๆ เรารู้จักเพื่อนนักเรียนไทยแค่ 2 คน 

ซึ่งก็เรียนอยู่คนละเมืองกับเรา ที่อัมสเตอร์ดัมก็มีนักเรียนไทยอีกคนหนึ่งเรียนอยู่ 

เราติดต่อไป แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับ เราก็ยังไม่รู้จักเพื่อนนักเรียนต่างชาติ เพราะ 

ยงัเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดรู้อน  มอียูว่นัหนึง่ อากาศดมีากๆ แสงแดดอุน่ๆ ท้องฟ้าโปร่ง 

เป็นสีฟ้าสดใส แต่เรากลับรู้สึกเบ่ือมากๆ จึงเดินออกมาจากหอพัก และเดินเล่นต่อไป

ท่ี Dam Square ซึ่งเป็นใจกลางเมืองของกรุงอัมสเตอร์ดัม ใครมาใหม่ ใครจะนัดเจอ 

กับใคร มักมานัดเจอกันที่นี่  ในวันนั้น Dam Square คลาคล�่าไปด้วยนักท่องเที่ยว 

ประเทศต่างๆ จากทัว่โลกนบัพนัคน เรามองไปรอบๆ ตวัเรา สงัเกตเหน็ว่านกัท่องเทีย่ว

บางคนยืนถ่ายรูปตรงหน้าพระราชวัง (Royal Palace) ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก  

บางคนกต่็อควิเพือ่เข้าชมพพิธิภณัฑ์ Madame Tussauds  บางคนกน็ัง่พกัผ่อนหย่อนใจ 

รอบๆ อนุสาวรีย์แห่งชาติ (National Monument) เพลิดเพลินกับแสงแดด ชมเมือง  

รถรางและจักรยานที่ผ่านไปมา  บางคนก็นั่งดื่มเบียร์ที่คาเฟ่ใกล้ๆ โบสถ์ใหม่ (Nieuwe 

Kerk) เราเดินอยู่คนเดียว เดินไปช้าๆ รอบๆ Dam Square มองโน่น มองนี่ มองไปที่

“ผู้คนมากมายนับพัน แต่ท�าไมเราถึงรู้สึกเหงา รู้สึกโดด
เดี่ยวจนจับใจ คิดถึงบ้านมากๆ” พลันน�า้ตาน้อยๆ ก็
คลอในตาของเรา ในวูบนัน้ อีกความรู้สึกหนึ่งในฐานะ 

นักสังคมวิทยาก็ผุดขึน้มา...”
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ผูค้นนับพันท่ีรายรอบตวัเรา เราอยากจะคยุกบัใครสกัคน อยากจะบอกว่า Dam Square  

ยามต้องแสงแดดสวยงามเพียงใด แต่เราไม่รู้จักใครสักคนเลย แล้วก็ไม่มีใครสนใจ 

เราด้วย ไม่มีใครเข้ามาทักทายหรือพูดคุยกับเราเลยสักคน ความรู้สึกหนึ่งในฐานะ

มนษุย์ทีมี่ชวีติและจติใจกผ็ดุขึน้มาในความคดิค�านงึของเรา เราพดูคยุในใจกบัตวัเราว่า  

“ผูค้นมากมายนบัพนั แต่ท�าไมเราถงึรูส้กึเหงา รูส้กึโดดเดีย่วจนจบัใจ คดิถงึบ้านมากๆ” 

พลนัน�า้ตาน้อยๆ กค็ลอในตาของเรา ในวูบนัน้ อกีความรูส้กึหนึง่ในฐานะนกัสงัคมวทิยา

ก็ผุดขึ้นมา 

 เราพูดในใจกบัตวัเราต่ออกีว่า “จรงิสนิะ เราเคยเรยีนกบัอาจารย์สถติย์นี ่ ใช่…

อาจารย์เคยสอนว่า…แม้เราจะถูกรายล้อมด้วยผู้คนเป็นจ�านวนมาก แต่ถ้าเราไม่รู้จัก

ผู้คนเหล่านั้นเลย และผู้คนเหล่าน้ันก็ไม่สนใจ ไม่ห่วงใยหรือแม้กระทั่งจะพูดคุยกับ

เราสักนิด ก็ท�าให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวเกิดขึ้นได้ ความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอย่างนี้นี่เอง”  

เหตุการณ์ในวันน้ันและบรรยากาศเช่นนั้นที่เรายืนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวท่ามกลาง 

ผู้คนนับพันใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ช่วยท�าให้เราเข้าใจมโนทัศน์ความโดดเดี่ยวและ

เราก็ได้รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวแล้ว 

 ในวันนี้หากมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ทั้ง 2 ในอดีต เราพูดคุยในใจกับ 

ตัวเราเองว่า “นี่เองซินะ…สังคมวิทยาที่ท�าให้เราเข้าใจและรู้สึก”

“Home Bound”
อรดี อินทร์คง
นักศึกษาปริญญาเอก คณะมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยคอร์แนล, สหรัฐอเมริกา

1

ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ผู้เขียนเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่ เมืองซึ่งเป็น 

“สนาม” ในการท�างานเมื่อครั้งที่ผู้เขียนยังเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เหมอืนเช่นทกุครัง้ ผูเ้ขยีนชอบแวะเวยีนไปที ่“บ้าน” สองหลงั 

อันเป็นพื้นท่ีซึ่งช่วยก่อร่างสร้างความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับเสียงกลองสะบัดชัย 

และวัฒนธรรมดนตรีของคนเมืองให้กับผู้เขียน หลังหนึ่งเป็นบ้านของพ่อครูมานพ  

ยาระณะ อีกหลังหนึ่งเป็นของพ่อครูค�า กาไวย์ ท้ังสองไม่ได้เป็นครูโดยอาชีพ หากแต่

ใช้ทัง้ชวีติเป็นคร ูการสนทนากบัท่านทัง้สองในยามทีไ่ด้กลบัไปเยีย่มสนามท�าให้ผูเ้ขยีน 

“ใจร่ม” ทุกครั้ง 

 กลับไปคราวนี้ต่างจากครั้งก่อนๆ เพราะเจ้าของบ้านคนหนึ่งไม่อยู่เสียแล้ว 

การกลับไปที่ “บ้าน” ของพ่อครูค�า เป็นการไปส่งพ่อครูซึ่งก�าลังเดินทางไกลไปสู่อีก 

ภพภมูหินึง่ บ้านหลงัเดมิทีเ่คยเป็นทัง้โรงเรยีน โรงฝีมอืท�ากลอง โรงอาหารและทีพ่กัพงิ 

ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาจากต่างถิ่น กลายเป็นเรือนพักกายครั้งสุดท้ายก่อนเดินทาง

ไกล นอกไปจากเสียงพระสวด ทุกค�่าคืนลูกศิษย์จากทั่วสารทิศจะผลัดกันตีกลอง

เพลงสะบัดชัย แม้เป็นเสียงท่ีคุ้นเคยเพราะได้ยินได้ฟังทุกคร้ังท่ีมาบ้านหลังน้ี หากแต่ 
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ความหมายของเสยีงกลองในยามนี ้กลับเป็นได้ทัง้เสยีงทีส่ร้างความ “ม่วนใจ” ให้พ่อครู 

และเสียงแห่งการร�่าลา เสียงรัวกลองที่พ่อครูค�าสร้างขึ้นดังกังวานต่อเนื่องจนกระทั่ง

วาระสุดท้ายที่ร่างของพ่อครูมอดไหม้เหลือเพียงเถ้าถ่านที่เชิงตะกอน  

 หลายปีก่อนเสียงกลองสะบัดชัยเป็นเสียงที่แปลกและแปร่งส�าหรับผู้เขียน  

ทัง้ส�าเนยีงและความหมายของตวัตนคนเมอืงทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงั การใช้เวลาใน “บ้าน” 

ของพ่อครูทั้งสองท�าให้ส�าเนียงและความหมายของเสียงค่อยๆ ซึมซับสู่การรับรู้ของ 

ผู ้เขียน เช่นเดียวกับการฝึกหัดตีกลองที่กล้ามเนื้อเรือนกายค่อยๆ จดจ�าภาษา 

และท่าทางโดยไม่รู้สึกขัดฝืนเหมือนเมื่อแรกเริ่ม ความไพเราะที่คร้ังหนึ่งรับรู้ได้ด้วย 

โสตสัมผัสกลายเป็นความไพเราะที่รับรู้ด้วยใจ ผ่านความเคารพศรัทธาตัวตนของผู้คน

ที่เรารู้จักและผูกสัมพันธ์มาหลายปี คงเป็นเช่นเดียวกับนักเรียนมานุษยวิทยาคนอื่นๆ 

สายสัมพันธ์ท่ีกินระยะเวลานานนบัปี เปล่ียนคนรูจ้กัให้กลายเป็นคนคุน้เคย เปลีย่นผูใ้ห้

ข้อมูลเป็นคู่สนทนา เป็นที่ปรึกษา เป็นญาติผู้ใหญ่ และเป็นกัลยาณมิตร สายสัมพันธ์ที่

ถักทอเช่นนี้ยังท�าให้ “สนาม” กลายเป็น “บ้าน” อีกหลังของนักมานุษยวิทยาด้วย

2
กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ผู้เขียนเริ่มต้นการเดินทางคร้ังใหม่สู่ห้องเรียนวิชา

มานุษยวิทยาที่ห่างจาก “บ้าน” ไปไกลอีกซีกโลก เช่นเดียวกับการเดินทางไปอยู่ใน 

“สนาม” ครั้งแรก ทุกคนเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกัน ไม่มีสรรพเสียงใดเป็นความ 

คุ้นเคย ไม่มีชั่วขณะใดเป็นภาพจดจ�า ไม่มีหนังสือเล่มใดที่เคยรู้จัก แม้กระทั่งหนังสือ

ที่เราเคยอ่านมาแล้วก็ตาม การพบเจอสิ่งใหม่ในต่างแดนเป็นทั้งความตื่นตาตื่นใจ 

และเศร้าหมองในบางครั้งส�าหรับผู้เขียน โดยเฉพาะในยามที่คิดถึง “บ้าน” ความระลึก

ถึงบ้านค่อยๆ คลี่คลายลงเมื่อผู้เขียนเริ่มมองเห็น “ห้องเรียน” ชัดขึ้นและเชื่อมโยง  

“บ้าน” ของตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนั้น ด้วยวิธีนี้ช่วยให้รู้สึกว่า “บ้าน”  

อยู่ไม่ไกลนัก 

 14 สัปดาห์ของการเรียนวิชามานุษยวิทยาในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นักศึกษาทุกคนจะได้อ่านงานชาติพันธุ์นิพนธ์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอุษาคเนย์  

เป็นเช่นทีอ่าจารย์เบเนดกิท์ แอนเดอร์สนั กล่าวไว้ว่า “บางครัง้การเดนิทางไกลข้ามโลก 

กเ็พือ่กลบัไปบ้าน” ห้องเรยีนมานษุยวิทยาช่วยฉายภาพความเป็นไปภายใน “บ้าน” และ 

“เพื่อนบ้าน” อย่างหลากหลาย ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเดินทางมาสู่การรับรู้ของผู้เขียน 

และช่วยเปิดบางแง่มุมที่ผู้เขียนไม่เคยรู้ หรือช่วยเปลี่ยนความเข้าใจที่ผิดมาโดยตลอด 

ไม่ว่าจะเป็น โลกของ Lesbi ในดินแดนท่ีเคร่งครัดเร่ืองศาสนา อเมริกันดรีมส�าหรับ 

ฟิลิปปินโน ความทรงจ�าของชาวจีนหลังเหตุการณ์นองเลือดย่านไชน่าทาวน์เมือง 

จากาตาร์ ดนตรีแร็พพม่า สงครามเวียดนามส�าหรับคนเวียดนามคือสงครามอเมริกา 

หรือแม้กระทั่งผีแม่นากกับสมเด็จโตฯ ในการรับรู้ของชาวตะวันตก ประสบการณ ์

และความรับรู้จากเพื่อนร่วมชั้นที่เติบโตมาจากสังคมที่แตกต่างกัน ทั้งจากดินแดน 

ตะวันออกและตะวันตก กลับช่วยปะติดปะต่อความทรงจ�าร่วมท่ีแหว่งวิ่นขาดๆ เกินๆ  

ของผู้เขียนเกี่ยวกับ “บ้าน” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    

 อกีประสบการณ์หนึง่ทีเ่ชือ่มโยงผูเ้ขยีนกลบัไปใกล้บ้าน คอืการเรยีนวชิาทฤษฎี

มานุษยวิทยา ซ่ึงเป็นวิชาท่ีนักเรียนมานุษยวิทยาแทบทุกคน (น่าจะ) มีประสบการณ์

รันทดร่วมกันไม่มากก็น้อย ความยากล�าบากอย่างหนึ่งคือการอ่านต�าราและบทความ

จ�านวนมหาศาล แต่เข้าใจมันเพียงน้อยนิด แม้จะเคยอ่าน เคยเรียนมาแล้วก็ตาม  

แต่ผู้เขียนกลับรู้สึกราวกับว่านี่คือครั้งแรกที่อ่าน วันหนึ่งอาจารย์ผู้สอนบอกกับผู้เขียน

ว่า “เป้าหมายหลกัของการอ่านในวชิานีไ้ม่ใช่เพือ่ความเข้าใจ คณุรูไ้หมหนงัสอืบางเล่ม 

ฉันเองยังอ่านเป็นสิบรอบ อันที่จริงยิ่งคุณอ่านมากคุณยิ่งน่าจะมีปัญหากับมัน ส�าหรับ

เทอมน้ีขอแค่ให้คุณฝึกระมัดระวังตัวหนังสือหรือข้อเขียนท่ีท�าให้คุณเพลิดเพลินจนลืม

วิธีคิดท่ีแฝงเร้นอยู่เบ้ืองหลังก็พอ” ถ้อยความคิดน้ีดึงผู้เขียนกลับไปท่ีความทรงจ�าเมื่อ

แรกที่เริ่มเรียนวิชาทฤษฎีมานุษยวิทยาเมื่อครั้งปริญญาโท ในภาคเรียนหนึ่งอาจารย์

ผู้สอนขอให้นักศึกษาอ่านต�าราเพื่อตั้งค�าถาม และน�าค�าถามนั้นมาจับฉลากเพื่อแลก

กันตอบกับเพื่อนในชั้นเรียน เวลานั้นผู้เขียนคิดเพียงแต่ว่าขอให้อ่านเจอประเด็นที่ 

จะตั้งค�าถามได้ และจับฉลากได้ค�าถามของเพื่อนท่ีพอจะตอบได้ แม้ในความเป็นจริง

จะลงเอยด้วยการตอบค�าถามได้เพียง 1 ใน 4 ของค�าถามทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

แต่ผู้เขียนกลับพบว่าวิธีการเรียนการสอนเช่นนั้น ถือว่ามีคุณูปการส�าหรับการเรียน

วิชาทฤษฎีมานุษยวิทยามาก โดยเฉพาะการฝึกอ่านเชิงวิพากษ์และตั้งค�าถาม ซึ่งเป็น 

แนวทางการเรียนการสอนท่ีผู้เขียนเผชิญอยู่ในขณะนี้ อีกท้ังยังท�าให้เข้าใจว่า ค�าถาม

และค�าตอบล้วนเป็นเรื่องอัตวิสัย ค�าตอบที่แตกต่างจากใจเราก็ใช่ว่าเขาตอบผิด  

ถึงที่สุดแล้วทฤษฎีเหล่านี้ไม่ใช่กฎและกรอบอย่างที่ผู้เขียนเคยเข้าใจ หากแต่เป็น 

หนทางหนึ่งที่นักเรียนมานุษยวิทยาจะได้ต่อเติมจินตนาการและสร้างบทสนทนาอัน 

ไม่รู ้จบ (อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังคงไม่สามารถสร้างบทสนทนาที่ดีกับท่านนักคิด 

เหล่านั้นได้)
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3

ปลายปี พ.ศ. 2557 ผู้เขียนเดินทางกลับมา “บ้าน” ที่กรุงเทพฯ หลังจากห่างไปเพียงแค่ 

6 เดือน ก่อนกลับบ้านเพื่อนคนหนึ่งบอกกับผู้เขียนว่า “กลับบ้านแล้วจะคิดถึงบ้านมาก

ขึน้” ฟังแล้วออกจะประหลาดใจว่าท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ จนกระทัง่กลบัถึงบ้านความรู้สกึ

อย่างที่เพื่อนบอกกลับเกิดขึ้นจริงๆ บ้านที่เราคุ้นเคยกระทั่งหลับตาเดินได้ กลายเป็น 

พื้นที่แปลกใหม่อีกครั้ง การส�ารวจบ้านอาจอยู่บนฐานของความคุ้นเคย บางสิ่งเพิ่ม

เติมมีใหม่ บางสิ่งหายไป “บ้าน” อีกหลังที่ผู้เขียนตั้งใจกลับไปส�ารวจให้หายคิดถึงคือที ่

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่ซึ่งใคร

หลายคนถือเป็น “บ้านเก่า” และยังวนเวียนผ่านไปมาอยู่เสมอ แม้ไม่ได้นัดหมายใคร

เป็นพิเศษ หากแวะไปย่อมได้เจอเพื่อนเก่า 

 ความหมายของ “บ้าน” ไปไกลกว่าพ้ืนทีท่างกายภาพทีเ่ราคุน้เคย รูส้กึปลอดภยั 

หรือสบายใจ ในความเป็นจริงเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ทุกบ้านล้วนเป็นสีผสม มีทั้งสีที่

กลมกลืนและสีที่ตัดกันจนแสบตา แต่ “บ้าน” ก็เป็นอาณาบริเวณที่หล่อหลอมตัวตน

ของคนแต่ละคนขึ้นมา ความรู้สึก “คิดถึงบ้าน” ผูกพันอยู่กับการคิดถึง “ตัวตน” ที่เรา

ถูกหล่อหลอมมา วิชามานุษยวิทยาที่หล่อหลอมให้นักมานุษยวิทยาเดินทางไกลเพื่อ

เรยีนรูข้้ามวฒันธรรม ท้ายทีส่ดุกอ็าจสลายเส้นแบ่งพรมแดนนัน้ แม้ว่านกัมานษุยวทิยา

ซึ่งเป็นคนนอกยากที่จะกลายเป็นคนในโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามนักมานุษยวิทยา 

ไม่อาจหลบหลีกจากการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่พวกเขาศึกษาได้ หรือกระทั่ง 

อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้นโดยไม่รู้ตัว มานุษยวิทยาที่ผู้เขียนรู้สึกจึงไม่ได้

ผลักให้ผู้เรียนไปไกลบ้านแม้แต่น้อย เพราะสุดท้ายการศึกษาคนอื่นและวัฒนธรรมอื่น

ไม่ต่างจากการกลับบ้านของตัวเอง    

“เสียงที่อยากให้ได้ยิน”
ผศ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์

ที่จริงแล ้ว การนั่งนิ่ งๆ เ พ่ือย ้อนคิดและถ ่ายทอดความรู ้สึกเกี่ยวกับ 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคงไมใช่เรื่องง่ายนัก ด้วยสถานะท่ีหลากหลายของ

ตัวเองนับแต่วันแรกที่ก้าวย่าง เข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ กับความสัมพันธ์หลายรูปแบบ

ที่ถูกสร้างขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในที่นี้อยากเล่าถึงเสี้ยวหนึ่งของความทรงจ�าที่ยัง

คงประทับใจไม่รู้ลืม ผ่าน “เสียง” ที่ใครบางคนก็คงเคยได้ยิน 

 เสียงแรกเป็นเสียงจากอาจารย์ผู้ใหญ่ท่ีพวกเราเคารพคนหนึ่ง บอกเราว่า 

“คณะเรา อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือกันหรือพูดคุยกันได้”   

ไม่ว่าเสียงเสียงนี้จะเปล่งออกมาจากอาจารย์ท่านอื่นหรือไม่ แต่พวกเราก็สัมผัสได้ว่า 

ความสัมพันธ์คล้าย “ครอบครัว” มันอบอวลอยู่ทั่วคณะ หรือ “บ้านหลังที่สอง” ของพวก

เราหลายคน   

 โดยส่วนตัวแล้ว ความรู ้สึกผูกพันกับผู้คนท่ีพบเจอและกับชุมชนเล็กๆ  

แห่งน้ีได้ค่อยๆ ก่อร่างขึ้นนับจากท่ีได้มาเรียนท่ีน่ี ผ่านความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อน 

ร่วมรุน่ รุน่พีรุ่น่น้อง กบัครอูาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ีเ่ราเคยตดิต่อในระหว่างเรยีน ความรูส้กึ 

เช่นนี้ยังคงด�าเนินเร่ือยมา แม้เมื่อได้เข้ามาท�างานในคณะผ่านการถ่ายทอดความรู้ 

จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ใหญ่ ที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนด้วย กับการท�างาน

ร่วมกันระหว่างเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน และกับเจ้าหน้าที่คณะหลายฝ่าย แม้หลายครั้งที ่

เราอาจจะเหนี่อยกับการถกกันเพื่องานของคณะ แต่เมื่อเสร็จจากงานเราก็ล้อมวง 

กินข้าวกัน1
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 เสียงที่สองเป็นเสียงที่เคยได้ยินจากนักศึกษาที่เรียนจบออกไปบอกเล่าให้ฟัง 

“ตอนเรียน หนู (นักศึกษา) ไม่รู้ว่าวิชาที่หนูเรียนๆ ไปจะเอาไปท�าอะไรต่อไปดี แต่มา 

วันนี้เมื่อออกไปสู่โลกนอก มหาวิทยาลัยถึงได้รู ้ว่าสามารถจะเอาสิ่งที่เรียนมาไป 

ปรับใช้ได้ ทั้งในชีวิตประจ�าวันและในชีวิต การท�างาน”2 หลายคนอาจจะเคยตั้งค�าถาม 

หรือโดนตั้งค�าถามกับสิ่งที่เรียนในคณะนี้ แต่ในวันหนึ่งหลายคนก็อาจจะเคยตอบ 

เหมือนที่นักศึกษาเหล่านี้ตอบ  เชื่อได้ว่า “เสียง” ที่สะท้อน ออกมาเช่นนี้ คงได้สร้าง

ความปลาบปลื้มให้กับอาจารย์ผู้สอนหลายคนที่ดูจะตั้งใจกับการถ่ายทอด ความรู้ให้ 

ลูกศิษย์อย่างเข้มข้น3 ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียนและภาคปฏิบัติในการฝึกงาน 

ภาคสนาม 

 และเสียงสุดท้าย อาจจะดูเหมือนเป็นเสียงที่เบาและอยู่ห่างไกลออกไป ทว่า

เป็นเสียงที่ส�าคัญที่จะขาดไม่ได้ใน “บ้าน” หลังนี้ นั่นก็คือ เสียงของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลัง การขับเคลื่อนงานต่างๆ ของคณะและมีส่วนอย่างส�าคัญในการ

ประสานงานระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์  เจ้าหน้าที่คณะหลายคนท�าหน้าที่ที่ตัวเอง 

รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี หลายครั้งที่พวกเขา ต้องร่วมเดินทางไปดูแลนักศึกษาออก

ฝึกงานภาคสนามกับอาจารย์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แม้ว่าค่าตอบแทนพิเศษที่ 

เขาได้รับจะน้อยนิด แต่นักศึกษาและอาจารย์ก็ยังจะได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาและ 

การสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังในหลายๆ เรื่อง ผู้เขียนขอคารวะแด่เจ้าหน้าที่ที่รักและ

ปรารถนาดีต่อคณะ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

 “บ้าน” เล็กๆ หลังนี้ ก�าลังจะก้าวข้ามผ่านเวลากึ่งศตวรรษ และยังอยู่ใน 

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน อะไรหลายๆ อย่างทั้งของสังคมไทยและของสังคมโลก  

เชื่อว่าอาจารย์ผู้ใหญ่และเพ่ือนอาจารย์ หลายๆ คน นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบนั รวมท้ังเจ้าหน้าทีค่ณะทกุๆ ฝ่าย จะร่วมช่วยกนั ท�าให้คณะเตบิโตไปอย่างมัน่คง 

ด้วยความสมัพนัธ์ในแบบทีเ่ป็นธรรมชาตขิองสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา และตวัเอง

ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วย 

เรื่องเล่าจากความทรงจ�าที่ผิดพลาด
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
3708610195/4408030197

เท่าที่จ�าได้เรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของคติชนวิทยาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับมานุษยวิทยา เรื่องเล่าสะท้อนถึงจักรวาลวิทยาของผู้คนในชุมชน บอกถึงต�าแหน่ง

แห่งที่ของผู้คนในชุมชนนั้น มีผู้จัดให้เรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของ “อดีตที่ทอดเนื่องอยู่

เบื้องหน้า” 1 เรื่องเล่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนที่อยู่ไกลโพ้นสุดของมนุษย์ แต่เหตุการณ์

และผู้คนในอดีตของเรื่องเล่ายังคงส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตของชุมชน ถ้าเรา

หลงลมืเร่ืองเล่าในอดตี เราจะไม่เข้าใจต�าแหน่งแห่งท่ีของเราในปัจจุบัน และมองไม่เหน็ 

ทางเดินต่อไปในอนาคต 

 ในวิชามานุษยวิทยาเองก็มีเรื่องเล่าอยู ่มากมายที่ได้มาจากการท�าวิจัย 

ภาคสนามของนกัมานษุยวทิยา มเีร่ืองเล่าเร่ืองหนึง่ท่ีผู้เขยีนยงัจ�าได้รางๆ จะขอน�ากลบั 

มาเล่าใหม่อีกครั้งเนื่องในงานครบรอบกึ่งศตวรรษ (2508-2558) คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เพื่อนพี่น้องร่วมคณะร่วมสาขาวิชาได้

ย้อนร�าลึกถึงความหลังครั้งก่อนร่วมกัน แล้วก็อยากชวนให้หวนกลับมามองปัจจุบัน

และจินตนาการถึงอนาคตของสังคมไทยที่เราจะก้าวเดินกันต่อไป ดังกล่าวแล้วว่า 

เร่ืองเล่านี้ผู้เขียนจดจ�าได้เพียงรางๆ ดังนั้นเนื้อหาท่ีจะกล่าวถึงต่อไปในงานเขียนนี้ 

จึงอาจเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด และมีบางส่วนที่จงใจเล่าใหม่ให้ไม่เหมือนเดิมเสียทีเดียว 

ดังนั้นความคิดสืบเนื่องจากเรื่องเล่านี้ จนถึงตอนจบก็อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนด้วย

เช่นกัน ถึงกระนั้นผู้เขียนก็ปรารถนาให้งานเขียนชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจ�าให้ผู้คน

ได้เล่าขานถึงเรื่องเล่าอันเกิดจาก “ความทรงจ�าที่ผิดพลาด” กันต่อไป 

 เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขวานหินของชาวยีโยรอน2 สังคมชาวยีโยรอน 

เป็นสังคมขนาดเล็ก ผู้เขียนจ�าไม่ได้ว่าเป็นสังคมระดับกลุ่ม (band) หรือระดับเผ่า 

(tribe) แต่ใจความก็คือชาวยีโยรอนมีขวานหินอันเป็นเครื่องมือที่พวกเขาประดิษฐ์ 

ขึ้นมาเพื่อการยังชีพในชีวิตประจ�าวัน เช่น ใช้ตัดไม้เพื่อน�ามาสร้างบ้าน ตัดฟืนมาท�า

1 คล้ายกับวัฒนธรรมท้องถิ่นตามหมู่บ้านทั่วๆ ไป แต่คณะเราอาจจะมีเครื่องเคียงที่แตกต่างกันไป 
2 ประมวลจากเสยีงสะท้อนของนกัศึกษาหลายคนเอามารวมกนัเพือ่ใช้ในข้อเขยีนชิน้นี ้กรณุาอย่าน�าไปอ้างองิ  

อย่างเป็นทางการ
3 ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “โหด” ในที่นี้ปรับการใช้ภาษาเพื่ออรรถรสในการอ่านที่ดูกึ่งทางการ



196 197

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

อาหาร เป็นต้น ผู้ชายเป็นเจ้าของขวานหิน ขณะที่ผู้หญิงและเด็กหากจะใช้ขวานหิน 

กต้็องขอหยบิยมืจากผูช้าย แล้วสงัคมชาวยโียรอนก็ด�าเนนิไปเช่นนีภ้ายใต้ความสมัพนัธ์

ทางสังคมอันเกี่ยวเน่ืองกับขวานหิน ดูจะไม่มีใครสงสัยตั้งค�าถามต่อเรื่องความเท่า

เทียมกันในอ�านาจของการใช้ขวานหินมากนัก จนกระทั่งการปรากฏตัวของมิชชันนาร ี

ชาวตะวนัตกในยคุจกัรวรรดนิยิม ท�าให้สายสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคน และคนกบัขวาน

ต้องมีอันแปรเปลี่ยนจนถึงขาดสะบั้นลงไป

 มิชชนันารนี�าขวานเหล็กมามอบให้ชาวยโียรอน ขวานเหลก็ทีค่มและแขง็แกร่ง

กว่าขวานหิน ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนต่างก็ได้รับขวานเหล็ก โดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่ไป

เข้าโบสถ์จะได้รับแจกขวานเหล็กกันถ้วนหน้า เมื่อผู้หญิงมีขวาน ก็ไม่จ�าเป็นต้องคอย

ขอยืมขวานจากผู้ชายอีกต่อไป ขวานหินตลอดจนสถานภาพและศักดิ์ศรีของผู้ชาย 

จึงหมดความหมาย น�าไปสู่ความล่มสลายของสายสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เป็นสถาบัน

ส�าคัญขั้นพื้นฐานของสังคมชาวยีโยรอน เพียงเพราะมิชชันนารีตะวันตกคิดอย่าง 

ตื้นเขินว่าการที่ทุกคนมีขวานเหล็กเหมือนๆ กัน จะน�าไปสู่ความเท่าเทียมกันอัน 

จะน�าการพัฒนามาสู่สังคมชาวยีโยรอนได้ ทั้งที่ความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งซับซ้อนเกิน

กว่าเพยีงการท�าให้เหมอืนกัน นอกจากนี ้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสงัคมชาวยโียรอนไม่มี

ความเท่าเทยีมกนัอยูเ่ลย ดงันัน้ แทนทีม่ชิชนันารจีะพฒันา จงึกลบักลายเป็นการสร้าง

บาดแผลร้าวลกึให้แก่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของชาวยโียรอน ถงึกระนัน้ เราจะโทษให้

เป็นความผดิของมิชชนันารตีะวนัตกอย่างเดยีวคงไม่ได้ เพราะกระบวนทศัน์ทางสงัคม

ในเวลาน้ันที่ครอบง�าความคิดของมิชชันนารีเอาไว้ ท�าให้พวกเขาคิดและเช่ือเช่นนั้น  

จากเรื่องเล่านี้เราอาจสรุปได้ว่า การถ่ายทอดถึงความสัมพันธ์ที่ล่มสลายในเร่ืองเล่า

ขวานหินของชาวยีโยรอน อาจสะท้อนให้เห็นว่านักมานุษยวิทยามิได้เห็นด้วยกับ 

วิธีการของมิชชันนารีตะวันตกแต่อย่างใด

 เรื่องเล่าดังกล่าวท�าให้ผู้เขียนน�ามาคิดต่อไปว่าถ้าหากนักมานุษยวิทยาอยาก

จะให้สังคมชาวยีโยรอนพัฒนาและมีความเท่าเทียมกัน นักมานุษยวิทยาจะท�าอย่างไร

ต่อปรากฏการณ์เช่นนี้ แน่นอนว่านักมานุษยวิทยาแต่ละคนย่อมมีแว่นมองไม่เหมือน

กัน หากยังจ�ากันได้ ในท่ามกลางแว่นมองต่างๆ เรามีแว่นมองที่เรียกว่าอีมิค (emic) 

และอีติค (etic) อยู่ด้วย ตามความหมายโดยสังเขป ค�าแรกคือการมองจากสายตา

ของคนใน ค�าหลังคือการมองจากสายตาของคนนอก เมื่อประยุกต์ใช้มโนทัศน์ทั้งสอง 

ดังกล่าว อาจน�าไปสู่การใคร่ครวญค้นหาว่าเมื่อมองด้วยความปรารถนาดีจากสายตา

ของคนนอก ชาวยีโยรอนอาจเป็นสังคมที่ยังไม่พัฒนา แม้แต่เคร่ืองมืออย่างขวานหิน 

ก็ไม่มีท้ังปริมาณและประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะอ�านวยความสะดวกให้ชีวิตของ 

ชาวยีโยรอนได้อย่างเต็มท่ี แต่เราจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างไร 

เราจะสร้างการพัฒนาที่มาจากมุมมองทางภูมิปัญญาของชาวยีโยรอนเองได้อย่างไร 

ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมชาวยีโยรอนอยู่ที่การไม่ได้ครอบครองทรัพยากรที ่

เหมือนกันหรือไม่ ความแตกต่างทางสถาพภาพและการจัดช่วงชั้นโดยตัวมันเอง 

เป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ 

 หากพจิารณาสงัคมแม้ในสงัคมขนาดเลก็อย่างกลุม่และเผ่า จะพบว่าทกุสงัคม

ต่างก็มีการจัดช่วงชั้นทางสังคมไม่มากก็น้อย เช่น สังคมชาวอินนูอิท (Inuit) มีชาย 

ผู้อาวุโสที่สุดของครอบครัวเป็นหัวหน้ากลุ่ม ผู้ชายคนอื่นๆ ตลอดจนผู้หญิงและเด็กจะ

คอยฟังความคิดเห็นของชายอาวุโสสูงสุดของครอบครัว สังคมชาวโฮปี (Hopi) หรือ 

ชาวยาโนมาโม (Yanomamo) ก็มีหัวหน้าเผ่า มีผู้อาวุโสของเผ่า และมีชาวบ้านอื่นๆ 

อยู่ในล�าดับช่วงชั้นที่ลดหลั่นลงไป ผู้ที่อยู่ในช่วงชั้นสูงกว่าย่อมมีอ�านาจและความ 

มั่งคั่งมากกว่าคนอื่น แต่ก็ดูเหมือนว่าคนในสังคมเหล่านี้มิได้มีส�านึกว่าเป็นความ 

ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งนี้ควรเรียกว่าเป็นจิตส�านึกที่ผิดพลาดเมื่อมองจากสายตาของ 

คนนอกอย่างมิชชันนารีตะวันตก หรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องการค�าอธิบายอีกชุด

หนึ่งที่มาจากสายตาของคนในสังคมนั้นเอง

 ในสังคมระดับราชอาณาจักร (kingdom) อย่างสังคมจีนประเพณี ยิ่งมีล�าดับ

ช่วงชั้นท่ีชัดเจน คือ มีองค์จักรพรรดิ ขุนนางข้าราชการ และราษฎร ล�าดับช่วงชั้นจะ 

ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อพิจารณาภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของผู้คนและ

คุณธรรมตามสถานภาพ กล่าวคือ ผู้เป็นจักรพรรดิ ขุนนาง บิดา พี่ชาย สามี ซ่ึงอาจ

เรียกรวมได้ว่ามีสถานภาพเป็นผู้ปกครอง จะต้องมีเมตตาธรรมเป็นคุณธรรมประจ�าใจ 

ในการปฏบัิตต่ิอผู้อยูใ่ต้ปกครองคอื ราษฎร บุตร น้องชาย ภรรยา ในขณะเดยีวกนัราษฎร

ก็จะต้องมีความจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิและให้ความเคารพต่อขุนนาง บุตรต้องมี

ความเคารพและกตญัญตู่อบิดา น้องชายต้องเคารพและเชือ่ฟังพีช่าย ภรรยาต้องเชือ่ฟัง

และซือ่สตัย์ต่อสาม ีเหล่านีค้อืคณุธรรมประจ�าสถานภาพของผูค้นในสงัคมจนีประเพณี 

และในความเป็นจริงก็ยังมีคุณธรรมย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ด้วยความจริงใจมิใช่เสแสร้ง การท�าในสิ่งที่พึงกระท�า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นต้น  

ความสมัพนัธ์ของผูค้นในสงัคมจนีประเพณจีงึผกูพนัอยูก่บัคณุธรรมจ�านวนหนึง่ดงักล่าว

 ในสงัคมชาวโฮปีและชาวอนินอูทิกใ็ห้คณุค่ากบัความอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกนั 

คนทีม่สีถานภาพสงูและมัง่คัง่กว่าคนอืน่จะไม่โอ้อวด ไม่ท�าตวัโดดเด่นเกนิไป เพราะจะ



198 199

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ท�าให้คนอ่ืนรูส้กึว่าตนเองต�า่ต้อยด้อยค่าและน�ามาซึง่ความอจิฉาริษยา ซึง่จะไม่เป็นผล

ดีต่อความสัมพันธ์ของผู้คน ขณะที่ชาวควาคิวท์ (Kwakiutl) และชาวทลิงกิท (Tlingit) 

มีพิธีท�าลายข้าวของ (potlatch) เพื่อกระจายอ�านาจและความม่ังค่ังของผู้น�าชุมชนไป

สู่ประชาชนคนอื่นๆ นอกจากนี้ แม้สังคมต่างๆ จะมีช่วงชั้นระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูก

ปกครอง แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าอ�านาจจะตกอยู่กับผู้ปกครองสูงสุดเพียงผู้เดียว ในจีน

ประเพณี คนที่เป็นภรรยาแม้จะต้องเชื่อฟังสามี เคารพบิดามารดาของสามี แต่เธอก็จะ

ได้รบัการเคารพเชือ่ฟังจากลูกๆ ของเธอในฐานะทีเ่ป็นแม่ ในขณะทีพ่วกผูช้ายมอี�านาจ

ในการตัดสินใจในกิจการนอกบ้าน ผู้หญิงก็มีอ�านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรม

ภายในบ้าน เช่นเดียวกับในหลายชนเผ่าที่แม้ผู้ชายจะมีอ�านาจในการใช้เคร่ืองมือ 

ท�ามาหากิน แต่ผู้หญิงและเครือญาติของตระกูลฝ่ายหญิงก็มีอ�านาจในที่ดินและการ

ตดิต่อสือ่สารกบัสิง่เหนือธรรมชาต ิหรอืแม้ว่าผูอ้าวุโสจะมีอ�านาจการปกครอง แต่สมาชกิ

คนอื่นๆ ก็มีสิทธิที่จะเลือกว่าจะท�าตามหรือไม่ก็ได้ ไม่จ�าเป็นว่าต้องท�าตามทุกกรณีไป 

จึงเหน็ได้ว่าอ�านาจมไิด้เป็นของใครโดยเบด็เสรจ็ หากแต่ละคนมอี�านาจตามสถานภาพ

ในแบบของตนเอง สิ่งส�าคัญอยู่ที่ทุกคนจะต้องมีคุณธรรมในการใช้อ�านาจของตนเอง

 คุณธรรมของสังคมประเพณีดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของความ 

เท่าเทียมกันทางสังคมในแบบที่เหมาะกับแต่ละสังคม เมื่อใดที่ผู ้คนขาดคุณธรรม 

ตามหน้าที่ สถานภาพ หรือชนชั้น ก็จะเกิดค�าถามเรื่องความเท่าเทียมกันตลอดจน 

ค�าถามอื่นๆ ตามมา ครั้นเมื่อเกิดค�าถามขึ้นมาแล้ว แต่ละสังคมก็จะมีกลไกในการ

จัดการกับปัญหา เช่น การปลูกฝังจติส�านกึ การยกย่องชมเชย การประณาม การลงโทษ  

หรือการใช้พิธีกรรมอย่างพิธีท�าลายข้าวของดังกล่าวไปแล้ว เป็นต้น เพื่อจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมิใช่การท�าให้คนกลุ่มหนึ่งมีหรือเป็นเหมือนๆ กับคนอีกกลุ่มหน่ึง 

หรือเปลี่ยนให้ชนชั้นหนึ่งเหมือนอีกชนชั้นหนึ่ง หรือแม้แต่การท�าให้ไร้ชนชั้น ดังเช่นที่ 

มิชชันนารีตะวันตกกระท�าต่อสังคมชาวยีโยรอน อันที่จริงแม้แต่สังคมสมัยใหม่เอง ก็

มิได้มีความเท่าเทียมกันในแบบที่ต้องท�าให้ทุกคนทุกกลุ่มเหมือนกัน อย่างเช่น ใน

สถาบันการศึกษาสมัยใหม่ ก็มีผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แม่บ้าน 

ที่มีอ�านาจลดหลั่นกันไปตามต�าแหน่งหน้าที่ แม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ

นกัศกึษากม็ใิช่การปฏบิตัทิีเ่หมอืนกัน ไม่เช่นน้ัน นักศกึษาคงไม่จ�าเป็นต้องเรียกอาจารย์ 

โดยขึ้นต้นว่า “อาจารย์...” ในยามมีปฏิสัมพันธ์ต่อหน้ากัน แต่คงเรียกช่ือโดยไม่ต้องมี

ค�าขึ้นต้นเหมือนกับที่เรียกเพื่อนๆ ของตนเอง 

 ลองย้อนกลับมาดูวิชามานุษยวิทยากันบ้าง ผู ้ที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็น 

นักมานุษยวิทยาควรมีคุณธรรมประจ�าอาชีพของตนอย่างไร ในฐานะผู้ที่เคยเรียน 

ในสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียนรู้สึกภูมิใจท่ีวิชานี้สอนคนให้ 

เป็นคน ให้ตระหนกัถงึคณุลกัษณะของความเป็นคน ท่ีมท้ัีงถกูผิด ดชีัว่ปะปนกนั  ท่ีส�าคญั 

ก็คือมานุษยวิทยามองว่าคนมิใช่ผลผลิตจากธรรมชาติล้วนๆ หากมีด้านท่ีเป็นผลผลิต

ทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย คนจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสอนได้ปรับเปลี่ยนได้มากกว่า 

สิง่มชีวีติชนดิอืน่ นอกจากนีม้านษุยวทิยากส็อนให้เรยีนรูถ้งึความหลากหลายของผูค้น

ต่างกลุ่ม ต่างเพศสภาพ ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม ต่างชนชั้น ฯลฯ เป็นความหลากหลาย

ทีม่ใิช่แค่การสร้างความแตกต่างโดดเด่นให้คนกลุม่ใดเพยีงกลุม่เดยีว แต่เป็นการเปิดใจ

ต่อผู้คนท่ีแตกต่างจากเราท้ังความคิดและการกระท�า เพื่อลดทอนอคติต่อเพื่อนมนุษย์ 

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน และตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการพึ่งพาอาศัยกัน ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความแตกต่างตามคุณธรรมและ

ศักดิ์ศรีของตนเอาไว้ได้ 

 ผู้เขียนมองว่าคุณธรรมแห่งการตระหนักถึงคุณลักษณะของความเป็นคน 

และการเรียนรู้ความหลากหลายของผู้คนเช่นนี้จะมีส่วนส�าคัญในการเล่า “เรื่องใหม่”  

ให้กับสังคมไทยในปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ของผู้คนก�าลังแตกร้าวจนน่าร้าวรานใจ  

เรื่องเล่าใหม่ที่ยังคงมีผู้คนหลายกลุ่มหลายชนชั้นอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยคนที่เคยอยู่

ศูนย์กลางไม่ต้องกลายไปเป็นคนชายขอบ ขณะที่คนชายขอบมีตัวตนชัดเจนขึ้น 

ในสายตาของคนทีอ่ยูศ่นูย์กลาง และทกุคนมคีณุธรรมตามหน้าทีแ่ละสถานภาพของตน 

เรื่องเล่าใหม่ที่ทุกคนต่างรักในศาสตร์และศิลป์ของตนเอง รักท้องถิ่น รักกลุ่ม รักสังคม

วฒันธรรม รกัชาตขิองตนเอง แต่กส็ามารถขยายอาณาจกัรแห่งความรกัออกไปโอบรบั

คนต่างศาสตร์ ต่างศลิป์ ต่างท้องถิน่ ต่างกลุม่ ต่างสงัคมวฒันธรรม และต่างชาตไิด้ด้วย 

 ความยากของการเล่าเร่ืองใหม่อาจอยู่ท่ีการชักชวนให้ผู้คนกลุ่มต่างๆ มา 

ช่วยกันเล่าปะติดปะต่อเรื่องราว ซึ่งท�าให้ต้องใช้เวลายาวนานนับชั่วรุ่นกว่าเรื่องเล่า 

จะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แต่นั่นจะคุ้มค่าแก่การอดทนรอคอยหรือไม่ หาก 

เรื่องเล่าเรื่องใหม่นี้อาจเป็นหนึ่งในความหวังรางๆ ของการร่วมกันสร้างอนาคต 

ที่มีความเท่าเทียมกันและเป็นการพัฒนาอย่างแท้จริงให้แก่ดินแดนขวานทองของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้

1 ผู ้เขียนต้องขออภัยเจ้าของผู ้แปลวลีนี้ที่มิได้อ้างอิงเอาไว้ในงานเขียนชิ้นนี้ เช่นเดียวกับข้อมูลทาง

ชาติพันธุ์วรรณนาจ�านวนหนึ่งในงานเขียนชิ้นนี้ แต่จะอ้างอิงในงานเขียนชิ้นอื่นในโอกาสอื่นต่อไป.
2 ผู้เขียนจ�าไม่ได้ว่าอาจารย์ท่านใดแปลเรื่องนี้เอาไว้ จ�าได้เพียงว่าได้อ่านตอนเรียนปริญญาตรี ปี 1 ในวิชา

มนษุย์กบัสงัคม ผู้เขยีนอยากขอบคุณอาจารย์ไว้ ณ ท่ีนี ้ท่ีท�าให้เด็กคนหนึง่ได้รูจ้กัดวงตาของนกัมานษุยวิทยา

เป็นครั้งแรก.
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ความทรงจ�าจากหัวใจดวงเดิม
จิรัชฌา วานิช
ศิษย์เก่าปริญญาตรี  ปี 2532 และศิษย์เก่าปริญญาโท ปี 2537

ตอนที่เห็นหัวข้อ “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู ้สึก” บอกได้ค�าเดียวว่า 

มีความรู้สึกเยอะแยะมาก ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าสอบได้คณะนี้ คือ มึน และเกินความ 

คาดหวัง ประเมินตัวเองว่าคะแนนสอบระดับกลางๆ ค่อนข้างต�่าอย่างเรา น่าจะสอบ

ติดคณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานี่เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันนี่ พยายามหาค�าตอบ 

จากหนังสือแนะน�าคณะต่างๆ ที่ได้มาก่อนสอบเอนทรานซ์ แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ

อยู่ดี 

 แค่งงตัวเองยังไม่เท่าไร หลังจากรู้ข่าวการสอบของเรา อาซึ่งเรียนจบจาก 

คณะสังคมสงเคราะห์ก็มาบอกให้เราท�าเรื่องขอย้ายคณะไปเรียนสังคมสงเคราะห์  

ยิ่งเป็นการตอกย�้าและเพิ่มความระส�่าระสายภายในจิตใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นไปอีก 

การสอบได้คณะนี้มันคลุมเครือและมีอนาคตที่ไม่ชัดเจนมั่นคงขนาดนั้นเลยหรือนี่  

นกึหวาดหวัน่ในใจ แต่ถ้าต้องไปเรยีนสงัคมสงเคราะห์หนกูค็งไม่ไหวนะคะอา เพราะรูต้วั 

ว่าไม่ใช่นางเอกนิยายเรือ่ง ปลุากง แน่ๆ ด้วยความเคารพนะคะอา หนขูอลองเสีย่งเรียน

กับคณะนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะ   

 ณ จุดนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองก�าลังเดินบนสะพานเชือกเพื่อข้ามผ่านหุบเหว  

ไปยังเนินเขาเขียวชอุ่มเบื้องหน้า เชือกแกว่งไกวและหัวใจที่วูบไหวไปมาทุกก้าวที ่

เท้าเหยียบย่างลงไป

 และแล้วเราก็มาหาค�าตอบ ด้วยการเข้าสอบสัมภาษณ์ ยังจ�าได้จนทุกวันนี้ว่า 

ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และท่านอาจารย์นันทา วิศิษฏ์โสภา เป็นผู้สัมภาษณ์เรา  

ท่านถามว่าชอบอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์ไหนมากท่ีสุด เราตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่า 

คอลัมน์การศึกษา อาจารย์ก็ให้เราเล่าข่าวท่ีเราอ่านมาให้อาจารย์ฟัง การปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ท�าให้ได้รู้จักอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น 

ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบคณะเล็กๆ คณะนี้แล้วล่ะ นักศึกษารุ่นเรารวมกันทั้งหมด

ประมาณเกือบ 70 คนเองท�าให้พวกเราได้รู้จักกันทั่วถึง

 หลังจากเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ เพื่อจดตาราง

เรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้ว ก็สามารถไปเลือกวิชาท่ีสนใจและอยากจะเรียน

เอง…ยะฮู้…เป็นมิติการศึกษาแบบใหม่ที่ไม่ได้ถูกบังคับเหมือนสมัยเรียนชั้นประถม 

และมัธยมศึกษา…เป็นก้าวแรกที่รู้สึกว่าได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่สนใจ 

 ปีแรกของการศึกษาก็เลยจัดไปตามความสนุกสนานทั้งการลงทะเบียนเพิ่ม

และการถอนวิชาที่เรียนไม่สนุก คะแนนเรียนในปีแรกไม่ค่อยดีนักเพราะยังลองผิด 

ลองถูกอยู่ ยังจับทางท่ีตัวเองชอบและถนัดจริงๆ ไม่ได้สักที แต่ก็ยังมีโจทย์ใหญ่ 

และส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นที่ก�าลังรอให้เราเลือกตัดสินใจ

เราจะเลือกเรียนสาขาอะไรดี?

 เราจะเลือกเรียนสาขาอะไรดี สาขาสังคมวิทยา สาขามานุษยวิทยา หรือสาขา

สังคมและมานุษยวิทยารวมกัน พยายามอ่านรายละเอียดวิชาโดยสังเขปจากคู่มือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสมองตอนนั้นเริ่มเอนเอียงมาทางสาขามานุษยวิทยา  

แม้จะยังมองไม่เห็นภาพชัดเจนนักในเรื่องเนื้อหาและรายละเอียดของวิชา

 ครุ ่นคิดหาค�าตอบไป ในระหว่างท่ีสองเท้าก็พาก้าวไปยังศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าพระจันทร์ ลองเดินหาหนังสือในหมวดด้าน

มานุษยวิทยา แล้วก็ได้พบกับหนังสือ สืบสายเลือด: รวมเร่ืองส้ันทางมานุษยวิทยา  

แปลโดย ท่านอาจารย์ยศ สันตสมบัติ แค่เปิดอ่านเพียงคร่าวๆ ก็รู้ตัวเลยว่า นี่คือ  

“รักแรกพบ” และความรู้สึกตอนนั้นคือจะต้องครอบครองความรักครั้งนี้เอาไว้ให้ได้  

หลังจากช�าระค่าหนังสือเป็นที่เรียบร้อยก็เดินตัวปลิวขึ้นรถเมล์กลับบ้าน พลิกอ่าน 

รวดเดียวท้ังเล่ม จากค�าในประโยคแรกจนถึงตัวอักษรสุดท้าย หนังสือเล่มนี้เปิดโลก 

และมุมมองใหม่ให้กับเรา ดวงตาเป็นประกายระยิบระยับ หัวใจเต้นเร่าๆ ความอยากรู้ 

อยากเห็น อยากเสาะแสวงหาโลกภายนอก อยากรู้จักสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

จากเรา มีเพิ่มมากขึ้นอีก บางบทท�าให้น�้าตาหลั่งรินเพราะความสะเทือนใจ บางบท
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ท�าให้รู ้สึกหวาดกลัวกับด้านมืดภายในจิตใจของผู้คน รวมทั้งด้านมืดในจิตใจของ 

นกัมานษุยวทิยาผูศ้กึษาเองเช่นกนั อ่านจบเราตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่า ถ้านกัมานษุยวทิยา

ศกึษาสงัคมและวฒันธรรมของตวัเอง เขาต้องแยกตวัเองเป็นกีฐ่านะและบทบาทกนัแน่   

นักมานุษยวิทยาจะมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว หรือมีอคติบ้างไหม? 

 ช่วงน้ันเพื่อนๆ ร่วมรุ่นในคณะ เลือกเรียนสาขาสังคมวิทยาเป็นส่วนใหญ่ 

(ประมาณหกสิบกว่าคน) มีพวกเราเพียง 3 คนเท่านั้นที่เลือกเรียนสาขามานุษยวิทยา 

และอีก 1 คนที่เลือกเรียนสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างละครึ่ง สาขา

มานุษยวิทยาในความรู้สึกของเราตอนนั้นเสมือนชนกลุ่มน้อยที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่าง 

ช่วยไม่ได้ การเรยีนการสอนมปัีญหาตดิขดับ้าง เพราะนกัศกึษามจี�านวนน้อย แม้อาจารย์ 

จะอนุโลมจ�านวนต�่าสุดที่ 5 คน แต่ถ้ามีคนลงทะเบียนไม่ถึงก็ต้องปิดวิชานั้นไปอย่าง

น่าเสียดายที่สุด กระนั้นก็ตาม เราก็ยังโชคดีที่ได้เลือกเรียนวิชาตามความสนใจที ่

หลากหลายมากๆ (แอบไปนั่งไล่ดู course description วิชาอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียน ก็ยังรู้สึก

อยากจะกลับไปนั่งเรียนอีกล่ะ)

วิชาที่ชื่นชอบ

 วิชา Folklore บรรยายโดย รศ.ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ เป็นวิชาที่เราชอบมาก  

คงเพราะชอบอ่านนิทานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็เลยชอบการตีความสัญลักษณ์ในนิทาน

ด้วย วชิานีเ้รามาสายประจ�า บางทเีข้ามาเจอ Test เลย ท�าได้ดทีกุครัง้จนเพือ่นๆ (ผูช้าย) 

หมั่นไส้ ว่าท�าได้ยังไง? ไม่ค่อยเข้าเรียน มาก็สายยังได้คะแนนดีอีก…ตอบตรงนี้เลยว่า

ไม่รู้เหมือนกัน คงจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะ

 วิชา Introduction to Archaeology และ วิชา Archaeology of Thailand 

บรรยายโดย อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต สองวิชานี้ท�าให้เราเริ่มมองเห็นความเกี่ยวพัน

กนัของวทิยาศาสตร์กบัมานษุยวิทยาทีส่ามารถท�างานไปในแนวทางกนัได้ ร่องรอยของ

กระโหลกศรีษะทีถ่กูเจาะให้เป็นรแูละมกีารเช่ือมต่อของกระโหลกศรีษะใหม่อกีครัง้ บอก

อะไรกับเราบ้าง หรือแม้แต่ร่องรอยที่ปรากฏบนกระดูก บ่งบอกว่าเจ้าของโครงร่างเคย

เจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และโรคอะไรทีค่ร่าชีวติพวกเขาให้จากไป ภาชนะดนิเผาทีถู่กทบุ

ให้แตกวางรายรอบบรเิวณทีเ่ป็นหลมุฝังศพ บ่งบอกอะไรกบัเราได้บ้าง สองวชิานีท้�าให้

เราดืม่ด�า่ย้อนกลับไปในยคุก่อนประวัติศาสตร์  เกดิความสนใจอย่างแรงกล้าทีอ่ยากจะ

ไปสัมผัสประสบการณ์การท�างานโบราณคดีภาคสนามสักครั้งหนึ่ง

 วิชา Medical Anthropology บรรยายโดย ผศ. ดร.สมจินตนา รัตรสาร ที่น�า

พวกเราไปรู้จักอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ ในทวีปอเมริกา พิธีกรรมการรักษาการเจ็บป่วย

ของพ่อมดหมอผีประจ�าเผ่า โรคแปลกๆ ที่ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถควบคุม

การเคลือ่นไหวของร่างกายได้ ท�าให้มลีกัษณะการเดนิทีผ่ดิปกตเิสยีสมดลุในการทรงตวั 

คล้ายๆ ซอมบี้ กล้ามเนื้อกระตุกเหมือนเป็นพาร์กินสัน เกิดจากการที่มนุษย์กินมนุษย์

ด้วยกนัเองหรอืกนิซากศพของมนษุย์ อย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลานาน รวมถงึพธิกีรรม

ความเชื่ออื่นๆ ของไทย ได้แก่ การท�าคุณไสย การท�าเสน่ห์ยาแฝด 

 วชิา Primates and Human Evolution บรรยายโดย ศ. ดร.เสมอชยั พลูสวุรรณ 

รูปร่างความแตกต่างของกระโหลกของบรรพบุรุษของมนุษย์ ลักษณะของฟันและ 

ขากรรไกร กระโหลกเนื้อคิ้วและกระบอกตามีความสัมพันธ์กับลักษณะอาหารที่กิน  

ข้อต่อบริเวณกระดูกเชิงกรานบ่งบอกว่าลักษณะการยืนตัวตรงหรือเหยียบพื้นดินเต็ม

ฝ่าเท้าไหม เป็นวิชาที่เรียนไปแล้วก็จะเผลอหยิบกระจกขึ้นมาส่องดูลักษณะของฟัน 

ตัวเอง หรือจับคางและขากรรไกรตัวเองไปด้วย…แอบสงสัยว่าเราต่างกับ ape อย่างที่ 

อาจารย์บอกจรงิหรอืเปล่า? วชิานีต้อนทีเ่รยีนไม่ได้มอีะไรให้จ�ามาก พอมาอ่านบทความ 

วชิาการด้านนีล่้าสดุพบว่ามถีงึ 11 สปีชส์ีใหม่ทีเ่พิง่ค้นพบได้ไม่นาน การศกึษาแนวทางนี ้

ยงัไม่เสถยีรแต่กม็คีวามน่าตืน่เต้นตลอดเวลาว่าเราจะได้พบหลกัฐานอะไรใหม่ๆ ไหมท่ีจะ

อธบิายความเชือ่มต่อของววิฒันาการมนษุย์ เสียดายมากท่ีสาขามานษุยวทิยากายภาพ 

ในบ้านเราไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนัก สาขาที่แยกย่อยไปจากสาขามานุษยวิทยา

กายภาพ ก็น่าจะเป็น Forensic Anthropology ถ้าใครชอบดูซีรี่ส์ประมาณ Criminal 

Mind หรือ CSI ทั้งหลาย จะได้เห็นการท�างานของนักมานุษยวิทยาสาขานี้ แอบคิด

เล่นๆ ว่า ถ้าคณะเราจับมือกับคณะแพทยศาสตร์ คงจะเกิดสาขานี้ขึ้นประดับวงการ

มานุษยวิทยาในเมืองไทย 

 วิชา Ecology, Genetic Variations and Adaptation in Human Population 

บรรยายโดย ศ. ดร.เสมอชยั พลูสุวรรณ สนกุดตีรงท่ีได้เรียนรู้ว่าความผิดปกตบิางอย่าง

บนยีนส์บางต�าแหน่ง ท�าให้เกิดโรคที่อาจจะคร่าชีวิตของมนุษย์เอง แต่ในทางกลับกัน

โรคทีเ่ป็นนัน้อาจจะช่วยป้องกนัให้มนษุย์รอดพ้นจากการเป็นโรคอืน่ทีอ่นัตรายมากกว่า 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสภาวะแห่งโรค

 วิชา Cultures of Ethnic Groups in Thailand รศ.ยุพา คลังสุวรรณ ได้กรุณา

น�าพวกเราไปลงพื้นท่ีภาคสนามจริง คลุกคลีจริงๆ กับชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย ได้เรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรมจริงจากค�าถามของพวกเราเอง ได้สัมผัส

บรรยากาศและอากาศเดียวกับที่พวกเขาหายใจ ได้รับประทานอาหารแบบที่พวกเขา

รบัประทานกนัจรงิๆ ไม่ต้องจนิตนาการเรือ่งรสชาตใิห้วุน่วายเหมอืนการอ่านจากต�ารา
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

เพื่อนดังๆ ประจ�ารุ่น

 ความภูมิใจประจ�ารุ ่นของเราคือมีเพื่อนสองคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ 

เป็นอย่างมาก ไม่อาจละเลยกล่าวข้ามไปได้ เพือ่นคนแรกคอื หน่อย บษุกร พรวรรณะศริิเวช 

หรือ บุษกร วงศ์พัวพันธ์ ในปัจจุบัน ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งมา หน่อยเป็นดาวเด่นประจ�าคณะ 

ท่ีพี่ๆทาบทามให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์คณะ และจากนั้นก็ถูกผลักดันเข้าประกวด 

เชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอน หน่อยผ่านฉลุย ท�าให้คณะสังคมวิทยาและ 

มานุษยวิทยาของพวกเรา เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็เพราะมีสาวงาม 

ประจ�าคณะนีเ่อง ตอนนัน้หน่อยกเ็ริม่มงีานเข้ามา เพราะประกวดหนุม่-สาวแพรว และกไ็ด้ 

รับต�าแหน่งสาวแพรวในปีนั้น งานเดินแบบ งานถ่ายภาพแฟชั่น งานถ่ายโฆษณา 

มีเข้ามาเยอะแยะมากมาย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หน่อยจะต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อ 

ติดต่องาน โทรศัพท์มือถือสมัยสักเกือบยี่สิบปีก่อน เพื่อนๆ น่าจะพอนึกออกว่ามันมี 

รปูร่างใหญ่โตประมาณไหน แต่รปูทรงประหลาดนัน้ไม่ใช่ประเดน็เท่ากบัท่ารบัโทรศพัท์ 

ของหน่อย ด้วยว่าสมัยนั้นนักศึกษาไม่ค่อยจะมีใครใช้โทรศัพท์มือถือกันมากนัก 

เวลาหน่อยรับโทรศัพท์เพื่อไม่ให้กลายเป็นจุดเด่นจนเกินไป หน่อยจึงใช้วิธีมุดลงไป 

ในกระเป๋าใบใหญ่เพื่อคุยโทรศัพท์หรือไม่ก็มุดลงไปใต้โต๊ะรับประทานอาหารเพื่อ 

คุยโทรศัพท์ ครั้งแรกที่เราเห็นเราก็ประหลาดใจ นึกว่าหน่อยท�าอะไรตกหายหรือเปล่า 

ให้เราช่วยหาเอาไหม แต่พอรู้ความจริง รู ้สึกอยากจะข�ามากๆ เลยแต่กลัวเพื่อน 

เสียความม่ันใจ หลังๆ เวลาเห็นหน่อยมุดโต๊ะหรือมุดกระเป๋า ก็จะกลายเป็นเร่ือง 

ธรรมดาและความเคยชินของพวกเราไป สมัยนี้ที่มือถือระบาดไปทั่วแม้แต่เด็กประถม 

ก็ยังมีคนละเครื่อง คิดว่าหน่อยคงไม่ต้องมุดกระเป๋า มุดใต้โต๊ะ เพื่อคุยโทรศัพท ์

แล้วล่ะนะ

 เพ่ือนอีกคนทีน่่าทึง่มากๆ ช่ือ บ ูหรอื บรูพา เลก็ล้วนงาม ชายหนุม่ทีด่แูปลกๆ 

เราไม่ค่อยเข้าใจสายตาและท่าทางหัวเราะ “หึ หึ” ของบูสักเท่าไร เราไม่รู้ว่าบูก�าลัง

คิดอะไรอยู่บ้าง เวลาที่บูเข้าชั้นเรียนภาษาไทยแล้วไปนั่งใกล้พัดลม เพื่อแกล้งสาวๆ  

คณะวารสารฯ หรอืวันหน่ึงขณะทีเ่ราทานข้าวกับเพ่ือนๆ ในโรงอาหารกลาง อยู่ๆ  บกูเ็ดนิ

มาบนโต๊ะอาหารท่ีว่าง แล้วปีนขึน้ไปเต้นร�าบนนัน้ มหิน�าซ�า้ยงัถอดเสือ้แล้วเหวีย่งไปมา

ซะอีกแน่ะ ชื่อเสียงของบู ขจรขจายไปทั่ว ตอนนั้นทุกคณะรู้จัก “บู” สังวิทย์ เป็นอย่างดี 

แค่แดนซ์เดียว บูดังขนาดนั้นเลย แต่ก่อนเวลาแนะน�าตัวกับเพื่อนคณะอื่นๆ บอกว่าว่า

จากสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไม่ค่อยมีใครรู้จักคณะนี้ พอหลังจากวีรกรรมแดนซ์

บรรลือโลกของบู ทุกคนจะร้อง “อ๋อ…คณะเดียวกับ บูสังวิทย์ ใช่ไหม?” นับว่าเป็นข้อดี

เหมือนกันที่ไม่ต้องแนะน�าตัวเยอะแล้ว

มุมปลอดภัย

 เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มีที่สิงสถิตอยู่ที่ไหนกันบ้าง นอกจากชุมนุม 

ดราม่า (ศิลปะและการแสดง) ชุมนุมวรรณศิลป์ ชุมนุมโฟล์คซอง ชุมนุมพุทธศาสนา  

ที่เราแวะเวียนไปแว้บๆ แล้ว ที่ๆ เราไปบ่อยที่สุดทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง (เหมือน

กินยาเลยเนอะ) ก็คือห้องสมุดคณะกับหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะเราไม่ค่อยได้นั่ง

หรอก ส่วนใหญ่ไปเลือกยืมหนังสือแล้วก็หอบกลับบ้านหรือไม่ก็ย้ายไปหอสมุดกลาง

มากกว่า เพราะอะไรน่ะเหรอ? ห้องสมุดคณะเงียบเหงาเกินไป หรือบางทีอาจจะได้

จ๊ะเอ๋กับอาจารย์ ซ่ึงเราก�าลังแอบอยู่เพราะยังไม่ได้ส่งรายงานหรือยังเขียนร่างชิ้นงาน

ให้อาจารย์ไม่เสรจ็ (ใครจะรู…้บางทอีาจารย์กอ็าจจะแอบลกูศษิย์เหมอืนกนั จะพกัผ่อน

อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวสักหน่อย มันมาอีกแล้ว จะมาถามอะไรอีกล่ะวันน้ี…5555)  

หลบไปนั่งหอสมุดกลางดีกว่า มีชีวิตชีวา มีสีสัน มีแรงบันดาลใจในการอ่าน พูดยังไง 

ดล่ีะ เหมอืนว่าเรามเีพือ่นอ่านหนงัสอืเยอะแยะเลย กท็�าให้รูส้กึอยากอ่านเพิม่มากขึน้นะ 

ก็ไม่รู้สิ…คนอื่นอาจจะไม่คิดแบบเราก็ได้

 อาศรมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่พวกกลุ่มเพื่อนผู้ชายปักหลักและ 

ยึดครองเป็นส่วนใหญ่ มีชื่อเสียงมากในเวลานั้น เพราะเราแอบได้ยินสาวๆ คณะอื่น

เรียกว่า “สามแยกปากหมา” สาวคนไหนเดินผ่าน จะอ้วน ผอม สูง ด�า ล�่า เตี้ย ก็โดน

แซวถ้วนหน้ากันหมด ถ้าไม่อยากโดนแซวก็อย่าพยายามเดินผ่าน หรือเลี่ยงไปเดินฝั่ง

บนฟุตบาทที่ติดสนามฟุตบอลจะปลอดภัยจากสายตาเรดาร์ของชายหนุ่มคณะเราได้ 

แต่อาศรมฯ กเ็ป็นทีป่ลอดภยัของเราอกีทีห่นึง่ เพราะเสยีงตะโกนแซวคนโน้นแซวคนนี้

ของหนุ่มๆ นี่ล่ะ ท�าให้เรารู้สึกอบอุ่นว่าอย่างน้อยตรงหัวมุมคณะก็มีเพื่อนๆ ของเราอยู่   

หากเกดิเรือ่งไม่คาดคดิอะไรหรอืเรือ่งเดอืดร้อนอะไร เราสามารถขอความช่วยเหลอืจาก

เพือ่นท่ีจุดนีไ้ด้   แม้กระท่ังฝากข่าวหรือส่งข่าวถึงใคร  เรามองว่าอาศรมฯ เป็นท้ังแผนก

ฉุกเฉินและไปรษณีย์ของคณะนะ

ด้วยจิตคารวะ

 หัวใจส�าคัญของคณะคือ เหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความเมตตาและชี้น�าเส้นทางแห่งปัญญาให้กับศิษย์เขลาผู้นี้ 

ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นท่านแรก รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ ให้ค�า

แนะน�าปรึกษาทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต กรุณาหางานเล็กๆ น้อยๆ ให้ศิษย ์
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ได้ฝึกปรือฝีมือในการท�างานวิจัย หาทุนเล็กๆ น้อยๆ ให้ลูกศิษย์ทั้งหมดในระดับ 

ปริญญาโทได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกไปเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อเขียน

วิทยานิพนธ์

 อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตุทัต ที่ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในด้านการศึกษา รวมทั้ง

กรุณาเขียนจดหมายฝากฝังให้ศิษย์ได้มีโอกาสไปฝึกงานโบราณคดีภาคสนามกับ 

หน่วยศิลปากรที่ 1 จังหวัดลพบุรี แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ศิษย์ก็ได้เรียนรู้และ 

ได้รับประสบการณ์มากมายจากการฝึกงานในครั้งนั้น

 รศ. ดร.สถิตย์ นิยมญาติ แม้อาจารย์จะไม่ได้พูดประโยคนี้โดยตรง แต่ประโยค 

ท่ีอาจารย์พูดในชั้นเรียน กลับท�าให้ศิษย์จดจ�ามาใช้จนทุกวันนี้ “คนเราถ้าไม่ท�า 

อะไรใหม่ๆ ซะบ้าง ชีวิตก็จะเงียบเหงา น่าเบื่อหน่าย” ขอบพระคุณอาจารย์ที่ค�าพูด

ประโยคน้ี ท�าให้ทั้งชีวิตของศิษย์ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่เงียบเหงาและน่าเบื่อหน่าย

เลยค่ะ

 รศ.ยุพา คลังสวุรรณ อาจารย์เปิดโลกของมานษุยวทิยาภาคสนาม ให้ศษิย์ได้มี

โอกาสได้สมัผสัและเรยีนรูก้ารท�างานจรงิ รวมทัง้การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ การเตรียมตวั 

และการปรับตัวเมื่ออยู่ในสนามจริงของการเรียนรู้โลกกว้าง

 ดร.ปรติตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกลู ขอบพระคณุอาจารย์ทีเ่ป็นก�าลงัใจ ให้ข้อคดิ

ในการดูแลตัวเองขณะลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล ในช่วงเวลาที่ศิษย์ท้อแท้และคิดที่

จะล้มเลิกการเขียนวิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณอาจารย์ที่อดทนกับลูกศิษย์ที่ดื้อดึงและ 

ขลาดเขลาคนนี้

 ศ. ดร.เสมอชัย พลูสวุรรณ ขอบพระคณุอาจารย์ทีรั่บเป็นทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ 

และอดทนกับความไม่มีมารยาทของลูกศิษย์ที่บุกส่งร่างวิทยานิพนธ์ถึงบ้านพัก 

ขอบพระคุณกับค�าชมเล็กๆ น้อยๆ ที่ท�าให้ศิษย์หัวใจพองโต ด้วยการบอกว่าศิษย์

ใช้ภาษาไทยได้ดีสละสลวย แต่แอบมีติว่าค�าเช่ือมเยอะเกินไป ขอบพระคุณส�าหรับ 

ก�าลงัใจทีมี่ให้กับศษิย์ในเวลาทีศ่ษิย์ท้อแท้ ด้วยค�าปลอบใจทีข่งึขงัทีว่่า “ถ้าคณุไม่สูแ้ละ

ยอมแพ้ตั้งแต่วันน้ี คุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณท�าได้หรือไม่ได้ และความสงสัยนี้จะยัง 

ติดค้างอยู ่ในใจคุณไปตลอดชีวิต” และเพื่อไม่ให้มีสิ่งติดค้างในใจ ศิษย์เลยเขียน

วิทยานิพนธ์จนเสร็จในนาทีสุดท้ายจนได้ ขอบพระคุณอาจารย์ที่หลังเรียนจบ กรุณา 

ให้งานศษิย์ได้ช่วยเกบ็ข้อมลูวจิยัเล็กๆ น้อยๆ และพาไปชมิอาหารร้านอร่อยๆ หลายๆ 

ร้าน ตั้งแต่ท่าพระจันทร์ คลองหลอด ถนนพระอาทิตย์ รวมถึงปลาแม่น�้าตัวโต จึงไม่

แปลกที่ตอนนี้ศิษย์มาเริ่มสนใจใน Anthropology of Food ซะแล้ว 

 ขอบคุณพี่วิชัย พ่อบ้านประจ�าโครงการปริญญาโท ท่ีให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 

ข้อบังคับของหลักสูตร การลงทะเบียน การนัดหมายอาจารย์ผู้สอน แม้พี่วิชัยจะขี้บ่น

ไปบ้างแต่ก็มีความปรารถนาดีอยากให้พวกเราเรียนจบถึงฝั่งฝันกันทุกคน พี่วิชัยดูแล

พวกเราดมีากตัง้แต่วนัแรกทีก้่าวเท้าเข้าไป จนวนัสดุท้ายทีส่่งวทิยานพินธ์ จ�าได้แม่นว่า

วันนั้นเป็นวันสุดท้ายของก�าหนดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2541 หลังจาก

ส่งเล่มให้อาจารย์ลงนามจนครบทุกท่านแล้ว พวกเราก็ทานข้าวเย็นด้วยกัน ไม่ลืมที่จะ

เชิญพี่วิชัยไปด้วย หลังจากนั้นเราขับรถกลับบ้านด้วยความที่อดนอนมาทั้งสัปดาห์เรา

ขบัรถไม่ได้เตม็ประสทิธภิาพ ขบัคร่อมเลนตลอดเส้นทางเลย พีว่ชิยักลบับ้านทางเดยีว

กบัเรา อตุส่าห์ขบัรถตามหลงัมาจนเหน็ว่าเราถึงบ้านโดยสวสัดภิาพแล้ว พีว่ชิยัถึงขบัรถ

เลยกลับบ้านตัวเองไป ขอบคุณพี่วิชัยมากๆ ส�าหรับมิตรภาพและการดูแลที่อบอุ่นค่ะ

เราท�าได้ทุกอย่าง ถ้าคิดจะลงมือท�า

 ท้ายสุดนี ้เมือ่ได้มองย้อนกลบัไปในความทรงจ�าท้ังหมดท่ีผ่านมา  สังคมวทิยา

และมานุษยวิทยา คือหน้าต่างหลายๆ บานท่ีหมุนรอบตัวของเรา หน้าต่างเหล่านั้น

ท�าให้เรามองเหน็โลกภายนอก ในมมุมองทีแ่ตกต่างกนัออกไป อยูท่ีเ่ราจะเลอืกมองผ่าน

หน้าต่างบานไหน หรอืไม่สนใจจะมองผ่านหน้าต่างบานไหนเลย หน้าต่างบานไหนทีเ่รา

มองแล้วสนใจทิวทัศน์ภายนอกมากๆ  อยากสัมผัสและออกไปเป็นส่วนหนึง่ของภาพนัน้  

เราก็แค่เลือกเปิดหน้าต่างบานนั้นแล้วปีนออกไป

 เอ๊ะ!...ถ้าเราต้องปีนหน้าต่าง ท�าไมถงึไม่รูส้กึว่ามนัควรจะเป็นประตลู่ะ? ทีค่ดิว่า 

ไม่ใช่เพราะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไม่ใช่สาขาที่เป็นประตูเปิดออกไปตรงๆ 

สู่เส้นทางอื่น เราเลยต้องปีนหน้าต่างนั้น “การปีน” เป็นการก้าวข้ามไปสู่เส้นทาง 

สายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางตรงแต่เป็นทางลัด ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเป็นสายวิชาการ ไม่ใช่สายอาชีพ เราไม่ได้ถูกจ�ากัดว่าเราเรียนสาขา 

วิชานี้ เพื่อจะท�างานต�าแหน่งนั้นต�าแหน่งนี้ หรือท�างานในสาขานั้น สาขานี้เท่านั้น  

เพื่อนคนหนึ่งของพวกเราเคยกล่าวตอบอาจารย์ประจ�าวิชาในสาขาภาพยนตร์กับ

ค�าถามท่ีว่า “เด็กสังวิทย์จบไปท�าอะไร?” เพื่อนตอบว่า “เด็กสังวิทย์จบออกไปจะ

แทรกซึมอยู่ทุกวงการ”

 บางคนอาจจะรู ้สึกว่าพวกเขามีหรือเป็นอะไรก็ได้ เพราะความสามารถ 

ของพวกเขาล้วนๆ แต่เราคิดต่างจากนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้เรียนจบ

ปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เราอาจจะเป็น 
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

มนุษย์กดปุ่ม ใครส่ังให้เดินซ้ายก็เดิน ขวาก็เดิน หรือเราอาจจะเป็นมนุษย์ป้า ข้ีวีน  

เอาแต่ใจตัวเอง ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืนๆ ท�างานกับใครก็ไม่ได้ เราเรียน 

จบปรญิญาตรด้ีวยความรูส้กึว่าเรายงัมคีวามรูไ้ม่มากนกั เราเลยมาเรยีนต่อปรญิญาโท 

จบปริญญาโทก็ยิ่งรู้สึกว่าเราช่างต�่าต้อยและโลกแห่งความรู้นั้นช่างกว้างใหญ่ เกินกว่า

ที่เราจะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจริงๆ แต่เราก็ยังอยากที่จะเรียนรู้ต่อไป

 เราเรียนจบจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เราไม่ได้แค่กระดาษ 

มา 2 แผ่น แต่เราได้สิ่งที่มากกว่านั้น สิ่งที่หล่อหลอมให้เรามีความคิด มีจิตวิญญาณ มี 

ความกระหายท่ีจะเรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ มีการยอมรับและพร้อมจะรับมือกับทุกความ 

เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา อย่างที่เราเป็นตัวของเราอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้นจึงไม่ใช่ 

เรื่องแปลกถ้าใครจะเคยได้ยินรุ ่นพี่บอกต่อๆ กันมาว่า “จบคณะสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยาท�าได้ทุกอย่าง”  

 

ขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (และสตรีศึกษา) ที่รู้สึก
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

“เส้นทาง” สายมานุษยวิทยาของฉัน มีจุดเริ่มต้นหลังจากส�าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์ฯ เพื่อนร่วมรุ่นส่วนใหญ่เลือกเดินตามเส้นทางสาย 

วิชาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันไว้ แต่ฉันตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโท คณะสังคมวิทยาฯ ด้วย 

“ความไม่รู้” ด้วยซ�้าว่า “สังคมวิทยา” แตกต่างจาก “มานุษยวิทยา” อย่างไร ... รู้แต่ว่า 

“หากไม่ชอบตวัเลข ค�านวณสถติ ิกใ็ห้เรยีนสาขามานษุยวทิยา” ตามที ่“พีค่นหนึง่” บอก

จากความเข้าใจและความรู้สึกที่ผิวเผินในตอนนั้น ฉันไม่เคยนึกเลยว่า วันหนึ่งเส้นทาง

สายนี้จะกลายเป็นเส้นทางที่ก�าหนดชีวิตของฉันหลังจากนั้นตลอดมา ... 

 และแล้ว ... มานุษยวิทยาที่ฉันรู้จักและรู้สึก ก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อฉันได้เรียน

วิชาต่างๆ ในสาขาวิชาที่ค่อยๆ หล่อหลอมให้ฉันรู้จักคณะนี้มากขึ้นทีละนิดๆ จน

กลายเป็นความรู้สึกผูกพัน และต่อมาได้กลายมาเป็น “ชีวิต” และการท�างานของฉันใน 

ทุกๆ วัน ... ในระหว่างการเดินทาง มักมีค�าถาม ทั้งจากคนรอบข้างและคนภายนอก

เสมอว่า “คณะนี้เรียนอะไร? จบมาแล้วท�างานเป็นอะไร?” ฉันพบว่า มันเป็นเรื่องยาก

มากที่เราจะอธิบายและให้ค�าตอบอย่าง “ส�าเร็จรูป” ต่อค�าถามดังกล่าว แต่สิ่งที่ฉันได้

เรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนในคณะนี้ ก็คือ 

 ฉันได้เรียนรู้มโนทัศน์ทฤษฎี และเครื่องมือนานาชนิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

การพยายามท�าความเข้าใจวิถีชีวิต (วัฒนธรรม) ของผู้คนท่ีแตกต่าง ผ่านการเรียน 

การอ่าน การคิด การเขียน การศึกษา การท�าวิจัยเอกสารและการศึกษาภาคสนาม
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ผ่านรายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชาทฤษฎี การวิจัย กลุ่มชาติพันธุ์  ระเบียบโลก และ

ประเพณีเดิม วัฒนธรรมการท่องเที่ยว ฉันได้เรียนรู้แนวความคิดของนักมานุษยวิทยา 

(และนักอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นนักสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

ปรัชญา จิตวิเคราะห์ สัญศาสตร์ ฯลฯ) ที่พยายามท�าความ “เข้าใจ” ความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์ (ทุกเพศ ชนชั้น ชาติพันธุ์ วัย ความเป็น

ชายขอบ ฯลฯ) และให้ความส�าคัญกับ “บริบท” และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ที่ส่งผล 

ต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมของผู้คนด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน 

 นอกจากการเรยีนการสอนแล้ว เรายงัม ี“ชุมชนวชิาการ” เลก็ๆ ทีม่บีรรยากาศ

ของการสนทนาผ่านการฟังสัมมนา การอ่านงานวิทยานิพนธ์ของ “รุ่นพี่” ซึ่งเรามักมี  

“ชือ่เล่น” ที ่“แอบ” เรยีกกันอย่าง “ล�าลอง” ตามวิทยานพินธ์ทีพ่วกเขาท�า เช่น “ [พี]่ ช่างไม้” 

“ [พ่ี] บหุรี”่ “ [พ่ี] ราหู” “ [พี]่ มะขามป้อม” ฯลฯ การสมัมนาวชิาการระดบันานาชาต ิ(ร่วมกบั 

University of Wisconsin-Madison) การจัดท�าวารสารวิชาการของคณะ เป็นต้น 

กิจกรรมเหล่านี้ล้วนช่วย “เปิดโลก” ให้ฉันเข้าใจว่า ยังมีค�าถาม อีกมากมายที่ยังคงไม่มี

ค�าตอบ และครุ่นคิดต่อไปได้อย่างไม่จบสิ้น  

 “จุดเปลี่ยน” ที่ส�าคัญในการเชื่อมโยงมานุษยวิทยาและสตรีศึกษาในชีวิตของ

ฉนั คือในปี พ.ศ. 2544 ซึง่ถอืเป็นปีทีเ่รยีกได้ว่า “สตรศีกึษาขึน้สูก่ระแสสงูในสงัคมไทย” 

เนื่องจากการเปิดหลักสูตรปริญญาโทสตรีศึกษาที่ธรรมศาสตร์ มีวิชาใหม่ๆ หาเรียน

ท่ีไหนไม่ได้ ให้ไป sit in มากมาย ทัง้เช้า บ่าย เสาร์ อาทติย์ และเยน็วนัธรรมดา นบัตัง้แต่ 

ความรูเ้บือ้งต้นทางสตรศึีกษา การวิจยัในแนวสตรนียิม ผูห้ญงิกบัศลิปวฒันธรรม ผูห้ญงิ 

กับการแสดง (Women and Performance) ผู้หญิงกับเรื่องเล่าและประสบการณ์ชีวิต 

ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงและการวิเคราะห์ในแนวสตรีนิยม มิติหญิงชายกับนโยบาย

สงัคมร่างกาย ความเป็นชายหญงิและเรือ่งทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วชิาว่าด้วย 

แนวคิดสกุลหลังอาณานิคมและสตรีนิยมนั้น (Postcolonialism and Feminism) เปิด

สอนเป็นที่แรกในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมกีารจดัประชุมวิชาการประเพณสีตรีศกึษาประจ�าปี (ผูห้ญงิ

กับความรู้ครั้งที่ 1 - 4) ให้นักคิด นักวิชาการ นักศึกษา (ทั้ง ป. ตรี ป. โท) มาเสนอผล

งานในหัวข้อล�้าสมัยการจัดเสวนาและสัมมนาประจ�าเดือนโดยวิทยากรทั้งจากไทยและ 

ต่างประเทศ (อาทิ Kamala Kempadoo, Gayatri Chakravorty Spivak, Chilla Bulbeck) 

บรรยากาศของการเรียนการสอน และงานวิชาการที่เต็มไปด้วยความคึกคักท้าทาย

ตลอดช่วงปี 2544 - 2545 ท�าให้อาจารย์นพพร ประชากุล ถึงกับกล่าวว่า เป็นหลักสูตร

ที่มีความเข้มแข็งและเข้มข้น “เทียบเท่า และทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิชา

นีใ้นระดบัสากล” ฉนักไ็ด้ไปนัง่เรยีน และได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ เกอืบทกุครัง้ รวมทัง้

ได้ไปใช้ห้องสมดุทีแ่ม้จะเลก็ แต่มหีนงัสอืเล่มหลกัๆ ในแนวสตรนียิมครบถ้วน ซึง่ได้รบั 

การบริจาคทั้งจากในและต่างประเทศ ห้องสมุดเล็กๆ แห่งนั้น เป็น “ชุมชนวิชาการ”  

ท่ีท้ังรุ่นพีท่ี่เรียนอยู ่และนสิิตนกัศึกษาจากสถาบันอืน่ๆ ท่ียงัไม่มวีชิาสตรีศึกษาเปิดสอน 

แวะมานั่งคุยแลกเปลี่ยน หรือแวะมา “หา” หัวข้อรายงาน/วิทยานิพนธ์ แล้วถกเถียง 

ประเดน็ต่างๆ กนั อย่างออกรสอยูเ่สมอ (หรือแม้กระท่ัง แวะมาคยุความในใจ ความทุกข์ 

ความสุข เรื่องส่วนตัว ที่ไม่อาจจะหาพื้นที่อื่นใดๆ ในมหาวิทยาลัยรองรับได้) นักศึกษา

บางคนถึงกับเรียกว่า ที่นั่นเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของเขา เขียนแล้วก็คิดถึงห้องสมุด 

เล็กๆ นั้นเสียจริง 

 ในขณะเดียวกัน ในปีนั้น ฉันก็ได้เรียนวิชา “Cross - Cultural Perspective on 

Gender” ท่ีสอนโดย Dr.Penelope Schoeffel ซึ่งบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี  

อ. ดร.ปริตตา เข้าร่วมฟังการบรรยายและสรุปประเด็นส�าคัญเป็นภาษาไทยให้พวกเรา

ตลอดภาคการศกึษา เป็นครัง้แรกทีพ่วกเราได้เรยีนรูก้ารเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

อย่างเตม็รปูแบบ ได้ ฝึกเขยีนรายงานวชิาการเป็นภาษาองักฤษ ได้อ่าน Women, Culture 

and Society ซึ่งเป็นหนังสือเล่มส�าคัญของการศึกษามานุษยวิทยาผู้หญิงการเรียน 

ดังกล่าวได้ “เปิดโลก” และ “เชื่อมโยง” “มานุษยวิทยา” เข้ากับ “สตรีศึกษา” ท�าให้ฉัน 

ได้เรียนรู้ว่า มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่เปิดรับศาสตร์สาขาอื่นๆ อย่างหลากหลาย

 เมื่อได้เข้ามาเป็นอาจารย์ในปี พ.ศ. 2549 ฉันได้ริเริ่มเปิดสอนรายวิชา  

“สตรีกับการพัฒนา” เป็นครั้งแรก นับแต่มีวิชานี้ได้บรรจุในหลักสูตรฯ และได้ขยาย 

ไปเปิดวชิา “สตรกีบัความรนุแรง” และ “บทบาทหญงิชายในสงัคม” (ซึง่ต่อมาเปลีย่นชือ่ 

เป็น “เพศสถานะในสังคม”) ตามล�าดับและสอนต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน และให ้

ค�าปรึกษาควบคุมดูแลการท�าสาระนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (418 / 419)  

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตและประสบการณ์ผู ้หญิง” เช่น คุณยายของฉันเป็น 

ร่างทรง นักศึกษาหญิงและการต่อรองกับอุดมคติการเป็น “หญิงดี” นักศึกษาที่ท้อง 

ในวัยเรียน สาวโรงงานกับการบริโภคสินค้าเงินผ่อน องค์ความรู้ของ “แม่เลี้ยงเดี่ยว”  

มุมมองของหญิงรักหญิง พนักงานขับรถเมล์หญิง และผู้ชายกลัวเมีย เป็นต้น 

 ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการเรียนการสอนก็คือ การเห็นความเชื่อมโยง 

ระหว่างความรู้กับการเปล่ียนแปลงในระดับชีวิตประจ�าวันของนักศึกษาเอง เช่น  

มีนักศึกษาคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า น�า lecture กลับไปบ้านและวางไว้บนโต๊ะ ปรากฏว่า
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เมื่อคุณพ่อได้อ่าน ก็ลุกขึ้นมาช่วยคุณแม่ท�างานบ้านเป็นการใหญ่ เพราะหลังจาก 

อ่าน lecture ก็เริม่เข้าใจว่าภรรยาของตนล�าบากมากแค่ไหนกบับทบาททีส่งัคมก�าหนด

ให้ผู้หญิงต้องท�างานทั้งในและนอกบ้าน มีนักศึกษาบางคนที่ประสบความรุนแรงที่ 

ไม่อาจบอกเล่าได้ในพื้นที่สาธารณะ แต่เมื่อได้เรียนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของ

ตนเอง และน�า “ประสบการณ์” ความรุนแรงของตนเอง มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ และ

เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว จนกลายมาเป็นรายงานปลายภาค ที่เพื่อนร่วมชั้นได้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีนักศึกษา (โดยเฉพาะนักศึกษาชาย) หลายคนบอกว่า  

เมื่อพวกเขาได้เรียนวิชานี้แล้ว รู้สึกลดความเกลียดชัง และหวาดกลัวต่อกลุ่มคนรัก 

เพศเดียวกันลงไปมาก เพราะเมื่อก่อนไม่เคยมองพวกเขาจาก “มุม” นี้เลย บางคน 

บอกว่า “เรียนวิชารุนแรงฯ แล้ว มองโลกเปลี่ยนไป ไม่น่าเช่ือว่า อะไรๆ ก็มี ‘ความ

รุนแรง’ [แฝงอยู่] ไปหมด” ฯลฯ

 ในฐานะ (ผู้เรียนและ) ผู้สอน สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ (และ “รู้สึก”) คือ “สังวิทย์-  

มานุษย์” (และสตรีศึกษา) เป็นสาขาที่มุ่ง “เปลี่ยนแปลง” ให้สังคมมีความเสมอภาค 

ทั้งในมิติเรื่องของเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ ชนช้ัน รวมเพศสถานและเพศวิถี ซึ่งเป็นมิติที่ 

ส�าคัญและซับซ้อนอย่างยิ่งในระดับมหภาคและชีวิตประจ�าวัน 

มานุษยวิทยาที่รู้สึก (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554)
พูนสุข ขันธาโรจน์

รู้ตัวว่าชอบรู้จักชีวิตผู้คน ก็เลือกมานุษยวิทยา นอกเหนือไปจากนี้เราไม่รู ้ 

อะไรเลย ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวเพื่อให้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นนักเรียนมานุษยวิทยา 

ได้อย่างไร ไม่รู้ว่าถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วต้องเรียนอะไร ไม่รู้ว่าต้องมาเจอใคร และ 

ไม่รู้ว่าเมื่อมาที่นี่แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไป อะไรก็ไม่ง่ายเหมือนเดิม

 เราจะจัดการกับความรู้สึกท่ีเรียกว่า “อารมณ์” ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อ

พื้นท่ีชีวิตในฐานะนักเรียนมานุษยวิทยาท่ีท่าพระจันทร์แห่งนี้ต้องเจอส่ิงเร้ามากมาย 

เหลือเกิน มีช่วงเวลายากล�าบากที่ต้องข้ามพ้น ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกที่ตัวเองต้อง 

ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ ต�ารับต�ารา และบรรยากาศทางวิชาการที่เข้มข้นเกินกว่าที ่

เราคดิไว้มาก “เขาพดูอะไรกนั” เป็นค�าถามท่ีเกดิขึน้ตลอดเวลา จะมบีางช่วงท่ีรู้สึกหดหู่ 

ใจหาย กบัเพือ่นร่วมชัน้ทีค่่อยๆ บอกลากนัไปท�าอย่างอืน่ ยงัจ�าได้ดว่ีาวนัแรกเรามเีพือ่น

อยู่สิบกว่าคน วันสุดท้ายเรามีเพื่อนที่จบพร้อมกันสี่คน รับปริญญาด้วยกันแค่สามคน 

และเราเป็นคนที ่“สวยทีส่ดุในรุน่” (เพราะเป็นผูห้ญงิคนเดยีวทีห่ลงเหลอือยู)่ อย่างไรกด็ ี

ช่วงเวลาเหงาๆ (เพื่อนหาย) ระหว่างเรียนท�าให้ค้นพบว่า การได้คบหากับเพื่อนรุ่นพี่

ต่างชั้นปี เป็นวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนท�าธีสิสได้ดีอย่างเหลือเชื่อ

 ว่ากนัว่านกัมานษุยวทิยาต้องม ีMy Village เมือ่นกัเรยีนมานษุยวทิยาอยากมี 

My Village บ้าง สารพดัเรือ่งราวกเ็กดิขึน้ ชวีติใน My Village ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ของประเทศกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาในช่วงนัน้ยากท่ีจะบรรยายเป็นตวัหนงัสือ อปุมาได้ว่า
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เราก�าลังเป็นนักแสดงภาพยนตร์หลากแนวทั้งแอ็คชั่น ผจญภัย ตลก ดราม่า แฟนตาซี 

สยองขวัญ ระทึกขวัญ ปนโรแมนติก 

  ได้อะไรมาจากการเป็นนกัเรยีนมานษุยวทิยา? บางทกีย็งัเป็นค�าถาม เราอาจ

ไม่ใช่นักเรียนที่เติบโตมาเป็นวิชาการสายแข็งที่น่าจับตา แต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้วิชาความ

รู้มาท�างานวิจัยเพื่อสะท้อนแง่มุมที่หลากหลายของผู้คนที่ประสบปัญหาการเข้าถึง 

ความยุติธรรมเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของรัฐ และยังมีงานวิจัย 

อีกหลายเรื่องในโอกาสที่ก�าลังจะมาถึง ส�าหรับเรา มานุษยวิทยาไม่ได้เป็นเพียง 

องค์ความรู้ทางวิชาการ แต่เมื่อได้รู้จักและรักกับมันแล้วมานุษยวิทยาถือเป็นวิถีชีวิต 

มานุษยวิทยาเปลี่ยนความรู้สึกที่เรียกว่า “ทัศนคติ” ของเราในการมองความสัมพันธ์ 

มองผู้คน มองเหตุการณ์ มองโลก จากคนที่ไม่ตั้งค�าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น เห็นอะไร 

ก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้น เขาว่าอย่างนั้น เขาเล่าว่าก็เชื่อ ทุกวันนี้ชีวิตยากขึ้น เรากลาย

เป็นคนขีส้งสยั ตัง้ค�าถาม (จนบางครัง้เหมอืนเป็นคนไม่รูอ้ะไรเลย) เราไม่เชือ่ในสิง่ทีเ่หน็ 

เราวิพากษ์วิจารณ์ เรามีข้อมูลส�าหรับถกเถียง

 เอาเข้าจริงๆ เราก็ยังไม่แน่ใจว่าคนในความสัมพันธ์อีกหลายคน จะรู้เห็น และ

เข้าใจหรือไม่ว่า สี่ปีหฤหรรษ์ที่ผ่านไป ณ ท่าพระจันทร์ของเรานั้น เราไปท�าอะไรมา…

เราจึงเปลี่ยนไป

ที่รู้สึก ณ ล�าปาง

โลกที่พังทลาย
บัณฑิต ไกรวิจิตร

ผมเข้ามาเป็นนกัศกึษามานษุยวทิยาธรรมศาสตร์ปี 2545 ในช่วงเวลาที ่อาจารย์

ในสาขาเรียนต่อกันหลายๆ คน ในความจริงแล้วหากผมเรียนปริญญาโทเร็วกว่านี้  

คงเรียนตามเพื่อนๆ รุ่นใกล้กัน เช่น สาขาประวัติศาสตร์ อย่างเดียวกันกับทวีศักดิ์ 

เผือกสม 

 ผมได้รับค�าถามจากเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งคือ สิรินาฏ ศิริสุนทร ว่าในฐานะที่ 

เป็นเพื่อนกันมานาน ท�ากิจกรรมทางสังคมมาด้วยกัน ถึงแม้จะแตกต่างอาชีพ ช่วยหา 

ค�าอธบิายให้เขาทีว่าหากเขาจะเรยีนต่อปรญิญาโทในวนันีค้วรเรยีนสาขาอะไร เราสองคน 

ทบทวนกนัว่า ในช่วงเราเรยีนปรญิญาตร ีสาขาทีโ่ดดเด่นมากคอืสาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 

ชื่อ อ.นิธิ ลอยมา พวกเราเคยตามอ่านงานของอาจารย์กันหลายเล่มเลย พูดแล้วยาว

แน่ๆ เล่มโตมากคือ พระเจ้าตาก ปากไก่และใบเรือ เป็นต้น จนถึงงานเขียนเชิงสารคดี

ท่ีทยอยออกมาให้อ่านกัน ซ่ึงในวันน้ันขณะใคร่ครวญ กระแสทางสังคมท่ีโดดเด่นมาก

เป็นพิเศษคือสาขาวิชามานุษยวิทยา เราพูดถึงงานสัมนาประจ�าปี ผมจ�าไม่ได้ว่าปีน้ัน 

ผ่านการจัดไปกี่ครั้งแล้ว ส�าหรับเราสองคนหากคิดจะเรียนสาขามานุษยวิทยา คงเป็น

ธรรมศาสตร์ เพราะจะต้องท�างานที่กรุงเทพฯ ท�างานไปเรียนไป 

 ใครในมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ ชื่อ อ.ปริตตา ลอยมาท่านแรก ท�าไมถึง

เป็นอาจารย์ คงเพราะช่วงเวลาหนึ่งเคยติดสอยห้อยตามทางความคิดจากรุ่นพี่นัก

ประวัติศาสตร์ท่ีแกเห่อ (อันนี้ยืนยัน) อ.ปริตตามาก พาเดินไปดูห้องพักอาจารย์ท่ีตั้ง 
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คณะตึกสังคมเดิม ว่ามีผ้าขาวคลุมหนังสือในห้องบนโต๊ะท�างาน อาจารย์มีความรู้ 

กว้างขวาง เป็นผู้หญิงเก่งมาก และอีกสารพัดที่นักเรียนประวัติศาสตร์บรรยายช่ืนชม

นักมานุษยวิทยาหญิง นักเรียนอังกฤษ อันนี้แวบแรกของความคิด 

 ใครอกี อ.ธรียทุธ บญุม ีช่วงการเคล่ือนไหวทางการเมอืงต่อต้าน การรฐัประหาร 

รสช. ผม เพื่อน และรุ่นพี่ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล) โดยการแนะน�าของพี่แอ๋ว  

แห่ง YT ได้นัดพบ อ.ธีรยุทธ แลกเปลี่ยนสถานการณ์ทางการเมือง นั่นเป็นคร้ังแรก 

ท่ีได้สัมผัส “อาจารย์ธี” แบบใกล้ชิด ผมคิด…ในเวลาที่แตกต่างกันถึง 8 ปี ว่า  

อาจารย์แกเป็นคนคิดซับซ้อนมากนะ แต่ลักษณะของอาจารย์ธีที่เป็นนักมานุษยวิทยา 

อย่างไรน้ันคิดไม่ออก รูส้กึว่าแกเป็นคนครุน่คดิ จากทฤษฎสีูก่ารน�ามาจบัปรากฏการณ์

ทางการเมือง หนังสือในเวลานั้นก็มีให้อ่านหลายเล่มแล้ว เราก็อ่านกันไปแล้ว 

 จ�าได้ว่า ตอนอยู่ช้ันปี 1 จ�าเป็นต้องเดินทางไปร่วมการชุมนุมชาวบ้านที่ 

อ.สนามชัยเขต ประท้วงเรื่องการท�าร้ายร่างกายของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขับไล่ชาวบ้าน

ออกจากที่ดินท�ากินในเขตป่าสงวน ผมไม่เคยไป Mob ต่างจังหวัดเลย สมัยเรียนมัธยม

อ�านวยศิลป์ เราเห็นการชุมนุมแค่ที่ธรรมศาสตร์ เอาเข้าจริงๆ มันก็แค่การรณรงค์

ธรรมดามากกว่า ผมได้คู่มือบทความของอาจารย์ธีไปหนึ่งชิ้น ว่าด้วยการชุมนุม จนใจ

จ�าไม่ได้ว่าชื่อบทความนั้นคืออะไร เคยถามแกในห้องเรียน แกเองก็จ�าไม่ได้ว่าเขียนไว้

เมื่อไหร่ ฉบับที่ผมถือไป เป็นฉบับที่พิมพ์กันเองโดยรุ่นพี่ ฟอนต์เวิร์ดจุฬา ปรินต์แล้ว 

ถ่ายเอกสารอ่านกัน ระหว่างที่ชาวบ้านก�าลังชุมนุมและก�าลังเผชิญหน้ากับต�ารวจที ่

โรงพัก หลายคนตะโกนร้องให้ปล่อยผู้น�านับสิบคน มีการจุดคบไฟ เตรียมน�้ามันเผา 

โรงพัก โดยไม่รู้ตัว ผมยืนอยู่ระหว่างกลางของผู้ชุมนุมและต�ารวจที่มีอาวุธปืนยาวนับ

สิบคน ได้ยินเสียงขึ้นรังปืน แช็กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่รู้ว่ากี่กระบอก พลันความคิด

จากบทความอาจารย์เข้ามาในหัว การชุมนุมสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือสัญลักษณ์ที่จะท�าให้

ผู้ชุมนุมสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้โดยไม่เกิดความปั่นป่วน และสัญลักษณ์ 

มีหลายอย่าง ฯลฯ ผมคิดต่อไปว่า การชุมนุมนี้สัญลักษณ์คืออะไรวะ ฉิบหายแล้ว  

“ผูน้�าสบิกว่าคนทีถ่กูเอามอืไพล่หลงัใส่กณุแจมอื ยนืเรยีงกนัหน้าโรงพกั บางคนหวัแตก  

บาดเจ็บ บางคนเป็นผู้หญิง พี่ริน หญิงผู้น�านักต่อสู้ ยืนมองมายังผู้ชุมนุม” 

 ผมว่า ไม่ได้แล้ว ถ้าสัญลักษณ์ของชาวบ้านในเวลาขณะนั้นถูกจองจ�า อารมณ์

คุกรุ่นรุนแรงก็น่าจะเกิด ผมต้องสร้างสัญลักษณ์ใหม่ ผมไม่อยากให้มีการบาดเจ็บ 

ล้มตาย และตอนนั้น ผมเป็นนักศกึษาคนเดยีวในเหตุการณ์เผชิญหน้า ยืนอยู่ตรงกลาง 

ระหว่างชาวบ้านกับปืนต�ารวจ ผมตายด้วยแน่ๆ คิดขึ้นได้ว่าเสียงล�าโพงติดรถหาย 

ไปไหน แล้วกเ็หน็พีท่ี่เป็นโฆษก แทนท่ีจะถือไมโครโฟน แต่แกถือคบไฟแล้ว ผมวิง่ไปหา

แกทนัท ีบอกกบัแกประมาณว่า พี่ๆ  การชมุนมุจะต้องมคีนพดูน�าเสยีงดงัๆ พีไ่ปพดูเถอะ 

แกคงนึกขึ้นได้ ก็กลบัไปหาไมโครโฟน พูดปลกุเร้าเลก็นอ้ย ผมสบช่อง บอกต่อว่า “พี่ๆ 

หิวข้าวแล้ว เรียกชาวบ้านมารวมตัวทางนี้เถอะ โชคดีที่แกเชื่อผม” ในที่สุด ไม่นาน  

วงข้าวเหนียว ต�าส้ม ก็ถูกล�าเลียง ... ผมรอดตายไปด้วย

 คนต่อมา คือ อ.ยศ อ.อานันท์ ซึ่งต่างก็ย้ายไปเชียงใหม่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ได้เป็น

ปัญหา 

 สิ่งที่ส�าคัญที่เราคุยกันก็คือ ความสนใจประเด็นชาวบ้าน วัฒนธรรม ชุมชน  

ถกูพดูถงึกนัมาก จากการคดิและขยายงานโดย NGOs และนกัวชิาการ ทัง้ระดบัประเทศ

และต่อเครอืข่ายต่างประเทศ เราคดิว่ามานษุยวทิยามคีวามรูด้้านนีม้ากทีส่ดุ ผมแนะน�า

เพื่อนไปว่า เขาน่าจะมาเรียนที่นี่ ไม่กี่วันเขานัดผมเจอที่ไปรษณีย์ และมอบใบสมัครให้

ผมด้วยหนึง่ชดุ แล้วกบ็งัคบัให้ผมส่งใบสมคัรเรยีนทีม่านษุยวทิยาธรรมศาสตร์ทีเ่ดยีวกนั 

โดยบอกว่า “กวู่ามงึอยากเรยีนทีน่ีม่ากกว่ากอูกี มงึต้องเรยีนเป็นเพือ่นก”ู เราทัง้สองคน

ก็เลยได้สอบและเข้าเรียนจนจบไปด้วยกัน

 ความรู้จักต่อสาขาวชิานัน้กระท่อนกระแท่นมาก จนในวนันัน้ หลงัสมคัรศึกษา

เสรจ็ เราเดนิทางไปทีค่ณะนัน่แหละ ใช่เลย นกัมานษุยวทิยาอาชพี ผูท้�างานธรุการเป็น

งานภาคสนาม พี่วิชัย แสงดาวฉาย พูดรวดเดียวจบเป็นชั่วโมงแนะน�าสาขาวิชา แถม

หนังสือมาให้อ่านอีกหลายเล่ม บางเล่มควักเงินซื้อเดี๋ยวนั้น คนใน บางเล่มต้องถ่าย

เอกสาร จ�าข้อสอบชุดหนึ่งได้ คือ Chris Chilling, Daniel Miller อะไรเทือกนี้ ฉิบหาย

อ่านยากจริงๆ ภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น สอบเข้ามาเรียนจนได้ ลายมือสุดแสน

“...ไมก่ีว่นัเขานดัผมเจอทีไ่ปรษณยี ์และมอบใบสมคัรใหผ้ม
ด้วยหนึง่ชุด แล้วก็บังคับให้ผมส่งใบสมัครเรียนทีเ่ดียวกัน 
โดยบอกว่า ‘กูว่ามึงอยากเรียนทีน่ีม่ากกว่ากูอีก มึงต้อง
เรียนเป็นเพือ่นกู’ เราทัง้สองคนก็เลยได้สอบและเข้าเรียน
จนจบไปด้วยกัน...”
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ห่วย (ผมกราบๆๆๆๆ จริงๆ ครับส�าหรับอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบฉบับลายมือของผม 

ซึ่งไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใด ที่เมตตาพยายามอ่านข้อสอบผมจนหมด ผมขอโทษมา 

ณ ที่นี้ด้วย)

 และแล้วก็มาสอบสมัภาษณ์ เพิง่เจอการสอบสมัภาษณ์จรงิๆ ครัง้แรกในชวีติ...

พี่วิชัย เช่นเดิม ปลอบใจก่อนเข้าห้องว่า ถ้าสอบเกิน 30 นาที คุณได้เข้าเรียนแน่ๆ  

ผมสอบในห้องประมาณ เกือบ 40 นาที ถูกต้อนไปต้อนมาจาก อ.พรชัย และเหมือน

มีแม่พระมาโปรดเป็นช่วงๆ แหม อ.ปริตตา ช่างถามในสิ่งที่ผมอยากพูดมากๆ แล้ว  

อ.พรชัยก็เอาอีกแล้ว ขวางผมอีก สลับเช่นนี้จนผมลืมเวลาที่พี่วิชัยบอกไว้ พอออกมา

จากห้อง พ่ีวิชัยเช่นเคย บอกผมว่า คุณน่าจะสอบผ่าน! เพื่อนผม สิรินาฏ คิวต่อไป  

30 นาที ออกมาแบบน�้าตาปริ่มๆ กู เม้าธ์แตกเรื่องนิยายก�าลังภายใน อ.พรชัยพากูมา 

เรื่องนี้ยังไงก็ไม่รู้ ไม่น่าเลย พอรู้ตัว กูพาไปนอกเรื่องนาน ก็กอดขอบโต๊ะ ขอร้องโง่ๆ 

ให้หนูเรียนเถอะคะ หนูอยากเรียนมาก ฮาาาา มาก ผลสอบผ่านทั้งคู่

 ชีวิตในช่วงการศึกษาเหมือนเปลี่ยนโลกของผมทั้งหมด โลกเก่าพังทลายลง 

ลาออกจากงานภายใต้สัญญากับผู้มีพระคุณ พี่โซไรดา ซาลวาลา (ผู้สนับสนุนเงิน 

ลงทะเบียนทั้งหมดในเทอมแรกที่ผมไม่มีปัญญาหามาได้จากที่ไหนในเวลานั้น) ว่าจะ

กลับไปท�างานเพื่อช้างต่อเมื่อเรียนจบ และผมก็ไม่รักษาสัญญา กลายมาเป็นอาจารย์

สอนหนังสือที่ ม.อ. ปัตตานี จนถึงวันนี้

โลก...คือห้องท�างานของเรา
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

โคลด เลว ีสโทรสส์ เล่าว่า ในฤดูใบไม้ร่วงของปี พ.ศ. 2477 เมือ่เสยีงกริง่โทรศพัท์

ได้ดังขึ้น ชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้น เมื่อปลายสาย

โทรศัพท์อีกข้างหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ชื่อดังทางปรัชญาของฝรั่งเศส ได้เสนอต�าแหน่ง

อาจารย์ทางด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิลให้กับเขา 

 การตอบรับโอกาสดังกล่าวและประสบการณ์ภาคสนามในหมู่บ้านของชนเผ่า

เล็กๆ ในป่าดิบชื้นของอเมซอนในปีต่อๆ มา ได้ท�าให้โคลด เลวี สโทรสส์ กลายเป็น 

นักมานุษยวิทยาฝรั่งเศสท่ีโด่งดังท่ีสุดของศตวรรษท่ี 20 และแนวความคิดท่ีเรียกกัน

ต่อมาภายหลังว่า “โครงสร้างนิยม” (Structuralism) ก็ผูกพันอยู่กับชื่อของเขาอย่าง

แยกไม่ออก

 อาจเป็นช่วงฤดูฝน...ท่ีเสียงโทรศัพท์ในห้องครัวของบ้านหลังหนึ่งแถบ 

ภาคเหนือตอนล่างดังขึ้น ปลายสายเป็นเสียงของเลขานุการจากคณะเล็กๆ ของ

มหาวทิยาลยัรมิแม่น�า้ แจ้งข่าวการเปิดรบัสมคัรอาจารย์ ซึง่การตอบรบัโอกาสดงักล่าว

ท�าให้ชายคนหนึง่ทีเ่พิง่ลาออกจากงานได้กลายมาเป็นอาจารย์ในสาขาวชิามานษุยวทิยา

ของประเทศก�าลังพัฒนาแห่งหนึ่ง และประสบการณ์การเดินทางภาคสนามในที่ต่างๆ 

ก็ท�าให้แนวความคิดที่เรียกกันมาแต่เดิมว่า Romanticism เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิต 

ของเขาอย่างแยกไม่ออก

 ตอนน้ัน ผมเพิ่งลาออกจากการท�างานเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ได้ไม่นานนัก 

โดยตั้งใจว่าอยากมานั่งนิ่งๆ อ่านหนังสือที่อยากอ่าน เขียนเรื่องที่อยากเขียนอยู่ที่บ้าน
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สกัหน่ึงปี หลงัจากทีต้่องเดนิทางไปโน่นมานีแ่ล้วกม็าจบัเจ่าอยูใ่นห้องตดัต่อทีเ่ยน็เยยีบ

นานหลายวันหลายคืน ก่อนที่จะออกเดินทางอีกวนเวียนเช่นนี้อยู่เป็นกิจวัตร

 ในระหว่างการสัมภาษณ์ อาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวขอโทษขอโพยด้วยเกรงว่า 

จะเป็นการเสียมารยาท ก่อนเอ่ยถามว่า ทางคณะจะมีหลักประกันอะไรไหม ว่าผมจะ 

ไม่ลาออกไปท�างานอย่างอ่ืนทีอ่าจดูน่าสนใจกว่า มรีายได้มากกว่า ? ในภายหลงั ผมอึง้คดิ 

อยู่นิดหน่อยก่อนที่จะตอบค�าถามไปว่า ผมไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่จะเป็นเคร่ือง

ยืนยันในขณะนั้นจริงๆ ว่าผมไม่ได้มาสมัครเป็นอาจารย์เพื่อที่จะรอเวลาและโอกาส 

ที่ดีกว่าหรือเพื่อเป็นทางผ่านระหว่างการว่างงานไปยังอาชีพอื่น...ผมแค่จะเลือกท�า 

ในสิ่งที่ตัวเองรักและคิดว่าอาชีพอาจารย์จะเป็นอาชีพที่ท�าให้ได้อ่าน ได้เขียน  

ได้ค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจ

 อาจารย์อีกท่านหนึง่เอ่ยถามต่อด้วยใบหน้ายิม้ๆ แบบไม่ได้ต้องการค�าตอบว่า 

แน่ใจหรือว่าชอบสอนหนังสือ ?

 ..........................................

 ผมเลือกเรียนรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ด้วยคาดหวังว่าจะเป็น 

การเปิดโอกาสให้ลูกข้าราชการช้ันผู้น้อยได้เดินทางไปต่างประเทศกับเขาได้บ้าง  

ถ้าสอบเข้าท�างานที่กระทรวงต่างประเทศได้ส�าเร็จ แต่เมื่อได้ค้นพบว่าวิชาวัฒนธรรม

และสังคมไทย ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ได้เรียนในปีสุดท้ายก่อนจบ 

ช่างน่าสนใจ มีเน้ือหาวิชากว้างขวางตรงกับความสนใจที่หลากหลายของตัวเองและ 

การสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย เลยตัดสินใจสอบเรียนต่อ

ที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซ่ึงเพ่ิงเปิดสอนในระดับปริญญาโทเป็นปีที่สอง  

ซึ่งก็นับว่าสมใจ เพราะเรื่องที่ได้เรียนรู ้สามารถเช่ือมโยงไปกับสิ่งที่เขาอยากรู้ได ้

ท้ังสิ้น ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าช่างเป็นสาขาวิชาที่มีเสน่ห์ อ่อนน้อม ถ่อมตนและดูจะ 

เข้าอกเข้าใจโลก ก่อนที่จะมาสะดุดใจกับค�ากล่าวหาของเพื่อนร่วมรุ่นที่เปรยว่า 

“มานุษยวิทยาเป็นวิชาที่แสนจะทะเยอทะยาน เพราะเป็นวิชาที่คิดจะหาทางอธิบาย

ความเป็นมนุษย์”

 ....................................................

บ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อน ผมเดินผ่านริมสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะขึ้นไป

พบอาจารย์ท่านหนึ่งบนตึกคณะ แม้อากาศจะร้อน แต่ก็มีลมเย็นพัดผ่านต้นหางนกยูง

ที่ก�าลังผลิดอกสีส้มให้รู้สึกชื่นใจ บรรยากาศช่วงปิดเทอมท�าให้มหาวิทยาลัยดูเหงาๆ

แต่ก็เงียบสงบ

 หลังเคาะประตูห้องที่อยู ่หน้าลิฟต์ชั้นห้าเบาๆ เมื่อผลักประตูเข้าไปก็พบ

กับอาจารย์เงยหน้าขึ้นจากหนังสือที่อ่านอยู่และเชื้อเชิญให้นั่งลง...น่าประหลาดใจ  

ผมร�าลกึถึงบรรยากาศของบ่ายวนันัน้ได้เสมอ มนัเป็นช่วงปิดเทอมฤดรู้อน เกอืบท้ังตกึ

ดรู้างผูค้น มอีาจารย์คนหนึง่นัง่อ่านหนงัสอืเงยีบๆ อยูใ่นห้องทีท่บึทมึสลวัราง ท่ามกลาง

เสียงแอร์เก่าดังหึ่งๆ เป่าลมเย็นชืดออกมาแข่งกับไอความร้อนที่แผ่ขยายคลุมอยู่ 

ด้านนอก...ถัดไปด้านหลังอาจารย์ มีชั้นไม้สีน�้าตาลเก่าๆ ที่บรรจุหนังสือภาษาอังกฤษ

เรียงรายอยู่เกือบเต็มชั้น....ผมคิดเอาเองว่า ดูช่างเป็นวิถีชีวิตและการท�างานที่น่า 

จะเหมาะกับตัวเองเสียจริง

 หลังจากที่ท�าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผ้าทอหาดเสี้ยวที่สุโขทัย ซึ่งเป็นการลง

ท�างานภาคสนามครั้งแรกและกว่าจะเขียนจนส�าเร็จออกมาเป็นเล่มได้ ก็เกือบจะไม่ 

ทันการณ์ ต้องอาศัยการลงแรงจากกลุ่มน้องๆ วรรณศิลป์ ที่มาช่วยกันพิมพ์ชนิด 

ข้ามวันข้ามคืน และขอให้รุ่นพี่คนหนึ่งขับรถตระเวนไปเคาะประตูบ้านอาจารย์ยามดึก

เพือ่ขอลายเซน็ ในวนัสอบวทิยานพินธ์กรรมการท่านหนึง่กล่าวถามด้วยความสงสยัว่า

แผนท่ีชุมชนนั้นเขียนขึ้นเองหรือเปล่า ส่วนลวดลายเส้นของผ้าหาดเสี้ยวอันวิจิตรนั้น 

ไม่เป็นที่สงสัยว่ามาจากแรงงานล้นฝีมือของผู้อื่น หลังจากเรียนจบ ผมไปสมัครท�างาน

สารคดีโทรทัศน์ที่ท�าให้ได้เดินทางส�ารวจโลกสมใจ

 เมื่อได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ และได้รับทุนให้ไปเรียนต่อ การท�างาน

ภาคสนามที่รัฐอัสสัม ประเทศอินเดียก็เริ่มต้นขึ้น โดยทั่วไป นักมานุษยวิทยาจะต้องมี

ชมุชนหรอืหมูบ้่านของตนเอง (My Village) เพือ่ศกึษาโดยใช้เวลาเกบ็ข้อมลูอยูเ่ป็นเวลา

ยาวนาน แต่ส�าหรับผม นอกจากจะมีหมู่บ้านชื่อปัตซากุเป็นของตัวเองแล้ว ผมก็ยังมี 

รัฐอัสสัมเป็นอาณาจักรของตัวเองด้วย แทนท่ีจะใช้เวลาเก็บข้อมูลอยู่ท่ีหมู่บ้านนานๆ 

ผมก็ใช้เวลาไปกับการเดินทางไปในหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ห่างออกไป ข้ามฟากไปอีกฝั่ง

หนึ่งของแม่น�้าพรหมบุตร ลักลอบเข้าไปท่ีรัฐอื่นบ้าง ก่อนท่ีจะไปเก็บตัวอยู่ท่ีฝร่ังเศส

และเมืองไทย วนเวียนอยู่เช่นนี้นานหลายปีจนเขียนวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ

 ว่ากันว่า นักมนุษยวิทยาจะเกิดสองครั้ง ครั้งแรกเกิดมาจากท้องแม่ ครั้งท่ี

สองเกิดมาจากภาคสนาม นักมานุษยวิทยาก็อาจจะเทียบได้กับพราหมณ์ที่ถือว่าเป็น  

“ทวิชะ” คือเกิดสองหน ครั้งแรกเกิดจากครรภ์มารดา ครั้งที่สองเกิดผ่านพิธีกรรม 

พราหมณ์นั้นถือว่าวรรณะของตนเกิดจากพระโอษฐ์ของพรหม พราหมณ์มีหน้าที่ 

ในการประกอบพิธีกรรมผ่านการสาธยายมนต์ ส่วนนักมานุษยวิทยาท�าหน้าที่ในการ

เก็บเรื่องเล่า บันทึกเรื่องราวและพรรณนาออกมาเป็นงาน Ethnography
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

อีกด้านหนึ่ง นักมานุษยวิทยาก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับจัณฑาล ในความหมาย 

ที่เป็น “คนนอกวรรณะ” ตลอดกาล นักมานุษยวิทยาออกจากบ้านของตนเองเพื่อ

ไปพ�านักอาศัยในสถานที่ ชุมชนและสังคมที่แตกต่างไปเพื่อที่จะพยายามเข้าไปเป็น 

ส่วนหนึ่งของพวกเขา (ซึ่งไม่ควรและไม่มีวันส�าเร็จ) ก่อนที่จะกลับมาที่บ้านของตนเอง

เพื่อที่จะมองบ้าน ชุมชนและสังคมของตนเองด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม

 เม่ือเขาได้ “กลาย” มาเป็นนักมานุษยวิทยา ดูเหมือนว่าเขาไม่อาจสังกัด 

อยู่กับท่ีแห่งหนใหนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่อื่น เพราะโลกเป็นห้องท�างานอันถาวร 

ของเขา เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความทะเยอทะยานและพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะ

มุ่งไปสู่นิพพานของสาขาวิชา 

 “ในฐานะทีเ่ป็นมนุษย์ ไม่มส่ิีงใดในมนุษย์ ทีจ่ะท�าให้ข้าฯ ต้องแปลกประหลาดใจ” 

(Publius Terrentius Afer)

หลากอารมณ์สะเทือนความรู้สึก ฝังรากในส�านึก
อานนท์ รังสี

ฉันได้รับการต้อนรับเข้าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขามานุษยวิทยา

ระดับปริญญาโทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว

 ฉันลาออกจากบริษัทยางรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสท่ีไม่มีใครคาดคิดว่าฉันจะได้

รบัการคดัเลอืก แม้แต่ตวัฉนัเองคนืก่อนสอบไปเลีย้งฉลองลกูค้ากนัมา ทกุคนลงขนัพนนั

มีเจ้านายฝรั่งผู้เดียวบอกว่าฉันจะสอบได้ ทุกคนตั้งหน้ารอทานฟรีเก้อมื้อต่อไป

 ข้อสอบที่ออกมาบันเทิงฉันเหลือเกิน

 เท่าท่ีพอจะระลกึได้ มภีาพสองภาพให้วจิารณ์ ภาพหนึง่เป็นภาพวาดระดบัโลก 

อีกภาพเป็นภาพถ่ายงานออกสังคมของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชนชั้นสูง

 จากนั้นมีให้วิจารณ์คอลัมน์ ส่วนรายละเอียดนั้นจ�าไม่ได้ ถ้าจ�าไม่ผิดมีให้ 

ฟังเพลงด้วย เราตื่นเต้นสุดขีด เพราะสนุกกับข้อสอบ ท�าให้นึกถึงข้อสอบวิชาปรัชญา

การเมืองของ อาจารย์เกษียร เตชะพีระ ที่ออกข้อสอบเพียงข้อเดียว และสอบครั้งเดียว

ทั้งเทอมด้วยการให้เขียนบทสนทนาระหว่างหลายบุคคล ในคณะบุคคลว่าควรหรือไม่

ท�ารัฐประหาร และอย่างไร

 อะดรีนาลีนไหลหลั่งพร้อมพรั่งพรูลายลักษณ์อักษรบนกระดาษ

 ในทีส่ดุ...ผ่านข้อเขยีน สอบปากเปล่า ประสบพบอาจารย์ท่านนงึหน้าตาคุน้เคย 

ท่ีโรงละครแห่งชาติ ประสาทสัมผัสท่ีหกรับรู ้ได้นับแต่วินาทีนั้นว่าท่านนี้เป็นครู  

ความเป็นครูมีคุณสมบัติลึกซึ้งมากกว่าผู ้ให้ความรู ้ ท�าให้ฉันมีความผูกพันและ 

ซาบซึ้งกับอาจารย์ท่านนี้ตราบจนวันนี้
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 ฉันมีเพื่อนได้รับเข้าเรียนด้วยกันรวมทั้งสิ้นสิบคน เหลือเข้าเรียนแปดคน 

 คนนึงเลอืกทีจ่ะเรยีนทีจ่ฬุาฯ ส่วนอกีคนทีศ่ลิปากร เพือ่นทกุคนมทีีม่าน่าสนใจ

แตกต่างกันไปนับว่าเป็นการรวมตัวที่น่าสนใจทีเดียว

 คนแรก เป็นชายคลุกคลีกับงานภาพยนตร์สารคดแีละข่าว เช่นเดยีวกบัพีผู่ห้ญงิ 

หน้าตาลูกครึ่งนับเป็นคนที่สอง คนที่สาม ตอนป.ตรี สอบได้คณะวิทยาศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ ขอย้ายคณะมาเศรษฐศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 7 ปีเต็มแล้วผันมาสนใจ

มานุษยวิทยา 

 คนที่สี่ เป็นชายอีกเช่นกัน จบจุฬาฯ คณะไหนเราจ�าไม่ได้เป็นเพื่อนอารมณ์ดี 

ยิ้มตาตี๋ตลอด คนที่ห้า เป็นผู้ช่วยอาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นคนช่างสงสัย 

 คนทีห่ก เป็นบรรณารกัษ์ห้องสมดุทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น ขอลาเรยีน ตอนนี ้

เป็นอาจารย์ 

 คนที่เจ็ด เป็นรุ่นพี่ช่างขบคิด ชอบเล่าเรื่องต่างๆ ให้เราฟัง และทดลองให้เรา 

ได้อ่านบทแปลโลกของโซฟีเป็นภาษาไทย เราคงได้อิทธิพลการคิดจากพี่คนนี้บ้าง  

ซึ่งฉันซาบซ้ึงในความกรุณาของคุณพี่ท่านนี้มาโดยตลอด ตอนนี้เป็นอาจารย์คณะ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของพวกเรานี่เอง อนาคตเธอว์จะเป็นแม่มด

 คนสุดท้ายคือฉันเอง ผู้ชอบตั้งค�าถามมากมายที่ไม่มีใครอยากตอบหรือสนใจ

ที่จะฟังฉันมาตั้งแต่เด็ก

 ฉันมาเรียนด้วยความหวังและความตั้งใจสองประการคือ ฉันอยากได้ค�าตอบ 

และฉันอยากอ่านหนังสือ

 ตลอดระยะเวลาการเรียนเทอมแรก อาจเป็นทรมานบันเทิงชนิดหนึ่ง ทุกคน

มีความกระหายใคร่รู้แต่ไม่สามารถอธิบายสรรพสิ่งตามกรอบมานุษยวิทยาได้อย่าง

หมดจด มีบางคนที่ท�าได้ เราชื่นชม แต่ฉันคิดตลอดว่า เพราะเขาอยู่ในกรอบทฤษฎี 

 ปีหนึ่งเทอมสองเราเหลือ 7 คน พี่ผู้ชายท�าสารคดีไม่มีเวลาเขียนงานส่งและ

อ่านหนังสือ

 ปีท่ีสองเทอมหนึ่งเราเหลือหกคน พี่ผู ้หญิงที่ท�าสารคดีต้องออกไปผจญ 

โลกกว้าง ตามรอยเสด็จประพาสยุโรป ใช้เวลาหลายเดือนอยู่

 ปีทีส่องเทอมสอง เราเหลือห้าคน เพ่ือนตีห๋น้ายิม้ของเราจ�าต้องลา เพราะทีบ้่าน 

ถามว่าเรียนท�าไม เรียนแล้วได้อะไร เพื่อนเราไม่มีค�าตอบให้ที่บ้านนอกจากค�าว่าสนุก 

จึงต้องออกไปช่วยงานที่บ้าน

 เหลือกัน 5 คนสินะ แต่จบแค่ 4 คน

 เราคือมนุษย์ที่ไปไม่ถึงตรงนั้น

 แต่ฉนัได้อ่านหนงัสือ และค้นพบว่า ไม่มคี�าตอบเดยีวในโลกท่ีเป็นสากล ขึน้อยู่

กับบริบทและเหตุผลที่มีได้มากกว่าหนึ่งเดียว

 ทว่าทุกขณะจิตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขา

มานุษยวิทยา ระดับปริญญาโท ฉันซาบซึ้งและผูกพันกับความรู้ท่ีได้แบบหลวม เพราะ

เชื่อว่าฉันได้มาไม่หมด 

 ผูกพันกับบทความและงานเขียน Lévi-Strauss, Clifford Geertz, Mary 

Douglas, John Berger, Roland Barthes อีกหลายท่านท่ีทุกท่านคงได้สัมผัส 

เช่นกนั และท่ีลมืไม่ลง Pierre Bourdieu การหางานต้นฉบับมาอ่านนัน้ล�าเคญ็นกั พวกเรา 

มักจะได้มาจากร้านหนังสือมือสองชื่อว่าร้าน shaman และต้องแวะจิบกาแฟสดที ่

ชาติเกสต์เฮ้าส์ สมัยนั้นไม่ได้มีร้านกาแฟมากมาย เป็นความพยายามที่จะสรรหา 

สารคาเฟอีนล�้าเลิศมาเสพในยุคนั้น

 การเรียนการสอนในกลุ่มคณะห้าบุคคลท่ีเหลือท�าให้เกิดความแน่นแฟ้นและ

สามัคคี การตอบโต้มักเป็นไปอย่างธรรมชาติและรวดเร็ว แต่ฉันก็ยังงุนงงกับทฤษฎี

มากมายที่ฉันพยายามน�ามาประกอบค�าอธิบายในบริบทที่หลากหลาย

 ฉันปลื้มปริ่มกับผลงานชิ้นเอกอย่าง Distinction ของ Pierre Bourdieu ซึ่งได้

อธิบายเรื่องทฤษฎีแนวปฏิบัติทุนทางวัฒนธรรมและฮาบิทัส ไว้อย่างชัดเจนส�าหรับฉัน 

ฉันได้น�าทฤษฎีนี้มาประกอบงานเขียนส่งชิ้นสุดท้ายและวิชาสุดท้าย ก่อนส่งเค้าโครง

วิทยานิพนธ์

 ตั้งใจไว้ว่าจะน�าทฤษฎีแนวปฏิบัติทางทุนวัฒนธรรมและฮาบิทัสมาวิเคราะห์ 

วธิกีารและเหตผุลของการสนบัสนนุงานศลิปะในกลุม่ทนุนยิมในไทย เช่น กลุม่ธนาคาร

และบริษัท

 ฉันได้เริ่มต้นติดต่อขอให้อาจารย์มณเฑียร บุญมา มาเป็นที่ปรึกษาร่วม 

นอกคณะอย่างไม่เป็นทางการก่อนซึ่งอาจารย์ให้ความสนใจและตอบรับด้วยวาจา 

อย่างมีเมตตา

 ฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์มณเฑียรอย่างสม�่าเสมอ ท่านเป็นมากกว่า

อาจารย์ ท่านเป็นครูส�าหรับฉัน

 แต่ทว่างานเขยีนชิน้สดุท้ายนัน้ไม่ผ่าน เขยีนใหม่ แก้ใหม่อยูห่ลายครัง้จนเพือ่น

ฝูงและอาจารย์ช่วยกันอย่างมีความหวัง
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 ท้ายสุด ฉันก้อพ่ายแพ้กับการต่อสู้ครั้งนี้ ฉันต้องขอขอบพระคุณอาจารย ์

ทุกท่านที่มีเมตตากรุณากับฉันมาโดยตลอด โดยเฉพาะอาจารย์ปริตตา พี่จ้อย และ

อาจารย์มณเฑียร ผู้ล่วงลับไปแล้ว

 ชีวิตในวงการมานุษยวิทยาของฉันน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ เพราะบุญไม่มี  

บุญจึงไม่มา

 เมื่อเวลาผ่านไป มีบทสนทนากระทบโสตประสาทอย่างจัง มีแต่คนประหลาด 

หลงทาง คนชายขอบทางความคิด และคนมีของมาเรียนกัน

 อะไรกัน... มาดูรูปบางรูปหน้าเฟซบุ๊กเพื่อนรุ่นพี่คนเคยสนิท เขียนใต้ภาพว่า 

การประชุมสิ้นปีของคณะแม่มดพ่อหมอ...

 เยื่อใยความเป็นมนุษย์ได้ถักถอความสัมพันธ์ ระหว่างฉัน และอาจารย์ 

หลายท่าน ทั้งเพื่อนมานุษยวิทยาด้วยกันที่ต่างรุ่นและรุ่นเดียวกัน ผู้คนที่รักและนับถือ

จากการลงพืน้ที ่เช่น ป้าติว๋ ป้าแต๋ว คณะละครทีอ่ยธุยา พวกเราล้วนสบืสานความสมัพนัธ์ 

เรื่อยมาด้วยความนับถือและความเคารพรัก

 หากวันนึง ฉันยังมีลมหายใจที่อายุสักเกือบหกสิบ มีเวลาที่จะเรียนเขียนอ่าน

ว่าด้วยสาขามานุษยวิทยา วิชาไม่รูจ้บ nerver ending knowledge ฉนัจะได้รับสทิธิส์อบ

เรียนต่อปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกสักครั้งไหมนะ 

 อย่างไรก็ตามฉันคงอยากเรียนกับอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี อยู่ดี

 ด้วยความส�านึกและระลึกถึง

ตัวตนของคนเล็กคนน้อย
ศรัณย์ ทองปาน

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา รุ่นที่ 3

แถวๆ โรงอาหารเศรษฐ์ฯ

 รหัสนักศึกษาธรรมศาสตร์ของผม ขึ้นต้นด้วยเลข 31

 นั่นหมายความว่าผมเข้ามาเรียนปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา เมื่อป ี

การศึกษา 2531

 นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ 30 ปี !  ดังนั้น วิชาความรู้ที่เรียนมา ถ้าไม่ส่งมอบ

คนือาจารย์ผู้สอนไปตัง้แต่เมือ่สอบเสร็จ กค็งล้าสมยั ร่วงหล่น ตกโลกวชิาการไปจนหมด

สิ้นแล้ว 

 เมื่อย้อนหวนคิดดู สิ่งส�าคัญที่ผมได้รับจากช่วงชีวิตในธรรมศาสตร์กลับไม่ใช่

เรื่องในห้องเรียน ทว่ากลับเป็นอย่างอื่น 

 ทีย่นืยงอย่างยิง่คอืมติรภาพอนัสบืเนือ่งมา ไม่ว่าจะกบัเพือ่นร่วมรุน่ มติรสหาย

ต่างชั้นปีท้ังรุ่นพี่รุ่นน้อง หรือครูบาอาจารย์ท่ีเคารพนับถือ ซึ่งบางท่านบางคนก็ยังได้

พบปะเจอะเจอ กินข้าวกลางวันด้วยกันปีละหลายหนจนบัดนี้

 เวลาที่ผ่านมานานเกือบ 30 ปี ท�าให้รายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆ ถูกกลบ

และเกลือ่นด้วยเรือ่งราวมากหลายซึ่งเขา้มาภายหลงั แต่ในความรางเลอืนอันอลหม่าน

นั้นเอง แสง-สี-บรรยากาศบางอย่าง กลับปรากฏชัดขึ้น  

 น่าแปลกใจยิ่งว่าหลายเรื่องที่ไม่เคยนึกถึงมาหลายสิบปีจะยังคงอยู่ตรงนั้น –  

ในความทรงจ�า 
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 สมัยน้ันโครงการปรญิญาโทสงัคมวิทยา-มานษุยวทิยา (ใช้เป็นห้องพกัอาจารย์

และห้องเรียนด้วย) ตั้งอยู่บนชั้น 3 ตึกเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ เหนือช้ันล่างสุดที่เป็น 

โรงอาหาร เรียกกันว่า “โรงอาหารเศรษฐ์ฯ”

 ก่อนจะข้ึนไปถึงห้องเรียนจึงต้องเดินผ่านโรงอาหารเศรษฐ์ฯ ทุกวัน แล้วขึ้น

บันไดในซอกข้างๆ ไปห้องโครงการฯ ในอากาศอวลคลุ้งควันน�้ามันและกล่ินอาหารที่

ผสมปนเปกันนานปีจนกลายเป็นกลิ่นเฉพาะตัว ไอน�้ามันจับกรังอยู่ตามเสา ผนัง และ

เพดาน ซ�้ายังดูเหมือนจะเยิ้มขึ้นไปจนทุกขั้นบันไดอีกด้วย 

 สิง่หนึง่ในโรงอาหารทีผ่มรูสึ้กอัศจรรย์ใจทกุคร้ังเม่ือได้เหน็ คอืโต๊ะตวัใหญ่มหมึา

ส�าหรับวางสรรพเครื่องปรุงมากมายในขวดและโหล ทั้งซอสพริก ซีอิ๊ว น�้าปลา น�้าตาล 

น�้าส้ม พริกป่น แถมยังมีหม้อน�้าเดือดควันฉุยที่ใช้ลวกช้อนส้อม (สารภาพว่าเพิ่งเคย

เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต !)

 ถัดจากม้านั่งของโรงอาหารไปทางด้านติดถนน มีแนวต้นไม้ใหญ่ (ถ้าจ�าไม่ผิด

คงเป็นหางนกยูง ต้นไม้ประจ�าธรรมศาสตร์) และบนขอบปูนที่ก่อล้อมโคนต้นไม้น้ีเอง 

บ่อยครั้งในช่วงสายๆ ใกล้เที่ยง จะเห็นมีคุณยายคนหนึ่งมานั่งอยู่ นักศึกษาในรุ่นราว

คราวเดียวกันกับผมก็อาจพอยังจ�าเธอได้

 คุณยายมาพร้อมกับตะกร้าหวายใบใหญ่ ในนั้นอัดแน่นด้วยข้าวเหนียวห่อ

ใบตอง แต่ละห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้างยาวราวๆ ห่อข้าวต้มมัดขนาดใหญ่

หน่อย แต่ใบตองของห่อข้าวต้มมัดจะ “ตายนึ่ง” เป็นสีคล�้าเพราะผ่านไอร้อนมา ส่วน 

ห่อข้าวเหนียวของคุณยาย ใบตองจะยังสดเขียว และ “แบน” กว่าห่อข้าวต้มมัด

 คุณยายมีวิธีห่อข้าวเหนียวพวกน้ีแบบพิเศษที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหน คือจะมี 

ขอบใบตองด้านหนึ่งพับตลบขึ้นมาเป็นเหมือน “ซอง” หรือ “กระเป๋า” (แบบกระเป๋า 

หน้าท้องจิงโจ้) หรือไม่อย่างนั้น ดูอีกทีก็ดูเหมือนห่อข้าวเหนียวพวกนั้นจะนุ่งกางเกง 

สูงขึ้นมาจนถึง “ขอบเอว” แนวกลางห่อ

 ตรงขอบเอว หรือซอง หรือกระเป๋านี้ สอดเนื้อเค็มทอดชิ้นแบนๆ ไว้หนึ่งแผ่น

 ดังน้ัน ข้าวเหนยีวแต่ละห่อจงึเป็นอาหารส�าเร็จรูปในตวัเอง คอืมทีัง้ข้าวเหนยีว 

ที่ซ่อนอยู่ข้างใน และเนื้อเค็มที่เหน็บไว้ข้างหน้า แพ็คอยู่ด้วยกันใน “แพ็คเกจจิ้ง”  

ใบตองสด  ซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ ข้าวเหนียวของคุณยายอาจได้รับยกย่องในด้านผลิตภัณฑ์

รักษ์โลก ลดโลกร้อน หรือเป็นตัวอย่างดีไซน์ไทยเอาไว้ให้ดีไซเนอร์รุ ่นใหม่น�าไป

ออกแบบต่อยอด แต่อย่างที่เล่ามาแล้ว ว่านั่นคือต้นยุคทศวรรษ 2530 ซึ่งเรื่องเหล่านี้ 

ยังไม่ใช่ “กระแส” 

 คุณยายจะมานั่งอยู่ท่ีขอบปูนโคนต้นไม้ วางตะกร้าไว้กับพื้นข้างหน้า ร้องทัก

ชกัชวนให้เดก็นกัศกึษาทีเ่ดนิผ่านไปผ่านมาช่วยอดุหนนุข้าวเหนยีวเนือ้ของเธอ เพือ่นๆ 

และผมเองก็เคยซื้อกินหลายที  

 ว่าตามมาตรฐานเดก็ทีโ่ตมาในกรงุ เนือ้ชิน้นัน้ดเูหมอืนจะน้อยไปหน่อยส�าหรบั

ข้าวเหนียว แต่ท่ีจริง คนไทยโดยท่ัวไปก็คงกินแบบนั้น คือกินข้าวเป็นหลัก กินกับ 

เป็นรอง

 ถ้าใช้ค�าอย่างสมยันีก้ต้็องบอกว่า “เสือ้ผ้าหน้าผม” ของคณุยายแสดงบคุลกิภาพ

คนรุ่นผู้ใหญ่ในต่างจังหวัดอย่างชัดเจน ทั้งเสื้อผ้าสีตุ่นๆ มอๆ ผมหงอกที่ตัดสั้น และ

เสียงเหน่อแบบคนภาคกลางรอบกรุงเทพฯ

 ผมเคยคุยกับคุณยายด้วยนิดหน่อย เธอเล่าว่าหอบหิ้วข้าวเหนียวห่อน้อยๆ 

ที่วางเรียงซ้อนลดหลั่นกันไปตามล�าดับจนเต็มตะกร้ามาคนเดียวจากบ้าน (จะเป็น

สุพรรณบุรีหรือนครปฐมก็จ�าไม่ได้แล้ว) ขึ้นรถไฟมาลงท่ีสถานีบางกอกน้อย ต่อเรือ 

ข้ามฟากมาทางฝั่งนี้ เดินเร่ขายไปละแวกธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์-ท่าช้าง แล้วก็ขึ้น

รถไฟกลับไปบ้านทุกเย็น  รุ่งขึ้นเตรียมของเสร็จแต่เช้าแล้วก็กลับมาใหม่อีก วนเวียน 

อยู่อย่างนั้น

 ผมก็ไม่รู้ว่ารายได้จากการขายข้าวเหนียวเนื้อห่อละสามบาทห้าบาทอย่างนี้  

จะคุ้มกับที่ต้องมาไกลขนาดนั้นหรือเปล่า ?

 ผมลืมเรื่องคุณยายกับข้าวเหนียวเนื้อนี้ไปนานแล้ว จนเมื่อต้องมาเขียนบท

หวนระลึก (หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง) เกี่ยวกับชีวิตนักศึกษามานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ 

ท�าให้ต้องพยายามรื้อฟื้นอดีต ไล่ล�าดับภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นมา หลายต่อ 

หลายเร่ืองกผุ็ดขึน้มาทีละเลก็ละน้อย ราวกบัฟองโซดาท่ีรินท้ิงไว้ในแก้ว ท่ีค่อยๆ กรูกนั

ขึ้นไปสู่ผิวน�้า เพื่อนคนนั้น ครูคนนี้ วิชาโน้น ฯลฯ จนนึกถึงคุณยายขึ้นมาได้ 

 มาถึงบัดนี้ ผู้คนชาวธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ก็เปลี่ยนหน้าไปแล้วไม่รู้กี่รุ่น  

โรงอาหารเศรษฐ์ฯ ถูกแทนที่ด้วยตึกใหม่ใหญ่โต เช่นเดียวกับโรงอาหารใต้ถุนที่เปลี่ยน

หน้าตาไปจนแลดูสะอาดสะอ้าน โล่งโถง ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่คุณยายเคยนั่งก็ถูกตัดโค่น 

ขุดรากถอนโคนไปหมดเพื่อสร้างที่จอดรถชั้นใต้ดิน

 ผมเดาเอาเองว่าคณุยายคงล่วงลบัไปตามอายขุยัแล้ว  จึงอยากบันทึกเร่ืองของ

เธอไว้เป็นเกรด็เลก็ๆ ว่ากาลครัง้หนึง่ มหาวทิยาลยัมใิช่สถาบันทีปิ่ดประตตูายจากสงัคม

ภายนอก หากแต่เคยเปิดกว้างเป็นสถานทีอ่นัมทีีท่างส�าหรบัคนอย่างคณุยาย ให้ได้มา

ขายของ หาเลี้ยงชีวิตทั้งของตนเองและคนในครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง  
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 บางที ผลพลอยได้ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาวิชามานุษยวิทยา  

ณ ท่าพระจันทร์ ก็คือเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้มองเห็นตัวตนของคนเล็กคนน้อย 

เหล่านี้ด้วยนั่นเอง

มนต์สังคมวิทยามานุษยวิทยา
ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ถ้าคิดว่าคณะนี้เป็นคนคนหนึ่ง เขาก็เป็นคนที่ผมรู้จักอย่างสนิทชิดเชื้อมานาน 

เกินกว่าคร่ึงชีวิตของตนเองในขณะน้ี ซ่ึงมันก็ย่อมยากท่ีจะบอกความรู้สึกท่ีมีต่อ 

คนคุ้นเคยกันมาเนิ่นนานขนาดนั้น การก้าวเข้ามาท�าความรู้จักจนกระทั่งพยายาม

ตสีนทิและตกลงเลอืกร่วมทางชวีติด้วยมากนัจนทกุวนันีน้ัน้ ไม่ได้มเีหตผุลอะไรมากมาย

ไปกว่าความรู้สึกที่ว่า ผมหลงมนต์เสน่ห์ของความรู้คณะนี้ ผมรู้จักคณะสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2531 ในระหว่างที่ก�าลังเรียนชั้นปริญญาตร ี

อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จะว่าไปแล้ว ผมออกจะเริ่มสนใจเรียน

หนังสือในระดับมหาวิทยาลัยช้าไปสักหน่อย แต่ก็ยังนับว่าไม่ช้าเกินไปที่จะพบว่า 

ความรู้แบบไหนกันที่ดึงดูดใจจนกระทั่งเลยเถิดมาถึงกับยึดเป็นวิชาชีพในขณะนี้ 

 แรกทเีดยีว ผมไม่มัน่ใจว่าตนเองชอบ “สงัคมวทิยา” หรอื “มานษุยวทิยา” กนัแน่  

รู้แต่ว่าความรู้ในคณะนี้ช่างมีเสน่ห์ดึงดูดใจบางอย่าง เสน่ห์ที่ว่านั้นคือความใจกว้าง 

ความยอกย้อน และความท้าทาย

 ข้อแรก “ความใจกว้าง” ผมหลงใหลในความพยายามเข้าใจคนอย่างเปิดใจ

ของคณะนี้ อันที่จริงต้องยอมรับว่า ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทุกคนในคณะนี้ไม่ว่าจะในสมัยที่

ผมเรียนอยู่หรือทุกวันนี้จะใจกว้าง ยอมรับฟังนักศึกษา เรียนรู้และพยายามท�าความ

เข้าใจคนอย่างเสมอกันทุกคนหรอก ในอดีตมีอาจารย์บางท่านท่ีผมเคยใส่รองเท้าแตะ

เข้าไปเรยีนแล้วท่านมองตัง้แต่หวัจรดเท้าแล้วกต็�าหนกิารแต่งตวัของผม ท�าให้หลงัจาก 
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เข้าห้องเรียนวิชานั้นวันแรก ผมก็ไปถอนวิชาน้ันทันที หรือมีอาจารย์บางท่านที่ผม 

ไม่อยากเรยีนด้วยเพราะรูว่้าท่านใจแคบ มคี�าตอบเดยีวเสมอ แต่สดุท้ายกจ็�าใจต้องเรียน

เพราะไม่มีทางเลือก แต่โดยรวมๆ แล้ว ผมก็ยอมรับว่า ทั้งความรู้และคณาจารย์คณะนี ้

ชวนให้ผมเชื่อว่า ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นความรู้ที่ใจกว้าง

 สมัยเรียนปริญญาตรี วิชาหนึ่งที่เปิดหูเปิดตาผมมากคือวิชามานุษยวิทยา

เศรษฐกิจ อาจารย์ให้อ่านงานเขียนเกี่ยวกับสังคมที่ให้ค่าความหมายกับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจแตกต่างกันออกไป ใครก็ตามที่เรียนมานุษยวิทยาเศรษฐกิจก็จะต้อง 

พบกับการทุ่มเทชีวิตให้กับการแลกเปล่ียนสร้อยข้อมือและก�าไลแขนของชาวเกาะ 

ทรอเบียนส์ในหมู่เกาะเมลานีเชียน ต้องได้เรียนข้อถกเถียงระหว่างกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่วางอยู ่บนหลักการช่วยเหลือกันในชุมชน กับเศรษฐกิจที่วางอยู ่บน 

การตัดสินใจการค�านวณด้วยต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องได้อ่าน

งานศึกษาสังคมทุนนิยมอย่างครอบคลุมหลายมิติของมาร์กซ์และเวเบอร์ การได้เรียน

รู้สังคมที่แตกต่างออกไปดึงดูดให้ผมอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่า ท�าไมมนุษย์จึงอยู่กันได้

อย่างแตกต่างกันมากขนาดนั้น พร้อมกันนั้นก็ยังบอกให้รู้ด้วยว่า แนวทางการด�าเนิน

ชีวิตแบบของเราเองนั้นอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป เหล่านี้ช่วยให้ผมต้อง

พยายามท�าความเข้าใจและเคารพความแตกต่างของความคิดและทางเลือกของชีวิต

ที่ไม่เหมือนกับที่ผมคุ้นเคยไปด้วย

 ข้อต่อมา “ความยอกย้อน” ผมชอบความรูท้ีย่อกย้อน เชือ่มโยงมติต่ิางๆ อย่าง

ซับซ้อน ไม่ใช่เน้นแค่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างในสาขาวิชาอื่นๆ ตอนที่เรียนปริญญาตรี 

วชิาหนึง่ทีผ่มได้เรยีนรูม้ากคอืวชิามานษุยวทิยาประยกุต์ งานทีอ่่านแล้วประทบัใจมาก

คือการศึกษาเรื่องการที่ชาวยุโรปน�าเอาขวานเหล็กไปแจกให้ชาวออสเตรเลียดั้งเดิม

ที่ยังใช้ขวานหินอยู่ ผลก็คือขวานเหล็กก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนตั้งแต่การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ระบบสังคม ไปจนถึงบทบาทหญิงชาย และความเชื่อที ่

เชื่อมโยงกับขวานเหล็ก แม้ว่าเรื่องราวดูจะเกินจริงไปสักหน่อยที่ขวานเหล็กจะท�าลาย

สังคมได้ขนาดนั้น แต่ก็ชวนให้ต้องคิดว่า สังคมมนุษย์มีมิติต่างๆ ที่เกี่ยวพันกันอย่าง 

ยอกย้อน ไม่สามารถสมมุติว่าอะไรคงที่แล้วค่อยวิเคราะห์อย่างไม่ต้องรับผิดชอบ 

กับมิติอื่นๆ ของสังคมแบบบางสาขาวิชาได้ 

 ความยอกย้อนของความรูท้ีค่ณะนีส้อน อาจจะท�าให้นกัศกึษาส่วนใหญ่ปวดหวั 

งงงวย จนถึงกับน่าหงุดหงิด ที่ไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปในการตอบข้อสอบหรือท�ารายงาน 

แต่การเริ่มต้นจากการพยายามมองสังคมอย่างยอกย้อนก็นับว่าน่าจะช่วยเตรียม 

ความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะจบไปท�างานให้โลกท่ียิ่งยอกย้อนมากยิ่งกว่าใน 

บทเรียนได้เป็นอย่างดี  ในวิชามานุษยวิทยาประยุกต์และวิชามานุษยวิทยาเศรษฐกิจ 

ท่ีกล่าวถึงข้างต้นนัน้ หลงัจากการเรียนในห้องเรียน อาจารย์กไ็ด้พาไปศึกษาภาคสนาม

เป็นระยะเวลาส้ันๆ เพื่อให้ลองวิเคราะห์โครงการพัฒนาท้องถ่ินท่ีประสบปัญหากัน  

ผมยังจ�าได้ว่าเมื่อไปอยู่ต่อหน้าโลกทางสังคมจริงๆ แล้ว ก็พบว่ามันยอกย้อนยิ่งกว่า 

ในต�ารามากมายนัก แค่จะเอ่ยปากคุยกับผู้คนและถามให้เขาเข้าใจค�าถามไม่ได้เลย  

นับประสาอะไรกับจะไปวิเคราะห์สังคมเขา ต�ารับต�าราท่ีเรียนจึงถือว่าเป็นผลจาก 

การสรุปและลดทอนโลกความจริงลงไปมากมายแล้ว การเตรียมใจแต่แรกว่าสังคม 

และมนุษย์นั้นยอกย้อน พร้อมกับเตรียมวิธีการตั้งต้นท่ีจะจับต้นชนปลายกับความ 

ยอกย้อนเหล่านั้น ก็น่าจะช่วยให้คนที่เรียนคณะนี้ก้าวเข้าสู่โลกความจริงที่ยิ่งซับซ้อน

ได้อย่างไม่หลงทิศผิดทางไปไกลนักได้มากขึ้น

 “ความท้าทาย” เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของคณะนี้ ผมชอบการสอนแบบชวนให้ 

คิดตั้งค�าถามให้เถียงของคณะนี้ ความจริงก็คงมีหลายวิชา มีอาจารย์หลายท่านที่ไม่ได ้

ถึงกับชวนให้ถกให้คิดมากเท่าบางวิชาหรืออาจารย์บางท่าน เพียงแต่วิชาส่วนใหญ่

ท่ีผมได้เคยเรียนในคณะนี้แม้ระดับปริญญาตรี ก็ล้วนชวนให้ครุ่นคิดในหลายระดับ 

ด้วยกัน วิชาทางสังคมวิทยาบางวิชาท่ีผมประทับใจก็เช่น วิชาสังคมวิทยาจิตวิทยา 

และวิชามานุษยวิทยาจิตวิทยา ท่ีอาจารย์บรรยายอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ท�าให้ 

เห็นความเชื่อมโยงของความรู้ทางสังคมวิทยาไปถึงแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับจิตใจ

มนุษย์ในหลายๆ กรอบความคิด ตั้งแต่แนวคิดท่ีว่า สังคมเป็นอ�านาจจากภายนอก 

ที่ประทับลงไปในจิตใจมนุษย์ ไปจนถึงแนวคิดที่ว่า โครงสร้างจิตใจคนนั้นเปลี่ยนแปลง 

ได้เสมอในกระบวนการตีความระหว่างปัจเจก หรือกระทั่งแนวคิดที่เสนอว่า จิตใจ 

มนุษย์ไม่ได้มีโครงสร้างที่ตายตัว แต่เป็นผลของความขัดแย้งระหว่างความต้องการ 

แบบดิบเถื่อนไม่ต่างจากสัตว์กับการกดทับบังคับของอ�านาจสังคม แนวคิดเหล่านี ้

หักล้างถกเถียงกันอย่างหนักหน่วง แต่ก็กินกันไม่ลง เมื่อได้เรียนหลายๆ แนวคิด 

ก็จึงมีเครื่องมือทางการวิเคราะห์ที่หลากหลาย แตกต่างจากหลายๆ สาขาวิชาที่มัก 

วางอยู่บนฐานคติที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ก็มีกรอบความคิดที่จ�ากัด

 เมื่อเทียบกับความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ แล้ว ผมพบว่าคณะนี้ท้าทายให้ต้องใช้

ความคดิในหลายๆ กรอบอยูเ่สมอ แม้ว่าการศกึษาในท�านองนีอ้าจจะได้จากคณะอืน่บ้าง 

แต่ก็ไม่ท้าทายให้ต้องถกเถียงอย่างลึกซึ้ง ไปพร้อมๆ กันกับการเชื่อมโยงข้อถกเถียง 

สู ่รูปธรรมในการด�าเนินชีวิตของสังคมได้เท่ากับที่เรียนจากคณะนี้ ที่ว่าลึกซึ้งคือ  
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ความรู้สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามักก�้ากึ่งระหว่างการเป็นวิทยาศาสตร์กับ

มนุษยศาสตร์ มีท้ังหลักการในระดับของทฤษฎีท่ัวไปส�าหรับการศึกษาคนและสังคม  

ไปจนกระทั่งหลักการพื้นฐานที่ถกเถียงกันไปลึกถึงก้นบึ้งของฐานความรู้ในระดับ

ปรชัญา เช่น ปรชัญาความรู ้ปรชัญาสงัคม ปรชัญาความเป็นจรงิของสิง่ต่างๆ ส่วนทีว่่า 

เชื่อมโยงสู่รูปธรรมใกล้ตัวคือ ความรู้สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามักต้องโยงมาสู ่

การท�าความเข้าใจปฏิบัติการทางสังคมทั้งปกติประจ�าวันหรือปฏิบัติการเชิง 

ศาสนา-พิธีกรรมของคนท่ัวไป ไม่ใช่เน้นเฉพาะหลักการท่ีเป็นนามธรรม สังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยาจึงมีเสน่ห์ที่การเชื่อมการถกเถียงในระดับชีวิตประจ�าวันไปสู ่ 

ข้อถกเถียงที่ลึกซึ้งทางปรัชญาได้พร้อมๆ กัน

 ผมชอบอ่านหนังสือและนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยมาตั้งแต่ก่อนเรียนปริญญาตรี 

แล้วก็มักตั้งค�าถามเวลานั่งมองคนเดินผ่านไปมาในที่สาธารณะเสมอว่าในหัวของ 

คนเหล่านัน้แต่ละคนมอีะไรกนับ้างหนอ ทีท่�าให้คนแตกต่างกนั สมยัก่อนเคยคดิว่า หาก

สามารถเดาใจคนได้ ก็คงจะช่วยให้เข้าใจคนได้ทั่วโลก ต่อมาเมื่อเรียนเศรษฐศาสตร์  

ก็เคยนั่งฝันกลางวันว่า สักวันหนึ่งตนเองจะสามารถคิดค้นสมการได้สักสมการหนึ่ง  

ทีส่ัน้ๆ แต่สามารถอธบิายโลกทางเศรษฐกจิได้ทัง้หมดและกจ็ะแก้ปัญหาความยากจนได้ 

สุดท้ายเมื่อต้องมนต์สะกดของความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผมก็หอบ 

ผ้าผ่อนหนีตามคณะนี้มาจนบัดนี้ก็ยังหลงใหลหัวปักหัวป�าจนโงหัวไม่ขึ้น ผมยังไม่ 

เลิกคิดที่จะเข้าใจคน เข้าใจสังคม แต่ก็เลิกอธิบายคนด้วยประโยคสั้นๆ พยายามไม่

ตดัสนิคนอย่างห้วนๆ หาทางน�าเอาหลกัการชวีติทีแ่ตกต่างไปสร้างข้อถกเถยีงทีลุ่ม่ลกึ  

และยังคงสืบหาความท้าทายที่ยอกย้อนอย่างเปิดใจกว้างตลอดมา
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นิทานเรื่องซุปหินวิเศษกับปาฏิหาริย์หนังสือ 
“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก”
ดร.จันทนี เจริญศรี  

ความทีเ่ป็นคนไม่ค่อยจะรูสึ้กรูส้ากบัอะไร แต่อยากมส่ีวนร่วมจงึจะขอเล่านทิาน

ก็แล้วกัน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านยุโรปเก่าแก่ที่ถูกน�ามา

เล่าซ�้าโดยนักมานุษยวิทยา Alf Hornberg เพื่อขยายความปาฏิหาริย์ของ fetish ว่า

มันไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์ของความหลงผิด แต่เป็นปาฏิหาริย์ที่สร้างทุนนิยมให้บังเกิด  

ตั้งอยู่ และไม่ดับไป

 นิทานมีอยู่ว่า ชายคนจร ยากไร้ และหิวโหย ขอเข้ามาพึ่งพาครัวของบ้านหลัง

หนึ่ง โดยแม่บ้านของบ้านไม่ได้เต็มใจจะรับเข้ามาแต่อย่างใด ชายยากไร้ควักหินออก

จากกระเป๋าและบอกแม่บ้านว่านี่คือหินวิเศษเพียงมีน�้าร้อนเขาก็จะท�าซุปได้ แม่บ้าน

ยินดีให้น�้าร้อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นล้วนๆ ชายยากไร้เคี่ยวน�้าร้อนกับซุปอยู่ไป

มาแล้วตักผลงานของตนขึ้นมาชิมรส เขาบอกแม่บ้านว่า “ซุปนี้รสดียิ่ง ขาดแค่แป้ง 

กจ็ะสมบรูณ์แบบ” แม่บ้านกใ็ห้ไป จากนัน้ด้วยเล่ห์ลวงท�านองนีเ้ขากล้็วงเอาวตัถุดบิจาก 

แม่บ้านมาได้ทีละอย่างๆ จนในที่สุดเขาก็ท�าซุปรสดีขึ้นมาจนส�าเร็จ

 ข้าพเจ้าไม่มีประเด็นวิชาการใดจะงอกงามขึ้นมาจากนิทานพื้นบ้านเหมือน 

Hornberg แต่ก�าลังสงสัยว่า ผลิตผลใดๆ งอกเงยขึ้นมาด้วยกระบวนการคล้ายๆ กันนี้  

โดยเฉพาะเมื่อต้องผลิตหนังสือรวมข้อเขียนที่ (ว่าที่) ผู้เขียนอาจกลายเป็นหรือกลาย

ไม่เป็นผู้เขียน หินวิเศษสักก้อนเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ท�าให้กระบวนการผลิตเดินหน้าไป และ

ท่านบรรณาธกิารกด็จูะชาญฉลาดในการใช้หนิวเิศษล่อลวงผูเ้ขยีนทีเ่กยีจคร้าน งานยุง่  

หมดมกุ และหาแรงบนัดาลใจไม่ค่อยจะเจอ โดยการคอยมาปล่อยข่าวว่า มบีทความมา

แล้วว่าด้วยเรื่องโน้น นี้ นั้น จนผู้คนรู้สึกคล้ายดังว่าซุปอร่อยใกล้จะเสร็จ หากผู้เขียนใด 

ไม่เร่งกระท�าตนเป็นผู ้เขียนก็จะพลาดโอกาสมีส่วนร่วมให้ส่วนผสมกับซุปโอชะ 

ท่ีศตวรรษหนึ่งจะได้เคี่ยวแค่สองหน ท้ังท่ีเวลากระชั้น สมาชิกชุมชนสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาก็ได้ความประทับใจว่าหนังสือใกล้เสร็จเต็มทน ใครๆ ก็ล้วนแต่ส่งมอบ

ความรูส้กึกนัมาแล้ว เหลอืแต่ส่วนของตนทีล่่าช้าเจยีนตกขบวน แม้ว่าในความเป็นจรงิ 

ข้าพเจ้าจะแอบสงสัยว่าบรรณาธิการจะถือหินวิเศษอยู่ในมือแค่ก้อนเดียวก็ตาม

 ข้าพเจ้าสงสัยต่อไปอีกว่า เมื่อเล่าออกมาในรูปแบบนี้ นิทานก็ออกจะชวนให้ 

คนอ่านไขว้เขวออกไปจากความส�าคัญของหินวิเศษ เพราะดูเหมือนว่าไม่ว่าชุมชน 

สังคมใดก็ล้วนต้องมีหินวิเศษของตนอยู่ท้ังนั้น การมีตัวตั้งถ่วงหนักให้เชื่อว่าผลงาน 

เล็กๆ น้อยๆ ของตนจะท�าความสมบูรณ์ให้บางสิ่งบางอย่างให้เป็นรูปเป็นร่าง 

ออกมานั้นไม่ใช่เป็นกลไกขับเคลื่อนอะไรๆ ให้ด�าเนินไปหรอกหรือ และเมื่อใครๆ  

ต่างก็ผลิตสิ่งละอันพันละน้อยมารวมกันเข้า หินวิเศษคงไม่ได้เป็นแค่หินธรรมดา 

เหมอืนอย่างท่ีเคยเป็นหรอกกระมงั ฉะนัน้หากจะให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงอะไรในวาระ 50 ปีคณะ 

ข้าพเจ้าคงนึกถึงบุคคลทั้งหลายที่ร่วมกันเปลี่ยนหินที่ผู ้ก่อตั้งเก็บจากข้างทางและ 

เปลี่ยนมันเป็นบางอย่างท่ีเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ และเมื่อนึกเช่นนี้คณะก็คงไม่ใช่ 

แค่สิ่งไร้ชีวิตที่รองรับการเสกสรรปั้นแต่งใดๆ แต่คงจะมีชีวิตของมันเองและบงการ

ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ไม่มากก็น้อย

 สุดท้าย ข้าพเจ้าหวังว่าข้อสะท้อนความรู้สึกต่อส่ิงท่ีมีความรู้สึกของข้าพเจ้า 

จะไม่ได้มาจากการสันนิษฐานผิด หรือพลั้งไปกล่าวหาสมาชิกชุมชนเล็กๆ ที่แท้จริง 

เขาล้วนมากมกุ และเป่ียมแรงบนัดาลใจเข้า ลกึๆ แล้วข้าพเจ้ากเ็พยีงแค่อยากปลอบใจ 

ตนเองว่าไม่ได้หมดมกุอยูค่นเดยีว แม้จะตระหนกัดว่ีา ข้าพเจ้าใช้มกุประเภท meta-xxx 

มาสองคร้ังติดกันแล้วในความอยากมีส่วนร่วมกับหนังสือฉลองวาระต่างๆ ของคณะ 

ครั้งหน้าควรจะถึงเวลาว่าอะไรไปตามคอนเซปต์เขาเสียที เพราะข้าพเจ้าชักจะเกรงใจ 

หินวิเศษขึ้นมาเสียแล้ว
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เกินกว่าที่จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิต
ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

ความสัมพันธ์ของผมต่อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาจไม่มีเรื่องราว

มากมายให้จดบันทึกหรือจดจ�า แต่ความสัมพันธ์นี้กลายเป็นความผูกพันมากกว่า  

ที่ผูกพันก็เพราะว่า ผู้คนมากมายทั้งที่สังกัดคณะนี้ หรือมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับคณะนี้ 

ล้วนเป็นกลุ่มคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้มอบความเป็นมิตรหรือเป็นผู้ร่วม

สนทนาทางความคิดของผมในลักษณะต่างๆ เสมอมา  

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในความรู้สึกเป็นมากกว่าความรู้สึกที่ผมได้

สัมผัส ได้มีประสบการณ์ร่วมกบักลุ่มคนดังกล่าว แต่เป็นเรื่องราวของมติรภาพระหว่าง

ผู้คนที่ได้พบปะเส้นทางการผจญภัยทางปัญญาของตนเอง ฉะนั้น ความสัมพันธ์และ 

ความผกูพนัจงึเกนิกว่าจะเป็นเสีย้วหนึง่ของชีวิตของนกัวชิาการผูผ้ลดัถิน่ในบ้านตนเอง 

 ผมเข้าเรยีนทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2529 ซึง่เป็นปีแรกของศนูย์รังสติ 

แต่ชีวิตของผมรู้จักคณะนี้จริงๆ เมื่อเรียนชั้นปีที่ 3 โดยตะเกียกตะกายด้วยความตั้งใจ 

ไปลงเรยีนวชิาประวัตแิละทฤษฎมีานษุยวิทยากับอาจารย์ปรติตา เฉลมิเผ่า กออนนัตกลู 

และต้องเป็นอาจารย์ท่านนีเ้ท่านัน้ถงึจะลงทะเบยีนเรยีน ในเวลานัน้ ในสายตานกัศกึษา

คณะน้ี ถอืว่าเป็นการหาญกล้าและบ้าบิน่มากทีม่าลงวชิานีแ้ละเรียนกบัอาจารย์ปริตตา 

ต่อมา ผมยังคงเรียนรายวิชาอื่นๆ ของคณะนี้ เช่น ปรัชญาสังคม สังคมวิทยาความรู ้

เป็นต้น เก็บคะแนนเป็นกอบเป็นก�า ดีกว่าสาขาวิชาที่ผมเรียนเสียอีก จนเพื่อนๆ  

สังวิทชวนให้ย้ายคณะมาอยู่กับพวกเขาเลยทีเดียว 

 หลังจากนั้น ผมก็ไปขอนั่งเรียนในรายวิชาระดับปริญญาโทของคณะ เพราะ

ไม่มีเนื้อหารายวิชาใดในระดับปริญญาตรีที่น่าท้าทายอีกต่อไป การได้มานั่งเรียน 

กับนักศึกษาปริญญาโทในตอนนั้นถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้อ่านหนังสืออย่างจริงจัง  

ได้เตรยีมความพร้อมเพือ่ไปศกึษาต่อต่างประเทศ และได้ครุน่คดิกบัตนเองว่าอยากเลอืก 

เส้นทางชีวิตที่ต้องการนั้นคืออะไร

 . . .  วันเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนของผมเริ่มต้นที่นี่  . . . 

 ในขณะเดียวกัน ผมก็ได ้รับการเกื้อกูลท่ีดีจากเพื่อนรุ ่นพี่ปริญญาโท  

ซึ่งทุกวันนี้ยังคงติดต่อสัมพันธ์และเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอมา และที่ส�าคัญได้อาจารย ์

ไชยันต์ รัชชกูล และอาจารย์ปริตตาเขียน recommendation ให้อย่างงดงาม ในช่วง

เวลาที่สมัครไปเรียนต่อที่ The New School for Social Research 

 เมื่อผมจบกลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์ ในช่วงปี 2548-2550 สาขา

มานษุยวทิยาเกดิขาดแคลนอาจารย์ ผมได้รบัการทาบทามจากอาจารย์ปรติตาให้มาช่วย

สอนบางรายวชิา ซึง่ผมกย็นิดเีป็นอย่างยิง่และยนิดเีสมอ ทกุครัง้ทีไ่ด้รบัค�าเชือ้เชญิจาก

คณะนี้  

 การได้มาสอนให้คณะนี้ถือว่าได้ ร้ือฟื ้นวิชาความรู ้ ท้ังสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาที่ได้ร�่าเรียน (ควบคู่ไปกับปรัชญา) ที่ The New School อีกครั้ง และได้

ความสนุกทางปัญญาท่ีได้อ่านได้เรียนรู้ส่ิงอื่นๆ อีกมากมายท่ีตนเองยังไม่รู้ แถมได้ 

ทบทวนสิ่งที่สนใจในมุมมองที่แตกต่างจากแขนงวิชาหลักของตนเอง แต่ที่น่าสนุก 

กว่านั้น ก็คือได้มิตรทางความคิดจากนักศึกษาที่มาเรียน มารับฟัง มาร่วมแลกเปลี่ยน

และซักถาม ที่หลายๆ ครั้งค�าถามเหล่านั้นต้องท�าให้เราต้องไปขบคิดและสานสาระต่อ 

 ความสัมพันธ ์และความผูกพันที่มีต ่อคณะนี้ที่มีค ่ามากอีกสิ่งหนึ่งคือ 

ผู้คนท่ีท�างานท่ีคณะนี้ ผมได้รับมิตรภาพและความเอื้ออารีเสมอ เมื่อก้าวเข้าสู่คณะนี้  

โดยเฉพาะ พี่วิชัยและพี่น้อยท่ีต้อนรับผมเป็นอย่างเป็นกันเองท่ีสุด คณาจารย์ท้ังรุ่นพี่ 

รุ่นน้องและเพื่อนร่วมรุ่น ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นลินี อาจารย์รัตนา อาจารย์หนู พี่จ้อย  

พี่เดียว อ๋า อนุสรณ์ จิ๋ม เปิ้ล มีมี่ ล้วนเป็นกัลยาณมิตรทั้งทางวิชาการและด้านอื่นๆ 

ของชีวิตที่ดีเสมอมา 

 ทั้งหมดคือความรู้สึก ที่มีมิตรและมิตรภาพเป็นสาระของความรู้สึก
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เกือบสี่ปีที่พิพิธภัณฑ์
ดุษฎีพร ชาติบุตร
อดีตนักวิชาการศึกษา

ก่อนจะกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดิฉันต้อง

ขอขอบคุณผู้มีพระคุณต่อดิฉันเป็นอย่างมาก 2 ท่าน ได้แก่ อ.ปฐมฤกษ์ เกตุทัต ที่ได้

ให้โอกาสเข้ามาท�างานเป็นนักวิชาการประจ�าพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

อาจารย์ได้ให้ทั้งความรู้และความเมตตามาโดยตลอด แม้จะเป็นเวลาไม่นานที่ได้

ร่วมงานกับอาจารย์ ดิฉันรับรู้จากใจได้ว่าอาจารย์มีความเป็น “ครู” จากจิตวิญญาณ

จริงๆ อีกท่านคือ รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งคณบดี ในขณะที่ดิฉัน 

ท�างานอยู ่(2550-2554) อาจารย์เป็นผูห้นึง่ทีท่�าให้ดฉินัไม่สิน้หวงัในการฟ้ืนฟแูละพฒันา

พิพิธภัณฑ์ฯ แม้ว่าเวลานั้นจะมีดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักอยู่เพียงคนเดียว แต่ก็อุ่นใจ 

ที่คณบดียังให้ความส�าคัญต่อพิพิธภัณฑ์ฯ และพยายามผลักดันให้มีการปรับปรุง 

พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

 เกือบ 4 ปี ที่ท�างานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รู้สึกว่าที่แห่งนี้

เป็นทั้งบ้านและโรงเรียน 

 จากบ้านที่เคยถูกทิ้งร้างไว้หลายปีก็ค่อยๆ มีชีวิตชีวามากขึ้น มีเพื่อนฝูง

มาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ ไม่ว่างานบ้านจะหนักแค่ไหนดิฉันก็ไม่เคยเหนื่อยหรือท้อใจ 

เพราะรู้สึกว่าที่น่ีเหมือนบ้านจริงๆ นอกจากเป็นบ้านแล้ว ยังเปรียบเสมือนโรงเรียน

หรือวิทยาลัยสารพัดช่าง อะไรที่ไม่เคยเป็น ก็มาท�าเป็นที่นี่ ตั้งแต่งานแม่บ้าน  

งานสวน งานช่าง คอมพวิเตอร์ ออกแบบ ถ่ายภาพ ศลิปะ งานธรุการ งานวชิาการ และ

ที่ส�าคัญที่สุดคือ การเรียนรู้ “คน” ซึ่งน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของคณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาเช่นกัน 

 ปัจจุบันแม้ว่าดิฉันจะลาออกมาท�าธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดจังหวัดอุทัยธานี

มากว่า 4 ปีแล้ว แต่ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท�างานท่ีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ก็สามารถน�ามาต่อยอดท�าอย่างอื่นได้อีกมาก ที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่งคือการได้น�าความรู ้

และประสบการณ์ด้านงานพิพิธภัณฑ์มาพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว  

ร่วมมอืกบัเครือข่ายชมุชนท�างานด้านต่างๆ รวมท้ังได้ช่วยทางจังหวดัจัดท�าพพิธิภณัฑ์ 

เป็นต้น

 สุดท้ายนี้ อยากฝากให้ทางคณะให้ความส�าคัญกับบุคลากรที่ท�างานด้าน 

พิพิธภัณฑ์ เพราะคนที่จะท�างานด้านนี้แค่ใจรักอย่างเดียวไม่พอ ยังต้องมีทักษะเฉพาะ

ทางและทักษะด้านอื่นๆ ประกอบอีกด้วย จะเห็นได้ว่าบุคลากรของพิพิธภัณฑ์นั้น

สามารถไปช่วยงานด้านอื่นๆ ได้ แต่จะหาคนมาช่วยงานพิพิธภัณฑ์นั้นยากเต็มทีอีก

ทั้งยังต้องพยายามสร้างสรรค์งานขึ้นเอง จึงจะมีผลงานหรือภาระงานเป็นที่ประจักษ์ 

หวังว่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดี เชื่อว่าด้วย

ศักยภาพขององค์กรจะสามารถพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญได้ต่อไป 



246 247

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ความรู้สึกของเด็กปี 2
ฐาปนพงศ์ ยีขุน
5608730833

บ่ายวันหนึ่งในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เดือนพฤษภาคมปี 57 ผมนั่งอยู่คนเดียว 

แถวตึกคณะที่รังสิต ฟังเสียงนกร้อง พร้อมด้วยเสียงของใบไม้ที่มีลมพัดผ่าน แทบจะ 

ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลย เพ่ือนๆ พ่ีๆ ก็กลับบ้านกันไปหมด มีแค่ผมที่นั่งอยู่ที่นั่น ที่อยู่

กันก็เห็นจะมีแต่ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ รปภ. และแม่บ้าน เป็นบรรยากาศที่เงียบเหงาและ 

สงบเงียบ ต่างกับช่วงเวลาเปิดเทอมที่จะเห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมา หรือไม่ก็น่ังเล่น 

นั่งอ่านหนังสือ หรืออาจจะสูบบุหรี่ ท�ากิจกรรมต่างๆ อยู่ในบริเวณคณะอยู่ตลอดเวลา 

เป็นช่วงเวลาที่ผมได้น่ังคิดทบทวนตัวเองกับส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และได้ท�ามาตลอด 

ช่วงเวลาของการเป็นนกัศกึษาปี 1 ทีผ่่านมา ซึง่เป็นช่วงเวลาทีไ่ด้เรยีนรูใ้นอะไรหลายๆ 

อย่างจากคณะน้ี และมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้น  

เตรียมตัว และได้เรียนรู ้กับการรับมือต่อโลกภายนอกก่อนที่จะจบการศึกษาแล้ว 

ไปเผชิญเมื่อเป็นบัณฑิตแล้ว

 เม่ือตอนปี 1 เป็นช่วงเวลาที่ต้องเริ่มปรับตัว ปรับการใช้ชีวิต และปรับการ

เข้าสังคม จากวัยมัธยมมาสู่วัยมหาวิทยาลัย ต้องเจอเพื่อนใหม่ ต้องพบปะกับผู้คนที่มี 

ความแตกต่างหลากหลายและเยอะขึ้นมากกว่าเม่ือตอนมัธยม ขณะเดียวกัน ก็ต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเรียนแบบใหม่ส�าหรับผม  

เพราะค่อนข้างต่างจากการเรยีนตอนมธัยมอยูม่าก เป็นการเรยีนทีไ่ม่ได้สอนให้ท่องจ�า

เหมือนตอนมัธยม ต้องตั้งใจฟังและคิดตามไปด้วยตลอดทั้งคาบ และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ 

เป็นการเรียนที่เปลี่ยนความคิดของผม และท�าให้กระบวนทัศน์ในการมองโลกของผม

เปลี่ยนไป เมื่อนั่งคิดทบทวนย้อนนึกดูแล้ว ก็พบว่ามีอยู่ 4 วิชาหลักที่ช่วยเปิดมุมมอง

ของผมที่มีต่อโลกให้กว้างขึ้น ได้แก่ TU 110, SA 241, AN 201 และ SO 201 

 วิชาสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ (TU 110) เป็นวิชาแรกท่ีผมได้เรียนในตอน 

ปี 1 และเป็นวิชาบังคับที่ทุกคณะต้องเรียน เป็นวิชาแรกๆ ที่ผมชอบ เพราะไม่ได้สอน

แบบล้างสมองให้มองสิ่งต่างๆ เป็นขั้วตรงข้ามที่ว่าอะไรคือดี อะไรคือเลว อันไหนสีขาว  

อันไหนสีด�า แต่สอนให้เราใช้ทฤษฎีต่างๆ มามอง มาสวมเหมือนแว่นตา แล้วมอง 

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวว่าท�าไมถึงเป็นแบบนี้ แล้วท�าไมเราถึงต้องมองว่ามันเป็น 

อย่างนี้ ท�าให้เข้าใจโลกได้มากกว่าเดิม ด้วยกระบวนทัศน์ที่เปิดกว้างขึ้นมากกว่า 

ตอนมัธยม

 อย่างเช่น ในคาบของวรรณกรรมกับอ�านาจก็จะสอนให้วิเคราะห์และเข้าใจถึง

การใช้วรรณกรรมในฐานะเคร่ืองมอืในการสร้างอ�านาจและถูกใช้ในการต่อรองกบัอ�านาจ

ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยผู้ใช้ก็จะมีตั้งแต่ฝ่ายรัฐที่พยายามปลูกฝังชุดอุดมการณ์ 

บางอย่างผ่านตวังานวรรณกรรม แล้วสนบัสนนุเผยแพร่ให้ถงึประชาชนทัง้หมด รวมทัง้

การสัง่ห้ามเผยแพร่วรรณกรรมทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่ออดุมการณ์ชดุนี ้และอกีฝ่ายทีพ่ยายาม

ต่อต้านด้วยการใช้งานวรรณกรรมเผยแพร่ความคิดของฝ่ายตนเพื่อช่วงชิงพื้นที ่

ทางสงัคมจากฝ่ายรฐั จงึเป็นคาบทีช่่วยให้ผมเข้าใจในเรือ่งของอ�านาจทีม่นัพยายามเข้า

มาควบคุมความคิดของเรา ด้วยแบบเรียนท่ีเคยเรียนเมื่อตอนเด็กๆ และวรรณกรรม 

เรื่อง สี่แผ่นดิน ที่มีชุดความคิดบางอย่างถูกใส่อยู่ในเรื่องนี้ 

 วชิาต่อมาคอื เพศสถานะในสงัคม (SA 241) เป็นวชิาทีส่องทีผ่มได้เรยีน เพราะ

เรียนในคาบบ่าย ส่วนคาบเช้าเป็น TU 110 ท�าให้เรียนต่อกัน เป็นวิชาพื้นฐานของ

คณะ วิชานี้ท�าให้ผมมองสังคมในมิติทางเพศมากขึ้น ท�าให้เห็นถึงอ�านาจของผู้ชายที่ 

เข้าไปมีอิทธิพลในระดับความคิดของผู้คนในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลาย 

เป็นความคิดพื้นฐานในวัฒนธรรมต่างๆ โดยเข้าไปมีอิทธิพลครอบง�าความคิดของ 

ผู้หญิงให้ปฏิบัติเพื่อสนองต่อผู้ชาย รวมทั้งคนที่เป็นเพศทางเลือกก็ยอมรับและถูก 

ครอบง�าด้วย จนถกูเบยีดขบัออกไปเป็นชายขอบของสงัคมโดยคนทีม่เีพศสรรีะเดยีวกนั

แต่ต่างกันที่เพศวิถีและเพศสถานะ ช่วยให้ศึกษาและท�าความเข้าใจสังคมได้ในอีก 

มุมมองหนึ่งท่ีต่างออกไป เป็นการมองท่ีลดอคติทางเพศลง และเปิดใจในการท�า 
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ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้มองเห็นความคิดของคนที่ถูกละเลยไป เช่น กลุ่มเพศ 

ทางเลือก ผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษา ผู้หญิงที่ยากจน เป็นต้น

 วิชาต่อมาที่ช่วยในการเชื่อมโยงความคิดและการมองโลกในมุมใหม่มากขึ้น  

ก็คือ วิชามานุษยวิทยาเบื้องต้น (AN 201) เป็นวิชาพื้นฐานของคณะเช่นกัน วิชานี้

ได้สอนให้เข้าใจถึงมโนทัศน์พื้นฐานต่างๆ ทางด้านมานุษยวิทยาที่ใช้ในการศึกษา

วัฒนธรรม และสังคมเฉพาะต่างๆ เช่น ชนเผ่า คนชายขอบ คนเร่ร่อน คนพิการ 

เป็นต้น ถึงแม้ว่าในอดีตจะมีจุดก�าเนิดมาจากการท�างานเพื่อรับใช้เจ้าอาณานิคมก็ตาม  

ซึ่งในปัจจุบันเป็นความรู้ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาและท�าความเข้าใจในสังคม 

และวัฒนธรรมนั้นๆ ว่ามีความแตกต่างเฉพาะกันไป รวมถึงเข้าใจในปัญหาเฉพาะ  

หรือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาน้ันๆ ได ้

โดยหลกัๆ ทีส่่งผลต่อความคดิของผมกค็อื การศกึษาแบบปราศจากอคตทิางชาตพินัธุ์ 

เพื่อมองว่าวัฒนธรรมน้ันๆ ไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันว่าวัฒนธรรมไหน 

มค่ีาสูงกว่า มีความดงีามมากกว่ากนั และได้ท�าความเข้าใจกบัค�าว่า วฒันธรรม เสยีใหม่ 

ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องวัฒนะหรือดีงามเสมอไป มันคือทุกๆ สิ่ง มันคือกิจกรรมต่างๆ  

ของมนุษย์ตั้งแต่ การกิน นอน ขับถ่าย การค้า ความสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงข้าวของ

เครื่องใช้ต่างๆ

 และอีกวิชาหนึ่งที่ส่งผลต่อผมก็คือ วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น (SO 201)  

เป็นวิชาพื้นฐานของคณะอีกเหมือนกัน เป็นวิชาที่ได้สอนให้เข้าใจถึงมโนทัศน์พื้นฐาน

เบื้องต้นทางด้านสังคมวิทยา ท�าให้เข้าใจและมองสังคมอย่างเป็นกระบวนการ เข้าใจ 

ถึงพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นของมนุษย์ ซ่ึงมีพลวัต เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ  

ที่เกิดขึ้น เช่น ค่านิยมของวัยรุ่น กระแสแฟชั่นต่างๆ กระแส K-pop Hipster ตลอดจน 

ปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง และการคืนความสุขให้คนในชาติโดยรัฐบาลใน

ปัจจุบัน เป็นวิชาที่ส่งผลต่อความคิดของผมให้มองสังคมและท�าการศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเสมอภาคมากขึ้น

 วิชาทั้ง 4 วิชาที่กล่าวมานี้ เป็นวิชาที่ผมได้เรียนเมื่อตอนปี 1 แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

ของวิชาที่เรียน หากแต่เป็นวิชาที่ช่วยขัดเกลาความคิดและเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ์

ในการมองโลกของผม ท�าให้มองส่ิงต่างๆ รอบตวัอย่างละเอยีด รอบด้าน และหลากหลาย 

มิติมากข้ึน รวมทั้งเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และ 

ความคิดของผู้อื่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

 นีค่อืส่ิงท่ีได้ตระหนกัขึน้หลงัจากท่ีนัง่ทบทวนตวัเองว่าเปลีย่นแปลงไปอย่างไร

บ้างในช่วงตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท�าให้เกิดความรู้สึกท่ีว่า เราโตขึ้นมากกว่า 

เมื่อตอนเป็นเด็กมัธยมผมเกรียน มีความคิดมากขึ้น มองสิ่งต่างๆ ละเอียดมากขึ้น  

รู้จักตั้งค�าถามในเชิงวิพากษ์หรือวิเคราะห์มากขึ้น และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ก็ด้วยการ

ขัดเกลาจากทั้ง 4 วิชาที่ว่านี่เอง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย

ให้คนใกล้ชิด เพื่อน ญาติสนิท มิตรสหาย และคนอื่นๆ ท่ัวไปท่ีไม่ได้มีความสนใจ

ทางด้านสังคมศาสตร์ ฟังและเข้าใจในสิ่งท่ีผมพยายามจะบอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเดน็ทีว่่า คณะนีเ้รยีนเกีย่วกบัอะไร เรยีนไปท�าไม และจบไปแล้วท�างานอะไรได้บ้าง  

เมือ่อธบิายให้เขาฟัง เขากจ็ะสบัสนนกึว่าผมเรยีนสงัคมสงเคราะห์ซึง่เป็นคณะเพือ่นบ้าน 

ที่หนักที่สุดก็คือการที่เขานึกว่าเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะเข้าใจผิดในชื่อของคณะว่า 

เป็นสงัคมวทิยาศาสตร์ และทีซ่�า้ร้ายกค็อืโดนเข้าใจผดิอยูว่่า เรยีนเกีย่วกบัสงัคมศกึษา

แบบท่ีเคยเรียนกนัในสมยัมธัยม และส่วนตวัผมเองนัน้ กม็กัจะโดนเพือ่นเก่าเข้าใจผิดว่า

เรยีนรฐัศาสตร์ หรอืไม่กน็ติศิาสตร์อยูเ่สมอ พอถกูถามว่าจบไปท�างานอะไร กย็ิง่อธบิาย

ยากขึน้อกี ท�าให้มคี�าตอบแค่ไม่กีช่ดุทีพ่อจะตอบเขาให้เขาเข้าใจกค็อื จบไปเป็นนกัวจิยั 

นักวิชาการ และนักการตลาด

 นี่ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากผมนั่งทบทวนตัวเอง และมักจะเกิดขึ้น

บ่อยๆ เมื่อผมกลับไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่า หรือพบเจอได้พูดคุยกับเพื่อนเก่า และนี่

ก็คือความรู้สึกของผมท่ีมีต่อคณะและวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
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พื้นที่เก็บกักความรู้สึก ความทรงจ�า และความคิดถึง
เชนทร์ ชมโท
รหัส 54

ก็ดูเป็นเรื่องแปลกที่ “ความรู้สึก” เคยเป็นส่ิงที่ต้องห้ามในสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา เพราะสิ่งนี้อาจเข้าไปรบกวนความจริงกับความถูกต้องที่ท่านทั้งหลาย

เฝ้าค้นหาและอธิบาย จึงมีข้ออ้างหรือค�าโต้แย้งมากมายถึงเหตุผลที่เราจะปัดความ

รูสึ้กทิง้ไป แต่ก็ยังไม่วายทีจ่ะเขยีนลงในบนัทกึส่วนตวั แต่อกีช่วงเวลาหนึง่ “ความรู้สกึ”  

ก็ถูกโหยหาและเรียกร้องให้ใช้เป็นทางผ่านของการอธิบายและความเข้าใจต่อโลก 

ของเขาและโลกของเรา 

 เป็นเรื่องที่แปลกเข้าไปอีก ในมุมที่ว่าสิ่งที่เราเคยปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ  

กลายเป็นเหมือนแว่นที่ส่องภาพให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งของโลกเดียวกัน ก็เหมือนกับ 

ผู้เขียนที่พยายามปล่อยให้ความรู้สึก “คิดถึง” ต่อคณะให้ผ่านไป และพยายามจดจ�า

แต่เพียงความรู้/ทฤษฎี วิธีวิจัย ที่ได้รับ ครั้นเมื่อผู ้เขียนเร่ิมที่จะเขียนบทความน้ี 

จึงเริ่มส�ารวจตัวเอง ค้นพบว่าความรู้สึกและความคิดถึงนั้น มีพลังมากขนาดไหน

 ผู้เขียนคิดถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ก่อนจะรู้จักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ผู ้เขียนมองเห็นแต่ความแตกต่างของมนุษย์บนโลกใบเดียวกัน แต่ไม่เคยเข้าใจ 

ความแตกต่างนั้น เห็นเพียงแต่ “คนไร้บ้าน” แต่ไม่เคยเห็น “โลกของคนไร้บ้าน”  

เห็นเพียงแต่ “ชาวเขา” แต่ไม่เคยเห็นชาติพันธุ์ “กะเหร่ียง ม้ง มูเซอ ซาไก ฯลฯ”  

ทั้งๆ ที่ เป็นมนุษย์บนโลกเดียวกัน ก็ได้แต่เพียงมองเห็นเท่านั้น 

 คิดถึงความรู้สึกระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ไม่ใช่เป็นเพียงเรือจ้างที่ส่งศิษย์

ไปสู่ฝั่ง แต่เป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนหน่ึง ท่ีสามารถแบ่งปันทุกข์สุข กินข้าว พูดคุย

ร่วมกนั บนความรู้สึกท่ีไม่เคอะเขนิหรืออดึอดั เส้นแบ่งบางๆ ระหว่างมนษุย์ท่ีมบีทบาท

และสถานะต่างกนั ในบางทเีราอาจจะก้าวล�า้สูพ่ืน้ทีส่่วนตวัของเขามากเกนิไป เขากย็งั

คงอนุญาตให้เราวนเวียนอยู่ได้ และเฝ้าอดทนต่อความเกียจคร้านของเรา

 คิดถึงความรู้สึกท่ีเริ่มต้นเขียนงาน บรรทัดแล้วบรรทัดเล่าเขียนวนไปวนมา 

เหมือนปลาวนว่ายอยู่ในอ่าง โดยไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเขียนไปเพื่ออะไร เพียงเขียนอยู่บน 

ความคิดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถต่อรองกับเกรดได้ 

 ความรู้สึกของผู้เขียนที่ฝากไว้กับ โต๊ะหินอ่อนตัวนั้น ก�าแพงก�าแพงหนึ่ง 

หนังสือหรือบทความ สนามท่ีเคยไป เหมือนพื้นท่ีกักเก็บความทรงจ�าและความรู้สึก

ของผู้เขียน ทุกครั้งท่ีเรานึกถึงมัน ก็พานึกถึงความทรงจ�าร่วมท่ีเราเคยมีกับของ 

เหล่านั้น จนอธิบายได้เป็นเรื่องเป็นราว

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็เป็นเช่นเดียวกัน เป็นพื้นที่ที่กักเก็บ

ความรู้สึก ความทรงจ�า ความคิดถึง เมื่อครั้งที่นึกถึงเรื่องราวมากมายได้ปรากฏขึ้นมา

มากมายในความรู้สึก ส่วนผสมเหล่านั้นไหลรวมกันแล้วสร้างเป็นจินตภาพของผู้เขียน

ถึง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก” ที่รอวันให้เข้าไปรื้อค้นอยู่เสมอ

บนโต๊ะรีดผ้าที่หันออกสู่โลกกว้าง
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ถึงคุณ “มานุษยวิทยา”
ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง
รหัส 55

เพราะไม่รู้จึงต้องหาค�าตอบ ผมไม่รู้ว่าความหมายของมันว่าคืออะไร แล้วอะไร 

คือสิ่งที่คนอื่นๆ เขาเข้าใจกัน จนทุกวันนี้ผมยังไม่รู ้เลยด้วยซ�้าว่าจริงๆ แล้วมัน 

คืออะไรกันแน่ จนบางครั้งยิ่งเขาใกล้เหมือนยิ่งออกห่างดังที่มีใครได้กล่าวไว้ ชักจะ 

ไม่แน่ใจแล้วว่ามันมีจริงหรือเปล่า 

 ผมไม่สามารถบอกได้ว่ารู้จักกันตั้งแต่เม่ือไหร่ มารู้ตัวอีกทีก็เร่ิมรู้สึกว่าตัว

เองได้เปลี่ยนไปแล้ว จากคนที่ไม่เคยสนใจอะไร อะไรจะเกิดก็ปล่อยๆ ให้มันเป็นไป 

ตามทางของมันเถอะ เมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทางออกของผมนั้น 

มีแค่เดินไปให้พ้นปัญหาเท่านี้ก็จบแล้ว ในความจริงมันไม่ใช่อย่างที่คิด วันนี้อาจหนี

ปัญหาไปได้ ครั้งหนึ่งผมตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการออกเดินทางไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักผม 

ด้วยความหวังว่ามันคงจะช่วยให้ในหัวผมสงบลงบ้าง แน่นอนมันช่วยได้แค่ช่วงสั้นๆ 

เท่านั้น ผมคิดว่าปัญหาก็เหมือนเงาในตอนกลางวันที่ตามเราไปทุกที่ ผมสังเกต 

ตัวเองจนค้นพบว่าเป็นคนที่ชอบนั่งมองพฤติกรรมของคนรอบๆ คิดในหัวไปเร่ือยว่า 

เขาคิดอะไรอยู่ จนตอนนี้เมื่อเจอปัญหาผมกลับตั้งค�าถามต่อปัญหาทิ้งไว้มากมาย 

เต็มไปหมด บ่อยครั้งที่ผมพยายามสังเกตว่าคนรอบข้างก�าลังท�าอะไร คิดอะไร 

กันอยู่ ผมสนุกกับการคาดเดาความคิดคนอื่น การสังเกตรอยยิ้มบนใบหน้าของคนอื่น  

เป็นอีกกิจกรรมที่ท�าให้ผมมีความสุขกับรอยยิ้มนั้นไปด้วย ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยมานั่ง

ท�าอะไรเช่นนี้มาก่อน 

 ผมมองว่าส่วนท่ีดีท่ีสุดของการเขียนบรรยายว่ารู้สึกอย่างไร คือการท่ีมัน

ท�าให้ผมได้นึกย้อนกลับไปหาค�าตอบว่าเรารู้จักกันได้อย่างไร ระหว่างทางนั้นมีอะไร 

เกดิขึน้บ้าง มนัเป็นการร้ือฟ้ืนความทรงจ�าในหวัของผมเองเพือ่หาค�าตอบ ไม่รู้ว่ารู้จักกนั 

ตอนไหน รู้อีกทีก็เป็นส่วนหนึ่งไปเสียแล้ว เพราะส่ิงเหล่านี้คือส่ิงท่ีผมรู้สึก ยินดีมากท่ี

ได้รู้จัก มา-นุด-วิด-ยา แม้ว่าเราจะเพิ่งรู้จักกันก็ตามที
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
คมสัน พรมรินทร์ 
(ศิษย์เก่ามานุษยวิทยารุ่น 45-2551)

“แม้ว่าโดยทัว่ไปความชราอาจน�ามาซึง่ความชนิชาต่อระเบยีบในชวีติประจ�าวนั  

แต่ส�าหรับข้าพเจ้ามานุษยวิทยาคือ ผู้ไถ่ถอน เฝ้ามอง ทดลอง และเปิดโอกาส  

ข้าพเจ้าได้ปรองดองกับระเบียบใหม่ของโลกอย่างไม่รู้จบ”

 ด้วย “ค�าน�า” ยังคงเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างงานเขียน ดังนั้น ผมจึง

ถือโอกาสน�าข้อความในบันทึกส่วนตัวข้างต้น (ที่คิดว่าจะเก็บไว้พูดในยามแก่ชรา)  

มาเปิดเผยล่วงหน้าเสียก่อน อย่างน้อยก็ช่วยช้ีร่องรอยให้ผมสามารถหวนกลับไป

ระลึกถึงประสบการณ์ความทรงจ�าเกี่ยวกับการเรียนมานุษยวิทยาที่คณะสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับช้ันปริญญาตรีได้ชัดเจนมากข้ึน

กว่าเดิม 

 ค�าว่า “ไถ่ถอน” ชวนให้ผมนึกถงึช้ันเรยีนมานษุยวทิยาภาษาศาสตร์ ซึง่ขณะนัน้ 

อาจารย์ยุกติเริ่มด้วยค�าถามชวนคิด “เราจะหนีพ้นจากการคิดผ่านภาษาได้ไหม?” 

หลังจากนั้นราวกับถูกโยนของหนักใส่ในตอนน้ันนับเป็นคร้ังแรกที่ผมเร่ิมใคร่ครวญ

พันธนาการทางวัฒนธรรมของภาษาที่บีบรัดและก�ากับการเข้าใจโลกของตัวเอง  

ผมเริ่มต้นสนใจท่ีจะเข้าใจระเบียบต่างๆ ของผู้คนและสังคมท่ีต่างกันออกไป โดยเริ่ม

จากการส�ารวจตัวเอง ผมเริ่มค้นหาที่มาที่ไป ส�ารวจพันธนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน

และจริงจัง [คร้ังหนึ่งผมสนใจเร่ืองการกลัวผีของตัวเอง จึงต้องนั่งเขียนความรู้เร่ืองผี

ของตัวเองลงในสมุดบันทึกแล้วน�าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่ง

ตอนนี้เราต่างเลิกกลัวผีกันแล้ว] ไม่เพียงแค่การไถ่ถอนความจ�ายอมที่เคยชินแล้วชวน

ให้กล้าตั้งค�าถามและพยายามหาค�าตอบผ่านแง่มุมได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ชั้นเรียนระเบียบวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาของอาจารย์สุดแดนก็ท�าให้การสังเกต

เป็นมากกว่าการมองเห็น กลายเป็นการ “เฝ้ามอง” ที่ลึกซึ้งผ่านข้อค�าถามประจ�าตัว 

“Can you see the Moon?, Can you see it seen?” ซึ่งแม้ว่าจะสร้างความงุนงงแก่ 

ผู้เรียนไปพักหนึ่งในช่วงแรก [หรือบางคนก็ยังคนมึนค้างยาวจนถึงปัจจุบัน] แต่เมื่อ

ถึงเวลาลงภาคสนามข้อความข้างต้นก็เป็นตัวช่วยให้ตระหนักถึงที่มาที่ไปของการ

ตคีวาม [ของผู้เฝ้ามองและจดุยนื] จากการเฝ้ามองก่อนจะเขยีนลงบันทกึภาคสนามเพือ่ 

เก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 ชีวิตขณะเรียนมานุษยวิทยาปริญญาตรี ส�าหรับผมแล้วสิ่งที่น่าท้าทายที่สุด

คงเป็นการท�างานภาคสนาม [ทั้งที่เลือกเองและผู้สอนเลือกให้ด้วยระเบียบแนวทาง

ของวิชา] ผมคิดเสมอมาว่า สนามคือการ “ทดลอง” ของนักมานุษยวิทยา [แม้กระทั่ง

ในชั้นเรียนก็เป็นสนามทดลองของอาจารย์มานุษยวิทยา โดยเฉพาะอาจารย์สายพิณ

ที่ชอบทดลองสร้างบรรยากาศการเรียนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงฝีมือท�า

อาหารซึ่งผมไม่รู้ว่าอาจารย์ต้องการจูงใจผู้เรียนหรือมุ่งสอนให้รับรู้ความส�าคัญของ

อาหารผ่านผัสสะต่างๆ แต่ที่แน่ๆ คืออาจารย์ท�าอาหารอร่อยและหวงสูตรมาก] การ

ท�างานภาคสนามมีความพิเศษ คือการไม่สามารถควบคุมตัวแปรใดๆ ได้ สถานการณ์

จึงเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญหน้าและนักมานุษยวิทยาต้องน�าตัวเองเข้าไปร่วมใช้ชีวิตอยู ่

ในระเบียบเพื่อเรียนรู้ และคิดค้นหาวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจากระเบียบนั้นด้วยตนเอง  

แม้ว่าเราไม่จ�าเป็นต้องซึมซับหรือถูกดูดกลืน [อิน] ไปกับระเบียบนั้นอย่างถาวร แต่เรา 

ก็จ�าเป็นต้องปรองดองต่อระเบียบ ทุกขณะของสนามจึงเป็นการ “เปิดโอกาส” ให้ 

ทุกผัสสะได้ท�างานอย่างเข้มข้น ได้รู ้สึกผ่านประสาทสัมผัสและรับรู ้ความหมาย 

ผ่านการคิดและปฏิบัติอย่างปรองดองกับระเบียบของสนาม 

 อย่างไรก็ตาม การเรียนมานุษยวิทยาก็ได้สอนให้รู้ว่างานของเราไม่ได้จบลง 

ท่ีสนาม ซึ่งผมยังจ�าได้ดีถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนจบการศึกษาของคณะ การเขียน

รายงานการศึกษาด้วยตนเองจากภาคสนามได้สร้างความทุกข์ทรมานต่อสุขภาพมาก 
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เพียงใด [แม้ว่าเพื่อนร่วมรุ ่นสาขามานุษยวิทยาบางคนที่เรียนสายศิลป์ในตอน 

มัธยมปลายมาจะทรมานไปก่อนแล้วจากการเรียนมานุษยวิทยากายภาพของอาจารย์

เสมอชัย ที่อาศัยความเข้าใจเชิงชีววิทยาและบังคับ เกรด C] ต่อให้การอาศัยอยู่ 

ในระเบียบของสนามจะสร้างความส�าราญมากเพียงใด ด้วยระเบียบของศาสตร์จะ

บงัคบัให้ผูศ้กึษาเป็นผูม้วิีนยัขยนัในการจดัการข้อมลูและน�าเสนอผ่านงานเขยีน ซึง่ช่วง 

ขณะเขียนก็เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้สนทนากับตนเองอย่างเข้มข้น จนน�าไปสู่การสร้าง 

ข้อสรุปและร้อยเรียงข้อมูล เล่าเรื่องราวอย่างมีวาทศิลป์เพื่อชวนให้ผู ้อ่านสนใจ 

ที่จะสนทนากับงานเขียนทางมานุษยวิทยาต่อไป

 หลงัจากจบการศึกษา ผมคิดอยูเ่สมอว่าโลกทัง้ใบคอืสนามทีเ่ตม็ไปด้วยระเบยีบ

จ�านวนมาก ท่ีน่าสนุกกว่านั้นคือ มันไม่เคยหยุดนิ่ง ถึงแม้ว่าช่วงวัยที่ผันแปรไปตาม 

กาลเวลาจะมาพร้อมกับความแก่ชราซึ่งอาจน�ามาซึ่งความชินชาต่อระเบียบใน 

ชีวิตประจ�าวัน มานุษยวิทยาที่ผมได้ซึมซับก็ยังคงให้ความกระตือรือร้นที่จะปรองดอง 

ต่อระเบียบใหม่ๆ รวมไปถึงการหวนกลับมาสนใจตั้งค�าถามกับระเบียบเดิมในชีวิต

ประจ�าวันที่ชินชา – มานุษยวิทยาที่รู้สึก

คู่มือ และ เกราะป้องกัน
ปริญญา สมบุญยิ่ง
บัณฑิต 2552 (วิจัยสังคม)

“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคืออะไร?” ... “คณะนี้เขาเรียนอะไรกัน?” …  

“จบไปแล้วจะเอาอะไรกิน?” ... เหล่าน้ีเป็นค�าถามซ�้าซากท่ีผมถูกตั้งค�าถาม นับตั้งแต่

วันแรกที่ผมแอบ (ครอบครัว) สมัครยื่นคะแนนเข้ามา เพื่อขอเข้าไปเป็นนักศึกษา 

ในคณะนี้เมื่อราว 6 ปีที่แล้ว ภายหลังจากที่อกหักจากคณะรัฐศาสตร์ที่ตั้งใจวาดฝัน 

เอาไว้อย่างสวยหรู อย่าว่าแต่ครอบครัวและคนรอบข้างในเวลานั้นจะรุมขอร้องให ้

ผมถอนตัวออกจากคณะนี้เสียเถิด ตัวผมเองก็ยังตอบค�าถามท่ีว่าซ�้าซากเหล่านี ้

ไม่ได้ จะว่าไปแล้ว ค�าถามเหล่านี้เกิดขึ้นในหัวผมก่อนใครเพื่อนก็คงไม่ผิด และ 

ยิ่งน่าขัน เมื่อผมขึ้นชั้นปี 2 ปี 3 และปี 4 ในวันสอบสัมภาษณ์รับน้องใหม่ ผมท้อแท้ 

และสิ้นหวังต่อสายตาบรรดาผู้ปกครองที่นั่งเฝ้าลูกหลานอย่างเป็นกังวล “ตายแล้ว  

ลกูฉนัก�าลงัจะเข้ามาเรยีนในคณะอะไรเนีย่?” เกนิกว่าครึง่มคีวามคดิแบบนัน้ และน้องๆ 

แทบจะทั้งหมดที่รอการสอบสัมภาษณ์อยู่ ณ ตรงนั้น ไม่ได้มีความต้องการจะเข้า 

เรียนในคณะนี้แม้สักเพียงเสี้ยวความคิดเดียว ไม่แปลกเลยครับ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น...

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดูจะเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวาง เรียกว่า 

หาที่สิ้นสุดไม่ได้ กระทั่งว่าผมได้เข้ามาเรียนแล้วในห้องเรียนวิชาคณะวิชาแรกๆ  
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“สว. 201 สังคมวิทยาเบื้องต้น” ยังต้องมีบทย่อยบทหนึ่ง ใช้เวลากว่า 1 ช่ัวโมง เพื่อ 

บอกกับนักศึกษาในช้ันเรียนว่า สิ่งที่คุณก�าลังเรียนอยู่นี้ จะพาคุณไปพบกับหน้าที ่

การงานแบบไหนได้บ้าง ดูเป็นช่วงเวลาที่ตลก ท�าไมจะต้องมีใครมานั่งบอกเราด้วย  

ว ่าเรียนไปแล้วต้องท�างานอะไร หรือท�าอะไรได้บ ้าง เรียนหมอ...ก็เป็นหมอ  

เรียนวิทย์ฯ...ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือเรียนบัญชี...ก็เป็นนักบัญชี พูดแบบนี้แล้ว 

ท�าให้คิดไปว่า วิชาของพวกเรานั้นขาดความชัดเจน หรือแม้กระทั่งให้ค�านิยามกับ 

ตัวเองไม่ได้เลยหรือไงนะ? ผมเคยตั้งค�าถามกับอาจารย์หลายๆ ท่าน นานเข้าก็ 

รวบรวมค�าตอบที่ท�าให้เข้าใจมากขึ้น ว่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานั้น มีความเป็น 

“ศิลป์” เรามีหลักการกว้างๆ ที่ถูกอธิบายเอาไว้ต่างๆ นานา เพื่อที่จะท�าความเข้าใจ 

ในทุกเรื่องของชีวิต สังคม และมนุษย์ หรือสิ่งละอันพันละน้อยที่เกิดข้ึนรอบตัวเรา 

ในทกุวีว่นั สิง่ส�าคญักว่านัน้อยูท่ีว่่า ตวัเราหล่ะ...เข้าใจเรือ่งเหล่านัน้ว่าอย่างไร? เราไม่ได้ 

ถูกสอนให้เชื่อแบบหัวปักหัวป�า แต่เราถูกสอนให้ตั้งค�าถาม ฉุกคิด ปรับใช้ และ 

ท�าความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างเป็นระบบ

  อาจารย์สายใจ คุ้มขนาบ เคยพูดในช้ันเรียนวันหนึ่งว่า “สังคมวิทยามันอยู่ 

รอบๆตัวคุณ” ผมจ�าได้ ผมยิ้มพอใจกับค�าพูดนั้น...สิ่งที่เราเรียนมันช่างใกล้ตัวนัก  

เพยีงแค่ค�าพูดส้ันๆ ทีอ่าจลอยผ่านไปส�าหรบันกัศึกษาคนอืน่ๆ แต่ได้มอบแรงบนัดาลใจ 

มากมายให้ผมในวันนั้น หรือค�าอวยพรในวันจบการศึกษาปริญญาตรีของผมที่ว่า  

“ขอให้สนุกกับการมีโลกเป็นห้องท�างาน” ท�าให้ทุกวันที่ใช้ชีวิตอยู่นี้มีความหมาย 

มากขึ้น เพราะมันมิได้ผ่านไปอย่างไร้ค่า แต่ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในการรับรู้ เป็นงานของ

เรา “นักสังคมวิทยาฯ” ที่ต้องท�าความเข้าใจ มีเรื่องมากมายให้เราได้มอง ไม่ซ�้าซาก 

สังคมในสายตาของผมเปลี่ยนไปจากเดิมในวัยเด็ก มิใช่เพราะสังคมมันเปล่ียนแปลง 

แต่เป็นเพราะเรา “มองจึงเห็น” และ “ฟังจึงได้ยิน” 

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู ้สึกของผม ในแง่หนึ่งจึงเป็นเสมือนคู่มือ 

ในการใช้ชวีติ ณ วนันีผ้มเดนิทางมาใช้ชวีติอยูท่ีเ่มอืงโตเกยีว ในฐานะนกัเรียนภาษาได้

ร่วม 3 เดอืนแล้ว ญีปุ่่นประเทศทีว่่าอดัแน่นไปด้วยวัฒนธรรมและประวตัศิาสตร์มากมาย 

ลกึลบัซบัซ้อนเกนิกว่าจะปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยไม่เรยีนรูส้ิง่ใดเลยถอืเป็นเรือ่งยาก 

ค�าพดูของอาจารย์สายใจ ดงัชัดขึน้มาในหวั และมคีวามหมายมากขึน้กว่าวนัทีผ่มนัง่ยิม้ 

อยู ่บนเก้าอี้เล็คเชอร์ สมองและสายตาท�างานหนักเสมอเมื่อต้องใช้ชีวิตคนเดียว 

ในถิ่นที่ไม่คุ้นเคย เดินเล่นในเมือง ขึ้นรถไฟ หรือแม้แต่ยกกล้องขึ้นถ่ายรูป เราต้องมี

ความระมัดระวัง และพยายามเข้าใจส่ิงรอบข้างเสมอ ในฐานะที่ทุกสิ่งมีความหมาย 

อยู่รอบตัว และการมีอยู่ของตัวเรา ณ จุดนั้น อาจท�าให้เกิดการแปลกแยกจากผู้คน 

รอบข้าง หากแม้เพียงเราละเลยที่จะสังเกตและเข้าใจมัน 

 ในวันหนึ่งท่ีผมต้องขึ้นรถไฟในช่วงเวลาเร่งรีบ ในขณะท่ีทุกคนพร้อมใจกัน

กลับหลังหัน และดันตัวเองเข้าไปในขบวนรถไฟ มีเพียงผมเท่านั้นที่หันหน้าและดัน

ตัวเองเข้าไป ท่ามกลางผู้คนท่ีเบียดเสียดเกินกว่า BTS ประเทศไทยจะจินตนาการได้  

ผมต้องพบกับความอึดอัดจากการถูกจ้องมอง และผมได้ท�าให้การยืนบนรถไฟ 

ของทุกคนในบริเวณนั้นอยู ่ในความอึดอัดมากขึ้น เพียงเพราะผมตอบสนองต่อ

เหตุการณ์รอบตัวได้ไม่รวดเร็วพอ ผมจึงต้องเรียนรู้ และปรับตัวในครั้งต่อๆ มา รวมถึง 

เหตกุารณ์อืน่ๆ กเ็ช่นกนั...เราไม่ได้อยูล่�าพงัในสังคมกว้างใหญ่นี ้เหน็จะจริงดัง่อาจารย์ว่า 

สังคมวิทยาฯ อยู่รอบๆ ตัวเรา...มีเร่ืองให้เรียนรู้มากมายรอบๆ ตัว การไม่ตระหนัก 

ถงึมนั เป็นความอนัตรายประการหนึง่ทีผ่มต้องคอยเตอืนสตติวัเองอยูเ่สมอไม่เคยขาด

  ในอกีแง่หนึง่ สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาในความรูส้กึของผม ยงัเป็นเสมอืน 

“เกราะป้องกนั” ผมจากสภาวะความแตกต่างทางวฒันธรรมอย่างสดุขัว้ ระหว่างสิง่ทีผ่ม

ยึดถือคุ้นเคย กับสังคมญี่ปุ่นที่ผมเพิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาได้ไม่นานนัก

 ย้อนกลับไปในวันหนึ่งของการลงภาคสนามวิชาภาคนิพนธ์ 417 ที่หมู่บ้าน 

ชนพื้นเมืองในเวียดนาม เพื่อนคนหนึ่งร้องไห้และกรีดร้องด้วยความโมโห ต่อว่า 

คนท้องถิ่นท่ีก�าลังไล่จับลูกหมาอย่างรุนแรง ก่อนจับมันใส่กรงเล็กแคบด้วยเสียงร้อง

ครวญครางดังไปทั่วตลาดสด “ความอ่อนไหวต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็น

ความรูส้กึทีอ่นัตรายมาก ส�าหรบันกัมานษุยวทิยา” อาจารย์ยกุต ิมกุดาวจิติร พดูอบรม

เชิงตักเตือนพวกเราให้คิด และได้ท�าให้ผมเรียนรู้ท่ีจะไม่ตัดสินสิ่งต่างๆ รอบตัวด้วย

ไม้บรรทัดของตนเองก่อนท่ีจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมนั้น

ก่อนเป็นส�าคัญ 

 Culture Shock เป็นสิ่งท่ีนักเรียนต่างชาติต้องเผชิญไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง 

หรือเรื่องกวนใจผมที่ว่า “คุณเพิ่งมา คุณไม่รู้หรอก ญี่ปุ่นหน่ะ ยิ่งรู้จัก คุณจะยิ่งเกลียด”  

มีผู้อาบน�้าร้อนมาก่อนผมมากมายหลายท่าน พูดประโยคนี้ให้ได้ยินจนเป็นประโยค

ซ�้าซากใหม่ท่ีผมก�าลังฟังหูไว้หู ผมอาจจะยังตอบไม่ได้ในฐานะคนมาใหม่อย่างท่ีว่า 

แต่เรื่องราวเหล่านั้นที่ได้ฟังมา เกิดจากการสัมผัสคนญี่ปุ ่น และสังคมญี่ปุ ่นอย่าง 

ลึกซึ้ง ใกล้ชิดสนิทสนม อาจท�าให้เขาต้องพบเจอกับวัฒนธรรม หรือความคิดในแบบ 

สุดขั้วที่เขาเข้าใจมันไม่ได้ และ / หรือไม่มีวันที่จะเข้าใจมันได้นั้น เปิดช่องให้เขาตัดใจ 

และถอนตัวเองออกไปจากความหลงใหลในญี่ปุ่นดั่งเช่นวันแรกที่พวกเขาเคยรู้สึก... 
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จริงๆ แล้ว ผมก็ได้พบเจอกับสภาวะต่างๆ ที่ผมต้องรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้าง ในขณะที่ใช้

ชีวิตที่นี่ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องท�างานร่วมกับคนญี่ปุ่น ผมขอไม่กล่าวถึง 

ให้ยืดยาว แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวและรับไม่ได้ ในตอนท้าย 

มักแปรเปลี่ยนเป็นการหยุดมอง เข้าใจ และยอมรับในมุมมองของพวกเขาในแบบที่ 

พวกเขาเป็น บ่อยครั้งที่ผมนึกถึงค�าพูดของอาจารย์ยุกติ ท�าให้ผมรู้สึกว่า หากวันนั้น 

อาจารย์ไม่ได้ตักเตือนพวกเราแล้ว วันนี้ที่ผมพบเจอกับเรื่องอึดอัด อันเกิดจาก 

ความแตกต่างมากมายนี้ ผมอาจถอดใจ รังเกียจ ร้องกลับบ้านไปแล้วก็เป็นได้ ในแง่นี้ 

ท�าให้ผมหลุดพ้นจากอารมณ์โกรธ เกลียด หงุดหงิดมาได้ในหลายๆ คร้ัง มิใช่ว่า 

ผมเพิกเฉยต่อสภาวะเหล่าน้ัน แต่เป็นเพราะผมต้องระมัดระวังต่อความรู้สึกตัวเอง 

ความอ่อนไหวในอารมณ์มักปิดก้ันความคิด และหนทางสู่การเข้าใจผู้อื่น รวมถึงว่า 

มันยิ่งท�าให้เราไม่เข้าใจตัวเองด้วย เพราะเราโกรธเกรี้ยวในสิ่งที่พวกเขาท�า เราจึง 

ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งอ่ืน นอกจากยกตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เฝ้ารอให้ 

คนอื่นหมุนรอบตัวเองไปเพียงเท่านั้น

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในฐานะที่เป็น “คู ่มือในการใช้ชีวิต” และ  

“เกราะป้องกัน” นี้ เป็นสิ่งที่ผมพกติดตัวเสมอ ภายใต้สังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อน 

มากขึ้น ผู้คนหลงลืมความเรียบง่าย ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ วิ่งตามกันไปให้ทันกับการ 

หมุนไปของโลกในทุกเมื่อเชื่อวัน เราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่า? เราเข้าใจคนรอบข้าง 

มากพอหรอืยัง? แล้วเรารูจ้กัตวัเอง และได้ส�ารวจตวัเองจนเข้าใจแล้วหรือไม่? ตวัผมเอง 

ยังต้องใช้เวลาอีกมากในการตอบค�าถามเหล่านี้ ด้วยสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปลูกฝังมากว่าสี่ป ี

ในคณะจะผุดลอยขึ้นมาในห้วงความคิดเสมอไม่เคยขาด

 สังคมวทิยาและมานษุยวิทยาในวันทีผ่มตดัสนิใจแบบไร้สต ิเพยีงเพือ่ให้ตวัเอง 

ได้เรียนวิชา “สังคม” อย่างที่ชอบในวันนั้น กลับท�าให้ผมได้ค้นพบความจริงที่ว่า  

การใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้าใจสิ่งรอบข้างและเข้าใจผู้อื่นนั้น จะท�าให้เราได้พบกับความงาม

ของสังคมและโลกใบนี้ได้อีกมากมายเพียงใด ในโอกาสของการครบรอบกึ่งศตวรรษ 

ของคณะ การได้เป็นส่วนหน่ึงในการทบทวน ขดุค้นความทรงจ�าต่อคณะทีไ่ด้หล่นหายไป 

ชั่วขณะเหล่านี้ ก็ได้ท�าให้ผมเบิกบาน และรู้จักตนเองมากขึ้นไปอีกก้าวหนึ่ง

ณ โตเกียว 2557

“สังวิท” ที่ฉันคิดถึง
ณรงค์กรณ์ อัจฉริยญาติ
รหัส 46

ผมกค่็อยๆ นัง่นกึถงึบรรยากาศสมยัทีย่งัเป็นนกัศกึษาอยูท่ีม่หาลยัธรรมศาสตร์  

ภาพเก่าๆ มันค่อยๆ ลอยกลับมาในหัวอย่างช้า ผมเริ่มลองทบทวนความรู้สึกของ 

ตัวเองในสมัยเรียน 

 ลองเปิดเฟซบุ๊ก ภาพเก่าๆ มันชัดขึ้นทันตา ผมเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราว 

จากรปูภาพทีถ่กูหยดุนิง่ไว้เมือ่หลายปีทีแ่ล้ว ความรูส้กึเดมิๆ เรือ่งราวเดมิกเ็หมอืนกบั 

ฉากละครที่ถูกเล่นใหม่อีกครั้ง ผมได้กลิ่นและเสียงจากรูปภาพที่นิ่งเฉย ชีวิต 

ในวัยเรียนมันช่างผ่านไปไวจริงๆ ผมยังแอบนึกสงสัยว่าท�าไมเวลามันช่างผ่านไป 

เร็วแบบนี้ เหมือนเพิ่งไม่นานมานี้เองท่ีผมได้เดินเข้าไปตึกคณะคร้ังแรกพร้อมกับ

ความคิดท่ีว่าถ้าเราจบออกมาคณะนี้เราจะเปล่ียนแปลงตัวเราไปแค่ไหนนะ รู้ตัวอีกที 

ก็ใส่ชุดครุยคาดสีชมพูบานเย็นซึ่งเป็นสีประจ�าคณะเสียแล้ว 

 ผมยืนอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมท่ีเห็นกันจนชินตา หลังจากเจอกันเมื่อวันแรกพบ 

เกอืบสีปี่ทีแ่ล้ว เราต่างคนโตขึน้และผ่านเรือ่งราวมากมายในชวีติมหาลยั ความรูส้กึเก่าๆ 

ยังคงลอยเข้ามาในขณะที่ผมก�าลังนึกถึง แม้มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนภาพที่ถ่ายไว้ 

เป็นเพียงภาพที่เลือนรางที่มีแต่ความรู้สึกในความทรงจ�า บรรยากาศยามเช้าของ 
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ตึกคณะ ใต้ต้นไม้และม้านั่ง เพื่อนคนเดิมที่เจอกันเม่ือยามเช้า ตึกเรียนที่ยังคงท�าให ้

ผมสับสนแม้จะเรียนที่นี่ถึงสี่ปีก็ตาม พนักงานร้านสนุกเกอร์ที่คอยต้อนรับว่าท�าไม 

ช่วงนี้ไปไหน ตลาดนัด มธ. ที่คนเยอะจนต้องเดินเบียด ถนนสายเดิมๆ ที่ผมขับไป

มาตลอดสี่ปีจนท�าให้เหมือนระยะมันหดลงในทุกๆ วันด้วยความเคยชิน ร้านอาหาร 

ร้านเดิมท่ีเข้าไปกินเมนเูดมิจนเพือ่นไม่จ�าเป็นต้องถามแล้วว่าวนันีจ้ะกนิอะไร รถเอนจวีี 

ที่มักจะมาตอนเราอยู่บนรถสองแถวเสมอ เสียงหัวเราะปนค�าด่ากับมุกที่มันไม่ตลก 

ของเพือ่นๆ แม้ว่าจะก�าลงัอยูใ่นห้องเรยีน ห้องสมดุทีส่่วนใหญ่เราไปนัง่คยุกนั งานวจิยั 

ชิ้นแล้วชิ้นเล่าที่ท�าจนลืมไปแล้วบ้างแต่ก็ได้นิสัยจากการลงไปสัมภาษณ์จนมาถึง 

ทุกวันนี้ การรับน้องของสังวิทที่ค่อยๆ ท�าให้เราโตขึ้นจากน้องปีหนึ่งไปเป็นพี่ฐาน  

จากคนยกมือไหว้เป็นคนรับไหว้ จากคนรับเป็นคนให้ จากคนไม่รู้จักเป็นคนคุ้นเคย 

สนามหญ้าเทียมแหล่งรวมนักบอลในคณะเล่นกันจริงจังเกินไปไหม บางคร้ังก็แอบคิด 

ต้องเดินกลับบ้านแบบค่อยๆ เพราะปวดขาไปแล้วข้างนึง ถ้าตั้งใจเรียนแบบ 

เตะบอลเราอาจจะหวังเกรดดีๆ กับเขาได้บ้างละมั้ง การเรียนในช่วงชีวิตสี่ปีเป็นไป 

แบบขึ้นๆ ลงๆ มีดีสุดก็มีร้ายสุด บางช่วงเคยคิดไปว่าเราโชคดีจริงๆ ได้มาเรียนคณะนี้  

แต่บางช่วงก็คิดอยากจะลาออกเพราะคิดว่าเราโคตรไม่เหมาะกับคณะนี้จริงๆ ท�าไม

ตอนนั้นเราถึงเลือกเรียนคณะนี้นะ 

 ความคิดสลับดีสลับร้ายของผม มันไปพบค�าตอบในวันที่ผมตั้งค�าถามกับ 

ตัวเองว่า ถ้าหากผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้จะยังเลือกคณะนี้แบบเดิมไหม ซึ่งผม

ได้ค�าตอบว่า ต่อให้ผมจะย้อนเวลาไปสักกี่ครั้ง ผมก็จะเลือกมาเรียนคณะนี้อยู่ดี 

 ผมจบจากสังวิทพร้อมกับประสบการณ์มากมายทั้งที่เกิดจากในห้องเรียน 

และในโลกกว้าง ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่ในความรู้สึกผม คณะนี้ไม่ใช่ที่ 

สอนให้คนเรียนแค่ในหนังสือ แต่เป็นเหมือนการถูกสอนให้มองไปที่โลกใบกว้าง  

เพิ่มมุมมองและความละเอียดอ่อนต่อเรื่องราวต่างๆ ผ่านทฤษฎี จนกลายเป็นนิสัย

ติดตัวจนถึงทุกวันนี้ ในใจลึกๆ ผมยังรู้สึกเหมือนกับว่ายังคงศึกษาในวิชาที่มีโลกใบนี้

เป็นห้องเรียน ได้เรียนรู้จากคน จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ในวันที่เดินออก 

จากมหาวิทยาลัย หลังจากที่ผ่านความรู้ ที่ได้จากหนังสือและคุณครู พร้อมกระดาษ 

หนึ่งใบที่ช่วยพอจะยืนยันว่าเรามีความรู้มาบ้าง  

 การเดินทางของนักมานุษยวิทยาที่แท้จึงเริ่มต้นขึ้น.

“มานุษยวิทยาที่รู้จัก – มานุษยวิทยาที่รู้สึก”
ณัฐพล สุขประสงค์
นักศึกษา, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม) 

KU Leuven, เลอเวิน, เบลเยี่ยม

มอง

มีนาคม 2556, เมืองพิคตัน, นิวซีแลนด์

 ณ เมอืงทีอ่ยูเ่หนอืสดุ ของเกาะใต้ของประเทศนวิซแีลนด์ ผมนัง่อยูบ่นชายหาด

กับเพื่อนกลุ่มหนึ่ง เรานั่งกันอยู่ห้าคน สองคนเป็นคนเยอรมัน คนหนึ่งมาจากบราซิล 

และอีกคนหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์ เพื่อนคนหนึ่งเล่นกีตาร์อย่างช�านาญ เธอร้อง 

เพลงหนึ่งที่พวกเราต่างรู้จัก

 “And if you have a minute why don’t we go. Talk about it somewhere 

only we know.”

 พวกเราที่เหลือร้องเพลงคลอตามไปด้วย

 เรานั่งจิบเบียร์ในอากาศที่เย็นสบาย ผมนั่งมองเทือกเขาเขียวขจีตัดกับทะเล

สีฟ้าใส เรือล�าใหญ่ที่คอยรับส่งผู้โดยสารจากเกาะใต้ไปยังเกาะเหนือก�าลังออกจากท่า 

เรือแล่นไปช้าๆ ผ่านจุดที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อน และค่อยๆ หายไปในเส้นขอบฟ้า
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 มิเชล ฟูโกต์ กล่าวว่า เรือเป็นพ้ืนที่ลอยน�้าที่ยอมจ�านนต่อความความไม่มี 

สิ้นสุดของทะเล เรือส�าคัญต่ออารยธรรมเพราะเป็นอาณาบริเวณแห่งจินตนาการ 

ส�าหรับผม เรือเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางพร้อมกับความไม่รู้ และการเปิดกว้าง 

ต่อประสบการณ์ที่ตัวเราเองไม่สามารถก�าหนดได้ การเดินทางโดยเรือส�าหรับผม 

จึงคือการอยู่ในพ้ืนที่พิเศษที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ไปตามแต่ละท่าเรือ และโอกาส 

ของพัฒนาการอันไม่มีที่สิ้นสุด

ฟัง

พฤศจิกายน 2556, KU Leuven, เบลเยี่ยม

 ผมตัดสินใจเรียนต่อสาขามานุษยวิทยา ด้วยมานุษยวิทยาที่ผมรู้จัก แต่ยิ่ง 

ผมรู ้จักมานุษยวิทยามากขึ้นเท่าไร ผมก็ยิ่งรู ้สึกว่าผมไม่รู ้จักมันมากขึ้นเท่านั้น  

ในขณะท่ีเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกแยก แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่อยู ่ 

ภายในตัวผม คล้ายกับว่าความรู้สึกครึ่งๆ กลางๆ และความไม่รู้ในความรู้นี้เองที่ท�าให้

ผมสนใจมานุษยวิทยามากขึ้น

 ผมนั่งอยู่ในห้องบรรยายของคณะสังคมศาสตร์ เราเพิ่งจบการสนทนาเร่ือง 

Anthropology Matters ที่อาจารย์หลายท่านมาร่วมกันเล่าประสบการณ์ว่า แต่ละคน 

มาลงเอยกับมานุษยวิทยาได้อย่างไร เพื่อนคนหนึ่งถามอาจารย์ว่า เราจะท�าให้

มานุษยวิทยามีพลังมากกว่าน้ีได้อย่างไร อาจารย์ท่านนั้นตอบเพียงแค่ว่า สิ่งที่เขา 

อยากจะบอกกับผู้มีอ�านาจทั้งหลายก็คือ “ความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น” 

 ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเช่ือว่าความจรงิมนัซบัซ้อน เพยีงแต่ค�าพดูครัง้นีข้องอาจารย์

ยิ่งตอกย�้าความเชื่อลึกๆ ที่ผมมีอยู่เป็นทุนเดิม ว่าความจริงมันซับซ้อนมากเสียจน 

อาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ และการตามหาความจริงสูงสุดอาจจะไม่ส�าคัญเท่าการเรียนรู้

ความจริงในสายตาของคนบางกลุ่ม และยอมรับว่าความจริงมันมีหลายชุด

 วิธีการมองและเข้าใจโลกแบบนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากคณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์ มานุษยวิทยาท�าให้ผมสงสัยและพยายามเข้าใจ

ปรากฏการณ์ที่ดูปกติ แม้กระทั่งการเดิน การกิน หรือการพูดล้วนแต่เป็นสิ่งที ่

นกัมานุษยวทิยาสนใจ สิง่เหล่านีท้�าให้ผมเปิดกว้างต่อความแตกต่างของผูค้น พยายาม

เข้าใจให้ใกล้ชิดกับมุมมองที่คนเหล่านั้นมองมากที่สุด และที่ส�าคัญท�าให้ผมเห็นความ

งามของสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เราเรียกกันว่า วัฒนธรรม

เดิน

สิงหาคม 2557, เมืองโป, ฝรั่งเศส

 วันนี้แดดออกจ้า ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งท�าให้ผมมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน

ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ผมเดินเลียบไปตามถนนส�าหรับเดินชมวิวของเมือง ดูผู้คน 

เดินไปมา บางคนถือกล้องตัวใหญ่ บางคนเดินตัวเปล่า เด็กๆ วิ่งเล่นกันสนุกสนาน 

หยอกล้อกันด้วยภาษาท่ีผมเองก็เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ผมนั่งดูกิจกรรมของ 

แต่ละคนแล้วนึกถึงหนังสือประกอบการเรียนวิชามานุษยวิทยาเมืองท่ีธรรมศาสตร์  

ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมพยายามใช้ชีวิตช้าลง นั่งรถน้อยลง และเดินมากขึ้น สิ่งเล็กๆ 

เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท่ีผมอาจมองไม่เห็นหากไม่ได้หยุดและสังเกตมันอย่างตั้งใจ และ 

การหยุดสังเกตสิ่งเล็กๆ รอบตัวนี้เองที่ดึงดูดให้ผมยังอยู่กับมานุษยวิทยา 

คิด

ธันวาคม 2557, เลอเวิน, เบลเยี่ยม

 ผมนั่งคิดถึงมานุษยวิทยาท่ีผมรู้จัก วิธีคิดและวิธีการมองโลกแบบท่ีผมมี  

เป็นผลผลิตจากการเรียนมานุษยวิทยาตั้งแต่ที่ธรรมศาสตร์มาจนถึงตอนนี้อย่าง 

หลีกเล่ียงไม่ได้ ผมมองดูโลกและการเปล่ียนแปลง ตั้งใจฟังมันสนทนากับอดีตอย่าง

พินิจพิเคราะห์ เดินไปพร้อมกับมัน และคิดถึงมันอย่างละเอียด ความรู้สึกที่ผมม ี

ในวันนี้ต่อมานุษยวิทยา คือการเติบโตของคนๆ หนึ่ง ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่น�าไป 

สู ่การเรียนรู ้ตนเองและผู ้อื่น การมองเห็นโลกอย่างไม่เพิกเฉย และการชื่นชม 

ความงดงามของมันในทุกขณะที่สัมผัส

 ผมยังจ�าค�าพูดของเทอเรนซ์ ที่อาจารย์แจกบนของที่ระลึกในงานปัจฉิมนิเทศ

ของคณะฯ ได้ดี

 “I am a human being, I consider nothing that is human alien to me.” 

 นี่ยังคงแสดงถึงส่ิงท่ีผมรู้สึก และรู ้จักคณะ (และวิชา) สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาได้เป็นอย่างดี
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

“กลายเป็นคนอื่น”
ศุภกิตด์ โตประเสริฐ 
ศิษย์เก่า’ 54 รหัส 5108610923

คิดถึง “สนาม” สมัยเรียน

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับฉัน จุดประกายความ

สนใจใหม่ๆ ท�าให้ฉันมองเห็นโลกกว้างขึ้นกว่าที่เคย ฉันตัดสินใจเลือกเรียนเน้นหนัก 

มานษุยวทิยา เพราะฉนัชอบทีจ่ะออกภาคสนาม การเลอืกเน้นหนกัมานษุยวทิยา ท�าให้

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของฉันที่นี่ เป็นประสบการณ์ที่มีแต่เรื่องน่าจดจ�า การได้เข้า 

สนามกับเพ่ือนๆ ได้ไปในหลายๆ ที ่ได้แลกเปล่ียนกบัอาจารย์ กบัชาวบ้าน คนในชมุชน 

ท่ีส�าคัญคือ ชีวิตในสนามของนักศึกษามานุษยวิทยา มันเป็นอะไรที่ amazing มากๆ 

เราสามารถเรียนรู้ ด้วยการไปอยู่ กิน นอน พูดคุย กับผู้คนที่หลากหลาย ได้นั่งดื่มกัน 

นิดหน่อย สนามหน่ึงที่ประทับใจมากๆ คือที่หมู่บ้านไทด�า บ้านนาป่าหนาด จ.เลย  

คือครั้งนี้เหมือนเป็นทริปบายเนียร์เด็กเอกมานุษฯ รหัส 51 คือเป็น “สนาม” สุดท้าย 

ของการเรียนปริญญาตรี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา 

 นอกจากฟิลด์ทริปในรายวิชา ยังมีค่ายศึกษาชุมชนที่คณะกรรมการนักศึกษา

จัด ซึง่ฉนักไ็ปทกุค่าย ทกุค่ายสนกุสนาน ได้ความรูม้ากมาย ได้มองเหน็อะไรทีเ่ราไม่เคย

รู้ไม่เคยเห็นมาก่อน ได้ชิมอาหารรสชาติใหม่ๆ มีทริปหนึ่งน่าตื่นเต้นมาก ครั้งนั้นเราไป

ภทูบัเบกิกัน ไปท�าฝาย และไปศกึษาวัฒนธรรมชุมชน ท�าฝายคอืฝายจริงๆ บกุป่าจริงๆ 

ถางป่ากันสดๆ มีชาวบ้านเดินน�า พอไปถึงแหล่งน�้า คือปลิง/ทาก เยอะมาก เยอะจน 

ทุกคนต้องพันตัวปิดมิดชิดทุกส่วนแต่ก็ยังมีบางคนที่โดนทากดูดเลือด ซึ่งโชคดีมาก 

ที่ฉันไม่โดน เราอยู่บนภูทับเบิกไม่ก่ีวัน ก็มีเรื่องให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ เพราะ 

ในตอนนั้นพื้นที่อยู่ในช่วงมีประเด็นความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่บ้าน 2 หมู่บ้าน และก็

เรือ่งการเข้ามาของโครงการหลวง จ�าได้ว่าผูใ้หญ่บ้านบอกให้ย้ายออกไปทีภ่หูนิร่องกล้า 

พวกเราก็ขนของขึ้นรถกระบะ แต่ระหว่างเดินตามถนน มีชาวบ้านบางส่วนออกมา 

ชูป้ายไล่ บางคนถือปืน คือพวกเราก็รีบๆ ขึ้นรถกระบะกัน คือตอนนั้นความรู้สึกสนุก

มากกว่ากลัว คือสนุกที่ได้เจอเรื่องตื่นเต้นๆ แบบนี้ 

 เรื่องยังไม่หมดแค่นี้ ไปภูหินร่องกล้า เจ้าหน้าที่อุทยานเอาเครื่องดื่มพื้นบ้าน

กลั่นเองดีกรีสูงมาให้ชิม น�้าใสๆ เหมือนน�้าเปล่า อากาศหนาวๆ มันก็โอเค แต่ดื่มไป 

สักพัก เริ่มงงๆ มึนๆ แล้วก็น็อกไปแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ที่นั่นเรายังท�าอาหารกัน  

จ�าได้ว่าอาหารจานเดด็ทีอ่ร่อยทีส่ดุของทรปิ และต้องมทีกุมือ้คอื “พรกิน�้าปลา” ทีท่กุคน 

ต่างพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “แค่มพีรกิน�า้ปลา กกูอ็ยูไ่ด้ล่ะ” (ความจรงิแล้ว อาหารอืน่ๆ 

ก็อร่อยนะ ในฐานะท่ีช่วยท�าอาหารอยู่บ้าง) การได้ออกทริปมันท�าให้เราได้เรียนรู้จาก

ความเป็นจรงิ ได้มองเหน็อะไรใหม่ๆ ทีบ่างทเีรากไ็ม่เคยรู ้ซึง่การอยูแ่ต่ในห้องเรยีนมนั

ไม่สามารถที่จะท�าให้เรามองเห็นได้เท่ากับการไปลงพื้นที่จริง

 อย่างภาคสนามตอนช่วงท่ีเกิดน�้าท่วมใหญ่ปี 54 ก็มีโอกาสได้เข้า “สนาม”  

ชุมชนแถวๆ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และก็เขียน paper เรื่องชีวิตของคุณลุงคนหนึ่ง 

ที่พิการทางสายตา ฉันกับเพื่อนหนึ่งคนเข้าไปที่บ้านแกบ่อยมากๆ ในตอนนั้นหลังจาก 

ที่น�้าลดแล้ว เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลชีวิตของคนในภาวะภัยพิบัติ ในช่วงแรกที่เราเข้าไป 

คุณลุงให้ข้อมูลอย่างดีด้วยความเต็มใจ เล่าให้เราฟังทุกเรื่อง แต่หลังจากที่สถานการณ์

น�้าเริ่มเข้าที่เข้าทางไปซักระยะ เรากลับไปที่บ้านคุณลุงอีกครั้ง สิ่งที่เราเห็นคือ มีช่าง

ก�าลังท�าบ้าน ท�ารั้วบ้านของคุณลุงใหม่ เราเข้าไปคุยกับคุณลุง แต่คราวนี้คุณลุงกลับ

มีท่าทีตะเพิดเราบอกว่าไม่ให้ข้อมูลแล้ว “ไม่ต้องมาแล้ว มาแทนท่ีจะมีอะไรมาให้บ้าง 

ก็ไม่มี ไปบอกอาจารย์เลยนะว่าผมไม่ให้ข้อมูลอะไรแล้ว” เราก็งง ว่าท�าไมอยู่ดีๆ ลุงถึง 

เปลี่ยนไป ความรู้สึกของเราตอนนั้นคือ ทั้งงง ทั้งอึ้ง หน้าชามาก แล้วงานก็ยังมีข้อมูล 

ท่ีอยากจะคุยกับลุงแกอีก ด้วยความสงสัย เราก็เดินถามคนแถวชุมชน จนได้ค�าตอบ

มาว่า แกเพิ่งได้รับเงินก้อนใหญ่จากการขายที่นาที่เป็นมรดกของพ่อแม่แก คนแถวนั้น 

บอกว่า แกคงกลัวว่าคนจะรู้ว่ามีเงินเยอะ แล้วจะโดนปล้นมั้ง พอแกได้เงินมาปุ๊บ  

แกกอ็ยูแ่ต่บ้าน นีค่อืมนัท�าให้เรารูเ้ลยว่าบางทชีาวบ้านหรอืคนในชมุชนกไ็ม่ได้เป็นภาพ

แบบโรแมนติก ทุกอย่างสวยงามไปหมดอย่างที่หลายๆ คนเคยคิด หรือเคยอ่านพบมา

จากงานบางชิ้น ซึ่งนี่คือความเป็นจริงที่เราได้เห็นจาก “สนาม”

คิดถึง ตึกคณะ “อาศรมสังคมวิทยาฯ”

 ตึกคณะเป็นเหมือนที่พบปะรวมตัวกัน โดยเฉพาะคนที่เข้าคณะ คนที่ท�า

กจิกรรม กจ็ะเจอกนัเกอืบทุกวนัแถวคณะ เรียนเสร็จกม็านัง่ท่ีเก้าอีไ้ม้ตรงลานของคณะ 
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พูดคุยสัพเพเหระ ยิ่งช่วงที่มีกิจกรรมบางทีก็อยู่กันดึกๆ ดื่นๆ เตรียมงาน บางทีก็นั่ง 

ตากแอร์ที่ ห้อง กน. เจอคนเดินผ่านไปผ่านมา นั่งกินขนมกันกับเพื่อนๆ มหา’ลัย  

และคณะมีกิจกรรม “แน่น” มาก ตลอดทั้งปี ห้อง กน. และ ตึกคณะจึงไม่เคยเงียบเหงา 

มีแต่เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ แวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรม ตัวฉันเองสมัยเม่ือยังเรียนอยู่  

กเ็ป็นกรรมการนักศกึษาฯ ของคณะด้วย ตกึคณะและห้อง กน. จงึเป็นสถานที ่“สงิสถิต” 

แห่งหน่ึงท่ีเข้ามาอยู่เป็นประจ�า ฉันจ�าได้ว่าตอนที่ฉันอยู่ ปี 1 พวกเราจะต้องเตรียม

งานกีฬาเฟรชชีเกมส์กัน ในตอนนั้นเพื่อนๆ ในคณะเข้ามาช่วยกันเตรียมงานกันอย่าง 

คึกคัก ทั้งท�าอุปกรณ์สแตนด์เชียร์ อุปกรณ์ส�าหรับขบวนพาเหรด ในคร้ังนั้นถ้ามีแต่

เฉพาะทีม กน. เราก็จะท�าออกมาไม่ได้แน่ๆ แต่นี่ดีที่ได้แรงและความคิดจากเพื่อนๆ 

ในรุ ่นร่วมด้วยช่วยกัน งานในครั้งนั้นจึงส�าเร็จออกมาได้ด้วยดี นอกจากตึกคณะ  

จะเป็นที่ที่ท�ากิจกรรมต่างๆ แล้ว ตึกคณะยังเป็นที่ที่ท�าให้คนในคณะรู้จักกัน ได้พูดคุย 

และสนทิกันมากย่ิงขึน้ด้วย เพราะเราได้เหน็หน้า ได้พดูคยุทกัทายกนั เป็นเพือ่น เป็นพี ่

เป็นน้องกัน การเรียนในมหา’ลัยต่างจากมัธยมตรงที่เราจะมีอิสระมากกว่า วิชาเรียน

เราก็เลือกลงกันเอง เรียนกันคนละห้อง คนละตึก ไม่เหมือนตอนมัธยมที่จะอยู่ห้อง

เดียวกัน ตึกคณะจึงเป็นสถานที่ที่ท�าให้เรามีเพื่อนๆ ในคณะ ท�าให้เราได้รู ้จักกัน  

ไปเที่ยวไปกินเหล้ากัน ส�าหรับฉันแล้วตึกคณะจึงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจ�าอัน

มากมายเกี่ยวกับเพื่อนๆ เมื่อสมัยตอนเรียน บางอย่างสนุก บางเรื่องเศร้า บางเรื่อง 

ไร้สาระ บ้าๆ บอๆ แต่เมือ่หวนคดิถงึเรือ่งราวเหล่านัน้ขึน้มาทไีร กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะยิม้ออก

มาทุกครั้งไป

 อันที่จริงแล้ว มีอีกที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจ�าเร่ือง “เพื่อน” ก็คือ  

“ร้านเหล้าแถวประตูเชียงราก” ซ่ึงมีอยู่ประปรายหลายร้าน หลังจากที่จบมาแล้วไป 

นั่งร้านอื่นบางทีก็นึกถึงตอนที่ยังเป็นนักศึกษา ที่ไปนั่งกับเพื่อนๆ เมาบ้าง ไม่เมาบ้าง 

สนกุสนานเฮฮาตามประสา ตามร้านแถวมหา’ลยั พวกเราสามารถท�าอะไรบ๊องๆ บ้าๆ บอๆ 

กันได้แบบสบายใจ เพราะที่ไปก็เป็นเพื่อนกันหมด ไปกันแต่ละทีก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆ  

ได้นั่งคุยกัน เล่าเรื่องนู่นนี่กัน เม้าธ์คนนู้นคนนี้ นินทาคนนั้นกันสนุกสนาน แล้วตื่นมา

ตอนเช้าก็ลืม ว่าคุยอะไรกันไปบ้าง มันเป็นการพักผ่อน (พักบ่อย) และบางทีมันก็ท�าให้

เราผ่อนคลายจากเรื่องอื่นๆ ด้วย แม้ว่าบางครั้งจะมีบ้างที่ถึงกับหัวราน�้าก็ตาม

คิดถึง “ความเป็นกันเอง” ของ (คนใน) คณะ

 หลงัจากท่ีฉนัจบไปแล้ว ฉนักย็งัคงกลับมาคณะบ้างในบางครัง้ หรอืในกจิกรรม

บางกจิกรรม ฉนัยงัตดิต่อปรกึษาหารอืกบัอาจารย์บางคนอยูบ้่าง ทกุครัง้ทีฉ่นัมโีอกาสได้

กลบัมาทีค่ณะ ฉนักจ็ะไปหาพี่ๆ  เจ้าหน้าที ่พี่ๆ  เจ้าหน้าทีท่กุคนน่ารกัมากๆ คอืสามารถ 

คุยด้วยได้ ถึงแม้ว่าฉันจะจบไปแล้วแต่กลับมาที่คณะ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ก็ยังจ�าฉันได้  

บางคร้ังท่ีฉันจะมาหาอาจารย์ แล้วอาจารย์ไม่อยู่ ฉันก็จะไปคุยกับพี่ๆ เจ้าหน้าท่ี

ระหว่างรออาจารย์ ฉันค่อนข้างสนิทกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่คณะหลายคนตั้งแต่สมัยที่ยัง

เป็นนักศึกษา เพราะช่วงที่เรียน ฉันต้องติดต่อกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจ�า ทั้งงาน

กิจกรรมนักศึกษาและก็เรื่องเกี่ยวกับการเรียน บางทีก็ไปทริปภาคสนามด้วยกันด้วย

 นอกจากพี่ๆ เจ้าหน้าท่ีแล้ว อาจารย์ คณะเรา นอกจากจะสอนหนังสือแล้ว 

อาจารย์หลายคนยังเป็นท่ีปรึกษาในหลายๆ เร่ืองให้กับฉันด้วย หลังจากท่ีจบออกไป  

ฉันยังคงติดต่อกับอาจารย์บางคนอยู ่บ้าง ในบางครั้งฉันก็เข้าไปคุย ไปปรึกษา  

ขอค�าแนะน�า ความเห็นเรื่องนู่นนี่นั่น ซึ่งบ่อยครั้งที่ฉันมีเรื่องที่ต้องคิดหรือจะต้อง

ตัดสินใจ หรือบางคร้ังแค่มีเร่ืองลังเลใจ ไม่ค่อยสบายใจ ฉันสามารถไปเล่า ไปปรึกษา

กับอาจารย์ได้ และฉันก็มักจะได้ค�าตอบ ค�าแนะน�าที่ท�าให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้น สามารถ

จัดการกับปัญหาให้มันผ่านไปได้เสมอ บางคร้ังเวลาท่ีฉันมีเร่ืองไม่สบายใจ เมื่อฉัน

ได้ไปคุยกับอาจารย์ฉันก็จะรู้สึกดีทุกครั้ง แม้ว่าบางครั้งอาจารย์จะนั่งท�างานอยู่ หรือ 

อาจจะยุ่งอยู่ แต่อาจารย์ก็ยังนั่งคุยกับฉัน ฉันอยากจะขอบคุณส�าหรับค�าแนะน�าดีๆ  

ที่ผ่านมา และก็ขอบคุณส�าหรับความเป็นกันเองที่มีให้กับศิษย์เสมอมา

 ในท้ายท่ีสุด ฉันอยากจะท้ิงท้ายเอาไว้ตรงนี้ว ่า คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา อาจจะไม่ใช่คณะท่ีสอนให้เราจบออกไปพร้อมกับวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้เรามามากกว่านั้น นั่นคือมันสร้างคุณลักษณะบาง

อย่างให้กบัเรา ท�าให้เราสามารถไปอยูท่ีไ่หนกไ็ด้ เพราะมนัท�าให้เราพร้อมและสามารถ 

ท่ีจะเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรได้มากมาย มันอาจท�าให้เราพร้อมท่ีจะกลายเป็นคนอื่น 

(becoming others) เพราะเราอาจไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเราในตอนนี้และในอดีต  

กับในอนาคต เราจะยังเป็นเราคนเดิมอยู่หรือไม่ ตัวตนของเรามันไม่ได้แน่นิ่ง แน่นอน 

มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวเรามันก็เปลี่ยนแปลงอยู ่ 

ตลอดเวลา จากประสบการณ์การใช้ชวีติและการเรยีนรู ้ส�าหรบัฉนั ฉนัคดิว่า สงัคมวทิยา 

– มานุษยวิทยา มันสอนวิธีคิด ท�าให้เรามีมุมมองท่ีจะมอง “โลก” ใบนี้ได้อย่างลุ่มลึก 

ยิ่งขึ้น ไม่ตื้นเขินนัก
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คณะสังวิดในความทรงจ�าของ (อดีต) เด็กเสด
ตฤณ ไอยะรา
นักศึกษาธรรมศาสตร์ รหัส 4704611898

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 



276 277

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

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
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เธอไม่ใช่ทางผ่าน แต่เป็นทางเลือก
T.S.
รหัส 55...

จากวันนั้นถึงวันนี้

 จาก 1 ปี เข้าสู่ปีที่ 50

 50 ปี บนเส้นทางการศึกษา

 50 ปี ที่ยังคงเป็น “ทางผ่านและทางเลือก” ของใครบางคน

 ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างเป้าหมาย 

 เธอเองเปรียบเสมือนถนนสายหน่ึงในร้อยพันเส้นทางที่มีอยู่ในสังคม ผู้คน 

มากหน้าหลายตาเดินเข้ามา และพร้อมจะจากไปพร้อมกับใบปริญญาและหวังใช้เธอ 

เพื่อเป็นใบเบิกทางไปยังจุดหมายของพวกเขา

 แต่ถึงอย่างนั้นเธอเองยังคงยินดีที่จะมอบให้  ไม่เพียงแค่ใบปริญญาแต่เธอ 

ยงัมอบทักษะความรู ้ทศันคตต่ิางๆ มากมายให้แก่พวกเขาโดยทีพ่วกเขาไม่เคยรู้ตวัเลย

เธอสอนให้พวกเขามีมุมมองที่หลากหลาย

 เธอสอนให้พวกเขามองเห็นความพิเศษมากมายที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดา

ความธรรมดานั้นก็เหมือนกับตัวเธอ เป็นเสน่ห์ที่ไม่ว่าทั้งคนที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเดิน 

เข้ามาในถนนสายนี้ต่างสามารถสัมผัสได้ถึงเสน่ห์ในความธรรมดาของเธอได้ 

 เป้าหมายที่ชัดเจนได้เลือนรางตามเวลา พร้อมกับค้นพบความงดงามและ

คุณค่าในถนนสายนี้

 ถ้าเพียงตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง บางครั้งท�าให้ชีวิต

พลาดโอกาสในการพบเจอ ความงดงามที่อยู่ระหว่างการเดินทาง 

 เธอท�าให้รู้ว่า “จุดหมายปลายทางอาจไม่ใช่ที่สุดของความงดงาม” 

เพราะเธอได้สร้างความงดงามในระหว่างการเดินทางอยู ่บนถนนสายการศึกษา 

และวิชาการ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้

 ขอเธอจงอยู่ยิ่งยืนนานทั้งอุดมการณ์และสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า 

สู่สังคมไทย

 สุขสันต์วันครบรอบ 50 ปี แด่เธอ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
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กว่าทศวรรษ ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: 
จากคนแปลกหน้าและผู้มาเยือนสู่เสมือนเจ้าบ้าน
ผศ. ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ถ้าวิชามานุษยวิทยามักว่าด้วยการศึกษา “คนอื่น” ผมก็รู ้สึกว่าตนเองเป็น  

“คนอื่น” ต่อวิชามานุษยวิทยารวมทั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ 

เมื่อคราได้ยินชื่อวิชาและคณะนี้ครั้งแรก

 ตอนน้ันผมเพิง่เรยีนจบปรญิญาตรด้ีานภาษาและวรรณคดตีะวนัตก แต่กไ็ม่ได้

คิดจะหางานท�าประจ�าเป็นหลักแหล่งแต่อย่างใด ผมใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวไปเร่ือย

เพราะความที่อยากเป็นนักเขียนที่มีชีวิตอิสระมากกว่าจะเป็น “มนุษย์เงินเดือน” ที่ถูก

รัดรึงด้วยพันธนาการนานาชนิด กระนั้นต่อมาผมก็บังเกิดความคิดว่าล�าพังแต่ความรู้

ที่ (ไม่สู้) ได้ร�่าเรียนมาในสมัยปริญญาตรีคู่กับการใช้ชีวิตพเนจรเช่นนี้คงไม่เพียงพอที่

จะช่วยให้ผมสามารถเขยีนงานทีด่ไีด้ จ�าเป็นจะตอ้งหาความรูเ้พิ่มเตมิ ผมจึงไปปรกึษา

อาจารย์เจตนา ปรมาจารย์ด้านวรรณคดเีปรยีบเทยีบผูจ้ดุประกายความกระหายจะเป็น

นักเขียนในตัวผม ว่าผมควรจะเรียนต่อด้านใดดี ใจผมอยากจะเรียนด้านวรรณคดีต่อ 

เพราะเหน็ว่าตรงกบัเส้นทางสายนกัเขยีนทีต่วัเองวาดไว้ แต่อาจารย์เจตนาไม่เหน็ด้วย 

พร้อมเสนอว่าผมน่าจะไปเรียนมานุษยวิทยาที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ธรรมศาสตร์ มากกว่า ผมจงึถามอาจารย์ว่ามานษุยวทิยาคอือะไร จะช่วยการเขยีนงาน

ของผมได้ดกีว่าวชิาด้านวรรณคดอีย่างนัน้หรือ อาจารย์เจตนาไม่ตอบ กล่าวแต่เพยีงว่า 

“คุณไปท่ีนั่นแล้วอาจารย์เขาจะบอกคุณเองว่ามานุษยวิทยาคืออะไร” ฉะนั้น ในวันท่ี 

มาสมัครสอบปริญญาโทมานุษยวิทยาที่ท่าพระจันทร์ ผมจึงรู้สึกเหมือนว่าตนเองเป็น  

“คนอื่น” หรือว่า “คนแปลกหน้า” ท่ีทะเล่อทะล่าเข้ามาในอาณาบริเวณท่ีตนเองไม่รู้ 

อะไรเลย 

 ถึงจะรู ้สึกว่าตนเองเป็น “คนอื่น” หรือว่า “คนแปลกหน้า” ต่อวิชาและ 

สถานที่ แต่ด้วย “อหังการศิลปิน” ที่ล้นทะลักในตอนนั้นก็หาได้ท�าให้ผมประหม่าหรือ

ว่าครั่นคร้ามไม่ ตรงกันข้าม ผมกลับมีความยโสโอหังผสมความหมกมุ่นซึ่งปิดกั้น 

โอกาสที่จะเรียนรู้จากอาจารย์หลายท่านในคณะอย่างไม่น่าให้อภัย ผมตอบค�าถาม 

อาจารย์ปริตตาขณะสอบสัมภาษณ์อย่างไม่สู้จะยี่หระ โดยไม่ส�าเหนียกเลยว่าค�าถาม 

ท่ีแสนเรียบง่ายของอาจารย์นั้นแหลมคมเพียงใด ผมมักจะขัดจังหวะอาจารย์ธีรยุทธ

ขณะถ่ายทอดความคิดอันลุ่มลึกในแบบฉบับของอาจารย์เพราะความท่ีผมยังเคยชิน 

กับวิธีหาความรู้ที่ตนสั่งสมมา อีกทั้งผมยังมักถามอาจารย์เสมอชัยด้วยค�าถามอัน 

คับแคบที่ตนก�าลังหมกมุ่นอยู่ ทั้งที่จริงแล้วความรู้อันลึกซึ้งและกว้างขวางของอาจารย์

สามารถพาผมไปได้ไกลกว่าท่ีผมจะจินตนาการได้มากนัก ท้ังน้ียังไม่นับรวมว่าเหตุใด

ผมจึงไม่ฉุกคิดหรือเฉลียวใจในความกระตือรือร้นและทุ่มเทของเจ้าหน้าท่ีคณะอย่าง 

พี่วิชัย ผมเดาว่าคงเป็นเพราะความท่ีรู้สึกว่าตนเองเป็น “คนอื่น” ต่อวิชาและสถานท่ี 

แห่งนี้ที่ท�าให้ผมไม่น�าพาที่จะเก็บเกี่ยวความปราดเปรื่องของอาจารย์แต่ละท่าน 

อย่างจริงจังในตอนนั้น ผมรู้แต่ว่าตนเองเป็น “คนแปลกหน้า” ที่เผอิญผ่านมาและ 

จะผ่านไปสู่เส้นทางสายนักเขียนที่ตัวเองวาดไว้ 

 แต่ก็อย่างท่ีบางคนเปรียบเปรยไว้ การเรียนมานุษยวิทยาเปรียบเสมือน 

การเกิดใหม่ มานุษยวิทยาสามารถเปลี่ยนบุคคลได้ ต่างแต่เพียงว่ากว่าผมจะเกิดใหม่

ในโลกใบนี้ได้ก็ต้องระหกระเหินและใช้เวลามากกว่าคนอื่นอยู่หลายปี

 ผมจ�าไม ่ได ้ชัดว ่าเหตุการณ์หรือกระบวนการใดดึงผมเข ้าสู ่ โลกของ

มานุษยวิทยา แต่พอจะประมวลได้ว่ามีสองสาเหตุด้วยกัน สาเหตุแรกเกี่ยวกับความ

ปรารถนาจะเป็นนักเขียนของตัวเอง คือ ผมเห็นว่ามานุษยวิทยาให้เครื่องมือส�าหรับ
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เขียนโลกและชีวิต ขณะที่วรรณคดีศึกษาให้เครื่องมือส�าหรับศึกษาการเขียนโลกและ

ชีวิตที่ว่าอีกทอดหนึ่ง ฉะนั้น เมื่อผมต้องการจะเขียนโลกและชีวิตด้วยตนเองผมก็ควร

จะทุม่เทให้กบัมานษุยวิทยามากกว่า ส่วนสาเหตปุระการทีส่องเกีย่วกบัพนัธกรณทีีผ่มมี

ต่อสงัคม คอื หลงัจากส�าเรจ็การศกึษาผมได้มโีอกาสร่วมงานกบั “ขบวนการประชาชน” 

จ�านวนมากและพบว่ามานษุยวิทยาให้เครือ่งมอืส�าหรับท�าความเข้าใจและช่วยคลีค่ลาย

ปัญหาที่ผู้คนในขบวนการเหล่าน้ีประสบอยู่ได้ มานุษยวิทยาช่วยให้ผมเห็นว่าผู้คน 

โดยเฉพาะระดับสามัญ มีชีวิตและต่อสู้ด้ินรนกันอย่างไร พวกเขาหัวเราะร้องไห้กับ 

สิ่งไหน ทั้งยังช่วยให้ผมได้ยินว่าพวกเขาหมายความมันแบบไหนหรือว่ารู้สึกกับ 

มันอย่างไร ฉะนั้น เมื่อผมเลือกที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้คนและสังคมผมก็ควร 

จะทุ่มเทให้กับมานุษยวิทยามากกว่า และด้วยเหตุผลประการหลังก็ยังผลให้ผมเปลี่ยน

เส้นทางจากการจะเป็นนักเขียนสู่การเป็นนักเรียนมานุษยวิทยาในที่สุด  

 แต่การจะเข้าสู่โลกมานุษยวิทยาส�าหรับผมไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะผมไม่ได้ 

ตระเตรียมส่ิงใดไว้ส�าหรับการนี้ตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะในสมัยเรียนมานุษยวิทยาที ่

ท่าพระจันทร์ งานเขียนของผมในช่วงนี้ส่วนใหญ่แม้จะอาศัยวิธีการทางมานุษยวิทยา 

แต่ก็ถูกน�าเสนอในแวดวงขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ ครั้นเมื่อมี

โอกาสน�าเสนองานในแวดวงมานษุยวิทยาไทยกพ็บว่าตวัเองยงัมอีาการประดกัประเดดิ 

อยูม่าก ส่วนหนึง่เป็นเพราะความทีส่ถานภาพของตนเองยงัคงก�ากวม และครัน้เมือ่ผม 

ตัดสินใจจะปรับสถานภาพของตนให้ชัดขึ้นด้วยการสมัครเป็นอาจารย์ที่คณะนี้ ก็มี 

อันต้องประสบกับความทุลักทุเลอยู่มาก ส่วนหนึ่งมาจากเร่ืองราวภายในคณะในช่วง

เวลานั้น อีกส่วนมาจากตัวผมเองที่สมัยเรียนไม่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับวิชาและคณะนี ้

มากพอทั้งในแง่ของการฝึกฝนและการสร้างสายสัมพันธ์ สุดท้ายจึงต้องระหกระเหิน

ไป “เกิดใหม่” ในต่างแดนและเมื่อกลับมาก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์ในคณะน้ี

ได้ในที่สุด  

 การเข้าสู่โลกมานุษยวิทยาผ่านคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพาผมไป 

พบเจอเรื่องราวหลากหลาย บางเรื่อง เช่น การสอนหนังสือและท�างานวิจัย รวมไปถึง 

การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาของผู้คนและสังคม เป็นสิ่งที่ผมมุ่งหวังตั้งใจ แม้จะ 

ไม่ได้คิดว่าจะมีความหนักหนาสาหัสหรือว่าเข้มข้นแหลมคมในระดับที่ประสบอยู่  

แต่บางเรื่องก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการด�ารงต�าแหน่ง

ผู้บริหารคณะหลังจากเข้ามาท�างานได้ 3 ปีตามเกณฑ์เบ้ืองต้น ในด้านหนึ่งการเป็น 

ผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ผมได้ออกแบบว่าจะให้คณะด�าเนินไปในทิศทางไหนอย่างไร 

แต่ในอีกด้าน โอกาสที่ผมจะได้ใช้ชีวิตในสนามอย่างนักเรียนมานุษยวิทยาหรือว่าการ

ค้นคว้าในลกัษณะอืน่กพ็ลอยจ�ากดัลงไปด้วย จะหาดลุให้กบัพนัธกจิเหล่านีท่ี้ต่างส�าคญั

พอกันอย่างไรเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมทั้งต้องขบคิดและปฏิบัติไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 หากจะเทยีบกบัคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยาทีผ่่านร้อนผ่านหนาวมาได้

กึ่งศตวรรษ เร่ืองราวท่ีผมเขียนมาก็คงเป็นเพียงส่วนประกอบยิบย่อย กระนั้นการได้ 

เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของคณะนีใ้นช่วงเวลากว่าทศวรรษท่ีผ่านมากม็คีวามหมายส�าหรับ

ผมมาก เป็นการเดินในเส้นทางที่สมบุกสมบันและออกจะคดเคี้ยวหรือกระทั่งหักศอก 

ในบางคร้ัง เพราะใครจะคาดคดิว่าจากก้าวแรกท่ีทะเล่อทะล่าเข้ามาอย่างคนแปลกหน้า 

หรือว่าผู้มาเยือนจะลงเอยด้วยการเป็นเจ้าบ้าน ที่ปัจจุบันต้องคอยดูแลรักษาและ 

พัฒนา “บ้าน” หลังนี้ให้ก้าวหน้าสืบไปส�าหรับคนแปลกหน้า ผู้มาเยือน รวมถึงเจ้าบ้าน

รุ่นต่อไป    
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ท่านมาเป็นคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไร  พวกเราไม่ทราบ  

การเป็นคณบดีคณะใดๆ ในสมยันัน้  หน่วยงานระดบัสงูเป็นผูแ้ต่งตัง้ และเมือ่เราเข้ามา 

เป็นอาจารย์ที่แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั้น  

(สมเพลิน เข้ามาเมื่อ 2510  แพรวพรรณ เข้ามาเม่ือ 2511) ก็พบว่าท่านเป็นคณบดี

อยู่แล้ว  เราทราบแต่เพียงว่าท่านเคยเป็นทูตทหาร เดินทางไปประจ�าประเทศต่างๆ 

หลายประเทศ เช่น  ประเทศเวยีตนาม  ประเทศฝรัง่เศส เป็นต้น  และตอนทีท่่านศกึษา

ปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย ท่านก็ได้ศึกษาที่ประเทศฝร่ังเศส  แต่เพราะฝร่ังเศส

เป็นต้นต�าหรับวิชาสังคมวิทยา  จึงอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ท่านเห็นความส�าคัญ

ของวชิานี ้(ผูเ้ขียนไม่แน่ใจว่าท่านได้เคยศกึษาสงัคมวทิยามาบ้างหรอืไม่)  จงึคดิว่าควร

มกีารเรยีนการสอนสาขานีใ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จรงิๆ กค็อืในประเทศไทยกว่็า

ได้  เพราะขณะนัน้ไม่มมีหาวิทยาลัยใดเปิดสอนสาขานีเ้ลย)  นัน่จงึเป็นสาเหตทุีว่่าเหตใุด

คณะของเราถอืก�าเนดิเป็นแผนกสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา ในคณะสงัคมสงเคราะห์

ศาสตร์  โดยมีศาสตราจารย์  คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก 

และมีอาจารย์อีก 4 ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดท�าหลักสูตร โดยเฉพาะรอง

ศาสตราจารย์เฉลมิศร ีธรรมบตุรและรองศาสตราจารย์จ�าเรยีง  ภาวจิติร  ซึง่ท่านทัง้ 2 ได้

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทสงัคมวทิยาจากประเทศฟิลปิปินส์  ปรญิญาโท มานษุยวทิยา

จากประเทศอเมริกาและปริญญา Agriculture Extension จากประเทศอเมริกา (ทั้งสอง

ท่านนี้โอนย้ายมาจากมหาวิทยาลัยประสานมิตร)  และน่าจะเป็นอาจารย์สองท่านแรก

ของประเทศไทยที่ได้ศึกษามาทางนี้

             กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป คณบดีก็เปลี่ยนไปด้วย ท่านอาจารย์บัญชาก็

เกษียณอายุราชการ ท่านได้พักผ่อนโดยการเดินทางไปหลายประเทศและเดินทางไป

มาระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสเสมอ  เพราะท่านมีภรรยาเป็นชาวฝรั่งเศส  

แต่เมื่อใดที่ท่านมาเมืองไทย  ท่านจะแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเรา  โดยเฉพาะยามที่คณะ

เรามีกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น งานสัมมนาทางวิชาการ  งานวันเกิดคณะ  เป็นต้น  ครั้ง

หนึ่งที่ผ่านมา  ท่านแวะมาที่คณะปลายๆ ปี 2537  อาจารย์แพรวพรรณได้เชิญท่านไป

รบัประทานอาหารเทีย่งซึง่เป็นอาหารเวยีตนาม ท่านบอกว่าท่านชอบอาหารเวยีตนาม 

มาก  เพราะท่านเคยไปประจ�าอยูเ่วยีตนามเป็นเวลานาน เราคยุกนัถงึงานปีใหม่ทีค่ณะ

จะจัดโดยเล่าว่า อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีธุรการจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่ม

จะจัดอาหารมาเลี้ยงกัน  ท่านจึงบอกว่าอย่าไปท�าอย่างนั้นเลย  แล้วท่านก็มอบเงินให้ 

5000 บาทให้มาจัดเลี้ยงปีใหม่กัน  ขณะนั้นอาจารย์แพรวพรรณซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่าย

บริหารจึงคิดว่าน่าจะต้องหาเงินให้คณะสักก้อนหนึ่งเพื่อน�าดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายท่ี

จ�าเป็นของคณะ  จึงได้เรียนท่านอาจารย์บัญชาว่า ขออนุญาตน�าเงิน 5,000 บาทนี้มา

เป็นเงินประเดิมของเงินกองทุนท่ีก�าลังจะหาให้คณะ และเมื่อหามาได้เป็นเงินจ�านวน

มากแล้ว  จะน�าดอกผลมาจดัเลีย้งปีใหม่ให้อาจารย์และข้าราชการทกุปี และขอเรยีกเงนิ

ที่ก�าลังจะหาให้คณะว่า เงินกองทุน 3 ทศวรรษ (คือ พ.ศ. 2538 คณะมีอายุ 30 ปีพอดี 

เมือ่อาจารย์บญัชาได้ฟังดงันัน้  ท่านกบ็อกว่าท่านก�าลงัจะขายบ้านทีส่ลีมของท่าน  และ

จะอพยพไปอยู่เมืองนีซ (Nice) ที่ประเทศฝรั่งเศสเลย ท่านจะมอบเงินที่ได้จากการขาย

ส่วนหนึ่งเป็นเงิน 2 แสนบาทให้คณะเพื่อเป็นเงินประเดิมให้กับกองทุน 3 ทศวรรษนี้ 

             นั่นคือ  ปี พ.ศ. 2538  เมื่อเราเริ่มรณรงค์หาเงินก้อนหนึ่งให้คณะนั้น  เราได้

รบัความกรณุาจากท่านอาจารย์บญัชาให้เงนิมา 2 แสนห้าพนับาทแล้ว  เรารูส้กึมกี�าลงัใจ 

ในการรณรงค์หาเงินและระลึกถึงความกรุณาของท่านไม่รู้ลืม

คิดถึงศาสตราจารย์ ดร.พลตรี บัญชา มินทรขินร์ 
ผศ.แพรวพรรณ (ตู้จินดา) มหาวัจน์
รศ.สมเพลิน เกษมรัตนสันติ
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            เราตั้งใจกันว่าจะหาเงินให้คณะให้ครบ 1 ล้านบาท  เรียกเงินนี้ว่า เงินกองทุน 3 

ทศวรรษ  และหาอีก 3 แสนบาท เป็นเงนิให้เจ้าหน้าทีข่องคณะได้ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน

เป็นเงินยืม  โดยคิดดอกเบี้ยถูกที่สุด  ตลอดปี 2538  จึงเป็นปีการรณรงค์หาทุนอย่าง

ขมีขมัน

กิจกรรมหลักๆ ในการรณรงค์จะมี 2 ประการ กล่าวคือ

 1. การจัดบริเวณให้เช่าเป็นล๊อคๆ เพื่อออกร้านขายของ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุก

คณะมักจัดท�ากันเพื่อรณรงค์หารายได้  ส่วนใหญ่มักจะจัดใกล้ๆ บริเวณคณะ คร้ังน้ัน

คณะเราจัดกันอยู่ใต้หลังคาจอดรถข้างหอประชุมใหญ่ (กายภาพสมัยก่อน ก่อนการ

เปลี่ยนแปลง) คณะเองก็ได้กันที่ล็อคใหญ่เป็นที่ขายของๆ คณะด้วย ได้รับความร่วม

มอืจากอาจารย์ทกุท่าน เจ้าหน้าทีท่กุท่าน  ต่างน�าสิง่ของเหลอืใช้ทัง้เก่าและใหม่มาร่วม

จ�าหน่าย  และจากศษิย์เก่าทีส่�าเรจ็การศกึษาไปแล้ว (เช่น คณุศริพินัธ์ ได้น�าผลติภณัฑ์

ของบริษัทปลาทิพย์ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว มาทอดขายในงานทุกวัน) อีกทั้งยัง

ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทลีเวอร์บราเธอร์จ�ากัด บริษัท

สหพัฒนพิบลูย์จ�ากดั  บริษัทห้างขายยาอังกฤษตรางู (ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครวัว่อง

วานิช  คอืเป็นของอาจารย์เก่าของเราคนหนึง่ช่ืออาจารย์วไิลพนัธ์  ว่องวานชิ) ฯลฯ  ต่าง

ก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาขายและมอบเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายให้คณะ ยังมี

การจัดขายของอีกครั้งหนึ่งโดยไปขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมพาณิชย์สัมพันธ์ที่ถนน

รัชดาภิเษก  ปกติทางกรมจะจัดปีละ 4 – 5 ครั้งอยู่แล้ว  เราขอเป็นเจ้าภาพร่วม 1 ครั้ง 

หลังจากจัดเสร็จแล้ว  ทางกรมแบ่งก�าไรให้คณะจ�านวนหนึ่ง

 2.  การขอบรจิาคเงนิโดยตรงจากศิษย์เก่า จากผูท้ีรู้่จกัมักคุน้  เช่น  คณุประมวล 

สภาวสุ  คุณสุขวิช  รังสิตพล  คุณบุนนาค  ศรีประเสริฐ  ฯลฯ และจากเพื่อนๆ ที่เข้าใจ

การท�างานของเรา

          รวมยอดตลอดทั้งปีได้เงินโดยประมาณ 1.5 ล้านบาท  จึงได้แบ่งเงิน 1 ล้าน

บาทเป็นเงนิกองทนุ 3 ทศวรรษ  ก�าหนดวัตถปุระสงค์ของการใช้ดอกผลไว้ และก�าหนด

คณะบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดจนการเซ็นอนุมัติเพื่อถอนเงินที่เป็นดอกผลเพื่อ

น�าไปใช้จ่าย

          อีกจ�านวนหนึ่งเป็นเงิน 3 แสนบาทให้บุคลากรประจ�าคณะกู้ยืมหมุนเวียน  และ

ยอดสุดท้ายเป็นเงิน 2 แสนบาทน�าไปเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ชั้นห้า

ซึ่งในขณะนั้นช�ารุดทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมและคณะมีงบประมาณไม่เพียงพอ

         และนี่คือทั้งหมดในการจัดหาเงินเข้าคณะ ซึ่งได้รับเงินประเดิมจากท่านอาจารย์

บัญชาเป็นเงิน 2 แสนห้าพันบาท

          ส�าหรบัทา่นอาจารย์บัญชานั้น หลงัจากที่ได้อพยพเป็นการถาวรไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส 

ก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทย มีอยู่ครั้งหนึ่งทราบว่าภรรยาท่านเสียชีวิต ท่านได้กลับมาอยู่

เมอืงไทยได้ระยะหนึง่  แต่ท่านกไ็ด้กลบัไปอยูท่ีฝ่รัง่เศสอกีซึง่ทางคณะไม่ทราบ  คณะได้

พยายามตดิต่อขอให้ท่านมาเป็นประธานจัดงานสัมมนาของคณะ แต่ตดิต่อได้เพยีงน้อง

ชายของท่านโดยดจูากสมดุโทรศพัท์ทีเ่หน็เป็นนามสกลุเดยีวกนั  ซึง่น้องชายท่านแจ้ง

ให้ทราบว่าอาจารย์ได้เสยีชวีตินานแล้วในต่างประเทศ สริริวมอายไุด้กว่า 90 ปี คณะจงึ

ไม่มีโอกาสได้แสดงความคารวะท่านเป็นครั้งสุดท้าย ณ โอกาสที่คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวทิยามอีายคุรบ 50 ปี เรา 2 คนขอแสดงความยนิดต่ีอคณะทีไ่ด้เจรญิก้าวหนา้  

มคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการมาโดยตลอด และขอระลกึถึงท่านศาสตราจารย์ ดร. พลตรี  

บญัชา มนิทรขินร์ ทีท่่านได้สร้างคณะนี้ขึ้นมา จนกระทัง่เรามวีันนี้  ถ้าท่านมีโอกาสรบั

รู้ถึงความก้าวหน้าของคณะ  ท่านคงต้องยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง  

ด้วยความคิดถึงและอาลัย
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก




