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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

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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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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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




