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“กลายเป็นคนอื่น”
ศุภกิตด์ โตประเสริฐ 
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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




