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บทน�า

ผมรู ้สึกเป ็นเกียรติและยินดีอย ่างยิ่งที่ได ้รับค�าเชิญชวนจาก  วารสารสังคมวิทยา

มานุษยวิทยา  ให้เขียนบททบทวนหนังสือ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก  หนังสือ

เล่มนี้เป็นการรวบรวมความทรงจ�าจากบรรดาคณาจารย์,  เจ้าหน้าท่ี,  ลูกศิษย์  และผู้

เกี่ยวข้องท้ังทางปัญญาญาณและสายสัมพันธ์  เข้าไว้ด้วยกันเน่ืองในวาระครบรอบ  50  ปี 

ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

กล่าวตามตรง  การนั่งอ่านและวิเคราะห์ความทรงจ�าของผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น  68 

คน  นับว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างท้าทายและสาหัสเอาการ  จุดร่วมที่ทุกคนมีคือการเขียน

ความทรงจ�าของตนเองต่อคณะฯ  ทว่า  แต่ละท่านก็เลือกที่จะจดจ�าเรื่องราวและสร้างวิธี

การถ่ายทอดออกมาต่างกัน  ครั้นพิจารณาไปท่ีภูมิหลังอันแตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ,  คุณวุฒิ, 

เพศ และประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละท่านด้วยแล้ว ก็จะพบถึงความยากในการอ่านเพ่ือ

การพินิจพิเคราะห์มากยิ่งขึ้น  แม้ว่าเรื่องเล่าจะมีความเพลิดเพลินและดกอุดมไปด้วยสีสัน

อารมณ์ต่างๆ ก็ตามที

ในเบื้องต้น  ผมมีความเชื่อว่า  ความทรงจ�าของมนุษย์ต่างจากหน่วยความทรงจ�า 

ของคอมพิวเตอร์ในจุดที่อย่างหลังมีพื้นที่ในการจัดเก็บที่ชัดเจนทั้งในรูปแบบของฮาร์ดดิสก์

และพื้นที่จัดเก็บออนไลน์  ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลต่างๆ  ออกมาจากความทรงจ�าได้

ตลอดเวลา (หากไม่ลมืเสยีก่อนว่าจดัเกบ็ไว้ทีไ่หน) รวมไปถงึความสามารถในการลบข้อมลู

ออกไปได้ หน่วยความทรงจ�าของคอมพิวเตอร์จึงคล้ายเป็นพื้นที่จัดเก็บ ขณะที่ความทรงจ�า

ของมนุษย์กลับวางอยู่บนฐานของประสบการณ์ในการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาและเหตุการณ์

ต่างๆ ทัง้ยงัมไิด้เกดิจากการตัง้ใจจดจ�าหรอืบนัทกึเอาไว้เสยีอย่างเดยีว มีคนเคยเปรยีบเปรย

ไว้อย่างงดงามว่าความทรงจ�าเป็นดั่งตะกอนท่ีแน่นิ่งใต้ผิวน�้าของประสบการณ์ ผมคิดว่ามี

ส่วนถูกอย่างมาก มองในแง่นี้ ความทรงจ�าคือสิ่งที่ไม่หายไปกับกาลเวลาของอดีต ยามใด

ก็ตามท่ีมันถูกกระตุ้นเร้าด้วยเหตุการณ์ในปัจจุบัน ความทรงจ�าชุดต่างๆ จะผุดขึ้นมาอย่าง

มากมายและปะปนกัน  อาจมีทั้งที่คมชัด  พร่ามัว  และไม่ปะติดปะต่อ  ภาวการณ์ดังกล่าว 

คงคล้ายกับตะกอนใต้น�้าที่ถูกกวนจนขุ่นนั่นเอง
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ความทรงจ�าของมนุษย์จึงนับเป็นส่ิงอัศจรรย์อย่างหนึ่ง  เพราะเราไม่สามารถ

ก�าหนดขอบเขตที่แน่ชัดของความทรงจ�าเฉพาะเรื่องนั้นๆ  ได้  การเล่าเร่ืองและเรื่องเล่า

ต่างๆ  ในหนังสือเล่มน้ีจึงมีความส�าคัญยิ่งในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบและล�าดับ

ชุดความทรงจ�าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ให้ปรากฏสู่สาธารณะ คล้ายกับการท�าให้น�้าที่

ถูกกวนจนขุ่นกลับมานิ่งใสดังเดิม

เช่นนี้แล้ว ข้อเขียนของผมจึงไม่ต่างจากการกวนน�้าให้ขุ่นอีกครั้งเพื่อค้นหาการก่อรูป

ของความทรงจ�าว่าด้วยสังคมวิทยามานุษยวิทยา1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความเป็นปัจจุบันและความรู้สึกต่ออดีต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีรู้สึก  เป็นหนังสือที่ท�าให้ผู้อ่านรู้สึกเป็นพิเศษกับการเดิน

ทางของเวลาในเร่ืองเล่าซ่ึงอาจไม่เดินทางเป็นเส้นตรงสักเท่าไหร่นัก  ในหนังสือที่มีความ

หนาเกือบสี่ร้อยหน้า มีเพียงสี่หน้าเท่านั้นท่ีท�าหน้าท่ีล�าดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การ

ก่อต้ังของคณะฯ จาก พ.ศ. 2508 – 2558 ภายใต้หัวข้อ “กาล – เวลา” พ้ืนฐานของการ

ก�าหนดช่วงเวลาในหัวข้อน้ีล้วนวางบนพ้ืนฐานการก่อตั้งแผนกวิชา  การเปิดหลักสูตรการ

ศึกษา  และศูนย์วิจัยต่างๆ  การล�าดับในลักษณะนี้พบได้ทั่วไปในการเล่าประวัติหน่วยงาน

ราชการ ในฐานะโครงเร่ืองมาตรฐาน ความน่าสนใจเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่คือ ท่ามกลางการเล่า

ผ่านโครงเร่ืองนี้  กลับไม่ปรากฏเลขหน้าเลย  (นับแล้วน่าจะสักประมาณหน้าที่  18-21) 

ราวกับต้องการให้เกิดภาวะคลุมเครือ  การลดทอนความส�าคัญ  หรือไม่ก็ต้องการให้มันมี

สถานภาพพิเศษบางประการ

ในทางตรงข้าม  การก�าหนดเลขหน้าอย่างชัดเจนได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับเรื่องเล่า

แต่ละเรื่องจากบุคคลต่างๆ  นี่คงเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความส�าคัญกับคนในฐานะ

ศูนย์กลางของความทรงจ�ากระมัง 

1 หลายท่านอาจติติงว่าทำาไมไม่ใช้คำาว่า “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” แต่ข้อเขียนจำานวนมากในเล่มนี้มัก

ใช้คำาว่า “สังคมวิทยามานุษยวิทยา” บ้างก็เรียก “สังวิด” หรือเรียกสาขาใดสาขาหนึ่งไปเลย ภาษาลำาลอง

เช่นนี้ถือเป็นการสะท้อนภาพความทรงจำาของผู้เล่าได้เป็นอย่างดี.
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ผมสังเกตว่า  ผู้เขียนทุกคนเลือกที่จะก�าหนดต�าแหน่งแห่งที่ของตนเองกับคณะฯ 

ผ่านความทรงจ�าท่ีถูกเล่าออกมาราวกับเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่างยาวนาน  ด้านหนึ่งคง

เป็นเพราะหลังจากจบการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  พวกเขาและเธอ

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับปัจจุบันขณะของคณะฯ  ได้มากนัก  ความทรงจ�าที่พวกเขาและเธอ

ถ่ายทอดจึงเจือปนด้วยความถวิลหาอดีตที่ไม่มีวันหวนคืน  (yearning  for  the  past) 

อารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจากการมองอดีตจากจุดยืนในปัจจุบันและเป็นการสลายเส้นเวลา

หรือการล�าดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเวอร์ชั่นทางการสู่การคัดสรรบางเรื่องและ

บางเหตุการณ์

ในหนังสือ เราจะพบเรื่องเล่าที่คล้ายคลึงกันไม่น้อย หลายคนกล่าวถึงแรงบันดาลใจ

ทีท่�าให้เรยีนทีน่ีโ่ดยเชือ่มโยงกบัคุณปูการทางความคดิและทฤษฎ ี บางคนระบถุงึประโยชน์

ของความรู้ท่ีได้รับ  (แม้จะไม่ได้ท�างานตรงสาย)  หลายคนนึกถึงเพ่ือนเก่า กิจกรรมต่างๆ

ครูบาอาจารย์ และรายวิชาที่เคยร�่าเรียน ตลอดจนบทสนทนาที่ตื่นเต้นกับอาจารย์ ทั้งหมด

นี้ไม่ใด้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีต แต่อีกด้านหนึ่ง อดีตดังกล่าวยังถูกจ�ากัดกรอบด้วยเวลา

ที่ผู้เล่าไม่ได้เป็นเจ้าของอีกด้วย

กล่าวตามตรง  ด้านหน่ึงของความรู้สึกท่ีมีต่ออดีตที่ผู้เขียนหลายท่านเผชิญนั้น เกิด

ข้ึนภายใต้กรอบของการพบปะ  การแยกย้าย  การอ�าลา  ซึ่งถูกก�าหนดด้วยระยะเวลาการ

ศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกก�าหนดโดยรัฐราชการ  ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ย่อมต้องผ่านชีวิตที่ทั้งจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและเข้าสู่สถาบันการศึกษาแห่ง

ใหม่ในวัยประถมและมัธยมมาก่อน  โครงสร้างและรูปแบบแห่งชีวิตเช่นน้ีอยู่ภายใต้กรอบ

ระยะเวลาการศึกษาของรัฐ  ตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการศึกษาดังกล่าว  

ดังนั้น  เราจึงมิอาจปฏิเสธได้ว่าความทรงจ�าท่ีเรามีอย่างมากมายนั้น  มันมีด้านหนึ่งที่ถูก

ก�าหนดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วภายใต้ช่วงเวลาที่แน่นอน

ในแง่นี้  ความเป็นสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงมิได้

แตกต่างจากคณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ทันตแพทย์ ฯลฯ แต่อย่างใด ความรู้สึกรักและ

คิดถึงสถาบันคือระบอบของอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นให้มนุษย์กลายเป็นสมาชิก
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หรือมีสังกัด  ผู้เล่าเร่ืองแต่ละท่านจึงยอมสละทิ้งฐานะปัจจุบันของตนเองและกระโจนเข้า

สู่การเป็นศิษย์เก่า เพื่อเล่าเรื่องราวที่ผ่านพ้นมาแล้วของสถาบันตนเอง 

ผมไม่แปลกใจแต่อย่างใด  หากภาพลักษณ์ของความสุขและประทับใจจะเป็นสิ่งที่

ถูกฝังแน่นลงในภาพของอดีต ทว่า สิ่งท่ีผมสนใจมากกว่าคือ “ชุมชน” ที่เกิดข้ึนจากเรื่องเล่า 

โดยสมาชิกศิษย์เก่านั้นส่งผลอย่างไรต่อปัจจุบันของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หวนนึกถึงงานคลาสสิกช้ินหนึ่งของอาจารย์เบน  แอนเดอร์สัน  เขาได้อธิบายถึงชาติ

ในความหมายของชุมชนที่ถูกจินตนากรรมข้ึนมาผ่านการใช้อดีตเป็นฐานในการสร้าง 

เรื่องราวให้สมาชิกในชาติมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าชุมชน ทั้งยังท�าให้เกิด

ความรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดียว ห่วงใย หรอืแม้แต่เจ็บปวดแทนคนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ในชุมชนเดยีวกนั

แม้จะไม่เคยเห็นหน้าค่าตา (Anderson 1983)

ชุมชนท่ีเพิ่งสร้างในนามสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ก็เช่นกัน แม้พวกเราจะไม่ได้เป็นผู้ก�าหนดสร้างช่วงเวลาที่ท�าให้มาสัมพันธ์กัน แต่เราก็เป็น

ผู้สร้างสรรค์การเล่าอดีตในช่วงเวลาดังกล่าว อดีตที่เราเล่าออกมาจะส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้

เป็นเช่นไร จะเป็นการจ�าลองชุมชนชาติแบบย่นย่อที่ค�านึงถึงแต่คนในชุมชนเดียวกัน หรือจะ

เป็นชมุชนทีส่ร้างข้ึนมาเพือ่การค�านึงถงึคนอืน่ท่ีอยู่นอกชมุชนหรอืสถาบนัการศึกษาแห่งนีด้้วย?

 

คนอื่นและผัสสะ

ไม่ว่าจะสงัคมวทิยาหรอืมานษุยวทิยาก็ล้วนมพีืน้ฐานของการศกึษาคนอืน่แทบทัง้สิน้ กระทัง่

การศึกษาในสังคมตนเอง  ผู้ศึกษาก็ต้องสวมใส่เลนส์ในการวิเคราะห์และตั้งค�าถาม  จน

บ่อยครัง้ทีเ่หน็สงัคมตนเองเป็นอืน่ไป หนังสือเล่มนีม้คีวามน่าสนใจตรงทีแ่ทบไม่มใีครเขยีน

เรื่องราวของคนอื่นเลย2 ทุกคนล้วนเขียนเรื่องของตนเอง

2 จากการอ่านพบว่ามีเพียงจำานวน 3 ชิ้นเท่านั้น ที่เล่าเรื่องซึ่งระบุถึงคนอื่นอย่างตรงไปตรงมา คือ 

“มานุษยวิทยาที่รู้สึก” (หน้า 176), “เรื่องเล่าจากความทรงจำาที่ผิดพลาด” (หน้า 195), และ “ตัวตนของ

คนเล็กคนน้อย” (หน้า 229). 
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กล่าวเช่นนี้  ผมมิได้มีเจตนาว่าทุกท่านเขียนงานเหมือนร�าพึงกับสะดือของตนเอง 

การเขียนเร่ืองของตนเองมีลักษณะที่น่าสนใจ  เป็นทั้งวิธีการและวิธีวิทยาแบบหนึ่งในการ

เข้าหาความจริง  ผู้เขียนมักวางตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมหรือแสดงให้

เห็นประสบการณ์ทางสังคมที่มีร่วมกับคนอื่น  ขณะที่ก็ค่อยๆ  เปิดเผยการตีความจาก

ประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไป  ยิ่งเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นในอดีต  ผู้เขียนก็มักใช้วิธีการเล่ารูปแบบ

ต่างๆ เพื่อจัดการกับความจริงเชิงประสบการณ์ที่ตนเช่ือและยึดถือ

ในแง่นี้ คนอื่นจึงมิใช่สิ่งใดหรือใครเลย หากเป็นตัวตนในอดีตของผู้เล่าเร่ืองเอง

วธิกีารจดัการคนอืน่ในตวัเองซึง่ปรากฏผ่านหนงัสอืเล่มนีป้ระกอบไปด้วยหลายแง่มุม 

ผมพบว่าในกลุ่มข้อเขียนของอาจารย์อาวุโสหลายท่านมักจะใช้วิธีการท�าให้ความรู้สึกที่มี

ต่อคณะฯ  อยู ่ในสภาพของ  “วัตถุวิสัย”  อาจารย์ในกลุ่มนี้มักจะเริ่มเร่ืองด้วยการเล่า

ประวัติการท�างานของตนเองซึ่งอาจผูกโยงกับพัฒนาการของคณะฯ วิชาท่ีสอน และลงท้าย

ด้วยค�าอวยพรในย่อหน้าสดุท้าย ขณะทีว่ธิกีารเล่าเรือ่งความรูส้กึในลกัษณะของ “อตัวิสยั” 

กลับอยู่ในกลุ่มของศิษย์เก่าเสียมากกว่า คนในกลุ่มหลังจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเคอะเขินใน

การเล่าความรูส้กึของตนเองออกมา บางคนกเ็ล่าจนเหมอืนเรือ่งสัน้และงานเขียนเชงิทดลอง

ก็ไม่ปาน ตรงข้ามกับคนกลุ่มแรกซึ่งมีลักษณะระมัดระวังเป็นพิเศษ

อันท่ีจริงข้อสังเกตว่าด้วยความแตกต่างในการเขียนและการใช้ภาษาระหว่างคน 

รุ่นเก่าและใหม่คงมีให้เห็นอยู่ท่ัวไป  ท่ามกลางการเขียนแบบวัตถุวิสัยเราอาจตีความได้ว่า

พวกเขาและเธอผ่านอดีตมาในช่วงเวลาท่ีนานกว่าจึงพินิจมันในสายตาที่เรียบเฉย ไม่แสดง

อารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจน  ทว่า  ในอีกแง่มุมหนึ่ง  อารมณ์ความรู้สึกเป็น  “สิ่ง

ต้องห้าม” มาอย่างยาวนานในขนบการเขียนและการศึกษาทางวิชาการ โดยเฉพาะผู้ที่ผ่าน

กระบวนการเรียนการสอนมาด้วยแล้ว เขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ “ไม่มีความเป็นกลาง” ดังนั้น 

เรื่องเล่าในมุมนี้จึงมีข้อมูลและการล�าดับประเด็นอย่างเป็นระบบค่อนข้างมาก ในทางกลับ

กัน เรื่องเล่าของคนรุ่นหลังๆ จะมีลักษณะของการน�าภาพจ�าหลายฉากตอนมาปะติดปะต่อ 

(collage) กนัจนเป็นเรือ่งราว เร่ืองบางเรือ่งท่ีไม่น่าจะเกีย่วข้องกนักส็ามารถน�ามาเชือ่มโยง

กันได้
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นี่คือความแตกต่างของการเล่าเรื่องยามต้องเผชิญหน้ากับตนเองในอดีต 

การเล่าความรู้สึกยังเป็นสิ่งที่น่าฉงนไม่น้อย  เนื่องจากผู้เล่าแต่ละคนใช้ผัสสะ  

(senses)  เชื่อมโยงความรู้สึกอย่างแตกต่างกัน บางคนใช้จมูกและกลิ่นกระเทียมเป็นตัว 

น�าทาง และค้นหาความเชื่อมโยงของตนเองกับคณะฯ ขณะท่ีนักสังคมวิทยาอย่างน้อยสอง

คนพยายามใช้มโนทัศน์ของ  เกออร์ก  ซิมเมล  (Georg  Simmel)  มาใช้น�าทางทั้งเรื่อง

คนแปลกหน้าและสภาวะโดดเดี่ยว  กรณีงานของซิมเมลนั้น  วางบนพ้ืนฐานของการเกิด

ขึ้นของสภาวะความทันสมัยของเยอรมนีในช่วงต้นศตวรรษที่  20  ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของ

ความสัมพันธ์ที่คนในสังคมมีต่อกัน การใช้ผัสสะทางสายตาและการมองเห็นได้กลายเป็น

เครื่องมือท่ีสะท้อนความรู้สึกและระยะห่างของผู้คน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม  ผัสสะที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ทั้งการดมกลิ่นและการใช้สายตา

กลับถูกใช้เพียงการเกริ่นน�าและหายไปท่ามกลางการเล่าเรื่อง ผมเห็นว่าเรื่องเล่าบางเร่ือง

ท่ีไม่ได้ใช้ค�าว่า “รู้สึก”  “โดดเดี่ยว” หรือ “แปลกหน้า” ต่างหากที่สะท้อนประเด็นว่าด้วย

ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

โดยทัศนะส่วนตัว  เรื่องเล่า  “ค�าให้กวนจากคนขับรถมือเก่า” และ  “พ่ีไม่มีอะไรจะ

เล่า”  กลับเป็นเรื่องที่สะท้อนความรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกหน้าได้เด่นชัดกว่า  ความรู้สึก

ท�านองนี้มักเกิดข้ึนกับผู้ท�างานในลักษณะซ�้าซากจ�าเจ  (routine)  กิจวัตรเช่นนี้มักเกิดขึ้น

กับงานในระบบราชการ ยิ่งส�าหรับชั้นผู้น้อยด้วยแล้ว การที่พวกเขาจะเปิดเรื่องเล่าในพ้ืนที่

ร่วมกบัผูห้ลกัผูใ้หญ่กค็งดูกล้าๆ เกรง็ๆ อยูไ่ม่น้อย  ผมไม่อาจคาดเดาได้ว่าเหตใุดพวกเขา

จึงไม่เล่าถึงห้วงเวลาอันแสนประทับใจและน่าตื่นเต้นเหมือนบรรดาศิษย์เก่าและครูบา

อาจารย์  แน่นอน  พวกเขาไม่ได้สอนหนังสือหรือมีโอกาสแสดงความปราดเปรื่องเรืองวิชา

ในชั้นเรียน ทว่า เรื่องเล่าที่เรียบๆ ทั้งสองนี้กลับสะท้อนถึงสภาวะแปลกแยกจากงานท่ีเขา

ท�า  และโดดเดีย่วในสถานภาพของตนเองซึง่แทบจะอยู่ในล�าดบัล่างสดุของคณะฯ ทัง้ทีพ่วก

เขาเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของคณะฯ จากรุ่นสู่รุ่นอย่างเงียบๆ3 

3 มีเสียงหนึ่งซึ่งพอที่จะทัดทานและท้าทายหน่อยคือเสียงของ “พ่อบ้าน” แม้เขาจะประกาศตนว่า “สวม

หัวโขน” เพื่อปิดกั้นอารมณ์ส่วนตัวและให้งานบรรลุประสิทธิภาพก็ตามที.
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หากกล่าวให้สุดทาง  มนุษย์ทุกคนล้วนมีข้อจ�ากัดในการส่ือความรู้สึกออกมาแทบ 

ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านตัวอักษรและการเขียนซึ่งถือว่าเป็น “ตัวกลาง” ที่สร้างข้อ

จ�ากดัแก่คนจ�านวนมาก เรือ่งเล่าหลายเรือ่งในหนงัสอืเล่มนีท้�าให้เห็นถงึการริเริม่บอกความ

รู้สึกออกมาผ่านตัวกลางแบบอื่นๆ อาทิ การใช้โครงสร้างประชากรของอาจารย์มาบรรยาย

ความรู้สึกของตนเอง  และการใช้เส้นทแยง  (/)  มาคั่นเหตุการณ์ต่างๆ  ในชีวิต  รวมไปถึง

จินตนาการว่าคณะฯ เป็นเสมือนบุคคลซึ่งอาจเป็นเพศกลางๆ (ผ่านการใช้สรรพนามว่าคุณ) 

หรือเป็นเพศหญิง  (ผ่านการใช้สรรพนามว่าเธอ)  เสียก่อนจึงค่อยเขียนถึงได้  ทั้งหมดนี้

ต้องการสะท้อนว่าความรู้สึกซึ่งด�ารงอยู่ภายในและมีลักษณะเป็นนามธรรมนั้น  เป็นสิ่งที่

ยากเกินกว่าท่ีจะบรรยายออกมาได้  ผู้เล่าเรื่องจึงต้องเพียรค้นหาตัวกลางในการสื่อสาร 

ความรูส้กึของตวัเองออกมา ส�าเรจ็บ้างไม่ส�าเรจ็บ้างกแ็ล้วแต่ชัน้เชงิและความช�านาญ เพราะ

ถึงท่ีสุด  ตัวกลางดังกล่าวก็ไม่ได้ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว  หากเป็นการกักขัง 

ความรู้สึกของเราไว้ให้มีข้อจ�ากัดในการถ่ายทอดอีกด้วย

วัตถุต้องส�าแดง 

หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ  ผมพบว่าผู ้เขียนหลายคนให้ความสนใจกับวัตถุหลาย

ประเภททีเดียว วัตถุพวกนี้ต่างจากตัวกลางท่ีกล่าวถึงในข้างต้น เนื่องจากการด�ารงอยู่ของ

มันอาจมีมาก่อนเรื่องเล่า  ทั้งยังคอยควบคุมลักษณะของการเล่าเร่ือง  ผมขอเรียกอย่าง

ล�าลองในท่ีนี้ว่าวัตถุต้องส�าแดง (object agency) 

มีใครกล้าปฏิเสธบ้างว่าวัตถุอย่างคะแนนเกรดจะเป็นเพียงตัวอักษรธรรมดา  เพียง

แค่ค�าว่า  “เอฟ”  ในระบบการศึกษาก็มีน�้าหนักเพียงพอและสร้างความพรั่นพรึงได้มาก

เพียงไร  ไม่แปลกใจเลยที่หนังสือเล่มนี้จะมีการเล่าถึง  “เอฟ”  ด้วยอารมณ์กึ่งชวนหัวปน

ขบขันถึงวิชาสถิติซ่ึงมักอยู่คู่กับการดรอปและการติดเอฟของเด็กในสายสังคมศาสตร์อยู่

ตลอดเวลา  ขณะท่ีเรื่องเล่าอีกเรื่องก็เอ่ยถึงการสอบตกในเชิงเปรียบเปรยกับเกรดที่ได้ต�่า

กว่า  “บี”  ขณะเรียนปริญญาโท อักษรโรมันพวกนี้จึงคล้ายมีพลังเวทมนตร์บางประการซึ่ง

เปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้อย่างมากมาย  ทว่า  มองอีกด้านหนึ่ง  การได้  “เอ”  คงเป็นเรื่องที่
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เกร่อเกินไปจนไม่น่าจดจ�ากระมัง  พลังของวัตถุต้องส�าแดงจึงมีลักษณะ  subversive  ซึ่ง

จะน�าไปสู่การจดจ�าและมีแนวโน้มในการเข้าใจโลก

ห้องน�้าที่ปรากฏในหนังสือเล่มน้ีก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน  แม้ว่าผู ้เขียนจะระบุว่า 

ห้องน�้าส่วนตัวคือมรดกท่ีตกทอดมาจาก  “วัตถุเกียรติยศ”  ของขุนนางไทยในระบบการ

ปกครองสยามแต่โบราณ  และวางบนพื้นฐานของการจัดจ�าแนกคนเป็นล�าดับช้ัน  ขณะท่ี

ขนาดของห้องน�้าหญิงและชายในอาคารเรียนกลับสามารถท�าให้เกิดความเข้าใจเรื่องการ

ปกครองแบบผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นใหญ่4  ห้องน�้าจึงเป็นวัตถุต้องส�าแดงแบบหนึ่ง  ทั้งท่ีโดย

หน้าท่ีคือการถ่ายและช�าระล้างสิ่งสกปรกไม่พึงประสงค์  แต่โดยตัวมันเองกลับท�าให้ผู้ใช้

รู้สึกสะอาด ท้ังยังสะท้อนฐานันดรของผู้ใช้เสียอีก

ลักษณะ  subversive  ของวัตถุต้องส�าแดงสะท้อนให้เห็นถึงด้านหนึ่งท่ีไม่ปรากฏ 

(absence)  ของวัตถุหรือด้านที่เป็นนามธรรมไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา  ซึ่งในแง่นี้อาจ

เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผัสสะที่มีต่อโลกละเอียดอ่อนข้ึน  ตัวอย่างที่ชัดเจนในที่นี้คงเป็นเรื่องเล่า

สามเรื่อง

เรื่องแรกคือ  “รู้สึก  ‘ตะหงิดๆ’  ”  (หน้า  98-99)  ซึ่งเล่าโดยเจ้าหน้าที่ของอาคาร

พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์ฯ  และเขารูสึ้กถงึบางส่ิงทีม่องไม่เหน็จากบรรดาข้าวของทีถ่กูจัดเกบ็

เอาไว้ จนต้องสวดมนต์ ซ�้ายังถูกสิ่งที่มองไม่เห็นตามกลับมาเหยียบอกยามนอนในรูปร่าง

ของพระไม่มีหวั เรือ่งเล่าสั้นๆ เพยีงสองหนา้คือสิ่งตอกย�้าให้ตระหนักถงึพลงัส�าแดงของวัตถุ

มากขึ้น  ข้าวของในพิพิธภัณฑ์จึงไม่ใช่วัตถุจัดแสดง  หากมีชีวิตทางสังคมท่ีคอยเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กับคนและวัตถุรอบข้าง  เช่นเดียวกับเรื่องเล่าที่สองคือ  “หินวิเศษ”  (หน้า 

238-239)  ซึ่งผู้เขียนพยายามใช้วิธีการเทียบเคียงนิทานเรื่องซุปหินวิเศษกับปาฏิหาริย์ที่

ท�าให้หนังสือเล่มน้ีปรากฏข้ึน  พลังของหินวิเศษที่ท�าให้ซุปอร่อยนั้น  เบื้องหลังนั้นก็คือหิน

ธรรมดาก้อนหน่ึง  แต่หินน้ันกลับเป็นวัตถุซ่ึงท�างานเชื่อมโยงกับระบบความเชื่อและคุณค่า

4 ดูรายละเอียดว่าด้วยห้องนำ้าได้ในเรื่อง “ห้องนำ้าของชาวสังคมวิทยามานุษยวิทยา” (หน้า 61 - 66).
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ต่างๆ  จนท�าให้กระบวนการผลิตซุปนั้นด�าเนินไปจนเกิดรสชาติแสนอร่อย ผู้เขียนคงเจตนา

ถึงระบบคุณค่าบางอย่างท่ีคนในคณะฯ  มีความเชื่อร่วมกันจนท�าให้หนังสือเล่มนี้บังเกิดขึ้น

เรื่องสุดท้ายคือ “มนต์สังคมวิทยามานุษยวิทยา” (หน้า 233-237) เรื่องนี้เช่ือมโยง 

กับสองเรื่องแรกในฐานะการแสดงให้เห็นถึงลักษณะนามธรรมบางอย่างท่ีซ่อนอยู่เบื้องหลัง

อาคารคอนกรีตหรืออาคารการศึกษา  น่ันคือ  การเป็นสถานที่บ่มเพาะความใจกว้าง 

ยอกย้อน และท้าทายในทางวิชาการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่น่าจะเป็นคุณลักษณะที่จะอยู่ร่วม

กันได้  ทว่าเหล่านี้เป็นเสมือนมนต์ที่ร่ายอยู่รายรอบการเรียนการสอนในตึกและอาคาร

สถานที่ซึ่งทั้งเคยแอบอิงคณะอื่น บางครั้งก็ต้องระหกระเหนิและย้ายไปมาอยู่หลายครั้ง โดย

ส่วนตัว  ผมจึงไม่แปลกใจที่สถาบันทางวิชาการแห่งนี้จึงมักออกอาการส�าแดงต่อประเด็น

ปัญหาทางสังคมและความไม่เป็นธรรมอยู่เรื่อยมา

หากเปรียบไปแล้ว  absence  หรือด้านที่ไม่ปรากฏของสังคมวิทยามานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คงเป็นผี  แต่ก็เป็นผีแบบ  antithesis  ที่คอยตามหลอกหลอน

และท้าทายอ�านาจในลักษณะต่างๆ  อย่างไม่หยุดหย่อน  น่ีอาจเป็นระบบคุณค่าท่ีแฝงอยู่

ในหินวิเศษในมือของแต่ละคนหลังจากจบการศึกษา

สถานที่ 

ความทรงจ�าเป็นสิ่งที่ผูกพันกับสถานที่ค่อนข้างมาก  แต่บางครั้งสถานที่บางแห่งก็ก�าหนด

สร้างความทรงจ�าของผู้คนมากกว่าการรอคอยให้ผู้คนมาสร้างเรื่องราว  เฉกเช่นเรื่องเล่า

มากมายท่ีปรากฏในหนังสือเล่มน้ี ซึ่งไม่ได้เล่าถึงสังคมวิทยามานุษยวิทยามากไปกว่าการ

ก�าหนดต�าแหน่งแห่งที่ของตนเองกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เล่าเรื่องหลายท่านมักจะ

ใช้วลีตบท้ายหรือแทรกในเร่ืองเล่าว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรัก

ประชาชน”

โดยส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับวลีท่ีปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดหรือ

ถ้อยค�าติดขวดน�้าไปเสียแล้ว  สิ่งที่ผมสนใจคือ  ความทรงจ�าของพวกเขาคือส่วนหนึ่งของ

ความทรงจ�าเชิงสถาบันซึ่งถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  กระท่ังมันได้กลายเป็นความทรงจ�า
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ท่ีเป็นจริงขึ้นมา  แม้จะมิได้มีประสบการณ์ร่วมแต่อย่างใด  แน่นอน  ผู้เล่าเรื่องบางคนอาจ

จะเล่าถึงชีวิตของตนเองที่เข้าไปพัวพันในเหตุการณ์ทางการเมือง  บางคนกล่าวถึงอิทธิพล

ของการเรียนท่ีธรรมศาสตร์จนท�าให้หันมาสนใจกิจกรรมเพ่ือสังคมอื่นๆ  เรื่องเหล่าน้ี

สะท้อนถึงการเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวท่ามกลางความทรงจ�าร่วมทางสังคม  ด้าน

หนึ่งนับว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีเสน่ห์อยู่บ้าง ทว่า ผมกลับสงสัยมากมาย หากไม่มีความทรงจ�า

ร่วมในเชิงสถาบันแบบนี้ พวกเขาและเธอจะเล่าอะไรถึงสังคมวิทยามานุษวิทยา

ความทรงจ�าร่วมคือภาพสะท้อนสายสัมพันธ์บางประการท่ีผู ้คนเป็นเจ้าของ 

ร่วมกัน  ทว่ามันก็เป็นกรงขังศักยภาพของมนุษย์ในการสร้างเรื่องราวของตนเองหรือสร้าง

ประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมาใหม่  ยิ่งเมื่อความทรงจ�าดังกล่าวถูกลดรูปจนกลายเป็นวลี

ท่ีแสนสลวยด้วยแล้ว ก็ย่ิงท�าให้พันธนาการผูกแน่นมากย่ิงขึ้น

ผมไม่แปลกใจเลยท่ีในมิติเชิงสถานท่ีซึ่งปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะชวนให้นึกถึง

ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มากกว่าธรรมศาสตร์รังสิต  ทั้งที่เริ่มมีการย้ายไปเรียนที่นั่น

ตั้งแต่ปี  2529  กระท่ังเร่ืองเล่าของนักศึกษารุ ่นหลังก็มิได้ฉายภาพของรังสิตออกมา 

ธรรมศาสตร์รังสิตปรากฏออกมาในหนังสือเล่มนี้ผ่านภาพบางภาพซึ่งจ�าต้องเป็นคนคุ้น

เคยเท่าน้ันถึงจะรู้ว่าอยู่จุดไหน  ท้ังยังคล้ายกับเป็นภาพภาคบังคับเนื่องจากตัวคณะใน

ปัจจุบันย้ายไปอยู่ท่ีรังสิตแล้ว  ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงภาพของความลักลั่นและย้อนแย้งบาง

ประการของความทรงจ�าในมิติสถานที่ซ่ึงปรากฏในหนังสือเล่มนี้

ในเชิงสถานที่  สังคมวิทยามานุษยวิทยาที่นี่ยังมีมิติของการเป็นทั้ง  transit  zone 

และ  contact  zone  ซึ่งสลายมิติเชิงกายภาพทิ้งไป  ผู้เล่าเรื่องหลายคนบอกถึงความ 

รู ้จักมักคุ ้นทางปัญญากับที่นี่มาเมื่อคร้ังเรียนปริญญาตรีต่างสาขา  อาทิ  รัฐศาสตร ์

เศรษฐศาสตร์  และวารสารศาสตร์  ที่น่าสนใจดูเหมือนว่าพวกเขาและเธอนั้นดูจะสนใจกับ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนในคณะนี้มากกว่าต้นสังกัดของตนเองเสียอีก บางคนมาเรียนที่นี่ในระยะ

เวลาส้ันๆ เพื่อไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และหลายคนมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ก็ย่ิง

สะท้อนถึงสภาวะเปิดของพื้นท่ีแห่งน้ีซ่ึงมีคนเวียนเข้าออกตลอดเวลา  มิติในเชิงสถานที ่

เช่นนีจ้งึมลีกัษณะของการผ่านพบเพือ่ผกูพนั  ควบคูก่บัการเชือ่มตนเองออกสูภ่ายนอกอย่าง

ไม่ยินยอมท่ีจะถูกกักขังด้วยพ้ืนที่อันจ�ากัดต่อไป ดังนั้น ผู้เล่าเรื่องอย่างน้อยสองคนจึงระบุ
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ถึงโลกในฐานะห้องท�างานของนักมานุษยวิทยา ขณะที่อีกคนหนึ่งพูดถึงโลกเดิมที่พังทลาย

ลงไปหลังจากได้เข้ามาเรียนท่ีนี่และโลกใบใหม่ท่ีเขาได้รับ

อย่างไรก็ตาม มิติเชิงสถานที่เล็กๆ  และจ�ากัดวงแคบอย่างเช่นอาศรม  หรือปัจจุบัน

คงกลายร่างเป็นโต๊ะซุ้มต่างๆ ตามชื่อของนักคิด ก็มีความส�าคัญเช่นกัน เน่ืองจากมันยังคง

ท�าหน้าท่ีเชื่อมต่อและท�าให้เกิดการแวะเวียนของผู้คนมากหน้าหลายตา  อันที่จริง  พื้นที่

เล็กๆ เช่นนี้อาจเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนสังคมวิทยามานุษยวิทยาให้มีชีวิตชีวา ทั้ง

ยังอาจกระจายอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นห้องครัว ห้องเรียน ใต้ถุนตึก ใต้ต้นไม้สักต้น รวมไป

ถึงบนโต๊ะท�างานของใครสักคน

ท้ังหมดนี้  เราคงเรียกมันว่า  “บ้าน”  ดังท่ีเรื่องเล่า  “Home Bound”  (หน้า  189-

192)  ได้บอกว่า  บ้านเป็นอาณาบริเวณที่หล่อหลอมตัวตนของคนแต่ละคนข้ึนมา  ความ

รู้สึก “คิดถึงบ้าน” ผูกพันอยู่กับการคิดถึง “ตัวตน” ที่เราถูกหล่อหลอมมา

การเขียนความรู้สึกเพื่อบอกเล่าความทรงจ�าของตนเองที่มีต่อคณะแห่งนี้ก็เช่นกัน 

แม้จะเป็นตัวตนของเราในอดีต ทว่า เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตัวตนของเราในปัจจุบัน

ก็มิอาจลืมเรื่องเหล่านั้นไปได้

สถาปัตยกรรมแห่งความทรงจ�า?

งานเขียนชิ้นนี้เกิดขึ้นในสถานที่อันห่างไกลจากสังคมวิทยามานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  ท้ังยังด�ารงอยู่ท่ามกลางงานเขียนและการบ้านหลากหลายภาษา  ผมคงเป็น 

คนไกลบ้านผู้ยังคงจดจ�ากลิ่นและรสชาติของชาดอกไม้อุ่นๆ แสนหอมที่เคยชงจากห้องครัว 

และน�ามาดื่มในห้องเรียน  บางครั้งก็ดื่มเพื่อช่ืนชมสายฝนริมแม่น�้ากับเพื่อน .... หรือไม่ก ็

ตามล�าพัง

พลังของความทรงจ�ามักเกิดขึ้นผ่านความพรั่งพรูของรสสัมผัสจากสิ่งเล็กสิ่งน้อยไป

สู่ส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่า 
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หลายครั้งทีเดียว  แม้เราจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน  หากในความทรงจ�ากลับม ี

เรื่องราวท่ีเชื่อมถึงกันก็พลันรู้สึกราวกับคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน  การก่อร่างสร้างความ

ทรงจ�าจงึมกัมอีีกด้านท่ีมจิ�าเป็นต้องถกูท�าให้เป็นระเบยีบแบบแผน  หากมนัคอืการพยายาม

ตามหาร่องรอยบางส่วนเสี้ยวของชีวิตในอดีต  เนื่องจากสิ่งเหล่าน้ันหาได้สาบสูญ แต่กลับ

รอคอยพวกเราบนซากปรกัหกัพงัของกาลเวลา ยามนี ้ผมมิได้รูส้กึถงึต�าราเรยีนทางวิชาการ

เล่มไหนมากไปกว่าช่วงชีวิตท่ีเคยเรียนที่สังคมวิทยามานุษยวิทยา  ธรรมศาสตร์  การได้

กลับมาอ่านหนังสือเล่มน้ีอีกครั้งจึงเสมือนการถูกพาไปยังความคุ้นเคยและได้ยินเสียงของ

ก�าลังใจ

สถาปัตยกรรมแห่งความทรงจ�าที่ถูกสร้างขึ้นผ่านข้อเขียนทุกชิ้นในหนังสือเล่มนี ้

มิได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยน�้ามือของคนใดคนหนึ่งหรือในการสั่งการของผู้มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ 

แต่เกิดขึ้นมาจากผู้คนจ�านวนหนึ่งที่ท้ังคุ้นเคยและแปลกหน้า  ทั้งอาวุโสและเยาว์วัย  เรื่อง

เล่าหลายเร่ืองก็อาจมีความยอกย้อนและขัดกับเรื่องอื่น  หากเปรียบความทรงจ�าเหล่า

นี้เป็นวัสดุในการก่อสร้างตึกรามบ้านช่อง  มันก็คงดูแปลกและโยกโย้จนมิอาจคาดเดา 

รูปทรงหรือความหนักแน่นและสมดุลของมันได้

ทว่า เมื่อเรานึกย้อนไป ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่ท�าให้เรารู้สึกอยากกลับเท่าบ้านหลังนี้
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