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การอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมศักดิ ์  ศรีสันติสุข    เรียนทานอาจารยและนักศึกษาปริญญาโททุกทาน การสัมมนาเครือ
ขายกใ็กลจะเสร็จสมบูรณ และเราคงตองรับฟงความคิดเห็นของอาจารยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดมารวมฟง
ตั้งแตตน คงจะไดเปนขอคิดที่ใหประโยชนแกพวกเราที่จะพัฒนา ถึงแมจะเปนวิทยานิพนธที่เสร็จ
แลวก็ตามหรือนักศึกษาที่กํ าลังพัฒนาวิทยานิพนธเองก็จะไดประโยชนอยางยิ่งคงไมตองแนะนํ านะ
ครับเนือ่งจากรูจักกันทุกคนแลว ขอเชิญอาจารยอานันท ประมาณสิบนาที เชิญครับ

อ.ดร.อานันท  กาญจนพันธุ    ผมตองขอชมเลยวาการจัดครั้งนี้นักศึกษาสวนใหญสามารถทํ าไดตรง
เวลามากและก็การที่บังคับตัวเองใหสามารถนํ าเสนอใหไดตรงเวลามันเปนความสามารถอยางหนึ่ง 
เพราะอาจารยสวนมากพูดเกินเวลา …..คือที่อยากจะคุยดวยก็คือวา….. มันก็จะไปตอเนื่องกับวิธีการ
จดัซึง่กฟ็งนกัศกึษาพูดเสนอแนะไปบางแลว เทาที่ฟงดูแลว ระหวางที่ฟงผมก็พยายามคิดวา…  มัน
จะมองอยางไรบางในแงภาพรวม  ผมคงจะปูภาพรวมและก็อาจารยแตละทานอาจจะหยิบประเด็น
อะไรตางๆ ของตัวเองออกมา ในภาพปูแลวผมคิดวาเวทีอยางนี้ ที่เราทํ านี้มันมีดวยกันสามสวน ที่นา
จะดงึขึน้มาพจิารณาและนักศึกษาก็พูดเวลานํ าเสนอก็ผสมอยูในนั้น แตเมื่อเราไมไดมีการหยิบยกขึ้น
มาพจิารณาเปนเรื่องๆ มันก็อาจจะทํ าใหผูที่มาฟงนี้ก็อาจจะยังไมทราบวาเราจะไดประโยชนจากตรง
นีอ้ยางแทจริงอยางไร  นอกเหนือจากไดมาทราบความหลากหลายของประเด็นที่ศึกษา ซ่ึงตรงนี้ผม
คดิวากม็คีวามสํ าคัญ เพราะวาประเด็นที่ศึกษาแสดงใหเห็นถึงวาเวลานี้สาขา…. ถาจะพูดอยางภาษาที่
อาจารยสุริชัยถามหาอยูเสมอวา Identity ของนกัมานษุยวิทยา/สังคมวิทยาอยูที่ไหน ตรงนี้ช้ีใหเห็น
ชัดเจนแลววา นักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาสามารถเจาะเขาไปถึงความหลากหลายของความเปน
มนษุยของคนในสังคมไดในจุดที่คนอื่นเขาอาจจะมองไมเห็นอะไรตางๆ ทั้งๆ ที่มีความสํ าคัญแลวก็
มันชี้ใหเห็นถึงความเปนมนุษย ซ่ึงในสังคมนี้มันแหงแลงเต็มที อะไรตางๆ เหลานี้ ก็คิดวาเปน
ประเดน็ส ําคัญที่เห็น แตถาเผื่อเราปลอยใหมาภูมิอกภูมิใจกันกับตัวตนของเราเอง  ในการที่มีความ
สามารถในการเจาะมุมมองอะไรตางๆ เหลานี้ก็อาจจะไมสามารถทํ าใหเรานี้เคลื่อน   เคลื่อนไหว 
หรือเคลื่อนตัวไปในการพัฒนาวิธีการศึกษาใหนํ าเอาสิ่งที่ศึกษาทํ าใหเปนพลังนํ าไปสูความเปลี่ยน
แปลงทางสังคมอะไรตางๆ ไดเทาที่ควร   ดังนั้นผมจึงคิดวา  เมื่อพอฟงๆ มันก็มีอยูดวยกันสามสวน
อยางทีว่า  สวนแรกที่เราเห็นและมันร่ํ ารวยมากในการศึกษา ในการนํ าเสนอครั้งนี้ก็คือ ในประเด็น
เกีย่วของกบัเนื้อหา คือเนื้อหามันมีความหลากหลาย แตในความหลากหลายผมพยายามมาจัด ถาเผื่อ
ปลอยใหมันหลากหลายไป ผมคงจะกลุมใจตายแนเพราะผมสวนมากพยายามดูวามันอยูในกรอบ
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ไหนบาง ก็เลยคิดวาที่เสนอมานี้มันมีเนื้อหาอยูสามสวน เชื่อหรือไมวาผมพยายามสรุป ใหมันเปน  
สามเรื่อง

เร่ืองทีค่ิดวายังเปนเรื่องที่สนใจ และเปนเรื่องคลายๆ กับวาเปนเรื่องแบบ traditional เร่ืองที่
เปนเรือ่งปกติที่สังคมวิทยา/มานุษยวิทยาอาจจะเรียกไดวาเปนของฉันใชเลย รูไดเลย กค็ือเร่ืองอะไร
ทีม่นัเกีย่วของกับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง เรียกวาเปนประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา ซ่ึงก็มีมากมาย 
การพัฒนานี้ไมไดหมายความเฉพาะวาเปนการเปลี่ยนแปลง แตผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  
อยางเชนเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนี้ เราอาจจะคิดวามันเปนประเด็นหนวยของครอบครัว 
แตผมคดิวาประเด็นนี้มันรวมอยูในเรื่องของปญหาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพราะไม
ใชอยูดี …. เพราะไอความรุนแรงในครอบครัวมันอาจมีมากันตั้งโกฏิปแลว ก็อาจจะมีมากขึ้น นอยลง
แลวแตอะไร…  แตเงื่อนไขที่สํ าคัญคือ มันมีการปรับเปลี่ยนในระบบความสัมพันธในครอบครัวซ่ึง
มนัมผีลมาจากการพัฒนา ซ่ึงผมจะพูดตอไปวา มันโยงกับประเด็นวิธีวิทยา ซ่ึงก็เปนอีกอันหนึ่งที่ผม
คดิวามนันาสนใจ แตเผอิญในที่นี้เราไมมีเวลาที่จะมาถกเรื่องวิธีวิทยามากนัก และอีกเรื่องหนึ่งก็ไป
พันกับ concept และวธีิทีเ่กีย่วของ ดังนั้นเนื้อหาเปนประเด็นหลักที่เราศึกษา แตเรายังไมไดนํ าเอา
ประเด็นวิธีวิทยากับในเรื่อง concept ตางๆ มาถกอภิปรายกัน ดังนั้น อันนี้ก็เปนประเด็นหนึ่งที่ผมคิด
วาในคราวหนา ถาจะจัดแบงหองตามที่นักศึกษาเสนอ อาจจะแบงหองตามเนื้อหานี้ได แตผมคิดวา
นาจะตองมีเวทีรวมหรือเวทีที่นั่งดวยกันในเรื่องของ concept และวิธีวิทยา มานั่งรวมกันเพื่อที่จะ
พฒันาจดุนี ้อันนีก้็เปนขอสังเกตวาคราวหนา ถาจะแบงก็แบงตามเนื้อหาเปนหองได  แตวิธีวิทยาและ 
concept นีอ้าจจะตองมารวมกัน  อันนี้ก็เปนขอสังเกตที่วานาจะมาชวยใหเราปรับปรุงในเรื่องของเวที
นีใ้หดขีึน้ได  แตในสวนที่เปนเรื่องของเนื้อหาที่บอกแลว เร่ืองแรกเกี่ยวของกับกลุมของการพัฒนา
ซ่ึงงานสวนใหญมันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยางงานของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด  บางคนก็อาจบอกวา
เร่ืองของประชากร  เร่ืองของอะไรตอมิอะไร แตสํ าหรับผมแลวมันก็คือเร่ืองของปญหาเกี่ยวกับการ
พฒันา มนัยงัไมไดไปจากอันนี้ อันนี้ก็เปนประเด็นใหญ หัวขอใหญ ซ่ึงผมคิดวาไมใชหัวขอนี้ไม
สํ าคัญ มันสํ าคัญถึงมีคนทํ าเรื่องนี้เยอะอยู

แตทีน่ีม้นัมอีีกกลุมหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนกลุมใหม อันนี้ก็ประเภทหนึ่งที่วาเปนกลุมใหม  และ
อีกกลุมหนึ่งที่จะเห็นไดชัดจากงานของทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็จะ
มงีานพวกนีม้ากหนอย และที่อ่ืนๆ ก็มีประปรายคละกันไป นั่นคือในประเด็นที่เกี่ยวของกับการชวง
ชิงความเปนตัวตนหรือเร่ืองของการพูดถึงเรื่องความหมาย ประเด็นนี้มันก็จะเปนเรื่อง….  จริงๆ ก็
คือในเรื่องของการเมือง เร่ืองของตัวตน เพราะวาประเด็นนี้สํ าคัญมากเนื่องจากวาที่จริงมันมีผลตอ
เนือ่งจากการพัฒนา การพัฒนาที่ผานมามันลดทอนความเปนมนุษยลงไปมาก ดังนั้นการศึกษาที่เปน
การเปลี่ยนแปลงเลย… เพราะการศึกษาในเชิงพัฒนาสวนใหญจะเนนในเรื่องโครงสราง กระบวน
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การซึง่จะไมคอยเห็นคน ถึงแมไมเห็นคนมากแตก็เห็นคนกลายเปนเพียง concept บางอันเทานั้นเอง 
แตในขณะที่พวกที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวของกับความเปนตัวตนนี้ก็จะใหความสํ าคัญกับเรื่องของผูคนที่
จะพยายามชวงชิงความหมาย  หรือวาพยายามใหตัวเองนั้นมีพื้นที่อยูในสังคม ในแงมุมตางๆ ที่เรา
ศกึษากนัมาแลว แมแตคนเก็บของเกาที่บอกแลว เขาก็พยายามที่จะมีที่ยืนภายใตสภาวะการณที่ทํ าให
เขาไรความเปนมนุษยมากขึ้นเทาไรนี้ แตเขาก็มีความเปนมนุษยเหมือนๆ กับคนอื่น ไมใชไมมีแลว
เขาจะบอกคนอื่นไดอยางไร จะบอกพวกเขาเองไดอยางไร มันก็แสดงออกมาในรูปของการสรางภาพ
ตวัตนดวยการแยกแยะ classify จดัแบงต ําแหนงแหงที่ก็เปนประเด็นที่ผมคิดวามีการนํ าเสนอมากพอ
สมควร ในเวทนีีก้็นาดีใจที่วาจุดนี้ก็อาจจะเปนจุดหนึ่งที่สํ าคัญของการเปลี่ยน อาจจะเปนการเปลี่ยน
กระบวนทศันที่สํ าคัญในการศึกษา แตถาเผื่อมัน….แตในแงของวิธีวิทยานี้  ประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะชี้
อีกตอไปวามันมีปญหาในวิธีวิทยานิดหนอยนะครับ  แตอีกอันหนึ่งเนื้อหาที่มีงานศึกษานอยแตผม
คิดวาเปนสิ่งที่นาสนใจ เพราะวางานทางสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไมใชแคติดตามปญหาที่ผานมา
และกไ็มใชแคมานั่งดูคนเขารํ าพึงรํ าพันความเปนตัวตนอะไรตางๆ แตอยางเดียว แตเราก็พยายามติด
ตาม หรือวาพยายามที่จะรูดวยวามันมีการสรางสรรคกอรูปใหมๆ เปนสถาบันหรือเปนรูปแบบของ
ชีวติอะไรใหมๆ ในสังคมบาง ไมใชวาจะรอกินของเกาหรือช่ืนชมในมรดกเดิมอยางเดียว ส่ิงนี้สํ าคัญ
ก็สังเกตวามีเนื้อหาที่นักศึกษาหลายคนพยายามนํ าเสนอในจุดนี้  ไมวาจะเปนเรื่องของอยูกอนแตง  
หญิงรักหญงิ อะไรพวกนี้มันเปนประเด็นที่ผมคิดวายังมีคนเลือกเนื้อหามาศึกษาที่ยังอยูในวงที่จํ ากัด
อยู แตมันเปนเรื่องของการสรางแบบแผนหรือรูปแบบชีวิตแบบใหม ซ่ึงมันก็คือประเด็นของความ
เปนสมยัใหมซ่ึงก็เปนประเด็นที่วา  ในสังคมไทยเรามักจะ… ภาษาอังกฤษเรียกวา take it for granted 
คอืเราไมคอยสนใจ เรานึกแตวาความทันสมัย ความเปน modernization แตความเปนสมัยใหมมัน
ตางจากความทันสมัยในแงที่วามันไมไดเปนสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกหรือพยายามจะเปลี่ยนเปน
ตะวนัตกหรอืจะทันสมัย หรือจะเปนการลอกเลียนแบบใคร แตเปนการสรางชีวิตแบบใหม สรางรูป
แบบชวีติใหม  ซ่ึงมันเปนเรื่องของการสรางใหม มันไมใชเร่ืองของการลอกเลียนแบบใคร ตรงนี้   
ถึงแมวาชวีิตอยางนี้ ไมวาอยูกอนแตง หญิงรักหญิง ถึงแมจะเคยมีมาในอดีตอะไรตางๆ แตมันก็เปน
รูปแบบของการดิ้นรนที่จะสรางลักษณะของชีวิตแบบใหมขึ้นมาในสังคม ซ่ึงตรงนี้ผมคิดวาเปน
ความเปนตวัตนที่สํ าคัญของสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา ที่จะตองชี้ใหเห็นตรงนี้ ที่จะตองเขาใจ ที่จะ
ตอง sensitive จะตองออนไหวกับประเด็นเรื่องเหลานี้ มิฉะนั้นแลวเราก็ไมสามารถที่จะ… คลายๆ 
กบัมบีทบาทในสังคมได เพราะวาเราตามแตปญหา แตเราไมสามารถที่จะคลายๆ มีจินตนาการ มี
อะไรทีจ่ะไปขางหนาไดเทาที่ควร ตรงนี้ก็เปนอีกอันหนึ่งที่เปนเนื้อหาที่สํ าคัญที่อยากจะตั้งขอสังเกต
ไวกอนวาดีใจมากนะครับที่นักศึกษาหลายคนหยิบเอาเรื่องเหลานี้ขึ้นมา แตก็มีนอยมาก นอยกวา
เร่ืองแรกมาก เร่ืองทีส่อง ก็มีมากหนอย แตยังมากกวาเรื่องที่สาม อันนี้ก็เปนในเรื่องประเด็นเนื้อหา ที



4

นีผ้มคดิวาในประเด็นเนื้อหานี้ ผมคิดวาสอบผาน A มเีนือ้เร่ืองที่หลากหลายในเนื้อหาผมดีใจมาก คือ
เวลาฟงเฉพาะถาเผื่อเราอยูแตในมหาวิทยาลัยของเรามันก็มีเนื้อเร่ืองแคนี้ พูดเรื่องอะไรก็แคนี้ แต
เวลาไปที่อ่ืนรูสึกวามันมีหลายเรื่องที่ผมคิดวาเวทีอยางนี้ เปนเวทีที่จะชวยใหเราไดเห็นภาพอยางนี้
มากขึ้น

ทนีี้พอมาดูในเชิง concept ผมคดิวามีความพยายามที่จะนํ า concept ใหมๆ มาใชหลายตัว
เหลือเกิน นํ ามาใชมากและก็ concept ทีย่งัเปนแบบคลายๆ กับในรูปแบบเดิมนี้ยังมี โครงสรางหนาที่
กย็งัมอียูบาง และก็มีการปรับเปลี่ยนมาเปนลักษณะแบบ phenomenology….. อะไรตางๆ จนกระทั่ง
มาถึง postmodern  อันนีก้็รูสึกวามีการครอบคลุมในประเด็นเชิง concept นีค้อนขางจะมาก ในแงผม
แลวผมคิดวาเอา concept มาใชอยางเดียวนี้ concept ทีใ่ชถึงแมจะตัวเดียวกันแตมันใชไดในหลาย
ระดบั ประเด็นก็คือวาถึงแมจะเปน concept ใหมแตมันใชระดับตํ่ า ระดับตํ่ าก็ไมใชไมดี มันดีแตมัน
ไมเพียงพอ  คือระดับตํ่ าหมายความวา concept เราใชไดสามระดับแตเราจะใช concept ระดับแค
เพยีง…  ภาษาอังกฤษเรียกวา descriptive concept  หมายความวา  concept ทีเ่ราใช  มันมีอํ านาจมาก
แตเราใชมันนอย คือใชมันแคเปนแตเพียงตองการจะแจกแจงบรรยายสภาพที่เห็น ซ่ึงการบรรยาย
ตามสภาพทีเ่หน็นี้มันจะไดเปนแตเพียงเรื่องของปลายเหตุ  ปรากฏการณที่ปลายเหตุ แตภาระหนาที่
สํ าคัญของสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาตองไปที่ตนเหตุใหได ถาไปที่ตนเหตุไมไดมันก็จะมีปญหา 
แสดงวาเราใช concept ไมคุมคา ใชไดนอยกวาที่ศักยภาพที่มันมี  ซ่ึงที่จริงแลว concept มันสามารถ
จะยกระดับไดไปถึงขั้นระดับที่เรียกวาเปน analytical concept  ใช concept อันเดยีว ตัวเดียวกัน ไมวา
อะไรที่เราใชทั้งหลายแหลจะเปนอะไร ไมวาจะเปน representation concept, space concept, 
otherness concept,  globalization concept บรรดามีมากมายใน postmodern ทีน่ ําเสนอมาเราใชมัน
นอยกวาที่พลังมันมี เราใชในระดับ description นี้มาก ใชในฐานะที่มันเปน analytical มมีากเหมือน
กนัแตยงันอย แลวถาเผื่อจะยกเปนอีกระดับหนึ่งคือระดับที่เปน critical concept ใช concept ไปใน
เชิง critical กย็ิง่จะนอยลงไปอีกเปนลํ าดับ ดังนั้นผมจึงมีขอเสนอ ก็คือวาที่อยากเห็นและอยากคิดวา  
concept ที่เรามีนาจะใชใหมันเต็มศักยภาพความสามารถ ถาหากวาใชไดเต็มทั้งสามระดับมันก็จะ
ชวยทํ าใหคุณคาหรือความสามารถในการใช concept มนัยกระดับขึ้น  อันนี้ก็เปนประเด็นในเชิง 
concept

อันทีส่าม ก็เปนเรื่องของวิธีวิทยา วิธีวิทยานี้ ไมไดหมายถึงจะใช Chi-square หรืออะไร
ตางๆ ไมใชเร่ืองของเทคนิค วิธีวิทยามันคือ contexualization เพราะเราสอนกันในเรื่องการวิจัย เรา
ไปเนนเรือ่งเทคนิคการวิจัยมากกวาจะมองวิธีวิทยาไปในเชิงการจัดระบบคิด ดังนั้นจึงเปนปญหา ซ่ึง
ตรงนี้ผมคิดวามันมีปญหา การที่เราเปลี่ยนจาก modern มาเปน postmodern มากขึ้นดูเหมือนมันเกดี
หรือไงไมทราบ แตวาเราใชมันไมเทาที่ควร แตพอถึงวิธีวิทยายิ่งมีปญหาใหญเลย เพราะวาการที่เรา 
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shift คอืเปลี่ยนจาก modern มาเปน postmodern แตปรากฏวาวิธีวิทยาของเรายังเปนวิธีวิทยาแบบ
ดานเดยีวอยูมนัก็เปนปญหา หมายความวาพอเรามาเปลี่ยนจากเมื่อกอนดูเหมือนวาพวก modern ดู
มัน macro เกินไป ดูโครงสรางดูอะไรตางๆ มองไมเห็นคน พอคราวนี้มาดูคน ดคูนไปดูคนมาก็เลย
เห็นแตคนไมเห็นอยางอื่น คือมันเปนปญหาคือวา ทํ าไมเราถึงติดกับประเด็นเกาก็คือ  ประเด็น 
macro/micro มนัมปีญหาอยูเหมือนกัน เทาที่ผมเห็นการนํ าเสนอตรงนี้รูสึกวา  การเปลี่ยนตรงนี้ผม
ไมแนใจวามันทํ าใหผลงานวิจัยเราดีขึ้นหรือไม  ผมตั้งคํ าถามตัวใหญๆ วามันอาจจะยังมีปญหาอยู
เพราะวาพอมา macro/micro แตกอนเราก็พูดกันมากวาในเรื่องบริบทไมสํ าคัญ แลวพอเราไมวา 
macro/micro บริบททีว่าโดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่หันไปทํ าเชิงปริมาณ แตวาใช micro กจ็ะขาดบริบท
เพราะเราไปเชื่อและติดอยูใน modernism คอืไปติดอยูใน concept ทีเ่ปนสากลมากเกินไปในขณะที่
ไมไดเชื่อมั่นในเรื่องเงื่อนไขของการตัดสินใจของอะไรตางๆ เทาที่ควร นี้ก็เปนประเด็นหนึ่งที่ผมคิด
วามีความสํ าคัญ อยางเชนวาบางประเด็นที่คนในเชิงคุณภาพที่หันมาใช postmodern มากขึ้น พูดถึง
ปญหาตางๆ หลายเรือ่งดวยกัน อาจารยปราโมทยก็พูดขึ้นมาวาปญหาเหลานั้นมันอาจจะเกี่ยวของกับ
เร่ืองการอพยพหรือการเคลื่อนไหวของประชากรก็ได แตปรากฏวาเราไมไดมองตรงนั้นเพราะวาเรา
ไปมองตรงจุดยอยและเราก็ไมเห็นความเคลื่อนไหวอื่นๆ ทีม่นัเกดิขึ้นรายลอมนั้นเลย อันนี้ผมก็คิดวา
เปนปญหาเหมือนกันในแงที่วาเราจัดลํ าดับความสํ าคัญ ประเด็นคือเราแยกแยะไมถูกวาเราควรจะ
มองอยางไรบาง อันนี้ก็เปนประเด็นในเชิงวิธีวิทยาที่ผมคิดวา เพราะทํ าไมรูไหม ถาหากวาเราไปถก
ในประเดน็ทีเ่ปนเรื่องความเปนมนุษยมากขึ้น เราไปเนนตัวคนโดยที่ไมเชื่อมไปสูระดับ macro จะ
ไมเห็นความเคลื่อนไหวทางสังคมเทาที่ควร ประเด็นปญหาในแงที่วามิติเชิงนโยบายนี้มันออกไม
คอยได ผมก็คิดวา ผมก็อาจจะเปนประโยชนนิยมอยูหรือเปลาก็ไมรู แตผมคิดวางานวิจัยตางๆ แมวา
จะเปนในเชิงวิชาการก็ตามมันคงจะตอง…..เพราะเนื่องจากทรัพยากรเรามีอยางจํ ากัดแบบเศรษฐ
ศาสตรเขาวา ก็ตองพยายามผลักดันใหงานเหลานี้มีนัยเชิงนโยบายมากขึ้นดวย  แตขณะเดียวกันเชิง
นโยบายไมใชเชิงนโยบายที่ตอบสนองอะไร แตเชิงนโยบายที่มองเห็นคนอื่นเชิงวิพากษ  ซ่ึงการที่จะ
น ําเสนอวิธีวิทยาขณะที่ใช concept เชงิวพิากษไดมันจะตองมี…..ไอตรงนี้ผมคิดวามันมีความสํ าคัญ
ในเชิงวิธีวิทยาไมใชวิธีวิทยาในการบรรยายอยางเดียว แตวิธีวิทยาของเราควรใหความสํ าคัญในมุม
มองเชิงวิพากษ ผมคดิวาถาจะมีอะไรที่จะบอกตัวเราเองไดวามันเปนลักษณะสํ าคัญของสังคมวิทยา/
มานษุยวิทยามันก็มีสองอยางนี้ ผมคิดวาอันหนึ่งก็คือ เร่ืองของ reflexivity คอืการที่เรามาตรวจสอบ
สะทอนกลับกับการวิพากษ อันนี้มันถึงจะเปนวิธีวิทยาที่ชวยทํ าใหเราสามารถใช concept และก็
สามารถใชวิธีการศึกษาใหมีประโยชนมากที่สุด อันนี้ก็เปนเรื่องของวิธีวิทยาและอีกอันหนึ่งที่วายังมี
ปญหาอยูมากพอสมควรก็คือในเรื่องของการที่จะแปล concept มาสูขอมูลในภาคสนามเอง ปญหาก็
คอืวา งานหลายชิ้นผมไมมีเวลาที่จะลงไปยกตัวอยางรายชิ้นก็ตองขอโทษดวย เดี๋ยวจะซักถาม ถาเผื่อ
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ทานทีส่นใจที่ผมวาไวนี้มันตรงกับชิ้นไหนบาง ซ่ึงผมก็อาจจะจํ าไดบาง ไมไดบาง แตปญหาหนึ่งก็
คือวา เราคิดวา  concept ตวัเดยีวนี้มันแปลวาเอาไปใชตูมกับขอมูลทันทีเลย แตจริงๆ แลว concept 
มันมี linkage คอืมันมีตัวตอของมัน          คือมันตองแปล concept หนึ่งไปสูอีก concept หนึ่ง คือ 
concept มหีลายระดับ นอกจากระดับที่ผมวามาแลวเร่ืองของ descriptive, analytical, critical แลว
concept มนัยงัโยงไปอีก มันโยงกันหลายตัวมันตองตอกัน ปรากฏวาแตละคนนั้นพอบอกวา concept
การวจิยัแทนที่จะนํ ามาเปนกรอบคิดปรากฏวาใช concept เปนตัวโดด อันนี้ผมคิดวาเปนปญหาเพราะ
มนัจะทํ าใหหางแลวเราคิดวา concept นัน้เปนคํ าตอบสํ าเร็จรูปสํ าหรับที่จะทํ าการวิจัย แตที่จริงแลว 
concept มนัเปนเครือ่งมือทางความคิดที่จะชวยใหเราตั้งคํ าถามใหดีขึ้นเทานั้น ตรงนี้ก็เลยคิดวาเปน
วธีิวิทยาที่อาจจะตองมี session พเิศษทีจ่ะมาถกกันเรื่องนี้อยางจริงจังมากขึ้น ซ่ึงคิดวาทั้งหมดนี้ที่ตั้ง
ขอสังเกตเทานี้มีเวลาอันจํ ากัด ผมก็คิดวาอาจจะเปนขอสังเกตกวางๆ ถาเผื่อวามีอะไรก็เพิ่มเติมชวง
หลัง  ขอบคุณมาก

รศ.ดร.สมศักดิ ์ศรีสันติสุข    คงไมสรุปนะครับ ตอไปขอเชิญอาจารยปริตตา

อ.ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล   คอืวาอาจารยอานันทก็ไดพูดสิ่งที่ดิฉันตั้งใจจะพูดไปหมดแลว 
และกไ็ดใชเวลาเกินมาประมาณสองเทา  ดิฉันขออนุญาตยกเวลาสวนของดิฉันใหอีกสองทาน…

ประเดน็ของดิฉันก็คลายๆ กับอาจารยอานันท ความคิดก็คงไมตางกันมาก แตอาจจะพูดดวย
ภาษาคนละแบบ ดิฉันไมอยากมาในฐานะอาจารย เพราะถาหากมาในฐานะอาจารยพอกลับไปดิฉัน
คงตองบอกวาธรรมศาสตรจะตองฝกวิทยายุทธอีกมาก ก็อาจจะสรางความเครียดใหกับทุกคน จึง
อยากจะมาในฐานะนักเรียนมากกวา ดิฉันถามวาไดเรียนอะไรจากการนั่งฟงประมาณวันครึ่ง  ดิฉันมี 
สามประเดน็ที่จะพูด ประเด็นที่หนึ่ง  ดิฉันตั้งคํ าถามของตัวเองวางานทั้งหมดถึงแมจะเปนงานของ
นักศึกษา แตวางานของนักศึกษาก็สะทอนงานของอาจารย เพราะวาคือทุกขของนักศึกษาก็คือทุกข
หรือสุขของอาจารยดวยกัน มันก็ทํ านองคลายๆทุกขสุขของอาจารยเหมือนกันและนักศึกษาในแง
หนึง่กเ็ปนกระจกใหอาจารยสองดูตัวเอง เพราะฉะนั้น ดิฉันตั้งคํ าถามที่หนึ่ง จากทั้งหมดเทาที่ไดฟง
นีต้ ําแหนงของสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาอยูตรงไหนในสังคมไทย และดิฉันตั้งคํ าถามที่สอง ใหกับตัว
เองวา เทาที่ดิฉันมองดูดิฉันคิดวาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไทยมีความเขมแข็งแคไหน และก็คํ าถามที่ 
สามกค็อืวา ถาเปนอยางนั้นภาระกิจตอไปนี้จะเปนอะไร  แตอันนี้ก็เปนทัศนะสวนตัวของดิฉันใน
ฐานะคนที่นั่งฟงอยู ณ ที่นี้

คํ าถามที่หนึ่งวาตํ าแหนงของสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาในสังคมไทยวาอยูตรงไหน อันนี้
ดิฉันก็มีความสงสัยมากก็ไดคุยกับอาจารยสุริชัย อาจารยอานันทก็เปนเวลานานแลววาถาเราเปรียบ
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เทียบกับสังคมตะวันตก วิชาสังคมวิทยาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามทํ าความเขาใจการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคม ซ่ึงเกิดขึ้นมากในชวงศตวรรษที่ 19 วิชามานุษยวิทยาเกิดขึ้นมาจากหลายๆ อยาง สวนหนึ่ง
มาจากความอยากรู ส่ิงที่เราเรียกวา  exotic ซ่ึงอาจจะสรางขึ้นมาภายในความคิดของคนตะวันตกเอง
บางสวนอาจจะเปนกระบวนการที่อยากจะเอาความเจริญไปใหคนอื่นไปใหคนที่ปาเถื่อน เปนสวน
หนึ่งของ civilization อีกสวนหนึ่งอาจจะเปนการสะทอนกลับมายอนดูสังคมของตัวเองหรือสวน
หนึง่อาจจะเปนกระบวนการของจักรวรรดินิยมซึ่งเขามาเกี่ยวของกันอยูดวย ดิฉันเอามาถามคํ าถามวา 
จากที่ไดฟงมาทั้งหมดยี่สิบหาเรื่องโดยประมาณ ทีนี้สังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไทยมีตํ าแหนงอยูตรง
ไหน ขอสรุปดิฉันอาจจะคลายๆ ของอาจารยอานันทที่วาในสวนที่หนึ่ง ดิฉันเห็นวาตํ าแหนงแรก 
วชิาสงัคมวทิยา/มานุษยวิทยา เปนสวนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกวาการพัฒนาสังคมไทยภายใตกระบวน
ความคิดวาสังคมไทยนี้คลายๆ อยูภายใต การเปลี่ยนแปลงไปสูความกาวหนาหรือความเจริญขึ้น 
แลวก็สังคมวิทยาอาจจะเปนสวนหนึ่งของความรูทางวิทยาศาสตร ที่อาจจะชวยใหชีวิตของคนดีขึ้น 
ดฉินัคดิในแนวนีว้าอันนี้เปนแนวพัฒนา อันนี้ก็จะมีเร่ืองซึ่งเปนตัวอยางไมไดครอบคลุมทั้งหมด ถา
เร่ืองไหนดิฉันไมไดกลาวถึงก็ขออภัย ไมไดกลาวถึงไมใชไมสํ าคัญ ไมใชไมดี เพียงแตดิฉันไม
สามารถจะพูดถึงทุกเรื่องได  อันนี้ก็อาจเปนแนวอยางที่ทางมหิดลนํ าเสนอสถานภาพสตรีกับการตาย
ของทารก ทัศนคติการใชยาคุมกํ าเนิด  เครื่องชี้วัดความผาสุกของครอบครัว  ปญหาทุพโภชนาการ
เดก็  ความรุนแรงตอภรรยา การจัดหาแรงงานไปตางประเทศ เปนตน  ตํ าแหนงที่สอง ดิฉันก็เห็นวา
สังคมวทิยา/มานุษยวิทยาที่พูดกันนี้อาจจะเรียกวาแนววิพากษ วิธีการแสดงใหเห็นวาการพัฒนาหรือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดกระทํ าความรุนแรงทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสัญลักษณใหกับคนบาง
กลุมท ําใหคนบางกลุมกลายเปนคนชายขอบ กลายเปนคนที่ไรอํ านาจ หรือถูกกํ าหนดความหมายดวย
คนอืน่นีอ้ยางไร  การศึกษาในแนวนี้ก็จะมีหลายแบบ เชน อันแรกก็คือเปนแนวที่ใหเสียงกับคนที่เรา
ไมเคยไดยนิเสียงมากอน เชน ศึกษาเรื่องแมคา  คนที่ศึกษาเรื่องอยูกอนแตง  คนเก็บของเกา  ซ่ึงก็เปน
การศึกษาที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตหรือความคิดของพวกเขาหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเปนการศึกษาเกี่ยว
กับเรื่องการตอบโต ตอสู ตอรอง กับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดมาจากคลายๆ ผลพวงจาก
อํ านาจซึง่กระทํ ามาจากภายนอก อันนี้ก็อยางเชน   แนวศึกษาเรื่องฝน ปกากะญอ  หรือความรูหมอ
เมือง เปนตน

ต ําแหนงทีส่ามที่ดิฉันมองเห็นก็คือวา สังคมวิทยา/มานุษยวิทยามีบทบาทในการชี้ใหเห็นสิ่ง
ทีด่ฉินัเรยีกวาพื้นที่ใหม คือช้ีใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโลกาภิวัตน และการตอบโตของ
กลุมคน ปจเจกบุคคล ที่อยูในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหลานี้  ไดกอใหเกิดบริเวณหรือพื้นที่ใหมๆ
ขึน้มาในสังคมอยางไรบาง ซ่ึงอาจจะเปนคนกลุมใหม วิถีชีวิตแบบใหม การบริโภครูปแบบใหมๆ  ที่
มคีวามหลากหลาย  อันนี้ตัวอยางเชน  เร่ือง หญิงรักหญิง วัฒนธรรมการกินขนมไทย การทองเที่ยว 
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อัตลักษณวยัรุน เปนตน ฉะนั้น ส่ิงที่ดิฉันไดเรียนรูจากงานนี้ก็คือวา มันก็เห็นเงารางๆ หรือเคาโครง
ของสํ านักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไทยและตํ าแหนงแหงที่ ซ่ึงความรูเหลานี้กํ าลังมีบทบาทหรือวา
กระทํ าอยูในสังคมไทย อันนี้เปนเงารางๆ ที่เห็น และดิฉันจึงตั้งคํ าถามที่สองเมื่อเห็นอยางนี้แลว 
ดิฉันคิดวาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไทยมีความเขมแข็งแคไหน  อันนี้ดิฉันคิดวาในแงหนึ่งถามอง
ยอนหลังไป  ดิฉันสอนหนังสือมายี่สิบปไมตองคํ านวณก็ได  ดิฉันอายุหาสิบป ดิฉันคิดวาสังคม
วิทยา/มานุษยวิทยาไทยก็ไดกาวมาพอสมควรในชวงสองทศวรรษที่ผานมา อันนี้พูดใหกํ าลังใจตัว
เองนะวาเราก็ไดส่ังสมองคความรูขึ้นมาดวยตัวเองในระดับหนึ่ง ดิฉันมองจากอะไร  มองจากเวลาดู
งานวิทยานิพนธของนักศึกษามันมีการอางอิงทั้งงานของนักวิชาการจากตางประเทศ อันนี้ก็เปน
แหลงที่มาของการจุดประกายความคิดที่ใหญมากแหลงหนึ่งของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย 
แตในขณะเดยีวกันดิฉันก็เห็นวามันมีการอางอิงถึงที่มาทางความคิดไมใชขอมูลอยางเดียว   แตเปนที่
มาของความคดิของงาน ของนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไทย เชนเดียวกัน  ฉะนั้นในแงนี้ก็รูสึกวา
มนักไ็ดเร่ิมการสั่งสมอะไรมาในระดับหนึ่ง  แตเมื่อพูดอยางนั้นแลว เมื่อเราดูลักษณะของงานทั้งที่ทํ า
เสรจ็แลวและกํ าลังทํ าอยู คุณภาพของงานดิฉันคิดวาก็ยังมีชองวางใหญๆ อยูสามชองวางที่อยากจะ
พดูถึงส ําหรับดิฉัน สวนคนอื่นก็แลวแตทัศนะของทาน แตดิฉันคิดวาอันนี้เปนชองวางที่สํ าคัญแลวก็
คดิวาเราจะพยายามสรางสะพานเชื่อมชองวางเหลานี้ จะปดมันหรือทิ้งมันไวอยางนี้อยางไรบาง ชอง
วางที่หนึ่ง ดิฉันเห็นชองวางของ methodology ทีห่ลากหลาย อันนี้ก็เปนเรื่องธรรมดา ในสังคมวิทยา/
มานษุยวิทยาที่ไหนก็มี methodology ทีห่ลากหลาย แตที่เกิดขึ้นในเวทีคร้ังนี้ ดิฉันคิดวาที่ชัดมากก็คือ
ความหลากหลาย หรือความแตกตาง หรืออาจจะเรียกวาเปนความตรงกันขามกันดวยซ้ํ าไประหวาง 
methodology ทีเ่นนความแมนยํ า ความพยายามที่จะชั่ง ตวง วัด ปรากฏการณทางสังคมดวยเครื่องมือ
ทีม่มีาตรฐานเชนเดียวกันกับ methodology ทีเ่นนความหมาย ประสบการณ และการตีความ ในขณะ
นีด้ฉินัรูสึกวาเราไมสามารถจะสนทนาขามพรมแดนของ methodology  อยางใหญๆ สองอันนี้ได อัน
ทีจ่ริงมนัคงมรีายละเอียดมากกวานี้  อันนี้ดิฉันตั้งเปนคํ าถามใหกับตัวเอง ดิฉันตอบไมไดวาเราจะทํ า
อยางไร เราจะตองพยายามคลายๆ เปด channel เปดชองในการสนทนาอยางไร หรือวาเราจะปลอย
ใหแตละอันก็พัฒนาความเขมแข็งของตัวเองไปในแตละทางก็เปนไดสองทาง ชองวางที่สองดิฉัน
เห็นชองวางระหวางผูวิจัย นักวิจัยกับแนวความคิดทฤษฎี สํ าหรับดิฉันก็คิดวาเรื่องแนวความคิด  
ทฤษฎ ี กม็ีความสํ าคัญไมพียงแตเนื้อหาของสิ่งที่เรากํ าลังคนหาเทานั้น เพราะวาความชอบธรรมของ
การดํ ารงอยูของนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา ที่จะบอกวาเรามีความแตกตางจากคนที่เขาพูดถึง
ปรากฏการณสังคม ความเปนไปในสังคมโดยอาศัยสามัญสํ านึก  แตกตางจากนักหนังสือพิมพ แตก
ตางจากนักอื่นๆ อยางไร ก็นาจะเปนตรงเครื่องมือทางความคิดของเรา ในการที่จะอธิบาย ในการที่
จะถายทอด ในการที่จะเขาถึงขอมูล ในลักษณะที่มันรอบดานลุมลึกหรือวามีมิติของความเปนมนุษย 
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ลักษณะทีม่นัจะมคีุณคาอะไรบางอยางเปนพิเศษที่เราคิดที่เราเชื่อ แนวความคิดอันนี้ก็สวนหนึ่งดิฉัน
คดิวาไดมาจากการเปรียบเทียบงานของเรากับงานของคนอื่น เปรียบเทียบกับแนวความคิด มโนทัศน
ซ่ึงมีคนอื่นไดสรางมาแลวจากตัวอยางของขอมูลอ่ืนๆ ในขณะนี้ดิฉันมีความรูสึกวามันมีชองวาง
หลายแบบ ยกตัวอยางตัวดิฉันเอง ศึกษาวิชามานุษยวิทยาเมื่อประมาณสามสิบปมาแลว ส่ิงตางๆ ที่
เราพดูกนัในหองนี้ เชน อัตลักษณ วาทกรรม  ภาพแทน ภาพสราง ทุนวัฒนธรรม การตอรองทาง
ความหมาย ทั้งหมดไมมีในพจนานุกรมศัพททางมานุษยวิทยาเมื่อสามสิบปที่ดิฉันเปนนักเรียนไมมี
เลย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็พอจะบอกรุนเราได ถาใครไปเรียนมาแลวเจอคํ าพวกนี้ ก็จะบอกรุนเราไดทัน
ทวีาเรารุนไหน เพราะฉะนั้นไมใชแตเพียงนักศึกษา  ตัวอาจารยเองก็ตองตะเกียกตะกายเพื่อที่จะเขา
ใจสิง่เหลานี้ เพราะสิ่งเหลานี้ก็ไมใชความคิดที่มันกระจางชัดอยูในตัวเอง  ไมใชความคิดที่มันลงตัว 
มกีารถกเถียงมากมายสารพัด เพราะฉะนั้น ชองวางอันหนึ่งที่สํ าคัญมากก็คือ ทั้งอาจารย ทั้งนักศึกษา
กจ็ะตองพยายามเขาใจแนวความคิด ซ่ึงอยูใน currency ทีเ่ราใชกัน ที่ดิฉันรูสึกวามีชองวางก็คือวาใน
ขณะนี ้เชนคํ าวา วาทกรรม อัตลักษณ ใชเยอะมาก จนกระทั่งมันไรความหมาย และความหมายที่เรา
ใชก็ไมตางจากความหมายที่เราพบในหนังสือพิมพ หรือวาในไมทราบในทีวีก็ใชอัตลักษณเหมือน
กนัอะไรตางๆ เหลานี้ คํ าวาวัฒนธรรมก็ใชเหมือนกัน ถาหากวาเราไมไดมีเครื่องมือที่เขมแข็ง ที่แมน
จริงๆ แลว เราก็ไมสามารถใหแสงสวางอะไรกับใครได ประการที่สามที่เกี่ยวก็คือวา ชองวางระหวาง
ความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับแนวความคิดมันมีชองวางสองแบบอยางที่อาจารยอานันทพูดไปแลว 
อันทีห่นึง่คอืความเขาใจที่มาที่ไปของแนวคิดเหลานี้  แนวคิดเหลานี้มันไมไดเกิดมาจากสุญญากาศ 
มนัมปีระวัติศาสตรยาวมาก  และที่จริงเราก็ยังตามไมไดไปถึงไหน

อันที่สองก็คือการใชแนวความคิดเหลานี้ อยางที่ทานอาจารยอานันทไดพูดไปแลวใหเชื่อม
โยงกับรูปธรรมอยางที่มันแนบเนียน  เพราะฉะนั้น เราจะพบวาชองวางที่ดิฉันพบก็คือวางานที่นํ า
เสนอ   บางอยางมีลักษณะ มีแนวคิดในกรอบที่ล้ํ าลึกมาก นาสนใจมาก แตนึกไมออกจริงๆ วาจะไป
ใชทํ าอะไร หรือวาไปเก็บขอมูลอะไรมา ดิฉันก็นึกไมออกจริงๆ แตวาดิฉันประทับใจมากในการ 
articulate ทฤษฎี กบัอกีแบบหนึ่งก็จะพบวามีขอมูลที่มีสีสัน มีชีวิตชีวาสนุกสนานมาก แตวาไมรูจะ
เอามันไปเชื่อมกับความคิดอะไร หรือไมรูวาจะยกระดับใหเปนนามธรรมพอที่เราจะไปเปรียบเทียบ
กบัทีอ่ื่นไดอยางไร อันนี้ก็เปนชองวางสองแบบที่ดิฉันเห็นชัดๆ

ชองวางที่สามก็คือชองวางระหวางผูวิจัยกับเรื่องที่ศึกษาหรือคนที่ศึกษา  อันนี้ดิฉันพูดจาก
มุมมองของนักมานุษยวิทยา ดิฉันใหความสํ าคัญกับประสบการณภาคสนามวาเปนสิ่งสํ าคัญมาก 
ดฉินัเหน็วาผูวิจัยในการเรียนรูนี้เราไดเรียนรูในหลายๆ มิติ   มิติการใชสติปญญาทางวิชาการก็เปน
มติหินึง่ แตดฉินัรูสึกวาวามิติที่เราจะเขาถึงคนอื่นในฐานะที่เราเปนมนุษยดวยกัน มิติทางดานอารมณ 
มิติที่เราจะเอาใจเขามาใสใจเรา อาจจะยังไมเห็นชัดเทาไรในงานที่เสนอมา ดฉินัรูสึกประทับใจกับ 
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เชน อยางงานของคุณบุญธวัช  ที่ศึกษาเรื่องคนเก็บของเกา  ประทับใจกับประโยคที่เธอพูดวา การ
ศึกษาภาคสนามไดขัดเกลาผูวิจัย คือไมใชเฉพาะการคิดเทานั้น ไมใชกระบวนการคิดเทานั้น แต
ประสบการณของการเขาไปเรียนรู เขาไปสัมผัสมิติทางอารมณจํ านวนมากในภาคสนาม ดิฉันคิดวา
มันมีความสํ าคัญ คิดวาอันนี้เปนการเรียนรูที่มีความสํ าคัญของการศึกษาที่เราอยากจะเนนความเปน
มนุษยฉะนั้นมาถึงคํ าถามที่สามวาภาระกิจตอไปคืออะไรนอกจากที่เราทุกคนก็ตองไปฝกวิทยายุทธ
ของเราเองแลว ดิฉันคิดวาในฐานะที่เราพยายามจะสรางเครือขาย ดิฉันก็เห็นเหมือนกับทุกๆ ทาน วา
เราจํ าเปนจะตองขยายคุณภาพและปริมาณของการแลกเปลี่ยนในเครือขายของเราใหมันเขมแข็งมาก
ขึน้ เขมขนมากขึ้น  ทํ าใหเกิดทั้งการเกื้อกูลและก็ทะเลาะกันใหมากขึ้น ดิฉันคิดวาเรามีความจํ าเปนที่
จะตองทะเลาะกันมากกวานี้ ทั้งทะเลาะกันและก็ทั้งแขงกัน ทะเลาะมิใชมีความหมายวาทะเลาะกัน
เพือ่ทีจ่ะฆากนัตายไปขางหนึ่ง แตทะเลาะเพื่อที่จะเขาใจความแตกตาง แขงไมใชเพื่อที่จะเอารางวัล
วิทยานิพนธดีเดนหรือวาชิงดีชิงเดน แตเพื่อที่จะปรับตัวเราเองใหยกระดับตัวเราเอง ใหทํ างานให
หนกักวานี ้  ยกตัวอยางเชน ดิฉันมานี่รูสึกนอยเนื้อตํ่ าใจมากที่อาจารยอานันทกับอาจารยยศมีหนังสือ
ใหมมาแจกดิฉัน ดิฉันก็ไมมีอะไรเปนของกํ านัล ดิฉันก็รูสึกนอยเนื้อตํ่ าใจมาก คราวหนาก็ตองรีบหา
หนังสือมาแจกเปนการแลกเปลี่ยน ดิฉันคิดวาในการมาคุยกันนี้ ดิฉันก็ไดแลกเปลี่ยนและก็ไดทํ า
ความเขาใจแนวความคิดหลายๆ อันซึ่งดิฉันมีความสนใจอยู เชน ทุนทางวัฒนธรรม   เมื่อกี้ก็ไดแลก
เปลีย่นกบัคุณบุญลือ เร่ืองการตอรองทางความหมายก็ไดแลกเปลี่ยนกับคุณที่ทํ าเรื่องฝน อันนี้ดิฉันก็
เหน็ดวยกบัขอเสนอของนักศึกษาที่วาเรานาจะทํ าอะไรใหมันเฉพาะเปนกลุมยอยลงไป  เพราะฉะนั้น
ดฉินัมคีวามสนใจจะแลกเปลี่ยนกับใครก็ตามที่สนใจประเด็นประเภท identity การตอรองทางความ
หมาย ทนุทางวัฒนธรรม อะไรพวกนี้ ดิฉันคิดวาเรานาจะจัดใหมันสามารถที่จะเขมขนลงไปได มา
แลกเปลีย่นวาเราใชแนวความคิดนี้แบบอยางไร เราเขาใจมันอยางไร และเราเขาใจแตกตางกันอยาง
ไร เพราะตอนแรกที่คุณบุญลือพูดถึงทุนทางวัฒนธรรม ดิฉันไมไดนึกถึง Bourdieu เลยและภาพของ 
Bourdieu ก็ไมไดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมของคุณบุญลือเลย แตหลังจากไดคุยกับอาจารยยศและ
คณุบญุลือ ดฉินัก็คิดวาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพบกันครึ่งทางและก็ทํ าใหเห็นวาวิธีการที่เรานํ าความคิด
อันนีซ่ึ้งเปนความคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส ยกออกมาจากบริบทของสังคม bourgeois ฝร่ังเศส เอา
มาใชกับสังคมของคุณบุญลือ คุณบุญลือใชกับปกากะญอ ของดิฉันใชกับนางละครเตนกินรํ ากิน  
ปรากฏวาเราทํ าไดคนละแบบอันนี้ก็เปนการเรียนรูที่สํ าคัญมากสํ าหรับดิฉัน

อีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากดิฉันสนใจงานภาคสนามคิดวาเรานาจะคิดถึงรูปแบบของการแลก
เปลีย่นแบบแปลกๆ ออกไป นอกจากที่จะนั่งฟงการบรรยายหมู ดิฉันคิดวาเราอาจจะจัดประเภทไปดู
งานภาคสนาม ไปสัมผัสงานภาคสนามหรือไปรวมแลกเปลี่ยนในภาคสนามของงานกลุมที่เราสนใจ 
อันนีห้าทางจดัในรูปแบบไหนดิฉันยังนึกไมออกเหมือนกัน คิดวาการไดสัมผัสงานภาคสนามเปนสิ่ง
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สํ าคัญสํ าหรับดิฉันเปนการกระตุนใหเราเกิดคํ าถามแลวก็กระตุนใหเกิดการเปรียบเทียบกับงานที่เรา
ท ําอยู  ไดมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดิฉันมีขอสังเกตเล็กๆ นอยๆ เทานี้คะ

รศ.ดร.สมศักดิ ์ศรีสันติสุข    ขอบคุณครับผมคงไมสรุป เชิญอาจารยยศครับ

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ   ทีจ่ริงผมไมเหลือประเด็นจะพูดแลวจริงๆ วันครึ่งมานี่นั่งฟงไปแลวก็จดไป
เขยีนบทความไดช้ินหนึ่ง ไดโนตประมาณสิบกวาหนา แตอาจารยอานันท อาจารยปริตตาพูดไปหมด
แลว  ผมกเ็ลยจะใชสิทธิ์เทาที่มีอยูพูดถึงประเด็นเดียวที่อยากจะพูด คืออยากจะพูดเรื่องของตัวกรอบ
คิดซึ่งผมคิดวาจากการฟงนักศึกษาวันครึ่งทั้งในขณะนี้ผมไดเรียนรูอะไรหลายอยาง ที่ไดฟงรูสึกวา
มนัมขีอจ ํากัดบางอยางจากการทํ างานของนักศึกษา  ผมมีเวลาสิบนาที และผมจะพูดหาประเด็นๆ ละ 
สองนาที  ประเด็นแรกที่ผมคิดวา มีนัยสํ าคัญมากๆ จากที่ฟงมาวันครึ่งก็คือการใช concept ของนัก
ศกึษาในลักษณะที่ไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกวา local context คอืบริบทของพื้นที่ที่ตัวเอง
ศึกษา ผมคิดวาตรงนี้มันเปนประเด็น…. ผมไมแนใจวามันเปนประเด็นปญหาของการทํ าวิจัยหรือ
เปนประเด็นของการนํ าเสนองานวิจัย อันนี้อาจจะเปนขอจํ ากัดของการนํ าเสนอก็ได แตมันอาจจะ
เปนขอจ ํากดัของการทํ าวิจัยเองดวยก็ได  อันนี้ตองยกประโยชนใหกับแตละงานแตละชิ้น แตเทาที่ฟง
นีป้ระเด็นของผมก็คือวามันมีปญหาของการพยายามที่จะไปเชื่อมโยง concept ทีใ่ช ใหเขากับตัวพื้น
ที่หรือ unit of analysis หรือชุมชนหรอืจะเปนอะไรก็แลวแตที่เราจะศึกษามันไมคอยเห็นภาพของ
ความเชื่อมโยงที่วา ศึกษาใคร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร ในบริบทอยางไหน ภายใตเงื่อนไขอะไร ภาพ
ตรงนี้มันไมคอยเห็นเทาไร ตรงนี้สํ าหรับผมมันมีความสํ าคัญเพราะผมคิดวาการที่สังคมวิทยา/
มานุษยวิทยาจะมีบทบาทในการทํ าอะไรบางอยางมันจํ าเปนจะตองเขาใจบริบทของการศึกษาของเรา
อยางชัดเจนกอนที่เราจะสราง ideal ของเราอยางที่เราเคยพูดกันมานาน generalization หรืออะไรก็
แลวแต articulate construct  ของเรามันตองชัด แตถาเผื่อเราไมสามารถโยง  concept ใหเขากับ local 
context ทีเ่ราศกึษาไดมันจะไมเห็นภาพของเงื่อนไขของการศึกษาของเรา และมันทํ าใหพลังในการ
อธิบายในการใช concept มันเบลอ ตรงนีม้นัโยงไปสูประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดวามันเกี่ยว
ของกันคือวาผมนั่งฟงวันครึ่งผมมีความรูสึกวานักศึกษาจํ านวนไมนอยยังคงพยายามที่จะมองปญหา
ในลกัษณะทีเ่ปนมิติเดียวคอนขางมาก  มันขาดมุมมองในลักษณะที่มันหลากหลายและเชื่อมโยง งาน
บางอันจะเลนมิติทางวัฒนธรรมก็เลนแตมิติทางวัฒนธรรม มันไมมีบริบทอื่น เชน งานที่เศรษฐ
ศาสตรการเมืองเขามาเกี่ยวของก็เลนแตเศรษฐศาสตรการเมืองไมสนใจวัฒนธรรมเลย  บางอันก็เปน 
feminist อยางเดียวไปเลย อันนี้ไมไดเปนปญหาของการเลือก concept แตอยางเดียว แตผมคิดวาเปน
ปญหาการศกึษาแบบมิติเดียว  ยกตัวอยางเชน  งานหลายชิ้นทํ าเรื่องอัตลักษณ  พูดถึงเรื่องของตัวตน



12

ความเปนตวัตนของคน แตในขณะเดียวกัน อัตลักษณมันยังมีความหมายอื่น เชน มันหมายถึงพื้นที่
ทางสังคมหรือการเปดพื้นที่ทางสังคม พูดงายๆ ก็คือมันมีมิติอ่ืนๆ ที่มันซอนทับกันอยู ผมมา
เชียงใหมถาเราไปนั่งอยูหนาตลาดเชียงใหมเราจะเห็นคนขี่รถมอเตอรไซคมาที่ตลาดเดินเขาไปซื้อ
ของพูดอูคํ าเมืองชัดเจน เพราะวาพูดคํ าเมืองแลวซ้ือของไดถูก ซ้ือของเสร็จแลวกลับออกมาขี่
มอเตอรไซคออกไปตํ ารวจเรียกเพราะไมสวมหมวกกันน็อค ไอคนๆ เดียวกันนี้ พูดคํ าเมืองไมไดแลว  
พดูภาษามง  ตํ ารวจเรียกทํ าไมฟงไมรูเร่ือง ตํ ารวจพูดอะไรฟงไมรูเร่ือง พูดไดภาษามงซึ่งตํ ารวจฟง
แลวรํ าคาญก็ปลอยไป พอคนนี้กลับไปบานไปนั่งชวยเมียทอผาเย็บผาของลีซู เพื่อที่จะไปขายใน
ตลาดไนทบาซาร พอตกเย็นแตงตัวเปนอาขาและก็ขายของที่เพิงที่ไนทบาซาร ถามวาคนๆ นี้มีอัต
ลักษณเปนอะไร ประเด็นก็คือวา มนุษยมันมีความซับซอนในตัวของมันเอง อัตลักษณทุกอยางมัน
ซับซอนอยู แตเรามักจะไปมองในเรื่องอันเดียวดูเหมือนกับวามันเปนสิ่งที่สํ าคัญที่สุดในชีวิตของเขา 
แตปญหาก็คือวาเวลาที่เรามอง concept มนัจะตองดูในหลายมิติ ยกตัวอยางเชน มันจะตองดูมิติของ
ความสัมพันธ เชนถาสัมพันธกับตลาด การบริโภค สังคมวิทยาเลนเยอะมากเรื่องของการบริโภค
เพราะมันเขากับการนิยามความหมายของความเปนมนุษยในรูปแบบตางๆ เขามานิยามรางกายของ
มนษุยในรปูแบบตางๆ เพราะในแงนี้มนุษยถูกนิยาม  ในขณะที่เขาก็พยายามจะนิยามตัวตนดวยไป
พรอมกัน มันเปนประเด็นของความสัมพันธที่เราเรียกวาความสัมพันธ……ในขณะเดียวกันอัต
ลักษณอาจจะเปนเรื่องยุทธวิธีในการนํ าเสนอตัวเอง ยุทธวิธีในการจัดวางตัวเองเพื่อสรางผล
ประโยชนบางอยางหรือเพื่อปรับจุดยืน  เพื่อปรับจุดเผชิญหนากับคนกลุมอื่นซึ่งเขากํ าลังมีปฏิ
สัมพนัธอยูในบริบทของความสัมพันธเชิงอํ านาจ หรืออัตลักษณอาจจะเปนเรื่องของ resistance ของ
การตอตาน ของอะไรตางๆ ตรงนี้หมายความวาในอัตลักษณคํ าเดียวในคนกลุมเดียวที่เราศึกษามันมี
ความซับซอนของปรากฏการณอยู แลวจะทํ าอยางไรที่เราจะดู concept ใหมันมองเห็นมิติที่มันซอน
กันอยูของปรากฏการณอันเดียวได ตรงนี้ที่ผมอยากจะใหความสํ าคัญกับสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นผมไมมี
เวลามากไปกวานี้ที่จะพูดถึงประเด็นอื่น

ประเดน็ทีส่ามทีผ่มอยากจะพูดถึงก็คือ ประเด็นนี้จะพูดสั้นนิดเดียวก็คือการแบงแยกระหวาง
subjectivity กับ objectivity ในงานที่ฟงวันครึ่ง ผมมีความรูสึกวาลูกตุมของ concept มนัสวิงมาสู 
postmodern คอนขางจะแรงจนบางคนมันกระดอนกระเด็น มันเลนเรื่อง subjectivity เสยีจนกระทั่ง
ลืม Marx ผมอยากจะใชคํ านี้วาความคิดของมนุษยทั้งหมดมันเปนภาพสะทอนของสภาวะวิสัย แตวา
ตอนนี้เรามาเลนเรื่อง subjective identity จนกระทัง่ไมคอยสนใจภาวะวิสัยที่มากํ าหนดหรือมาสราง
เงือ่นไขนั้นใหเกิดในตัว Subjective ตัง้แตตนเราลืม Durkheim ที่พูดถึง statistical regularity จํ าได
ไหมคํ าวา social fact คอือะไร เราจะมาเลนแต subjective identity จนกระทั่งเราลืมไปวามันมี social 
fact ทีจ่ ําเปนที่จะตองอธิบาย เพื่อทํ าความเขาใจเงื่อนไขของ subjective identity ตัง้แตตน ในขณะ
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เดยีวกนัการแบงแยกตรงนี้ทํ าใหมีประเด็นปญหาวา  ดวยการที่เราไปใหความสํ าคัญกับ subjective 
identity เรากเ็ลยมองและก็แบงแยกชัดเจนระหวางการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผมไม
อยากเหน็การแบงแยกแบบเด็ดขาดในลักษณะเชนนี้ทั้งในรูปของ subjectivity, objectivity และก็การ
วจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ผมคิดวามันเปน false dichotomy ผมคดิวามันเปนการแบงแยกที่มันลวง 
ประเดน็นีม้เีนื้อหาเยอะมากถาอยากจะพูดตอไปคุยกันขางนอกได

ประเด็นที่ส่ีคือเร่ืองการนํ าเอา concept จะเรียกวา concept หรือเปลาก็ไมรู แตวามันเปนคํ าที่
สังคมวทิยา/มานุษยวิทยาใชเยอะมาก เชน ประชาสังคม  สังคมเขมแข็ง  คํ าเหลานี้ไดยินบอย  แตได
ยนิทีไ่รผมรูสึกอยางนี้ทุกทีเลยวามันลอยมันอยูตรงไหนก็ไมรูมันอยูในอากาศ ประชาสังคมนี่อาจารย
ประเวศแกฝนของแกเอง แลวเราก็ไปเอาของแกมาเรื่อยอันนี้ไปโทษอาจารยประเวศก็ไมได เพราะ
อาจารยเปนนักคิดแลวก็นํ าเสนอทางเลือกเพียงแตวาเราไปเอาทางเลือกมา  หนาที่ของสังคมวิทยาคือ
จะตองอธิบายปรากฏการณ และความเคลื่อนไหวทางสังคมจากความเปนจริงไมใชจาก ideal อยาง
เดียวปญหาก็คือ วาบอยครั้งที่เรามักไปหยิบ concept แบบนี้หรือยืมคํ าแบบนี้ โดยไมไดดูความ
สัมพันธทางสังคม ภาษาทางสังคมวิทยาคือเราไมได situate มนัลงในเงื่อนไขตางๆ เพราะวาในความ
เปนจรงิแลวปรากฏการณตางๆ ในสังคมมันขึ้นอยูกับเงื่อนไข  ผมยกตัวอยาง เชน เราพูดถึงงานวิจัย
เร่ืองปาชมุชน มันเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะคนมันตองจัดการ เพราะคนมันตองสรางความมั่นคงใน
การยงัชีพมันตองจัดการทรัพยากร มันตองสรางความเปนธรรมทางสังคมหรือในชวงหลังมันตองจัด
การกเ็พราะวา มันถูกรุกรานจากรัฐ จากนายทุน จากอะไรตางๆ ดังนั้นการจัดการมันเกิดภายใตเงื่อน
ไขตางๆ ดังนั้นประเด็นก็คือวาภายใตเงื่อนไขอะไรที่ความสัมพันธเครือขายหรือหนวยตางๆของสิ่งที่
เราเรยีกคํ าเหลานี้  มันไดรับการสรางและผลิตซํ้ าขึ้นมา ประเด็นที่ผมเปนหวงก็คือวา เรามักจะพูดถึง 
concept บางอยางโดยที่ไม situate มนัลงในเงื่อนไขที่ชัดเจนและประเด็นสุดทายที่ผมอยากจะพูดถึงก็
คอืงานที่ทํ ากันเยอะมากคือประเด็นเรื่อง gender ผมนบัไดเจ็ดถึงแปดชิ้น แตวาเวลาที่พูดถึง gender 
และอันนี้อาจจะ apply ถึง concept อ่ืนๆ ดวยดวยเหมือนกัน มันมีแนวโนมที่เรามักจะไมไดดู เรามอง
concept เดยีวแตเราไมไดพยายามโยง conceptอ่ืนๆ เชน เร่ืองแมคา เร่ืองหาบเร เร่ืองความรุนแรง 
เร่ืองอยูกอนแตง อะไรตางๆ ไมคอยพูดถึงวา    สังคมไทยมันมี  social construction  ของ sexuality
อยางไร ระบบครอบครัวเครือญาติเปนอยางไรมันเกี่ยวของกับ gender ในรปูแบบไหน การเปลี่ยน
แปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองมันมีผลกระทบอยางไร sexual regulation การควบคุมทางเพศมัน
เปล่ียนอยางไร การเปดตัวของเพศอื่นๆ  ที่มีอยูเยอะแยะเต็มไปหมดมันกํ าลังสงผลกระทบตอ 
concept เร่ือง gender ในสังคมไทยอยางไร แตเรากลับไปใช genderในตวัของมันเองแลวเราไมได
โยง concept
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ประเด็นสุดทายก็คือการทํ างานทางสังคมวิทยามันไมควรจะคิดถึง concept ในลกัษณะที่มัน
โดดๆ แตมันจํ าเปนจะตองโยง concept เขาดวยกัน  เพราะเวลาที่เราศึกษา เราศึกษาถึงความสัมพันธ 
หรือชุดของความสัมพันธ ฉะนั้นเรามีความจํ าเปนจะตองโยง concept เขาดวยกันผมพอแคนี้แหละ
ครับ

รศ.ดร.สมศักดิ ์ศรีสันติสุข   ขอบคุณครับ ขอเชิญอาจารยรัตนาตอเลยครับ

อ.ดร.รัตนา บุญมัธยะ  วนันีก้ค็งเปนนักเรียนจริงๆ เปนนักเรียนจากอาจารยรุนพี่ๆ ทั้งสามทานและก็
เปนนกัเรยีนส ําหรับนักศึกษาที่มาฟงวันครึ่งนี่ คิดวาไดเรียนรูอะไรเยอะมาก จากแงมุมความพยายาม
ทีพ่วกเราทกุคนพยายามจะเขาใจความซับซอนของความเปนมนุษยในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนชาว
เขา  ชาวราบ ชาวชนบท หรือวาผูชายผูหญิง รูสึกวาความเปนมนุษยมันเขาใจยากมาก ยิ่งฟงทุกวันรู
สึกยิ่งซับซอนขึ้นทุกวันและก็เขาใจวานักศึกษาเองที่ทํ าความพยายามที่จะเขาใจมนุษยชาติก็คงมี
ปญหามากในเรื่องที่วาจะเอา concept อะไรมาอธิบายความซับซอนเหลานี้ คงไมใชแตนักศึกษา ดิฉัน
เองในฐานะที่เร่ิมเขามาควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาโทในประมาณสองถึงสาม
ปหลังนี ่ กป็วดหวัเหมือนกันไมใชวาคนรุนเกาจะไมรูคํ าพวกนี้ ที่อาจารยปริตตาพูดมา ไมวาจะเปน 
discourse, space อะไรเหลานี้ กับการศึกษาแนวใหมๆ representation ค ําพวกนี้อาจารยรุนใหมก็
เหมอืนกนักด็ ํานํ้ ารวมไปกับนักศึกษาในหลายๆ เร่ืองเหมือนกันเพราะวา concept พวกนี้มันไมงาย
เลยที่จะเขาใจ อีกอยางหนึ่งที่นักศึกษาจะบนเสมอวาตํ ารับตํ าราก็ไมพอไมรูวาจะอานอยางไรและ
บานเรามีปญหาก็คือนักศึกษาสวนใหญมีขอจํ ากัดในเรื่องภาษาอังกฤษมากเพราะแมแตเลมที่แปล
เปนไทยแลวก็กระทอนกระแทนมันสื่อ concept ไมไดเลยเพราะวาคํ าในภาษาไทยก็ไมมี อยาง 
discourse แปลวา วาทกรรม นักศึกษาถามวาวาทกรรมแปลวาอะไรใหชวยๆ แปลตอบางทีก็มึน
เหมอืนกนัไมรูจะตอบอยางไรดี  ในเรื่องแนวโนมการใชแนวคิดทฤษฎีใหมๆที่ปรากฏในระยะหลัง 
หาปมานีรู่สึกวามันคอนขางจะยาก  แตก็ดีใจที่เห็นวาในรอบวันครึ่งนักศึกษาเราก็พยายามใชแนวคิด
ทฤษฎีใหมๆ โดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็นาสนใจ แตวา
ตรงนี้อยากฝากเปนประเด็นก็แลวกันวาทํ าอยางไรจะแกไขปญหาตรงนี้เพื่อใหทั้งนักศึกษาเองและ
อาจารยเองสามารถจะใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง จริงอยางที่อาจารยปริตตาบอกเพราะวาบางทีก็ใช
แบบไมคอยมั่นใจเหมือนกันเพราะถาเรามีเวทีใหทั้งอาจารยและนักศึกษารุนใหมๆ ไดมาพบเจอกัน
มากขึน้และไดมาชวยกันพิจารณาวาเครื่องมือและ concept ทีเ่รากํ าลังใชมันไปถูกทางจริงไหมหรือ
วามนัแคแปะๆ พูดกันไปเรื่อยๆ อัตลักษณ วาทกรรม พื้นที่ รางกาย แตจริงๆ ก็ไมรูวาคืออะไรกันแน 
มนักสั็บสนอลหมานกันไปเรื่อย ดังนั้นจึงอยากเสนอถาหากเรามีเวทีที่ตอเนื่องจากวันนี้ เพื่อจะชวย
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ในการยกระดับองคความรูทางสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา  จะชวยใหนักศึกษาทํ างานไดรวมทั้ง
อาจารยดวยกน็าจะเปนอีกเวทีหนึ่งที่จะชวยไดไมงั้นก็ไปแบบไมแนใจเหมือนกัน และระยะหลังตอง
ยอมรับวาภาระงานของอาจารยมีมาก งานสอนมีมาก ฉะนั้นชวงเวลาที่จะอานและขบคิดในเรื่องนี้
จริงๆ คอนขางจะมีนอยลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นตรงนี้ตองมีพื้นที่ใหทั้งอาจารย นักศึกษาที่จะทํ าความเขม
ขนใหกบัตวัเองในเรื่องการใชแนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือใหมๆ อีกสวนที่นาสนใจเกี่ยวกับงานของ
นกัศกึษากค็ือเร่ือง แตกอนพื้นที่ในการวิจัยของเราที่เราเรียกวา  field site ของเรามันจะอยูในบริบท
หรือขอบเขตที่คอนขางจะจํ ากัด เชนศึกษาหนึ่งหมูบานหรือพื้นที่ที่ชัดเจนไปเลย สลัมหนึ่งแหงอะไร
อยางนี้ แตมาระยะหลังนี้ เร่ิมเห็นวา field ของพวกเราเริ่มเคลื่อนที่ เชนกรณีแมคาหาบเร ศึกษาผูหญิง
อีสานที่ไปเปนแมคาหาบเร แตไปดูที่สลัมกรุงเทพฯ ทีชุ่มชนนางเลิ้ง (ขอโทษนะคะถาเผื่อไมใชสลัม
แตเดาวาอาจจะใช) ตอไปนี้เร่ืองของผูหญิงอีสานอาจจะไมใชอยูที่อีสานอยางเดียวอาจจะไปปรากฏ
ใน site นอกพืน้ทีภ่มูภิาคอีสานแลวก็ได แลวมันมีทั้งตนทาง  ปลายทาง และระหวางทาง ฉะนั้นเดี๋ยว
นี้ site ของพืน้ที่ที่เราจะทํ าความเขาใจเรื่องมนุษยมันเริ่มมีการ shifting มากขึ้น เคลื่อนยายมากขึ้น 
และตรงนี้มันเปดประเด็นการคิดใหมๆ สํ าหรับพวกเราเหมือนกันวาใช boundary ของกลุมประชากร
เปาหมายมันอยูตรงไหนกันแน หรือนักศึกษาหลายคนที่เร่ิมศึกษาเรื่องใหมๆ ผาน cyber space ผาน
คอมพิวเตอร ผานเรื่อง sex โดย interview คนผานตัวแบบสอบถาม โดยใชคอมพิวเตอรมากขึ้น รูสึก
วาวธีิวทิยาตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะจากสมัยกอนๆ ทีเ่คยท ําวจิัย เวลาพูดถึงการวิจัยทางมานุษยวิทยา
กจ็ะนกึถึงเรื่องการเขาหมูบาน การไปหาชนพื้นเมือง การไปหาอะไรที่เปนดั้งๆ เดิมๆ อะไรที่เปน 
classical เกาๆ แกๆ   แตมาในยุคกระแสโลกาภิวัตนขณะนี้ ชีวติหลังสมัยใหมกลายเปนเรื่องสํ าคัญ
มาก เมือ่คนืก็ไดประสบชีวิตสมัยใหมเหมือนกัน พากันไปเดินที่โซฟเทลไปดูหองที่เขาเรียกวาผับคลี
โอพัตราไปดูชีวิตสมัยใหมของผูหญิงที่เขาจํ าเปนตองมาใชชีวิตหารายไดพิเศษนอกเหนือจากอาชีพ
แมบานประจํ าแลว ก็มีสาวๆ สวยๆ ทั้งนั้นเลย  มันมีหลายคํ าถามขึ้นมากวาเราจะทํ าความเขาใจความ
ซับซอนของผูคน ซ่ึงในภาพปกติเขาก็เปนคนธรรมดาอยางที่เราเขาใจ  แตในอีกมุมหนึ่งเขาก็เร่ิมมีอีก
วิถีชีวิตหนึ่งมันมีอัตลักษณที่ซอนกันอยูเยอะมากแลวก็ปรากฏแตละอัตลักษณในชวงเวลา ในสถาน
การณทีต่างกัน ดังนั้นการทํ าความเขาใจมนุษยในชีวิตหลังสมัยใหมเร่ิมมีความซับซอนมากขึ้นและก็
คงเปนความจํ าเปนที่ทั้งสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาหรือนักชื่ออ่ืนๆ แตใชเครื่องมือและวิธีคิดของทาง
สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา ตอไปนี้ตองเรงใหทันกับสถานการณโลกที่มันเปลี่ยนไปเยอะ มันไมใช
แบบเดมิรวมทัง้กระแสผูคนสมัยใหมพยายามจะสรางความเปนตัวตน พยายามจะสรางพื้นที่ใหมเพื่อ
ตอรองใหไดมาซึ่งผลประโยชนตอตัวเอง เพื่อตอรองที่จะขอมีพื้นที่มากขึ้น ประเด็นเหลานี้เร่ิมมีบท
บาทสูงขึ้นและก็ทํ าอยางไรที่เราจะเขาถึงความเปนตัวตนของคนกลุมเหลานี้  โดยเฉพาะกลุมคนที่
เปนชายขอบทั้งหลายซ่ึงไมคอยไดรับความสนใจ แตวาในกระแสการศึกษาทางดานสังคมก็ใหความ
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สํ าคัญกับเสียงเหลานี้มากขึ้นและนักศึกษาก็มีแนวโนมที่จะไปในทิศทางนี้มากขึ้นก็นาสนใจ ดังนั้น
ส่ิงตางๆ เหลานี้ก็เห็นวาประเด็นปญหาหลักที่เจอกันตอนนี้ก็คือในเรื่องของการนํ าเอา concept การ
เอาแนวคิดทฤษฎี เครื่องมือทางสังคมวิทยา/มานุษยวิทยามาใชเพื่ออธิบายความซับซอนของมานุษย
ชาต ิ คดิวามปีญหากับทุกระดับไมใชแตนักศึกษา ก็อยากจะฝากไวเปนประเด็นใหพวกเราชวยกันคิด
ตอวาจะทํ าอยางไรในระยะหลังจากวันนี้ วาจะชวยกันแกปญหานี้ซ่ึงกันและกันคงไมมีใครรูดีที่สุด
หรือวาเขาใจเรื่อง concept ถูกตองทีสุ่ด แตวาอยูในกระบวนการเรียนรูรวมกัน  นอกจากนี้ในเรื่องวิธี
วทิยาบางอยางที่อาจารยยศ พูดไปเรื่อง subjective/objective อันนีก้เ็ปนปญหามากในหมูนักศึกษา 
นักศึกษาจะถามดิฉันวา อาจารยถาใชวิธีการของนักมานุษยวิทยามันมีเร่ืองของความรูสึกเขามาดวย 
ความรูสึกนี้มันใชผลการวิจัยหรือเปลา มันจะเชื่อถือไดไหม  มันเที่ยงตรงหรือเปลา มันรูสึกเหมือน
กบัท ําไมเอาประสบการณมนุษยมาพูดกัน มันเหมือนเปนเรื่องเลา เปนเหมือนกับนิยายเรื่องเลา ไมใช
การวิจัยแลวคนเขาจะเชื่อหรือ ลักษณะการตั้งคํ าถามกับวิธีวิจัยของนักมานุษยวิทยามีเยอะ มันไม
เหมือนเชิงประจักษที่มันชั่ง ตวง วัด ไดชัดเจน แลวมาวิจัยแบบนี้ หนูไปอานงานวิจัยนางงามตู
กระจก เขาเหมือนนิยายเลยมันจะเชื่อถือไดหรือ เร่ืองแบบนี้และการสะทอนความคิดตีความเราจะ
เชือ่มัน่ไดอยางไรวามันถูกตองและทุกคนคิดแบบนั้นหรือ  จะมีคํ าถามแบบนี้เยอะมากและนักศึกษา
ก็ไมมั่นใจวาจะใชวิธีวิทยาแบบนี้เรียกวาเปนงานวิจัยที่เชื่อถือไดจริงมั๊ย อันนี้ก็เปนประเด็นกันอยู
เยอะ ทัง้ในระดับนักศึกษาและอาจารย ความพยายามที่จะผสานวิธีวิทยาทั้งสองอยางไดอยางไรก็ยัง 
เปนคํ าถามที่สํ าคัญในอนาคต ก็ไมทราบวาจะ Merge สองสิ่งนี้ไดอยางไร ตรงนี้ก็เปนเรื่องของ 
methodology ซ่ึงมปีญหาทั้งในเชิงปริมาณ/คุณภาพ และก็ในเชิงของการที่จะนํ า concept มาใชใน
เร่ืองของการอธิบายปรากฏการณทางสังคม คิดวาสองประเด็นนี้นาจะเปนประเด็นหลักๆ ที่ยังเปน
ปญหาในเรื่องการวิจัยทางดานสังคมของพวกเรา ก็คงฝากไวเพียงเทานี้

รศ.ดร.สมศักดิ ์ศรีสันติสุข    ขอบคณุอาจารยรัตนา กอนที่จะใหอาจารยอานันทพูดตอนทายเกี่ยวกับ
เราจะมีการนัดหมายวาจะจัดเครือขายเมื่อไร ผมในฐานะที่เปนผูดํ าเนินการอยากจะแสดงความรูสึก
นึกคิดในสวนที่ไดมีโอกาสไดจัดในครั้งนี้และก็ผมดีใจในสวนที่จะเสนอแนะเปนขอคิดเห็นก็คือวา 
ดีใจที่ไดเห็นพัฒนาการของการพัฒนาองคความรูตั้งแตผมเองนั้นก็เปนศิษยเกาธรรมศาสตรรุนที่ 
สอง ปริญญาตรีรุนที่สอง สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา และก็ปริญญาโทรุนหนึ่งของจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั จะเห็นวากระบวนการที่เราทํ าวิทยานิพนธเมื่อตอนแรก ในสมัยที่ผมทํ าวิทยานิพนธก็
ถือวายากมาก สมัยนี้ก็ยากพอๆ กัน อันนี้คือความรูสึกที่เกิดขึ้นวานักศึกษาแตละมหาวิทยาลัยมานํ า
เสนอนี้ บางคนอยูปส่ี และที่ขอนแกนวายากแลว ที่อ่ืนก็ยากเหมือนกัน แสดงวาจุดเดนหนึ่งของ
สังคมวิทยา/มานุษยวิทยาคือยาก คือยากกวาทุกสํ านักไมวาจะเปนสํ านักของ….. ก็เกิดความรูสึกวา
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ยากพอๆ กนัและจุดที่ความรูสึกที่ผมไดรับในฐานะไดฟงมาในสวนที่สอง ที่อยากจะแสดงความรูสึก
กค็อืวางานวิจัยที่พัฒนาการ ผมเองผมมองมันเปนวิวัฒนาการของการศึกษาวิจัย ในสมัยหนึ่งวิธีการนี้
ดมีาก ดเียีย่ม อยางตัวอยางของการศึกษาสมัยผมเรียนอยูระดับปริญญาเอกผมใชในเรื่องการวิเคราะห 
past analysis ผมทํ าสมัยเรียนปริญญาโทแลวและ shift มาเรียนทาง qualitative sociology ในระดับ
ปริญญาเอก ก็แสดงวาปจจุบันในสหรัฐอเมริกาเองก็มี combine ระหวางสองวิธีการในการศึกษาไม
วาคุณภาพหรือปริมาณ และขึ้นอยูกับ context ของเนือ้หาในเรื่องที่เราศึกษานั้นๆ เขาไมยึดติดวาอัน
นัน้ถูกอันนี้ผิดแลว เพราะฉะนั้นจะมี combination อยางทีอ่าจารยอานันทวามันนาจะมีวิธีการอะไรที่
จะเขาใจในบริบท เนือ้หานั้นๆ แนวคิดทฤษฎีอะไร concept อะไร ใชอยางไร หรือแมแตที่เรา
ตองการดู อยางที่ผมสังเกตดูของมหาวิทยาลัยมหิดล เวลาเขาทํ าเขามีการศึกษาเรื่องการสุมตัวอยาง 
เขาตองหา assumption ตางๆ ใหครบเสียกอน ขัน้ตอนเยอะมากละเอียดยิบยับเพื่อที่จะหา precisely ที่
มันถูกตองมัน validity  มัน reliability อยางไรชัดเจนมาก อันนี้ไมทราบถูกหรือผิด แตวาใหเห็นวา
มนัมกีระบวนการที่จะคิดตางๆ ที่หลากหลายออกไปซึ่งผมก็คิดวามันก็คงไมแปลก เพราะคงขึ้นอยู
กับวาในเนื้อหาสาระที่อาจารยและ committee นั้นคิดวาอันนี้ถูกตองแลวนาทํ าตรงนี้ อันนี้ก็มี
พฒันาการแตกตางกันไป ในสวนที่ผมมองก็คือวา มันมีกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัย
ทีเ่ราเรียกวา modernization ตอมาก็กลายเปน globalization ในขณะเดยีวกันก็เกิดกระบวนการคิด
ยอนกลับก็คือ localization กม็กีระบวนทัศนที่เกิดขึ้นจาก postmodern ตามมา ทฤษฎีตางๆ ตามมา
เร่ือยๆ วธีิการวิจัยก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคนิควิธีการของแตละแนวคิดนั้นๆ ซ่ึงตรงนี้ผมมองวาก็คง
เปนเรื่องของธรรมชาติตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง คงจะไมยึดติดตรงนี้ อาจจะมีการคิดวิธีใหมๆ 
และผมยังอยากจะมองวาในบริบทของสังคมไทยที่อาจารยปริตตากับอาจารยอานันทพูดถึงวาถาเรา
มองตอนนีเ้ปนจุดเริ่มตนที่เรามองเห็นวา เนื้อหาสาระที่เปนนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาไทยหนาตา
เปนอยางไร สวนใหญขณะนี้ เราแนวโนมเปนอยางนี้ วิจัยในดานตรงนี้ เพราะอะไร เพราะมันมี
กระแสอะไรเกิดขึ้น อนาคตอีกสิบปขางหนาอาจจะแตกตางไปก็ไดก็ไมแนใจ แตมันเปนเรื่องของ
กระบวนการที่เปนเรื่องธรรมชาติ ซ่ึงเราจะมองเห็นก็คือวา ในปจจุบันนี้เสียงของคนดอยโอกาสเกิด
มกีารถกูศึกษามากขึ้น มีการวิจัยมากขึ้น เชน กลุมคนยากจน กลุมสตรี กลุมคนดอยโอกาส กลุมคน
พกิารตางๆ ก็จะมีเสียงมากขึ้นจากที่เราไปศึกษามาเพราะฉะนั้นจุดเดนของเราก็คือวา เราตองมีแนว
คดิใหมๆ  เราคงตองไปศึกษากลุมคนเหลานี้ แนวคิดแบบตะวันตกบางอยางใชไมได เราตองมีการ
พฒันาแนวคดิใหมๆ ที่จะอธิบายสิ่งที่เปนหนวยยอยๆ เหลานี้เปนตนนะครับ ที่ผมมอง เพราะฉะนั้น
ตรงนีก้ค็งพอสมควรในสวนที่วาผมคงจะพูดสั้นๆ ตรงนี้ วาจะใหอาจารยอานันทพูดอะไรอีกนิดหนึ่ง
ในสวนที่อาจารยยังไมไดพูดนะครับ
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อ.ดร.อานันท กาญจนพันธุ  คอืเวทอียางนี้ก็คงไมใชเวทีเดียวที่เราจะปรับปรุงงานวิจัย คงจะใชหลาย
เวท ีระยะทีผ่านมาก็อยากจะเพิ่มเวทีใหกับนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะเปน
สถานทีใ่ดกด็วยเจตนารมยที่วาสาขาวิชานี้ผมก็ใชทํ ามาหากินเปนเวลานานนี่นะครับ ไดลืมตาอาปาก
กวาสมยัผมหนอยก็ดวยความคิดทํ านองอยางนี้ อยางเชน ในวันที่  27-28-29 นี้ศูนยมานุษยวิทยาสิริน
ธร ซ่ึงอาจารยปริตตาจะเปนหัวหนางานในการจัดประชุมทางดานมานุษยวิทยา ก็จะจัดที่นั่นอีกครั้ง
ในเดอืนมีนาคมปหนา 27-28-29 ซ่ึงในเวทีคร้ังนั้นก็จะมีหนึ่ง section ทีจ่ะอุทิศใหกับเรื่องของวิธี
วทิยา คอืในเรื่องความสัมพันธและตรงนี้ก็อยากจะฝากไวดวยวาทานที่สนใจกอ็ยากจะใหชวยกันนํ า
เสนอ paper ในเรื่องของการดึงเอา concept มาใชใหมันเห็นจะๆ วาใชอยางไร อันนี้ก็เปนอีกวิธีหนึ่ง
ซ่ึงการประชุมครั้งที่แลวผมเองก็มีสวนรวมจัดเหมือนกันในการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติก็
พยายามจะดัน concept นีข้ึน้มา กค็ิดวาคงอีกไมนานก็จะพิมพเปนเลมขึ้นมาหลังจากปรับปรุงแลวนะ
ครับ กค็งจะทํ าใหเรามีเอกสารที่ไดอานเปนการทบทวนใหเห็นอีก เพราะตอนนี้มันตองการมากขึ้น 
ดังนั้นสิ่งเหลานี้ก็อาจจะเปนชองทางหนึ่งที่จะชวยใหนักศึกษาที่ทํ าปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
อะไรตางๆ ไดมีโอกาสอานพวกเหลานี้ อันนี้ก็เปนงานประชาสัมพันธอันหนึ่งเพื่อจะให…..คือมัน
ตองมีเวทีและก็อาจจะตองบอกกัน แลกเปลี่ยนกันวามีที่ไหนบาง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัด
คร้ังหนาซึง่เราก็คงจะตกลงกันแลวนะครับวาคงเปนในวันที่  22-23 มิถุนายน 2545 อันนี้ประชุมกัน 
อาจารยตกลงวาเปนวันนี้ เพราะคิดวานักศึกษาจํ านวนหนึ่งก็อาจจะทํ าวิทยานิพนธเสร็จพอดี คาดวา
อยางนัน้ เพราะสวนมากไมคอยจบพฤษภาคม  ผมอยูที่เชียงใหมก็ 14 พฤษภาคม เปนวัน dead line 
ตองสงเลมดํ า ดังนั้นถาเผื่อวาเราจัดประมาณกลางๆ หรือปลายๆ มิถุนายน อยางนี้ คิดวาคงจะมีงานที่
เสรจ็แลวมาเสนอในงาน สวนรูปแบบการจัดก็อยากใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึ้น ซ่ึงตรงนี้วิธีการที่
มอียูตอนนีท้ีชั่ดเจนก็คือวา อยากใหนักศึกษาแตละสถาบันแตงตั้ง เลือกตัวแทนของตัวเอง เปนผูที่จะ
ประสานงานมหาวิทยาลัยละหนึ่งทานแลวก็มอบชื่อไวใหกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอนนี้
มหดิลเขามอบไปแลว มอบชื่อและที่ติดตอ เบอรโทรศัพท มือถือ  E-mail อะไรที่มันงายที่สุด ใหทุก
อยางเอาไว แลวเราทาง มข. ก็ยินดีที่จะเอาอันนี้ขึ้นเว็บเอาไว เพื่อที่วาใครอยากรูวาจะติดตอใครคน
ไหนกเ็ขาเวบ็มข.ก็จะทราบวาจะติดตอใครอยางไร อันนี้ก็เปนกลไกอันหนึ่งเพื่อที่จะใหงานขางหนา
มนัเปนผลงานจากความตองการ อยางที่เมื่อเชา เมื่อกอนจะไปพักกินขาวก็มีการเสนอไวแลว ซ่ึงอัน
นีก้ต็รงกนัหลายอยางที่อาจารยไดคุยไวบางแลว แตก็อยากใหเปนผลงานของนักศึกษาจริงๆ ดังนั้นก็
อาจมีการประสานพูดคุยกันซึ่งเราอาจจะไปเจอกันไมไดงายนัก ดังนั้นการสื่อสารบนเครือขาย
อินเตอรเน็ตก็มีความจํ าเปน อันนี้ก็เปนสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะฝากวา อยากจะใหสงชื่อไวที่นี้
แลวก็พิมพช่ือขึ้นในเว็บอันที่หนึ่ง  อันที่สองเพื่อเปนการเตรียมตัวกอนที่จะถึงมิถุนายน จะจัดที่
เชยีงใหม นกัศกึษาที่เชียงใหมก็คงเปนผูที่ดํ าเนินการในพื้นที่นั้นรวมกับอาจารย อีกอันหนึ่งคือ ชวง
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ระหวางมนัหางมากจากชวงนี้ถึงมิถุนายนนี่ เพื่อใหมีการเตรียมตัวเราจะไดไมตองมานั่งจัดหาคนบน
เวทอียางนีอี้กก็คือวาใหรับรูตั้งแตแรกเลยวามันมีงานชนิดไหนในสถาบันอื่นๆ คร้ังแรกนี่จํ าเปนที่เรา
ท ําอยางนี ้ เพื่อใหรูจักกันและกัน แตคร้ังหนาคงไมจํ าเปน คงจะจัดเปนหองเล็ก หองยอย อะไรตางๆ 
นีม่ากขึน้  แตในชวงที่เรากวาที่จะจัดครั้งใหมมันตองมีการทํ างานไมใชเราหายแลวอีกทีมาเจอกันมัน
ก็คงไมมีความตอเนื่องแลวก็การจัดก็ตองมาซํ้ ารูปเดิมอีก ดังนั้นก็คิดวาอยากจะฝากกับตัวแทนของ
แตละมหาวิทยาลัย ขอใหมีการทํ าสรุปเวลาที่เพื่อนสง proposal หรือสอบ proposal ผานแลวขอให
สกัด Proposal ใหอยูในหนาหนึ่ง ซ่ึงหนาหนึ่งตองมีขอมูลสามชนิด ขอมูลอันที่หนึ่งก็คือคํ าถามการ
วจิยัสักสองขอ กอนคํ าถามการวิจัยก็ใสช่ือเร่ือง ช่ือนักศึกษาและก็คํ าถามการวิจัยใสมามีกี่ขอ สองขอ 
สามขอ วัตถุประสงคของการวิจัย อันที่สามคือ concept และกรอบแนวคิดในการวิจัย concept วา
อยางไร อะไรในการวิจัยบาง ที่มีอยูแลวสกัดออกมาแคนี้เอง แตใหมันอยูในหนาเดียวแลวเราจะได
เอาอันนี้ขึ้นเว็บดวยสงมาที่ขอนแกน เพราะตอนนี้ขอนแกนปนี้รับเปนผูจัดทํ าเว็บไซตให ที่อ่ืนก็
สามารถเขามาดูเว็บนี้เพื่อที่จะทราบวาเวลานี้เขาผานวิทยานิพนธ เอาวาเขาผานหัวขอยังไมตองจบเอา
เปนวาผานหวัขอ เพราะวามันจะทํ าใหเราไดรับทราบเร็วกวา เพราะวิทยานิพนธก็อยางวา ไมรูเมื่อไร
นะครบั เปนอนาคตที่เล่ือนลอย อยางนั้นเอาที่มันแนนอนกอน คือ proposal นี้แนๆ  แตถาเผื่อจะมี
รายช่ือหวัขอวิทยานิพนธทีหลังนี้ก็ไมเปนไร แตตอนนี้อยากไดหัวขอ เพื่ออะไรหรือครับ เพื่อจะได
เรียนรูจากกัน และไมเกดิความซํ ้าซอนดวยแลวก็ขณะเดียวกันก็จะไดทราบวาความเคลื่อนไหวในแต
ละทีน่ี ่เขาไปทางไหนแลว ถาไปดูปุบนี่ ถาเผื่อวาทางเว็บไซตที่เขาจัดวามันเปนประเภททางไหน หัว
ขอเนือ้หาไปในเชิงไหน เชิงที่ผมพยายามเสนอการพัฒนา พื้นที่ใหม หรืออะไรตางๆ เชิง identity จัด
แยกเปนสามกลุม จะไดรูวาครั้งหนาที่เราจะจัดนี้ สามกลุมนี้จะเหมาะไหม ถาเผื่อมีหัวขอที่เพียงพอ 
ถามนัไมพอก็อาจจะจัดรูปแบบอื่น คือผมคิดวานาจะจัดตามเนื้อหา สวนในเรื่องของ concept และวิธี
วิทยานี่คงจะเปนหองรวมเพื่อที่จะถกประเด็นนี้ เพราะเปนประเด็นรวมของทั้งหมด อันนี้ก็อาจจะ
เปนขอเสนอ ไมใชเปนสิ่งที่จะตองทํ าอยางนี้ ก็ขึ้นอยูกับวากลุมผูแทนนักศึกษาจะพูดคุยกันแลวจะ
น ํามาเสนออยางไรในครั้งหนา และคงตองเรียนใหทราบกอนลวงหนาเปนเวลานาน เพราะตอนนี้เรา
รูจกักนัแลว และมีรายช่ือมีอะไรตางๆ ก็คงจะตองทํ าใหการจัดครั้งหนาเปนประโยชนไดมากขึ้นกวา
คร้ังแรกนี ้และก็ถาเผื่อทางสภาวิจัยเห็นดีเห็นงามดวยนะครับ ก็หวังวางานอยางนี้…..อันนี้เราไดงบป
เดยีวเปนสองครั้ง คร้ังนี้ก็เปนครั้งที่หนึ่ง คร้ังหนา….คือทีแรกเราของบมา เราคิดวาจะจัดไดสามครั้ง 
ทีเ่ชยีงใหม ขอนแกน และก็มหิดล  ปรากฏวาดูงบแลวคาเดินทางที่มีก็ใชไดสองครั้ง ดังนั้นจากสาม 
เหลือสอง และนักศึกษาก็พูดมาวาสองครั้งในหนึ่งปนาจะพอเหมาะ  มากไปกวานั้นก็เฝอ ก็พยายาม
เสนอวาอยางนี้ก็เปนกิจกรรมอันหนึ่งของเราที่สภาวิจัยนาจะสนับสนุนได ไมใชเฉพาะทุนการวิจัย 
แตเตรยีมพรอม เตรียมบุคลากรในการวิจัยใหชาตินี่มันสํ าคัญและเรียนนี้มันไมยาก  เพราะมันชวย
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เสริมสถาบันซึ่งเขาดูแลอยูและเขาเสริมในสวนที่จะโยงกัน เพราะพลังนี้มันเกิดจากการรวมตัวกัน 
จากการเรยีนรูจากกัน ตรงนี้ผมคิดวาก็นาที่จะใหไดรับการสนับสนุนในปถัดไป อันนี้ก็หวังวาอยาง
นั้นจากนี้ก็คงจะตองเก็บความเห็นตางๆ นี้เขาไปเสนอเพื่อเปนเหตุผลในการตอรอง เพราะวาใน
กรรมการกอ็าจจะมีกรรมการหลายๆ ทานเสนอโครงการอื่นๆ ที่นาสนใจ ก็อยางวานักศึกษาก็อาจจะ
กลายเปนคนชายขอบไปก็ได ถาเขาไมสนใจเสียงนกเสียงกาก็แลวไป ผมก็เปนแตเพียงวา คลายๆ กับ
ดูแลเรื่องงานบัณฑิตศึกษามาพอสมควร อยากที่จะทํ าใหส่ิงที่ทํ าอยูนี้…เพราะผมคิดวาเมื่อกอนเรา
สอนแตปริญญาตรี ตอนนี้เรามีบัณฑิตศึกษา ผมคิดวาถาเผื่อวิชาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา สามารถ
กาวหนาไปในอนาคตนี่ การสรางองคความรูในสังคมจํ าเปนอยางยิ่ง ถาเผื่อเราไมมีการสรางความรู
เหลานี ้ในอนาคตเราก็ไมมีอะไรที่จะไปสอนและก็พัฒนาไปไดยาก ก็ขอฝากอันนี้ไปดวย

รศ.ดร.สมศักดิ ์ศรีสันติสุข   กอนจะจบกค็ือวา อยากจะมีการประชาสัมพันธสักนิดเดียว คือนักศึกษา
ทีส่อบผานเคาโครงวิทยานิพนธ อาจจะขอทุนวิจัยไดอยางตํ่ า 20,000 บาท จาก สวช. สํ านักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ซ่ึงผมก็เปนกรรมการอยูตรงนั้นดวย ก็หลังจากสอบผานเคาโครง จาก
อาจารยทีป่รึกษาแลวนี่ ก็ไดทุนการวิจัยนะครับ 20,000 บาท อีกอันหนึ่งก็อยากจะแกขาวนิดหนึ่งวา
ใครก็ตามที่อางชื่อผม ศรีสันติสุข ไมใช ศรีสันติกุล เวลาผมดูหนังสือที่อางชื่อผมนี่ นามสกุลผิด อัน
นัน้เขยีนมาเมื่อป 28 ผมไดมีการพิมพเมื่อป 2538 ดวย เลมนั้นเลมการเปลี่ยนแปลง ไมทราบที่แจกมา
มไีหม จํ าชื่อไมได   เชิญอาจารยปริตตาครับ

อ.ดร.ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล    ขอสัน้ๆ ประโยคเดียวนะคะ คือดิฉันมีแผนพับรายละเอียด
เกีย่วกบั การประชุมมานุษยวิทยา วันที่ 27-28-29 มีนาคม ปหนา อยูดวยจํ านวนจํ ากัดก็จะขอมอบให
ตวัแทนใหแตละสถาบันไปและไปเผยแพรนะคะ ถาทานใดตองการรายละเอียดเพิ่มเติมขอที่ดิฉันได 
หรือจะขอที่ศูนยมานษุยฯ ก็ได ถาติดตอดิฉันวิธีที่งายที่สุดคือทาง E-mail paritta@school.net.th ดิฉัน
จะสงรายละเอียดใหนะคะ

รศ.ดร.สมศักดิ ์ศรีสันติสุข    กข็อบคุณวิทยากรทุกๆ ทานนะครับ ขอบคุณมากครับ

mailto:paritta@school.net.th
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พธีิปดการสัมมนา

โดย ผศ.ดร.เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผศ.ดร.เยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ
สวสัดอีีกครัง้หนึ่งนะคะ ดิฉันขอใชเวลาที่จะกลาวร่ํ าลากันสั้นๆนะคะ เพราะวาในฐานะของ

เจาของบานจะปลอยใหแขกลงจากเรือนไปโดยไมกลาวคํ าอํ าลากันก็ดูกระไรอยูนะคะ ฉะนั้นขอใช
เวลาตรงนีน้ิดหนึ่ง… เวลาของการสัมมนานี้เราก็ไดใชเวลารวมกันมาเกือบจะยี่สิบชั่วโมงแลว ตั้งแต
เมือ่วาน ฟงอาจารยยศบอกวันครึ่ง ดิฉันนับชั่วโมงมันก็เกินแลวนะคะ คนที่ไปสํ ารวจหรือทํ าวิจัยเชิง
คุณภาพกับอาจารยรัตนาเมื่อคืนหรือกับทีมจุฬาฯ เมื่อคืนนี้ก็ยิ่งจะเกินกวายี่สิบชั่วโมงอีกนะคะ ซ่ึง
ดิฉันก็คิดวาในชวงของยี่สิบหรือยี่สิบกวาชั่วโมงที่เราไดมาสัมมนาอยู ร วมกันนี้ก็คงจะไดรับ
ประโยชนจากการสัมมนาครั้งนี้ จากที่นักศึกษาพูดเมื่อเชาก็คงมีหลายประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัย
เชยีงใหมก็คงจะรับตอไป ในสวนของเราเองขอติติงเล็กๆ นอยๆ ที่ไดกรุณาบอกมาเราก็ยินดีรับไว
และจะไดแกไขนะคะ ถาจะมีคร้ังตอๆ ไป

การสัมมนาครั้งนี้ก็คงไมสามารถสํ าเร็จไดดวยดีถาไมไดรับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแหง
ชาต ิ สาขาสังคมวิทยา ซ่ึงดิฉันก็ขอขอบพระคุณทานอาจารยผูคิดริเร่ิมทั้งหลาย ทานอาจารยอานันท 
กาญจนพันธุ อาจารยปราโมทย อาจารยสมศักดิ์

ดิฉันลองยอนกลับไปประเมินโครงการนี้ จากวัตถุประสงคที่อาจารยสมศักดิ์ไดกลาวราย
งานเมือ่วานนี้ วาวัตถุประสงคสองขอ ขอแรกคือ เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน ดิฉันคิดวาเราได
บรรลุวตัถุประสงคนั้นอยางเต็มที่นะคะ คอนขางแนใจทั้งในสวนคณาจารยไดเรียนรูระหวางกันและ
นกัศกึษาเอง และก็ระหวางนักศึกษากับอาจารยดวย มาถึงวัตถุประสงคขอที่สองที่ประสงคจะใหเกิด
เครอืขายของนักศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดิฉันคิดวาตอนนี้คํ าวาเครือขาย 
ขอใชแนวคิดของอาจารยยศเมื่อกี้วา คํ าวาเครือขายตอนนี้ยังเปน concept ลอยๆ อยู ฉะนั้นคงเปน
หนาทีข่องพวกเราทุกคนที่อยูตรงนี้ทั้งอาจารยและนักศึกษาที่จะพยายาม situate ใหมันเปนความจริง
ขึน้มา ทํ าอยางไรเครือขายนี้มันจะไมลอยๆ อยู มเีครือขายมากมายที่พวกเราพยายามสรางมันขึ้นมา
และก็ลมไปก็คิดวาเครือขายของเราที่จะเกิดขึ้นจากจุดนี้ไมนาจะเปนอยางนั้น เมื่อกี้อาจารยอานันท
ไดกรุณาใหคํ าแนะนํ าไวแลววาเราจะเริ่มตนสื่อสารกันดวยเทคโนโลยีสมัยใหมลองเอามาใช
ประโยชนดโูดยการติดตอกันทางอินเตอรเน็ตหรือวาทางเว็บ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยขอนแกนก็ไดอาสา
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ทีจ่ะท ําตรงนี้ใหเรามีอาจารยวัยรุนอยูบางที่พอจะชวยตรงนี้ก็ถือวาเราคงจะทํ าในขั้นแรก ผลจากการ
สัมมนาครั้งนี้รูปถายอะไรตางๆ ก็จะอยูในเว็บของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลับไปก็ลอง
ไปคลิ๊กดูที่ http://www.kku.ac.th และกไ็ปที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ก็ลองติดตามกิจ
กรรมนี้ดู ถาหากวาไปถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลวคล๊ิกไปที่ organization ของคณะ
แลวกไ็ปทีภ่าควิชาสังคมวิทยาฯ ก็จะมีขอมูลเพิ่มเติม แตวาอยางไรในอนาคตตอไปนี้เราคิดวาจะทํ า 
homepage  ขึน้มาโดยเฉพาะของเครือขายนี้เลยก็ได ดิฉันตั้งชื่อเลนๆ วาเปน SAGNET-Sociology 
and Anthropology Graduate Network ถาเปนไปไดก็คงจะทํ าทุกอยางที่อาจารยอานันทไดกรุณาแนะ
น ําไวและเราก็จะสื่อสารสงขาวใหนักศึกษา  ใครที่อยูนานๆ ไมจบสักทีจะไดติดตาม สวนที่จบไป
เร็วๆ กอ็ยาทิ้งเครือขายไปนะคะ ไปพบอะไรใหมๆ วจิยัพบอะไรใหมๆ กข็อยังใหเปนสมาชิกเครือ
ขายอยูกแ็ลวกัน อันนี้ก็เปนโครงการที่เราคิดวาเราพอจะสนับสนุนได สวนจะกาวหนาแคไหนก็คง
ตองติดตามกันอีกทีหนึ่ง

ทายที่สุดนี้ดิฉันก็ขอมอบขอสรุป ขอเสนอแนะ คํ าแนะนํ าตางๆ ทีไ่ดจากการสัมมนาครั้งนี้
ใหกบัสถาบันที่จะดํ าเนินการจัดสัมมนาครั้งตอไปคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารยอานันท  กาญจน
พนัธุ ไดกรุณารับความคิดเห็นของนักศึกษาและก็คณาจารยตรงนี้ไปดํ าเนินการและก็ขอความกรุณา
อาจารยชวยกันสนับสนุนเครือขายของเราตอไป โดยผานทางสภาวิจัยหรือหนวยงานใดก็แลวแตเพื่อ
ใหสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาเปนศาสตรที่มีพลังเขมแข็งที่จะมีที่ยืนในสังคมอยางชัดเจนและก็
สามารถที่จะเปนพลังทํ างานใหสังคมไดอยางเต็มที่

ทายที่สุดก็คงขออวยพรใหแขกของเราจากทั้งสี่สถาบัน  มหิดลคงเลยโคราชไปแลว ก็ขอให
เดินทางกลับสถาบันโดยสวสัดภิาพแลวก็หวังวาเราคงไดพบกันอีก แตไมใชวาเดี๋ยวพอบอกวาจะได
พบกนัอกี จะเปนการบอกวานักศึกษาอยาเพิ่งจบนะ ไมใชนะคะขอเอาใจใหจบการศึกษาและก็ไดทํ า
วิจัยคนควาตอไปเปนนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาเต็มตัว ก็ขอกลาวคํ าสวัสดีและคงไดพบกันอีก 
ขอบคุณมากคะ
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