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เมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์ตัดสินใจเกษียณตัว
เองอย่างเป็นทางการจากภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตันแห่งเมือง
ซี แอตเติล มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีนี้อาจารย์คายส์ 1อายุย่างขึ้น
เลขเจ็ดแล้ว ท่านตั้งใจจะลดบทบาทวิชาการของตัวเองลงทั้งในสถาบันการศึกษา
ต้นสังกัดและวงวิชาการมานุษยวิทยาเอเชียอาคเนย์ศึกษานานาชาติ ซึ่งท่านได้
มี ส่ ว นร่ ว มทุ่ ม เทพลั ง กายและพลั ง ความคิ ด สติ ปั ญ ญาในการพั ฒ นามาอย่ า งต่ อ
เนื่องตลอดวิชาชีพของท่าน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอใช้
วาระโอกาสสำ�คัญนี้นำ�เสนอ “ฉบับพิเศษ...มานุษยวิทยา อุษาคเนย์ และชาร์ลส์
คายส์ ” เพื่ อ ร่ ว มเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละแสดงมุ ทิ ต าจิ ต ในทางวิ ช าการแด่ ท่ า นอาจารย์
คายส์ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาอาวุ โ สผู้ มี คุ ณู ป การต่ อ วงวิ ช าการไทยศึ ก ษานานาชาติ
และมานุษยวิทยาว่าด้วยเอเชียอาคเนย์ศึกษา วารสารฯ ที่อยู่ในมือของท่านเล่ม
นี้ประกอบด้วยบทความหลักจำ�นวน 7 เรื่อง เจ้าของบทความทั้งหมดเป็นลูกศิษย์
ทั้งสายตรงและสายอ้อมในวงศาวิทยาทางวิชาการของอาจารย์คายส์เอง บทความ
เหล่านี้มีเนื้อหาและเป้าหมายเป็นเอกภาพในการหยิบยกเอาข้อเขียนวิชาการของ
อาจารย์คายส์มาเป็นแก่นสำ�คัญสำ�หรับการสังเคราะห์ ทบทวน ประเมินค่าเชิง
วิพากษ์ และสะท้อนภาพรวมขององค์ความรู้ที่นักเรียนมานุษยวิทยาอาวุโสท่านนี้
มอบไว้ให้กับวงวิชาการด้านไทยศึกษาและเอเชียอาคเนย์ศึกษาในช่วงเวลากว่า 4
ทศวรรษที่ผ่านมา พวกเราอ่านงานของครู เรียนรู้จากงานของครู และวิพากษ์วิจารณ์
งานของครูควบคู่กันไป
วารสารสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษนี้รับอาสาทำ�หน้าที่จุดประกาย ถ่ายทอด
และเปิดเวทีความคิดเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ “มรดกวิชาการของอาจารย์
คายส์” ในภาคภาษาไทยสำ�หรับนักวิชาการ นักเรียนนักศึกษาและผู้อ่านในแวดวง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของบ้านเรา บรรดาเพื่อนนักวิชาการร่วมสมัยและ
ลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ตระหนักดีว่า อาจารย์คายส์ตีพิมพ์ผลงานของท่านในภาษา
อังกฤษเป็นหลัก ข้อเขียนวิชาการของท่านครอบคลุมปริมณฑลองค์ความรู้ด้านไทย
ศึกษาและมานุษยวิทยาว่าด้วยเอเชียอาคเนย์ศึกษาอย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง แต่
ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นภาคภาษาไทยอย่างที่ควรจะเป็น ในวัฒนธรรม
วิชาการของบ้านเรานั้น การแปลข้อเขียนวิชาการจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษา
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ไทยเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่สุดแสนจะ “แล้งเข็ญและกันดาร” ข้อเขียนของอา
จารย์คายส์ทั้งที่ตีพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือเล่ม รายงานการวิจัย และบทความใน
วารสารวิชาการหรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ จึงเป็นที่รับรู้กันเฉพาะในแวดวงจำ�กัด2 ทั้ง
ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือประเมินค่าทางวิชาการอย่างจริงจังในวงวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์ของประเทศไทย
อาจารย์คายส์เป็น “คนอเมริกันชนบท” ในความหมายที่ว่าท่านไม่ได้เติบโต
ในเขตเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก พื้นเพครอบครัวของอาจารย์คายส์มาจากเมืองเล็กๆ ใน
มลรั ฐ เนบราสก้ า 3 ดิ น แดนแห่ ง เกษตรอุ ต สาหกรรมในเขตที่ ร าบตอนกลางของ
สหรัฐอเมริกาอันกว้างใหญ่ไพศาล อาจารย์คายส์เรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยม
ดี เ ด่ น จากมหาวิ ท ยาลั ย เนบราสก้ า เมื่ อ ปี พ.ศ. 2492 ท่ า นเลื อ กเรี ย นวิ ช าเอก
มานุษยวิทยาควบคู่กับคณิตศาสตร์ ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองอิทากะ มลรัฐนิวยอร์ก
เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ญ ฑิ ต ศึ ก ษาด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย คอร์ แ นล
ภายใต้ ค วามดู แ ลของศาสตราจารย์ ล อริ ส ตั น ชาร์ ป อาจารย์ ค ายส์ ส นใจวิ ช า
มานุษยวิทยาและเอเชียอาคเนย์มาตั้งแต่เริ่มแรก ท่านเลือกมานุษยวิทยาเป็นวิชา
เอกและเอเชียอาคเนย์ศึกษาและภาษาศาสตร์เป็นวิชารอง อาจารย์ชาร์ปเป็นผู้ก่อ
ตั้งและเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (พ.ศ.
2479) และโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา โดยเฉพาะโครงการวิจัยคอร์แนล-ไทยแลนด์
(พ.ศ. 2490) มหาวิทยาลัยคอร์แนลมาตั้งแต่ต้น (Skinner and Kirsch 1975: 14-15) ช่วง
ที่อาจารย์คายส์เรียนหนังสือที่คอร์แนลในทศวรรษที่ 2503 (1960s) สหรัฐอเมริกาใน
ฐานะยักษ์ใหญ่ในเวทีการเมืองโลกและผู้ชนะจากสงครามโลกครั้งที่สองที่เพิ่งจะจบ
ลงได้สถาปนาตัวเองเป็นผู้น�ำ อุดมการณ์โลกเสรีประชาธิปไตยหรือตํารวจโลก รวมทั้ง
ได้เปิดฉากตะลุยสงครามเย็นกับโลกคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ที่สำ�คัญ สนามประลองกำ�ลังของยักษ์ใหญ่แห่งโลก
ยุคสงครามเย็นก็คือ ดินแดนรอยต่อของอารยธรรมจีน อินเดีย และอารยธรรมหลาก
หลายของชนพื้นเมืองที่เรียกกันว่า “คาบสมุทรแหลมทอง” “สุวรรณภูมิ” “เอเชีย
อาคเนย์” “อุษาคเนย์” หรือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นั่นเอง
ฉากชี วิ ต ในยุ ค เริ่ ม ต้ น เส้ น ทางวิ ช าการของอาจารย์ ค ายส์ คื อ อิ ท ธิ พ ลทาง
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เศรษฐกิจการเมืองระดับโลกของสหรัฐอเมริกา สงครามเวียดนาม และยุคสมัย
แห่งการพัฒนาเพื่อต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์และความยากจนของรัฐบาลเผด็จการ
ทหารในประเทศไทย (โปรดดูบทความของรัตนา บุญมัธยะ โตสกุล) อาจารย์คาย
ส์เป็นหนึ่งในบรรดานักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัย จากสหรัฐอเมริกาเดินทาง
เข้ามาศึกษาวิจัยภาคสนามในประเทศไทยและประเทศอื่นในพื้นที่คาบสมุทรของ
เอเชียอาคเนย์ เส้นทางวิชาการของท่านเติบโตภายใต้บริบทสงครามเวียดนามและ
อิทธิพลทางการเมืองการทหารของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า
สาขาวิชาการที่เรียกว่า เอเชียศึกษาและเอเชียอาคเนย์ศึกษาในภูมิภาคล้วนแต่มี
จุดเริ่มต้นมาจากอิทธิพลการเมืองการทหารของสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเวียดนาม
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เรียกสาขาวิชาดังกล่าวว่า เป็นผลผลิตของ “ลัทธิครองความ
เป็นใหญ่ของอเมริกาในยุคสงครามเย็น” (American Cold War hegemony)4 ซึ่ง
ต่อมาได้ขยายตัวกลายมาเป็นสาขาวิชาการที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก
(Charnvit Kasetsiri 2003: 111)
ในขณะที่กองทหารอเมริกันเปิดฉากสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับขบวนการ
คอมมิ ว นิ ส ต์ ใ นกลุ่ ม ประเทศอิ น โดจี น โดยใช้ พื้ น ที่ ป ระเทศไทยเป็ น ที่ ตั้ ง ฐานทั พ
ที่ สำ � คั ญ อาจารย์ ค ายส์ แ ละภรรยาก็ เ ริ่ ม ต้ น ศึ ก ษาภาคสนามในท่ า มกลางสั ง คม
วัฒนธรรมของชาวบ้านไทย-ลาวที่บ้านหนองตื่น อำ�เภอเมือง จังหวัดมหาสารคามใน
ปี พ.ศ. 2506-2507 (Keyes 1983, 2000) ท่านใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ที่มีรากฐานอยู่ที่พุทธศาสนานิกายเถรวาท การทำ�นาข้าวแบบอาศัยน้ำ�ฝน และอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไต (ไทย-ลาว) ของบ้านหนองตื่นเป็นจุดเริ่ม
ต้นในการขยายพรมแดนความรู้ของท่านออกไปยังดินแดนและกลุ่มชาติพันธ์ุอื่นใน
คาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ (โปรดดูบทความของ พัฒนา กิติอาษา และสุริยา สมุท
คุปติ์ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี และวสันต์ ปัญญาแก้ว) ผลงานชิ้นโบว์แดงที่ได้จาก
การเชื่อมโยงการศึกษาภาคสนามจุดเล็กๆ ให้เข้ากับภาพรวมในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกปรากฏชัดเจนในหนังสือสำ�คัญของ 2 เล่มที่ได้รับการยอมรับเป็นตํารา
เรียนมาตรฐานในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ ได้แก่ The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia (Keyes 1977) และ
Thailand: Buddhist Kingdom as Modern Nation-State (Keyes 1987)
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คงเป็นเรื่องยากที่จะสรุปลงไปว่า ความคิดหลักและแก่นสำ�คัญในองค์ความ
รู้ทางมานุษยวิทยา ซึ่งอาจารย์คายส์สั่งสมและพัฒนามายาวนานตลอดวิชาชีพของ
ท่านคืออะไร ประกอบไปด้วยสาระสำ�คัญอะไรบ้าง อาจารย์คายส์ทำ�งานหนักอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อะไรคือเป้าหมายทางวิชาการของท่าน และทำ�ไมท่านจึงคิดเช่นนั้น แฟน
พันธ์ุแท้ที่ติดตามข้อเขียนของอาจารย์อย่างใกล้ชิด เพื่อนนักวิชาการ ลูก-ศิษย์ของ
อาจารย์คายส์ หรือผู้อ่านท่านอื่นอาจมีคำ�ตอบของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป แต่ใน
ที่นี้ ผมจะทดลองสังเคราะห์และรวบรวมความคิดหลักเกี่ยวกับไทยศึกษาและเอเชีย
อาคเนย์ศึกษาของอาจารย์คายส์ ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในบท-ความหลักในวารสาร
เล่มนี้ ดังต่อไปนี้
ประการแรก อาจารย์คายส์เป็นนักเรียนมานุษยวิทยาที่เติบโตใน “กระบวนทัศน์” ของสำ�นักคิดมนุษยนิยมและการตีความหมายนิยมภายใต้ธรรมเนียมวิชาการ
แบบมานุษยวิทยาวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา บทความของพัฒนา กิติอาษาและ
สุริยา สมุทคุปติ์ รัตนา บุญมัธยะ โตสกุล และปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ต่างก็
แสดงให้เห็นถึงสำ�นักคิดทฤษฎีหลักดังกล่าวที่อาจารย์คายส์ได้นำ�มาประยุกต์ใช้
และอ้างอิงในการวิเคราะห์และตีความหมายปรากฏการณ์และประเด็นการศึกษา
ทางสังคมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายและซับซ้อนในเอเชีย
อาคเนย์ เป็นความจริงที่ว่า อาจารย์คายส์เป็นนักมานุษยวิทยาที่ให้ความสำ �คัญ
กับแนวคิดของแม็กซ์ เวเบอร์ คลิฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ และงานของ
ท่านอื่นที่ให้ความสำ�คัญกับความเป็นมนุษย์และความมีเหตุผลของมนุษย์ในการ
อธิบายความหมายของพฤติกรรมและวัฒนธรรม ในหนังสือ The Golden Peninsula:
Culture and Adaptation in Mainland Southeast Asia อาจารย์คายส์ระบุอย่างชัดเจน
ว่า วัฒนธรรมสำ�หรับท่านมีความหมาย 2 อย่างคือ เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของมนุษย์ (adaptive strategies) และเป็นระบบของการให้ความหมาย
(systems of meaning) ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออธิบายการปรับตัวและพฤติกรรมทาง
สังคมของตนเอง (Keyes 1977: 9) เมื่อท่านมองวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นระบบการ
ปรับตัวที่มีความหมายทางวัฒนธรรมทั้งที่สังเกตเห็นได้และทั้งที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาจารย์คายส์จะระบุว่า งานหลักของ
นักมานุษยวิทยาก็คือ “การตีความหมายจากบันทึกหรือข้อเขียนภาคสนามว่าด้วย
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เหตุการณ์ต่างๆ ของตนเองและข้อเขียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ของคนอื่นด้วยการ
อ้างอิงถึงแนวคิดทฤษฎีทั่วไป หรือด้วยความสนใจที่จะยกระดับปรากฏการณ์ให้เป็น
แนวคิดทฤษฎี” (Keyes 1978: 1)
อย่างไรก็ตาม หากเราจะระบุลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีในงานเขียนของอาจารย์คายส์ เราอาจกล่าวได้ว่า อาจารย์คายส์สร้างกรอบ
แนวคิดทฤษฎีขึ้นมาจากการรวบรวมเอาประเด็นทางทฤษฎีของนักคิดนักทฤษฎีจาก
หลากหลายแหล่งที่มาภายใต้กระบวนทัศน์ทฤษฎีสำ�นักมนุษยนิยมและการตีความ
หมายนิยม เส้นทางในการเลือกอ้างอิงงานทางทฤษฎีอาจจะเปิดกว้างและยืดหยุ่น
สำ�หรับอาจารย์คายส์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าท่านถูกกำ�กับด้วยกระบวนทัศน์ทฤษฎี
ชุดหนึ่งไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ท่านอาจจะใช้งานทฤษฎีมากมายของใครต่อใคร
หลายคน เช่น มโนทัศน์บุญบารมี (charisma) (Keyes 1982) และ “ปัญหาของความ
หมาย” (problems of meaning) ของเวเบอร์ (Keyes 1973) ในการทำ�ความเข้าใน
ประสบการณ์ทางศาสนาซึ่งอยู่นอกเหนือปริมณฑลของเหตุผล มโนทัศน์ “ตัวบท”
(text) ของพอล ริ เ คอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมเศรษฐกิ จ ศี ล ธรรมของชาวนา
(Keyes 1983) มโนทัศน์พฤติกรรมเชิงศีลธรรม (moral action) ของเกียร์ตซ์ (Keyes
1990) มโนทัศน์ความเป็นชุมชน (communitas) ของวิคเตอร์ เทอร์เนอร์ (Keyes 1982)
มโนทัศน์อำ�นาจครองความเป็นใหญ่ (hegemony) ของอันโตนิโอ กรัมซี่ (Keyes 1995)
หรือมโนทัศน์การต่อต้านขัดขืน (power) และเทคโนโลยีของอำ�นาจ (technologies of
power) ของมิเชล ฟูโกต์ (Keyes 2003) แต่ชุดมโนทัศน์เหล่านี้ล้วนแต่สอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกับกระบวนทัศน์วิชาการที่เน้นความเป็นมนุษย์และการให้ความสำ�คัญ
กับการตีความหมายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมแทบทั้งสิ้น รากเหง้าและที่มาของมโน
ทัศน์ย่อมแตกต่างหลากหลาย มโนทัศน์บางอันแทบจะขัดแย้งกันอย่างสิน้ เชิงในระดับ
ญาณวิทยากับกระบวนทัศน์วิธีวิทยาของอาจารย์คายส์ แต่อาจารย์คายส์มีวิธีการ
และทิศทางของท่านในการปรับ ตัดแต่งหรือประยุกต์ใช้ของท่านเอง
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อาจารย์คายส์ปรับใช้แนวคิดทฤษฎีเหล่านี้ด้วยความละเมียดละไมยิ่งนัก ผมใช้คำ�
ว่า “ละเมียดละไม” ในความหมายของคำ�กริยาหลักต่อไปนี้คือ
(1) “เกาะติด” (engage) กับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
คายส์เอาปรากฏการณ์หรือเรื่องเล่าจากสนามเป็น “ตัวตั้ง” แล้วเลือกช้อปเลือกดึง
เอามโนทัศน์จากคลังความรู้ในห้องสมุดของท่านมาประยุกต์ใช้เป็น “ตัวเสริม [ที่
ขาดไม่ได้]” เพื่อเพิ่มเติมประเด็นนำ�เสนอและเรื่องเล่าจากสนามของท่านให้มีน้ำ�
หนักและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นการเกาะติดกับวาทกรรมความรู้หรือความคิดใน
วงวิชาการนานาชาติไปในตัว
(2) “สร้างกรอบประเด็นในการคิดวิเคราะห์” (frame) มโนทัศน์หรือแนวคิด
ทฤษฎีช่วยยกระดับปรากฏการณ์สนามให้เป็นข้อสรุปทั่วไป ทำ�ให้ข้อเขียนของท่าน
ได้ ร สชาติ ก ารศึ ก ษาเชิ ง ชาติ พั น ธ์ุ ว รรณนาเฉพาะถิ่ น แต่ ก็ ไ ม่ เ สี ย รสชาติ ค วามคิ ด
ทฤษฎีสำ�หรับผู้อ่านโดยเฉพาะเพื่อนร่วมวงวิชาการในโลกตะวันตก
(3) ช่วยผู้อ่านใน “การสื่อและเชื่อมโยงความหมาย” (make sense) จากจุด
เริ่มต้นในประสบการณ์วัฒนธรรมเฉพาะที่ เฉพาะแห่ง และเฉพาะช่วงเวลาเข้ากับ
ประสบการณ์อื่นที่แตกต่างออกไปในเชิงเปรียบเทียบประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
(4) “ถกเถียง นำ�เสนอ หรือสนทนาแลกเปลี่ยน [แล้วแต่กรณี]” (argue) ผมรู้สึก
ว่าอาจารย์คายส์ไม่ได้อ้างอิงข้อความนักทฤษฎีท่านอื่นมาอย่างยืดยาว ส่วนใหญ่
จะหยิบยกมาเป็นคำ� วลี หรือประโยคใจความสั้นๆ และกระชับความหมายเท่านั้น
จากนั้นท่านก็จัดการแปลความมโนทัศน์เหล่านั้นตามความเข้าใจของตนเอง แปลงให้
เป็นภาษาของตนเอง และนำ�มาใช้ตามความต้องการหรือความสอดคล้องกับข้อมูล
จากสนามของตนเอง แต่ไม่ว่าท่านจะใช้มโนทัศน์ลักษณะใดก็ตาม จุดร่วมอย่างหนึง่
ทีผ่ มสังเกตได้กค็ อื มโนทัศน์เหล่านัน้ เป็นเครือ่ งมือของความคิด (conceptual tool) ใน
การสื่อความคิดหรือประเด็นของท่านเองและเป็น “ภาษาร่วม” ที่สมาชิกในชุมชน
วิชาการนานาชาติใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือถกเถียงกัน
ประการที่สอง ในส่วนของวิธีวิทยา อาจารย์คายส์เป็นศิษย์คนสำ �คัญของ
ศาสตราจารย์ลอริสตัน ชาร์ปแห่งสำ�นักมหาวิทยาลัยคอร์แนล บทความของพั ฒ นา

11

12

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 / 2550

กิ ต ิ อ าษา และ สุ ร ิ ย า สมุ ท คุ ป ติ ์ เรี ย กเส้ น ทางวิ ธ ี ว ิ ท ยาดั ง กล่ า วว่ า “กระบวน
ทัศน์วิธีวิทยาจากชาร์ปถึงคายส์” ซึ่งมีลักษณะเด่นประการสำ�คัญ ดังนี้
(1) การให้ความสำ�คัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์และการตีความหมายทาง
วัฒนธรรม (ดังที่กล่าวไปแล้ว) โดยการพยายามทำ�งานหนักเพื่อเข้าถึงและเข้าใจ
โลกทัศน์และทัศนะมุมมองของคนในวัฒนธรรม
(2) มุง่ ทีจ่ ะศึกษาปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลง (ไม่ใช่แบบแผนหรือโครงสร้างที่
หยุดนิ่งตายตัว หรือหลงเหลือจากอดีต) อันเนื่องมาจากกระบวนการเปลี่ยน แปลง
ไปสู่ภาวะความทันสมัยและผลกระทบที่มีต่อชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม
(3) เริ่มต้นจากการศึกษาปรากฏการณ์วัฒนธรรมในภาคสนามในระดับหน่วย
ย่อยอย่างเข้มข้น แล้วเชื่อมโยงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง
และสังคมวัฒนธรรมระดับจุลภาคเข้ากับระบบมหภาค เช่น เขตที่ราบลุ่มน้ำ� ภูมิภาค
ประเทศ โลก ฯลฯ
(4) เน้นความสำ�คัญของปรากฏการณ์วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงร่องรอย (trace/
remnant) จุดแตกแยกหักเห (cleavage/rupture) ความไม่ต่อเนื่อง (discontinuity)
ภาวะความตึงเครียด (tension) การแตกตัวออกเป็นเศษเสี่ยง (fragmentation) หรือ
วิกฤติการณ์ (crisis) มากกว่าความต่อเนื่อง (continuity) การหลอมรวมเข้าด้วย (integration) และความสอดคล้องลงตัว (harmony)5 มโนทัศน์เหล่านี้จะปรากฏตัวให้
เห็นอย่างสม่ำ�เสมอในข้อเขียนของอาจารย์คายส์
(5) พยายามที่จะรื้อถอน ท้าทาย หรือเทียบเคียงฐานคิดหรือมายาคติ “การ
ทำ�ให้เป็นตะวันออก” (Orientalism) (Said 1978) ในวงวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา (Keyes 2007: 15-16) ในแง่นี้อา
จารย์คายส์ทำ�หน้าที่สำ�คัญ 2 อย่าง นั่นคือ
อย่างแรก ท่านทำ�หน้าที่เป็นผู้แปลความหมายปรากฏการณ์วัฒนธรรมใน
เอเชียอาคเนย์ให้ใกล้เคียงกับฐานคิดและมุมมองของผู้คนในชุมชนที่ท่านศึกษาและ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ผลิตโดยนักวิชาการท้องถิ่นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนกับองค์
ความรู้และแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตก ท่านทำ�หน้าที่วิพากษ์วิจารณ์
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มายาคติและความหลงตัวเองของวงวิชาการอเมริกันและโลกตะวันตกผ่านข้อเขียน
ที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลและทัศนะของ “คนใน”
อย่างที่สอง ท่านทำ�หน้าที่เป็นครูอาจารย์เพื่อสร้างลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะ
ที่มาจากประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์จำ�นวนมาก และสนับสนุนให้ลูกศิษย์และ
เพื่ อ นร่ ว มวงวิ ช าการจากประเทศเหล่ า นั้ น ได้ มี โ อกาสสนทนาแลกเปลี่ ย นกั บ นั ก
วิชาการตะวันตก อาจารย์คายส์กล่าวถึงภารกิจในฐานะครูอาจารย์ด้วยความภาค
ภูมิใจเสมอว่า “ตลอดวิชาชีพของผม ผมได้ฝึกสอนนักมานุษยวิทยาจากประเทศไทย
(หลายคนก็มีพื้นเพเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนน้อยของประเทศ) มากกว่าอาจารย์
ท่านใดในโลก ตอนนี้อาจจะรวมถึงกรณีของนักมานุษยวิทยาในประเทศเวียดนาม
ด้วย...” (Keyes 2007: 16)
นอกจากนี้ อาจารย์คายส์ยังท้าทายเพื่อนนักวิชาการตะวันตกให้สนใจองค์
ความรู้เอเชียอาคเนย์ศึกษาจากทัศนะของคนในวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็พยายาม
อย่างเต็มที่ในการสนับสนุนให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และสนทนาแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านนี้ในวงวิชาการนานาชาติอย่างกว้างขวาง ท่านไม่ต้องการที่จะเห็นการ
แบ่งงานกันทำ�และการแบ่งแยกกิจกรรมวิชาการในลักษณะที่ว่า “ตะวันตกเป็นแหล่ง
ผลิตแนวคิดทฤษฎี ส่วนตะวันออกเป็นแหล่งข้อมูลสนาม” นักวิชาการทั้งสองโลก
ควรจะเคารพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน เมื่อครั้งอาจารย์คายส์ได้รับเชิญ
มาสอนและทำ�วิจัยที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยทุนของฟูลไบรท์
ระหว่างปี พ.ศ. 2515-2517 อาจารย์คายส์เขียนถึงสิ่งที่อยู่ในใจของท่านเวลานั้นว่า
“ผมได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำ�งานร่วมกับเพื่อนอาจารย์คนไทย ไม่ใช่ในฐานะของ
ผู้รองรับหรือเหยื่อขององค์ความรู้จากตะวันตก แต่ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่แท้จริง”
(Keyes 2007: 15)
ประการที่สาม ศูนย์กลางความสนใจทางวิชาการของท่านอยู่ที่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะความทันสมัยและกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ รวมทั้ง
ผลพวง/ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีต่อระบบ โครงสร้าง และวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม กระบวนการหลักทั้งสองอย่างที่ว่านี้เป็นพลังแห่ง
การเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคที่ผลักดัน บีบบังคับ เบียดกระแทก หรือกระตุ้นเร่งเร้า
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ให้เกิดการพลิกเปลี่ยนโฉมหน้าของ “โลก” “สังคมวัฒนธรรม” และ “วิถีชีวิต” ของ
ผู้คนทั่วโลกรวมทั้งกลุ่มชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมต่างๆ ในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อย่างมโหฬาร กระบวนการหลักทั้งสองยังได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
หรือสะท้อนกลับในหลายรูปแบบและหลากระดับความเข้มข้น อาจกล่าวได้ว่า ข้อ
เขียนวิชาการและพลังปัญญาทั้งหมดของอาจารย์ตลอดวิชาชีพของท่านเกี่ยวข้อง
กับการตีความและทำ�ความเข้าใจกระบวนการหลักที่ทรงพลังมหาศาลข้างต้นนี้
ประเด็ น การศึ ก ษาและมโนทั ศ น์ ที่ ป รากฏในบทความหรื อ หนั ง สื อ ของอา
จารย์คายส์แทบทั้งหมด ล้วนแต่ต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาทะมึนและกฎเหล็กของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะความทันสมัยและกระบวนการสร้างชาติ ภารกิจ
ทางวิชาการของอาจารย์คายส์ก็คือ ท่านให้ความสนใจอย่างละเอียดว่าชีวิตของคน
เล็กคนน้อย กลุ่มสังคมวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลายในดินแดนเอเชีย
อาคเนย์มีความเป็นมาอย่างไรก่อนคลื่นลมของความทันสมัยกับรัฐชาติสมัยใหม่จะ
มาเยือน และเมื่อถูกฉุดกระชากเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐชาติสมัยใหม่ พลิกเปลี่ยนการ
ทำ�มาหากินเศรษฐกิจการตลาดสมัยใหม่ และปะทะสังสรรค์กับวัฒนธรรมความทัน
สมัย พวกเขาปรับตัว ต่อสู้ ดิ้นรน และใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม
ในอดีตอย่างไร อะไรคือต้นทุนและทรัพยากรในอดีตที่พวกเขามีอยู่ อะไรคือสิ่งที่
พวกเขาต้องดิ้นรนขวนขวายในฐานะของพลเมืองชายขอบของรัฐชาติสมัยใหม่และ
กระแสเศรษฐกิจการเมืองโลก
ในทั ศ นะของอาจารย์ ค ายส์ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ภ าวะความทั น
สมัยและกระบวนการสร้างชาติเป็นเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน ทั้งสอง
ทำ�งานเกื้อหนุนกันและกันเพื่อรวมพลังเป็นสองแรงถาโถมและรุกล้�ำ เข้าไปในระบบ
สั ง คมวั ฒ นธรรมในนามของการปฏิ รู ป การปกครองหั ว เมื อ ง การศึ ก ษาในระบบ
โรงเรี ย น การพั ฒ นา ฯลฯ บทความของรั ต นา บุ ญ มั ธ ยะ โตสกุ ล อธิ บ ายภาพ
ดังกล่าวในงานวิชาการของคายส์ที่เกี่ยวเนื่องกับหมู่บ้านชาวนาภาคอีสาน ชาวนา
และประชากรชายขอบกลุ่มอื่นยอมรับหรือต่อต้านอำ�นาจรัฐจากส่วนกลางอย่างไร
รวมทั้ ง ให้ ค วามหมายต่ อ ประสบการณ์ ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปว่ า
อย่างไร งานของอาจารย์คายส์ให้คุณค่ากับชุมชนศีลธรรมและฐานโลกทัศน์แบบ
พุทธในฐานะที่เป็นต้นทุนสำ�คัญของชาวนาในการรับมือและปรับตัวต่อกระบวนการ
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ในระดับมหภาคดังกล่าว บทความของพัฒนา กิติอาษา ชี้ให้เห็นถึงการศึกษาพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทของอาจารย์คายส์ ทั้งในส่วนที่เป็นเครื่องมือและสถาบันในการ
สร้างชาติของรัฐไทย และเป็นผลผลิตทีต่ อ้ งตกอยูใ่ นภาวะแตกตัวออกเป็นเศษเสีย่ งอัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะความทันสมัยและการสร้างรัฐชาติ
สมัยใหม่
ในทำ�นองเดียวกัน อาจารย์คายส์ศึกษาเรื่อง “ชาติพันธ์ุ” ในฐานะที่เป็น
ผลผลิตและเครื่องมือหลักในกระบวนการสร้างชาติและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะ
ความทันสมัย ดังที่ปรากฏในบทความของปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี วสันต์ ปัญญา
แก้ว และประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์คายส์ชี้ให้เห็นว่า สำ �นึกและอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธ์ุไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวหรือมรดกจากอดีต แต่เป็นประดิษฐ์กรรมทางการเมืองและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างชาติ ปฏิบัติการเชิงอำ�นาจและเครื่องมือของ
อำ�นาจที่รัฐและสถาบันเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่เป็นผู้กำ�หนดต่างหากที่ทำ�งาน
อยู่เบื้องหลังของการสร้างสำ�นึกและตัวตนของพลเมืองแห่งชาติ การจัดจำ�แนกกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ การกำ�หนดภาษาหรืออัตลักษณ์วัฒนธรรมแห่งชาติ อำ�นาจและเครื่องมือ
อำ�นาจต่างๆ ในกระบวนการสร้างชาติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทัน
สมัยหากที่ทำ�งานอย่างเข้มข้นในการรื้อถอนความแตกต่างหลากหลายให้เกิดสำ�นัก
ร่วมและอัตลักษณ์ร่วมทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมขึ้นมา ขณะเดียวกันก็กระตุ้น
เร่งเร้าในเกิดการตอบสนองให้ผู้คนย้อนกลับไปทบทวนและค้นหาประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งอัตลักษณ์ของ “ผู้กระทำ �การ” (agent)
และ “ความเป็นผู้กระทำ�การ” (agency) ของปัจเจกบุคคลด้วย
ในเมื่อการพัฒนา การศึกษาในระบบโรงเรียน การจัดจำ�แนกชาติพันธ์ุ การ
สำ�มะโนประชากร การปฏิรูปศาสนา การจัดระเบียบการปกครอง หรือการกำ�หนด
ภาษาและวัฒนธรรมแห่งชาติล้วนเป็นตัวอย่างของปฏิบัติการเชิงอำ �นาจและเครื่อง
มื อ ของอำ � นาจเพื่ อ ผลิ ต สำ � นึ ก และความเป็ น ตั ว ตนพลเมื อ งของรั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม่
ทั้งหมดเป็นปฏิบัติการอำ�นาจในระดับกลุ่มที่กระทำ�โดยตรงต่อร่างกายและพื้นที่
ภายใต้พรมแดนของรัฐในนามของการสร้างชาติและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
ทันสมัย คำ�ถามที่ตามมาก็คือ แล้วความเป็นองค์ประธานของผู้คนในดินแดนเอเชีย
อาคเนย์หายไปไหน คนธรรมดาสามัญ ชุมชนท้องถิ่น ผู้หญิง หรือสถาบันวัฒนธรรม
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ดั้งเดิมในดินแดนนี้ไม่มี “ที่ยืน” ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคเลย
หรืออย่างไร อาจารย์คายส์ได้ตระหนักดีว่า พลังอำ�นาจในการต่อรองของท้องถิ่น
และปัจเจกบุคคลในบริบทของไทยศึกษาและเอเชียอาคเนย์ศึกษานั้นเต็มไปด้วย
สีสันและความมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์คายส์ใช้ประเด็นการศึกษาเรื่องพุทธ
ศาสนา เพศสภาพ การต่อรองอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุ และการต่อต้านขัดขืนโครงการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐ เพื่อสะท้อนให้เห็นการปรับตัว ต่อสู้ และต่อรองของพลังท้อง
ถิ่นและความเป็นผู้กระทำ�การของปัจเจกบุคล บทความของ วสันต์ ปัญญาแก้ว
สุชาดา ทวีสิทธิ์ และประสิทธิ์ ลีปรีชา ได้กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ผ่านกรณีศึกษา
เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ วสันต์แสดงใช้เรื่องเล่าเชิงชาติพันธ์ุวรรณนา
แสดงให้เห็นว่าพระเณรคนไต/ไทใช้การเดินทาง/เคลื่อนที่ข้ามพรมแดนรัฐาติและช่อง
ทางพุทธศาสนาในการต่อรองและผลิตซ้ำ�ตัวตนทางวัฒนธรรมและจินตนาการเกี่ยว
กับภาพอุดมคติของ “บ้านเกิด” หรือ “แผ่นดินแม่” ได้อย่างไร สุชาดา ทวีสิทธิ์ชี้
ให้เห็นถึงเพศสภาพผู้หญิงผู้ชายที่ถูกสร้างมาด้วยฐานคติและเครื่องมือของอำ�นาจ
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรียกร้องให้สังคมรับรู้ เข้าใจ และเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับ
เพศวิถีของผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงไทยภายใต้วัฒนธรรมพุทธที่ยกย่องผู้ชาย ส่วน
ประสิทธิ์ ลีปรีชานำ�เสนอให้มีการพิจารณาการศึกษาในระบบโรงเรียนและภาษาแห่ง
ชาติในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีของอำ�นาจของรัฐจากมุมมองของชุมชนท้องถิ่นและ
ปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธ์ุที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลาก
หลาย
ประการสุดท้าย บทความหลักในวารสารฉบับนี้ได้ร่วมกันชี้ให้เห็นถึงข้อด้อย
ที่ปรากฏในข้อเขียนวิชาการของอาจารย์คายส์ พวกเราอ่าน “งานของครู” แต่ก็ไม่
รีรอที่จะชี้ให้เห็นว่า มรดกวิชาการอาจารย์คายส์ก็เหมือนกับมรดกทางความคิดของ
นักวิชาการทั้งหลายในโลกที่ยังมีข้อบกพร่อง หรือข้อจำ�กัดบางประการอยู่ พัฒนา
กิติอาษาและสุริยา สมุทคุปติ์ระบุว่า กระบวนทัศน์วิธีวิทยาของอาจารย์คายส์ค่อน
ข้างอนุรักษ์นิยม มุ่งทำ�ความเข้าใจและให้คำ�อธิบายที่ลุ่มลึกมากกว่าการวิพากษ์
วิจารณ์หรือเสนอทางออกสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง รัตนา บุญมัธยะ โตสกุล แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า งานของอาจารย์คายส์ให้ความสำ�คัญกับเสียงและโลกทัศน์การ
ตีความของผู้เข้าไปศึกษา ขาดการอธิบายมิติความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในสังคม
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ชาวนาที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ขาดการมองพลังการเปลี่ยน แปลง
จากภายใน ให้ความสนใจบทบาทผู้หญิงค่อนข้างน้อย รวมทั้งเน้นบทบาทสำ�คัญ
ของพุทธศาสนามากจนเกินไป ท่านอาจจะย้ำ�อยู่เสมอเรื่องการเข้าถึงโลกทัศน์หรือ
มุมมองทางศีลธรรมของ “คนใน” แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า โลกทัศน์คนในที่อาจารย์คาย
ส์พูดถึงนั้นเป็นของชาวบ้านหรือกลุ่มคนที่ท่านศึกษาอย่างแท้จริงหรือเป็นผลผลิต
การตีความของท่านด้วยภาษาของวิธีวิทยาและมโนทัศน์ทางทฤษฎีที่เลิศหรูเท่านั้น
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรีนำ�เสนอว่า มโนทัศน์ชาติพันธ์ุของอาจารย์คายส์เต็มไปด้วย
“ความอิหลักอิเหลื่อ” เพราะท่านต้องการทำ�ให้มันซับซ้อน กำ�กวม แต่เอาเข้าจริง
แล้วก็สลัดภาวะความเป็นสารัตถะนิยมไปไม่พ้น
ไม่ใช่ลูกศิษย์ทุกคนที่มุ่งหน้าอ่านงานอาจารย์คายส์เชิงวิพากษ์โดยตรง บาง
คนก็วิจารณ์โดยอ้อมโดยการเปิดพรมแดนความรู้และขยายแง่คิดมุมมองที่ได้จาก
การอ่านงานอาจารย์คายส์ให้กว้างขวางออกไป ทั้งในบริบทของพรมแดนความรู้
และขอบเขตของหน่วยการศึกษา บทความของพัฒนา กิติอาษานำ�เสนอระหว่าง
บรรทัดว่าประเด็นนำ�เสนอเกี่ยวพุทธศาสนาของอาจารย์คายส์ไม่อาจจะแยกขาด
ออกมาทำ�ความเข้าใจจากบริบทวิชาการแต่ละช่วงของอาจารย์คายส์ การอ่านหรือ
ทำ�ความเข้าใจข้อเสนอต่างๆ ของอาจารย์คายส์ควรจะต้องพิจารณาข้อเสนอของ
ท่านในฐานะที่เป็นวาทกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับงานของนักวิชาการร่วมสมัยของท่าน
การเปรียบเทียบองค์ความรู้ของอาจารย์คายส์กับองค์ความรู้เรื่องเดียวกันของงาน
นักวิชาการท่านอื่นๆ จึงเป็นเรื่องจำ�เป็น วสันต์ ปัญญาแก้วก็นำ�เสนอโดยอ้อมว่า
ถึงเวลาแล้วที่งานศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไตต้องให้ความสำ �คัญกับพรมแดน การ
เคลื่อนที่/เดินทาง และกระแสข้ามชาติข้ามแดนของผู้คน สินค้า และจินตนาการทาง
วัฒนธรรมต่างๆ วสันต์ตั้งใจอย่างมากในการ “สานต่อ” วงศาวิทยาว่าด้วยการเมือง
ของความเป็นชาติพันธ์ุที่อาจารย์คายส์ปูพื้นฐานไว้ให้ ด้วยการขยายความสนใจการ
วิ เ คราะห์ ช าติ พั น ธ์ุ ที่ เ น้ น บทบาทของรั ฐ และการพิ จ ารณาเชิ ง สถาบั น มาสู่ ก าร
วิเคราะห์ตีแผ่ปฏิบัติการทางสังคมและกระบวนการทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โยงใยไปกับเรื่องการเมืองอัตลักษณ์ในระดับชีวิตประจำ�วันของผู้คน ส่วนบทความ
ของประสิทธิ์ ลีปรีชา อธิบายคุณูปการจากงานของอาจารย์คายส์ในการประยุกต์เอา
มโนทัศน์เทคโนโลยีของอำ�นาจมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์จริงในพื้นที่และผลก
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ระทบที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของผู้คนและชุมชนท้องถิ่น มโนทัศน์หรือกรอบวิเคราะห์ที่
มีพลังนั้น ไม่ควรจะถูกจำ�กัดไว้เฉพาะการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงโครงสร้าง
ซึ่งมีลักษณะเป็นอดีตกาลและเป็นนามธรรมค่อนข้างมาก
อาจารย์คายส์ม่งุ ผลิตงานของท่านเพื่อวงวิชาการนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ น ภาษากลางในการสื่อสาร ความสนใจทางวิชาการของวงวิ ช าการนานาชาติ
ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ จ ริ ง หรื อ ความสนใจของนั ก วิ ช าการใน
ประเทศไทยหรือประเทศอื่นในภูมิภาคเสมอไป6 อาจารย์คายส์ไม่ค่อยมีปฏิกิริยา
ถกเถียง หรือตอบโต้กับประเด็นทฤษฎีหรือประเด็นทางเศรษฐกิจการ เมืองที่อยู่ใน
ความสนใจของนักวิชาการและปัญญาชนไทยในแต่ละยุคสมัยโดยตรง แม้อาจาร
ย์คายส์จะเกาะติดสถานการณ์หรือปรากฏการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศอื่นในเอเชียอาคเนย์อย่างใกล้ชิด อาจารย์
คายส์ อ าจจะมี อุ ป สรรคของกำ � แพงภาษาและวั ฒ นธรรมวิ ช าการที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น
ท่านสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริกันและมุ่งผลิตงานสำ�หรับกลุ่มผู้อ่านใน
วงวิ ช าการนานาชาติ เ ป็ น สำ� คั ญ ความสนใจของนั ก วิ ช าการไทยและวั ฒ นธรรม
วิชาการไทย ซึ่งเป็นพลังทางปัญญาที่ก้าวหน้าที่สุดของสังคมไทย น่าจะเป็นสิ่ง
ที่ แ ตกต่ า งและสร้ า งความแปลกแยกให้ กั บ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาฝรั่ ง และธรรมเนี ย ม
วิชาการแบบอเมริกันอย่างอาจารย์คายส์อยู่ไม่น้อย ครั้งหนึ่ง อาจารย์คายส์เคยบอก
ผมว่า “น่าอิจฉานักวิชาการไทยที่มีพลังต่อรองทางการเมือง ข้อเสนอของปัญญาชน
ไทยมีนัยสำ�คัญต่อการก่อรูปของความคิดและนโยบายสาธารณะ อย่างน้อยรัฐบาล
ไทยก็ให้ความสนใจ แต่สิ่งเหล่านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในสหรัฐ อเมริกา รัฐบาล
อเมริกันไม่สนใจฟังเสียงของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอาเสียเลย...”7
บทความและข้อเขียนทั้งหมดที่ปรากฏในวารสารสังคมศาสตร์ฉบับนี้สะท้อน
ภาพตัวตนแห่งชีวิตและงานของอาจารย์คายส์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น คุณูปการ
ตลอดวิชาชีพของท่านย่อมเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและความทรงจำ� ขอขอบพระคุณ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะบรรณาธิการประจำ�ของวารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ใช้เนื้อที่ของวารสาร
ฉบับนี้ทั้งฉบับอย่างเต็มใจ เพื่อเผยแพร่บทสังเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่พวกเรามีต่อข้อ
เขียนตลอดวิชาชีพของอาจารย์คายส์ให้กับแวดวงผู้อ่านในภาคภาษาไทย ผมเข้าใจ

มานุษยวิทยา อุษาคเนย์ และชาร์ลส์ คายส์

ว่ายังไม่เคยมีวารสารวิชาการเล่มใดในประเทศไทยกล้าตัดสินใจในการทำ �หน้าที่เวที
วิชาการที่คงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระอย่างเข้มข้นและรักษาธรรมเนี ย มการแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาจากศิษย์แด่ครูอาจารย์แบบไทยๆ ของบ้านเราได้อย่างลงตัวเช่น
นี้ อาจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการตัวจริงและประสาน
งานต้ น ฉบั บ อย่ า งแข็ ง ขั น ขอขอบคุ ณ เป็ น พิ เ ศษสำ � หรั บ เจ้ า ของข้ อ เขี ย นทุ ก ชิ้ น ที่
ปรากฏในที่นี้ ข้อเขียนของคณาจารย์ นักวิชาการอาวุโส เพื่อนเก่า และลูกศิษย์
ของอาจารย์คายส์ใน “ปัจฉิมกถา-มุทิตาจิต” ท้ายเล่มย่อมทำ�หน้าที่เป็นกระจกเงา
ช่วยส่องสะท้อนตัวตนและเส้นทางวิชาการของท่านให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ทั้งยังทำ�
หน้าที่เป็นปัจฉิมกถาปิดเล่มที่งดงามยิ่งนัก ขอขอบคุณอาจารย์สุริยา สมุทคุปติ์ที่
ช่วยประสานงานข้อเขียนจากลูกศิษย์และนักวิชาการอาวุโสด้วยความกระตือรือร้น
คณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ช่วยอ่านและให้ค�ำ แนะนำ�แก้ไขต้นฉบับ
ทุกท่านทั้งที่ได้รับการเอ่ยนามและไม่เอ่ยนามให้ปรากฏต่างก็มีส่วนสำ�คัญในการจุด
ประกาย ถ่ายทอด และเปิดประเด็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนแง่มุม
ต่างๆ จากข้อเขียนของอาจารย์คายส์ให้กว้างขวางออกไป ส่วนข้อผิดพลาดและข้อ
บกพร่องทัง้ หลายย่อมตกเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบรรณาธิการประจำ�ฉบับและ
เจ้าของงานเขียนแต่ละชิ้น
พรมแดนความรู ้ ย ่ อ มไม่ ม ี ข ี ด จำ � กั ด นั ก เรี ย นมานุ ษ ยวิ ท ยาควรจะหมั ่ น
ฝึ ก วิ พากษ์วิจารณ์ เพื่อนำ�พาตนให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในกรอบความคิด
หรื อ องค์ ค วามรู้ แ คบๆ คุ ณ สมบั ติ ยิ่ ง ใหญ่ ข้ อ หนึ่ ง ของพระยาอนุ ม านราชธน ผู้
ซึ่ ง อาจารย์คายส์ และสมาชิกแวดวงปัญญาชนบ้านเราหลายท่านยกย่องให้เป็น
“ปูชนียบุคคลแห่งวงการวัฒนธรรมศึกษาของประเทศไทย” (the doyen of Thai cultural studies) ก็คือ “ความสามารถในการศึกษาคุณลักษณะต่างๆ ของวัฒนธรรม
ด้วยการรู้จักแยกแยะหรือตัดอคติส่วนตัวออกไป” (Keyes 1973: 33) มรดกวิชาการ
ของอาจารย์คายส์คือ ความพยายามส่วนหนึ่งของท่านที่ได้เดินตามรอยนักเรียน
วัฒนธรรมไทยผู้ล่วงลับท่านนี้ ด้วยการมอบ “บางสิ่งบางอย่าง” ไว้ให้นักเรียนไทย
ศึ ก ษาและมานุ ษ ยวิ ท ยาเอเชี ย อาคเนย์ ศึ ก ษารุ่ น หลั ง ภายใต้ บ ริ บ ทวิ ช าการและ
เศรษฐกิจการเมืองของโลกที่ได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าจากยุคสงครามเย็นเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์
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เมื่ อ ครั้ ง ยั ง หนุ่ ม คุ ณ พ่ อ ของอาจารย์ ค ายส์ เ คยเป็ น นั ก กี ฬ าเบสบอลและ
ชื่ น ชอบกี ฬ ายอดนิ ย มของชนชาติ อ เมริ กั น ชนิ ด นี้ สุ ด ใจ ในยามที่ ลู ก ศิ ษ ย์ ข อคำ �
ปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาการ อาจารย์คายส์เล่าให้ลูกศิษย์หลายคนฟังเกี่ยว
กับคำ�สอนของพ่อที่บอกว่า “สายตาต้องจับจ้องที่ลูกบอลเสมอ” หรือ “อย่าได้ละ
สายตาจากลูกบอลเป็นอันขาด” (always keep your eyes on the ball) เบสบอลเป็น
กีฬาของอเมริกันชนที่ต้องการความแข็งแกร่งทางกาย พลังสมาธิ และความมุ่งมั่น
อย่างมหาศาล ผู้เล่นต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณและปฏิกิริยาตอบสนองต่อทิศทางการ
เคลื่อนที่ของลูกบอลที่มาจากการขว้างของฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วชนิดที่เรียกว่า
“พลาดไม่ได้แม้เสี้ยววินาที” ในแง่หนึ่ง เบสบอลจึงเป็นอุปลักษณ์สะท้อนวิธีคิดและ
วิถีวัฒนธรรมอเมริกันในแง่ของการ “ปักหมุด” กำ�หนดเป้าหมายชีวิตที่แต่ละคนมี
โอกาสเลือกด้วยตนเอง แล้วทุ่มเททำ�งานหนักเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายปลายทางดัง
กล่าว
“นักมานุษยวิทยาฝรั่ง” หรือ “พ่อใหญ่หรั่งแห่งบ้านหนองตื่น” ท่านนี้ไม่ยอม
และไม่ เ คยคลาดสายตาจากลู ก บอลในเกมวิ ช าการที่ ท่ า นเป็ น หนึ่ ง ในผู้ เ ล่ น และ
ผู้ฝึกสอนคนสำ�คัญมานานกว่า 4 ทศวรรษ ในช่วงปัจฉิมวัย อาจารย์คายส์ยังคง
ทำ�หน้าที่เป็นคนขว้างบอลเปิดเกมในแวดวงวิชาชีพด้านเอเชียอาคเนย์ศึกษาต่อ
ไปด้วยมโนธรรมสำ�นึกของครูและนักวิชาการอาวุโส ท่านขว้างบอลออกไปลูกแล้ว
ลูกเล่าเพื่อช่วยให้เกมดำ�เนินต่อไปอย่างมีสีสันและชีวิตชีวา วงวิชาการด้านไทย
ศึกษาและเอเชียอาคเนย์ศึกษาจึงมีผู้เล่น ผู้เรียน และผู้เชี่ยวชาญรุ่นต่อมาเกิดขึ้น
และทยอยผลิตงานของตนออกมาอย่างไม่ขาดสาย คลื่นลูกใหม่ย่อมโถมตัวไล่หลัง
คลื่นลูกเก่ามุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งอย่างกระชั้นชิด ประเด็นสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่านักวิชาการรุ่น
เราและรุ่นต่อไปได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานของอาจารย์คายส์และนักวิชาการอาวุโส
รุ่นก่อนหน้า พวกเราจะบ่ายหน้าไปสู่ทิศทางใดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความ
รู้เชิงวิพากษ์วิจารณ์ให้แหลมคมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างไรในการท้าทาย
พลังปัญญาด้านสังคมวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนอุษาคเนย์ต่อไป...ในวันข้างหน้า

เชิงอรรถ
1

บรรดาเพื่อนนักวิชาการและลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดเรียกอาจารย์คายส์ด้วยชื่อเล่นของ
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ท่านว่า “บิฟ” “อาจารย์บิฟ” หรือ “ครูบิฟ” แล้วแต่กรณี
เท่าที่ผมทราบ บทความหลักของอาจารย์คายส์ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์
เผยแพร่ในประเทศไทยมีเพียง 2-3 เรื่องเท่านั้น ได้แก่ “ความเชื่อพระศรีอาริย์ ลัทธิเถรวาท
และสังคมไทย” (คายส์ 2527: 63-102); “การเมืองเรื่องชาติพันธ์ุในประเทศไทย” (คายส์
2541: 40-71); และ “ชาวลื้อคือใคร ย้อนอดีตชาวลื้อในประเทศลาว ไทย และจีน” (ไคย์ส
2538)

2

ขอขอบคุณนิค คายส์ที่ช่วยไขปริศนาหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณพ่อและพื้นเพ
ครอบครัวข้างพ่อ (Personal Communication between Nick Keyes and Suriya Smutkupt.
June 19, 2007).
3

โปรดดูเวกิน (Wakin 1992) สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม
วิ ช าการของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาอเมริ กั น กั บ ผลประโยชน์ ท างการเมื อ งการทหารในเอเชี ย
อาคเนย์โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย ซึ่งเป็นกรณีอื้อฉาวและได้รับการถกเถียงกันเกี่ยว
กับจริยธรรมวิชาชีพจนถึงขั้นที่สมาคมนักมานุษยวิทยาอเมริกัน (American Anthropological
Association) ต้องตั้งกรรมการชุดหนึ่งภายใต้การนำ�ของมาร์กาเร็ต มีด (Margaret Mead)
ขึ้นมาตรวจสอบ กรณีอื้อฉาวดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในนาม “กรณีอื้อฉาวประเทศไทย”
(Thailand Controversy)
4

ในข้อเขียนชิ้นหนึ่ง อาจารย์คายส์สนับสนุนให้นักวิชาการด้านไทยศึกษาเน้นทั้งสองด้าน
ทั้งความตึงเครียดขัดแย้งและความสงบสุขราบรื่น ทั้งความแตกแยกไม่ต่อเนื่องและความ
ต่อเนื่องจากอดีต (Keyes 1978: 28) แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า มโนทัศน์หลักและแก่นสำ�คัญใน
งานของท่านส่วนใหญ่จะเน้นอย่างแรกมากกว่าอย่างหลังอย่างชัดเจน
5

ฟิลิปส์ (Philips 1979) กล่าวถึงผลงานของนักวิชาการอเมริกันที่ศึกษาประเทศไทยว่าเป็น
“งานวิชาการว่าด้วยการสรรเสริญเยินยอ” (a scholarship of admiration) โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และพุทธศาสนา ชยันต์ วรรธนะภูติ (2524) ตั้งข้อสังเกตเมื่อ
ประมาณ 25 ปีที่แล้วว่า งานศึกษาสังคมไทยเชิงมานุษยวิทยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็น
จริงทางสังคม เช่น ความยากจน ความแตกต่างทางชนชั้น ความอยุติธรรม หรือการกดขี่
เอารัดเอาเปรียบต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทย เป็นงานศึกษาที่ไม่มี
ประโยชน์มากนัก แม้ผมจะเห็นว่าข้อวิจารณ์ข้างต้นนี้ค่อนข้างจะรุนแรงและเหมารวมจน
เกินไป แต่ทั้งสองท่านมีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อย เป็นธรรมดาที่นักวิชาการย่อมทำ�งาน
6
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อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์หรือธรรมเนียมวิชาการที่ตนเองสังกัดอยู่ ความแตกต่างทางด้าน
แนวการศึกษา แนวคิดทฤษฎี และเป้าหมายทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังงานวิชาการของ
นักวิชาการแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม ไม่จำ�เป็นต้องนำ�ไปสู่การลดทอนคุณค่าทางวิชาการ
ของกันและกันเสมอไป ผมขอขอบคุณอาจารย์ดันแคน แม็คคาร์โก (Duncan McCargo)
เพื่อนร่วมงานที่ Asia Research Institute, NUS ที่แนะนำ�ให้ผมอ่านบทความของฟิลิปส์ชิ้นนี้
7

พัฒนา กิติอาษา. การสนทนาส่วนตัวกับอาจารย์คายส์, ธันวาคม 2546.
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