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รหัสวัฒนธรรม บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย “คนไทย” และสังคมไทย
เป็นหนังสือที่เหมาะส�ำหรับคนไทยทุกคนที่ต้องการเข้าใจความเป็นคนไทยด้วยกัน
ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรม และผู้ที่หลงใหลเวียนว่ายอยู่ในสายวัฒนธรรมศึกษา
(cultural study) เนื้อหาในเล่มเป็นการรวมบทความของนักวิชาการ 11 ท่าน 11 บทความ
ที่มีจุดร่วมส�ำคัญ คือการน�ำเสนอปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นเรื่องราวของ “คนชาย
ขอบ” ภายใต้บริบททางสังคมแบบใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทาย โดยเผยประเด็นความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจอันซับซ้อนผ่านมุมมองใหม่
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สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว ในฐานะบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ เล่ ม นี้ กล่ า วถึ ง ค� ำ ว่ า “รหั ส
วัฒนธรรม” เป็นการให้ความส�ำคัญแก่การท�ำความเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์ส�ำคัญในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ “อ�ำนาจ” ที่ซับซ้อนยอกย้อน
“อุดมการณ์” ที่มิใช่เพียงการโฆษณาชวนเชื่อหากแต่ซึมซ่านแนบเนียน “ความหมาย” ที่ถูก
ท�ำให้คลาดเคลื่อนเลื่อนหลุดและแตกกระจาย และ “ความรู้” ที่มิใช่สิ่งที่เป็นสิ่งคงรูปโปร่งใส
และมีความแน่นอน ทั้งนี้การท�ำความเข้าใจดังกล่าวใช่แค่การศึกษาเรื่องของสถาบันต่าง ๆ
ขนบประเพณี หรือวิกฤตการณ์ใหญ่ ๆ ในสังคมเท่านั้น แต่ต้องวิเคราะห์สอบสวนลงไปจนถึง
ระดับวัฒนธรรมในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนและของกลุ่ม เพราะเป็นระดับที่มนุษย์ร่วมกัน
ผลิตและหยิบยื่นความหมายให้แก่ตัวเองและสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลา
หนังสือประกอบไปด้วย 1 ส่วนน�ำ กับ 3 ส่วนหลัก อันได้แก่ บทน�ำ โดยสุริชัย
หวันแก้ว ในฐานะบรรณาธิการ ที่เขียนสรุปประเด็นส�ำคัญของ 3 ส่วนหลัก พร้อมตั้งค�ำถาม
ให้น่าติดตามอ่านเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 มุมมอง และงานศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาของไทย
เริ่มด้วยบทความเรื่อง ชาติพันธุ์ศึกษาในภาคเหนือของประเทศ โดยประสิทธิ์
ลีปรีชา ที่ส�ำรวจสถานภาพของงานศึกษาด้านชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย พบว่า ปัจจุบัน
การศึกษาดังกล่าวเป็นไปเพื่อเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรองให้แก่กลุ่มคนชายขอบของสังคม
บทความเรื่ อ งที่ 2 มานุ ษ ยวิ ท ยากั บ ปั ญ หาความไม่ ส งบในชายแดนภาคใต้ :
ศักยภาพและข้อท้าทาย โดยอนุสรณ์ อุณโณ ที่สนใจศึกษาผู้คนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า วิธีการทางมานุษยวิทยาที่ถูกน�ำไปใช้เพื่อท�ำความเข้าใจ “คนใน” ส่วนใหญ่มา
จากสายตา “คนนอก” ซึ่ ง ความเป็ น “คนใน” และ/หรื อ “คนนอก” นั บ เป็ น สิ่ ง
นักมานุษยวิทยาต้องให้ความส�ำคัญเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาภายใต้
สภาวการณ์ดังกล่าวได้
บทความเรื่องที่ 3 และ 4 โหยหา “บ้าน” ของคนไทย (บางกลุ่ม) ในแดนซามูไร
โดยรัตนา โตสกุล และเรื่องเล่าของ “คนไกลบ้าน” ผู้หญิงอีสานผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง:
บันทึกภาคสนามของ “นักเรียนวัฒนธรรมต่างแดน” โดยสุริยา สมุทคุปติ์ นั้นได้สะท้อน
การสร้างต�ำแหน่งแห่งหนในการเป็นคนไทยและความเป็นไทยของคนไทยในต่างแดน
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ส่วนที่ 2 การเคลื่อนไหวทางสังคม และ “กระบวนการกลายเป็น”
เริ่ ม ด้ ว ยบทความเรื่ อ ง “ชนบท” บนความเคลื่ อ นไหวสู ่ ป ระชาธิ ป ไตย โดย
อรรถจั ก ร สั ต ยานุ รั ก ษ์ ซึ่ ง พบการเมื อ งรู ป แบบใหม่ ที่ อ าศั ย เครื อ ข่ า ยแนวระนาบของ
กลุ่มอาชีพ และตอกย�้ำด้วยว่า ชนบทเป็นสังคมโครงสร้างหลวมแบบขนมชั้น
บทความเรื่องที่ 2 การสร้างพุทธเทศาข้ามแดนของพระผู้มีบารมีในโลกสมัยใหม่
โดยขวัญชีวัน บัวแดง ที่พบว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่ศาสนาของพระอูทุสนะ
พระกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาร์ กลายเป็นทางเลือกส�ำคัญให้ผู้คน ด้วยการสร้างเครือข่าย
การเคลื่อนไหวอันทรงพลัง และเป็นพื้นที่ที่รัฐและกองก�ำลังใด ๆ ไม่สามารถเข้ายึดครองได้
บทความเรื่องที่ 3 ชายแดนศาสนทัศน์: การสร้าง “พื้นที่มุสลิม” ในชุมชนผู้ย้ายถิ่น
จากพม่า โดยสมัคร์ กอเซ็ม ได้พบว่าปฏิบัติการทางศาสนาบนพื้นที่และชุมชนทางศาสนา
ของมุสลิมในพม่าที่เรียกว่ากลุ่มดะวะห์ตับลีฆนั้น สามารถสร้างและปรับอัตลักษณ์ของ
ผู้ย้ายถิ่นที่มาอยู่อาศัยในพื้นที่เฉพาะดังกล่าวได้
บทความเรื่องที่ 4 ความเจ็บป่วย กับ “สภาวะการกลายเป็น” สมาชิกชุมชน
หมอเหยา?: การเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ของผู้หญิงชาวผู้ไทย โดยมาลี สิทธิเกรียงไกร ที่น�ำ
แนวคิด “สภาวะการกลายเป็น” (becomimg) มาท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านจากผู้ป่วย
ไปสู่ชุมชนร่างทรง ซึ่งสะท้อนเรื่องของอ�ำนาจในระดับชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
และส่วนสุดท้าย การต่อสู้ต่อรองของอ�ำนาจและความรู้
บทความเรื่ อ งที่ 1 การต่ อ สู ้ เ พื่ อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ของชาวนาอี ส าน โดยสมชั ย
ภัทรธนานันท์ ที่เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการต่อสู้ของ
ชาวนาผู้ยากจน ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้กับผู้เสียเปรียบในสังคมด้วยการต่อสู่ต่อรองเพื่อสิทธิของ
ตนเอง
บทความเรื่องที่ 2 รัฐธรรมนูญ, กฎหมายป่าไม้ และ “ชาวเขาชายขอบ” โดย
กมลวรรณ ชื่นชูใจ ซึ่งล้วงลึกศึกษาเข้าไปใน “พื้นที่กฎหมาย” แสดงให้เห็นปฏิบัติการ
เชิงอ�ำนาจที่ซ่อนอยู่ใต้ความยุติธรรม ด้วยวาทกรรมกฎหมายป่าไม้
และบทความสุดท้าย ระหว่างความ “ผิดกฎหมาย (illegal)” กับ “ผิดกฎหมาย
แต่ยอมรับได้ (licit)”: การต่อรองระหว่างรัฐกับชาวบ้านบริเวณชายแดนอีสาน - ลาว ในเรื่อง
การอพยพและการจ้างงานข้ามพรมแดน โดยสร้อยมาศ รุ่งมณี สะท้อนให้เห็นถึงชุดความรู้ใด
ที่ จ ะน� ำ ไปใช้ อ ธิ บ ายความชอบธรรมระหว่ า งความถู ก กฎหมายและความผิ ด กฎหมาย
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แต่ยอมรับได้
ทั้งนี้ทุกบทความน�ำเสนอปฏิบัติการในชีวิตประจ�ำวันของบุคคลและกลุ่ม และ
ถอดรหัสทางวัฒนธรรมที่ซ่อนความจริงต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อคนไทย ความเป็นไทย
หากเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วย่อมท�ำให้ผู้อ่านต้องตั้งค�ำถามส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ต่อ ๆ ไปอีก เพื่อความเข้าใจต่อสมาชิกทุก ๆ คน และทุก ๆ กลุ่มในสังคม

���������� 16 ���� 2.indd 198

1/30/2560 BE 09:35

