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ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณามารวมงานในวันนี้ และก็ขออภัยหากวาสิ่ง
ที่ผมกําลังจะเลานี้ มันขาดตกบกพรองอะไร เพราะเวลามันลวงเลยมานานแลว
ความทรงจําก็ไมคอยแมนเหมือนแตกอน
หัวขอเรื่องที่กําหนดไวคือ เรื่องรูที่มาแตไมรูที่ไป อันนี้เจตนาหมายถึง
คือรู ที่มาของสถาบันวิ จัยสั งคม แต วา ผมไมรูที่ ไปว าจากนั้น มาต อไปอยา งไร
จะไปถึงไหน ที่นี้ก็ตองถามวา การวิจัยสังคม จําเปนไหมที่ตองทําโดยผูรู ผูเรียน
ระดั บ สูง ๆ อย า งในระดับ มหาวิ ท ยาลั ย อัน นี้ ก็ อยู ที่ ว า เราเข า ใจคํ า วา สั ง คม
ตรงกันหรือเปลา
ผมจะยกตัวอยางเวลาผมขึ้นรถเมล เดี๋ยวนี้ก็ยังขึ้นอยู เปนการทดสอบ
ตนเอง วายังขึ้นไหวหรือเปลาอยูเทานั้นเอง ไมไดอวดดีอะไรเทาไหร เราขึ้น
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รถเมลถ ามวา พนั กงานขายตั๋ วเขาวิจั ย สั งคมไดหรื อเปล า ถ า บอกว า เขาไม มี
ปริญญาหรื ออะไรอย างนี้ ผมก็ วาไมถูก นะ เพราะจริง ๆ เขาต องวิจั ย เพราะ
สังคมหมายถึง คนที่เขาตองเกี่ยวของ มีกิจกรรมอะไรรวมดวย และในขณะที่เขา
ทําหนาที่นั้นเขาตองสังเกตคนโดยสาร ใครขึ้นมานั่งตรงไหน ยังไมไดเก็บเงินก็
ตองเตรียมไปเก็บ คนที่ขึ้นมานี้เปนผูสูงอายุหรือเปลา อยูในเครื่องแบบที่จะ
ไดรับลดหยอนคาโดยสารหรือเปลา หรือเปนทหารผานศึกที่ไมตองจายอะไรเลย
อยางนั้น ซึ่งในแงนั้นเขาก็วิจัยสังคมตลอดเวลาที่เขาทํางานอยู เย็นกลับบานก็
อาจจะไปวิจัยสังคมของเขาที่บาน มีใครเกี่ยวของบางก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ทีนี้ถามวา พนักงานเก็บคาโดยสารกับพนักงานขับ วิจัยสังคมอยาง
เดียวกันหรือเปลา ผมเสนอวาคงไมใช พนักงานขับไมคอยสนใจคนที่ขึ้นมาอยู
ภายในรถเทาไหร แตจะสนใจขางนอกรถวาขางหนารถ มีรถอะไรบาง ตองเบรค
เมื่อไหร มีปายรถเมลที่ไหนตองจอดรับเมื่อไหร ตลอดเวลาที่เขาทํางานอยูตอน
นั้นเขาก็ วิจัยสังคม แตสัง คมของเขากับของพนักงานเก็บตั๋ว มันไมเชิงสังคม
เดียวกัน แตทั้งสองสังคมนี้ก็อยูในสังคมใหญ คือจะเปนสังคมกรุงเทพฯ หรือ
สังคมอะไรก็ตามใจนะครับ และขอเสริมตัวอยางใหหนักแนนอีกหนอย อยาง
แมคาในตลาดสด แมคาขายขาวแกง วิจัยสังคมไดหรือเปลา ตอบวาตองไดนะ
ครับ แกก็วิจัยสังคมสวนที่เกี่ยวของกับของแกวา ใครชอบอาหารประเภทไหน
พรุงนี้จะไดทํามากขึ้นหรือนอยลง แกก็ตองวิจัยสวนนี้ แลวก็ตองเตรียมไววา ถา
จะทํามากขึ้น นอยลง จะไปซื้อวัตถุดิบอาหารที่ไหน แกก็ตองวิจัยตลาดของแก
ถามวาขางๆ รานแผงลอยแกมีแมคาผักสด ถามวาวิจัยสังคมไดหรือเปลา บอก
วาตองได จําเปนตองเปนสังคมเดียวกันกับแมคาขายขาวแกงหรือเปลา บอกเลย
วาไมจําเปน เพราะคนซื้อขางแกง บางทีเขาซื้อแคนั้นแลวเขาก็ไปไมสนใจผักสด
คนซื้อผักสดก็อาจไมสนใจขาวแกง แตถึงคนซื้อผักสดจะไปซื้อขาวแกง แตก็
ไมใชภาระของแมคาผักสดที่จะตองไปรูตอไป รูแตเพียงวาเขามาซื้อผักของเรานี่
เขาตองการผักอะไร ถาสรุปอยางนั้น คนเราวิจัยสังคมอยูตลอดเวลา ถาอยาง
นั้นถามวา คนที่มีอาชีพสอนหนังสือวิจัยสังคมหรือเปลา บอกวาวิจัยเพราะสอน
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ตั้งแตอนุบาล สอนประถม สอนมัธยมขึ้นมา ไมตองรอจนถึงมหาวิทยาลัยถึงจะ
วิจัย ไมเชื่อไปถามดู วาครูที่สอนหนังสือ ถาไมรูรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับคนที่
คุณตองเกี่ยวของดวยคุณทํางานไดอยางไร แลวพอมาถึงขั้นระดับมหาวิทยาลัย
อาจารยมหาวิทยาลัยมีหนาที่สอนหนังสือ แตหนาที่สอนหนังสือ อาจารยก็ตอง
คิดเหมือนกันวา ฉันตองสอนวิชาอะไร แลวสอนไปเพื่อใหเกิดประโยชนอะไร
ตางบอกวาอาจารยตองคํานึงถึงการพัฒนาประเทศ ผมคิดวาสวนใหญอาจารย
ไมไดคํานึงนั้นหรอกครับ เอาแควาพัฒนาลูกศิษยเราใหไดอยางใจก็วิเศษแลว
แลวถาหากเราพัฒนาเขา ใหความรูเขาอยางเปนประโยชนโดยเราเลือกสรรนํา
ความรูที่ควรจะให แลวเขามีความรูความเขาใจเขาก็ไปทําประโยชนใหประเทศ
ตอไปได เราไมควรไปอางความรับผิดชอบอะไรที่ใหญโตมโหฬาร บางทีก็หวงใย
ประเทศมากเกินไป หรือสังคมที่ใหญมากเกินไปก็เลยลืมหนาที่ ที่จะสอนลูก
ศิษย เดี๋ยวก็ไมวางตองไปประชุมที่ทําเนียบ เดี๋ยวก็ตองไปนั่นไปนี่ ถาในแงนั้น
การวิจัยสังคมสําหรับผมมันกินความกวาง
แลวทีนี้ถามวา เริ่มตนสถาบันวิจัยสังคมมายังไง อันนี้คือสวนรูที่มา คือ
อันนี้ตองขอบพระคุณศาสตราจารยเกษม อุทยานิน ที่ลวงลับไปแลว ทานเปน
คณบดี คณะรัฐศาสตร ตอนที่ผมกลับมาทํางาน ผมไปเรียนหนังสือโดยทุนของ
ครุสภา แลวตอนนั้นก็เปนที่เขาใจกันวา กลับมาตองรายงานตัวกับกระทรวง
ศึกษา และแลวแตวา กระทรวงศึกษาจะกําหนดใหไปสอนที่ไหน ผมกลับมาไป
รายงานตัว เขาก็เช็ครายละเอียด เขาก็บอกวาไปที่จุฬาเลย ไปรายงานตัวที่คณะ
รัฐศาสตร ก็มาทราบทีหลังวา ทานคณบดีเกษม อุทยานิน ทานก็ไปมองจองตัว
คนที่ทานจะเอามาเปนอาจารย และที่มาของเรื่อง “โฉมฉาย – สายหู - ชูโต”
ก็ม าจากอั น นี้ เพราะว า สามคนนี้ ก็ นั ก เรี ย นทุ น ของรั ฐ บาลทั้ ง นั้ น แล ว ท า น
อาจารยเกษม อุทยานิน ไปจองตัวล็อคตัวเอาไวมาทํางานกัน และในสวนของผม
กลับมาก็มีหนาที่สอน ผมกลับมาทางปริญญาสูงกวาปริญญาตรี เปนวิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาแลวทีนี้ ในตอนนั้น ทานก็ คิดวา คณะรัฐศาสตรควร
ขยายภาควิชา ใหมีหลายๆ ภาควิชา นอกจากรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
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ทานก็เตรียมไวใหมีนั่นมีนี่ และที่จริงคณะเศรษฐศาสตรในจุฬา ก็เริ่มมาจาก
ภาควิชาการเงินหรือธุรกิจอะไรก็ไมรู แลวก็คณะนิติศาสตรก็เริ่มมาจากภาควิชา
กฎหมาย ซึ่ งตอนแรกคณะยัง ไม มีก็ เริ่ มมาจากตรงนั้ น เศรษฐศาสตร ก็เริ่ม ที่
อาจารยประชุม โฉมฉาย ทานมาสอนทางดานเศรษฐศาสตร แลวตอจากนั้นก็
ไปขยายก็ไปขยายเปนคณะเศรษฐศาสตร ดังนั้นทีม่ าที่ไปก็คงเปนทํานองนั้นที่นี้
เพื่อรวบรัดตัดความใหสั้นลง ในการสอนของผมเอง ผมรูสึกขัดของตรง
ที่วาวิชาที่ผมจะสอนมันไมมีขอมูลเชิงประจักษที่สมบูรณพอ จะสอนจากตํารา
ฝรั่ง มันก็เปนสังคมฝรั่งไมใชสังคมเรา และนี่ก็เปนที่มาที่พยายามจะผลักดันให
ชวยกันไปหาขอมูลจากสนามจริงๆ ที่จริงความคิดแรกตอนนั้นไมไปไกล ขาม
ถนนจากพญาไทไปก็มีตลาดสามยาน เราก็นึกวาเอะ! เอานิสิตของเราไปทํางาน
สนาม เดินขามถนนไปก็ได มีงานสนามใหทําแลว แตปรากฏวา เอาจริงทําไมได
เพราะวาการกําหนดตารางสอนชั่วโมงนั้นจะเปนวิชานี้ ชั่วโมงนี่จะเปนวิชานั้น
ถาไปทําวิจัยสนามที่สามยาน บางทีครึ่งเชามันก็จะหมดไปทั้งเชา ก็ประสานกับ
วิชาอื่นเขาไมได ก็พักไวแคนั้น แตวาในระหวางนั้น ก็ประสานกับทานอาจารย
จั๊คส อัมโยต ทานทํางานอยูที่ประเทศจีนและตอนหลังทานสนใจที่จะเขามา
ทํางานในประเทศไทย ความขัดของใจของทานก็เหมือนของผม ทานจะสอนใน
มหาวิทยาลัยของเรา จะใหทานอางแตตําราฝรั่งอันนี้ไมยาก แตถาทานจะพูดถึง
สังคมไทย ไมรูทานจะพูดถึงอยางไร เพราะวาทานไมมีประสบการณ นี่จึงเปน
ที่มาของโครงการวิจัยอยุธยา ทานก็เอาอันนั้นเปนตัวแทนภาคกลางไปกอน แต
ไมไดหมายความวารูที่นั่นแลวก็รูหมดทุกภาค โดยรวบรัดมันก็เริ่มจากตรงนั้น
แต เรื่ องจากการวิจั ย สมั ยนั้ น ไม คอยเป นที่ รูจั กกัน ไม เปน ที่ส ง เสริ ม
ยกเวนมูลนิธิตางประเทศ แลวงานเริ่มตนตอนนั้นก็ไดอาศัย มูลนิธิฟอรด (Ford
Foundation) มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร (Rockefeller Foundation) มูลนิธิเอเชีย
(Asia
Foundation) และตอนหลั ง ก็ มี ข อง IDRC
(INTERNATIONAL
DEVELOPMENT RESEARCE CENTER) ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่สิงคโปร แลวก็ที่
สํานักงานใหญตอนหลัง ทานอาจารย ดร. จั๊คส อัมโยต ไดทํางานที่นี่ไปนาน
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พอแลว โครงการตางๆ ทานลุลวงไปอยางที่ทานตองการแลว ทานก็ไปทํางาน
ตอที่ IDRC พักหนึ่ง แลวถึงยอนกลับมา อยางนั้นที่มาของสถาบันวิจัยสังคม
คงเปนยอๆ อยางที่ผมกราบเรียน
แลวทีนี้ปญหาเรื่องการสอนโดยไมมีขอมูล กับการคนควาจากของจริง
อันนี้ตอนนั้นถือวาเปนจุดออนของระบบการศึกษาไทยทุกระดับ แลวในระยะ
หลังก็ยังเปนจุดออนในประถมและมัธยม จนกระทั่งเมื่อปนี้ ที่บอกวาลดเวลา
เรียนใหนอยลงแลวไปหาเวลารูใหมากขึ้น คือไปรูจากของจริงใหมากขึ้นหนอย
แทนที่จะเอาจากหนังสือ แลวก็ทองจําๆ จึงเปนการผลักดันอยากใหมีการวิจัย
กันมากขึ้น มันจึงอยูในปญหาของระบบการศึกษาของเรา ดังนั้นจุดเริ่มตนเล็กๆ
นอยๆ ที่เราสามารถทําไดในขณะนั้น ก็คงมีประมาณนี้ แลวจําไดวางานวิจัย
สนามอันแรกที่จริงกอนโครงการอยุธยาดวยซ้ํา คือการวิจัยชีวิตชนบท บานหวย
ชนสีห ที่จังหวัดราชบุรี อันนั้นก็เอาอาจารยที่คณะ ไปลองหาความรูจากสนาม
แลวก็ไดความรูแปลกๆ มาเหมือนกัน เพราะวาเราไมเคยทํางานกันแบบนี้ ก็มา
คุยสูกันฟงวาตอนหลัง ไปถึงตอนแรกไปนั่งคุยที่ไหนก็ไดขอมูลทั้งนั้นก็มาจด
บันทึกกันไว พออยูกันไปเริ่มจะชิน พอกลับไปคุยกับเขาใหมเขาบอกวา ที่เขา
บอกไปไมจริงทั้งเพ ตอนนั้นเขาบอกวา เขานึกวาเราอยากฟงอะไร เขาก็ตอบไป
ตามนั้ น เพราะอย า งนั้ น ในการวิ จั ย สนามที่ เ อาจากของจริ ง มั น ก็ สื บ เนื่ อ ง
เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กอนที่จะไปทึกทัก
วาหนวยขอมูลนี้ก็เหมือนกันหมด ก็บอกวามันไมใชมั้ง เพราะขนาดสองหมูบาน
ที่ใกลกันยังมีรายละเอียดตางกันไดเลย แลวตกลงอันนี้ก็เปนจุดเริ่มตนเล็กๆ
ของสถาบันวิจัยสังคม แตจุดเริ่มตนใหมๆ หนวยงานนี้เปนหนวยงานเล็กๆ อยูใน
คณะรัฐศาสตร ฉะนั้นก็ไมมีงบประมาณของราชการที่จะจางเจาหนาที่ประจํา
ที่จ ะซื้ อวั สดุ อุป กรณเครื่ องมื อเครื่ องใช ต า งๆ ทางคณบดีท า นอาจารย เกษม
อุทยานิน ในตอนนั้นก็แนะนําวา เห็นจะตองทําโครงการกอตั้งเปนสถาบันวิจัย
หนวยงานนั้นก็ไมไดขึ้นอยูกับคณะรัฐศาสตรเทานั้น หนวยงานนั้นก็จะขึ้นอยูกับ
มหาวิทยาลัย หนวยงานนั้นก็จะไดมีสิทธิที่จะไดรับงบประมาณจากสวนกลาง
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และนี่ ก็ เป น ที่ ม าอย า งย อๆ ที่ ไ ด ข ยั บ ฐานะขึ้ น ไป แต พ อเป น หน ว ยงานของ
สวนกลางแลว การวิจัยก็ ไมใชเฉพาะของอาจารย จากคณะรัฐศาสตรเทานั้ น
อาจารยของทุกคณะก็มีสิทธิแลวแตวาอาจารยแตละคณะเขาสนใจหรือเปลา
แลวตอมาก็เห็นวาผลก็จะเปนเชนนั้นวา เดี๋ยวผูอํานวยการคนใหมก็มาจากคณะ
นั้นคณะนี้ได แตจุดสนใจรวมกันของงานแบบนี้ก็คือมันเกี่ยวกับคนที่วิชาการนั้น
ตองเกี่ยวของ ผมลองนึกเลนๆ วาของทานอาจารยวิทยา กุลสมบูรณ ในตอนนี้
ท า นมาจากคณะเภสั ช ศาสตร ในเภสั ช ศาสตร ใ นตอนนี้ ถา ไม ใ ช ก ารวิ จั ย ใน
หองทดลองวิจัยยาสมุนไพรอะไรเทานั้น แตเปนเรื่องเภสัชศาสตรชุมชน คือการ
ใชยาในชุมชนหรือยาแบบสมุนไพรพื้นบานที่ชุมชนสามารถซื้อหาพึ่งพาได อันนี้
ก็อยูในขายที่เกี่ยวของกับสถาบันวิจัยสังคมได และถาคิดอยางนี้ก็เกี่ยวของกันได
แทบทุกคณะ อยางคณะแพทยศาสตรอาจไมรูสึกวาตองออกไปศึกษาขอมูลนอก
หองเรียน นอกหองทํางาน หองผาตัดในโรงพยาบาลสักเทาไหร แตถาเปนอยาง
งานของสาธารณสุขศาสตรอันนี้คงตองจําเปน เพราะงานของสาธารณสุขศาสตร
ทํากับชุมชน ความรูเกี่ยวกับชุมชนก็ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบาง
นี่ คื อ รู ที่ ม าแต ไ ม รู ที่ ไ ปนะครั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะทํ า อย า งไรต อ ไป
แตกอนที่ยุติ ขอตั้งขอสังเกตการประสานงานในมหาวิทยาลัยวา บางทีมันไม
คอยไดดั่งใจคือ อยางคณะหนึ่งบางครั้งตองการทํางานเต็มที่สักเดือนหนึ่งใน
ตอนหยุดเทอม ก็อยากใหคณะอื่นที่จะชวยหาขอมูลดานอื่นๆ เพื่อจะชวยเสริม
แตคณะอื่นก็ไมวางตรงกันหรือไมมีความสนใจตรงกัน เพราะฉะนั้นทีมทํางานที่
ไปจากภาควิชาเดียวมันก็ไดขอมูลตรงสวนที่ตนเองพอรู แตตรงสวนที่ตองเปน
ขอมูลประกอบหรืออะไรตางๆ ทําไมไดหรือทําไมเปนหวังพึ่งคนอื่น เขาก็บอกวา
เขาอยากไดเหมือนกัน แตวาเขาตองไปปหนา เราตองการปนี้เพื่อที่จะไดใหมัน
ประสานกัน แตเขากลับบอกวา รอปหนาไดไหม ตางคนตางไป ตรงภาพรวมมัน
ไมเกิ ด ผมไมท ราบว าปจจุ บันนี้ ปญหาเหลา นี้หมดไปหรือยัง ถา ฟงจากคณะ
ปฏิรูปตอนนี้ก็จะพบวาในหนวยงานราชการทํางานไมประสานกันตางคนก็ตาง

“รูที่มา แตไมรูที่ไป” ปาฐกถาพิเศษ ในวาระ 42 ป สถาบันวิจัยสังคมฯ

ทํา ฉะนั้นในมหาวิทยาลัย ที่มันตองการความรูที่ประสานกัน ทานประสานกัน
ไมได มันก็เปนความรูครึ่งๆ กลางๆ ก็เหมือนอยางผลไมรวม มันไมเหมือนผลไม
กวน ผลไมกวนมันอาจประสานกันไดมากหนอย ขอบพระคุณครับ
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