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อาทิตย์ สุรย
ิ ะวงศ์กุล

ในหนังสือขนาดกะทัดรัด – สี่บท ประมาณหน่ ึงร้อยเจ็ดสิบหน้า – นักมานุษยวิทยา คีธ เอช. บาสโซ (Keith H. Basso)
เล่ า เร่ ือ งราวเกี่ ย วกั บ สถานที่ ช่ ือ สถานที่ และทั ง้ สองสิ่ ง นั น
้ ถู ก ใช้ โ ดยผู้ ค นอย่ า งไร (“What do people make of
places ?”).

หนังสือเล่ม นี้เ ป็ นผลลั พ ธ์ ส่ว นหน่ ึง จากการศึ ก ษาชุ ม ชนชาว Cibecue ซ่ ึง เป็ นชาวอเมริกั นพ้ ืน เมื อง เวสเทิ ร์ น อาปาเช่
(Western Apache) กลุม
่ หน่ ึงในแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เป็ นระยะเวลาเกือบ 18 เดือน ระหว่าง ค.ศ. 1979-1984. บาส
โซผู้เขีย นมีความคุ้ นเคยเป็ นอย่ า งดี กั บชุ ม ชน Cibecue มาตั ง้ แต่ส มัย เป็ นนั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย ใน ค.ศ. 1959 และ
ทำา งานเกี่ยวกับ Cibecue มาอย่างต่ อเน่ ือง. การศึก ษานี้ เริ่ มต้ นโดยคำา แนะนำา ของประธาน White Mountain Apache
Tribe ในฐานะโครงการทำา แผนที่ของอาปาเช่ ซ่ ึงมีจุดประสงค์จะบันทึกสถานที่ของอาปาเช่ในภาษาอาปาเช่. ในช่วงต้น
ของโครงการดังกล่าว จากประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรงจากผู้ช่วยชาวพ้ ืนเมือง บาสโซพบว่าการออกเสียงช่ ือสถานที่ใน
ดิ น แดน Cibecue ในภาษาเวสเทิ ร์ น อาปาเช่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตรงตามที่ บ รรพชนของพวกเขาได้ เ คยบอกเอาไว้ เป็ นเร่ ือ ง
เคร่งครัดจริงจังที่จะละเลยไม่ได้ (น. 10-11), ซ่ ึงนำามาสู่ประเด็นหลักในหนังสือเล่มนี้ เกี่ยวกับสถานที่และช่ ือสถานที่ใน
สังคม Cibecue.

แม้เร่ ือง “สถานสัมผัส” (sense of place) หรือการที่คนเราจะรับรู้ถึงสถานที่ (place) อย่างไรนัน
้ เป็นเร่ ืองสำาคัญในการ
จะเข้าใจว่าผู้คนและชุมชนจะให้ความหมายและความสำาคัญทางสังคมกับสถานที่อย่างไร รวมถึงความเข้าใจในอัตลักษณ์
ทางบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม, โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่มีความปั ่ นป่วนไร้ระเบียบในเร่ ืองสถานที่มากข้ ึน, แต่บาส
โซพบว่ า งานชาติ พั น ธุ์ ว รรณนากลั บ ไม่ ใ ห้ ค วามสำา คั ญ กั บ สถานที่ แ ละสิ่ ง ที่ ผู้ ค นทำา กั บ สถานที่ เ สี ย เท่ า ไหร่ . งาน
ชาติพันธุ์วรรณนามักพูดถึงสถานที่ในฐานะเพียงตัวผ่านไปสู่เร่ ืองอ่ ืน แค่ปูพ้ืนฉากหลัง หรือบอกที่มาของบุคคล สิ่งของ
(น. xiv, 105). แนวคิดทางมานุษยวิทยาในหนังสือเล่ มนี้ ได้ รับอิ ทธิพ ลจาก คลิฟ ฟอร์ ด เกีย ร์ซ (Clifford Geertz), ทาง
สัง คมวิ ทยาจาก เออร์ วิ ง กอฟฟ์ แมน (Erving Goffman), และทางภาษาศาสตร์ สั ง คม (sociolinguistics) จาก เดลล์
ไฮมส์ (Dell Hymes) (น. xv). ส่ว นการศึ ก ษาเร่ ือ งช่ ือสถานที่ (place-names, toponym) และระบบการตั ง้ ช่ ือสถานที่
(place-naming, geographical nomenclatures) นั น
้ ได้ ต ามแนวที่ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) ริ เ ริ่ ม ไว้ (น. 43).
ประเด็นในหนังสือเล่มนี้แม้จะศึกษากับชาวเวสเทิร์นอาปาเช่ แต่บาสโซเช่ ือว่าเร่ ืองสถานที่และช่ ือสถานที่นี้เป็ นเร่ ืองค่อน
ข้างสากล, เช่นเดียวกับที่เราพบว่าช่ ือสถานที่นัน
้ เป็นประเภทของคำาที่พบได้ในภาษาจำานวนมาก.

แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนข้ ึนเป็นความเรียงทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน สามในสี่บท (Stalking with Stories, Speaking
with Names และ Wisdom Sits in Places) เคยเผยแพร่ ที่ อ่ ืน มาแล้ ว ก่ อ นจะถู ก ปรั บ ปรุ ง ใหม่ . แต่ ล ะบทจะพู ด ถึ ง
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ประเด็นหลักในมุมมองที่แตกต่างกั นจากชาวอาปาเช่ ไม่ซ้าำ กัน, เน่ ืองจากบาสโซเช่ ือว่า แม้เร่ ืองของสถานสัมผัส นัน
้ จะ
เป็ นเร่ ืองเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ “ความรู้ท้องถิ่ น” (local knowledge) (น. xiv) แต่สุดท้ายแล้วก็รับรู้สัมผัส โดยปั จเจก
(น. xv-xvi). ในส่วนแรกของหนังสือมีคำาแนะนำาการอ่านออกเสียงภาษาเวสเทิร์นอาปาเช่สน
ั ้ ๆ.

ตลอดเล่มจะพบว่า สถานที่ถูก นำา ไปเทียบกับความคิดหรื อภาพความคิดในหัวอยู่เสมอ ๆ เช่น การที่ บาสโซเปรียบอดีต
เป็ นเหมือนสถานที่แห่งหน่ ึง และวิธีที่เร็วที่สุดที่จะไปถึงสถานที่แห่งนัน
้ ก็คือการนึกถึง (น. 3), การที่ชาว Cibecue มอง
ว่าอดีตนัน
้ ก็คือเส้นทางหรือรอยที่บรรพชนเดินทางมาก่อน (น. 31), การที่ชาว Cibecue ที่พบคนหน่ ึงชอบพูดช่ ือสถานที่
ไปเร่ ือย ๆ โดยกล่าวว่าเป็ นการเดินทางในความคิด (น. 46), ช่ ือสถานที่ในภาษาเวสเทิร์นอาปาเช่ที่ทำา ให้ชาว Cibecue
จินตนาการเห็นภาพของสถานที่นัน
้ (pictorial), คำาพูดที่ว่า แผนที่ของอาปาเช่อยู่ในหัว แผนที่ของคนขาวอยู่ในกระดาษ,
หรือสถานะของจิตใจที่ ปลอดโปร่ ง ไร้สิ่งกี ดขวางใด ๆ ซ่ ึงจะนำา ไปสู่ ปัญญา (น. 131) (ซ่ ึงเป็ นการวิ เคราะห์ คำา ที่ ช าวพ้ ืน
เมืองคนหน่ ึงเล่าถึงเส้นทางสู่ปัญญา (น. 126-127)).

การสร้า งสถานที่ (place-making) นั น
้ ก็ คื อ การสร้ า งประวั ติ ศ าสตร์ นั น
่ เอง เหมื อ นในคำา ถาม “เกิ ด อะไรข้ ึนแล้ ว ที่ นี่ ” .
สถานที่นัน
้ เป็นสัญลักษณ์ที่ทนทานที่ช่วยให้มนุษย์จดจำาและจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่ไกลออกไปได้ (น. 4-7) (และไม่ได้
จำากัดอยู่เพียงอดีตเท่านัน
้ แต่รวมถึงอนาคตด้วย ดังคำา ถาม “จะเกิดอะไรข้ ึนที่ นี่” (น. 154) และในความหมายที่กว้าง
ที่สด
ุ ในภาษาอาปาเช่แล้ว สถานที่ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงบริเวณจำากัดทางกายภาพบนผิวโลกเท่านัน
้ แต่รวมถึงบริเวณในเชิง
สัญลัก ษณ์ อี ก ด้ ว ย (น. 160)). การสร้ า งสถานที่ นี้เ ป็ นกิ จกรรมทางวั ฒ นธรรม ซ่ งึ ในกระบวนนี้ มี ทัง้ การจดจำา และการ
จินตนาการ เพ่ ือสร้างประวัติศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อดีตที่อยู่เลยการจดจำาของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ไปแล้วจึงจำาเป็นต้อง
ถูกสร้า ง/จินตนาการข้ ึนมาใหม่จากร่ องรอยที่ พอจะหลงเหลื ออยู่ ถึงปั จจุ บัน ซ่ งึ นั น
่ รวมถึงเพลง อนุ ส รณ์ส ถาน และช่ ือ
สถานที่ (น. 31). ซ่ งึ นี่น่าจะอธิบายได้ว่า ทำาไมผู้ช่วยพ้ ืนเมืองของบาสโซจึงต้องการให้บาสโซเคร่งครัดกับการออกเสียง
ช่ ือสถานที่ให้ถูกต้อง, เพราะการตัง้ช่ ือสถานที่ของ Cibecue นัน
้ เป็นการบันทึกสิ่งที่เคยเกิดข้ ึน ณ สถานที่แห่งนัน
้ . การ
จดจำา ช่ ือสถานที่ ใ ห้ ถู ก ต้ องจึ ง หมายถึ ง การจดจำา เหตุ ก ารณ์ ที่ เ คยเกิ ดข้ ึน ณ สถานที่ แ ห่ ง นั น
้ ให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ บ รรพชน
สืบทอดกันมา – ซ่ ึงจะเป็ นประโยชน์ ต่อการสร้ างประวั ติศ าสตร์ ข องตน และแม้ก รณี ที่ช่ ือสถานที่ จากอดี ตกั บ ลั ก ษณะ
สถานที่ ใ นปั จจุ บั น จะไม่ ต รงกั น อี ก ต่ อ ไป ช่ ือสถานที่ ก็ จ ะเป็ นหลั ก ฐานที่ บ อกได้ ว่ า สถานที่ แ ห่ ง นั น
้ เคยมี ลั ก ษณะเป็ น
อย่างไรในอดีต (น. 13).

ด้วยลัก ษณะทางภาษาศาสตร์ของภาษาเวสเทิ ร์นอาปาเช่ ที่ส ามารถเติ ม อุ ปสรรคหน้า กริย าได้จำา นวนมาก จนทำา ให้เรา
สามารถสร้างคำาที่มีความหมายเทียบเท่าประโยคได้โดยมีความยาวนิดเดียว เช่น “น้ำาไหลเข้าด้านในใต้ต้นคอตต้อนวู้ด”
หรือ “หินขาวทอดข้างบนในกลุ่มแน่น”. ช่ ือสถานที่ของเวสเทิร์นอาปาเช่จึงอัดแน่นไปด้วยคำา อธิบายเหตุการณ์และราย
ละเอีย ดทางกายภาพ. สำา หรั บชาวอาปาเช่แ ล้ว ช่ ือสถานที่เ หล่ า นั น
้ เม่ ือ ประกอบกั บจิ น ตนาการ ก็ ก ลายเป็ นเหมือนกั บ
ภาพถ่ายที่ทำาให้นึกถึงสถานที่จริงอย่างละเอียดได้ทันทีที่ได้ยินช่ ือ (น. 46-47). “อาปาเช่ไม่ต้องใช้กล้องโพลารอยด์ เรา
มีช่ือดี ๆ อยู่แล้ว!” (น. 157). ซ่ ึงเร่ ืองจินตนาการของแต่ละบุคคลนี้สอดคล้องกับลักษณะการเล่าเร่ ืองของเวสเทิร์นอาปา
เช่ที่พยายามจะไม่พูดมากเกินไป, โดยถือว่าการพูดหรืออธิบายมากเกินไป เป็ นการบังคับให้คนอ่ ืน ๆ ต้องเห็นทุกอย่าง
อย่างที่ผู้เล่าเห็น, ซ่ ึงเป็ นการดูถูกจินตนาการของคนอ่ ืน ๆ (น. 85). ในลักษณะนี้ ช่ ือสถานที่ที่ถูกสร้างข้ ึนมานัน
้ จะเป็ น
สัญลักษณ์ ซ่ ึงจะถูกส่งผ่านกันทางสังคม และตีความโดยปั จเจก (น. 72).
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การตัง้ช่ ือสถานที่นัน
้ เป็นการกำาหนดปักหมุดตำาแหน่งที่แน่ชัดของจุด ๆ หน่ ึงในภูมิประเทศ ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถแบ่ง
แยกออกจากภูมิประเทศรอบ ๆ ได้ , ซ่ ึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการสนทนาแลกเปลี่ย นเร่ ืองราว. เม่ ือใดก็ตามที่ส มาชิกใน
ชุมชนพูดถึงภูมิประเทศของพวกเขา, ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ช่ ือ แบ่งประเภท หรือเล่าถึงมัน, โดยที่ไม่รู้ตัว-พวกเขาก็ได้พูด
ถึ ง มั น ในแบบที่ เ ข้ า กั น ได้ กั บ ความเข้ า ใจของพวกเขา ว่ า พวกเขาครอบครองมั น อย่ า งไร (น. 74) เช่ น เร่ ือ งเล่ า ถึ ง
เหตุการณ์ในอดีตของ Cibecue นัน
้ ก็จะเกี่ยวกับการที่บรรพชนเข้ามาตัง้รกรากอย่างไร เจอตาน้ำา เจอแหล่งเพาะปลูก
อย่างไร.

ตามคำา บอกเล่า ของชาว Cibecue การเดิ นทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ พิจารณาสถานที่ แ ต่ ละที่ และพู ดคุ ย กั บญาติพี่ น้อง
เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เป็นหนทางที่จะนำาไปสู่ปัญญา. โดยเง่ ือนไขในการไปสู่ปัญญานัน
้ ก็คือจิตใจที่ “ราบร่ ืน” ปราศจาก
ความกลัวหรือวิตกกังวล (น. 126-127). ถ้าเปรียบกับภูมิประเทศก็เหมือนกับภูมิประเทศที่ปราศจากสิ่งกีดขวางรบกวน
ทำา ให้ม องเห็นปั ญหาที่จ ะเกิ ดข้ ึนได้ ล่วงหน้ า (น. 130-133). ซ่ งึ เม่ ือมองในแง่ หน้า ที่แ ล้ ว ผู้วิจ ารณ์ ตีความว่ า ในการให้
คุณค่าว่า ปั ญญาเป็ นสิ่งมีค่า (ทำา ให้ชีวิตยื นยาวและไม่ตกอยู่ใ นปั ญหา) และความเช่ ือที่ว่า การพิจารณาสถานที่ ต่าง ๆ ที่
บรรพชนได้เดินทางผ่านมานัน
้ เป็ นหนทางสู่ปัญญา หรือพูดอีกอย่างก็คือ การพิจารณาอดีตที่ผ่านมานัน
้ เป็ นหนทางไปสู่
ปั ญญา. การพาลูกหลานไปยัง ที่ต่าง ๆ และบอกเล่า ช่ ือสถานที่แ ก่ พ วกเขา, ด้ วยความปราถนาดี อยากให้ชีวิตลู ก หลาน
รอดพ้นจากปั ญหา, ก็จะเป็นการรักษาช่ ือสถานที-่ เพ่ ือสืบทอดร่องรอยทางประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของตน และรักษาคติ
ความเช่ ือซ่ ึงฝังอยู่ในช่ ือสถานที่เหล่านัน
้ -ผ่านการเปลีย
่ นแปลงความคิดของลูกหลานในระหว่างพิจารณาสถานที่ ช่ อ
ื สถาน
ที่ และเร่ ืองเล่าต่าง ๆ (น. 146) ไปในเวลาเดียวกัน . บาสโซได้กลับไปหมู่บ้านนัน
้ อีกครัง้หลังจากโครงการศึกษาจบ พบว่า
หมู่บ้า นดังกล่าวกลายเป็ นเมืองเล็ ก ๆ ไปแล้ ว. วิถีชีวิตบางอย่างเปลี่ย นไป คนหนุ่มสาวออกไปตามสถานที่ ต่า ง ๆ เพ่ ือ
จดจำาและพิจารณาช่ ือสถานที่น้อยลง และมีช่ือสถานที่เป็นภาษาอังกฤษมากข้ ึน. อย่างไรก็ตามการตัง้ช่ ือสถานที่ก็ยังเป็น
ไปในแบบเดิมอยู่ คือเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ ึงข้ ึนที่สถานที่นัน
้ และคนก็ตัง้ช่ ือตามเหตุการณ์ดังกล่าว (น. 152).

ด้วยความกระชับไม่กี่บทเหมือนกับเร่ ืองเล่าของชาว Cibecue หนังสือเล่มนี้อาจจะสัน
้ ไปเสียหน่อย และน้ อยในเน้ ือหา
ส่วนทฤษฎีที่จะมารองรั บเร่ ืองเล่ าและคำา อธิ บาย. อย่างไรก็ตาม หนั งสือเล่ ม นี้ทำา ได้ ดีใ นการเขียนเล่ าเร่ ือง โดยเปรียบ
สถานที่กายภาพกั บความคิ ดในหั ว เพ่ ือให้คนอ่ า นเข้ าใจความคิดของชาว Cibecue ได้มากข้ ึน โดยเปรี ยบทัง้ ในระดับ
ความหมายเชิงอุปมา และแสดงลักษณะทางภาษาศาสตร์ของคำา ที่เกี่ยวกับสถานที่ ว่ามีลักษณะร่ วมกันหรือไม่ เช่น ใช้
กริยาร่วมกัน หรือการมีรากศัพท์ร่วมกัน ซ่ ึงเป็นความพยายามที่ทำาได้น่าสนใจ. บาสโซดูจะจงใจใช้ช่ือสถานที่หรือคำาพูด
ของชาว Cibecue มาเป็ นช่ ือบทและช่ ือบทย่อย ราวกับพยายามจะย้ำาในระหว่างทางว่า เน้ ือหาต่าง ๆ ภายในบท สามารถ
เล่ า ในเพี ย งคำา เดี ย วได้ (ในภาษาเวสเทิ ร์ น อาปาเช่ หรื อ ประโยคเดี ย วในภาษาอั ง กฤษ) เหมื อ นกั บ ที่ ช่ ือ สถานที่ ข อง
Cibecue ทำา.
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