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ห้องน�้าของชาวสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 

แม้นวนิยายของพรุสต์ จะเร่ิมต้นด้วยประโยคที่ท�าให้ขนมมาเดอเลน โด่งดัง 

ไปทั้งโลก ด้วยการบรรยายว่าเพียงได้กล่ินชาหอมอ่อนๆ เนื้อแป้งและรสขนมแตะ 

ปลายลิน้ ภาพอดตีจากวยัเดก็กด็จูะพรัง่พรขูึน้มาในความคดิทนัทโีดยอตัโนมตั ิไม่ต้อง

มีการพยายามนกึทบทวนความจ�า แต่ส�าหรบัดฉินัแล้ว ยงัไม่มปีระสบการณ์ว่ากลิน่หรือ 

รสของบางสิ่งบางอย่างท�าให้หวนร�าลึกถึงอดีตของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ได้เช่นนั้น สิ่งที่มีพลังเรียกอดีตกลับคืนมาในทันทีทันใดได้แจ่มชัดกว่า อาจจะเป็น

ความสะเทือนใจบางอย่างของปัจจุบัน ที่กระตุ ้นให้ภาพของอดีตปรากฏตัวข้ึน 

บางภาพอาจเป็นอดตีแท้จรงิ แต่หลายภาพน่าจะเป็นอดตีทีข่าดวิน่ไม่ปะตดิปะต่อ ทีถู่ก

ดึงกลับมาและปรุงแต่งเพื่อสนทนากับปัจจุบัน และอนาคตเสียมากกว่า

 ไม่นานมานี้ดิฉันมีโอกาสกลับไปเยี่ยมที่ท�างานแห่งที่สองในชีวิต ซ่ึงจาก

มาประมาณสี่ปี ภายนอกดูเหมือนเดิมแต่ภายในเปล่ียนไปมาก ห้องหับต่างๆ ได้รับ 

การปรับปรุงขนานใหญ่ แลดูโอ่อ่าขึ้นมาก เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบที่มักพบเห็น 

ในห้องรัฐมนตรี คือชุดเก้าอี้มีลวดลายดูหนักๆ ห้องประชุมก็เหมือนของราชการทั่วไป 

มีโต๊ะใหญ่ยาวหลายสิบเมตร มีทีวีจอแบนขนาดใหญ่หลายจอ ความสง่าน่าเกรงขาม

ของความเป็นทางการเปล่งออกมากระทบตากระทบใจ แต่ทีส่ะดดุใจทีส่ดุคอืห้องท�างาน

ของผู้บริหาร ทั้งระดับสูง ระดับรองหลายห้อง ซึ่งมีการขยายพื้นที่ออกไป และสร้าง

ห้องน�้าส่วนตัวไว้ทุกห้อง  ทันใดนั้นดิฉันรู้สึกเหมือนถูกไม้หน้าสามโขกศีรษะอย่างจัง 

ดิฉันท�างานอยู่ที่นี่แปดปีเต็ม ท�าไมหนอจึงไม่เคยนึกเลยว่าผู้บริหารน่าจะมีห้องน�้า 

ส่วนตัว  ท�าไม..ท�าไม..ท�าไม..



62

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 ความตะลึงลานกระตุ้นเตือนความจ�า ท�าให้ภาพของห้องน�้าจากอดีตผุดขึ้น

มาในบัดดล นี่คือห้องน�้าชั้นห้า ของตึกสังคมสงเคราะห์ ที่ดิฉันและเพื่อนอาจารย์ในชั้น  

ได้ใช้ร่วมกันมาเกือบยี่สิบปี และพร้อมกับภาพห้องน�้า เหตุการณ์ต่างๆ ค�าพูด และ 

เรื่องราวที่เก่ียวกับห้องน�้าก็ปรากฏขึ้นมาในมโนภาพด้วยเช่นกัน ห้องน�้าชั้นห้าเป็น 

อย่างนี้นี่เอง ดิฉันจึงไม่เคยนึกว่าควรจะมีห้องน�้าส่วนตัวในห้องผู้บริหาร  

 เรือ่งราวห้องน�า้ทีจ่ะเล่าต่อไป เป็นประสบการณ์ของดฉัินในสมัยทีเ่ร่ิมมาท�างาน

ที่ธรรมศาสตร์ใหม่ๆ  เป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคณะ เพราะ

ดิฉันเองเป็นคนที่มีความสามารถในการหลบเล่ียงการท�างานบริหารของคณะอย่าง 

ดเีย่ียม จนแทบไม่ต้องท�างานบรหิารใดเลย ยกเว้นการร่วมก่อตัง้โครงการบณัฑติศกึษา

ด้านมานุษยวทิยา ซึง่ดฉินักม็ไิด้มตี�าแหน่งเป็นทางการโดยตรงแต่อย่างใด  ดฉินัจงึไม่มี

ความจ�าที่เกี่ยวกับเรื่องส�าคัญๆ ของคณะเอาเสียเลย ประสบการณ์จากอดีตของคณะ 

ที่จะเล่าถึงนี้ จึงเป็นเรื่องชีวิตประจ�าวันของอาจารย์ธรรมดาสามัญคนหนึ่ง ที่มีชีวิต 

ส่วนใหญ่อยู่ในห้องท�างาน ห้องสมุด และห้องน�้า

 ย้อนหลังกลับไปสามสิบสามปี กันยายน พ.ศ. 2524 เป็นปีที่ดิฉันเร่ิมชีวิต 

การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นการท�างานหาเล้ียงชีพคร้ังแรกในชีวิต 

หลังจากไม่ได้อยู่ประเทศไทยมาสิบสองปี ขณะนั้นคณะยังมีฐานะเป็น “แผนกอิสระ”  

ซึ่งเป็นค�าที่สร้างความงุนงงให้กับคนส่วนใหญ่ ยิ่งช่ือสาขาวิชาไม่ค่อยเป็นที่รู ้จัก 

อยู่ด้วยว่าเรียนอะไรกัน ก็จะยิ่งสับสนใหญ่ บางคนจ่าหน้าซองมาถึง เขียนว่า “แผนก

สงัคมมนษุย์อสิระ” กม็ ีดฉินัมารายงานตวักบัท่านอาจารย์จ�าเรยีง ภาวจิติร ซึง่ขณะนัน้ 

เป็นหัวหน้าแผนกอิสระ และได้รับการจัดให้นั่งในห้อง 505 ที่ชั้น 5 ตึกสังคมสงเคราะห์ 

มีเพื่อนร่วมห้องสองท่าน คืออาจารย์จุไรรัตน์ จันทร์ธ�ารง หรือพี่ปุ๊ และอาจารย์ไชยันต์ 

รัชชกูล 

 ห้องน�า้ชัน้ห้าส�าคัญอย่างไร ก่อนอืน่เราควรจะเข้าใจภมูศิาสตร์และภมูหิลงัทาง

สังคมวัฒนธรรมของอาจารย์สังคมวิทยามานุษยวิทยาในยุคสามสิบปีมาแล้วเสียก่อน  

ขณะนัน้แผนกอสิระได้ประกาศอิสรภาพจากคณะสงัคมสงเคราะห์ฯ อนัเป็นทีเ่กดิของเรา

เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไม่ได้อิสระในทางกายภาพ คือไม่มีอาคารของตัวเอง ต้องแทรกตัว 

อยู่ในคณะสังคมสงเคราะห์ตามจุดต่างๆ  อาจารย์ของเรารวมทั้งหมดประมาณยี่สิบ

ท่าน มห้ีองท�างานอยูใ่นชัน้สอง และชัน้ห้า จงึเป็นทีม่าของค�าว่า “อาจารย์ชัน้สอง” และ 

“อาจารย์ชั้นห้า” ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการของอาจารย์ในยุคนั้น จะเป็น 

อตัลักษณ์ทีค่นในของแต่ละช้ันเรยีกตวัเอง หรอืคนนอกตัง้ให้ จะเป็นอตัลกัษณ์ทีเ่กดิมา

จากทีต่ัง้ของห้องท�างาน หรอืมลัีกษณะทางวัฒนธรรมเป็นพืน้ฐานด้วย จะมพีรมแดนอยู่ 

ทีบั่นได หรอืลฟิต์ หรอืตรงใด ดฉินักต็อบไม่ได้ทัง้หมด แต่คาดว่าน่าจะมคีวามคลมุเครอื
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คาบเกี่ยวกันอยู่ไม่น้อย ถึงกระนั้นก็ตาม ศัพท์ “อาจารย์ชั้นสอง” และ “อาจารย์ชั้นห้า”  

ก็ดูจะเป็นที่เข้าใจกันในการสนทนาแบบเสียงกระซิบจิ๊บจิ๊บในการท�างานประจ�าวัน

 การใช้ชวีติในทีท่�างานของอาจารย์สองชัน้นี ้มคีวามต่างกนัอยูพ่อควร ชัน้สอง

นั้นอาจารย์ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นสุภาพสตรี มีความผูกพันกันแบบ ครู-ศิษย์ 

พี่-น้อง ชัดเจน เพราะว่ามีห้องท�างานท่านอาจารย์จ�าเรียง และท่านอาจารย์เฉลิมศรี  

ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแผนกอยู่ด้วย มีอาจารย์ที่เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องมาตั้งแต่เป็นแผนก

สังคมวิทยามานุษยวิทยาในคณะสังคมสงเคราะห์ฯ อยู่หลายท่าน ส่วนท่านที่มาจาก 

ท่ีอ่ืน ส่วนใหญ่ก็จะปรับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้ได้ ดังนั้นอาจกล่าว

ได้ว่า อาจารย์ชั้นสองเป็นชุมชนที่อยู่กันแบบครอบครัวขยายฝ่ายสตรี มีความอบอุ่น

ฉันญาติ กลางวันมีการรับประทานอาหารร่วมกันในห้องใดห้องหนึ่งเป็นประจ�า โดย 

สัง่อาหารมาจากโรงอาหาร หรอืบางวันก็จะเตรยีมมาจากบ้าน ดฉัินเองยงัเคยได้อานสิงส์

อาหารกลางวันด้วย แม้ไม่กี่ครั้งแต่ก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศความอบอุ่นและสนุกสนาน 

ของการรับประทานร่วมกัน นอกจากนั้นยังจ�าได้ว่าหัวหน้าแผนกอิสระก็นั่งในห้อง 

ท�างานเหมือนอาจารย์อื่นๆ และใช้ห้องน�้าร่วมกับอาจารย์อื่นๆ เช่นเดียวกัน  

 ส่วนอาจารย์ชั้นห้านั้น มีที่มาหลากหลาย และย้ายมากันต่างกรรมต่างวาระ 

กลุ่มหนึ่งย้ายมาจากคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเดิมมีการสอนทุกสาขาวิชา รวมสังคมวิทยา

มานุษยวิทยาด้วย แต่ภายหลังมีการปรับโครงสร้าง จึงย้ายอาจารย์กลุ่มนี้มารวมกับ

แผนกอิสระสังคมวิทยามานุษยวิทยา เรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ดึกด�าบรรพ์ก่อนยุคที่

ดิฉันมาท�างานจงึไม่ทราบรายละเอยีด นอกจากนัน้กม็อีาจารย์ย้ายมาจากหน่วยงานอืน่ 

หรอืเพ่ิงเรยีนจบมา เป็นต้น  ช้ันห้าจงึเป็นสงัคมของอาจารย์ย้ายถิน่ มคีวามเป็นอยูค่่อน

ไปทางสมาพันธรฐั ต่างคนต่างอยูอ่ย่างเอกเทศ มกีจิวตัรของตนเองไม่ค่อยเกีย่วข้องกนั 

แม้การรับประทานอาหารร่วมกันในห้องใดห้องหน่ึงก็จ�าไม่ได้ว่าเคยมีหรือไม่ แต่เราก็ 

อยู่กันอย่างสุขสงบ เพราะไม่เคยรู้เลยว่าอีกห้องหนึ่งท�าอะไร

 ห้องน�้าชั้นสองกับชั้นห้าจึงต่างกันมาก ดิฉันก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนออกแบบ

วางผังห้องตามชั้นต่างๆ ของตึก และท�าไมถึงออกมาหน้าตาพิสดารเช่นนี้ ชั้นสองนั้น 

มีห้องน�้าสองประเภท คือห้องน�้าอาจารย์หนึ่งห้อง และห้องน�้านักศึกษา ซึ่งเข้าใจว่า 

แยกเป็นหญิงชาย แต่จ�าไม่ได้แล้ว ส่วนห้องน�้าอาจารย์นั้นมีห้องเดียว ดังนั้นห้องน�้า

อาจารย์จึงกลายเป็นห้องน�้าอาจารย์หญิงไปโดยปริยาย เพราะอาจารย์ชายซึ่งเป็น 

ชนกลุม่น้อยมาก มเีพยีงท่านสองท่าน จนจ�าไม่ใคร่ได้ว่าใครบ้าง ต่างพากนัไปใช้ห้องน�า้

นักศึกษา ยกห้องน�้าอาจารย์ให้ฝ่ายหญิงโดยดี ส่วนห้องน�้าช้ันห้าน้ัน ที่ตั้งต่างออกไป 

ไม่มห้ีองน�า้นกัศึกษา มแีต่ห้องน�า้อาจารย์สองห้อง ห้องน�า้อาจารย์ชายอยูด้่านตะวนัออก 

ของลิฟต์ ตรงข้ามห้องท�างานของเราพอดี ส่วนห้องน�้าหญิงอยู่ด้านตะวันตกของลิฟต์ 
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เป็นซอกลึกเข้าไป ดังนั้นห้องท�างานของเราจึงเป็นต�าแหน่งที่เป็นชัยภูมิในการศึกษา

พฤติกรรมการใช้ห้องน�้าชายอย่างดีเยี่ยม ยิ่งถ้าเปิดประตูทิ้งไว้ก็จะเห็นหมดว่าใครเข้า

ห้องน�้าบ้าง แต่เราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะมีเรื่องอื่นๆ ให้ท�ามากเกินพอแล้ว  

 ถึงอาจารย์ช้ันห้าจะต่างคนต่างอยู่ แต่ทุกคนต้องใช้ห้องน�้า ห้องน�้าจึงเป็น 

พืน้ท่ีทางสังคมแห่งเดยีวทีเ่ราจะพบกนั เราจะพบกนัระหว่างเดนิทางไปห้องน�า้ ระหว่าง

เปิดประตูออกไปเจอคนจะเข้าห้องน�้า หรือออกจากห้องน�้า ดิฉันยังจ�าการสนทนา 

กับอาจารย์หญิงต่างห้อง ถึงเรื่องต่างๆ มากมายในห้องน�้าหญิง ซ่ึงมีห้องน�้าสองห้อง 

แต่มีอ่างล้างมืออ่างเดียว ต้องรอให้คนที่ใช้อยู่เสร็จเสียก่อน และเป็นโอกาสทองให้เกิด 

การสนทนาท�าลายความเงยีบกันด้วยเรือ่งต่างๆ นอกจากนัน้ ยงัมีเหตกุารณ์ประหลาดๆ 

เกี่ยวกับห้องน�้า ที่เป็นเหตุให้เกิดการสนทนากันอย่างกว้างขวาง เช่น จู่ๆ วันหนึ่ง  

เรากพ็บว่านกัการได้ขนห่อทชิชูม้วนมาเรยีงกันตรงทางเข้าห้องน�า้หญงิจ�านวนมาก จนดู 

เหมือนเป็นก�าแพงสูงขึ้นไปเกือบถึงเพดาน จนบัดนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าท�าไม แต่วันนั้น 

ทุกคนพูดถึงก�าแพงทิชชู เพื่อนจากคณะศิลปศาสตร์มาเห็นก็ตกใจว่าท�าไมคณะเรา

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทิชชูในขณะที่คณะเธอไม่มีสักม้วน ท�าให้เกิดการอภิปรายถึง

ความขาดแคลนและล้นเหลือของทชิชูในมหาวทิยาลยั วนันัน้เราจงึมปีระสบการณ์ทชิช ู

ร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์

 อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ซึ่งเคยเป็นอาจารย์

มานุษยวิทยาที่คณะ แต่ย้ายไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงไล่เลี่ยกับที่ดิฉันเริ่ม 

ท�างาน  ท่านมาธรุะทีค่ณะ แล้วต้องการใช้ห้องน�า้ แต่บงัเอญิมเีหต ุ(ซึง่จ�าไม่ได้ว่าอะไร) 

ให้ใช้ห้องน�้าชายไม่ได้  เราจึงให้ท่านใช้ห้องน�้าหญิงแทน พอใช้เสร็จอาจารย์กลับมา 

เล่าด้วยความตื่นเต้นอย่างที่สุดว่า

  “อาจารย์ ผมรู้ความจริงแล้วว่า คณะของอาจารย์น่ะ ปกครองด้วยระบอบ 

มาตาธิปไตย”

 “ไม่เข้าใจค่ะ”

 “ก็ดูห้องน�้าสิอาจารย์ ที่ขอนแก่นน่ะ ห้องน�้าผู้หญิงเล็กนิดเดียว ห้องน�้าผู้ชาย

ใหญ่เบ้อเริ่ม แต่ที่นี่ห้องน�้าผู้ชายเล็กนิดเดียว ห้องน�้าผู้หญิงใหญ่โตกว่ามาก แสดงว่า 

ผู้หญิงเป็นใหญ่ครับอาจารย์”

 ยังโชคดีที่ท่านอาจารย์อคินไม่ได้ไปเข้าห้องน�้าช้ันสอง มิฉะนั้นอาจารย์ 

อาจจะลุกข้ึนมาเรียกร้องสิทธิในการใช้ห้องน�้าอาจารย์ คืนให้อาจารย์ชายด้วย 

ภายหลังการวิเคราะห์
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 คิดถึงห้องน�้าช้ันห้าทีไร เหตุการณ์ข้างต้นก็จะปรากฏข้ึนมามโนภาพร�่าไป 

นอกจากน้ี ยังมเีหตกุารณ์ระทกึใจอืน่ๆ อกี เช่น เกดิอะไรขึน้เมือ่น�า้ประปาไม่ไหลตดิต่อ

กันเป็นเวลาหลายวัน หรือความทุกข์ของนักศึกษาบางคนที่มาถึงมหาวิทยาลัยแต่เช้า 

แต่หาห้องน�้าเข้าไม่ได้ จนต้องท�าอะไรบางอย่างหน้าห้องน�้าอาจารย์ที่เขาเองคงอยาก

ลบไปจากความจ�า เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมาเป็นสิบปีเหล่านี้ คงจะหล่อหลอมสร้าง

อุปนิสัยในการเคยชินกับการใช้ห้องน�้ารวมร่วมกับคนอื่นในที่ท�างาน กลายเป็นความ

ปรกตจินนึกเป็นอย่างอืน่ไม่ออก  ไม่ได้มองเหน็ห้องน�า้รวมว่าเป็นสิง่ต�า่ต้อย น่ารังเกยีจ 

รูสึ้กเคอะเขินหรอืไม่คู่ควรทีจ่ะใช้ หากเป็นสถานทีท่ีม่องเหน็คน เหน็ความทกุข์ความสขุ

ของคนในปฏิบัติการที่สามัญที่สุดของร่างกาย แถมยังมีมุมที่ให้อารมณ์ขันด้วย

 แล้วเหตุใดเล่า ผู้บริหารจึงนิยมมีห้องน�้าส่วนตัว และออกจะรังเกียจการใช้

ห้องน�า้ร่วมกนัคนอ่ืน ดิฉนัคิดว่าคงมคี�าอธบิายได้หลายแง่มมุ เช่นในด้านอรรถประโยชน์ 

ท�าให้สามารถเดนิสามก้าวถงึห้องน�า้ ไม่ต้องคอยควิ สามารถเพิม่เวลาท�างานได้มากขึน้

อกีหลายนาทต่ีอการเข้าห้องน�้าหนึง่ครัง้ หรอืในด้านรสนยิม สามารถเลอืกสขุภณัฑ์ทีม่ี

รูปร่างสีสันเหมาะกับความชอบของแต่ละท่าน  หรือในด้านอารมณ์ความรู้สึก สามารถ

มีความเป็นส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ จะร้องเพลง ร้องไห้ แช่งด่าใคร ก็สามารถท�าได้ 

โดยสะดวก ไม่มีคนแอบได้ยิน  

 ท่ามกลางค�าช้ีแจงอนัมนี�า้หนกัน่าเช่ือถอืเหล่านี ้ดฉินัอยากเสนออกีข้อหนึง่ว่า 

ห้องน�า้ส่วนตวั เป็นมรดกทีต่กทอดมาจาก “วัตถเุกยีรตยิศ” ของขนุนางไทย การปกครอง

สยามแต่โบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาลงมาถึงรัตนโกสินทร์ มีพื้นฐานอยู่บนการจ�าแนก

คนออกเป็นประเภทต่างๆ ตามล�าดับความสูงต�่า ประเภทใหญ่สุดคือนาย และ ไพร่  

นายยังประกอบด้วยเจ้านาย และขุนนาง ทั้งสองประเภทมีระดับยศ และบรรดาศักดิ์

จ�าแนกแยกย่อยหลายชั้น ส�าหรับเจ้ามีตั้งแต่เจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้า และขุนนางมี

ท้ังเจ้าพระยาลงมาจนถึงขุน เป็นต้น เมื่อผู้ใดได้รับพระราชทานยศ หรือบรรดาศักดิ์ 

ก็จะได้รับพระราชทานเครื่องยศ เช่น ผ้านุ่ง หรือหีบหมาก ตามแต่ยศฐาบรรดาศักดิ ์

ของแต่ละท่าน เครื่องยศเหล่านี้ เวลาที่ขุนนางไปไหนก็จะมีคนใช้หรือบ่าวไพร่ถือ 

หีบหมากเป็นสัญลักษณ์ของฐานะและเกียรติยศที่คนทั่วไปสามารถเห็น ช่ืนชมบารมี  

และเกรงขามไปด้วยในเวลาเดียวกัน 

 ระบบเครื่องยศนี้แม้จะหมดไปแล้วอย่างเป็นทางการ แต่ความคิดที่จะใช้วัตถุ

แสดงเกียรติยศ ยังมีอยู่อย่างเข้มข้นในระบบราชการไทย โต๊ะของอธิบดีใหญ่กว่า 

โต๊ะของหัวหน้ากอง ซึ่งใหญ่กว่าโต๊ะของเสมียน ทั้งที่ในการปฏิบัติงานเสมียนอาจ 

จ�าเป็นต้องใช้โต๊ะมากกว่าอธิบดี ห้องน�้าส่วนตัวก็เช่นเดียวกัน นี่เป็นของพิเศษมาก  
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ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงจริงๆ ยากที่จะมีได้ ลูกน้องอาจจะรวยกว่า ขับรถคันหรูกว่า 

แต่มีหรอืท่ีจะเทียบเท่าหวัหน้าได้ในเรือ่งห้องน�า้ จงึไม่น่าแปลกใจทีก่ารมห้ีองน�า้ส่วนตวั 

เป็นยอดปรารถนาของผู้บริหาร

 ในขณะท่ีเขียนบทความนี้ ชั้นสอง ชั้นห้า เปล่ียนไปหมดแล้ว คร้ังสุดท้ายที่ 

ไปเยี่ยมเยียนชั้นห้า ห้องน�้าก�าลังถูกทุบ จะเปลี่ยนไปเป็นห้องน�้าส่วนตัวของผู้บริหาร

หรือเป็นอย่างอื่นก็ไม่ทราบได้ แต่ดิฉันก็รู้สึกดีใจที่เสี้ยวหนึ่งในชีวิตได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนชั้นห้า และชั้นสองด้วยนิดหน่อย ได้รู้จักห้องน�้ารวมในฐานะพื้นที่ทางสังคม  

ได้รับความส�าราญ และได้รับรู้ความทุกข์ของคน ดิฉันจึงออกจะเสียดายแทนชุมชน

ส�านักงานอ่ืนๆ ในปัจจุบัน หรือในอนาคต ที่จะไม่มีโอกาสได้ประสบการณ์สนุกๆ  

จากห้องน�้าชุมชนเช่นเดียวกับที่ดิฉันเคยพบเห็นในอดีต

 ดฉินัวนเวยีนอยูก่บัปัจจบุนัและอดตีของห้องน�า้ จนไม่มเีนือ้ทีพ่อทีจ่ะกล่าวถงึ

เพื่อนๆ อาจารย์ในคณะ แต่ก็อยากจะลงท้ายด้วยการบอกว่า รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้

ท�างานเป็นอาจารย์ในยุคที่สภาพการท�างานไม่ได้บีบคั้นมาก คณะปล่อยให้ดิฉันเป็น  

“ออจุด” ตลอดกาลโดยไม่ไล่ออก หรือเห็นว่าเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าของคณะ 

ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร นั่งห้องเดียวกันกับอาจารย์จุไรรัตน์หรือพี่ปุ๊ ซึ่งเป็น 

โยมอปัุฏฐากดฉินัมาตลอดชวีติ แนะน�าเรือ่งการสอน การกนิอยู ่รวมทัง้ให้ยมืชดุสวยๆ  

ใส่หลายต่อหลายครั้ง อาจารย์ไชยันต์ซึ่งเป็นสมาชิกห้อง 505 เช่นเดียวกัน เป็นคนที่

ท�าให้รู้สึกว่า ไม่ว่าชีวิตจะย�่าแย่เพียงใดก็มีค่าควรแก่การอยู่ต่อไป เพื่อจะได้ฟังเสียง

หวัเราะก้องกงัวานของเธอ ส่วนอาจารย์ฉวีวรรณ หรอืพีแ่อ๊ด เป็นผูท้ีบ่กุเบกิร่างหลกัสตูร

ปริญญาโทมานุษยวิทยามาด้วยกัน ซึ่งกว่าจะผ่านกระบวนการเสกสรรค์ปั ้นแต่ง 

จนทุกคนในคณะพอจะรับกันได้ ก็มีลักษณะเฉพาะตัวเสียจนอาจารย์ยศ สันตสมบัติ

ท่ีมาร่วมในช่วงหลังบอกตรงๆ เลยว่า หลักสูตรนี้หน้าตาพิกล ไม่เข้ากับมาตรฐาน

สากลเอาเลย แต่เราก็อุตส่าห์ใช้มันมาหลายปี จนได้วิทยานิพนธ์ที่น่าภาคภูมิใจ 

ออกมาหลายเล่ม 

 กัลยาณมิตรทีค่ณะยงัมอีกีหลายต่อหลายท่านทีอ่ยากจะกล่าวถงึ แต่ใครเล่าจะ

สามารถย่นย่อเวลากว่าสองทศวรรษ ลงมาอยูใ่นกระดาษไม่กีบ่รรทดัได้  จึงท�าได้เพยีง

ขอกล่าวขอบคุณชาวสังคมวิทยามานุษยวิทยาทุกคน ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

ขอบคุณที่ให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ ขอบคุณที่ให้ความอบอุ่น  

ให้ความทรงจ�าท่ีไม่อยากลืม ให้มิตรภาพไปตลอดชีวิต และเป็นบ้านที่เม่ือนึกถึงทีไร  

ก็คิดถึง อยากกลับมาหาอยู่เสมอ
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