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ผมจบสังคมวิทยาฯ
คณิต ลิมปิพิชัย  
Soc Ant รุ่น 19  รหัส 25

ปี 2525 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ถนนหนทาง

ในกรงุเทพฯ มกีารประดบัประดาไฟสวยงามมาก มกีารแสดงมหรสพทีท้่องสนามหลวง

และถนนราชด�าเนินอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ แต่ส�าหรับผมกลับเป็นช่วงเวลาที่เคร่งเครียด 

มีความกดดันมากมายเพราะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่าสอบ 

เอนทรานซ์ ความกดดันนั้นเริ่มตั้งแต่การเลือกคณะที่จะเรียน ในสมัยนั้นเลือกได้  

6 ล�าดับ หลักการเลือกก็คือ เลือกคณะที่ชอบ คณะที่คะแนนสอบปีก่อนอยู่ในเกณท์ที ่

เราน่าจะท�าได้ มิฉะนั้นอาจจะสอบไม่ติด ก็ดูจากฐานคะแนนปีก่อนเป็นเกณท์

 ผมอยูแ่ถวกระทรวงมหาดไทย จงึมคีวามผกูพนักบัธรรมศาสตร์เพราะรูส้กึว่า 

เป็นสถาบันท้องถิ่นใกล้บ้าน อีกทั้งชื่อเสียงของสถาบันก็เป็นที่ยอมรับนับถือในทุกๆ 

ด้าน จึงต้ังใจมุง่มัน่จะเข้าธรรมศาสตร์ให้ได้ คณะในดวงใจคอืเศรษฐศาสตร์ ชวนเพือ่นๆ 

มาสุมหัวกันที่บ้าน เตรียมการกรอกใบสมัคร เลือกคณะทั้งหก โห นี่เป็นการช้ีชะตา

ชีวิตเชียวนะ เมื่อเปิดดูคู่มือการสมัคร ก็เจอชื่อหนึ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง “แผนก

อสิระสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา” โอ นีม่นัคณะอะไรเนีย่ ไม่ใช่สมินัขึน้ต้นด้วยแผนก  

อยู่ในคณะไหนเนี่ย ชื่อก็ยาว แล้วเรียนอะไรกัน อิสระสังคม สังคมวิทยา มนุษศาสตร์... 

งงมากๆ พยายามหาข้อมลู สอบถามเพ่ือนๆ ก็ไม่มีใครรู้ แต่เม่ือดคูะแนนแล้วกไ็ม่เลวนะ 

ประมาณ 180 - 190 จาก 400 อืม... ไม่สูงไม่ต�่า เอาน่าเลือกไปก่อนยังไงก็ธรรมศาสตร์  

คงไม่ติดหรอก ติดเศรษฐศาสตร์อยู่แล้ว



138

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 ในที่สุดวันประกาศผลสอบก็มาถึง หลังจากที่ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการรอ

คอยอย่างกระวนกระวาย วิตกกังวลมาร่วมเดือน คงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมสอบติด

อะไร  ใช่แล้วครับ “มธ. 8” มหาวิทยาธรรมศาสตร์ แวบแรกที่เห็นชื่อตัวเองบนป้าย 

ประกาศผล ดีใจสุดๆ สอบติดว่ะเรา ฮ่าฮ่าวันแห่งชัยชนะ หันมาเฮกะเพื่อนๆ ที่ไปดูผล 

ด้วยกัน แต่ เอ... คณะอะไรล่ะหันกลับไปดูใหม่ โอ มธ. 8 รหัสนี้คณะอะไรนะ ไม่ใช ่

เศรษฐศาสตร์แน่ น่าจะเป็นบัญชีหรือรัฐศาสตร์มั้ง ก็ยังดี เดี๋ยวไปเช็คดู อึดใจเดียวก็มี

เพื่อนยื่นคู่มือการสมัครมาให้ “แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

 นับจากวินาทีนั้นชีวิตผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เร่ิมจากกลับไปบ้านไปบอกแม่ว่า

สอบติดธรรมศาสตร์ครับ

 ”ไชโย ดีจัง” เสียงตอบรับในทันทีทันใด

 “คณะอะไรล่ะลูก”  อึ้งไปแวบนึง

 “ไม่ใช่คณะครับ เค้าเขียนว่าแผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

 “อ้อ... แล้วเรียนอะไรล่ะ”

 “ก็เรยีนสังคมครบั” เริม่นกึในใจว่าถามเรือ่งอืน่บ้างด ิเช่นว่าเพือ่นตดิไหม คณะ

อะไรกันบ้าง

 “เรียนแล้วไปท�างานอะไรล่ะลูก” เป็นอันจบการสนทนาเพราะผมท�าได้แค ่

ยักไหล่ ยิ้ม แล้วก็เดินหลบไป

 แล้ววันท่ีน่าตื่นเต้นอีกวันหนึ่งก็มาถึง นั่นคือวันรายงานตัว พบเพื่อนใหม่ 

ทีท่่าพระจันทร์ แต่งตวัเรยีบร้อยออกจากบ้านแต่เช้า มาทีท่่าพระจนัทร์ แล้วตกึเรยีนมนั

อยูต่รงไหนล่ะ ต้องไปไหนต่อเนีย่ เลยเดนิไปถามยามหน้าประตหูอใหญ่ ยามกช็ีบ้อกให้

เดินมาทางโรงอาหารเล็ก ก็เห็นป้ายคณะสังคมสงเคราะห์ฯ เค้าบอกว่าอยู่ใกล้กัน ตรง

ไหนล่ะ ยืนคิดอยู่พักนึงก็เห็นคนกลุ่มนึงแต่งตัวเซอร์ๆ เสื้อยืด กางเกงยีน รองเท้าแตะ 

ถือป้ายกระดาษเขียนว่าสังคมวิทยา โอ... ใจช้ืนหน่อยแต่ก็ดูแปลกๆ นะ คณะอื่น 

เค้าคึกคักกนัจงั จงึเดนิเข้าไปหากท็ราบว่าคนเหล่านีค้อืรุน่พีเ่รานัน่เอง เค้ามารอรบัพา

ไปเข้ากลุ่มใกล้ๆ กับโรงอาหารซึ่งเค้าเรียกว่า “อาศรม” จ�าได้ว่าความรู้สึกตอนนั้นเริ่ม

เกิดความแปลกแยก เริ่มคิดถึงเพื่อนๆ ที่ติดวิศวะ หมอ เภสัช และที่อื่นๆ เอ... น่ีเรา

ต้องเรียนต่ออีกสี่ปีกะที่นี่เนี่ยนะ เรียนอะไรหว่า ท�าอะไรหว่า ใช่ไหมเนี่ย สุดท้ายก็บอก

ตัวเองว่าไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เอาน่าตามๆ เค้าไปก่อน สักพักก็เริ่มมีเพื่อนคนอื่นๆ มา



139

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

สมทบมากขึน้ ค่อยยงัช่ัวหน่อย สิง่ทีด่ใีจมากทีส่ดุในวนันัน้กค็อื ได้เจอเพือ่นทีจ่บมาจาก

สวนกุหลาบด้วยกนั แม้ตอนเรยีนจะอยูค่นละห้องไม่เคยคยุกนั แต่พอเจอกนักรู้็สกึอุน่ใจ 

เอาหละเรารอดแล้วอย่างน้อยก็มคีนร่วมชะตากรรมด้วยกนัหละ เป็นอนัว่าชวีตินกัศกึษา

ก็เริม่ต้นตัง้แต่นัน้มา อย่างหนึง่ทีท่�าให้ผมรูส้กึดมีากๆ คอื ผมมอีาจารย์ทีป่รึกษาทีแ่สน

จะน่ารัก ท่านมีเมตา ดูแล เอาใจใส่ ให้ค�าแนะน�า และค�าสั่งสอนที่ท�าให้ผมรู้สึกดีๆ อยู่

เสมอ ท่านคืออาจารย์แพรวพรรณ (ตู้จินดา) มหาวัจน์ ปัจจุบันท่านเกษียณแล้ว ท่าน

สอนสังคมวิทยามาตั้งแต่รุ่นที่หนึ่ง 

 หลังจากน้ันวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เริ่มจากกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ที่

พี่ๆ ช่วยกันจัดให้ งานกีฬาเพื่อนใหม่ที่เปิดโอกาสให้เราได้โชว์ความสามารถทางกีฬา

ทุกชนิดเพราะคณะเรามีคนน้อยแค่ส่ีสิบคนต่อรุ่น ผู้ชายก็ไม่ถึงคร่ึง ดังนั้นผมจึงได้ 

ลงเล่นกีฬาเกือบทกุชนดิในนามนกักฬีาเพือ่นใหม่คณะ มนักเ็ป็นทีน่่าภมูใิจมากนะเวลา

ไปเจอเพ่ือนเก่าๆ ก็จะคุยโม้ตลอดว่าข้าหนะตัวคณะเชียวนะ ทั้งบอล บาส วอลเล่ย์ 

กรีฑา โต้วาที และอีกสารพัดเล่นเอาเพื่อนๆ สมัยมัธยมแปลกใจไปตามๆ กันว่ามันไป

เก่งมาจากไหนแต่ก่อนมนัก็ป๊อกๆ แป๊กๆ นีน่า นบัจากนัน้มาความรูส้กึรกัและผกูพนักบั

คณะ (แผนกอสิระ) กม็มีากขึน้ รุน่พีก่น่็ารกัเป็นกนัเอง ความทีเ่ป็นคณะเลก็ๆ มคีนน้อย 

ท�าให้รู้จักสนิทสนมกันทั้งหมด ตกบ่ายก็เตะบอล เล่นบาส หมากรุก บ้างก็ไปสังสรรค์

แถวท่าพระจันทร์ ชีวิตเป็นเช่นนี้ตลอดสามปีครึ่ง

 สิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจมาแต่วันแรกคือเรียนอะไร จบแล้วท�าอะไร ก็เป็นสิ่งที่ 

ผมแสวงหาค�าตอบมาตลอดตัง้แต่วันแรก สอบถามรุน่พี่ๆ  กไ็ด้ค�าตอบทีย่งัไม่ชดัเจนนกั 

จึงต้องค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง จนกระทั่งจบปีหนึ่งก็ยังงงๆ อยู่ เพราะเรียนแต่วิชา

พื้นฐานซึ่งเหมือนกันทุกคณะ รุ่นพ่ีที่จบไปก็ท�างานแตกต่างกันหลากหลายพอควร 

บางคนก็เรียนต่อ พอจบปีสองเริ่มดีขึ้นหน่อยเร่ิมรู้ว่าขอบเขตของวิชาสังคมวิทยากับ

มานุษยวิทยาต่างกันอย่างไร ศึกษาอะไรบ้าง พอปีสามก็เร่ิมคิดว่าจบแล้วท�าไรได้บ้าง 

อยากไปแนวไหนเรยีนต่ออะไรหรอืจะท�างานเลย ผมไม่ใช่คนเรยีนเก่งมากมายแต่เรยีน

จบสามปีครึ่ง แล้วก็ไปเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ที่นิด้าในเทอมที่สองของปีสี่เลย เป็นที่ 

ฮือฮาของเพื่อนๆ และน้องๆ เพราะตอนเรียนก็ไม่เห็นจะเรียน เอาแต่เตะบอล แล้วก็

ไปนั่งสังสรรค์แถวท่าพระจันทร์จนดึกดื่น หลายๆ ครั้งที่ดึกแล้วไม่อยากกลับบ้านก็ยึด 

สนามหลวงเป็นที่นอน พอรุ่งสางก็เข้ามานอนในอาศรม ใช้อาศรมเป็นเหมือนบ้าน 

อีกหลังนึง
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 ตลอดระยะเวลาสามปีกว่าที่เรียนสังคมวิทยา ผมใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมี

ความสุข มาอาศรมแต่เช้า (แหงหละก็นอนอยู่ที่อาศรมหนิ) พอมีเพื่อนมาก็ชวนกัน

เล่นหมากรุก มีเพ่ือนๆ พี่ๆ นั่งเล่นกีต้าร์ร้องเพลงขับกล่อม ได้เวลาก็ไปเรียนบางที 

ก็โดดเรียนไปเตะบอลที่สนามวอลเล่ย์หน้าคณะน่ันแหละ ตกเย็นก็สังสรรค์เฮฮาจน 

มืดค�่า ไปออกค่ายกับคณะ ไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดกับอาจารย์ยุพา อาจารย์เฉลิมศรี 

อาจารย์สิริชัย และอาจารย์สุมิตร ชีวิตอยู่ในรูปแบบนี้ตลอด ปีสองมีงานรับเพื่อนใหม่

ที่กาญจนบุรี รุ่นนั้นพี่ตุ้ม (หนุ่มเมืองจันท์) เป็นประธาน กนศ. พอปีสามก็เป็น กนศ.  

จัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ที่ชะอ�า ที่อยากจะกล่าวถึงคือปีนั้นแผนกอิสระได้ยกระดับ

เป็นคณะ มีการตั้งป้ายคณะอย่างสวยงาม ที่หน้าอาศรม มีงานฉลองใหญ่ที่สมาคม

ธรรมศาสตร์ ท่านอาจารย์แพรวพรรณเป็นฝ่ายการนักศึกษา ก็เป็นหัวเร่ียวหัวแรงจัด

งาน โดยมี กนศ. เป็นก�าลังส�าคญั ปีสีเ่ป็นปีสดุท้ายรูส้กึอาลยัอาวรณ์จงั ไปงานรับเพือ่น

ใหม่ทีส่ตัหบี เฮ้อ... ได้เรยีนอกีเทอมเดยีวกจ็ะจบแล้ว หลงัจากไปเรียนต่อทีน่ด้ิากย็งัหา

เวลากลบัมาหาเพ่ือนๆ และน้องๆ ทีย่งัเรยีนอยูเ่สมอๆ พอเรียนจบนด้ิา โชคดไีด้ท�างาน

แถวปิ่นเกล้า พอเลิกงานก็มาเฮฮากับน้องๆ ที่ท่าพระจันทร์ ผมเลยกลายเป็นผู้กว้าง

ขวางเพราะรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องมากมายหลายรุ่น

 ปัจจุบันผมเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รับผิดชอบดูแลทั้งด้าน

การอนุมัตสิินเชือ่ การตดิตามหนี ้กฎหมาย การตลาด การพฒันาบคุคลากร การบริหาร

ทั่วไป ผมก็ยังหาค�าอธิบายต่อคนอื่นๆ ว่าสังคมวิทยาฯ เรียนอะไรคืออะไรแบบที่เข้าใจ

ง่ายๆ ไม่ได้ แต่ทกุครัง้ทีม่โีอกาสบอกเล่าประวตัขิองตวัเองหรอืมใีครถามว่าจบอะไรมา 

ผมก็จะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่จบบัญชี ไม่จบกฎหมาย ไม่จบวิศวะ “ผมจบ

สังคมวิทยาฯ ครับ”

 นี่แหละครับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 

 ป.ล. ในขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ได้รับทราบข่าวว่าท่านอาจารย์แพรวพรรณ  

(ตู้จินดา) มหาวัจน์ ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผม ท่านป่วย ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ 

กราบคารวะท่านอาจารย์ ผูม้คีวามรกัเมตตาต่อศษิย์อย่างมหาศาล ท่านใส่ใจดแูล ว่ากล่าว 

ตกัเตอืน ให้ค�าแนะน�าในทกุๆ ด้าน ท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรกัความห่วงใยต่อศษิย์เสมอมา 

ขออาราธนาสิง่ศกัดิส์ทิธิช่์วยอภบิาลบนัดาลให้ท่านอาจารย์มสีขุภาพทีแ่ขง็แรงขึน้ เป็น

ที่รักและเคารพให้กับผมและลูกศิษย์ตลอดไปครับ




