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เมื่อข้าพเจ้ามาท�ำงานที่น่ี
ดร.รัตนา โตสกุล

รู้สึกอย่างไรกับคณะ?
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นลูกหม้อคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ต่อไปจะขอเรียกสัน้ ๆ ว่า คณะ) กล่าวคือ ไม่ได้เรียนจบจากทีน่ ี่ จึงไม่คอ่ ย
มี เ รื่ อ งราวในอดี ต ที่ ผู ก พั น กั บ ผู ้ ค น หรื อ สถานที่ แ ห่ ง นี้ ใ นลั ก ษณะของความเป็ น
ศิษย์เก่าข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับคณะนี้ ในช่วง 7 ปีหลังของการรับราชการเป็นอาจารย์
ของตัวเอง ที่มีเวลารวมนับได้ 28 ปี (เมื่อนับถึงปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่คณะมีอายุ
ครบรอบ 50 ปี) โดยข้าพเจ้าเริ่มรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ที่มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ต่อมาย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัยมหิดล และสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ชีวิตการท�ำงานของ
ข้ า พเจ้ า ก็ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ค ณะสั ง คมวิ ท ยาและ
มานุษยวิทยา โดยเฉพาะที่โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนใหญ่ จึงจะใช้รูปธรรม
ตัวอย่างจากโครงการฯ นี้ ในการเรียบเรียงความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อคณะต่อไป
เมือ่ นึกถึงคณะ ข้าพเจ้ามักนึกถึงผูค้ นทีข่ า้ พเจ้าร่วมงานด้วยมากกว่าตัวอาคาร
สถานที่ เมื่อย้ายมาสอนที่คณะในปี พ.ศ. 2551 ในสมัยที่ รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์
เป็นคณบดี เมื่อท�ำงานไปสักระยะหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เข้ามาช่วยงานบริหารของคณะ
โดยท� ำ หน้ า ที่เป็น รองคณบดีฝ ่า ยบัณฑิตศึกษา (ธ.ค. 2555 - มี. ค. 2556) ซึ่งเป็น
ช่วงสมัยที่ ผศ.จิราภา วรเสียงสุข ท�ำหน้าที่เป็นคณบดีต่อจากอาจารย์พรชัย ข้าพเจ้า
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
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“...การวิพากษ์งานวิชาการต่างๆ อย่าง
‘ดุเดือด’ ต้องใช้ค�ำว่า ‘ดุเดือด’ เพราะใน
สถาบันวิชาการอืน่ ๆ ทีผ่ ่านมา ข้าพเจ้า
ไม่พบการวิพากษ์ทางวิชาการอย่างที่
พบที่คณะนี ้ นักศึกษาหลายคนบอกว่า
รู ้สึกเหมือนหมู ตอนถูกเชื อดขึน้ เขียง...”
มาท�ำหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (อีกครั้ง) ตั้งแต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ในสมัย ผศ. ดร.อนุสรณ์ อุณโณ เป็นคณบดี กล่าว
โดยรวม การบริหารงานในโครงการบัณฑิตศึกษาฯ โดยทัว่ ไปไม่คอ่ ยมีปญ
ั หา ทุกอย่าง
ด�ำเนินไปตามระบบด้วยดี ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ดีมากๆ กับคณาจารย์ที่รับผิดชอบ
การสอนรายวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนใหญ่มปี รัชญาในการท�ำงานร่วมกันที่
มุง่ ให้เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษา เอาใจใส่กบั เรือ่ งคุณภาพทางวิชาการ และการเชือ่ มโยง
วิชาการกับประโยชน์ตอ่ สาธารณชน ข้าพเจ้าพยายามทบทวนความทรงจ�ำของตัวเองว่า
เคยรู ้ สึ ก หนั ก ใจอาจารย์ท่า นใดในเรื่องการจัด การเรียนการสอนในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาก็ยังไม่ปรากฏภาพหน้าอาจารย์ท่านใดเลย
เมื่อแรกเข้ามาจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า มีจ�ำนวนคณาจารย์ที่รับผิดชอบ
ท�ำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนไม่มากนัก กล่าวคือ มีอาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน
26 คน แต่ เ ปิ ด สอนถึ ง 5 หลั ก สู ต ร (ในช่ ว งที่ ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสาขา
สังคมวิทยายังไม่ปิดตัว) งบประมาณก็ไม่มากนัก เช่นในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับ
งบประมาณไม่เกิน 2 แสนบาทต่อหลักสูตร สิ่งที่ข้าพเจ้าทึ่งมาก คือจ�ำนวนรายวิชา
ภายใต้ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนบางท่าน แม้มีนักศึกษาจ�ำนวนไม่มาก
มาขอให้อาจารย์เปิดวิชาสอนวิชาเลือกใหม่ๆ เพิม่ เติม ทัง้ ๆ ทีก่ ร็ บั ผิดชอบสอนเต็มทีแ่ ล้ว
ก็ยงั เปิดสอนเพิม่ ให้อกี เรียกว่าสอนจนล้นมือ บางท่านสอน 4 รายวิชาต่อภาคการศึกษา
บางท่านต้องวิ่งรอกสอนระหว่างสองแคมปัสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตั้งอยู่ที่
ศูนย์รังสิต และที่ท่าพระจันทร์ในวันเดียวกัน ส�ำหรับอาจารย์ที่ต้องนั่งรถไปมาระหว่าง
ศูนย์รังสิตกับท่าพระจันทร์เพื่อสอนในวันเดียวกันนั้น ข้าพเจ้าสังเกตดูก็รู้สึกเป็นห่วง
สุขภาพของบรรดาคณาจารย์หลายท่านที่ดูอิดโรยและเหน็ดเหนื่อยกันมากขึ้นทุกวัน
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
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ไปตามวัยและเวลา ไม่รวู้ า่ มีเวลาออกก�ำลังกาย และรับประทานอาหารอย่างมีโภชนาการ
กันหรือเปล่า อย่างไรก็ตาม น่าทึง่ ตรงทีย่ งั สามารถด�ำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ ขอย�้ำว่าความข้อนี้ไม่ได้กล่าวลอยๆ รูปธรรมที่สามารถยืนยัน
ได้ดีกว่า คือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพทางวิชาการดี
โดยรวม เป็นที่ประจักษ์ได้ในทางวิชาการ หลายเล่มแม้จะท�ำในเวลาจ�ำกัด ท�ำให้ต้อง
ทุ่มเทพลังงานมากมายทั้งจากนักศึกษาและคณะกรรมการผู้ควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์
ข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งมากๆ กับการรักษาความเป็นมืออาชีพในทางวิชาการและ
ความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ ่ ม เทพลั ง สมองและพลั ง แรงกายของคณาจารย์ ใ นคณะให้ กั บ
นักศึกษา ให้กับงานการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าไปร่วมฟังการสัมมนาเสมอ
หากไม่ติดขัดอะไร ได้สังเกตและเรียนรู้ การวิพากษ์งานวิชาการต่างๆ อย่าง “ดุเดือด”
ต้องใช้คำ� ว่า “ดุเดือด” เพราะในสถาบันวิชาการอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา ข้าพเจ้าไม่พบการวิพากษ์
ทางวิ ช าการอย่ า งที่ พ บที่ ค ณะนี้ นั ก ศึ ก ษาหลายคนบอกว่ า รู ้ สึ ก เหมื อ นหมู ต อน
ถูกเชือดขึ้นเขียง แต่ก็นั่นแหละ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านทางวิชาการที่
ส�ำคัญ เพือ่ ไปสูค่ ณ
ุ ภาพใหม่ของการเป็นมหาบัณฑิต เมือ่ มาสอนทีค่ ณะใหม่ๆ ข้าพเจ้า
ไม่คนุ้ ชินกับท่าทีของวัฒนธรรมการวิพากษ์ในลักษณะที่ “ดุเดือด” แม้จะอดนิยมชมชอบ
ไม่ได้ต่อมุมมองเชิงวิพากษ์ที่ช่วยเปิดโลกทางปรัชญาความคิด และการสร้างตรรกะ
ใหม่ๆ ทีท่ า้ ทายต่อวิธคี ดิ และวิถปี ฏิบตั ทิ คี่ ำ�้ จุนโครงสร้างอ�ำนาจและระเบียบทางวิชาการ
ตามจารีตที่เป็นกระแสหลัก ที่ไม่เคยถูกตั้งค�ำถามหรือถูกวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา
มายาวนาน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตฯ โดยรวมๆ เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์
ท�ำงานระดับขั้นเทพ รู้จักและเข้าใจ หลักการ ขั้นตอนการท�ำงานในระบบราชการ
ได้ดี มีความรับผิดชอบหน้าทีก่ ารงานดี สามารถช่วยแบ่งเบาภาระในด้านการบริหารงาน
ไปได้มาก แม้บางครั้งก็มีอาการไม่ลงรอยทางความคิด หรือวิธีการในการท�ำงานที่
แตกต่างกัน และมีการถกเถียงกันอยู่บ้าง แต่โดยรวมก็ได้เรียนรู้จากกัน รับฟังกัน
และปรับแนวทางการท�ำงานร่วมกันไปได้
สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้ามากอีกเรื่องหนึ่ง คือสายสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
คณาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว รวมทั้งบรรดาศิษย์เก่าที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว หลายคน
ไปเป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โครงการบัณฑิตศึกษา
ได้รับความเมตตา ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ที่เกษียณแล้ว เช่น รศ.สุมิตร
ปิติพัฒน์ ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และ ผศ. ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
ฯลฯ รวมทั้งบรรดาศิษย์เก่าหลายท่านที่มักจะไม่ปฏิเสธที่จะมาช่วยงานวิชาการคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
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ในลักษณะต่างๆ เช่น เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดสัมมนาต่างๆ
ของคณะ รวมทั้งแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้งเมื่อผ่านมาแถวท่าพระจันทร์
ความสัมพันธ์ทงั้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการนีน้ า่ สนใจ เป็นเครือข่ายทางวิชาการ
นักศึกษาเแบบหลวมๆ ตั้งอยู่เป็นฐานของมิตรภาพ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ทางวิชาการ คณาจารย์หลายท่านผูกพันและติดตามความเป็นไป และเป็นก�ำลังใจให้
คนท�ำงานรุ่นปัจจุบันในคณะอย่างต่อเนื่อง
สิง่ ทีร่ สู้ กึ หนักใจ (ร่วมกันกับคณาจารย์หลายๆ คน) คือ ท�ำอย่างไรจะให้นกั ศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมีทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกเรียนจบตาม
หลักสูตรในเวลาที่เหมาะสม นักศึกษาส่วนใหญ่ เมื่อเรียนจบรายวิชาบังคับแล้ว มักจะ
หายหน้าไประยะหนึ่ง เช่น ไปท�ำงาน มีปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ แล้ว
จึงค่อยเริ่มกลับมาเริ่มกระบวนการท�ำโครงร่างวิจัยประกอบการท�ำวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ท�ำให้เกิดความกังวลกันทั้งในหมู่คนท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ตัวนักศึกษาเอง และครอบครัว
นักศึกษาเป็นระยะๆ ในระยะหลังงานบัณฑิตศึกษาได้พว่ งงานวิเทศสัมพันธ์เข้ามาด้วย
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำไม่สามารถช่วยงานได้เต็มที่ เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านภาษาต่างประเทศ
ท�ำให้รองคณบดีฝา่ ยนีโ้ ชว์เดีย่ วแบบไม่ได้ตงั้ ใจ ก็เป็นความสนุก ความท้าทายในการเปิด
หน้างานใหม่ให้คณะ แต่ในระยะยาวงานวิเทศสัมพันธ์คงต้องปรับกระบวนยุทธ์เพื่อ
ให้มีทิศทางก้าวเดินที่มั่นคงยิ่งขึ้น
นับจากปี พ.ศ. 2540 สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนในแวดวง
อุ ด มศึ ก ษาเมื อ งไทย เมื่ อ ข้ า พเจ้ า เดิ น ทางกลั บ มาสอนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ภายหลังจากส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีส่ หรัฐอเมริกา คือความเปลีย่ นแปลง
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีแนวโน้มไปสู่การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์
มากขึน้ มีลกั ษณะประนีประนอมกับการตลาดทุนนิยมมากขึน้ สังเกตได้จากการเกิดขึน้
ของโครงการพิเศษมากมายที่สอนนอกเวลาราชการปรากฏขึ้นในหลายมหาวิทยาลัย
ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา บางแห่งถึงกับมีวลีกล่าวเล่นล้อกันว่า
“จ่ายครบ จบแน่” ปรากฏการณ์นี้ท�ำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนัก คุณภาพการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร หากเราจะต้องวิ่งการจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์
จนไม่สามารถทีจ่ ะสร้างมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการได้ โชคดีทเี่ มือ่ ย้ายมารับราชการ
ที่คณะเล็กๆ อย่างคณะเราพบว่า ที่นี่ก็มีการเปิดโครงการพิเศษในระดับปริญญาตรี
เพียง 1 โครงการ แต่สอนในเวลาปกติ และยังคงเน้นคุณภาพทางวิชาการ และยังไม่ได้
มี แ นวคิ ด โหนกระแสวิ ช าการเชิ ง พาณิ ช ย์ แ บบสุ ด โต่ ง คณาจารย์ ส ่ ว นใหญ่ ยั ง คง
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มุง่ ท�ำงานผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางวิชาการ และมีจติ ใจรักประชาชน
ออกมาสู่สังคม
ในปี พ.ศ. 2557 สังคมไทยเข้าสู่ภาวะของการไร้ประชาธิปไตยอีกครั้ง ในอดีต
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแนวหน้าในการคัดค้านการใช้อ�ำนาจเผด็จการ
และมุง่ มัน่ ในการรักษาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของปวงชน แต่ทว่า ครัง้ นี้
คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูจะมีทศิ ทางในการน�ำพามหาวิทยาลัยร่วมไป
กับเส้นทางภายใต้การปฏิรูปประเทศตามแบบตรรกะที่เรียกว่า “สมานฉันท์ปรองดอง”
อย่างไรก็ตาม คณาจารย์ในคณะส่วนใหญ่ก็ยังคงยืนหยัดในเส้นทาง “มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน” เชิดชูหลักการประชาธิปไตยเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ในท่ามกลางคลื่นลมบรรยากาศการเมืองยุคปฏิรูป ข้าพเจ้าอดรู้สึก
ภูมิใจในตัวเพื่อนอาจารย์หลายท่านในคณะเราที่ยังคงสืบสานปณิธานของการท�ำ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่เคียงข้างประชาชน แม้ในวันนี้
จะยังคงเป็นวันที่หนทางดูขมุกขมัวทางเดินยังเต็มไปด้วยขวากหนาม และฟ้าก็ยัง
ไม่เป็นสีทองผ่องอ�ำไพ ประชาชนยังไม่ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ตาม แต่เพื่อนๆ ที่นี่
หลายคนทั้งที่เป็นอาจารย์และบุคลากรก็ยังไม่ท้อถอย ยังไม่ทิ้งหลักการประชาธิปไตย
เพื่อประชาชน สมดังปณิธานที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้
ฉันรักประชาชน”

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

