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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
วิชัย แสงดาวฉาย

นักวิชาการศึกษาช� ำนาญการพิเศษ

เมือ่ 2 ปีกอ่ น ตอนทีผ่ มท�ำงานทีค่ ณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์
มาครบ 25 ปี ตอนนัน้ ผมเขียนบทร�ำพึงร�ำพันกับตัวเอง แล้วแปะติดไว้ทขี่ า้ งโต๊ะท�ำงาน
ความว่า
“ฉันสวมหัวโขน
และรับบทเป็นยักษ์ใจดีผคู้ มุ กฎและพ่อบ้านของส�ำนัก ฉันขึน้ เล่นตามบทและ
แสดงทุกวัน มายาวนานถึง 25 ปี จนเจนจบในบทที่เล่น
แต่... หลายปีมานี้ ฉันเล่นนอกบทอยูเ่ นืองๆ ทัง้ ทีต่ งั้ ใจและถูกขอร้อง บางครัง้
เล่นไม่สมบทบาทหรือเล่นด้วยความเหนื่อยล้า
หรือว่าใกล้ถึงเวลาที่ฉันควรถอดหัวโขนออกเสีย บางที... ที่ฉันกลัวคือ
หน้าจริงของฉันอาจจะกลายเป็นหน้าเดียวกับหัวโขนที่สวมมานานก็เป็นได้”
เมื่อกลับมาย้อนอ่านและทบทวนตัวเองอีกครั้งก็พบว่าตัวเอง “อิน” กับที่นี่
อยู่มาก ผมท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งดูแลเรื่องการเรียนการ
สอนตลอดจนทุกๆ เรื่องของระดับบัณฑิตศึกษามาโดยตลอด ท�ำให้รู้จักและคุ้นเคยกับ
นักศึกษาปริญญาโท ทัง้ สาขาสังคมวิทยาและสาขามานุษยวิทยาเกือบทัง้ หมด ซึง่ ส�ำเร็จ
การศึกษาไปแล้วจนถึงปัจจุบันรวม 359 คน (คณะเพิ่งเปิดโครงปริญญาเอกสาขาวิชา
มานุษยวิทยาในปีการศึกษา 2553 เป็นรุน่ แรกและยังไม่มผี สู้ ำ� เร็จการศึกษา) โดยเฉพาะ
สาขามานุษยวิทยา ที่เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในปีการศึกษา 2529 และผมเข้าท�ำงาน
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ผมจึงรู้จักมักคุ้นทั้งหลักสูตรและตัวนักศึกษาทุกรุ่นทุกคน
ผมท�ำงานกับผูอ้ ำ� นวยการบัณฑิตศึกษา ซึง่ ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบโครงการบัณฑิตศึกษา
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หรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาแล้วกว่า 10 ท่าน และอยู่ภายใต้
คณบดีคณะนีม้ าแล้วเกือบ 10 ท่าน พบผ่านเรือ่ งราวความเป็นไปและความเปลีย่ นแปลง
ของคณะในหลากหลายมิติ ในคราวหนึง่ ทีจ่ ะต้องจดจ�ำไปอีกนาน คือครัง้ ทีอ่ ดีตคณบดี
ผูล้ ว่ งลับท่านหนึง่ ได้สร้างความขัดแย้งกับประชาคมของคณะอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ ง
ตลอดวาระสมัยการเป็นผู้บริหารเมื่อทศวรรษที่แล้ว ในห้วงเวลานั้น แม้แต่นักศึกษา
ก็ประท้วงหลายครัง้ ยิง่ เป็นสายอาจารย์ดว้ ยแล้ว มีการประท้วงเฉพาะทีเ่ ป็นทางการนับ
สิบครัง้ รวมทัง้ ตัวผมเองทีเ่ กือบจะลาออกจากราชการในช่วงทีท่ า่ นผูบ้ ริหารคนดังกล่าว
จะสมัครลงแข่งขันเป็นผูบ้ ริหารต่ออีก 1 วาระ ถึงทีส่ ดุ ผมต้องย้ายไปอยูค่ ณะอืน่ ชัว่ คราว
ราว 2-3 เดือน และย้ายกลับมาเมือ่ ทุกอย่างคลีค่ ลายลง นับว่าเป็นครัง้ ส�ำคัญทีช่ าวคณะ
โดยเฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดประสานเป็นพลังร่วมกันได้ ต่างจากที่
ผ่านๆ มาที่ “ชาวคณะนี้ไม่รักและร่วมมือกันเท่าไร แต่ก็ไม่มีความขัดแย้งกันเด่นชัด”
เหมือนบางคณะในมหาวิทยาลัยที่แบ่งกลุ่มแบ่งขั้ว ขัดแย้งกันชัดเจนจนขัดแข้งขัดขา
กันในการท�ำงาน
หากถามตัวเองในเวลานี้ว่า แล้วผมรู้สึกอย่างไรกับคณะนี้ หรือว่าสิ่งที่ท�ำมา
มันก็เป็นแค่หน้าที่ในอาชีพการงาน แล้วก็ท�ำมันไปจนเกษียณอายุราชการ แม้ว่าผมจะ
เหลือเวลาอีกตั้ง 8 - 9 ปี ผมก็คิดอยู่บ่อยๆ ว่าอะไรนะที่มันผูกพันผมไว้ยาวนานขนาดนี้
ในอดีตตั้งแต่ผมเป็นเด็ก ผมผูกพันกับมหาลัยวิทยาธรรมศาสตร์ด้วยวิถีทางการเมือง
(ผมเป็นผลพวงของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 อย่างไม่ต้องสงสัย)
และแม้วา่ บางช่วงของชีวติ ผมจะมีงานส่วนตัวทีท่ ำ� รายได้มากกว่าเงินเดือนข้าราชการ
อย่างท่วมท้น แล้ววันหนึ่งของเมื่อต้นปีก่อนนี้เอง ทางคณะได้น�ำแผ่นป้ายขนาดใหญ่
พอสมควรมาติดไว้ทบี่ นั ไดทางขึน้ โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ท่าพระจันทร์ (และตามด้วย
การติดตัง้ ตัวอักษรถาวรทีผ่ นังก�ำแพงชัน้ ล่างของคณะทีศ่ นู ย์รงั สิต) ซึง่ เป็นปรัชญาของ
คณะที่มีกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลางรังสรรค์ข้อความขึ้นมาว่า
เข้าใจ
มนุษย์และสังคมในหลากหลายมิติ
เคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง สังคมให้มีความเสมอภาค
ผมสะดุดหยุดคิดและอ่านมันครั้งแล้วครั้งเล่า นี่แหละมั้ง คือสิ่งที่เป็นค�ำตอบ
ในใจผม เพราะที่นี่ยังไม่เคยกลายเป็น “ธุรกิจการศึกษา” ที่นี่ยังกล้าทวนกระแสหลัก
ของสังคมสมัยใหม่ที่มุ่งสู่ความเป็น “ปัจเจก” และ “เงิน” และไม่ว่าพลังของที่นี่จะมีมาก
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“...ผมสะดุ ด หยุ ดคิ ด และอ่ า นมั น ครั้ง แล้ ว
ครัง้ เล่า นีแ่ หละมัง้ คือสิง่ ทีเ่ ป็นค�ำตอบในใจผม
เพราะทีน่ ยี่ งั ไม่เคยกลายเป็น ‘ธุ รกิจการศึกษา’
ทีน่ ยี่ งั กล้าทวนกระแสหลักของสังคมสมัยใหม่
ทีม่ ุง่ สูค่ วามเป็น ‘ปั จเจก’ และ ‘เงิน’ และไม่วา่ พลัง
ของทีน่ จี่ ะมีมากน้อยเพียงใด และจะยืนหยัด
ทวนกระแสไปได้สักกี่น�ำ้ ผมก็ยังรู ้สึกเห็น
ด้วยและยินดีเป็นส่วนหนึง่ ของทีน่ ี.่ ..”

น้อยเพียงใด และจะยืนหยัดทวนกระแสไปได้สกั กีน่ ำ�้ ผมก็ยงั รูส้ กึ เห็นด้วยและยินดีเป็น
ส่วนหนึ่งของที่นี่ แม้ว่าในความเป็นจริง คณะเติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันคณะมี
อาจารย์ประจ�ำ 30 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 30 คน มีนักศึกษาปริญญาตรีกว่า 800
คน และมีนกั ศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) กว่า 60 คน จัดว่าเป็นคณะ
ที่ไม่ใช่คณะเล็กที่สุดในมหาวิทยาลัยดังเช่นอดีต แต่น่าจะมีเงินสะสมและรายได้น้อย
ที่สุดในบรรดาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเองและจากสังคมภายนอก เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนรัฐบาลทหาร-คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ง
มีบทบาทผลักดันให้คณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ เดินไปในทิศทางที่เขาต้องการ ท�ำให้
คณะมีความยากล�ำบากมากขึ้นทุกทีในการเดินไปตามปรัชญา-ปณิธานที่ตั้งไว้ นี่ยังไม่
นับรวมความขัดแย้งภายในคณะที่เริ่มสะสมมากขึ้นระหว่างบุคลากรในสายเดียวกัน
และต่างสายงานกัน
มาถึงตรงนี้ ผมสรุปได้ว่า ผมภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาท�ำงานที่นี่
เพราะที่นี่ผมจึงมีที่อยู่ที่ยืนและมีความมั่นคงในสังคม เพราะ “อุดมการณ์” ของคณะนี้
ตลอด 50 ปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้หน้าทีก่ ารงานของผมมีประโยชน์ตอ่ ผูค้ นในสังคมไทย ไม่วา่
ผมจะยังท�ำงานอยูห่ รือเกษียณอายุไปแล้ว ผมจะไม่รสู้ กึ ส�ำนึกขอบคุณคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างไร
ขอบคุณทุกๆ คน ทุกๆ สิง่ ทุกๆ เรือ่ งทีป่ ระกอบสร้างขึน้ มาเป็นคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ด้วยความจริงใจ

