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ความทรงจ�ำเกี่ยวกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผศ.กมลา แสงสีทอง

ครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อจากคณะชวนให้เขียนความทรงจ�ำเกี่ยวกับคณะ
ลงหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่คณะครบรอบ 50 ปีที่รู้สึกว่า ถ้าเปรียบกับคณะเราก็มีอายุ
ตกกลางคนแล้ว ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก มีทั้งสุขทั้งทุกข์มาไม่น้อย แต่สิ่งที่ผ่านมา
ก็ถอื ได้วา่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ จดจ�ำและประทับใจ โดยเฉพาะกับผูท้ มี่ โี อกาสอยูร่ ว่ มในเหตุการณ์
ต่างๆ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสาขาวิชาจนถึงยุคปัจจุบัน
ผู ้ เ ขี ย นเป็ น ผู ้ ห นึ่ ง ที่ พู ด ได้ ว ่ า มี โ อกาสดี ม ากที่ได้ อยู่ ร ่ วมกั บ คณะมาตั้ง แต่
รุ่นบุกเบิกสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึง่ ในระยะแรกส่วนใหญ่ยงั ไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
อะไร ระยะแรกที่เริ่มก่อตั้งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเดิมมีสาขา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และวารสารศาสตร์อยู่ก่อนแล้ว ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ที่พวกเรา
ระลึกอยู่เสมอ คือ ศาสตราจารย์คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ ท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่
ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลในการจัดตั้งสาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอีกท่านคือท่านอาจารย์รจน์ โสตศิริ ซึ่งอยู่ในคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มาช่วยอีกท่านหนึ่ง หลังจากนั้นท่านอาจารย์คุณหญิงสุภาพ
ได้เชิญท่านอาจารย์จ�ำเรียง ภาวิจิตร และท่านอาจารย์เฉลิมศรี ธรรมบุตร จาก มศว.
โดยท่านเป็นก�ำลังส�ำคัญยิง่ เพราะท่านจบการศึกษาทัง้ สองสาขามาโดยตรง นอกจากนัน้
ยังมีกำ� ลังส�ำคัญอีกท่านหนึง่ ซึง่ จบโดยตรงทางมานุษยวิทยา จากสหรัฐอเมริกา โดยได้รบั
โอนมาจากราชบัณฑิต ซึ่งนับว่าท่านทั้งสามเป็นก�ำลังส�ำคัญให้คณะเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่
แรกตั้งสาขา ในส่วนของบุคลากรที่เป็นก�ำลังหลักส�ำคัญด้านงานต่างๆ ของคณะ
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ได้บุคลากรจากคณะสังคมสงเคราะห์ที่มาช่วยอีก 3 ท่าน คือ คุณวัฒนา ศิริวิสูตร
คุณจินตนา เวฬุกาญจนา และคุณกุหลาบ คดดี คุณวัฒนาท�ำหน้าที่เป็นเลขาแผนก
อีกสองท่านช่วยเรื่องธุรการ และมีนักการภารโรงคนแรกๆ ซึ่งพวกเรามีโอกาสรู้จัก
ก่อนที่จะเกษียณ คือ คุณสุพัฒน์ บูรณสิงห์ ผู้เขียนเป็นอาจารย์รุ่นแรก (อาวุโสเด็กๆ
คณะสังคมสงเคราะห์ฯ) ที่มีการเปิดรับสมัครเข้าท�ำงานในแผนกสังคมวิทยาฯ พวกเรา
มี กั น 4 คนเป็ น อาจารย์ รุ ่ น ราวคราวเดี ย วกั น ทั้ ง สิ้ น (เด็ ก สุ ด ) 3 คนจบมาจาก
คณะสังคมสงเคราะห์ คือ อาจารย์สมเพลิน เกษมรัตนสันติ อาจารย์อารง สุทธาศาสน์
และผู้เขียน อีกท่านคือ อาจารย์นันทา วิศิษฏ์โสภา จบอักษรศาสตร์จุฬาฯ จะเห็นได้ว่า
ทีม่ าจากสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาใหม่เอีย่ มในประเทศไทย จึงหาบุคลากร
สายตรงไม่ได้ และทัง้ 4 คนทีเ่ ข้ามา ก็จะยังสอนอะไรไม่ได้ ในระยะนัน้ เรียกว่าคืออาจารย์
ผู้ช่วยหรือผู้ช่วยอาจารย์ผู้ใหญ่นั่นเอง จะท�ำงานสอนได้ก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปเพิ่มเติม
ในสายตรงมาเรียบร้อยแล้วในภายหลัง
เมือ่ มีการเพิม่ สาขาขึน้ ใหม่ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จงึ มีจดั สรรบุคลากร
มีการจัดสรรนักศึกษาทีจ่ ะเข้ามาเรียนในสาขาสังคมวิทยาด้วย ในช่วงแรกจึงมีนกั ศึกษา
ที่สมัครเป็นหน่วยกล้าหาญเข้ามา 4 คน หญิง 3 คน ชาย 1 ซึ่งบัณฑิตชายรุ่นแรกของ
คณะได้เข้าเป็นอาจารย์ คือ อาจารย์สริ ชิ ยั วัชโรทน ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่าระยะแรกซึง่ เป็น
ระยะบุกเบิกคณะ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านต้องทุ่มเทก�ำลังกายก�ำลังใจ
ในการที่จะสร้างให้สาขามีความแข็งแรงเติบโตยืนหยัดให้แข็งแกร่งอยู่ในวงวิชาการ
เป็นที่ยอมรับให้ได้
ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าในระยะแรก คณะมีบุคลากรท� ำงานน้อยมาก
ดังนั้นจึงเห็นปรากฏการณ์ประทับใจเกิดขึ้นมากมายในการท�ำงาน นั่นก็คือทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ อาจารย์ผู้น้อย และบุคลากรทุกต�ำแหน่งซึ่งมีอยู่อย่าง
จ�ำกัดมาก จึงต้องร่วมใจในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างไม่มีใครคิดว่างานนี้ไม่ใช่หน้าที่
ของฉัน แต่จะระดมสรรพก�ำลังที่มีอยู่ออกมาร่วมกันด้วยความเต็มใจ ซึ่งบรรยากาศ
เช่นนี้จะเห็นได้บ่อยครั้ง เมื่อสาขาวิชามีงานสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการต่างๆ
เพราะงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญมากที่จะท�ำให้สาขาวิชาของเราเป็นที่รู้จักใน
วงกว้างขวางออกไปได้โดยรวดเร็ว ดังนั้นจะเห็นบรรยายกาศที่ทุกคนในทุกสายงาน
สามารถระดมช่วยกันอย่างเต็มอกเต็มใจ ไม่มีใครตั้งค�ำถามหรือเกี่ยงงอนว่านี่ไม่ใช่
งานของฉั น เลย อั น เป็ น สิ่ ง ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น เป็ น ที่ ชื่ น ใจและประทั บ ใจผู ้ เ ขี ย นอยู ่
ตลอดมาไม่เคยลืม ดังนี้ไม่น่าแปลกใจที่พวกเราทุกคน (ไม่มีเว้นผู้ใดในสาขา) จะมี
ความรู้สึกเหมือนพวกเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน รักใคร่กลมเกลียวยิ่งกว่าญาติ
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เสียอีก ความรู้สึกเช่นนี้ผู้เขียนยังรู้สึกประทับใจตลอดมาจนถึงทุกวันนี้และยังจ� ำอยู่
เสมอไม่เคยลืม แม้ว่าผู้เขียนจะเกษียณมา 13-14 ปีแล้วก็ตาม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้พัฒนามาโดยตลอดไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งนี้
เพราะคณะโชคดีที่มีคณาจารย์และบุคลากรที่รักคณะ ทุ่มเทให้คณะอย่างสม�่ ำเสมอ
ไม่ ท อดทิ้ ง คณะ จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า มาถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งมาโดยล� ำ ดั บ
จากสาขาวิชาเล็กๆ มาเป็นแผนกอิสระ แยกเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อย่างสมบูรณ์ มีสาขาวิชาซึง่ เปิดทัง้ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก
มีนกั ศึกษาในหลักสูตรทีใ่ ห้ความสนใจเข้ามาศึกษาและน�ำเอาวิชาความรูเ้ ข้ามาประกอบ
อาชีพ และเป็นก�ำลังให้กับสังคมได้อย่างมากมาย เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
ได้อย่างน่าชมเชย ลูกศิษย์มากมายหลายรุ่นเป็นผู้บริหารให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
มากมาย ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ เกษียณกันไปไม่น้อย เพราะรุ่นแรกที่แรกเข้าอายุไม่ห่าง
จากอาจารย์รนุ่ แรก (กลุม่ อาจารย์เด็กดังได้กล่าวไว้แล้ว) เมือ่ เกษียณไม่นานได้รวมกลุม่
กลายเป็นเพือ่ นสนิทรุน่ น้องกัน พบปะกันเป็นประจ�ำเป็นทีน่ า่ ชืน่ ใจ เช่น อาจารย์บญ
ุ มา
อาจารย์สายใจ อาจารย์รุจี เป็นต้น
สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนเล่ามานีเ้ ป็นความประทับใจมาโดยตลอดเพราะเมือ่ เกษียณแล้วยังมี
โอกาสช่วยคณะมาอีก 10 กว่าปี จึงมีความรูส้ กึ ผูกพันรูส้ กึ เหมือนคณะและธรรมศาสตร์
เป็นบ้านหลังทีส่ องของเราทีเ่ ราสามารถกลับมาได้ตลอดเวลา และยิง่ แม้ระยะ 2 ปีหลังนี้
จะห่างมาก เพราะท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ไปฝึกวิทยายุทธ์ได้กลับมาช่วยคณะได้เต็ม
ก�ำลังแล้ว คนรุ่นเก่าจึงถอยออกมาอยู่ข้างนอก แต่ยังติดตามข่าวคราวและทุกครั้งที่
มีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมของคณะอยู่เสมอและยังมีความรู้สึกว่าเป็นคนของคณะ
อยู่เสมอตลอดเวลา
ในโอกาสที่คณะมีอายุครบ 50 ปีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผู้เขียนในฐานะที่
ได้ มี โ อกาสร่ ว มอยู ่ ใ นบรรยายกาศของคณะตั้ ง แต่ ป ี แ รกที่ เ ปิ ด สาขาวิ ช าขึ้ น ใน
คณะสังคมสงเคราะห์ขอแสดงความความยินดีและชื่นชมในความเติบโตก้าวหน้า
มาโดยตลอดของคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ศึกษาและจบออกไป
ปฏิบัติงานในสังคมมีส่วนช่วยให้คณะมีความแข็งแกร่ง มีความมั่นคง มีชื่อเสียงทั้ง
ด้านคุณภาพในการผลิตบุคลากรให้สังคมและเป็นหลักด้านวิชาการด้านสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยามาอย่างดีตลอดมา สิ่งที่เป็นที่ประจักษ์ให้สังคมได้เช่นนี้จะเกิดขึ้น
ไม่ได้ ถ้าคณะขาดความร่วมมือร่วมแรงจากคณาจารย์ บุคลากร และบัณฑิต ที่จบออก
ไปสู่สังคมได้รักษาระดับคุณภาพด้านวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ไว้ได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนแสดงความชื่นชมและร่วมเป็นก�ำลังใจให้สมาชิกของคณะที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
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ได้รักษาสิ่งที่ท่านทุ่มเท ก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด ก�ำลังความสามารถให้คณะสามารถ
ด�ำรงอยู่ได้ตลอดไป อย่าได้หมดก�ำลังใจหมดแรงต่ออุปสรรคและปัญหาที่เข้ามา
รบกวน ขอจงเข้มแข็งอดทด อย่าได้หมดก�ำลังใจแล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคและ
ปัญหาไปได้ด้วยดี
ขอแสดงความยินดีและเป็นก�ำลังใจให้ตลอดไป
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