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พี่ไม่มีอะไรจะเล่า

สนธยา เอี่ยมบาง
รพีพรรณ เจริญวงศ์ - บันทึก

“มาถามอะไรพี่ พี่ ไ ม่ มี อ ะไรจะเล่ า ” จากประโยคนี้ เ ราจึ ง จะขอร่ ว มบั น ทึ ก
เรื่องไม่มีอะไรจะเล่าของ คุณสนธยา เอี่ยมบาง “คุณสน” หรือ “พี่สน” เป็นชื่อเรียก
ติดปากของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่นี่
พีส่ น เข้าเริม่ งานทีค่ ณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2532 ในต�ำแหน่งนักการภารโรง ประจ�ำอยู่ที่ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีหน้าที่
ดูแลห้องพักอาจารย์และห้องส�ำนักงานต่างๆ ของคณะสังคมวิทยาฯ วันแรกที่พี่สน
เข้ามาท�ำงาน คุณวัฒนา เลขานุการคณะในขณะนั้น พาพี่สนเดินมาที่หน้าตึก มีรถตู้
ของคณะจอดอยูแ่ ละมีขาของใครบางคนทีน่ อนหลับอยู่ โผล่ออกมานอกตัวรถ พีว่ ฒ
ั นา
เห็นเข้าจึงเรียกให้ดูพร้อมแนะน�ำว่า “น้องๆ... นี่เจ้าหน้าที่พัสดุนะ” จากนั้นก็พา
พี่ ส นเดิ น เข้ า ห้ อ งส� ำ นั ก งานคณะซึ่ ง ตอนนั้ น อยู ่ ที่ ชั้ น 1 ติ ด กั บ โรงอาหารใต้ ตึ ก
คณะสังคมสงเคราะห์ฯ
ช่วงที่พี่สนเข้ามาท�ำงานเจ้าหน้าที่ในคณะยังมีเพียงไม่กี่คน “มีพี่วัฒนา เป็น
เลขานุการคณะ พี่อ�ำพล อยู่งานพัสดุ พี่สุพัฒน์ คนขับรถ คุณสมนึก คุณบุญเลิศ และ
คุณจินตนา เป็นเจ้าหน้าทีพ่ มิ พ์ดดี คุณฉวี อยูว่ ชิ าการ คุณมล (มลนฤนาท) เป็นเจ้าหน้าที่
บุคคล พี่กุหลาบ กับพี่ช้าง (ระพีพรรณ) ถ้าจ�ำไม่ผิดอยู่วิชาการ พี่นพพล ตอนนั้น
เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน พี่ฉลอง เป็นเจ้าหน้าที่โรเนียว มีกันอยู่แค่นี้ แต่พอท�ำงานไป
4-5 เดือนถึงได้รู้ว่ายังมีอีกตึกที่เป็นฝ่าย ป.โท มีพี่วิชัย กับพี่ประสิทธิ์ อีก 2 คน”
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สมัยนั้น ห้องพักอาจารย์อยู่ที่ชั้น 2 และ ชั้น 5 ส่วนชั้น 4 จะมีห้องคณบดี ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องพัสดุ และห้องโรเนียว ก่อนที่ต่อมาจะมีการปรับปรุงห้องแล้วย้าย
ส�ำนักงานเลขานุการกับงานวิชาการขึ้นไปอยู่ ชั้น 4 และให้งานพัสดุกับห้องโรเนียว
ย้ายลงมาอยู่ที่ชั้น 1 แทน ส่วนห้องเรียนจะไปขอให้กับตึกคณะต่างๆ เช่น พาณิชย์ฯ
วารสารฯ นิติฯ รัฐศาสตร์ เป็นต้น เพราะเราไม่มีตึกเป็นของตัวเอง พี่สนดูแลห้องต่างๆ
ห้อง 204 อ.บุญมา กับ อ.กมลา ห้อง 205 อ.สายใจ กับ อ.ฉวีวรรณ ห้อง 206 อ.รุจี
กับ อ.สมเพลิน ห้อง 207 อ.จิราภา อ.แพรวพรรณ ก็อยู่ชั้น 2 ด้วย ห้อง 521 อ.สุมิตร
กับ อ.เสมอชัย ห้อง 501 อ.ปฐมฤกษ์ ห้อง 505 อ.พรชัย ห้อง 504 อ.นันทา ห้อง 503
อ.จุไรรัตน์ กับ อ.ปริตตา ห้อง 506 อ.วรพล
เรื่องของพี่สนจะขาดเรื่องน�้ำชา-กาแฟในที่ประชุมไปเสียไม่ได้ พี่สนเล่าว่า
สูตรหลักๆ ของกาแฟที่ชงประจ�ำตั้งแต่เข้ามาท�ำงานคือ กาแฟ 1 ช้อน น�้ำตาล 2 ก้อน
และ ครีม 2 ช้อน พี่สนจะเสิร์ฟกาแฟสูตร “ทุกอย่าง” นี้ให้กับอาจารย์ส่วนใหญ่ เช่น
อ.สุมิตร อ.สถิตย์ อ.ปริตตา อ.พรชัย อ.บุญมา อ.สมเพลิน อ.แพรวพรรณ เป็นต้น
ส่วน อ.กมลา กาแฟใส่ครีมไม่หวาน อ.สายใจ กาแฟด�ำ อ.ฉวีวรรณ กับ อ.เสมอชัย
ไม่ทานกาแฟก็จะเสิร์ฟน�้ำชาอย่างเดียว
คณะเราก็ ค ่ อ ยๆ มี เ จ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น “พวก อู ๋ (มนธิ ร า) เซ้ (เกษมศรี )
ลี้ (อัญณิการ์) แก้ว (ศิริวรรณ) พี่เอียด (ฐานิฏฐ์) นี่เข้ามาที่หลังพี่ทั้งนั้น แต่คณะ
ขยายอย่างเห็นได้ชัดและมีเจ้าหน้าที่มากขึ้นก็เมื่อตอนที่ย้ายไปรังสิตแล้ว และเปิด
ปริญญาตรีสาขาวิจัยสังคมเพิ่มนี่แหละ คือสมัย อ.พรชัย เป็นคณบดี” ส�ำนักงาน
ของคณะย้ายไปรังสิตทั้งหมดเมื่อปี 2547 ทางฝั่งท่าพระจันทร์เหลือเพียงโครงการ
ปริญญาโทเท่านั้น พี่สนก็ย้ายไปด้วยแต่ได้ย้ายกลับมาประจ�ำท่าพระจันทร์อีกครั้งเมื่อ
ลุงประสิทธิ์ (นักการเก่าแก่อีกคน) เกษียณอายุในปี 2551 ที่ผ่านมา
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