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ร�าลึกถึงชีวิตการเป็นอาจารย์ใหม่กับเหตุการณ์ส�าคัญ 
ในยุคต้นๆ ของคณะฯ
ผศ. ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 

อาจารย์สายพิณ ศุพุทธมงคล ได้มาชวนให้เขียนอะไรเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ 

เรื่องราวในสมัยก่อนของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อเอาไปลงหนังสือ 

ที่จะพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี ก็อยากให้ความร่วมมือทั้งที่ไม่แน่ใจ 

ในความถูกต้องในความจ�าเท่าไรนัก เนื่องจากมันนานแสนนานมาแล้วและไม่เคย 

บันทึกไว้สมกับเป็นนักมานุษยวิทยาเลย 

 ในโอกาสนี้เลยจะเตือนอาจารย์น้องๆ ไว้ล่วงหน้าว่าควรจดบันทึกไว้บ้าง  

เผื่อตอนคณะอายุสัก 100 ปี จะได้มีข้อมูลดีๆ ไว้เขียน เนื่องจากผู้เขียนไม่แน่ใจ 

เรื่องความถูกต้อง ก็จะไม่เขียนแบบประวัติศาสตร์ จะเขียนเล่าแบบนิทานก็แล้วกัน

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วประมาณปี พ.ศ. 2516 ผู้เขียนได้จบปริญญาโท  

สาขามานุษยวิทยาจาก State University of New York at Albany และไม่มีงานท�า 

เนื่องจากได้ลาออกจากกองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ตอนจะไปเรียน

นี้แหละ ที่จริงทางกองฯ ก็ยินดีรับกลับเข้าไปใหม่ แต่บอกว่าโอกาสที่จะอนุมัติให้

เรียนปริญญาเอกน่าจะยาก (สมัยน้ันตามกรมและกองต่างๆ ยังไม่ส่งเสริมให้เรียน 

ปริญญาเอกนัก) เลยคิดว่าน่าจะไปอยู่มหาวิทยาลัยดีกว่า ในที่สุดก็เลือกมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จ�าได้ว่าตอนน้ันสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายังไม่มีสถานภาพ 

เป็นคณะ หากเป็นแผนกวิชาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2508) และมี 

รศ.จ�าเรียง ภาวิจิตร เป็นหัวหน้าแผนกฯ การติดต่อเป็นไปด้วยดี ท่านอาจารย์จ�าเรียง

สนใจท่ีจะรับเพราะทราบว่าผู้เขียนเรียนวิชาทางมานุษยวิทยากายภาพมา 3 วิชา 
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จะได้มาช่วยสอนวชิามานษุยวิทยากายภาพซึง่ในขณะนัน้ทมีอาจารย์แพทย์ของศริิราช 

ที่มี ศ. นพ.สุด แสงวิเชียร เป็นหัวหน้าช่วยสอนนักศึกษาให้อยู่ อย่างไรก็ตามท่าน

อาจารย์จ�าเรียงบอกว่าต้องท�าเรื่องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อจ้างพิเศษไปก่อน  

ซึง่น่าจะได้รบัอนุมัตเิดอืนตลุาคม เพราะจะบรรจไุด้ตามต�าแหน่งต้องเป็นเดอืนมกราคม 

2517 ดูเหมือนว่าการจะเข้าเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ดูราบร่ืนดี แต่อะไรๆ ก็เกิดข้ึน 

ได้เสมอ

 ผู้อ่านคงจะจ�าได้ว่าในปี พ.ศ. 2516 นั้นเองได้เกิดเหตุการณ์การเมืองที่ส�าคัญ 

คือเกิดการประท้วงใหญ่ของนักศึกษาและเริ่มเข้มข้นในเดือนตุลาคม ปรากฏว่า 

นัดชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ตอนนั้นผู้เขียนยัง 

ไม่ได้เป็นอาจารย์ และยงัไม่ได้รบัรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์การเมอืงของประเทศเท่าใดนกั 

แต่มีความเห็นใจนักศึกษา เลยว่าจะมาร่วมชุมนุมกับเขาด้วย แต่เอาเข้าจริงมาไม่ได้ 

เพราะอาจารย์ Lucien and Jane Hanks ผู้มีพระคุณเหลือหลายมาเมืองไทยและ 

บอกมาว่า ที่ผู้เขียนเคยชวนไปชมเมืองเพชรบุรีนั้น อาจารย์ว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์  

13-14 ตุลาคม เท่านั้น พอวันอาทิตย์ก็เกิดเหตุวันมหาวิปโยค ซึ่งน�าความเศร้าสลด  

มาสู่สังคมไทยอย่างใหญ่หลวง 

 ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซาร์ ที่ประเทศเยอรมัน 

มาประกาศหานักวิจัยไปท�างานในโครงการของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนได้รับการ

คัดเลือกก็ตัดสินใจว่าน่าจะไปแสวงหาประสบการณ์ เพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์คงไม่มีเวลาพิจารณาเรื่องของผู ้เขียนในขณะที่ต้องเผชิญปัญหากับ 

การสูญเสียและความยุ่งยากที่ตามมา ผู้เขียนเลยไปหาท่านอาจารย์จ�าเรียงเพื่อถอน

ใบสมคัรและขอบคณุทีไ่ด้พยายามชว่ยเหลอืด�าเนนิการให้ ปรากฏว่าทางมหาวทิยาลยั

อนุมัติแล้ว ผู้เขียนเลยตัดสินใจเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ได ้

ตั้งใจไว้เดิม แม้จะเสียดายโอกาสที่จะได้ไปท�างานที่มหาวิทยาลัยซาร์

 ในช่วงเวลาที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์นั้น มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 2-3 เร่ืองที่

ท�าให้ชีวิตอาจารย์ใหม่ของผู้เขียนดูมีสีสันหลายรสชาติอย่างไม่คาดคิด เร่ืองแรกเป็น

เรื่องเก่ียวกับการท�าหน้าที่อาจารย์โดยตรง คือได้รับมอบหมายให้ไป understudy  

วิชา “วิวัฒนาการมนุษย์” ซึ่งเป็นวิชาทางมานุษยวิทยากายภาพ ซึ่งคุณหมอสุดและ

คณะสอนให้นักศกึษาของสาขาวิชา ทีต่กึกายวิภาคศาสตร์ ศริิราช คณุหมอทัง้สามท่าน

เป็นสดุยอดของอาจารย์ สอนแบบกระจ่างชดัมาก ผูเ้ขยีนรูส้กึโชคดทีีไ่ด้มโีอกาสเรยีนรู ้
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เช่นนั้น แต่ในฐานะผู ้ประสานงานต้องเข้าไปติดต่อคุณหมอสุดซึ่งต้องเดินผ่าน 

“อาจารย์ใหญ่” ของคณะแพทย์เข้าไป ท�าให้ผู้เขียนค่อนข้างระทึกใจทุกคร้ังที่ต้อง 

เดินผ่าน นอกจากวิชานี้แล้วยังได้รับมอบหมายให้สอนวิชาแนวทฤษฎีสังคมวิทยาและ

มานษุยวทิยา (เฉพาะในส่วนทีเ่ป็นมานษุยวทิยา) เลยท�าให้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ว่า

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก�าลังเปล่ียนผ่านจากหลกัสตูรระบบเดมิซึง่ทางมหาวทิยาลยั

ก�าหนดวิชาเรียนเป็นแผงตามระดับวิชา ไปสู่ระบบหน่วยกิตที่นักศึกษามีโอกาสเลือก

วิชาได้มากกว่า (ที่จริงความแตกต่างมีความซับซ้อนกว่านี้) เผอิญปีที่สอนนั้นเป็น

นักศกึษาระบบเดมิรุน่สดุท้าย ในห้องเรยีนจงึมนีกัศกึษาทัง้สองระะบบ รวมกนัประมาณ  

40 คน ที่น่าสนใจคือว่า นักศึกษาระบบเดิมจะมีคะแนนโดยรวมในสัดส่วนที่สูงกว่า  

ผู ้เขียนพยายามวิเคราะห์จากหลักสูตรและการแลกเปล่ียนข้อคิดกับอาจารย์และ

นักศึกษาหลายคน พบข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า นักศึกษาในระบบเดิมจะเรียน 

ไปตามล�าดับขั้น พื้นความรู้ต่อเนื่องและแน่นกว่านักศึกษาระบบหน่วยกิตซึ่งมีอิสระ 

ในการเลือกวิชาเลยเรียนสะเปะสะปะมากกว่า แต่ไม่ได้มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน

 ปรากฏการณ์น่าสนใจทีส่อง เป็นเรือ่งเกีย่วเนือ่งกบัการเป็นอาจารย์เหมอืนกนั 

แต่ไม่ใช่โดยตรงเสียทีเดียว ในสมัยนี้คงเรียกกันว่า หน้าที่บริการวิชาการให้กับสังคม

ของอาจารย์ ซึง่อาจแตกต่างกนัตามยคุสมยั จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน ตอนนัน้เป็น

“...เพื่อนร่วมรุ่นฝึกอบรมตะโกนบอกว่า 
‘อาจารย์ เขาเผาคณะอาจารย์แน่ะ’ 
ก็ใจหายวาบเลย ยังโชคดีทีไ่ม่มีใครเสีย 
ชีวติ มาปรากฏภายหลงัวา่กระเบือ้งยาง 
ถกูไฟเผารอ่นหมด ... เครือ่งอัดเสียงและ 
บันทึกการประชุม ร่างหลักสูตรหายไป 
ที่ น่ า เ สี ยดาย คือ เครื่ องมือวัดทาง 

กายภาพ ซ่ึงคุณหมอชมวา่สุดทนัสมยันัน้ 
กห็ายไปดว้ย ขา้วของ และหนงัสอืถกูคน้
แหลกลาญ...” 
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ช่วงท่ีอาจารย์ต่างๆ ตืน่ตวัในการประท้วงของนกัศกึษาเร่ืองความไม่ยตุธิรรมทางสงัคม  

การด้อยโอกาสทางการศึกษาของคนบางกลุ่ม เช่น กรรมกร ฯลฯ อาจารย์จากคณะ 

ต่างๆ หลายท่านคงได้ทบทวนบทบาทตนเองและคิดว่าควรจะต้องท�าอะไรเพื่อช่วย 

สังคมบ้าง เกดิการรวมตวักันจดัท�าโครงการเพือ่ส่งเสรมิการศกึษาให้กบักลุม่ด้อยโอกาส

โดยเริ่มจากกลุ่มกรรมกร ปรากฏว่าประธานกรรมการฯ ซึ่งมีทั้งอาจารย์ธรรมศาสตร์ 

(ท่านอาจารย์จ�าเรยีง) และบคุคลภายนอกทีม่ช่ืีอเสยีง (ขอไม่ระบชุือ่) ส่วนผูส้อนมาจาก 

คณะต่างๆ (โครงการนี้ได้พัฒนาจนเป็นส�านักเสริมศึกษาฯ ในปัจจุบันในเวลาหลายปี 

ต่อมา) ผู้เขียนไม่ได้ท�าหน้าที่สอนกับเขาด้วย แต่เป็นเลขานุการที่ท�างานสารพัดอย่าง

ทั้งท�าจดหมาย ส่งจดหมาย ประสานงานและเมื่อโครงการฯ ตัดสินใจว่าควรจัดละคร 

ออกทีว ีเพ่ือหาเงินท�ากจิกรรมซึง่มหาวิทยาลัยยงัไม่อาจจดัหางบประมาณให้ได้  เพราะ

ไม่ได้อยู่ในแผนมาก่อน งานของผู้เขียนก็หลากหลายมากขึ้น เช่น ไปเชิญนักร้อง 

ประสานเสียง ผู้คัดเลือกตัวละคร ตัวละครที่แสดงโดยอาจารย์ ซึ่งต่อมาท่านเหล่านี ้

ได้ต�าแหน่งในระดับสูง เช่น เป็นรัฐมนตรี (แต่ท่านนี้ไม่ได้แสดง เพราะว่ากองเซ็นเซอร์ 

ไม่อยากให้แสดง) รวมทั้งแบ่งสายกันไปรับเงินบริจาคด้วย ประสบการณ์จากที่ต้องท�า 

อะไรหลากหลาย เช่น ต้องร่วมร้องเพลงประสานเสียงทั้งที่ไม่เคยร้องเลย เพราะ 

นกัร้องทีไ่ปเชญิบอกว่าคนไปเชิญต้องร้องด้วยจะได้ยตุธิรรม นบัว่าเป็นมหากาพย์ในชวีติ 

การเป็นอาจารย์ใหม่ของผู้เขียนเลยทีเดียว เล่าเท่าไรก็ไม่หมด และประสบการณ์ท�าให ้

ผู้เขียนรู้จักภูมิประเทศ และผู้คนในธรรมศาสตร์เป็นอย่างดี กล่าวโดยสั้นๆ คือว่า 

ประทับใจในอาจารย์ธรรมศาสตร์ ที่มีความร่วมมือกันสูงมากเพื่อช่วยผู้ที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษา นับว่าเป็นความทรงจ�าที่ดีของผู้เขียนเรื่องหนึ่ง

 เรือ่งทีส่าม เป็นปรากฏการณ์เกีย่วกับนกัศึกษาทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าชวีติอาจารย์

ใหม่ของผูเ้ขยีนอยูใ่นบรบิททางการเมอืงของยคุนัน้โดยตรง จากการสมัภาษณ์นกัศกึษา

ใหม่พบว่า นักศึกษาต้องการเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะอุดมการณ์ทาง 

การเมือง นักศึกษาที่เรียนก็มีหัวคิดทางการเมือง แจกใบปลิวต่างๆ เข็นถังน�้ามัน

ไปท�าเวทีอภิปรายที่สนามหลวง ดูว่านักศึกษามีความตื่นตัวทางการเมืองมากและ

ประชาธิปไตยดูจะเบ่งบานอยู่ทั่วไปท�าให้ชีวิตอาจารย์ใหม่มีชีวิตชีวาตื่นเต้นตาม

นักศึกษาไปด้วย

 อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2518 ผู้เขียนขอลาไปรับการฝึกอบรมการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ที่สภาวิจัยแห่งชาติเป็นเวลา 6 เดือน ก็เลยห่างเหินไปจากกิจกรรม 

ของสาขาวิชาและของมหาวิทยาลัย แต่ในระหว่างการฝึกอบรมและเก็บข้อมูลที่
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จ.อุบลราชธานี ประมาณเดือนสิงหาคมก็ได้ข่าวร้ายมหาวิทยาลัย (ผ่านจอทีวี) วินาที 

ที่ได้ยินเพ่ือนร่วมรุ่นฝึกอบรมตะโกนบอกว่า “อาจารย์ เขาเผาคณะอาจารย์แน่ะ”  

ก็ใจหายวาบเลย ยังโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต มาปรากฏภายหลังว่ากระเบื้องยางถูก 

ไฟเผาร่อนหมด ส�าหรับสมบัติของแผนกวิชาที่ผู้เขียนเกี่ยวข้อง คือเครื่องอัดเสียง 

และบันทึกการประชุม ร่างหลักสูตรหายไป ที่น่าเสียดายคือเครื่องมือวัดทางกายภาพ

ซึ่งคุณหมอชมว่าสุดทันสมัยนั้นก็หายไปด้วย ข้าวของและหนังสือถูกค้นแหลกลาญ

 เหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และนักศึกษาตกเป็นเป้า ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเพื่อปฏิรูปองค์กร

เช่นภาควชิาและคณะเสยีใหม่ ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเข้าร่วมประชมุอาจารย์ทัง้มหาวทิยาลยั 

(คล้ายๆ กับประชาพิจารณ์) เพื่อแลกเปล่ียนความเห็นเร่ืองแบบจ�าลองการปฏิรูป 

ออกจะน่าสนใจและน่าทึ่งเอามากๆ วาทะของท่านอาจารย์ต่างๆ ที่อภิปราย ก็เรียก 

ได้ว่าพ่ีๆ นักการเมืองเลยทีเดียว และหลายท่านได้กลายเป็นนักการเมือง ว่ากันว่า

เหตุผลส�าคัญในการเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูปองค์กรคร้ังนี้เกี่ยวกับสถานภาพของ 

แผนกวิชาที่อยู่ผิดที่ผิดทาง แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ส�าเร็จและไม่เคยลุล่วง

 อย่างไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2518 น้ีเอง ที่ประชุมคณบดี  

ครั้งท่ี 29/2518 มีมติรับหลักการแยกแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาออกจาก 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2519 และด�าเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2520 ตามประกาศของทบวง 

(บุญมา นครอินทร์, รายงานวิจัยประวัติคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2552)  

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เขียนลาเรียนอยู่ต่างประเทศแล้ว 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 ผู ้เขียนได้ทุน East-West Center ที่  

University of Hawaii แต่ก่อนไปจิตใจไม่ค่อยดีเพราะดูว่าเหตุการณ์ตึงเครียด 

ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เช่น ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน ซึ่งผู้เขียนคุ้นเคย

ด้วยตอนไปช่วยอาจารย์สอนวิชามนุษย์กับสังคมของคณะศิลปศาสตร์ ถูกยิงเสียชีวิต 

หลังจากที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยไปสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคสังคมนิยมแห่ง

ประเทศไทย พอถึงเดือนตุลาคมก็เกิดเหตุเศร้าสลดอย่างมาก แต่ตัวเองไม่ได้ร่วมทุกข์

กับเพื่อนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยด้วย แต่ที่ฮาวายมีอาจารย์จากธรรมศาสตร์หลายคน 

ซ่ึงเราก็ปลอบใจกันไปมา และเราเองก็ต้องต่อสู้กับความยากล�าบากในการเรียนด้วย

พร้อมๆ กับเวลาที่ช่วยรักษาจิตใจไปบ้าง
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 เม่ือผู ้เขียนเรียนจบและกลับมาในปลายปี พ.ศ. 2523 ผู ้เขียนได้พบกับ 

การเปลี่ยนแปลงหลายประการ ในมหาวิทยาลัย เช่น การตัดสินใจต่างๆ ของคณะและ

มหาวิทยาลัยกระจายอ�านาจผ่านกรรมการชุดต่างๆ ท�าให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการตดัสนิใจ ท�าให้มภีารกจิทางการบรหิารมากขึน้ ข้อดคีอืจะท�าให้รู้เร่ืองการบริหาร

ดีขึ้น ผู้เขียนจ�าได้เลาๆ ว่าอาจเป็นกรรมการทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยรวมกัน

อย่างน้อย 15 ชุด

 ในช่วงที่กลับมาปรากฏว่าผู้เขียนยังไม่พ้นสภาพการเป็นอาจารย์ใหม่ เพราะ

มหาวิทยาลัยก�าลังคร�่าเคร่งกับการพัฒนาการเรียนการสอน ได้จับอาจารย์ที่อยู่อบรม

เรื่องการการเรียนการสอน แต่เนื่องจากผู้เขียนไม่อยู่ เลยต้องไปรวมอบรมกับอาจารย์

ใหม่ และรู้สึกตัวเองว่า เป็นอาจารย์ใหม่เพราะในวันปฐมนิเทศน์ ท่านอธิการบดี(สมัย

นั้น) ได้ทักทายและแสดงความยินดีที่ได้เป็น “อาจารย์ใหม่”

 การเป็นอาจารย์ใหม่ครั้งหลังนี้ มีภารกิจหนักๆ หลายเรื่อง มีเรื่องส�าคัญๆ ที่ผู้

เขยีนได้รบัมอบหมายให้ท�า เช่น เรือ่งการเป็นคณะ การเป็นตวัแทนของคณะในโครงการ

นักศึกษาเรียนดีจากชนบท การปรับปรุงหลักสูตรฯ และอื่นๆ ซึ่งแต่ละงานได้รับความ

ร่วมมือจากเพื่อนอาจารย์ด้วยดีและรู้สึกดีๆ ที่ได้อยู่กับคณะสังคมฯ และมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท�าให้เรียนรู้อย่างหลากหลาย แต่มีข้อสังเกตว่านักศึกษาซึ่งเคยคึกคักใน

จิตส�านึกเก่ียวกับสังคมลดลงและมาแสดงออกชัดเจนในปรากฏการณ์ทางการเมืองปี 

2535 ว่าจิตส�านึกทางสังคมของนักศึกษา(โดยรวม) เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไม่อาจจะ

เล่าในที่นี้ได้

      

 31 ธันวาคม 2537


