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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ท่านมาเป็นคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไร  พวกเราไม่ทราบ  

การเป็นคณบดีคณะใดๆ ในสมยันัน้  หน่วยงานระดบัสงูเป็นผูแ้ต่งตัง้ และเมือ่เราเข้ามา 

เป็นอาจารย์ที่แผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นั้น  

(สมเพลิน เข้ามาเมื่อ 2510  แพรวพรรณ เข้ามาเม่ือ 2511) ก็พบว่าท่านเป็นคณบดี

อยู่แล้ว  เราทราบแต่เพียงว่าท่านเคยเป็นทูตทหาร เดินทางไปประจ�าประเทศต่างๆ 

หลายประเทศ เช่น  ประเทศเวยีตนาม  ประเทศฝรัง่เศส เป็นต้น  และตอนทีท่่านศกึษา

ปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย ท่านก็ได้ศึกษาที่ประเทศฝร่ังเศส  แต่เพราะฝร่ังเศส

เป็นต้นต�าหรับวิชาสังคมวิทยา  จึงอาจเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ท่านเห็นความส�าคัญ

ของวชิานี ้(ผูเ้ขียนไม่แน่ใจว่าท่านได้เคยศกึษาสงัคมวทิยามาบ้างหรอืไม่)  จงึคดิว่าควร

มกีารเรยีนการสอนสาขานีใ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จรงิๆ กค็อืในประเทศไทยกว่็า

ได้  เพราะขณะนัน้ไม่มมีหาวิทยาลัยใดเปิดสอนสาขานีเ้ลย)  นัน่จงึเป็นสาเหตทุีว่่าเหตใุด

คณะของเราถอืก�าเนดิเป็นแผนกสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา ในคณะสงัคมสงเคราะห์

ศาสตร์  โดยมีศาสตราจารย์  คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก 

และมีอาจารย์อีก 4 ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดท�าหลักสูตร โดยเฉพาะรอง

ศาสตราจารย์เฉลมิศร ีธรรมบตุรและรองศาสตราจารย์จ�าเรยีง  ภาวจิติร  ซึง่ท่านทัง้ 2 ได้

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาโทสงัคมวทิยาจากประเทศฟิลปิปินส์  ปรญิญาโท มานษุยวทิยา

จากประเทศอเมริกาและปริญญา Agriculture Extension จากประเทศอเมริกา (ทั้งสอง

ท่านนี้โอนย้ายมาจากมหาวิทยาลัยประสานมิตร)  และน่าจะเป็นอาจารย์สองท่านแรก

ของประเทศไทยที่ได้ศึกษามาทางนี้

             กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป คณบดีก็เปลี่ยนไปด้วย ท่านอาจารย์บัญชาก็

เกษียณอายุราชการ ท่านได้พักผ่อนโดยการเดินทางไปหลายประเทศและเดินทางไป

มาระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสเสมอ  เพราะท่านมีภรรยาเป็นชาวฝรั่งเศส  

แต่เมื่อใดที่ท่านมาเมืองไทย  ท่านจะแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเรา  โดยเฉพาะยามที่คณะ

เรามีกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น งานสัมมนาทางวิชาการ  งานวันเกิดคณะ  เป็นต้น  ครั้ง

หนึ่งที่ผ่านมา  ท่านแวะมาที่คณะปลายๆ ปี 2537  อาจารย์แพรวพรรณได้เชิญท่านไป

รบัประทานอาหารเทีย่งซึง่เป็นอาหารเวยีตนาม ท่านบอกว่าท่านชอบอาหารเวยีตนาม 

มาก  เพราะท่านเคยไปประจ�าอยูเ่วยีตนามเป็นเวลานาน เราคยุกนัถงึงานปีใหม่ทีค่ณะ

จะจัดโดยเล่าว่า อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีธุรการจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่ม

จะจัดอาหารมาเลี้ยงกัน  ท่านจึงบอกว่าอย่าไปท�าอย่างนั้นเลย  แล้วท่านก็มอบเงินให้ 

5000 บาทให้มาจัดเลี้ยงปีใหม่กัน  ขณะนั้นอาจารย์แพรวพรรณซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่าย

บริหารจึงคิดว่าน่าจะต้องหาเงินให้คณะสักก้อนหนึ่งเพื่อน�าดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายท่ี

จ�าเป็นของคณะ  จึงได้เรียนท่านอาจารย์บัญชาว่า ขออนุญาตน�าเงิน 5,000 บาทนี้มา

เป็นเงินประเดิมของเงินกองทุนท่ีก�าลังจะหาให้คณะ และเมื่อหามาได้เป็นเงินจ�านวน

มากแล้ว  จะน�าดอกผลมาจดัเลีย้งปีใหม่ให้อาจารย์และข้าราชการทกุปี และขอเรยีกเงนิ

ที่ก�าลังจะหาให้คณะว่า เงินกองทุน 3 ทศวรรษ (คือ พ.ศ. 2538 คณะมีอายุ 30 ปีพอดี 

เมือ่อาจารย์บญัชาได้ฟังดงันัน้  ท่านกบ็อกว่าท่านก�าลงัจะขายบ้านทีส่ลีมของท่าน  และ

จะอพยพไปอยู่เมืองนีซ (Nice) ที่ประเทศฝรั่งเศสเลย ท่านจะมอบเงินที่ได้จากการขาย

ส่วนหนึ่งเป็นเงิน 2 แสนบาทให้คณะเพื่อเป็นเงินประเดิมให้กับกองทุน 3 ทศวรรษนี้ 

             นั่นคือ  ปี พ.ศ. 2538  เมื่อเราเริ่มรณรงค์หาเงินก้อนหนึ่งให้คณะนั้น  เราได้

รบัความกรณุาจากท่านอาจารย์บญัชาให้เงนิมา 2 แสนห้าพนับาทแล้ว  เรารูส้กึมกี�าลงัใจ 

ในการรณรงค์หาเงินและระลึกถึงความกรุณาของท่านไม่รู้ลืม

คิดถึงศาสตราจารย์ ดร.พลตรี บัญชา มินทรขินร์ 
ผศ.แพรวพรรณ (ตู้จินดา) มหาวัจน์
รศ.สมเพลิน เกษมรัตนสันติ
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            เราตั้งใจกันว่าจะหาเงินให้คณะให้ครบ 1 ล้านบาท  เรียกเงินนี้ว่า เงินกองทุน 3 

ทศวรรษ  และหาอีก 3 แสนบาท เป็นเงนิให้เจ้าหน้าทีข่องคณะได้ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน

เป็นเงินยืม  โดยคิดดอกเบี้ยถูกที่สุด  ตลอดปี 2538  จึงเป็นปีการรณรงค์หาทุนอย่าง

ขมีขมัน

กิจกรรมหลักๆ ในการรณรงค์จะมี 2 ประการ กล่าวคือ

 1. การจัดบริเวณให้เช่าเป็นล๊อคๆ เพื่อออกร้านขายของ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุก

คณะมักจัดท�ากันเพื่อรณรงค์หารายได้  ส่วนใหญ่มักจะจัดใกล้ๆ บริเวณคณะ คร้ังน้ัน

คณะเราจัดกันอยู่ใต้หลังคาจอดรถข้างหอประชุมใหญ่ (กายภาพสมัยก่อน ก่อนการ

เปลี่ยนแปลง) คณะเองก็ได้กันที่ล็อคใหญ่เป็นที่ขายของๆ คณะด้วย ได้รับความร่วม

มอืจากอาจารย์ทกุท่าน เจ้าหน้าทีท่กุท่าน  ต่างน�าสิง่ของเหลอืใช้ทัง้เก่าและใหม่มาร่วม

จ�าหน่าย  และจากศษิย์เก่าทีส่�าเรจ็การศกึษาไปแล้ว (เช่น คณุศริพินัธ์ ได้น�าผลติภณัฑ์

ของบริษัทปลาทิพย์ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว มาทอดขายในงานทุกวัน) อีกทั้งยัง

ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเอกชนต่างๆ เช่น บริษัทลีเวอร์บราเธอร์จ�ากัด บริษัท

สหพัฒนพิบลูย์จ�ากดั  บริษัทห้างขายยาอังกฤษตรางู (ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครวัว่อง

วานิช  คอืเป็นของอาจารย์เก่าของเราคนหนึง่ช่ืออาจารย์วไิลพนัธ์  ว่องวานชิ) ฯลฯ  ต่าง

ก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาขายและมอบเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายให้คณะ ยังมี

การจัดขายของอีกครั้งหนึ่งโดยไปขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมพาณิชย์สัมพันธ์ที่ถนน

รัชดาภิเษก  ปกติทางกรมจะจัดปีละ 4 – 5 ครั้งอยู่แล้ว  เราขอเป็นเจ้าภาพร่วม 1 ครั้ง 

หลังจากจัดเสร็จแล้ว  ทางกรมแบ่งก�าไรให้คณะจ�านวนหนึ่ง

 2.  การขอบรจิาคเงนิโดยตรงจากศิษย์เก่า จากผูท้ีรู้่จกัมักคุน้  เช่น  คณุประมวล 

สภาวสุ  คุณสุขวิช  รังสิตพล  คุณบุนนาค  ศรีประเสริฐ  ฯลฯ และจากเพื่อนๆ ที่เข้าใจ

การท�างานของเรา

          รวมยอดตลอดทั้งปีได้เงินโดยประมาณ 1.5 ล้านบาท  จึงได้แบ่งเงิน 1 ล้าน

บาทเป็นเงนิกองทนุ 3 ทศวรรษ  ก�าหนดวัตถปุระสงค์ของการใช้ดอกผลไว้ และก�าหนด

คณะบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมดูแลตลอดจนการเซ็นอนุมัติเพื่อถอนเงินที่เป็นดอกผลเพื่อ

น�าไปใช้จ่าย

          อีกจ�านวนหนึ่งเป็นเงิน 3 แสนบาทให้บุคลากรประจ�าคณะกู้ยืมหมุนเวียน  และ

ยอดสุดท้ายเป็นเงิน 2 แสนบาทน�าไปเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ชั้นห้า

ซึ่งในขณะนั้นช�ารุดทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมและคณะมีงบประมาณไม่เพียงพอ

         และนี่คือทั้งหมดในการจัดหาเงินเข้าคณะ ซึ่งได้รับเงินประเดิมจากท่านอาจารย์

บัญชาเป็นเงิน 2 แสนห้าพันบาท

          ส�าหรบัทา่นอาจารย์บัญชานั้น หลงัจากที่ได้อพยพเป็นการถาวรไปอยูท่ี่ฝรัง่เศส 

ก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทย มีอยู่ครั้งหนึ่งทราบว่าภรรยาท่านเสียชีวิต ท่านได้กลับมาอยู่

เมอืงไทยได้ระยะหนึง่  แต่ท่านกไ็ด้กลบัไปอยูท่ีฝ่รัง่เศสอกีซึง่ทางคณะไม่ทราบ  คณะได้

พยายามตดิต่อขอให้ท่านมาเป็นประธานจัดงานสัมมนาของคณะ แต่ตดิต่อได้เพยีงน้อง

ชายของท่านโดยดจูากสมดุโทรศพัท์ทีเ่หน็เป็นนามสกลุเดยีวกนั  ซึง่น้องชายท่านแจ้ง

ให้ทราบว่าอาจารย์ได้เสยีชวีตินานแล้วในต่างประเทศ สริริวมอายไุด้กว่า 90 ปี คณะจงึ

ไม่มีโอกาสได้แสดงความคารวะท่านเป็นครั้งสุดท้าย ณ โอกาสที่คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวทิยามอีายคุรบ 50 ปี เรา 2 คนขอแสดงความยนิดต่ีอคณะทีไ่ด้เจรญิก้าวหนา้  

มคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการมาโดยตลอด และขอระลกึถึงท่านศาสตราจารย์ ดร. พลตรี  

บญัชา มนิทรขินร์ ทีท่่านได้สร้างคณะนี้ขึ้นมา จนกระทัง่เรามวีันนี้  ถ้าท่านมีโอกาสรบั

รู้ถึงความก้าวหน้าของคณะ  ท่านคงต้องยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง  

ด้วยความคิดถึงและอาลัย

                                                     

                                  




