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Special Article:
In Memorial of Pattaya Saihoo
“ครบ 100 วัน อาจารย์พัทยา สายหู”
สุภางค์ จันทวานิช*
Supang Chantavanich
ยังอยู่ในความทรงจา ของ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนรุ่นน้อง และลูกศิษย์
เมื่อฉันเข้า มาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสังคมวิ ทยา และมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ ได้ห้องทางานอยู่ติดห้องอาจารย์พัทยาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต
ของนักวิชาการผุ้สมถะ เรียบง่าย แต่ไม่เคยละเว้นความสมบูรณ์แบบ ในการ
ทางาน อาจารย์มีลายมือสวยมาก ถ้าเขียนต้นฉบับ ก็ไม่ต้องเอาไปพิมพ์อีกก็ได้
เคยเรียนถามว่า ทาไมอาจารย์ลายมือสวยและภาษาไทยสละสลวย อาจารย์
บอกว่ า เมื่ อ ตอนที่ ไ ปเรี ย นที่ อั ง กฤษ เขี ย นจดหมายถึ ง พี่ ห มอ (แพทย์ ห ญิ ง
สุดสวาท สายหู) เกือบทุกวันทาให้ไม่ลืมภาษาไทยและได้ฝึกเขียนภาษาอยู่เป็น
ประจา

*

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร., สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Emeritus Professor, Ph.D., Institute of Asian Studies Chulalongkorn University

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2560) หน้า 9-15.
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ห้องทางานของอาจารย์ไม่เคยเปิดแอร์ แถมยังเอา บังตาที่มีไว้ผลัก
เข้า-ออกห้องทางาน ไปผูกไว้กับประตูเพื่อให้ลมพัดถ่ายเทได้โดยไม่ต้องเปิดแอร์
ในห้องที่ค่อนข้างรกนั้นอาจารย์จะรู้หมดว่า มีอะไรอยู่ที่ไหน
อาจารย์นั่งรถเมล์เป็นประจาหลังจากที่เลิกขับรถออสตินคันเก่า เราจะ
เห็นอาจารย์หิ้วกระเป๋าเอกสารหนังใบคร่าคร่า เดินท่อมๆ ไปประชุมที่ต่างๆ
นอกจากจะเป็ น อาจารย์ ที่ ส อนในภาควิ ช า อาจารย์ ยั ง ได้ รับ ความ
ไว้วางใจจาก ท่านอธิการบดีในตอนนั้นคือศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์เกษมสุวรรณ
กุล ให้ เ ป็ น ผู้ ไ ปบุ ก เบิ ก จั ด ตั้ ง คณะศิล ปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ก็ ท าด้ ว ยความ
อุตสาหะมานะและต้องใช้แรงใจแรงความคิดอย่างมากในการตั้งคณะจากไม่มี
อะไรเลย คิ ดว่าอาจารย์ ทาอย่า งมีความสุขเพราะอาจารย์เป็น คนที่ช อบงาน
ศิลปะ เช่นเดียวกับนักมานุษยวิทยาอีกหลายคน
อาจารย์เป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเลิศ ได้เรียนรู้สานวน "To have
the best of both worlds" และได้เรียนรู้สไตล์การเขียนบทความโดยเริ่มจาก
การปูพื้นข้อมูลที่หนักแน่นก่อนจะไปสู่ข้อสรุปจากการได้เขียนบทความชิ้นหนึ่ง
ร่วมกับท่าน
ในช่วงที่อาจารย์รับตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาอาจารย์ได้ทาให้มาตรฐาน
ทางวิชาการของภาควิชาสูงขึ้น มีการปรับปรุงรายวิชาและคณาจารย์ผู้สอนให้
เหมาะสมสาหรับการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตอนนั้นเรายั ง
ไม่ได้เปิดปริญญาเอก
อาจารย์เป็นผู้มีความสุขุม ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมาก เมื่อมี
การอภิปรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะการอภิปรายบนเวที หรือคุยกันอย่างไม่
เป็นทางการ เราจะจาได้ดีถึงท่าทีของอาจารย์ที่จะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเคาะโต๊ะ
ดังกุกๆ บางครั้งก็หลับตาฟัง ก่อนที่จะเอ่ยประโยคคมๆ สั้นๆ ต่อประเด็นที่กาลัง
คุยกันนั้น
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หลังเกษียณ อาจารย์ ได้รับเชิญจาก หลายมหาวิทยาลัย ให้ไปช่วย
สอน ตอนนั้นยังไม่มีการต่ออายุถึง 65 ปี นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานหลายแห่ง
รวมทั้ง ทบวงมหาวิ ทยาลัย และมหาวิท ยาลัยสุ โขทัย ธรรมาธิราช ที่ได้ เ ชิญให้
อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเขียนรายวิชาหลายวิชา
สิ่งหนึ่ง ที่จะต้องกล่าวถึงคืออาจารย์ได้เมตตารับเป็นนายกสมาคมวิจัย
เชิงคุณภาพแห่งประเทศไทยคนแรก และได้ ไปร่วมกันกับ อาจารย์อมรา พงศา
พิชญ์ และตัวฉัน จดทะเบียนขอจัดตั้งสมาคมที่สันติบาล กรมตารวจ หลังจากนั้น
อาจารย์ได้ให้การสนับสนุน และคาแนะนากับสมาคมมาโดยตลอด จนเมื่อหลังจาก
อาจารย์ เกษี ยหลายปี ทางสมาคมจึ งได้ เรียนเชิ ญอาจารย์ หม่ อมราชวงศ์อคิ น
รพีพัฒน์ มาเป็นนายกสมาคมคนที่สอง อาจารย์เป็นผู้ที่แนะนาว่า เราอาจเรียกการ
วิ จั ย นี้ ว่ า การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ หรื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ เพราะค าว่ า
qualitative มิได้หมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับจานวนเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งที่เป็น
คุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ด้วย อาจารย์ได้ เมตตาช่วยอธิบายชี้แจงในที่ประชุ ม
ต่ างๆ เมื่ อมี การแนะน าให้ ใช้ การวิ จั ยเชิ งคุณภาพ ฉันยั งจ าได้ ดี ถึงบทความที่
อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ โดยกล่าวเทียบถึงการวิจัยเชิงปริมาณด้วยอารมณ์ขันว่า
ถ้า X เป็นควาย
ถ้า Y เป็นวัว
รวมมีสัตว์สี่ขาทั้งหมดกี่ตัว?
คุณลักษณะของวัวและควายหายไปในการนับจานวนสัตว์ สี่ขานี่เอง
“ยังคิดถึงอาจารย์ด้วยความเคารพรักเสมอ”
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“บทบาทนักวิจัย”
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา**
Abha Sirivongs Na Ayuthaya
ศาสตราจารย์ ดร. พัทยา สายหู เป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม
คนแรก ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก่ อ ตั้ ง สถาบั น ฯ พ.ศ. 2517 ก่ อ นหน้ า นั้ น
สถาบันวิจัยสังคมมีฐานะเป็นเพียง “โครงการวิจัย” ขึ้นอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาของโครงการวิจั ย
ดังกล่าวนั้น มีบุคลากรทางานขณะนั้นเรียกว่า “นักสารวจข้อมูลหรือพนักงาน
เก็บรวบรวมข้อมูล ” อยู่จานวนหนึ่ง ทางานวิจัยโครงการต่างๆ โดยอยู่ภายใต้
การอานวยการของ ดร. จั๊คส์ อัมโยต์ นักมานุษยวิทยา ชาวคานาดา ข้าพเจ้า
เป็นหนึ่งในจานวนนักสารวจข้อมูลเหล่านั้น
นักสารวจทุกคนต่างทางานโครงการวิจัยร่วมกันในทุกกิจกรรม อาทิ
ออกสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการ
ศึกษาวิจัย ทุกคนทางานได้ทุกหน้าที่ เราถูกฝึกให้ทางานวิจัยกันเป็นทีม โดยมี
หัวหน้าโครงการเป็นอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ ภายใต้การบริหารโครงการของ
ดร.จั๊คส์ อัมโยต์ สิ่งที่นักสารวจได้รับการฝึกฝน ในช่วงก่อนที่สถาบันวิจัยสังคม
จะมีสถานภาพเป็นองค์กรแยกจากคณะรัฐศาสตร์ คือ การได้ประสบการณ์การ
ทางานลงพื้นที่ชุมชน และเรียนรู้การทางานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเป็นทีม
เมื่ อ “โครงการวิ จั ย ” ของคณะรั ฐ ศาสตร์ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น
สถาบันวิจัยสังคม มีผลให้โครงสร้างการบริหารภายในต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นองค์กรใหม่ ไม่ขึ้นกับคณะรัฐศาสตร์อีกต่อไป ในช่วง
เวลาดังกล่าวนั้นเอง ศาสตราจารย์ ดร. พัทยา สายหู มีบทบาทอย่างสาคัญใน
**

นักวิจัยอาวุโส, สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Senior Researcher, Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)
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การบริหารจัด การองค์กร นั กส ารวจหรือพนักงานเก็บ ข้อมูล เปลี่ ยนมาเป็ น
“นักวิจัย” ทาให้บทบาทของนักสารวจเช่นข้าพเจ้าเปลี่ยนไปด้วย
ศาสตราจารย์ ดร. พั ท ยา สายหู มี ส่ ว นส าคัญ ในการสนั บ สนุ น ให้
นั ก วิ จั ย ท างานวิ จั ย “แบบครบวงจร” ได้ แ ก่ เขี ย นโครงการวิ จั ย เอง หา
งบประมาณทางานวิจัยเอง วางแผนการทางานวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และรายงานผลการวิจยั ข้าพเจ้าได้รับโอกาสนี้อย่าง
สมบูรณ์ ตัวอย่างโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบชลประทานแบบเหมือง
ฝาย ในภาคเหนือของประเทศไทย” ซึ่งได้รับงบประมาณจาก United States
Agency for International Development (USAID) การทางานในช่วงเวลา
ซึ่งเป็นรอยต่อนี้เอง เป็นผลให้นักวิจัยได้เปลี่ยนบทบาท จากพนักงานเก็บข้อมูล
มาเป็น หัวหน้าโครงการและเป็นนักวิจัยอย่างเต็มตัว เป็นช่วงเวลาที่นักวิจัยได้
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นนักวิจัยที่ดีและมีความสามารถในระยะต่อมา
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“กราบครูด้วยดวงใจ”
กอบกุล ภู่ธราภรณ์***
Kobkul Phutaraphorn
ดิฉันเป็นศิษย์รุ่นที่ 2 ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2507 – 2510) ซึ่งดิฉันถือว่าเป็นมงคลแห่ง
ชีวิตมากที่มีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่งในภาควิชาของเราถึง 4 ท่าน
คือ ท่านอาจารย์คุณพ่อ ดร.จั๊คส์ อัมโยต์ , ดร.ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง, ดร.เสริน
ปุณณหิตานนท์ และอาจารย์ ดร.พั ทยา สายหู โดยเฉพาะท่ านอาจารย์ พัทยา
ยังได้มาเป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคมด้วยสมัยหนึ่ง ดิฉันรู้สึกตัวว่าโชคดีมาก
ที่ได้เป็นทั้งลูกศิษย์ และผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์ ดร.พัทยา ที่มีศีลาจาวัตร
เป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป
โดยนิสัยดิฉันไม่ค่อยใกล้ชิดกับท่านผู้ใหญ่เท่าใดนัก แต่สาหรับอาจารย์
คุณพ่ออัมโยต์ และอาจารย์พัทยา ดิฉันรู้สึก เคารพ คุ้นเคย นับถือ และเชื่อมั่น
เหมือนท่านทั้งสองเป็นพ่อแม่
เมื่อประมาณ 40 กว่าปีมาแล้ว ดิฉันได้มีโอกาสไปรับชการฝึกอบรม
ระยะสั้น ประมาณ 3 เดือน ที่มหาวิทยาลัยแห่งเค้นท์ ประเทศอังกฤษ และได้
ประสบอันตรายที่ร้ายแรงเกือบถึงชีวิต เมื่อรอดมาได้ ผู้ใหญ่ท่านเดียวที่ดิฉัน
คิด ถึง และจดหมายเล่ า ความทั้ ง หมด รวมทั้ ง ความรู้สึ กหวาดกลั ว ต่ า งๆ ใน
ระหว่างนั้นให้อาจารย์พัทยาทราบ โดยไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมถึงเล่าให้ท่านฟัง
ดิ ฉั น จ าได้ ว่ า ได้ เ ล่ า รายละเอี ย ดทั้ ง หมด และยั ง จ าความตอนท้ า ยจดหมาย
ที่วิงวอนอาจารย์ว่า “ถ้าหนูตายที่นี่ขอให้อาจารย์พาหนูกลับบ้าน เพราะหนู
นักวิจัยอาวุโส, สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Senior Researcher, Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)
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คงคุยกับผีฝรั่งไม่รู้เรื่อง” ที่จาได้แม่นยามาก เพราะอาจารย์ตอบจดหมายมา
ทั น ที จดหมายมี 1 แผ่ น ทั้ ง แผ่ น มี 2 ค า เขี ย นด้ ว ยปากกาเมจิ ก สี แ ดงว่ า
“ไอ้บ้า” ดิฉันอ่านแล้วอ่านอีก ความทุกข์โศก หวาดกลัว ทั้งหลายหายหมดด้วย
คา 2 คานี้รับรู้ได้ถึงความห่วงใยของครู ที่รู้จักลูกศิษย์ดีว่ากาลังสติแตก อีก 2-3
วันต่อมา ก็ได้จดหมายจากอาจารย์อีก 1 ฉบับ เขียนสั้นๆ ตามนิสัยของท่าน แต่
มีคุณค่าต่อฉันอย่างที่สุด ดิฉันเก็บจดหมายท่านไว้จนบัดนี้ แม้มันจะเลือนหายไป
หมดแล้ว
จดหมายฉบับนั้น มีความสั้น กระชับ ตามแบบฉบับของท่านดังนี้
“ผมไม่ต้องเตือนให้คุณมีสติในการแก้ปัญหา เพราะ
การกระท าของคุ ณ จากที่ เ ล่ า ให้ ฟั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คุ ณ
แก้ปัญหาด้ วยความมีสติ และจาไว้ว่า เมื่อมีสติ คุณจะผ่า น
ปัญหาทั้งหมดได้” (พัทยา สายหู, จดหมายตอบกลับ)
เท่านี้เองที่ท่านเขียนมา แต่เป็นเท่านี้ที่ยิ่งใหญ่และมีค่ายิ่งสาหรับดิฉัน
เพราะตลอดเวลาดิฉันคิดอยู่ว่า ตัวเองไม่ค่อยเต็มเต็งเท่าใดนัก แต่เมื่ออาจารย์
ซึ่งเป็นเคารพรักอย่างยิ่งให้วาจามาอย่างนี้ ดิฉันก็รับใส่หัวใส่เกล้า เพราะดิฉันตัว
คนเดียว พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว ความรู้สึกที่มีอยู่ตลอดเวลาคือ คิดว่าตัวเอง
เหมือนลูกโป่ง ลอยไปลอยมา แต่ท่านอาจารย์พัทยาได้ดึงดิฉัน ลงมาอยู่ในโลก
แห่งความจริงโดยให้มีสติกากับ ซึ่งดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีและสามารถใช้สตินั้น
รักษาตัวเองให้พ้นภัยได้โดยมีคายืนยันจากอาจารย์ที่ดิฉันเคารพรักอย่างยิ่ง รอง
มาจากคุณพ่ออัมโยต์
ขอกราบคารวะอย่างสูงมายังพระคุณของครู ดิฉันมั่นใจว่าครูจะสถิต
อยู่เบื้องบน และมองมายังศิษย์ทั้งหลาย ด้วยความห่วงใย โดยเฉพาะศิษย์คนที่
ครูเคยเรียกว่า “ไอ้บ้า”
ด้วยความเคารพอย่างสูง
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