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ภาคผนวก ก.

เสียงสะทอนจากเยาวชน

ในสวนภาคผนวก ก. นี้ คณะผูวิจัยไดขอใหเยาวชนที่มีสวนรวมกับโครงการวิจัยอยางใกลชิด ไดรวมสะทอน
ความรูสึกนึกคิดและความเห็นตางๆ และ “ส่ิงที่อยากจะพูด” ดวยตัวเอง โดยไมตองผานการเรียบเรียงโดยนักวิจัยอีก
ครั้งหนึ่ง  เพ่ือเปนแนวทางใหเยาวชนผูเขารวมโครงการพอจะนึกออกวานาจะเขียนอะไรบาง ผูวิจัยเสนอหัวขอคราวๆ 4 
หัวขอ ไดแก 1) จุดเริ่มตนความสัมพันธที่เขามาของแวะกับโครงการวิจัยนี้  2) ส่ิงที่ไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการนี้  
3) จุดเดน-จุดดอยของโครงการ  4) พัฒนาการของตัวเองตั้งแตเขารวมจนถึงปจจุบัน  ทั้งนี้ หัวขอดังกลาวเปนเพียงแนว
ทางกวางๆ มิไดบังคับวาทุกคนตองสะทอนเฉพาะ 4 หัวขอนี้ หรือเขียนมาใหครบทุกหัวขอ

กลาวโดยเฉพาะสําหรับหัวขอที่ 2 และ 4 นั้น ต้ังขึ้นโดยมิไดตองการอางความดีความชอบวาพัฒนาการของตัว
เยาวชนแตละคนนั้น เปนผลมาจากการเขารวมโครงการวิจัยชิ้นนี้  คณะผูวิจัยตระหนักดีวาสําหรับการเรียนรูและ
พัฒนาการของมนุษยคนหนึ่ง ไมวาจะออนเยาวหรืออาวุโสนั้น ลวนเปนเรื่องยิ่งใหญมาก  โครงการวิจัยชิ้นนี้เปนเพียง
สวนเส้ียว ณ หวงเวลาหนึ่ง ที่พยายามสรางโอกาสหนึ่งที่ทั้งคณะผูวิจัยและเยาวชนหลายคนไดมาพบกัน ไดรวมเรียนรู
และพัฒนาเติบโตทางวุฒิภาวะดานตางๆไปดวยกัน  ทั้งในระหวางชวงดําเนินโครงการและหลังโครงการสิ้นสุดไป แตละ
คนก็ยังคงมีสวนอื่นๆและกิจกรรมอื่นๆในชีวิตใหไดเรียนรูและพัฒนาตัวเอง รวมทั้งรวมกิจกรรมและสรางสรรคกิจกรรม
อ่ืนๆดวยตัวเองตอไปเชนกัน

ภาณุวัฒน อภิวัฒนชัย

บัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

เรียนพ่ีชัยที่เคารพ
อันเนือ่งมาจากจดหมายทีพ่ี่ชยัสงมาถงึผม และเพ่ือนๆ รวมงานวจิยั ใหรวมกนัเขยีนภาคผนวกของงานวจิยัชิน้นี ้

ผมตองขออภัยพ่ีชยัเปนอยางยิง่ทีส่งงานชิน้นีช้าไปเสยีหนอย ดวยเหตผุลดานสขุภาพ ประกอบกบัอาชพีของตวัเองทีต่อง
ผกูพันกบังานขดีๆ เขยีนๆ เปนกจิวัตร ซึง่งานเหลานีไ้ดแยงเอาไอเดยีและจนิตนาการทีจ่ะเขยีนงานแบบอืน่ๆ ไปเสียฉิบ...

แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็พยายามเข็นจดหมายฉบับนี้ออกมาจนได (พรอมๆ กับที่อยากจะฝากอุทาหรณมาวา
“ถาอยากมีความสุขกับการเขียน อยาทํามันเปนอาชีพเด็ดขาด”☺) โดยผมจะตอบคําถามพี่ชัยทีละขอ ดังนี้ครับ

1) เขารวม (พัวพัน) กับโครงการ "วิทย&สังคม" น้ีไดอยางไร?
เรื่องนี้คงตองเทาความกันตั้งแตจุดเริ่มตนของกลุม “สยามเด็กเลน” หลังจากนั้นก็ไดรวมสังฆกรรมกับทางกลุม

เรื่อยมา จนเมื่อพ่ีชัยและไอปกรณไดดําริวาจะมีงานวิจัยเรื่องวิทยาศาสตรกับสุขภาวะทางสังคม ประกอบกับการที่ผมจับ
พลัดจับผลูเรียนไมจบ ๔ ป เลยทําใหผมไดเขามามีสวนรวมในงานวิจยัชิ้นนี้โดยปริยาย

2) ไดเรียนรูอะไรบาง จากการเขารวมกับโครงการฯน้ี?
ส่ิงที่ไดจากโครงการวิจัยนี้ คงจะเปนการไดเรียนรูวาจริงๆ แลววิทยาศาสตรกับปญหาสังคมนั้นสามารถเชื่อม

โยงกันอยางเปนเหตุ-ผล (อยางเรื่องคลิต้ีนั่นไงเลา ที่การใชวิทยาการอยางไมควบคุมสามารถทําใหเกิดปญหากับสังคม
เล็กๆ ไดอยางยาวนาน)
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3) คิดวาโครงการฯ มีจุดเดน&จุดออน อยางไรบาง?
ในความคิดของผม...โครงการนี้มีจุดเดนที่แตกตางกับงานวิจัยกอนๆ ที่ชาวคณะไดรวมกันทําตรงที่วางานวิจัย

ชิ้นนี้มีประเด็นชัดเจน แตกตางกับงานวิจัยชิ้นแรก ที่หัวขอคอนขางกวาง...การที่งานวิจัยชิ้นนี้มีประเด็นชัดเจน ทําให
สามารถมองประเด็นในเชิงลึกมากกวา

สําหรับจุดออนนั้นอยูที่งานวิจัยชิ้นนี้พรองส่ิงที่เคยเปนเสนหของงานวิจัยชิ้นที่แลวของชาว “สยามเด็กเลน” นั่น
คือ...การมีสวนรวมของเยาวชนในวงกวาง

ผมมองวาดวยความชัดเจนของหัวขอที่เปนขอดีนั้น กลายเปนขอเสียไป ตรงที่ทําใหเยาวชนที่ไมไดสนใจใน
ประเด็นดังกลาวไมสามารถเขารวมวงได บวกกับภาษาที่ใชในวงคุยตางๆ ที่ชวนใหเกิดอาการงุนงงอยางยิ่ง ย่ิงเปนตัวที่
จะนําคนที่ไมสนใจในเรื่องแบบน้ีออกจากวงไปเรื่อยๆ

ถาเราหาวิธีนําเสนอที่ประนีประนอมมากกวานี้ (เชนการนําเนื้อหาที่เราจะนําเสนอ มานําเสนอผานวิธีอ่ืนๆ
เหมือนกับที่ Action Aid ใชศิลปการแสดงเปนเครื่องมือในการสื่อเรื่อง FTA เปนตน)

4) พัฒนาการของตัวเอง ต้ังแตเขารวม จนถึงปจจุบัน?
หลังจากจบงานวิจัยชิ้นนี้ (จริงๆ แลวตองพูดวาผมเผนจากงานวิจัยเสียกลางคัน) ผมไดเขาไปทํางานในหนังสือ

พิมพออนไลน “ประชาไท” (http://www.prachatai.com) อยูชวงหน่ึง
แมวาเนื้อหาสาระในงานที่ทําจะไมไดมีประเด็นเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรอยางเต็มตัว แตงานเวบไซตขาว ก็ถือ

เปนการนําเทคโนโลยีมารับใชสังคมวิธีหนึ่ง ทําใหไดเห็นความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมมากขึ้น

ขอจบจดหมายแคนี้แหละครับ ถามีขอสงสัย หรือขอเพ่ิมเติมอยางไร ก็สามารถบอกตอกันมาไดฮะ
หนุย

นุชรี  วงศสมุทร

นิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ

The significant problems we face cannot be solved
at the same level of thinking we were at when we created them.

Albert Einstein

We know the truth, not only by the reason, but by the heart.
Blaise Pascal, Pensées

“ขอสันติสุขจงมีแดทาน”
นิโคลสวัสดีคะ

กอนอื่นก็ขอยอนความกลาวถึงอดีตเมื่อประมาณ 2 ปที่แลวถึงจุดเริ่มตนของการเขารวมโครงการ “วิทยา
ศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน”  ซึ่งนับไดวาเปนจุดเปล่ียนแนวคิดและวิธีการมองโลกครั้งยิ่งใหญ
ของตัวองครั้งหนึ่งในชีวิต อาจเรียกไดวา เปนการพลิกโฉมหนาประวัติศาสตรของชีวิตก็คงไมผิดนัก และยังคงใชวิธีการ
มองโลกแบบนี้มาจนถึงปจจุบัน  อาจเปนโชคชะตาฟาลิขิตหรือตัวเองจะเปนผูกําหนดก็ตามที่ทําใหไดมาเขารวมกับโครง
การฯแตมันเปนส่ิงดีๆส่ิงหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต และไดสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้น

เหตุการณที่ทําใหไดมาเขารวมกจิกรรมนัน้เริม่ตนมาจากเพือ่นคนหน่ึงมาชวนคนทีส่นใจคยุในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัเหตุ
การณ 14 ตลุา 16 ทําใหไดรูจกักบัสมาชกิของกลุมสยามเดก็เลน   ซึง่เปนผูรเิริม่โครงการ  จากจดุเริม่ตนของการคยุกนั
เกีย่วกบัเรือ่ง 14 ตุลา กถู็กชวนมาเขารวมในวงสนทนาแลกเปลีย่นของกลุม ในประเดน็ตางๆของโครงการวทิย-สังคม
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สิ่งท่ีไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการนี้
จากการเขารวมกิจกรรมในโครงการก็ทําใหไดเรียนรูหลายๆอยาง เรียนรูคนอื่น เรียนรูส่ิงภายนอกตัว และหัน

มาตั้งคําถามกับส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น จากที่เคยมองเห็นแลวผานเลยไปก็เปล่ียนมาเปนวิเคราะหกับส่ิงที่ไดเห็น
มากขึ้น รูจักโลกนี้มากขึ้นแตทายที่สุดแลวมันทําใหไดรูจักตัวเองมากขึ้น รูวาตัวเองยังมีขอดอยตรงไหน รูวายังมีอคติใน
เรื่องใดก็มันเปนจุดออนที่ตองกําจัด

จากการเขารวมกิจกรรมหลายๆครั้ง ครั้งที่ประทับใจมากที่สุดคือการไดลงพ้ืนที่หมูบานกะเหรี่ยงคลิต้ี  ดังนั้น
ขอยกการลงพื้นที่ครั้งนี้เปนกรณีศึกษาถึงส่ิงที่ไดเรียนรูหลังจากที่ไดเขารวมโครงการฯ  การลงไปที่หมูบานคลิต้ีลางทํา
ใหไดเห็นความทุกขยาก ความเดือดรอนของคนกลุมเล็กๆกลุมหนึ่งในสังคมที่ตองทนทุกขกับพิษสารตะกั่วที่ไดรับจาก
การใชน้ําที่ลําหวยคลิต้ี และยังคงตองทนทุกขอยูจนถึงปจจุบัน  ส่ิงที่ไดเรียนรูคือ ทําใหไดเห็นคุณคาของคนทุกคนและ
เลิกมองวากลุมคนชาติพันธุกลุมนอยเปนพวกลาหลัง ไมพัฒนาท่ีสมควรตองเขาไปชวยเหลือ เพราะแทที่จริงแลวทุกคน
ตางมีคุณคาเทากัน นอกจากนั้นยังไดเรียนรูคุณคาของภูมิปญญาพ้ืนถ่ินในการที่จะอยูรวมกบัธรรมชาติอยางยั่งยืน ทํา
ใหไดมองเห็นวาตัวเองนั้นถูกความคิดแบบวิทยาศาสตรครอบงําอยู จนมองเห็นความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ เจาปา เจา
เขาของชาวกะเหรี่ยงเปนเรื่องไรสาระ งมงาย ซึ่งเปนแนวคิดอีกกระแสความคิดที่ถูกระบบคิดแบบวิทยาศาสตรกดทับ
เอาไว แตแทที่จริงความคิดเหลานี้ทําใหคนเคารพธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเปนส่ิงที่มีชีวิตเชนเดียวกับคน ทําใหมนุษย
นั้นนอบนอมตอธรรมชาติ ไมเบียดเบียนธรรมชาติและใชธรรมชาติเทาที่จําเปน

นอกจากนั้นแลวยังทําใหเกิดจิตสํานึกของการเคารพความเชื่อ คานิยม วิถีชิต ประเพณี ของคนอื่นที่ตางจาก
ตัวเอง คิดวาหลักการนี้คงเปนหลักการที่ใชสรางความเขาใจในคนอื่นที่ตางจากเราไดดี บอยครั้งที่เคยคิดวาความคิด 
ความเชื่อหรือวิถีชีวิตของคนที่ตางจากตัวองโดยเฉพาะของกลุมชาติพันธุกลุมนอย เชน กะเหรียง เปนส่ิงที่ดูดอยกวาคน
ไทยภาคกลาง (ก็รูสึกวาเปนความคิดที่ดูแคบมาก) แตจากการไดสัมผัสคนเหลานี้จากการลงพื้นที่ก็พบวาไมมีใครดอย
กวาใคร เราทุคนตางเทาเทียมกัน และก็ไมมีวัฒนธรรมของใครดีกวากัน มันเปนความงามในแบบเฉพาะของใครของมัน 
ทําใหเปดใจกวางมากขึ้น

นอกจากนั้นยังทําใหเคารพคนอื่นมากขึ้น ทําใหลดความรูสึกหยิ่งยโสที่คิดวาตัวเองดีกวาคนอื่น ก็รูสึกวาทําให
นอบนอมตอคนอื่นมากขึ้นและไมไดตัดสินคนแตเพียงส่ิงที่ปรากฏอยูภายนอก เชน เลิกคิดวาชาวกะเหรียงดอยพัฒนา 
ดอยความเจริญ งมงาย แตส่ิงที่ไดพบเห็นคือ ภูมิปญญาชาวบาน วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง วัฒนธรรมแหงความนอบ
นอมตอธรรมชาติ ถาทุกคนมีจิตใจนอบนอมแบบน้ีบางคงไมมีใครทําลายสิ่งแวดลอม

นอกจากนั้นยังทําใหมองส่ิงตางๆเปนองครวมมากขึ้น โดยสังเกตจากปญหาที่ชาวกะเหรี่ยงตองพบมันมีมาก
กวาปญหาดานสุขภาพ แตมันยังมีปญหาระบบของการแพทยที่มองเห็นแตโรคแตไมไดใชหัวใจรักษาคนไข เพราะ
ชาวกะเหรี่ยงบางคนอาการอาการปวยจากพิษสารตะกั่วยังไมปรากฏเดนชัดแตเราก็รูวาเขาปวย จึงทําใหไมมีการรักษา
เกิดขึ้นในรายที่อาการปวยไมรุนแรง ก็เลยคิดวาไมคอยยุติธรรมเทาไร และคิดวาอาจเปนประเด็นที่แสดงใหเห็นถึงความ
แหงแลง(น้ําใจ)ของวิทยาศาสตร คืออะไรที่ไมสามารถชั่ง ตวง วัด ได ก็คิดวามันไมมีอยูจริง

จุดเดน-จุดดอยของโครงการ
จุดเดนของโครงการคอืการทําใหคนทีเ่รยีนมาตางศาสตรกนั หรอืมคีวามสนใจแตกตางกนั หรอืมภูีมหิลังตางกนั

มารวมแลกเปล่ียนความคดิกนั คดิวาเหมอืนกบัเปนการเชือ่มสะพานของสาขาวชิา เพราะมนัทําใหเกดิการเรยีนรูรวมกนั 
และเรยีนรูซึง่กนัและกนัระหวางคนทีเ่รยีนตางศาสตร คงเหมอืนกบัทีพ่ี่ชยั (ชาญชยั) พูดวา คนเราแตละคนกม็แีวนของตวั
เอง แตละคนรบัรูโลกผานแวนของตวัเอง ถาแวนใครสเีหลืองกม็องเหน็โลกนีเ้ปนสีเหลือง ใครมแีวนสีแดงกม็องโลกนีเ้ปนสี
แดง ซึง่กม็าจากการปลกูฝงของศาสตรทีเ่รยีนมา หรอืการอบรมจากครอบครวั สภาพแวดลอม หรอือะไรกแ็ลวแต เพราะ
ฉะนัน้จงึทําใหแตละคนมองโลก รวมท้ังมวิีธคีดิทีต่างกนั ซึง่ทําใหเกดิความไมเขาใจกนัไดงาย นอกจากนัน้การทีค่นตาง
สาขาวชิาไดมาคยุกนั เชน สายวทิยาศาสตร สายสงัคมศาสตร สายมนษุยศาสตร อาจทําใหไดเหน็บางมติิของธรรมชาติ
ของศาสตรทีเ่รยีนมาวามจีดุบกพรองตรงไหน เชน ในบางครัง้ วิทยาศาสตรกแ็ลงน้ําใจ ไมมหีวัใจ เปนตน
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จุดดอยของโครงการก็คิดวาบางครั้งเนื้อหาอาจจะยากเกินไป กอนทํากิจกรรมจริงควรมีการ intro กันในดาน
ความรูสักเล็กนอยเพ่ือใหคนที่ไมมีพ้ืนฐานในเรื่องที่จะคุยไดติดตามเรื่องราวไดงายขึ้น

พัฒนาการของตัวเองต้ังแตเขารวมจนถึงปจจุบัน
การไดมารวมโครงการไดสรางผลึกความคิดบางอยางใหเกิดขึ้นมา ผลึกที่สําคัญนาจะเปนกรอบการมองโลกใน

มุมใหมๆและ เปนการจุดประกายความสนใจตอผูคนรอบขาง (โดยเฉพาะผูที่ดอยอํานาจ) ในประเด็นที่เกี่ยวกับคนชาติ
พันธุกลุมนอยในสังคม เพราะคนเหลานี้สวนใหญจะไมไดรับความเปนธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ จากความสน
ใจที่เกิดขึ้นก็ทําใหไดเขารวมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับประเด็นเหลานี้อีก เชน ไปคายอาสาเกี่ยวกับประเด็นของชาว
มอแกน ไปคายอาสาสอนศิลปะใหเด็กๆที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ก็ไดสอนเด็กกะเหรี่ยง เด็กพมา เปนตน

แตที่สําคัญคือการไดปลูกหนอออนของจิตใจที่คิดถึงคนอื่นมากขึ้น จากนั้นก็ทํากิจกรรมอีกหลายอยาง ตอนนี้ก็
เปนสมาชิกของกลุมเดโม(ประชาธิปไตยเพื่อสังคม) ก็มีการจัดคายปละครั้ง เปนคายประชาธิปไตยใกลตัวสูเยาวชน และ
ออกหนังสือ(ทํามือ)ชื่อ “เม็ดทราย” และก็เขารวมกิจกรรมกับกลุมเยาวชน South-See เปนกลุมเยาวชนที่มุงสนใจ
ประเด็นปญหาภาคใต เปนกลุมที่อยากเขาไปทําความเขาใจกับปญหาที่กําลังเกิดขึ้น ดวยความเชื่อมั่นวาพลังเล็กๆจะ
สามารถทําในสิ่งที่ย่ิงใหญได

ขอใหโลกนี้เต็มเปยมดวยรักและสันติภาพ
นิโคล

All we are saying is give peace a chance...

John Lennon

สานุ ตันกุล

บัณฑิต สาขาภาพถายและการพิมพ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ

 ตรงนี้ควรเปนชื่อบทความ
…ซ่ึงผมคิดไมออกวาจะใหชื่ออะไร

กอนจะเขียนเรื่องราวใดใด ผมขอกลาวถึงที่มาของบทความนี้กอนเปนอันดับแรก บายวันหนี่งผมไดรับ e-mail 
มีเนื้อความ ชักชวน ขอรอง (แกมบังคับ) จากชาญชัย ชัยสุขโกศล หรือพ่ีชัยของพวกเรา ใหเราเลาถึงตัวเองและโครง
การที่เราไดรวมทํามา (แลดูไมใชเรื่องยากอะไร) เพ่ือยํ้าใหแนใจวาผมตองเขียนอะไร และแคไหน ผมจึงโทรศัพทไปถาม
กับเจาตัวโดยตรง คําตอบที่ผมไดรับ เปนไปตามที่ผมคาดไว แตส่ิงที่ทําใหผมลําบากใจ กลับเปนประโยคที่วา “ ...ไม
ตองเขียนมามากก็ไดคับ เอาแค 3-4 หนาก็พอ...” ผมอยากจะสวนกลับไปตอนนั้นเหลือเกิน “พ่ีครับ 2 หนาผมเต็มกลืน
แลวคับ” แตผมก็ไมไดพูดออกไป เอาเปนวาผมจะลองดูก็แลวกัน บทความนี้อาจจะมีการใชภาษาที่ผิด การสะกดคําที่
ผิด (ซึ่งผมรับรองไดวาตองมีซักที่ที่ผิด) หรือหากบทความนี้มีขอผิดพลาดประการใด ขอยกความรับผิดชอบทั้งหมดใหพ่ี
ชัยนะคับ

จุดเร่ิมตนท่ีมิใชจุดเร่ิมตน
หากทานไดอานรายงานโครงการฯ คงจะมีหลายครั้งที่จะไดพบเนื้อความที่กลาวถึงกลุม “สยามเด็กเลน”  จาก

ความสัมพันธที่เรียกไดวาแทบจะเปนเนื้อเดียวกันของทั้งกลุมนี้กับโครงการวิจัยฯ และดวยความที่เปนสมาชิกของกลุม
สยามเด็กเลนก็คงจะตอบคําถามที่วาเขารวมโครงการนี้ไดอยางไร แตก็ดูจะเปนการตอบที่กําปนทุบดินเกินไป เมื่อเปน
เชนนี้จึงขอกลาวยอนไปอีกซักหนอย ถึงกลุมเยาวชนที่เรียกตัวเองวา “สยามเด็กเลน” ซึ้งไดกอต้ังกันขึ้นมาเมื่อครั้งโครง
การ “จุฬาฯกับสังคม : พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต” ดวยความที่รูกัน พูดคุยและไดแลก
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เปล่ียนความคิดในประเด็นตางๆที่เราสนใจรวมกัน นานวันเขาความเปนกลุมกอนก็ชัดเจนมากขึ้นเปนลําดับ และเมื่อ
ตางคนก็มีคนรูจัก เราจึงมีคนจากคนรูจักมากขึ้นเรื่อยๆ แลววันนึง เรากับคนที่เรารูจักและคนรูจักของคนรูจักจึงไดมา
รวมงานกัน

โครงการไดถูกเขียนขึ้นและดําเนินไปอยางไมเรงรีบ ผานประเด็นตางๆ ทั้งในความเปนจริงและในโลกเสมือน 
มีการประชุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ การจัดสัมมนาตางๆ การลงพ้ืนที่ที่ประสบปญหา คุยกันนอกรอบอีกนับครั้งไม
ถวน ยังไมตองรวมการประชุมเรื่องวารสารและ website อีกไมรูกี่ครั้งตอกี่ครั้ง การทํางานเปนไปอยางสนุกสนาน เมา
มัน สับสนวุนวาย ไดแนวคิดประหลาดๆจากคนประหลาดๆ ที่มารวมกันจนทําใหทุกคนดูไมประหลาด บอยครั้งที่แมแต
การพูดเรื่องเดียวกัน ในประเด็นเดียวกัน แตกลับสรางปญหาไดอยางประหลาด ดวยฐานความคิดที่ตางกัน การใชภาษา
ที่ไมเหมือนกัน (แมจะเปนภาษาไทยเหมือนกันก็เถอะ) ก็ทําใหเรื่องงายๆดูสับสนขึ้นมาไดอยางหนาทึ้ง บอยครั้งเกิดเหตุ
การณ “เถียงกันในสิ่งที่เห็นดวยอยูแลว” จนตองมานั่งคิดวาแลวจะเถียงกันทําไม (วะ)

เพ่ือเปาหมายหนึง่ๆ เราอาจจะไปกนัไดหลายทาง แตผมไดเรยีนรูวา แมแตทางเดยีวกนัเรากยั็งวิง่ไดหลายเลน

นี่เปนโครงการนึงที่มลัีกษณะ “ขามสายพันธุ” อยูอยางเห็นไดชัด ทั้งในระดับสวนยอย และในระดับสวนรวม 
กลาวคือ ทั้งในตัวผูรวมโครงการเอง และตัวประเด็นของโครงการ บางครั้งผูรวมโครงการที่มาจากสายสังคมก็ใหขอมูล
และทัศนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตรไดชนิดที่ทําใหฝงฝายวิทยาศาสตรตองทําหนาเบ และหลายครั้งที่ฝายวิทยาศาสตรก็ให
ทัศนะและขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสังคมชนิดที่แข็งยังกับวากําลังอธิบายถึงเครื่องจักรอะไรซักอยาง ความผิดที่ผิด
ทางอยางนี้เกิดขึ้นอยางเมามัน และดูเหมือนไมมีทีทาวาใครจะมาหยุดได แตความผิดที่ผิดทางอยางนี้กลับสรางทัศนะ
ใหมๆได ทัศนะที่ฝายสังคมไมรู และทัศนะที่ฝายวิทยาศาสตรไมเขาใจ การไดแลกเปล่ียนความไมรูซึ่งกันและกันกอให
เกิดความรู (แมวาจะดูทะลักทุเลบาง) ไดเกิดการผสมกลมกลืน ถึงแมจะเรียกไมไดวาเปนเนื้อเดียวกัน แตอยางนอยก็
เปนกอนเดียวกนั

ความไมรูไมใชจุดจบของการศึกษา แตเปนการเริ่มตน

มาถึงขณะนี้ กิจกรรมของโครงการก็ไดเสร็จส้ินไประยะหนึ่งแลว ผูรวมโครงการแตละคนก็ไดดําเนินชีวิตของ
ตัวเองตามแตวิถีทางของตน บางคนเปนนักวิจัย บางคนไปเปนอาจารย บางคนเปนนิสิตนักศึกษา บางคนก็เขาสูตลาด
งาน ผมก็เปนหนึ่งในนั้น การไดออกมาทํางานที่ (คิดวา) ตัวเองชอบอยางเต็มตัวใหความรูสึกผิดกับที่คิดไวอยางสิ้นเชิง 
การทํางานที่ดูเหมือนจะเปนศิลปะ กับตัวตนที่มีฐานความคิดอยางวิทยาศาสตรมาตลอดชีวิต ก็คิดวามั่วพอแลว หารูไม 
เมื่อตองคํานึงถึงตัวแปรสําคัญ คืองานที่ออกมาตอง “ขายได” ย่ิงสรางความลําบากใจอยางบอกไมถูก ไมใชแค “สวย
งาม” ไมใชแค “สมเหตุสมผล” แตมันตอง “ขายได” หรือตอให “ไมสวยงามและไรเหตุผล” แตถามัน “ขายได” ก็จบ!!! นี่
ไมใชส่ิงที่เกินความคาดหมาย ไมใชส่ิงที่ไมเคยรับรูมากกอน ไมใชส่ิงแปลกใหม แตเมื่อตองประสบกับตัวเองโดยตรง ก็
นึกไดถึงประโยคที่วา “ของอยางนี้ไมเจอกับตัวไมรูหรอก” หรือถาใหอธิบายใหละเอียดกวานี้ ผมก็คงตองบอกวา “ของ
อยางนี้ไมเจอกับตัวไมรูหรอก”

การสื่อสารที่คิดวามีปญหาเมื่อครั้งทําโครงการวิจัย ก็กลับกลายเปนเรื่องงายๆไปเลย เมื่อตองมา
ทํางานกับคนที่มีตําแหนงงานที่ตางกัน มีการศึกษาที่ตางกัน มีวัยที่ตางกัน บอยครั้งที่เราถามวา “เขาใจมั้ย?” จะไดยิน
คําตอบวา “ครับ ไดครับ” ทั้งที่จริงๆแลวผูตอบอาจจะไมไดเขาใจอยางที่ตอบ และก็บอยครั้งเมื่อเราโดนถามวา “เขาใจ
มั้ย” แลวตอบไปวา “อา... ตรงนี้... หรือ... แลว...” จะถูกสายตาจองแขมงใส  การเขาใจในสิ่งท่ีจะตองทํา กับการรับ
คําสั่งกลับถูกนํามาผสมกันอยางนากลัว การตอบใหถูกใจและการพูดใหเกิดความเขาใจจึงเปนเร่ืองท่ีจะตอง
นํามาผสมกันเชนกัน
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ธงชัย กูบโคกกรวด

นิสิตปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ

ตอนที่ 1 : เริ่มกอการ

เสียงจ็อกแจ็กจอแจของสยามสแควรมิเคยจางหายมาเกือบส่ีสิบป และยังคงเปนพ้ืนที่ของวัยรุนสรางแตงแสดง
ตัวตนอยูเนืองนิจ หากจะกาวลํ้าเขามาอีกนิด ดานหนึ่งของสยามฯ ก็จะพบรั้วปูนสูงเทียมศีรษะ กั้นระหวางสยามกับสวน
ปากระหยอมเล็กๆ ผานรั้วเหล็กทาสีเทามีสนิมขึ้นเปนหยอมๆ และตึกเกาสีขาวอายุกวาแปดสิบปของคณะเภสัชศาสตร 
จุฬาฯ ชางดูแตกตางกันกับสยามฯ เสียจริง

ชายหนุมเดินผานรั่วประตูเหล็กออกมาเหมือนหนึ่งกาวขามเสนแบงแหงกาลเวลาสูอีกอารยธรรม ความเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาจากการทํางานในหองทดลองมาทั้งวันนั้น ทําใหเขาตองพาตัวเองมาผอนคลายและพักสายตาจากการ
งาน กับสีสันสดใสของสยามสแควร ความสวยงาม หนุมสาว (โดยเฉพาะนอง ๆ นักศึกษา !!!) ที่มาเดินพบปะกัน เลือก
ซื้อสินคา จับจายใชสอย และไดแสดงตัวตนบนพื้นที่แหงนี้ การเดินเรื่อยเปอยปลอยความคิด ไมคิดเรื่องงาน พักสายตา
มองโนนมองนี้กับน้ําหวานรานประจําในมือเทานี้ก็ทําใหชายคนหนึ่งคลายความเหนื่อยลาลงไปไดมาก กอนที่จะกลับไป
ปดเครื่องไมเครื่องมือ และตรวจสอบความเรียบรอยของหองทดลอง

เสียงประตูถูกเปดออก แสงสวางจาจากหลอดไฟนิออนหลายหลอดจากชั้นไมสีขาว ขวดใสขนาดเทาๆกับแกว
น้ําปดฝาสนิทอยางดีภายในเปนตนไมเล็กๆเติบโตอยูบนอาหารวุนที่เติมไปดวยองคประกอบสําคัญตางๆที่พืชตองการ 
ตนไมชูชอเล็กๆเขียวขจี รากสีขาวชอนไชเขาไปในวุนดูดกินสารอาหาร แสงไฟจาจากหลอดนิออนแทนแสงอาทิตยให
พืชสังเคราะหแสง หองขนาดประมาณสิบหกตารางเมตรมันดูไมใหญนักสําหรับหองทดลองทางวิทยาศาสตร แตก็พอมี
พ้ืนที่วางขาวของและอุปกรณทางวิทยาศาสตรตาง ๆ สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช

ชายหนุมบรรจงตัดตนไมเปนทอนเล็กดวยมีดผาตัดปลอดเชื้อ และเสียบลงไปในอาหารวุนดวยปากคีบเหล็ก
ยาวปลอดเชื้อเชนกัน ภายในตูปลอดเชื้อชนิดเปาลมออกสําหรับงานเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช ตนแลวตนเหลาที่วันนี้เขาได
เริ่มและจบลง เขาใชสเปรยแอลกอฮอลเจ็ดสิบเปอรเซนตสําหรับฆาเชื้อพนลงไปบนพื้นตูปลอดเชื้อและเช็ดดวยผาที่ชุม
ไปดวยแอลกอฮอลเชนกันเพ่ือใหแนใจวาจะไมมีเชื้อใดๆปนเปอนการทํางานของเขาได กอนที่จะปดตูและนําขวดไปวาง
ที่ชั้น ตนไมทอนเล็กๆเสียบบนอาหารวุนที่ดูไมนาจะโตเปนตนไดนั้น วิทยาศาสตรก็สามารถทําใหมันกลับมาเปนตนใหม
อีกครั้งได

“แกรก” เสียงสวิทชถูกปดลงหลังจากที่เขาจัดการทุกอยางเสร็จเรียบรอยแลว
“วันนี้พอแคนี้กอนแลวกัน” เขาพูดกับตัวเองกอนที่จะไปตรวจดูปล๊ักไฟตางๆวาไมลืมถอดแนแลว จึงปดเพดาน

และล็อกประตู เหลือเพียงแสงจากชั้นเล้ียงตนไมที่ยังเปดอยูและจะปดตามเวลาที่กําหนดดวยเครื่องตั้งเวลา เพ่ือใหตน
ไมพืชสมุนไพรภายในขวดเติมโตไดอยางเติมที่ เขาเดินออกไป ทิ้งหองทดลองไวเบ้ืองหลัง เดินผานประตูตึก ประตูรั้ว
ของคณะสูสยามสแควร

อยางไรก็ตาม ภายในใจของเขายังรูสึกวานี้มันยังเร็วไปที่จะกลับที่พัก จากที่เคยเปนเด็กกิจกรรมอยางหาตัว
จับยาก เขาจึงคิดวานาจะมีอะไรทําดีกวากลับไปดูละครน้ําเนาที่หองพัก

“วันนี้วางๆ แวะไปดูนองๆท่ีสภาฯจะเปนอยางไรบางนะ?” เขานึกถามตัวเองในใจ สภานิสิตและสโมสรนิสิต 
จุฬาฯเปนที่หนึ่งที่เขาไดทํากิจกรรมมาแตสมัยยังเรียนปริญญาตรี และเปนพ้ืนที่หนึ่งที่ไดแสดงความคิดเห็นตางๆกัน
อยางอิสระและสรางสรรค อยางแทบจะพูดไดวานอกจากในหองทดลองแลว เวลาที่เหลือของการอยูที่มหาวิทยาลัยก็คือ
หองสภานิสิตเลยทีเดียว เขาจึงตัดสินใจยายองศาการเดินทางจากสยามฯ สูตึกจุลจักรพงษ ชั้น 3 ที่ต้ังของสภานิสิต 
จุฬาฯ

หองสภานิสิตยังเปนหองเล็กๆที่กวางขวางไปดวยพ้ืนที่ในการแสดงความคิด และการพัฒานาตัวตนของนิสิต 
เพราะมีคนหลากหลาย ทุกคณะทุกชั้นปและทุกๆศาสตรสาขาความรูขึ้นมารวมกันอยูที่นี้ เสียงนองๆยังกลาวสวัสดี และ
ทักทายเขาดวยใบหนาที่ย้ิมแยมเหมือนเชนเคย วันนี้แมวาจะไมมีการประชุมสภาเพื่อการพิจารณาโครงการกิจกรรม
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ของสโมสรนิสิตจุฬาฯ แตก็มีนองๆหลายคนที่เขามาตามงานและเตรียมงานตางๆเพื่อการทํากิจกรรมตางๆที่ใกลเขา แต
ก็มีเวลามากพอที่จะพูดคุยไถถามความเปนอยูซึ่งกันและกันดวยไมตรีจิตและพูดคุยกันในประเด็นที่นาสนใจและมุมมอง
ตามศาสตรตางๆอยางสนุกสนาน เสียงโทรศัพทของหองสภานิสิตก็ดังขึ้น ชายหนุมซึ่งนั่งอยูใกลโทรศัพทที่สุดจึงลุกขึ้น
รับโทรศพัท และนี้ก็คือจุดเริ่มตนของการเรียนรูเรื่องทาทายครั้งใหมของเขา

“สวัสดีครับ สภานิสิตครับ” เสียงชายหนุมทักทายผูที่โทรเขามาอยางเปนกันเอง
“สวัสดีครับ” เสียงชายปลายสายตอบรับ “นั้นใครพูดครับ” เขาถามดวความสงสัย
“เราเอง ธง นั้น บาส หรือเปลา” ชายหนุมแนะนําตัวและทักทายเพื่อน
“เออ ธง เหรอ ใชเราเอง....ตอนนีเ้ราจดัเสวนาของ โครงการจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักบัสังคม : พลวตัในการ

ปรบัตวัเชงิสถาบนัและทางเลอืก ทีห่องประชมุสารนเิทศ บนหอประชมุใหญ สนใจไหม ยังไงชวนนองๆมาดวยเยอะๆนะ”
ชายหนุมฟงแลวรูสึกสนใจอยางมากคงจะมีอะไรใหทําอีกเยอะเลย เขาวางสายแลวกลับมาปดประเด็นที่กําลัง

พูดคุยกอนหนา และชวนนองๆเขารวมเสวนาดวย แตเขาก็ตองไปโดยลําพังเพราะนองๆยังตองเตรียมงานตอ เขามุง
หนาสูหองประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ และนับตั้งแตวันนั้นเปนตนมาไมเพียงงานในหองทดลองของเขาเทานั้นที่
ตองรับผิดชอบ เขายังเขารวมเสวนากับโครงการนี้เกือบทุกครั้งเทาที่โอกาสจะอํานวย จนวงเสวนาไดรวมกอรางสรางตัว
ขึ้นมาเปน “สยามเด็กเลน” มีการทํากิจกรรมมากมายและแนนอนวาเวลาที่ไมไดอยูในหองทดลองก็คือเวลาที่ สยามเด็ก
เลน เริ่มกอการอะไรสักอยาง

เวลาผานไปนับเปนป เขายังคงสนุกสนานกับการทําการทดลองในหองทดลองเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองวา
มันคับแคบจําเจ แตมันก็ทําใหเขาพบความตื่นเตนไดเมื่อทดลองและไดผลการทดลองใหมๆออกมาทาทายความคิดของ
เขา (แมวาสวนใหญมันจะลมเหลวก็ตาม) และอีกสังคมหนึ่งคือการไดเรียนรูจากคนในหลายๆวิชาชีพ หลากหลาย
ประสบการณ หลากหลายความรูที่เขามารวมคลุกเคลาอยางออกรสออกชาด และเอร็ดอรอยเสียทุกครั้งที่ไดมารวมกอ
การ จวบจนความรูและความคิดของชาวสยามเดก็เลน กลมเกลียวตกผลึกความคิดเกิดเปนโครงการใหมๆเพ่ือกระตุก
ตอม “เอะ” ของคนในสังคม

เวลาผานไปชายหนุมมีเรื่องมากมายที่ตองรับผิดชอบและยังมีเรื่องราวของ สยามเด็กเลน ที่ยังคงมีการกอการ
อยางสรางสรรคอยูเนืองนิจ และโครงการใหมก็ไดเริ่มขึ้นมาอีกครั้ง

เสียงกริ่งโทรศัพทของหองแล็บดังมาอีกครั้ง สาวนอยเสียงใสเปนผูรับและเรียกชายหนุมที่กําลังทําการทดลอง
อยูไมไกล

“สวัสดีครับ” เสียงชายหนุมทักทายคนปลายสาย
“สวัสดี ธง” เสียงของชัยเพ่ือนซี้ในกลุมสยามเด็กเลน ที่รวมกอการกันมานับแตเริ่มกลุมสยามเด็กเลน และชัย

ไดเริ่มเลาเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นและส่ิงที่อยากทําขึ้นในโครงการนี้ในนาม โครงการวิจัย “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวทาง
สังคม : การริเริ่มจากเยาวชน” ชัยคิดวาเรื่องนี้เพ่ือนอยางธง ที่ทํางานอยูในวงการวิทยาศาสตรนาจะมีประสบการณดาน
นี้บาง และนาจะนําประสบการณมาบอกเลาแตกหนอ ตอยอดความคิดเปนความรูและประสบการณใหมๆ ได แมวาธงจะ
ยุงกับการทดลองอยางมาก แตเขาก็ไมอยากพลาดโอกาสหาประสบการณใหมๆครั้งนี้ เขาจึงตัดสินใจเขารวมโครงการ 
และสยามเด็กเลน ก็ไดเริ่มกอการอีกครั้ง

ตอนที่ 2 : สิ่งที่ไดเรียนรู

เวลากาวรวงไปตามวิถีของมัน เรื่องราวตางๆของการดําเนินโครงการไมไดเปนเพียงการเดินเขามารวมแลว
จากไป หากแตมันเปนความทรงจําหนึ่งที่พวกเขาเหลาสยามเด็กเลน และผูที่มีสวนรวมโครงการนี้ในภาคสวนอื่น ได
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน

การดําเนินกิจกรรมตางๆทําใหผูคนมากมายหลากหลายดวยความรูและประสบการณ นับตั้งแตเด็กมัธยมไป
จนถึงระดับปริญญาเอก ชาวบานผูเรียนรูชีวิตจากวิถีธรรมชาติ จนถึงผูคนที่ใชชีวิตในเมืองใหญที่ตองพ่ึงพาเทคโนโลยี
ขั้นสูง คนที่ไมมีโอกาสเรียนหนังสือ จนถึงตําแหนงที่สังคมเรียกวาผูเชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย จากหองสัมมนา
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หรูหราติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉํ่าใชเทคโนโลยีไฮเทค สูลานสัมมนาทามกลางแสงเทียนในบรรยากาศเย็นฉํ่าของแมก
ไมชายเขา จากเมืองใหญกลางสยามสแควร สูดินแหงผืนปา พวกเขาผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูในส่ิงมากมาย จากเรื่อง
ราวเล็กเหมือนดังเปลวไมขีดไฟไปสูประกายความคิดดังดวงตะวันฉาย จากเรื่องราวของดีเอนเอท่ีอยูในอณูของตัวเราสู
ทฤษฎีสุดขอบจักรวาล จากกฎเกณฑจารีตประเพณีของชุมชนเล็กๆ สูกฎระเบียบของสังคมบนฐานของอํานาจและเงิน
ตราในโลกยุคโลกภิวัตน

มันเปนเรื่องยากที่จะบอกวาเราไดเรียนรูอะไรบางจากโครงการนี้ หากจะลงเนื้อหาก็คงเห็นเปนเลมรายงานของ
โครงการ กลุมสยามเด็กเลน เกิดกระบวนการการเรียนรูมากมาย จากประสบการณที่แตกตางกัน และธงก็ไดเรียนรูมาก
มายเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของความรูสึก ส่ิงที่เขาใหความสําคัญมาก คือ การไดแลกเปล่ียนและเรียนรูถึง
ความรูสึก ซึ่งกันและกันผานโจทยทางดานสังคมที่วิทยาศาสตรสรางผลกระทบ ซึ่งธง ไมคอยจะมีเวลามาคิดเรื่องเหลานี้
สักเทาใดนัก แมวาเรื่องที่เขาทําวิจัยอยูนั้นจะมีผลกระทบเชิงสังคมเชนกัน และมันไมใชเรื่องงายนักที่พวกเขาจะไดเรียน
รูรวมกันจากหองเรียนรูปทรงสี่เหล่ียมกลางยานที่ทันสมัยที่สุดอยางสยามสแควร เรียนรูถึงชีวิตวัยรุนที่เซนเตอรพอยใน
โลกวิทยาศาสตรลํ้ายุค อารยธรรมโทรศัพทมือถือ โลกอินเตอรเน็ตออนไลท ภาพยนตรวิทยาศาสตรและไดแลกเปล่ียน
เรียนรูถึงความรูสึกของกลุมวัยรุนซึ่งทําใหเกิดเรื่องดีๆหรือไมดี (ตามมุมมองของกฎหมายและมุมมองทางสังคม) ผาน
ประสบการณและการวจิัยของนักมนุษยวิทยาและวัยรุน

และส่ิงที่ธงไมเคยคาดคิดวาจะมีโอกาสไดเจอจากโครงการนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบานกระเหรี่ยงที่
อยูหางออกไปหลายรอยกิโลเมตรผานเสนแบงของกาลเวลาสูชุมชนหนึ่งกลางผืนปาแทบจะหาหลอดไฟตามบานไดยาก
กวาปลาในหวย หากแตธงไดเรียนรูถึงความแตกตางจากเมืองกรุงที่ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบสนองความ
ตองการที่ไมรูจักจบสิ้นในยุคที่เรียกวาโลกาภิวัตนจนหลายๆคนมกัจะเปล่ียนเรียกวา โลกาวิบัติ ในดินแดนหางไกลนี้มัน
ตางออกไปชาวบานที่อยูกับวิถีแหงธรรมชาติพ่ึงพิงความเปนไปของธรรมชาติไมตองใชเงินอะไรมากมายนัก มีลําหวย
เปนแหลงน้ําหลอเล้ียงชีวิตทั้งยังเปนแหลงอาหาร มีผืนปาเปนเหมือนหนึ่งแปลงผักขนาดใหญไมมีวันหมด แตวันหนึ่งมี
นายทุนผูมั่งคั่งมาทําเหมืองตะกั่วดวยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารทําเหมือง หากแตไมไดใชมันอยางถูก
ตอง กลับหลังเพียงแตผลกําไรไรคุณธรรมปลอยสารตะกั่วลงสูลําหวยที่เปนแหลงน้ําและแหลงอาหารหลอเล้ียงชุมชน 
และแลววันหนึ่งก็ปายประกาศ “หามจับสัตวนําไปรับประทาน”

“แลวเราจะกินอะไรกัน!?!” ชาวบานในวงคุย ณ ศาลาเลี้ยงเด็กหมูบานคลิต้ียังอยูในหูของธง เขารูดีวาสารตะกั่ว
มันอันตรายอยางไร เพราะไดศึกษาทดลองมากับมือในหองทดลองทางชีวเคมี เหมืองตะกั่วปลอยตะกั่วลงแหลงน้ําลํา
หวยคลิต้ี เกิดมลพิษจากแรตะกั่ว ทําใหชาวบานหลายตอหลายคนลมปวย หลายคนหวาดกลัวและถึงขั้นคิดส้ัน พวกเขา
ถูกกลุมคนที่มีความรูและความโลภกระทํา แมวาจะมีความรูทางวิทยาศาสตรที่จะจัดการการทําเหมืองไมใหเกิดมลพิษ
ไดแตมันไมถูกหยิบยกขึ้นมาใช ธง เคยรูเรื่องนี้มานาน แตมันก็รูสึกถึงความนากลัวไดระดับหนึ่ง มันจะเลวไดขนาดไหน 
จวบจนวันที่กลุม สยามเด็กเลน ตัดสินใจเดินทางไปหมูบานคลีต้ี ซึ่งพิษสารตะกั่วอยางเดียวก็หนักพออยูแลว ทั้งยัง
ทราบมาอีกวาเพ่ือนที่ไปทําวิจัยดานมนุษยวิทยาของชุมชนคลิต้ีเปนโรคมาลาเรียในชวงที่ไปทําวิจัย มันทําใหหลายๆคน
กลัว ซึ่งรวมถึงธง ความกลัวมันเกิดขึ้นมาจากความรูทางดานวิทยาศาสตร ทั้งเรื่องของพิษตะกั่วที่มีตอรางกายและเรื่อง
ของโรคมาลาเรีย ซึ่งธง กําลังศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรตานโรคนี้อยู มันยิ่งทําใหเขากลัวมากขึ้นไปอีก แมเขาไดรับมอบ
หมายจากเพื่อนๆใหไปถามและซื้อยาตานเชื้อมาลาเรียมากินกอนเขาไปในพื้นที่ แตก็ไดรับคําตอบจากเภสัชกรวาไม
ควรทานกอน เพราะถาติดเชื้อดวยอาจทําใหเชื้อดื้อยาและรักษายากมากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อมาลาเรียบริเวณตะเข็บชาย
แดนของไทยมีการดื้อยาของเชื้อนี้สูงมาก

แตเขาก็สามารถสะบัดความกลัวนั้นทิ้งไปเมื่อไดไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบานจริงๆดวยน้ําใจไมตรีของชาว
บาน ทุกคนที่ไปคลิต้ีไดไปพักแรมกับชาวบานและไดรวมทานอาหารเชากับชาวบาน ธงก็เชนกัน เขาไดไปพักอยูกับผู
ชวยผูใหญบานและทานมื้อเชารวมกันโดยมีปกรณ ที่พักกับชาวบานใกลๆมาสมทบ มันชางปนมื้อเชาอีกบรรยากาศหนึ่ง
ที่ธงไมอาจลืมได เขาคิดถึงวาอาหารแตละชอนจะมีตะกั่วกี่มิลลิกรัม  รางกายเขาจะขับมันออกมาทันกอนที่ตะกั่วจะไป
ทํารายเขาหรือเปลา และเขาก็คิดวามันไมนาจะมีปญหาเขาจึงลืมเรื่องนั้นไป และทานอาหารอยางเอร็ดอรอยในวงขาวผู
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ชวยผูใหญบาน ภรรยา ลูกชายจอมซน ลุงเพ่ือนบานและปกรณ ของบานไมยกพ้ืนสองชั้นทามกลางสายละอองฝนที่ตก
ลงมาสรางความชุมฉํ่าแตเชา

ตัวอยางชาวบานคลิต้ีเปนเรื่องราวหนึ่งที่อยากยกตัวอยาง และยังมีอีกหลายเรื่องที่ ธง ไดเรียนรูรวมกับเพ่ือนๆ
ในฐานะนักวิทยาศาสตร (ทั้งโดยลักษณะงานและตําแหนงปจจุบัน) ธงคิดเสมอวา วิทยาศาสตรเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งที่
จะนําไปสูคําตอบของโจทยตางๆของขอสงสัยที่รอความกระจาง วิทยาศาสตรไมไดดีหรือเลวไดดวยตัวมันเอง หากแตวา
ใครจะใชมันตอบโจทยแบบไหน หากนําไปใชในทางที่ดีมันก็จะเกิดแตส่ิงดีสรางสรรค หากนํามาใชเพ่ือตอบสนองความ
โลภ โทสะ โมหะ หรือดวยความไมบริสุทธิ์ คําตอบของโจทยที่ต้ังไวก็สามารถสรางความหายนะมาสูทุกผูทุกคนได แม
กระทั่งความปรารถนาดีที่จะนําวิทยาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนโดยไมคิดใหรอบคอบ ก็สามารถทําใหเกิดหายนะได
เชนกัน โดยเฉพาะยุคปจจุบันที่อาศัยความรูทางวิทยาศาสตรเปนพลังการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และการแขงขันของ
ระหวางประเทศ

นีค้งเปนส่ิงสําคญัที ่ธง ไดเรยีนรูจากโครงการนี ้มนัทําใหเขาตองคดิใหมากขึน้เมือ่ตองการจะใชความรูทางวทิยา
ศาสตรในเรือ่งตางๆและเขากห็วังวาทานผูใหญทีม่บีทบาทหนาทีใ่นการดแูลบานเมอืงไดมองเหน็และคํานงึถึงเสมอ 

วศินี คันฉอง

นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ

เปดประเด็นวงคุยปดทาย

ประเด็นที่ผูเขียนตองการแลกเปลี่ยนในวงคุยปดทาย คือ ผลึกความคิด-ประสบการณที่กอตัวขึ้นของแตละคน 
นับตั้งแตจุดเริ่มตนของการเขารวมโครงการวิจัย “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม: การริเริ่มจากเยาวชน” ซึ่งอยูใน
การดูแลของ อาจารยสุริชัย หวันแกว จนกระท่ังถึงวงคุยครั้งนี้

สําหรับผูเขียน เมื่อ 3 ปที่แลว (พ.ศ.2546) การนั่งอานหนังสือคนเดียว แลวพยายามจดจําวานักคิดแตละคน
เสนอทฤษฎีคําอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมอยางไร ไมเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจใครรูทางวิชาการ
ของผูเขียนอีกแลว ในบางครั้งผูเขียนอดไมไดที่จะมีขอสงสัยตอทฤษฎีเหลานั้น  หรืออดไมไดที่จะเลือกสรางคําอธิบาย
ของตนเองกอนที่จะติดตามคนหาวา มีใครเสนอทฤษฎีคําอธิบายประเด็นเหลานี้ไวอยางไร  นอกจากนั้น เนื้อหาการ
เรียนในหองเรียนก็ถูกกําหนดภายใตขอบเขตของหลักสูตรอยางเครงครัด  ถาตองการคิดหรือกระหายใครรูเรื่องราวนอก
เหนือจากนั้น ผูบรรยายในหองเรียนจะไมสามารถตอบสนองไดอยางอิสระ และมีขอจํากัดดานเวลาอยางยิ่ง  อีกทั้งการ
หาเพื่อนรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวางในประเด็นที่นอกเหนือขอบเขตของสาขาวิชาที่เรียนก็อยู
ในวงจํากัด

ในชวงเวลาดังกลาว ผูเขียนตองการพื้นที่สําหรับอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจสอบความคิด/
ความเขาใจของตนเองอยางละเอียด  ตองการรูจักกับบุคคลที่สนใจอธิบายถึงพลังกลไกตางๆที่ผลักดันสังคมใหเปล่ียน
แปลงและใจกวางมากพอที่จะชี้แนะถกเถียงหรือโตแยงกับผูเขียนจนถึงที่สุด  พ่ีชายของผูเขียน ชาญกิจ คันฉอง ซึ่งเคย
เปนนักกิจกรรมของชมรมคายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แนะนําใหลองไปทํา
ความรูจักกับรุนนองนักกิจกรรมของเขาที่ทํางานกับอาจารยสุริชัย หวันแกว ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชน ชาญชัย ชัยสุขโกศล  ปราโมทย ต้ังเกียรติกําจาย  เนื่องจากทราบวาอาจารย
สุริชัย มีกลุมวิจัยที่เปดรับ สนับสนุน การทํากิจกรรมของนิสิตที่ใหอิสระการทํางานอยางมาก

นี่จึงเปนจุดเริ่มตนของการเขารวมโครงการวิจัยนี้ ทั้งนี้ผูเขียนไดรับการชักชวนอยางเปนทางการจากภาณุ-
วัฒน อภิวัฒนชัย ซึ่งเปนหนึ่งใน staff โครงการ  เมื่อเขามาสัมผัสกับผูคนในโครงการ  ผูเขียนไดรับการตอบสนองดาน
การถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางดี ในแตละวงคุยที่จัดอยางเปนทางการซึ่งถูกบันทึกไวในรายงานการวิจัยของ
โครงการและวงคุยในการเตรียมงานอกีหลายๆครั้งซึ่งไมมีการบันทึกไว  แตละครั้งพูดคุยกันตอเนื่องไมตํ่ากวา 4 ชั่วโมง
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แตขณะเดียวกันผูเขียนไดสังเกตเห็นถึงส่ิงอื่นๆนอกเหนือจากความตั้งใจเขาถึงความจริงของปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในสังคมเพื่อสรางทฤษฎีอธิบายของแตละคน คือ การเสนอตัวและการยินยอมเขามาแบกรับภาระงานในหนาที่ผู
ชวยวิจัยในโครงการตางๆของอาจารยสุริชัย หรือไกลกวานั้นอีก คือ การกาวเขามารวมกลุมกันเสนอโครงการของตัวเอง
จัดกิจกรรมตางๆแลวผนวกเขาเปนสวนหนึ่งกับโครงการวิจัยของอาจารยสุริชัย  ซึ่งถือวาเปนภาระงานที่หนักเกินกวา
นิสิตธรรมดาคนหนึ่งจะยินยอมแบกรับ  ส่ิงที่ผูเขียนสัมผัสไดจากบุคคลเหลานี้ คือ ระหวางที่พวกเขากําลังทํางานอยู
เหมือนกับการเดินทางอยูในโลกของความฝนอะไรซักอยาง อาจเปนเพราะการมีความเชื่อมั่นถึงสังคมที่ดีขึ้น  โลกแหง
ความฝน เราจึงมีพลังกายพลังใจอยางมากมาย  การเปนผูชวยวิจัยของอาจารยสุริชัย ส่ิงที่ใหความสําคัญไมใชอยูเฉพาะ
กับภาระงานที่อาจารยมอบหมาย  แตเรามีโอกาสสรางสรรคความฝนของเราเองใหเขาเปนสวนหนึ่งกับการทํางานใน
ภาระงานเหลานั้น  บางครั้งเสมือนกับเรากําลังฝนไปพรอมๆกับอาจารย ฝนถึงสังคมที่สามารถดีขึ้นไดจริงๆ

ผลึกความคิด ผลึกประสบการณ ที่ภาคภูมิใจ ที่ประทับไวในความทรงจํา กลับไมใชมีเพียงความรูที่เราได 
ความคิดที่เราสราง จากกระบวนการแลกเปลี่ยนของวงคุยที่จัดขึ้นซึ่งมีบันทึกไวในรายงานวิจัยของโครงการ ทั้งยังไมใช
เปนเพียงความรูสึกทาทายขณะอยูในกระบวนการตรวจสอบความรูความคิดทามกลางการถกเถียงของพ่ีนองเพ่ือนมิตร 
ตลอดจนอาจารยหลายๆทานที่เขามารวมวงในงานเสวนาหรือสัมมนาที่จัดขึ้น  แตส่ิงที่สําคัญซึ่งเก็บเอาไวระลึกถึงเสมอ 
คือ ระบบการทํางานที่เสมือนอยูในโลกของความฝนของคนเหลานี้

ผูเขียนไดนําประเด็นนี้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ ชาญกิจ คันฉอง และ จอม ศรีสุวิทธานนท ซึ่งมีประสบการณ
สัมผัสการทํางานกับอาจารยสุริชัย เพ่ือลําดับและสืบสาวถึงตนธารการกอตัวขึ้นของระบบการทํางานระหวางอาจารยกับ
นิสิตลักษณะนี้ พอจะเลาไดดังตอไปนี้

ประมาณป พ.ศ. 2538 - 2539 กลุมกิจกรรมของนิสิตที่เริ่มเขามาทําความรูจักอาจารยสุริชัย คือ กลุมเสียง
นิสิต ที่ทําหนังสือพิมพ “เสียงนิสิต” สังกัดสภานิสิต สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการของ
สภานิสิตที่ต้ังขึ้นมาเพื่อเสริมบทบาทและหนาที่หลักของสภานิสิตจุฬาฯ คือ พิทักษสิทธิประโยชนของนิสิตจุฬาฯ ซึ่งเปน
บทบาทของสภานิสิตตามเจตนารมณดั้งเดิมของการรางระเบียบสโมสรนิสิตจุฬาฯ แตเปนบทบาทที่ดําเนินการไดยากที่
สุด  สภานิสิตมักขลุกอยูกับงานตรวจสอบงบประมาณ และการดําเนินงานของสโมสรนิสิต แตไมไดดําเนินงานในดานนี้
อยางแทจริง จึงเกิดมีวิสัยทัศนในการสรางกลุมกิจกรรมในกํากับสภานิสิตเพ่ือการดําเนินกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องแทน
สมาชิกสภานิสิตที่อาจผลัดเปล่ียนในแตละป  กลุมเสียงนิสิตดําเนินงานดวยการทําหนังสือพิมพเสียงนิสิต และเปนส่ือ
หรือเวทีที่เปดโอกาสใหนิสิตตั้งคําถาม เรียกรองความเปนธรรม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนตรวจสอบผูบริหาร โดย
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับนิสิต และกิจกรรมในจุฬาฯ จึงมักเกิดความขัดแยงกับฝายบริหาร และนักกิจกรรมบางกลุม
อยูเนืองๆ กลุมเสียงนิสิตจึงมียุทธศาสตรการพัฒนาองคกรอยู 2 ประการหลักๆ คือ 1) การทํางานลักษณะนี้ตองมี 
“back up” จากคณาจารย; 2) การพัฒนาคนทํางานใหมีความเกงกลาสามารถ และสามารถสั่งสมและถายทอดประสบ
การณไดอยางตอเนื่อง  ยุทธศาสตรทั้งสองมีเพ่ือนําองคกรไปสูภาพเปาหมายที่ใหญกวา นั่นคือ ภาพที่นิสิต-คณาจารย-
บุคลากร-แมแตพอคาแมขาย ในจุฬาฯ ไดสามารถมีสวนรวมเคียงบาเคียงไหลกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลุมเสียงนิสิตที่มี จอม ศรีสุวิทธานนท รองประธานสภานิสิต มีบทบาทสําคัญ ก็ไดเริ่มตนดําเนินงานตามยุทธ
ศาสตรนี้ โดยการประสานใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณระหวางเครือขายนิสิตและคณาจารยในจุฬาฯ ที่
ทํากิจกรรมดานสังคมการเมืองกอน โดยแสวงหาแนวรวม 2 ดาน คือ

1) กลุมกิจกรรมที่ทํางานสังคมการเมืองในจุฬาฯ ซึ่งก็คือ ชมรมฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน สโมสร
นิสิตจุฬาฯ โดยมี “กลุมประสานฝายพัฒน” ที่ชาญกิจ คันฉอง เปนสมาชิกคนหนึ่งเปนคนเชื่อมตอระหวางกลุมเสียงนิสิต
กับกลุมประสานฝายพัฒน  กลุมประสานฝายพัฒนเปนกลุมที่พยายามพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมฝายพัฒนาสังคมและ
บําเพ็ญประโยชน ดวยการจัดสัมมนา แลกเปล่ียนประสบการณระหวางชมรมฝายพัฒนฯ, กลุมสิทธิมนุษยชน จุฬาฯ, 
และองคกรกิจกรรมนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย เชน สหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.), องคกร
พัฒนาเอกชนตางๆ เชน มูลนิธิอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (มอส.), ฯลฯ  และมีภาพเปาหมายอยูที่การรวมพลังของชมรม
ฝายพัฒน เพ่ือสรางเวทีใหนิสิตสามารถเขารวมกับกิจกรรมสังคมการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย (กลุมประสานฝาย
พัฒน มีการสืบทอดคนทํางานอยางตอเนื่อง แตไมไดเปนกลุมที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการรวมทีมกันหลายครั้ง ซึ่ง
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หลายครั้งจะจบที่การรวมทีมเพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการในองคการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) เพ่ือ
ปฏิรูปกิจกรรมในจุฬาฯ เชน อบจ.ป 2534, 2536, 2539 และสลายตัวไป แลวรอจังหวะเกิดขึ้นมาใหม) กลุมประสานฝาย
พัฒนมีความหวังแนวเดียวกับกลุมเสียงนิสิตวา จะพัฒนาองคกรกิจกรรมนิสิตนักศึกษาใหสามารถกระทําการกับสังคม
ไดจรงิ และเปดเวทีใหเปนทางเลือกหนึ่งของนิสิตในการทํากิจกรรมสังคมการเมือง  สวนกลุมเสียงนิสิต มีแนวคิดวา ไม
จําเปนตองออกชนบท หรือชุมนุมประทวงหนาทําเนียบรัฐบาล อันเปนสถานที่ซึ่งหางไกลจากวิถีชิวิตปกติของชาวจุฬาฯ 
นิสิตนักศึกษาก็สามารถทํางานกับสังคมได

2) แสวงหาแนวรวมที่เปนคณาจารย โดยเฉพาะคณาจารยที่ทํางานเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง เชน 
อาจารยสุริชัย หวันแกว  อาจารยสมพงศ จิตระดับ  อาจารยขวัญสรวง อติโพธิ์  อาจารยโคทม อารียา  อาจารยธีรนาถ 
กาญจนอักษร  อาจารยพิชญ พงศสวัสดิ์  ทําใหกลุมเสียงนิสิต และกลุมประสานฝายพัฒนไดมีโอกาสชักชวนเพื่อนนัก
กิจกรรมสังคมเขารวมสนทนากับอาจารยสุริชัย หวันแกว อยูเนืองๆ เพราะประทับใจกับการ encourage คน การมอง
โลกในแงดี และความหวังอยางไมรูจบส้ินของอาจารยสุริชัย  กลุมเสียงนิสิตจึงไดเชิญอาจารยสุริชัย หวันแกว เปนที่
ปรึกษาของกลุม

กลุมเสียงนิสิต ไดทํางานใหญชิ้นหนึ่ง คือ จัดเวทีสัมมนาใหญเรียกวา “เวทีเสียงนิสิต” เพ่ือใหเปนเวทีเทาเทียม
ที่ นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหาร ไดรวม debate กันอยางเต็มที่ในประเด็นตางๆ ในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารยเทียนฉาย กีระนันท อธิการบดีสมัยนั้นสนับสนุน ตรงกับความฝนของอาจารยอธิการบดีที่อยาก
จะเห็นบุคลากรทั่วทุกสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมกัน debate เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารยเทียนฉายได
ลงมารวมเวทีถกเถียงแลกเปล่ียนดวยตนเอง  เวทีนี้มีหลักการวา ตามปกติผูบริหาร และคณาจารย อยูในศักดิ์ฐานะที่
เหนือกวานิสิต การที่จะเริ่มตนจุดบรรยากาศการ debate ได ก็โดยการดึงคนที่มีฐานะสูงใหลงมาใหอยูในเวทีที่เทาเทียม 
(คําในบทความหนึ่งของ อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ) ก็คือ การสรางเวทีที่ดึงผูบริหาร คณาจารย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนถก
เถียงกับนิสิตอยางเทาเทียมกัน เวทีนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  และกลายเปนงานที่สภานิสิตพยายามจัดสืบทอด
ในหลายสมัยตอมา

กลุมเสียงนิสิตไดพยายามสรางรุนนองสืบทอดภารกิจของกลุมขึ้น ซึ่งบางคนตอมาไดเขามาทํางานเปนนักวิจัย
ของกลุมวิจัยของอาจารยสุริชัย

อาจารยสุริชัยไดแสดงจดุยืนอยางชัดเจนถึงความเชื่อมั่นและไววางใจในพลังของนิสิตนักศึกษา และกาวเขามา
ชวยเหลือเปน back up ใหทุกกรณี แมแตกรณีที่เกิดความขัดแยงกับคณาจารยและฝายบริหารบางสวน  ไดมีการพูดคุย
ปรึกษากันกับนักศึกษานักกิจกรรมสังคมในจุฬาฯ อยางตอเนื่อง ทําใหอาจารยสุริชัยเปนที่รูจักของนักกิจกรรมในสภา
นิสิต และชมรมฝายพัฒนฯ กลายเปนที่ปรึกษาดานกิจกรรมใหกับนักศึกษานักกิจกรรมสังคมในรุนตอมาจากกลุมเสียง
นิสิต และกลุมประสานฝายพัฒนในชวงป 2538-2540

อาจารยสุริชัย ไดพยายามตั้งเวทีที่เปดการถกเถียงแลกเปล่ียนระหวางคณาจารยจากตางสาขาวิชา ผูบริหาร 
และระหวางนักศึกษาจากตางสาขาวิชา ในจุฬาฯ เพ่ือสรางบรรยากาศทางวิชาการ และการศึกษาอยางมองรอบดานตาม
แนววิธีคิดแบบองครวม และพัฒนากลุมวิจัยเพ่ือศึกษาสังคมที่เปนการรวมมือกันของคณาจารยและนักศึกษา รวมท้ังจัด
กิจกรรมสังคมการเมืองหรือเปดเวทีแลกเปล่ียนระหวางนักศึกษาในจุฬาฯ ซึ่งมีนักศึกษารุนตอจากกลุมเสียงนิสิต, สภา
นิสิตจุฬาฯ, และชมรมฝายพัฒนฯ ที่ไดรูจักและพูดคุยกับอาจารยสุริชัยเขามาเปนเครือขายสมาชิก รวมกันจัดกิจกรรม
ตางๆ ขึ้น

จนกระทั่งในปพ.ศ. 2544 มีกลุมนิสิต ปราโมทย ต้ังเกียรติกําจาย มาจากสภานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
และชาญชัย ชัยสุขโกศล มาจากชมรมคายอาสาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มาทํางานกับอาจารยสุริชัยภาย
ใตโครงการวิจยั “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสังคม : พลวัตในการปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต”  โดยมี
บทบาทหลักในการเสนอโครงการจัดวงเสวนานิสิตชื่อ “เสวนาคาเฟ” ผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยชิ้นนี้  เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นของนิสิตใหเปนเสียงหนึ่งที่เขาไปอยูในวงถกเถียงของประชาคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
เรื่องการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย  ผลจากเวทีเสวนาคาเฟ 4 ครั้งทําใหตอมาเกิดเปนเครือขายนิสิตกลุม “สยาม
เด็กเลน” ขึ้น  กลุมนิสิตที่เขามาอยูในเครือขายไมไดจํากัดอยูเฉพาะกลุมกิจกรรมที่มีสังกัด อาทิ ชมรมตางๆ หรือสภา
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นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แกนหลักในการประสานงานขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุม อาทิ ปราโมทย ต้ังเกียรติ
กําจายมาจากสภานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อลิสา หะสาเมาะ มาจากคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ชาญชัย ชัยสุขโกศล มาจากชมรมคายอาสาสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และปกรณ เลิศเสถียรชัยมาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในชวงเวลาดังกลาวกิจกรรมที่มีสังกัดเหลานั้นมีภาพยึดติดอยูกับแนวคิดการจัดกิจกรรมที่สืบทอดมาแตดั้งเดิม
อยางคอนขางแข็งเกร็ง จนกระทั่งระบบกิจกรรมนิสิตที่ควรมีชีวิตชีวา กลับกลายเปนแหงแลงไมตางจากระบบราชการ  
และการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมก็หลีกเล่ียงไมพนที่จะตองอยูภายใตกรอบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
บรรยากาศเหลานี้มีสวนใหนิสิตรุนใหมบางกลุมไมตองการเขาไปสรางพ้ืนที่ใหมภายใตกลุมกิจกรรมที่มีสังกัด เพ่ือ
พยายามจัดกิจกรรมตามกระแสความตองการของกลุมตนเอง  แตเลือกที่จะจัดตั้งกลุมอิสระของตนเองขึ้นมาใหมแลวจัด
หาเงินทุนแหลงอื่นๆที่เอ้ือกับแนวคิดของตัวเองมากกวาแทน  การเติบโตของเครือขาย “สยามเด็กเลน” อยูภายใตแรง
ผลักของบริบทแวดลอมขางตน

กลุม “สยามเด็กเลน” ต้ังขึ้นดวยแนวคิดในการทํากิจกรรมที่สนุกสนานผสานสาระ ดวยเห็นวาไมจําเปนตองส่ือ
สารเรื่องที่ดูมีสาระดวยทวงทาดังคนมีหลักการยิ่งใหญอะไร แตพูดกันดวยความเปนมนุษยผูมีความรูสึกนึกคิดและความ
สนุกสนาน ราเริง ความมันสในการไดแลกเปล่ียนเรียนรูในส่ิงที่อยากรูและสนใจ หรืออาจเรียกไดวาเปน Play & Learn 
เพลินสถานก็วาดวย กิจกรรมของกลุมนี้ อาทิเชน การเสวนา “แลตนบนบรรทัด 5 เสน” ซึ่งเปนการทดลองสรางการเรียน
รูเกี่ยวกับตัวตนของนิสิตแตละคนผานวัฒนธรรมการฟงเพลง 4 แนว ไดแก อินดี้ คลาสสิก เพ่ือชีวิตและลูกทุง  ในชวงที่
สหรัฐทําสงครามบุกอิรัก และทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีกิจกรรมการเดินขบวนตอตานสงคราม “สยามเด็กเลน” ก็ได
รวมแสดงรณรงคตอตานสงครามดวย โดยใชคอนเซ็ปตมีสาระแตไมตองดูขึงขัง และความเปนอินดี้ของสมาชิกบางคน
จัดการแสดงรอง “แร็พตอตานสงคราม” บนเวทีที่สวนลุมพินีอีกดวย

นอกจากนี้ “สยามเด็กเลน” ยังไดรวมกับสภานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมที่นาสนใจมากอีกชิ้น
หนึ่ง คือ งานสัมมนา “รากหญา-โลกาภิวัตน : ความมั่นคงของมนุษยจากมุมมองของเยาวชนในประเทศไทย”  ซึ่งมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นของเยาวชนที่มีภูมิหลังอันหลากหลาย โดยเฉพาะกลุมคนชายขอบตางๆในประเทศ เชน 
เยาวชนที่พิการในบางสวนของรางกาย, เยาวชนไรสัญชาติจากอําเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี, เยาวชนผูไดรับผลกระทบจาก
เขื่อนตางๆ, หนุมสาวที่เจ็บปวยจากการทํางาน, ตลอดจนบรรณาธิการนิตยสาร, นักบิน เปนตน เพ่ือรวมกันประมวล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดความมั่นคงของมนุษยจากปญหาความเปนจริงที่เยาวชนในแตละพ้ืนที่ตองประสบพบพาน
รวมกัน  โดยไมแบงวามาจากภูมิหลังแบบใด  ความคิดเห็นที่ประมวลไดนี้ ไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมาธิการวาดวย
ความมั่นคงของมนุษย (Commission on Human Security) International  Public Symposium on Challenges to 
Human Security in a Borderless World ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ใจความขึ้นตนใน
คําประกาศสยามสแควร 2545 ซึ่งแถลงในงานสัมมนานั้น สะทอนไดอยางดีถึงความหลากหลายของเยาวชนที่มิอาจแบง
แยก แตเรียนรูรวมกันได แตมีความรูสึกนึกคิดรวมตอสังคมได ดังนี้

“เรา หนุมสาวผูมีภูมิหลังหลากหลาย ต้ังแตขอบฟาถึงรากหญา จากชายปาถึงสยามสแควร
ที่ไดเขารวมประชุมในหัวขอ “รากหญา-โลกาภิวัตน: ความมั่นคงของมนุษยในประสบการณหนุมสาวจาก
ประเทศไทย” ตระหนักวา สภาพสังคมในปจจุบันมีความไมมั่นคงและคลอนแคลนซึ่งสงผลตอเรา หนุ
มสาวตองตกอยูในสังคมที่ตนเองไมไดเปนผูสรรสราง เรา หนุมสาว ในฐานะที่เปนพลังสรางสรรค ไดเล็ง
เห็นปญหาและมีขอเสนอแนะดัง ตอไปนี้…”

นอกจากนัน้ นสิิตทีท่ัง้อยูในเครอืขาย “สยามเดก็เลน” ยังไดรวมกบันสิิตในเครอืขายอืน่ๆสรางสรรคกจิกรรมตาม
ประเดน็ทีส่นใจของตนอกีดวย เชน กลุมจลุสาร Noize (พ.ศ.2545) ซึง่ม ี concept การจดัทําเพ่ือนําเสนอความคดิเหน็ที่
เปนการตัง้คําถามตอแนวคดิหลักๆทีเ่กีย่วกบัเยาวชน  กลุมจลุสาร South-See (พ.ศ.2547) เกดิขึน้เนือ่งจากตระหนกัถึง
ปญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  ตองการจดัตัง้กลุมเรยีนรู  อภิปรายแลกเปล่ียนความเหน็
ความเขาใจถงึปญหานีใ้นกลุมเยาวชน  แรงบันดาลใจเพยีงแคเปน “กลุมเล็กๆ ทีท่ํากจิกรรมเลก็ๆ ดวยความหวงัใหญๆ ”
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ทามกลางสายธารสืบเนื่องของกิจกรรมนิสิตดังกลาว ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคมซึ่งอาจารยสุริชัยเปนหนึ่งใน
คณะกรรมการบริหาร เปนหนึ่งในศูนยกลางที่ชวยใหกลุมนิสิตรวมรุนหรือกลุมนิสิตรุนนองไดรูจักพบปะกับกลุมนิสิตรุน
พ่ี ที่สามารถแบงปนเรื่องราวและใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ  นอกจากนั้น อนงค กาญจนประภากุล เลขานุการศูนยฯที่
ตองรับผิดชอบความเรียบรอยตางๆภายในศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม  เปนแมแบบการทํางานดวยจิตวิญญาณอาสา
สมัครไมหลบเล่ียงหรือจํากัดภาระงาน ซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางบรรยากาศใหศูนยฯสามารถดํารงบทบาทการ
เปนพ้ืนที่ใหนิสิตเขามาใชทํากิจกรรมเพื่อตอเติมไฟความฝนซึ่งกันและกันได

กระบวนการจัดทํากิจกรรมของเครือขายนิสิตเหลานี้เปนลักษณะนิสิตดําเนินการเองทั้งหมด  การถายทอด
ความรูพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกึ่งๆเปนลักษณะ “พ่ีสอนนอง”  โดยบทบาทของอาจารยสุริชัยในเวลานี้  ถึงแมไมได
ใกลชิดลักษณะเขามากาวเดินพรอมๆกับนิสิตทุกจังหวะการยางกาวระหวางการจัดกิจกรรมเหมือนในอดีต เนื่องจาก
ภาระงานในความรับผิดชอบของอาจารยสุริชัยเพ่ิมขึ้นอยางมหาศาล  แตดวยการเห็นถึงความสําคัญของ “ฉันทะ” และ
พลังไฟแหงความตองการสรางสรรคกิจกรรมโดยการริเริ่มของนิสิต  ทําใหอาจารยยังคงเปดรับโครงการกิจกรรมตางๆ
ของนิสิตอยางอิสระ  แลวชวยจัดหาแหลงทุนในการจัดกิจกรรมพรอมกับใหคําแนะนําดานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบคิด
ของนิสิตที่เขามาทํากิจกรรม

นิสิตที่เขามาจัดกิจกรรมตางๆไมไดจํากัดงานที่ตองรับผิดชอบอยูเฉพาะกับภาระการเรียนหนังสือในหลักสูตร
ตามสาขาวิชาที่ตนเองสังกัดอยูและโครงการกิจกรรมที่กลุมตนเองกําลังทําเทานั้น  แตกลับอาสาเพิ่มภาระเขามาเปนผู
ชวยวิจัยของอาจารยสุริชัยในโครงการวิจัยตางๆที่ตนเองสนใจอีก เพ่ือตองการ “ระเบิดตนเอง” เปดโลกการเรียนรูอยาง
กวางขวางเพ่ือตอบสนองไฟฝนใหสวางเจิดจายิ่งขึ้น  ซึ่งอาจารยสุริชัยสงเสริมผลักดันนิสิตไปใหถึงที่สุดเทาที่พลังนิสิต
เหลานี้มีอยู

จากตนธารจนกระทั่งถึงสายธารที่ตอเนื่องเขามาจัดตั้งเปนระบบการทํางานดังที่ผูเขียนไดสัมผัสโดยตรงจาก
การเขารวมในโครงการวิจัย “วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาวะทางสังคม : การริเริ่มจากเยาวชน”  ผูเขียนมีความเห็นวา ระบบ
การศึกษาของไทย โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอยางยิ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันซึ่งมีหนา
ที่ประสิทธิ์ประสาทเยาวชน แนวทางของกิจกรรมที่กลาวมาขางตน นาจะไดรับการอภิปรายตอไปเพ่ือชวยปรับปรุงรูป
แบบการเรียนรูในระบบใหสามารถสรางใหนักเรียนรูสึกมีแรงบันดาลใจในการเรียน  มีความพยายามอยางกระตือรือรน
เหมือนกบักําลังทํากิจกรรมอยู  ไมใชเรียนรูอยางไมมีชีวิตชีวาเพียงเพ่ือตอบสนองตอตลาดแรงงานเทานั้น  หรือแมวา
เราจะตองยึดติดกับตลาดแรงงาน แตเราก็สามารถมีวิสัยทัศนไดวาเราสามารถเปนผูสรางตลาดแรงงานขึ้นมาได 


