
 1

ยุวชนจุฬาฯกับโลกาภิวัตน :  ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู 1 
Chula Youth and Globalization : A Cultural Movement for Learning Society 

ชาญชัย ชัยสุขโกศล และ ปกรณ เลิศเสถียรชยั    
ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทคัดยอ : 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ภายใตวัตถุประสงค เพื่อเสริมสราง
และพัฒนากลุมนิสิตใหมีความคิดสรางสรรคและรูเทาทันการใหความหมายกับชีวิตและสังคมของตนเอง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งยังสรางความรูเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมวัยรุนไทยรวมสมัยใหไดเรียนรูและเขาใจตนเอง รวมทั้งสราง
กระบวนการการมีสวนรวมของนิสิตจุฬาฯในการสรางสังคมยุคใหม ซ่ึงนิสิตเปนผูมีสวนสําคัญตอการมีสวน
ไดสวนเสียจากการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนบนพื้นที่ของมหวิทยาลัย การแสดงความหมายตอ
ตัวตนในบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
  ผลการวิจัยพบวา เกิดเครือขายกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นิสิตมีการระดม
ความคิดเห็นที่มีตอมหาวิทยาลัยในแงมุมตางๆ จากประสบการณของปญหาที่แตกตางกัน นอกจากนั้นยังเกิด
การริเร่ิมกิจกรรมใหมๆ สรางสรรค เปนการกาวทันการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่แวดลอม เชน การ
วิจารณส่ือตางๆ ทั้งหนังสือ เพลง ภาพยนตร นิสิตเกิดการตระหนักที่วามาเรียนมหาวิทยาลัยกันทําไม? ไดตั้ง
คําถามตอมหาวิทยาลัยที่พวกเขากําลังใชความเปนนิสิตอาศัยอยู หรืออีกนัย มหาวิทยาลัยที่ดํารงอยูเพราะมี
พวกเขาเปนองคประกอบใหความหมายมีตัวตน วา ความเปนมหาวิทยาลัยในบริบทที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลง มี
บทบาทอยางไร หรือมีบทบาทแคไหนกันแนในการกําหนดตําแหนงแหงที่ของนิสิต ในฐานะสมาชิกของ
สังคม นิสิตไดเปลี่ยนสถานภาพจากการเปนผูถูกศึกษามาเปนผูศึกษา จากภาพลักษณโดยทั่วๆไปที่ผูใหญใน
สังคมมองฐานะของนิสิต ใหความหมายตัวตนของนิสิตวาตองมีลักษณะ หรือบทบาทอยางไร เปนการสราง
ความหมายตัวตนของนิสิตโดยคนอื่นที่ไมใชตัวนิสิตเอง การวิจัยคร้ังนี้ นิสิตลุกขึ้นมาแสดงความเปนตัวตน
ของความเปนนิสิตเองผานกิจกรรมที่เขาทํา แสดงใหคนอื่น (ผูใหญ) รูจักนิสิตจากสิ่งที่อยูขางในออกมาเผย
เปนภาพลักษณภายนอก นิสิตมีสวนรวมในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ชีวิตประจําวัน โลกแหงการเรียนรู
ของคนที่แตกตางกัน มาจากบริบททางสังคมที่แตกตางกัน อันเปนจุดเริ่มตนของความสนใจในเรื่องสภาพ
สังคมในปจจุบันโดยมองผานในแงมุมประวัติศาสตร เกิดเปนความนึกคิดตอปจจุบัน และอนาคตของสังคม
จากนิสิตผูใชคุณคาของสังคม โดยการใหความหมายสังคมที่ตนมีตําแหนงแหงที่อยูดวยตัวเอง  

                                                           
1 เสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ครั้งท่ี 2  เรื่อง “พลังงานสังคมไทยในทศวรรษหนา : 
ทางเลือกกับความเปนจริง”,  จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวชั่น กรุงเทพฯ, 19 – 20 ธันวาคม 2546. 
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Abstract : 
  This research is Participatory Action Research and its’ objectives are to empower and to 
develop the students of Chulalongkorn University in socio-cultural creative thinking and the understanding 
of the meaning of human life as well as the meaning of socio-cultural life. The research also aimed to 
create the new socio-cultural movement and knowledge among the Thai youth, which will be the right, 
huge force of social change for the better of the entire society. Including to the research have created the 
participatory processes for the University students learning to reconstruct the new century society by 
emphasizing that the students are the critical stakeholder of the University Privatization and University 
Arena thus in changing context the students need to demonstrate their identity. 

  The findings of the research were the initiation of university student activists network. 
There was greater involvement of students in brain storming on the university issues and concern aspects 
from point-of-views and diverse experiences. There were arenas for initiation and creation of activities in 
order to step up along with the changing socio-cultural events and context; movies, books, songs and other 
media have been brought to criticize, and lead the student to the critical concept of “ why university?” The 
social awareness have been raised among them; to themselves as an important component of the Institute, 
and to their academic institute as a knowledge-based institute of the society. The roles of students in the 
academic institute and its’ meaning for the changing world. As a member of Thai society, why should and 
how should they determine their position. In this research, the students’ status was retreated from the 
studied objects to be subjects of the study.  The research has open the arenas for the students to construct 
the meaning instead of having the meaning constructed by senior members in the society. The students 
step up to demonstrate their identity through activities. Their participation constructed the learning arenas.  
Their daily life and the learning atmosphere were different by their social context and this was interesting 
to them to turn to socio-cultural issues through the history aspect. Their thoughts on the current socio-
cultural situation and the concern future from their constructed social identity at their social space. 

 
1. บท (แร็พ) นาํ : ตนทางความคิดวาดวย “นสิิต”, “มหาวิทยาลัย” และ “โลกาภิวัตน” 

“เราดูหนังฟงเพลงเราอานหนังสือ เสพศิลปตะพึดตะพือก็เพื่ออะไร 
บางคนเขาบอกวาเพื่อความสุขใจ หรือเอามันสเขาไวเราก็ไมวากัน 
แตหลายคนเขาบอกมันไมไดมีแคนี้ ศิลปะมันมีคุณคามากกวานั้น 
มันเปนกระจกสะทอนอะไรสารพัน มันคือสิ่งสรางสรรคคาความเปนคน 
มาถึงวรรคนี้ไมตองมีอะไรมาก ก็หวังแคอยากใหคุณรวมกันสักหน 
มารวมสรางเสพศิลปกันใหอลวน เสริมคนใหเต็มคน    เสริมจิตใหเต็มใจ 

(Say Yeah ……. Yeah!!!) ” 
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  บทแร็พขางตนนี้ แตงขึ้นโดยนิสิตคนหนึ่งที่เขารวมกับโครงการวิจัยช้ินนี้ ภายใตช่ือกลุม
กิจกรรมวา “เสพศิลปสรางสรรค” บทแร็พนี้ไดบงบอกความรูสึกนึกคิดผานสิ่งที่นิสิตคนหนึ่งสนใจใฝรูและ
นํามันมาสราง “เสริม (ความเปน) คนใหเต็มคน” และ “เสริม (ความมีหัว) จิตใหเต็ม (หัว) ใจ”  เพื่อหลอเล้ียง
ความใฝฝนของนิสิตใหสามารถอยูรอดปลอดภัยไดทามกลางบริบทมหาวิทยาลัยและสังคมโลกที่เต็มไปดวย
ความบีบคั้นและแขงขันกันเพื่อใหไดผลิตภาพ (productivity) สูงสุดเชนในปจจุบัน 

  นับแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยถูกสถาปนาใหเปนสถานที่ฝกหัด สถานที่
สอนความรู คูมือประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยถูกนิยามวา เปนแหลงผลิตบุคลากรอันทรงศักยภาพเพื่อรับใช
สังคม นิสิตเปนทรัพยากรที่ไดรับการเลือกสรรจากการชี้วัดของสังคมที่นิยมความสามารถของการแขงขัน
กันฟนฝาเพื่อเขามาเปนสมาชิกที่เทาเทียมกันในรั้วมหาวิทยาลัย 

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับโลกาภิวัตน จะพบวาในชวงหลายปที่ผาน
มานี้ โลกาภิวัตนกระแทกกระทั้นเขามาในทุกจุดของสังคม ตัวมหาวิทยาลัยเองก็ไมพนไปจากกระแสถาโถมนี้ 
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่สําคัญที่เกิดจากความกดดันของโลกาภิวัตนในมิติเศรษฐกิจ ไดแกการ
แปรรูปมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อเนนความมีประสิทธิภาพ ความคลองตัว
และยืดหยุนในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนใหมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนนานาชาติ  
เกิดการถกเถียงกันในแวดวงมหาวิทยาลัยอยางกวางขวาง ในการถกเถียงเหลานี้ ทําใหเกิดการสืบสาวราว
เร่ืองไปถึงเรื่องตาง ๆ ทั้งเรื่องปณิธานของมหาวิทยาลัย คุณคาของมหาวิทยาลัยตอสังคม และเรื่องที่สําคัญ
ที่สุดประการหนึ่งที่เปนเสาค้ํายันคุณคาของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิต ดังนั้นจึงการมีกลาวถึง “นิสิต” 
เปนคําๆหนึ่งท่ีถูกพูดพาดพิงถึงบอยท่ีสุด ในขณะเสียงเจาตัวคนท่ีเปนนิสิตเองนั้น มักจะไมคอยปรากฏใน
เวทีการวิวาทะเหลานี้  เพราะไมมีพื้นท่ี “วาง ๆ” ใหเสียงเหลานี้ไดปรากฏ (และบอยคร้ังก็หนายที่จะตะเบ็ง
แขงกับเสียงคําอธิบายเดิม ๆ ซ่ึงมีความแข็งแกรงหนักหนา) 

  ในแงความสัมพันธระหวางนิสิตกับมหาวิทยาลัยนั้น นิสิตนับไดวาเปนสวนสําคัญหนึ่งที่ทํา
ใหมหาวิทยาลัยมีคุณคาและความหมายตอการดํารงอยูในสังคม  อยางไรก็ตาม เมื่อหันมาพิจารณาภาพการ
ดํารงอยูระหวางมหาวิทยาลัยกับนิสิตตลอดมา อาจกลาวในเชิงอุปมาอุปไมยไดวา มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือน
หอพัก นิสิตก็เปรียบเสมือนผูเชาหอพักนั้น เวลาที่เชาไมกี่ปก็หมดพันธะกัน มหาวิทยาลัยทําหนาที่สอนและ
ผลิตบัณฑิต นิสิตก็มีหนาที่เรียน ๆ ไป  ความสัมพันธที่ดูเหมือนเปนกฎเกณฑลงตัว (และตายตัว) ทุกฝายมี
หนาที่ชัดเจนเปนรูปธรรมนี้ ทําใหที่ผานมา เกิดการลอเลียนมหาวิทยาลัย (ซ่ึงทําหนาที่ผลิตบัณฑิต) วาเปน
โรงงานผลิตบัณฑิต และมีนิสิตเปนวัตถุดิบของโรงงาน เมื่อนิสิตแปรสภาพเปนบัณฑิตแลว ก็สามารถนํา
ออกสูทองตลาด เพื่อใหผูประกอบการ (หรือก็คือผูบริโภคนั่นเอง) เลือกนําไปใชตามความตองการตอไป2  

                                                           
2 นอกจากนี้ ยังมีการกลาวถึงมหาวิทยาลัยวาเปน McUniversity ในฐานะที่มีลักษณะ "แดกดวน ยัดเร็ว" ทําหนาที่

เปนโรงพิมพปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร เหมือนรานแมคโดนัลดที่ผลิตอาหารประเภทเดียวกันขายอีกดวย (โปรดดู รังสรรค 
ธนะพรพันธุ, 2543) 
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ภาพความสัมพันธที่ลงตัวนี้ ไมเอื้อใหเราไดเห็นกระแสความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลาของ
ผูคนตาง ๆ ที่ใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยทั้งที่เปนเปนอาจารยและนิสิต วาเขาเหลานั้น มีความรูสึกนึกคิดตอ
ตนเอง ตอมหาวิทยาลัย และตอสังคมอยางไร   

  ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาความสัมพันธระหวางนิสิตกับโลกาภิวัตน ผานแงมุมการใช
เวลาในชีวิตวันหนึ่ง ๆ หลายชั่วโมงไปกับการอยูอาศัยในมหาวิทยาลัย จะเห็นไดวาโลกาภิวัตนทางการสื่อสาร 
และตามติดมาดวยโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมนั้น ก็สอดแทรกเขามาปะทะสังสรรคกับผูคนเหลานี้มิใชนอยดวย
เชนกัน กลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตนทางการสื่อสารและทางวัฒนธรรมนั้น ไดเปดโลกทัศนการเรียนรู
แบบใหม ๆ มาสูนิสิตทั้งหลายใหไดรับรูขาวสารความเปนไปในโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตางพื้นที่ รวมท้ังการ
ไหลเวียนของวัฒนธรรม ผานชองทางตาง ๆ ทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศประเภทตาง ๆ และพื้นที่
ทางวัฒนธรรมสําคัญ ๆ รอบร้ัวจุฬาฯ โดยเฉพาะพื้นที่การสังสรรคทางวัฒนธรรมอยางสยามสแควร  จริงอยูที่
ไมอาจปฏิเสธไดวากระบวนการโลกาภิวัตนทางการสื่อสารและทางวัฒนธรรมเหลานี้ มีนัยยะเชิงครอบงําอยู
ดวย แตก็ไมอาจกลาวไดเต็มปากเต็มคํากันวานิสิตที่ปะทะสังสรรคกับโลกาภิวัตนมิตินี้จะถูกครอบงําโดยดุษณี  
โดยมิไดมีการเรียนรูเลือกรับปรับใชส่ิงที่มากับกระบวนการเหลานี้ และนํามันมาประยุกตใหเปนประโยชนเขา
กับชีวิตประจําวันของตนเอง 

  จากการพิจารณาการปฏิสัมพันธระหวางนิสิต-มหาวิทยาลัย-โลกาภิวัตนแลว จะเห็นไดวา
โลกาภิวัตนไดเขามาเปนเงื่อนไขแวดลอมใหมทามกลางความสัมพันธเดิม ๆ ระหวางมหาวิทยาลัยกับนิสิต และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง นิสิตสามารถเปดโลกทัศนการเรียนรูในรูปแบบใหม ๆ ไดโดย
มหาวิทยาลัยหรือหองเรียนไมสามารถผูกขาดการเรียนรูนี้ไวไดอีกตอไป และแมจะมีการปรับเปลี่ยนแปรรูป
มหาวิทยาลัยจากกระแสกดดันของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจก็ตาม แตกระบวนการนี้ดูจะยังไมเอื้อตอการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิต (สูการเปนบัณฑิตและออกไปรับใชสังคมตามที่มหาวิทยาลัยไดตั้งเปาหมายไว) ซักเทาใดนัก  
เพราะยังไมกอใหเกิดการทําความเขาใจความรูสึกนึกคิดของนิสิตเทาที่ควร กลาวอีกนัยหนึ่งคือมหาวิทยาลัย
ปจจุบันยังไมทําความเขาใจกับโลกทางสังคมของอุดมศึกษา3ในมุมมองของนิสิต ซ่ึงตองมองใหลึกไปถึงความ
เคลื่อนไหวในชีวิตและวัฒนธรรมดวย โลกทางสังคมของอุดมศึกษานี้ไมใชมีเพียงแตชีวิตการเรียนการสอนใน
หองเรียนเทานั้น หากยังมีประสบการณการเรียนรูในมิติตาง ๆ ในชวงเวลาตาง ๆ ของแตละวันซึ่งประกอบ
ขึ้นมาเปนชีวิตการเรียนรูของนิสิต หรืออีกนัยหนึ่งคือชีวิตการเรียนรูนอกหองเรียนในแงมุมตาง ๆ อีกดวย  เชน 
การเรียนรูจากกิจกรรมนอกหลักสูตร การใชชีวิตปฏิสัมพันธกับบรรยากาศรายรอบมหาวิทยาลัย ทั้งสยามส
แควร รานอาหารและชุมชนที่สามยาน เปนตน  ดังที่นิสิตผูรวมโครงการไดกลาวถึงลักษณะการเรียนรูที่ไม
จําเปนตองคร่ําเครงทางวิชาการเปนนักทฤษฎีอยูแตภายในหองเรียนเทานั้น วา  “...การเรียนรูไมตองทําตัวเปน
นักวิชาการลึกลํ้าทางทฤษฎีหรอกขอใหเรียนรูใหสนุกเถอะ มันก็เรียนรูได...” (สยามเด็กเลน, 2545) 

                                                           
3 ในประสบการณของตางประเทศ มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับ โลกทางสังคมของอุดมศึกษาจากมุมมองของผูสอนเปน

สําคัญ ดังตัวอยางเชน Bernice Pescosolido and Ronald Aminzade, eds., (1999)  
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  งานวิจัยช้ินนี้เปนความพยายามกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางทั้งกับตัวเยาวชนดวย
กันเองและกับสังคม ดวยการสรางความเขาใจความรูสึกนึกคิดของนิสิตจุฬาฯในฐานะเยาวชนคนรุนใหม ที่
ใชชีวิตในแตละวันปฏิสัมพันธอยูกับเงื่อนไขทางสังคมของมหาวิทยาลัยและโลกาภิวัตนในปจจุบัน งานวิจัย
เอื้ออํานวยใหนิสิตลุกขึ้นมาตั้งคําถามตามความสนใจของตนเอง รวมกลุมเพื่อใหเสียงมีพลังมากขึ้น และ
ริเร่ิมสรางกิจกรรมเพื่ออธิบายตัวเอง ใหสังคมไดรับรูเขาใจและไปพนจากกรอบความเขาใจตอคนรุนใหม
เดิม ๆ ที่ดํารงฐานะคําอธิบายสําเร็จรูปและตายตัวมาเปนเวลานานแสนนาน   เหลานิสิตที่เขารวมกับงานวิจัย
นี้ไดรวมกันวิเคราะหถึงปญหาความทุกขใจของตัวเองทั้งในแงการเรียน การทํากิจกรรม และการใชชีวิต
ระดับมหาวิทยาลัย และไดรวมตัวกันกอเกิดเปนเครือขายกิจกรรมนิสิต ภายใตฉายาวา “สยามเด็กเลน” และ
รวมกันสรางสรรคกิจกรรมแบบแปลกๆใหมๆอยางตอเนื่องแมวางานวิจัยจะสิ้นสุดระยะโครงการไปแลวก็
ตาม    

 
2. โจทยและวิธีวิจัย : โจทยของใคร จะวิจัยอยางไร 

  อาจนับเนื่องไดตั้งแตโลกเริ่มเขาสูยุคสมัยใหมและสําทับดวยยุคพัฒนา ที่วัยรุนมักถูก
กระทําในฐานะที่เปนวัตถุแหงการรองรับความเปนหวงเปนใยของสังคมจากผูใหญที่หวังดี (แตไมคอย
เขาใจ) โดยไมตระหนักถึงวา วัยรุนท่ีเปนเปาแหงการจับจองเหลานี้มองเห็นตัวเองเปนอยางไรผานแวนของ
ตัวเอง นิสิตซึ่งอยูในชวงวัยรุนก็หนีไมพนจากการถูกจองมองดวยสายตาลักษณะนี้ โจทยอันสําคัญในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงอยูที่วา ในปจจุบันวัฒนธรรมของนิสิตเปนอยางไรและมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
อยางไร กลาวคือนิสิตใหคุณคาและความหมายกับตัวเอง แสดงความเปนตัวของตัวเองผานกิจกรรมตาง ๆ 
(ไมเฉพาะกิจกรรมชมรม) อยางไร? นิสิตมองและวางตําแหนงแหงท่ีของตนเองในบริบทความสัมพันธกับ
สังคมอยางไร?  นิสิตอยากรวมขับเคล่ือนสังคมในรูปแบบใด? 

  อยางไรก็ตาม เพื่อไมใหความตั้งใจของงานวิจัยช้ินนี้ กลายเปนการทําตัวเปนผูใหญหวังดี ที่
พยายามสรางกรอบความคิดบางอยางขึ้นมาอธิบายและครอบทับความหลากหลายของนิสิตซะเอง  งานวิจัย
ชิ้นนี้จึงไดสงเสริมใหเกิดการรวมตัวกลุมนิสิตรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นมาเพื่ออธิบายตัวเอง โดยผาน
กรอบแวนทางความคิดของตัวเอง  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR) ดวยเห็นวามีลักษณะตรงกับความปรารถนาของงานวิจัย  ซ่ึงวิธีการ
วิจัยในแบบนี้มิใชเพียงลงไปศึกษาแลวนําสิ่งที่ไดขึ้นมาพูดอธิบายใหผูอ่ืนฟง แตเปนการวิจัยที่เนนให
กลุมเปาหมายเกิดการปฏิบัติการบางอยางไปในตัว และกลุมเปาหมายก็ไดมีสวนรวมคิดรวมทําในการวจิยันัน้ 
ๆ ดวย  ลักษณะเดน 3 ประการของวิธีวิจัยชนิดนี้ คือ4 

1) การตั้งคําถามตอประเด็นทางดานการเมืองของความรู  สนใจประเด็นการมีอํานาจและ
ไรอํานาจ  และไมไดใหความสําคัญเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เทากับการปลดปลอยคนใหหลุดพนจากการครอบงํา
                                                           

4 จาก Reason, Peter and Hilary, Bradbury (2001). และกรรณิการ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2544). 
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ของอํานาจเดิมในสังคม  ในกรณีของงานวิจัยนี้อํานาจเดิมของสังคมที่ครอบงํานิสิตอยู คืออํานาจของการ
สรางคําอธิบายนิสิตแบบสําเร็จรูปและตายตัว ทั้งที่มาจากผูใหญในสังคมและมาจากตัวนิสิตเอง ซ่ึงคําอธิบาย
มักวนเวียนอยูกับเรื่องไมกี่เร่ืองเทานั้น เชน เครื่องแบบนิสิต, ผลการศึกษา, ความประพฤติ, การใชเวลาวาง ณ 
สยามสแควรและโรงภาพยนตร, กิจกรรมประเพณีประเภทประกาศศักดิ์ศรีความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
แหงนี้, กิจกรรมเพื่อสรางความอบอุนและประทับใจใหแกนองใหม เปนตน 

2) การใหความสําคัญกับสาระของประสบการณในชีวิต และความคิดที่ไดจากการผาน
ประสบการณจริงของแตละคน ซ่ึงไดเรียนรูจากการมีความรูสึก (feel) มีความชอบหรือสนุกสนาน และ
ตนเองสามารถเขาใจตอประสบการณนั้น ๆ   

3) งานวิจัยใหความสําคัญตอกระบวนการรวมมืออยางแทจริง โดยกลับบทบาทของผูถูก
ศึกษามาเปนผูรวมศึกษาดวย และมิติความสัมพันธของผูศึกษากับผูถูกศึกษานั้นมีความผูกพันใกลชิดกัน 
มากกวาเพียงแคการเห็นผูถูกศึกษาเปนวัตถุแหงการศึกษา5 

  นอกจากวิธีการวิจัยดังกลาวแลว ลักษณะวิธีการวิจัยยอย ๆ แบบอื่น ๆ ที่คณะผูวิจัยใช
ประกอบ ไดแก การศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม การเสวนา การสัมมนา การคุยงานรวมกันเพื่อวางแผนจดั
กิจกรรมตาง ๆ โดยคณะผูวิจัยเปนผูชวยสนับสนุนและประสานงาน  

 
3. ขอมูลจากกิจกรรมในงานวิจัย (Data) : เรียน (นอกหอง) ใหสนุก, เลน (ในวงคุย) ใหมีความรู,  สูอนาคตที่

สดใส 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้  มีทั้งสวนที่เปนกิจกรรมรูปธรรมขึ้นมาโดยความรวมมือของนิสิต 
และกิจกรรมที่เปนกระบวนการเตรียมการตาง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดคอนขางมาก ในที่นี้จึงจะกลาวถึงภาพรวม
ของกิจกรรมหลัก ๆ สําคัญ ๆ เรียงตามลําดับเวลาของการทําวิจัย  ไดแก  1) การประชุมในชวงแรก  2) 
กิจกรรม “ลองทําเลย” 3) การกอรูปกอรางเครือขายกิจกรรมนิสิต  4) งานเสวนาเปดตัวเครือขาย  5) งาน
วิจารณหนังสือ  6) งานเสวนาดนตรี   และในที่นี้จะกลาวถึงภาพคราว ๆ ของแตละกิจกรรม และเนน
รายละเอียดบางจุดที่สะทอนใหเห็นถึงความคิดความอานที่แตกตางหลากหลายของนิสิตที่เขารวมงานวิจัย
ดวย ดังนี้ 

1) การประชุมในชวงแรก : กิจกรรมนิสิตกับสรรพความคิดท่ีไดระดม 

                                                           
5 ทาทีระหวางผูศึกษากับผูถูกศึกษานี้ เปนทํานองเดียวกับที่อาจารยสุริชัย หวันแกว ไดวิพากษถึงทัศนคติที่

มหาวิทยาลัยมีตอสังคม วา “…แมมหาวิทยาลัยจะอยูในสังคมและดําเนินการวิจัยเรื่องสังคม แตก็มิไดผูกพันกับสังคม โดย
ถือสังคมเปนเพียงตัววัตถุแหงการศึกษาหรือสังคมเปนเพียงสภาพแวดลอมของการจัดการศึกษาและวิจัยเทานั้น”  (โปรดดู สุ
ริชัย หวันแกว, 2545 : 9) จึงเปนเรื่องนาคิดวามหาวิทยาลัยควรเอื้อใหสังคมสามารถพลิกกลับบทบาทของตนเองมาเปนผู
ศึกษาและสรางปฏิบัติการใด ๆ รวมกับมหาวิทยาลัย มากกวาเปนเพียงวัตถุแหงการศึกษาหรือไม? 
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หลังจากมีการเชื่อมประสานความสัมพันธระหวางคณะผูวิจัยกับนิสิตไดระดับหนึ่งแลว ไดมี
การประชุมรวมกับนิสิต 5 คร้ัง เพื่อทําความเขาใจความปรารถนาของงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณปญหาของนิสิตในมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียน การทํากิจกรรม และการใชชีวิตในมิติอ่ืน ๆ  

ปญหาเรื่องความใฝรูของนิสิตที่ถูกจํากัดจําเขี่ยลงใหเหลือขนาดเทาหองเรียน เปนปญหาอยางแรก
ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ซ่ึงแมการเรียนในหองเรียนจะมีขอดีอยูมาก แตก็มิใชทางเลือกการเรียนรู “เพียงอยาง
เดียว” ของนิสิต  สืบเนื่องจากประเด็นการเรียนในหองเรียน ประเด็นเรื่องกิจกรรมนอกหลักสูตรซึ่งมักเปน
กิจกรรมตามประเพณี หรือกิจกรรม routine ที่สืบทอดกันตามจารีตนั้น ก็เปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียง
กันในการประชุมคอนขางมาก ในฐานะที่ดํารงอยูคูกับกิจกรรมนิสิตมานานแสนนาน  แมไมอาจชี้ชัดลงไปได
วาสงเสริมการเรียนรูของนิสิตหรือไมเพียงใด แตสามารถกลาวไดอยางชัดเจนวากิจกรรมประเภทนี้ดึงดูด
สารพัดทรัพยากรและงบประมาณเขาไป เพื่อผลิตออกมาเปนกิจกรรมอลังการงานสรางทั้งหลาย  รวมทั้ง “เวลา” 
ซ่ึงเปนทรัพยากรอันมีคามหาศาลที่เหลือเล็ดลอดออกมาจากการเรียนในชั้นเรียนตองถูกแบงใหกับกิจกรรม
เหลานี้ดวย 

มีการระดมสมองพยายามคิดสรางสรรคกิจกรรมแนวใหม ๆ ที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและเลนอยาง
สนุกสนาน  เนนใหสอดรับกับความสนุกสนาน ความอยากรูและอยากทําของนิสิตเอง มีการเสนอกิจกรรมอยู
จํานวนหนึ่ง เชน โครงการคีตกวีนิพนธ, โครงการวาดวยวิถีชีวิตสมัยใหม, โครงการวาดวย “ลูกชาวบาน” ใน
มหาวิทยาลัย, โครงการวาดวยการบริโภคที่ยั่งยืน, โครงการการแพทยทางเลือก, โครงการวิพากษการเรียนเชิง
สรางสรรค, โครงการวารสารนิสิต, โครงการสรางเว็บไซต, โครงการศึกษามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ, 
โครงการศูนยกิจกรรมใหม, โครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ, โครงการเครือขายนิสิตปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เปนตน  โครงการเหลานี้ แมวาในภายหลังจะไมไดมีการนํามาดําเนินการใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม
ทั้งหมดทุกโครงการ แตในที่นี้จะขออธิบายรายละเอียดความคิดที่สําคัญ ๆ ของบางโครงการ เพื่อสะทอนให
เห็นถึงความรูสึกนึกคิดของนิสิตที่ไดบอกกลาวออกมาผานการเสนอหัวขอโครงการกิจกรรมเหลานี้ 

• โครงการวาดวยวิถีชีวิตสมัยใหม 
โครงการนี้ เนนในสวนการพยายามทําความเขาใจความหมายของกิจกรรมที่นาสนใจใน

ชีวิตประจําวันของนิสิตจํานวนไมนอย ที่มักถูกประเมินคาอยางงาย ๆ วาดี-เลว, ถูก-ผิด, เหมาะสม-ไมเหมาะสม   
กิจกรรมเหลานี้ เชน หนังสือการตูน, การรวมกลุมกันเลนเกมส counter strike, starcraft  กลาวไดวา เคาโครง
ความคิดของโครงการนี้ มุงทดลองมองหาสาระในสิ่งที่หลายคนมองวาไรสาระ 

• โครงการวาดวย “ลูกชาวบาน” ในมหาวิทยาลัย 
โครงการนี้ เกิดจากความเห็นที่วามหาวิทยาลัยเกา ๆ ดัง ๆ อยางจุฬาฯสามารถดึงดูดเอา

นักเรียนมัธยมปลายระดับหัวกะทิจากชนบทเขามาศึกษาเปนเวลานาน ภายใตคําโปรยวา “โอกาสทางการ
ศึกษา” ในโครงการนี้จึงมีคําถามวา บัณฑิตที่จบการศึกษาเหลานี้ไดกลับไปชดใช/รับใชบานเกิดของตนใน
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ชนบทหรือไม อยางไร  นอกจากนี้ “ลูกชาวเมือง” ในจุฬาฯเกี่ยวของกับขอคําถามนี้หรือไม อีกทั้ง “ความเปน
จุฬาฯ” นั้นมีพื้นที่ใหกับกลุมนิสิตที่มีภูมิหลังหลากหลายเหลานี้เพียงใด และอยางไร 

• โครงการวาดวย “การบริโภคท่ียั่งยืน” 
บริษัทขายสินคาทั้งหลายไดเรงเราใหนิสิตปจจุบันบริโภคสินคาอยูตลอดเวลา การบริโภค

ถูกนํามาใชทั้งเปนการสรางความสัมพันธ (เชน การชวนกันไปชอปปง ดูหนัง) และการสรางความแตกตางจาก
คนอื่น (เชน การใชกระเปาหรือโทรศัพทมือถือบางยี่หอ)  ดังนั้น คําถามจึงมีอยูวา “ชีวิตที่ดี” ของนิสิตจุฬาฯซึ่ง
อยูทามกลางและเปนสวนหนึ่งของกระแสอันเชี่ยวกรากนื้คืออะไร  จําเปนตองมอง “ชีวิตที่ดี” ของนิสิตจุฬาฯ
อยางสัมพันธกับ “สังคมไทยที่ดี” และ “สังคมโลกที่ดี” ดวยหรือไม อยางไร  จําเปนตองถามหรือไมวาการ
บริโภคมากมายมหาศาลของมนุษยกอใหเกิดผลกับธรรมชาติและผูคนที่อยูติดกับธรรมอยางหรือไม เพียงใด 

• โครงการคีตกวีนิพนธ  
สวนที่เปน “คีตะ” ของโครงการนี้ นิสิตมีความคิดวา การฟงเพลงบางแนวที่ดูเหมือนจะเปน

ลักษณะเดนของวัย เชน วง “พรู” หรือวง “โมเดิรนด็อก” นั้น เรียกไดวาเปน “เพลงเพื่อชีวิต” ของหนุมสาวรุน
ปจจุบันไดหรือไม เพลงอยางของ “พรู-ด็อก” บอกเลาเรื่องราวของสังคมยุคใหมอยางไร  เพลงเหลานี้สะทอน
ความอึดอัดคับของใจของเหลาผูฟงขาโจวัยจาบที่ถูกกดทับจาก “ระเบียบสังคม” ที่มีคนหวังดีมาจัดใหหรือไม? 

สวนที่เปน “กวีนิพนธ” นั้น เกิดจากคําถามของนิสิตที่วา แนวทางกวีตามแบบฉบับของ
อังคาร กัลยาณพงศ หรือเนาวรัตน พงษไพบูลย ยังคงเปนที่ซาบซึ้งอยูในลมหายใจของคนรุนใหมอยูหรือไม? 
แนวทาง “กวีนิพนธ” แบบใหม ๆ เชน short message ในโทรศัพทมือถือ หรือการ forward mail ใน internet มี
การทาทายและโตตอบอยางไรกับแนวทางกวีนิพนธแบบ “…สัมผัสใจสูใจใหแจมชัด ไมจํากัดกวีไวแตในคํา” 
ของเนาวรัตน หรือไม อยางไร 

 
2) วิจารณภาพยนตร “คนเลี้ยงชาง” : กิจกรรม “ลองทําเลย” 

  กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการที่นิสิตที่เสนอโครงการ Creative Sensing Group เห็นวาไดมีการ
ถกเถียงและระดมความคิดเกี่ยวกับหัวขอรูปแบบกิจกรรมแนวใหม ๆ กันมามากแลว (ถึง 5 คร้ัง) ดังนั้น ควร
จะมีการเลือกนํากิจกรรมบางอยางจากที่ไดระดมความคิดกันมาทดลองบริหารความคิดอิสระ และทดลองดู
ความ “เวิรก” ของกิจกรรมที่นิสิตอยากจะสรางสรรคกัน ซ่ึงนิสิตเรียกวาเปนกิจกรรมประเภท “ลองทําเลย” 
หลังจากได “ลองทําเลย” ดูแลว ก็ทําใหนิสิตมีความมั่นใจมากขึ้นวาจะสามารถทํากิจกรรมใหม ๆ ไดอยางที่
ตนเองปรารถนา  ภาพยนตรที่นํามาวิจารณคือเร่ือง “คนเลี้ยงชาง” เปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธอันแนบแน
ระหวางชางกับคนเลี้ยงชาง ที่ถูกความยากจนและภาวะหนี้สินบีบใหตองเขาปาลากไมผิดกฎหมายใหกับเถา
แกคนหนึ่ง และเกิดเรื่องยุง ๆ เนื่องจากเขาไปชวยเหลือเจาหนาที่ปาไมตงฉินที่ถูกลูกนองเถาแกตามฆา 
พระเอกซึ่งเปนคนเลี้ยงชางถูกยิงบาดเจ็บสาหัส ชางก็ถูกยิงจึงโกรธและไลฆาลูกนองเถาแกจนตาย และใน
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ที่สุดชางก็หนีเขาปาไป  พระเอกและครอบครัวก็อพยพออกจากหมูบานและไมทําอาชีพตัดไมอีกตอไป  สวน
เถาแกคาไมเถ่ือนยังคงลอยนวลเหนือกฎหมายอยู 

  หลังชมภาพยนตรจบ นิสิตไดทดลองวิพากษวิจารณภาพยนตรกันอยางออกรส มีทั้งการ
วิจารณโครงสรางของเรื่องวามีรูปแบบและตัวละครตามสูตรสําเร็จ กลาวคือ มีพระเอก-ผูราย, มีนายทุน
ผูกขาด-มีชาวบานผูถูกกดขี่, มีความโหดราย-ความออนโยน, ความเลว-ความดี, ปากทองชาวบาน-การ
ตัดสินใจทําสิ่งผิดกฎหมาย  มีการวิจารณเนื้อหาสาระเรื่องแนวคิดการอนุรักษส่ิงแวดลอมในสมัย 20 ปกอน
ตามเวลาในภาพยนตร (ซ่ึงแมแตปจจุบนัก็ยังคงเปนที่ถกเถียงกัน) วา ในภาพยนตรเหมือนจะนําเสนอวา “คน
กับปาอยูรวมกันไมได”  การอนุรักษปาหมายถึงตองแยกคนออกจากปา สุดทายชางก็กลับเขาปาตาม
ธรรมชาติ สวนพระเอกก็ออกจากหมูบาน และเลิกอาชีพตัดไมโดยถาวร  นอกจากนี้ ยังมีการมองตอเนื่องวา
ในอดีตชางมีความยิ่งใหญและมีความสําคัญกับสังคมไทยอยางมาก แตปจจุบันชางไมมีปาใหอยูและตองเขา
มาหากินในเมือง ชางถูกหลงลืมและลดความสําคัญลงมาก เกิดคําถามขึ้นวาชางจะอยูไดอยางไรในบริบท
สังคมปจจุบัน  ปญหาเรื่องชางสะทอนปญหาเชิงโครงสรรางที่เนนเทคโนโลยี ที่ทําใหชาง ปา และธรรมชาติ
ตกเปนฝายถูกกระทํา และเอื้อตอประโยชนของฝายทุนและผูมีอํานาจ 

 
3) การกอรูปกอรางเครือขายกิจกรรมนิสิต  : กําเนิด “สยามเด็กเลน” 

  ชวงการกอรูปกอรางเครือขายกิจกรรมนี้ อาจกลาวไดวาแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 1) การ
สรางกลุมกิจกรรมยอย และ 2) การคิดชื่อเครือขายกิจกรรม โดยขั้นตอนการสรางกลุมยอยนั้น เปนการหยิบ
ยกเอาความคิดเห็นในการสรางสรรคกิจกรรมใหม ๆ ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในชวงตน มาทําใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น และเสมือนหนึ่งเปนการประกาศวาจะทํากิจกรรมยอยใดบาง ในขั้นตอนนี้เกิดกลุม
กิจกรรมยอย ๆ 3 กลุม ไดแก กลุมสุขภาพทางเลือก, กลุมวิพากษการเรียนเชิงสรางสรรค, และกลุมเสพศิลป
สรางสรรค  มีรายละเอียดความคิดของแตละกลุมยอยดังนี้ 

  กลุมวิพากษการเรียนเชิงสรางสรรค เกิดจากความรูสึกของนิสิตผูเสนอวาการเรียนปจจุบัน
มีวิชาเลือกนอกคณะไมมากนัก สวนวิชาในคณะก็ดูเหมือนจะบีบใหนิสิตเรียนไปในทางเดียว เนนความรู
เฉพาะดาน ซ่ึงระบบการศึกษาลักษณะนี้ไมสามารถตอบสนองความอยากรูอันรุมรวยหลากหลายของนิสิตได 
มีคําถามเกิดขึ้นวาจะมีการเปดใจใหมีการเรียนขามสาขาไดหรือไม เรียนจบแลวอยากทํางานนอกเหนือจาก
ความรูที่เรียนมาไดหรือไม  ความรูที่เรียนมาจะนํามาประยุกตใหเขากับชีวิตจริงและชีวิตประจําวันดวยได
หรือไม  ดังที่นิสิตเขียนอธิบายความคิดของกลุมกิจกรรมนี้ไวดังนี้ (สยามเด็กเลน, 2545) 

ปจจุบันความรูในสาขาวิชาการตางๆมีการพัฒนามากขึ้นอยางตอเนื่อง และมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคโลกาภิวัตน  ความจําเปนในการศึกษาศาสตรใน
สาขาอื่นจึงมีมากขึ้นเชนกัน  แตการเรียนของคณะตางๆ ในปจจุบันมุงหมายกับการเรียนวิชา
เฉพาะและวิชาชีพในสาขานั้นๆ มากเกินไป  จึงทําใหนิสิตขาดโอกาสที่จะแสวงหาความรูใหมๆ
ใหกับตัวเอง  เพื่อที่สามารถดํารงชีวิตในสังคมและนําไปประยุกตกับวิชาชีพได  อีกทั้งแตละ
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คณะก็ยังเปดโอกาสใหนิสิตไดเลือกเรียนวิชาเลือกไมมากเทาที่ควร  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนขามสาขา เพื่อใหนิสิตมีความรูในศาสตรของตัวเอง
ที่เรียนอยูและมีความรูที่จะนํามาใชในการดํารงชีวิตตอไปได 

  กลุมสุขภาพทางเลือก เกิดจากคําถามของนิสิตที่วา เหตุใดปจจุบันการแพทยทางเลือก เชน 
โยคะ ฝงเข็ม สมุนไพร ชีวจิต จึงไดรับความนิยมมากขึ้น  การแพทยแผนปจจุบันมีขอดอยอยางไรจึงไม
สามารถเปนที่พึ่งของผูปวยได  โดยกลุมนี้อยากจะมองหาความรวมมือระหวางขอถกเถียงของการแพทยทั้ง
สองแบบ และอยากใหทุกฝายเปดใจกวางในการมองทางเลือกการรักษาสุขภาพของแตละคน นิสิตกลุมนี้
เขียนอธิบายแนวคิดการทํากิจกรรมของตนเองไวดังนี้ (สยามเด็กเลน, 2545) 

ปจจุบันแนวโนมการเจ็บปวยของประชาชนในสังคมเริ่มเปลี่ยนไป จากโรคของความ
ขาดแคลนเปนโรคของความมั่งคั่ง แนวความคิดในการดูแลสุขภาพของประชาชนเริ่มใหความ
สนใจกับศาสตรสุขภาพอื่น นอกเหนือจากการแพทยแผนปจจุบัน ผูคนมักเรียกศาสตรเหลานี้วา 
“การแพทยทางเลือก” (Alternative Medicine)  การแพทยทางเลือกมีมานานแลว เปนที่รูจักและ
ในขณะเดียวกันก็มักจะมีคําถามในแงของประสิทธิภาพในการรักษา เนื่องจากผูใหการรักษาที่
มักจะไมใชแพทย (แผนปจจุบัน) วิธีการรักษาไมไดใชยา การผาตัด หรือวิธีอ่ืนใดที่การแพทย
ยอมรับและใชกันอยู  

การเปล่ียนแปลงในขณะนี้เปนคําถามสําคัญที่ทาทายการแพทยแผนปจจุบันวา ทําไม 
“การแพทยทางเลือก” จึงถูกเลือก? ความสนใจของประชาชนในขณะนี้สะทอน “อะไร” ตอ
ระบบการรักษาพยาบาลที่เปนอยู? แพทยไมอาจสรางความมั่นใจใหกับคนไขไดเพียงพอหรือ? 
เปนเพราะแพทยมุงรักษาเพียงตัว “โรค” โดยเกือบจะไมเขาใจ “มิติของคน” การมองการรักษา
แบบแยกสวน หรือเปนเพราะปญหาจริยธรรม ราคาคารักษาพยาบาล ขอจํากัดอันใดในระบบ
การแพทย ที่แพทยแผนปจจุบันไมเขาใจหรือไมพยายามจะเขาใจ 

โครงการนี้จึงเกิดขึ้นดวยความหวังวา ในฐานะแพทยผูซึ่งคนในสังคมยอมรับใหเปน
ผูนําของสุขภาพ จะรวมกันคิด วิเคราะห และใหแนวทางกับสังคมไดวา ความลงตัวและสมดุล
ของระบบการแพทยทั้งสองควรอยูตรงไหน รวมทั้งไขขอของใจและบอกแนวทางที่ประชาชน
จะสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและมั่นใจ 

  กลุมเสพศิลปสรางสรรค กลุมนี้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งมาจาก Creative Sensing Group โดย
หลังจากไดทดลองทํากิจกรรมวิจารณภาพยนตรดูแลว ทําใหกลุมนี้เร่ิมเห็นถึงความเปนไปไดของการที่จะ
สรางกิจกรรมตามแนวทางของกลุม และไดพัฒนาแนวคิดตอเนื่องใหชัดเจนขึ้น โดยมองวาศิลปะเปนสวน
หนึ่งของชีวิต กลุมนี้ปรารถนาที่จะสรางวัฒนธรรมการวิพากษวิจารณศิลปะผานการอาน การฟง และการ
มองดู โดยการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูส่ิงที่ไดจากงานศิลปะ เพื่อใหความคิดเกิดการ “วัฒนา” ผาน
กระบวนการที่อาจสรุปไดคราว ๆ วาเปนการเสพ-สราง-เสวนากัน  ดังที่เขียนแนะนําตัวเองไวในเอกสาร
แนะนํากลุมดังนี้ (สยามเด็กเลน, 2545) 

เรายอมรับวาโครงยอยนี้นําเสนอความสําคัญใหคุณตระหนักรูเหมือนอาการกระจางตอนทํา
ขอสอบออกไดยากมาก  แตมันเหมือนจะขึ้นอยูกับอาการสวางโพลงของตัวคุณเองเมื่อไดรับประกายแปลบ
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จากงานศิลป    อยางไรก็ดี หากวาเราพิจารณาโลกและสังคมรอบขางที่บีบรัดตัวเราแลวละก็ เราอาจจะเขาใจ
งานศิลปไดในแงบางแงเชน การแสดงอีกมิติหนึ่งของชีวิต  และการเปดเผยความเปนตัวตนออกมา  สังเกต
กับตัวคุณเองไดอยางชัดเจนวาขณะที่คุณเสพงานหรือสรรคงาน มันเหมือนการปลดปลอยและใชพลังของ
ตัวตนออกมาอยางเต็มที่ และขณะเดียวกันก็เลี่ยงไมไดที่จะสนุกสนาน โศกเศรา หรือมีอารมณสะเทือนใจ
ไปกับมัน 

งายที่จะบอกวาเราทําโครงนี้เพราะเราทําเอามันส แตยากจะสรรหาคําที่จะมากลาววาเราทํา
โครงนี้แลวมีประโยชนตอสังคมโดยตรงอยางไร ถึงแมวาจะมีประโยชนอยางตรงๆก็ตาม ในขณะที่โลก
และสื่อตางพรอมใจที่จะโหมกระพือกระแสหลักตางๆนานา งานศิลปไมวาแทหรือเทียมก็ไดถูกสราง
ขึ้นมาในปริมาณมหาศาลภายใตความเชื่อและมายาคติอยางนอยก็ชุดหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ภาพลักษณที่
แฝงมากับภาพยนตร  ดนตรีก็เชนกันเลี่ยงไมพนที่จะแสดงขอเท็จจริงบางอยางในสังคม ไมวาจะใน
รูปแบบแรพ หรือ ฮิพฮอพ เพื่อกลายมาเปนเพื่อชีวิตแนวใหม   สําหรับหนังสือนั้นก็คือความครุนคิดของ
ยุคสมัย   ดังนั้นการเสพโดยสรางสรรคจะทําใหเราเสพอยางวิพากษและเปนไปไดอาจจะตอยอดเพื่อไป
เปนผูสรรคสรางเสียเอง    

  ขั้นตอนที่ 2 ของการกอรูปกอรางเครือขายกิจกรรม คือการรวมกันของนิสิตในการคิดชื่อ
เครือขายซึ่งครอบคลุมกลุมกิจกรรมทั้งสาม เพื่อนําเสนอความเปนตัวตนรวมกันตอสาธารณะ    ไดขอสรุป
รวมกันวา “สยามเด็กเลน” โดยช่ือนี้มีความหมายดังนี้  “สยาม” เปนคําที่มี 2 นัย นัยแรกคือคําเรียกประเทศ
ไทยในสมัยกอน และนัยที่สองคือ “สยามสแควร” ซ่ึงเปนแหลงแสดงเสรีภาพของวัยรุน, “เด็ก” คือ กลุมนิสิต
และเยาวชนคนรุนใหม, สวนคําวา “เลน” นั้น ในความหมายขั้นตน คือการกระทําเพื่อความสนุก เราใจ แตใน
ขณะเดียวกัน คําวา “เลน” ก็มีความหมายอื่น เชน “เลน” ที่ไมไดแปลวาเลน แตหมายถึงอะไรที่ทํากันจริง ๆ 
เชน เลนการเมือง, หรือการทําอยางหมกมุน. กลาวโดยสรุป “สยาม” คือพื้นที่, มี “เด็ก” เปนผูกระทํา, กริยาคือ 
“เลน” ซ่ึงหมายความวา เด็กจะเปนผูกระทํา (แลวนะ) ไมใชผูใหญ (ซ่ึงมักจะชอบวางกรอบใหเด็กทําอยางนั้น
อยางนี้) โดยที่การกระทํานี้มีสยามเปนพื้นที่ที่อิสระเสรีให “เด็ก” ไดแลกเปลี่ยนกับโลกภายนอกอยางเขมขน  
ช่ือกลุมนี้ มีความสําคัญไมนอย ในฐานะเปนการสรุปรวบยอดความคิด (conceptualize) ของกลุมเยาวชนกลุม
นี้วามองตนเองสัมพันธกับสังคมและคนกลุมอื่น/วัยอ่ืนอยางไร และตั้งใจจะทําอะไร ดวยวิธีการอยางไร 

 
4) งานเสวนาเปดตัวเครือขายฯ : “กาวกระโดด : จากกิจกรรมจําเจ สูเสรีภาพที่สรางสรรค” 

  คณะวิจัยและนิสิตไดรวมกันเตรียมจัดงานเสวนาเพื่อเปดตัวเครือขายใหมหาวิทยาลัยและ
สังคมไดรับรูการมีอยูของเครือขายกิจกรรมนี้ โดยใชช่ือเสวนาใหสอดคลอง สามารถสื่อถึงความคิดและ
ความปรารถนาของนิสิตวา “กาวกระโดด : จากกิจกรรมจําเจ สูเสรีภาพที่สรางสรรค” ซ่ึงหมายถึงอาการกาว
กระโดดทางความคิด/แนวคิดในการทํากิจกรรม จากลักษณะและรูปแบบการทํากิจกรรมที่ติดกรอบทาง
ความคิด ติดขัดกับระบบกิจกรรมซึ่งคลายกับระบบราชการเขาไปทุกที ไปสูบรรยากาศการทํากิจกรรมที่
อิสระและสรางสรรค เอื้อใหนิสิตไดกลาคิดกลาทํา แสดงพลังและศักยภาพอันอเนกอนันตในตัวของนิสิต
ออกมาใหสังคมสาธารณะไดเปนที่ประจักษ  ในงานเสวนาเปดวันจริง วงเสวนาไดรวมกันวิเคราะหประเด็น
ปญหาของการทํากิจกรรมที่ผานมา ในประเด็นปญหาความซบเซาและไรชีวิตชีวาของกิจกรรมนอกหลักสูตร
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ในมหาวิทยาลัยและทางออก  รวมทั้ง ไดมีเพื่อนนิสิตตางมหาวิทยาลัยผูหนึ่งซึ่งมีความบกพรองเกี่ยวกับ
ประสาทตา กลาวคือประสาทตาเสื่อมตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหมองภาพตาง ๆ อยางพรามัวมาก 
จนแทบจะเรียกไดวามองอะไรไมเห็นเลย เพื่อนนิสิตคนนี้ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดความฝน 
ในชวงกอนและหลังจากประสบเหตุการณนี้ ซ่ึงทําใหในเวทีไดเกิดบรรยากาศการคุยกันถึงเรื่องความฝน การ
กลาคิดกลาทําตามความฝน และการเปนตัวของตัวเองขึ้น 

 
 

5) งานวิจารณหนังสือ : “เปดฟลอรลอหนังสือ…ลุงปุ” 
  นิสิตไดรวมกันจัดเสวนาวิจารณหนังสือเร่ือง “เอกลักษณของชาติกับการจัดระเบียบสังคม” ซ่ึง
เปนหนังสือถอดบทปาฐกถาของร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ โดยใชช่ืองานวา “เปดฟลอรลอหนังสือ…ลุงปุ”6  
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาโดยสรุปอยูที่ 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดเอกลักษณของชาติ และแนวคิดการจดัระเบยีบ
สังคม ผูเขียน นิยามวาไทย มีเอกลักษณที่โดดเดน เฉพาะตัว เอกลักษณของชาติไทยที่ทําใหไทยดํารงคงอยู
มาถึงทุกวันนี้เปนสิ่งที่ควรสืบทอด โดยยกตัวอยางเอกลักษณที่เปนการปฏิบัติหนาที่ของผูนําบางคนบาง
ประการที่อยากใหเด็กวัยรุนไทยนําเปนแบบอยาง เชน ความซื่อสัตย ความรักชาติ เคารพในหนาที่ ผูเขียน
ตองการใหการดํารงชีวิตในสังคมที่วุนวายซับซอนในสมัยปจจุบันมีความเปนระเบียบ สงบ จึงไดเสนอ
นโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยเนนที่กําหนดการดําเนินชีวิตของวัยรุนตอการไปเที่ยวสถานบริการ
กลางคืน เชน เด็กอายุต่ํากวา 20 ป หามเขาสถานบริการ การกําหนดเขตโซนนิ่งของสถานบริการ รวมทั้ง
พยายามสรางสํานึกของคนในชาติใหยึดกับระเบียบที่ไดกําหนดขึ้น 

  ในงานเสวนามีความคิดเห็นที่หลากหลายของผูเขารวมตอแนวคิดของนโยบายนี้  ความคิด
ของนิสิตที่สนับสนุนการจัดระเบียบสังคม เชน เห็นวาการจัดระเบียบเปนเหมือนผูใหญคอยดูแล เหมือนพอ 
แม ดูแลลูก เนื่องจากเด็กวัยรุนไทยยังไมสามารถควบคุมตัวเองได ยังไมโตเปนผูใหญพอ บางครั้งยังยั้งใจ
ไมได  กลุมที่ไมเห็นดวยมีความคิดวากอนที่จะออกนโยบาย ควรคิดเรื่องการใหเกียรติวัยรุน การจัดระเบียบ
สังคมที่อางวามาจากเอกลักษณของชาติเปนสิ่งที่นากลัวตออนาคตของสังคมมาก เพราะใชแนวคิดชาตินิยม
แบบยึดถือความรูของผูนําในการครอบงําคนอื่นๆในสังคมที่มีความแตกตางหลากหลาย และการจัดระเบียบ
สังคมเปนการเอาประวัติศาสตรความเปนชาติมาสรางความขลัง  นอกจากนี้ยังเห็นวากฎที่หามเด็กอายุต่ํากวา 
20 ป หามเขาสถานบริการ นั้นไมสอดคลองกับอายุ 18 ปแลวสามารถเลือกตั้งได และต้ังคําถามวาถาเชนนั้น
จะกําหนดใหชวงอายุใด เปนเด็ก หรือผูใหญ   
 

6) งานเสวนาดนตรี : “แลตนบนบรรทัด 5 เสน” 

                                                           
6 ช่ือเรื่องที่ต้ังขึ้นนั้น ตองการแสดงใหเห็นตัวตนของนิสิตที่จะมาตั้งคําถาม และรวมแสดงความคิดเห็นอยางกลาย 

ๆ ถึงชองวางระหวางวัยของอายุของคนเขียนกับคนที่ถูกเขียนถึงวา นิสิตและวัยรุนทั้งหลายเปนคนในรุนที่สามารถเปน
หลานของคนที่เขียนหนังสือเลมนี้ไดแลว 
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  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่รวมกันจัดขึ้นเพื่อสรางความเขาใจในความเปนตัวตนของคนผาน
วัฒนธรรมดนตรี  และเพื่อตระหนักถึงความเปนจริงในบริบทสังคมวามีความเชื่อมโยงตอการใชชีวิตของ
วัยรุนอยางไร กิจกรรมนี้ใชช่ือวา “แลตนบนบรรทัด 5 เสน” มีนิสิตที่ฟงเพลงในแนวทางที่แตกตางกันมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทั้งที่ฟงเพลงแนวอินดี้ (indy หรือ independence), เพลงคลาสสิค, เพลงลูกทุงและ
เพลงเพื่อชีวิต  ในงานเสวนานี้ แนวการฟงเพลงของนิสิตแตละคน ไดถูกบอกเลาและสะทอนใหเห็น
ความรูสึกนึกคิดและตัวตนของแตละคน อาทิเชน ไมใชวัยรุนทั้งหมดจะฟงเพลงตามกระแส เพลงตลาด แต
ฟงเพราะชอบ นั่นเปนรูปแบบของดนตรีที่เลือกแลว อยางเพลงอินดี้ ซ่ึงอาจถือไดวาเปนการสะทอนในเห็น
การคิดเห็นของวัยรุนในสังคมยุคนี้จริงๆ   สวนเพลงลูกทุงและเพลงเพื่อชีวิตนั้น สัมพันธกับภูมิหลังของ
นิสิตที่มาจากชนบทและตองมาเรียนในจุฬาฯ อยูในสภาพแวดลอมแบบเมือง โดยเพลงลูกทุงทําใหรูสึกนึก
ถึงบานเกิด ทําใหรูสึกอบอุน ชีวิตในเมืองที่แปลกแยกสามารถผอนคลายไดดวยบรรยากาศของเพลงลูกทุง   
สวนเพลงคลาสสิคนั้นสวนใหญจะเปนเพลงบรรเลง ที่ไมไดยินแมแตเนื้อรอง เปนจุดกําเนิดของจินตนาการ 
ทําใหผูฟงสามารถนึกถึงอะไรก็ไดในเวลาที่เปดเพลงฟง  การฟงเพลงคลาสสิคชวยสรางสมาธิ เหมาะกับ
อารมณที่ตองการใชความคิด นอกจากนี้ เพลงคลาสสิคยังอํานวยประโยชนตอนิสิตที่อยูในวัยศึกษาดวย 
เนื่องจากเวลาเรียนหนังสือบางทีตองคิดคํานวน ผูฟงจะสามารถคิดอะไรไดอยางมีประสิทธิภาพหลังจากฟง
เพลงคลาสสิค  งานเสวนานี้ ทําใหเห็นวาดนตรีคือการบงบอกเรื่องราวความคิด ความรูสึก และอารมณใน
บางหวงของชีวิตผานความสุนทรีย เพื่อเยียวยารักษาใจและสื่อความรูสึกของผูคนใหผอนคลายจากสภาพ
ความทุกขที่ไดรับ 

 
4. ผลการวิจัย และอภิปราย/วิจารณ (Result and Discussion) 

1) การตระหนักถึงคําถามที่วา “มาเรียนมหาวทิยาลัยทําไม” 
  ชวงเริ่มตนของการกอเกิดกลุมเครือขายสยามเด็กเลนนั้น นิสิตแตละคนไดถกเถียง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเขมขนในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการเรียน 
การทํากิจกรรม และสาระชีวิตในดานอื่นๆ เชน เร่ืองภูมิหลังของชีวิต หนังสือหรือบุคคลในชีวิตที่ประทับใจ 
แรงบันดาลใจในชีวิตวัยเด็กที่ทําใหนิสิตแตละคนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนสังกัดในปจจุบัน ซ่ึงบางคนก็
อานหนังสือเกี่ยวกับประวัติเบื้องลึกและเบื้องหลังของนักวิทยาศาสตรผูประสบความสําเร็จมีช่ือเสียง จาก
ความประทับใจนั้นทําใหตนเองฝนไววาสักวันหนึ่งตนจะคิดคนทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหนึ่ง และไดมีชื่อของตน
เปนชื่อทฤษฎีนั้น  ในขณะที่บางคนก็ยอมรับวาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาปจจุบันและเลือกเรียนใน
มหาวิทยาลัยแหงนี้เพราะทําตามคานิยมบาง ความมีช่ือเสียงบาง พอแมหวังไวบาง  รวมทั้งมีนิสิตบางคนที่มี
บานใกลบาง  นอกจากนี้ มีนิสิตบางคนกลาวถึงความบังเอิญของตนซึ่งเปนคนที่มีภูมิหลังอยูในจังหวัด
ชนบท และอยูในหมูบานที่หางไกลที่สุดจากตัวเมืองของจังหวัดนั้น แตดวยความบังเอิญที่ไดทุนการศึกษา 
จึงได “กระเด็น” เขามาถึงมหาวิทยาลัยแหงนี้ได 

  ดวยเหตุดังกลาวขางตน  จึงทําใหนิสิตหลาย ๆ คนไดเร่ิมตั้งคําถามถึงความสัมพันธและ
ตําแหนงแหงที่ของตนเองกับมหาวิทยาลัย  เร่ิมเกิดคําถามวาตนเองมาเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อส่ิงใด เคยคิดเคย
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ฝนไววามหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร  จินตนาการภาพของตัวเองไววาหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว ตนจะไป
ทําอะไร และดวยสภาพทางสังคมที่บีบรัดแขงขัน มีความซับซอนอยางยิ่ง และมีความเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน  มหาวิทยาลัยไดเอื้อใหตนเองไดธํารงความฝนไวมากนอยเพียงใด  และหากกลาวถึงที่สุด 
มหาวิทยาลัยถูกวิพากษจากนิสิตบางคนวาเปนสถานดับฝน7ดวยระบบที่ไมเอื้ออํานวยใหนิสิตมีชีวิตชีวา อีก
ทั้งยังทําใหความใฝรูของนิสิตหายไปอีกดวย  คําถามเหลานี้เปนคําถามสําคัญสําหรับชีวิตของนิสิตในฐานะ
คน ๆ หนึ่งที่มีความใฝฝนถึงบทบาท การวางตําแหนงแหงที่ การกําหนดคุณคาและความหมายของตนเองใน
สังคม  ดังคําโครงบทหนึ่งซึ่งนิสิตในกลุมเสพศิลปสรางสรรคไดเขียนเอาไวในโอกาสแนะนําความคิด
ความรูสึกของกลุม ดังนื้ (สยามเด็กเลน, 2545) 

“เสพ  สิ่งซึ่งกล่ันกลา ความฝน 
ศิลป   ตอบตัวตนอัน แปลกหนา 
สราง เพื่ออยูรูนิรันดร แกโลก  นี้นอ 
สรรค ตอยอดยอดทา- เพื่อนพองชวนแสดง” 

 
2) เกิดเครือขายกิจกรรมนิสิตในระดับภายในมหาวิทยาลัย 

  จากกระบวนการของงานวิจัย พบวามีนิสิตอยูไมใชนอย ที่มีความอึดอัดคับของใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทางการเรียนรูในปจจุบัน ที่ไมเอื้อตอการปฏิสัมพันธกับสังคมยุคโลกาภิวัตนอยางสรางสรรค  
โครงการวิจัยพยายามเอื้อใหเกิดพื้นที่ถกเถียงแสดงความคิดเห็นรวมกัน ทั้งนี้มีการระดมความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอมหาวิทยาลัยในแงมุมตาง ๆ เชน ความสัมพันธของมหาวิทยาลัยตอสังคม การเรียนการสอนจาก
ประสบการณของนิสิตในแตละคณะ/ช้ันป  ปญหาของระบบกิจกรรมตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในสังกัดและนอก
สังกัด  มีเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค และความสามารถของนิสิตทั้งในเวทีเสวนา “กาว
กระโดดฯ” การเสวนาวิจารณหนังสือ วิจารณเพลง และวิจารณภาพยนตร อีกทั้งนิสิตยังไดจัดสรางเว็บไซต
ของกลุมขึ้น  จากกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดพื้นที่ความสนใจรวมของนิสิตในการติดตามความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ซ่ึงเปนนิสิตที่มาจากหลากหลายคณะวิชา ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะนิเทศศาสตร, 
คณะวิทยาศาสตร, คณะแพทยศาสตร, คณะทันตแพทยศาสตร, คณะเภสัชศาสตร, คณะรัฐศาสตร ฯลฯ ซ่ึงจาก
การที่มีนิสิตเขารวมจากหลากหลายคณะทําใหในการพูดคุยสนทนากันในแตละเรื่องนั้น จะไดมุมมองจาก
หลากหลายมุมมอง เชน ปญหาการเรียนการสอน ก็ทําใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนถึงความเหมือน ความแตกตาง 
เงื่อนไข เนื้อหา และบริบทของแตละคณะวิชาแตกตางกันไป  กลาวไดวา จากกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ ทําให
นิสิตที่มีความคิดคลาย ๆ กันไดมาพบกัน และกอเกิดเปนเครือขายกิจกรรมนิสิตระดับมหาวิทยาลัยขึ้น 

                                                           
7 โปรดดู ปกรณ เลิศเสถียรชัย (2545), หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความบันทึกเรื่องราวความรูนึกคิดของ

นิสิตจุฬาฯที่มีตอมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสังคม : พลวัตในการ
ปรับตัวเชิงสถาบันและทางเลือกในอนาคต” และไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนคําปรารภ สําหรับหนังสือเลมนี ้
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เครือขายที่เกิดนี้มีความยืดหยุนสูง ไมเรียกรองขอผูกมัดจากผูเขารวมมากนัก แตเนนความสําคัญที่ความสนใจ
ตอประเด็นตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยและสังคมของแตละคน  
   

3) นิสิตไดเปล่ียนสถานภาพจากการเปนผูถูกศึกษามาเปนผูศึกษา 
  โดยภาพทั่ว ๆ ไปนั้น จะพบวาผู (เปน) ใหญในสังคม ผูที่ศึกษาวิจยัเกี่ยวกับเยาวชน และ
อาจารยในมหาวิทยาลัย มกัแสดงความหวงใย ความคาดหวังอันดีตอเยาวชนและนิสิต รวมทั้งพยายามอธิบาย
ถึงพฤติกรรม ความคิด การแสดงออกตาง ๆ ของนิสิตในแงมุมตาง ๆ ในขณะทีเ่สียงที่มาจากนิสิตในการ
อธิบายตัวเองนั้นมีนอยมากและเบามาก นอกจากนี้ ภาษาที่นิสิตเหลานี้เปลงออกมานั้น ก็ไมเปนที่เขาใจกัน
ไดในสังคมมากนักอีกดวย  ในงานวิจยัช้ินนี้ นิสิตสามารถลุกขึ้นมาอธิบายตัวเองในแงมุมและประเด็นที่
ตนเองตองการจะประกาศใหคนอื่นเขาใจ ดังจะเห็นไดจากงานเสวนาวจิารณดนตรี ซ่ึงใชช่ือวา “แลตน…บน
บรรทัด 5 เสน” เปนการมองตัวตน ความคิดความรูสึก ของนิสิตแตละคน ผานบทเพลงที่แตละคนฟง ไมวา
จะเปนนิสิตทีฟ่งเพลงแนวอนิดี้, แนวคลาสสิก, เพลงลูกทุง, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงปอบ ฯลฯ ซ่ึงนิสิตไดอธิบาย
ถึงที่มาที่ไปของการฟงเพลงแนวนั้น ๆ รวมทั้งเมื่อฟงเพลงแลวคิดอยางไรกับเพลง การมีอารมณรวมกับเพลง 
การมองเพลงวาสะทอนจากสภาพการณในสังคมอยางไร 

 
4) นิสิตกับกระบวนการมีสวนรวมในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  ในชวงเริ่มตนของการรวมกลุมนิสิต ไดมีการรวบรวมประเด็นปญหาตาง ๆ ที่นิสิตใหความ
สนใจศึกษาและจัดทําเปนโครงการกิจกรรม ประเด็นทีเ่สนอกันมา ไดแก ความเปนไปของนิสิตที่มีภูมิหลัง
อยูในเมืองกับอยูในชนบท (ในโครงการลูกชาวบานในมหาวิทยาลัย), โครงการศึกษามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบ, มหาวิทยาลัยกับชมุชนรายรอบ, นิสิตกับการบริโภคที่ยั่งยนื, โครงการวาดวยวิถีชีวติสมัยใหม, 
โครงการคีตกวีนิพนธ ฯลฯ ส่ิงเหลานี้บอกอะไรแกเรา คําตอบหนึ่งทีไ่ดคือ นิสิตเหลานี้มิไดหมกหมุนอยูแต
เพียงเรื่องความกาวหนาในชวีิตการเรียนของตนเอง หรือสนใจแตเร่ืองการแตงกาย เร่ืองเที่ยว ไรสาระ ดังที่
ผูคนในสังคมมักเขาใจกัน  ในทางตรงกันขาม นิสิตเหลานี้ไดใหความสนใจตอเร่ืองอื่น ๆ ในสังคมอยูมิใช
นอย ทั้งในแงของการเชื่อมโยงเรื่องของตนเองเขากับเรือ่งอื่น ๆ ของสังคม  การมองหนาที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยกบัสังคมในเบื้องตนและโดยเฉพาะสวนทีใ่กลชิดที่สุดซึ่งก็คือชุมชนรายรอบบริเวณทีต่ั้งของ
มหาวิทยาลัยนัน่เอง   

  นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญอกีอยางหนึ่งที่ไดจากความสนใจขางตน คือ วิธีคิดตอการรวม
สรางสังคมแหงการเรียนรู  กลาวคือ นิสิตจํานวนหนึ่งไมไดมองวา ‘สังคม’ เปนสิ่งที่ ‘อยูไกลตวั’ และเปน
เร่ือง ‘ใหญ ๆ ระดับโครงสราง’ เทานั้น แต ‘สังคม’ ในยคุโลกาภิวัตนนั้นบูรณาการอยูในระดับ
ชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ซ่ึงมีวิถีชีวิตวถีิวัฒนธรรมในหลากหลายรปูแบบ  ดังนัน้ ‘สังคม’ จึงมีอยูทั้งใน 
“ขางใน ที่นี่” (in here) และ “ขางนอก ทีน่ั่น” (out there)  (Gidden, Anthony, 2001 : 48-77)  การรวมกัน
ขับเคลื่อนสังคมนั้น จําเปนตองใหความสําคัญกับปริมณฑลทางสังคมทั้งสองแบบ รวมทั้งใหความสําคัญกับ
ประสบการณและความรูสึกในระดับชวีิตประจําวนัของแตละคนดวยเชนกัน เพื่อรวมกันเรียนรูรูปแบบการ
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ขับเคลื่อนสังคมแบบตาง ๆ โดยหลีกเลี่ยงยดึ “พิมพเขยีว” แบบใดแบบหนึ่ง  เมื่อเปนดังนี้แลว เราจะไดยุวชน
ที่ไมตกเปนเพยีงผูถูกกระทําของกระแส หรือยึดถือวาตวัเองตองเปนผูกระทําในแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น แต
ไดยวุชนที่สามารถเปนผูกระทําตอสังคมไดหลากหลายรูปแบบ และรวมกันสรางสังคมแหงการเรยีนรู ซ่ึง
เปนสังคมที่ทุกคนรวมเรยีนรูกันและกันไปพรอม ๆ กับการขับเคลื่อนสังคม (โปรดดู Chanchai, 2003) อาจ
กลาวไดวาสงัคมยุคปจจุบัน ควรกาวพนจากกรอบกฎเกณฑเร่ืองบทบาทตอสังคมของนิสตินกัศึกษาและ
เยาวชนเพียงแบบใดแบบหนึง่อยางตายตัว และใหความสําคัญกับการวางบทบาทตอสังคมของตัวเยาวชนแต
ละคนโดยตัวของเขาเอง และโดยอางอิงกับบริบทเงื่อนไขแวดลอมในชีวิตของแตละคนมากกวา  

 
5. ขอเสนอแนะ : ความคิดบางประการ สูการวิจัยนิสิตนักศึกษาในอนาคต 
  งานวิจัยคร้ังนี้กอใหเกิดการเปดประเด็นรายละเอียดในชีวิตวัฒนธรรมของนิสิตในหลาย ๆ 
แงมุมทีเดียว อยางไรก็ตาม มีประเด็นคําถามที่นาสนใจคนควาวิจัยเพิ่มเติมอีกมากมาย  ในที่นี้ จะขอยกมา
จํานวนหนึ่ง ดังนี้ 

1) ความซับซอนหลากหลายของกลุมนิสิต 
  แมกลุมนิสิตผูรวมโครงการวิจัยนี้จะมีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตจุฬาฯ
ทั้งหมด  แตภายในกลุมกลับมีความซับซอนหลากหลายเปนอยางมาก  กลาวคือ  สมาชิกแตละคนแมจะมี
ความหวังอยากเห็นการริเร่ิมกิจกรรมของนิสิตแนวสรางสรรคที่แหวกออกไปจากการสืบทอดกิจกรรมตาม
จารีตที่มีอยู  ทวาสมาชิกแตละคนก็มีความสนใจในประเด็นปญหา  งานอดิเรก  วิชาความรู ฯลฯ ที่แตกตางกัน
โดยพื้นฐาน ความซับซอนหลากหลายเหลานี้เปนหนทางสําหรับการเจริญสติปญญารวมกันมากกวาที่จะเปน
ปญหา  กลาวคือ โครงการวิจัยนี้ไดเอื้อใหนิสิตที่มีความรูสึกนึกคิดแตกตางกันเหลานี้ไดมาปะทะสังสรรค  
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เกิดนวัตกรรมทางความคิดใหมๆ  นิสิตบางคนไดเห็นสิ่งที่ไมเคยจับจองมากอน  ไดตั้ง
คําถามกับสิ่งที่เคยฟงผานๆมากอน  ที่สําคัญคือ ไดลองเปลี่ยน “มุม” ในการ “มอง” บางสิ่งบางอยาง  ซ่ึง
นับเปนหัวใจสําคัญสําหรับการสรางสังคมแหงการเรียนรูในยุคปจจุบันที่ถูกทวมทับดวยขอมูลขาวสาร
มากมายมหาศาล 

  อยางไรก็ตาม เมื่อคํานึงถึงปจจัยที่วา กลุมนิสิตเหลานี้รํ่าเรียนกันในคณะและชั้นปที่แตกตาง
กัน จึงไมคอยมีเวลาตรงกันในการปะทะสังสรรคกันโดยตรงอยางพรอมหนาพรอมตามากนัก  การแปร
สภาพความรูสึกนึกคิดที่รุมรวยหลากหลายอยูเปนศักยภาพเดิมของกลุมนิสิตเหลานี้ไปเปนพลังขับเคลื่อนใน
การจัดกิจกรรมที่ขยายการมีสวนรวมไปสูนิสิตคนอื่นๆจึงประสบปญหาอยูบาง และสงผลใหบางความคิด
และบางกลุมกิจกรรมยอยภายใตเครือขายฯไมสามารถดําเนินการใหเปนรูปธรรมได  ดังนั้นการปรับวิธีการ
วิจัยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนิสิตยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับเงื่อนไขการเรียนการสอนบางอยางเพื่อเอื้อให
นิสิตไดมีเวลาคิด ไตรตรอง และนําพลังอันหลากหลายของแตละคนมารวมกัน เพื่อสรางสรรคกิจกรรมใหม 
ๆ เปนเรื่องที่ควรไดรับการพิจารณาตอไป 
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2) การใหความหมายตอพื้นท่ีการศึกษา 
  พื้นที่ของการศึกษาสําหรับโครงการวิจัยนี้คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงไมใชพื้นที่ปด 
และนิสิตที่ “อาศัย” อยูในพื้นที่นี้ก็มิไดอาศัยอยูในความหมายที่ผูกติดกับมิติทางกายภาพอยางที่รับรูไดดวย
ตาเห็นเทานั้น  กลาวคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูใจกลางแหลงธุรกิจการคาการ
บริโภคที่ครึกครื้นตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ มากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ  ทั้งยังเปนศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงที่ทันสมัย  ในอีกดานหนึ่ง เทคโนโลยีโทรคมนาคมล้ํายุค/ไรสายทั้งหลาย เชน อินเทอรเน็ท  
โทรศัพทมือถือ  สอดแทรกเขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตนิสิตจุฬาฯจํานวนมาก  ณ จุดนี้ คณะผูวิจัยมี
คําถามรวมกันบางประการ  ซ่ึงเปนประเด็นปญหาใหญที่อาจทําใหเกิดประโยชนตอการศึกษาวิจัยเร่ือง
วัฒนธรรมนิสิต/วัฒนธรรมวัยรุนไทยทามกลางกระแสโลกาภิวัตนตอไปได   เชน  เงื่อนไขปจจัยเหลานี้
สัมพันธอยางไรกับการนึกคิดเรื่องพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในประสบการณของนิสิต?  ประสบการณดังกลาว
สัมพันธอยางไรกับการนึกคิดเรื่องการมีสวนรวมในการสรางสังคมแหงการเรียนรูโดยนิสิต? เปนตน 
 

3) นิสิตจุฬาฯคือใคร?/ ใครคือนิสิตจุฬาฯ? 
  ความเปนตัวตนของนิสิตจุฬาฯมักถูกมองกันในลักษณะที่เปนภาพประทับ (stereotype) บาง
ประการ เชน เรียนหนังสือเกง  สอบไดคะแนนดี  หรูหรา-ไมติดดิน ฯลฯ หรือไมก็มักจะแยกแยะความเปน
ตัวตนของนิสิตดวยเกณฑพิจารณากวางๆที่คุนเคยกันดี เชน นิสิตคณะนั้นมีลักษณะอยางนี้  นิสิตในสายวิชานี้
มีลักษณะอยางนั้น หรือนิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ตางกันจะมีความรูสึกนึกคิดตอตนเองและตอเร่ืองตางๆแตกตาง
กัน ซ่ึงการมองนิสิตในแนวทางที่กลาวมานี้ มีประโยชนอยูบางตอการทําความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมนิสิตแต
แนวทางดังกลาวไดถูกใชเปนเครื่องมืออยางตายตัว หยุดนิ่ง และคอนขางตัดขาดกับบริบททางสังคมของชีวิต
นิสิตรวมสมัยมากเกินไป  กลาวอยางเปนรูปธรรมไดแก  ในสังคมปจจุบัน มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันทาง
สังคมที่ทํางานดานการศึกษานั้น ไมสามารถผูกขาดการเปนแหลงการเรียนรูขั้นสูงไดอีกตอไป  เพราะมีแหลง
การเรียนรูอ่ืนๆอีกมากมายที่มีศักยภาพในการทาทายความอยากรูอยากเห็นของคนในสังคม  ในกรณีของนิสิต  
เราอาจนึกถึงวิถีชีวิตปจจุบันซึ่งผูกพันอยูกับเครือขายการสื่อสารอยางอินเทอรเน็ต  ขณะที่พวกเขาเหลานี้นั่งอยู
ในศูนยคอมพิวเตอรแลวออนไลนกับโลกกวาง  เขามีจินตนาการอะไรอยูในหัวสมองและหัวใจของเขา  
ขณะที่เขากําลังงวนอยูกับการตั้ง-ตอบกระทูในกระดานขาวสาร (webboard) ดานดนตรี/กีฬา/การเมือง/
ภาพยนตร ฯลฯ ที่เขาสนใจนั้น  เขาคิดอะไรอยูเกี่ยวกับวิชาที่สอนเรื่องเหลานี้ในมหาวิทยาลัย  เราจะแนใจได
อยางไรวาวิชาที่สอนเรื่องเหลานี้ในมหาวิทยาลัยใหคําตอบกับคําถามที่พวกเขาสนใจตามที่แสดงออกในเว็บ
บอรดไดดีกวาคูสนทนาในเว็บบอรดนั้น  เชนเดียวกับที่เราเคยสงสัยถึงความนาเชื่อถือของความรูวาดวยการ
จัดการทรัพยากรที่สรางและสอนกันในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับภูมิปญญาในการรักษาปาของชนเผา
กะเหรี่ยง8 

                                                           
8 นฤมล  ทับจุมพล แหงคณะรัฐศาสตร จุฬาฯ เคยอภิปรายถึงประเด็นเรื่องการเมืองของความรูในกรณีที่ชาวบานปาก

มูนลุกขึ้นมาทําการศึกษาผลที่เกิดจากการเปดเขื่อนปากมูนดวยตนเอง โปรดดู สุริชัย หวันแกว (2545ก : 89-94) 
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  นอกจากนี้ เมื่อนิสิตจุฬาฯกําลังยืนอยูที่หนาศาลาพระเกี้ยวเพื่อรอรถชัทเทิลบัสสาย 1 ไป
สยามสแควรนั้น9 ขาของเขายืนอยูที่หนาศาลาพระเกี้ยว แตคําถามก็คือหัวสมองและหัวใจของเขาอยูที่ไหน  ถา
หากสยามสแควรคือที่ทางที่ ส่ือสารตัวตนของเขากับโลกของขอมูลขาวสารใบใหญในโรงภาพยนตร  
รานอาหารจานดวน  รานอาหารญี่ปุน  รานอาหาร “ไทยๆ” และเรือนรานบานชองที่ขายสินคาสารพัดอยาง  ที่
ผานมาเรามักจะสรุปรวบยอดสถานการณเชนนี้งายๆเพียงวา นิสิตจุฬาฯกําลังตกอยูในวังวนของบริโภคนิยม 
โดยไมนิยมทําความเขาใจวาในสภาวการณเชนนี้นิสิตจุฬาฯเรียนรูอะไร  มีเหตุปจจัยอะไรที่ผลักใหนิสิตออก
จากจุฬาฯไป “เดินสยาม” แทน  หรือเงื่อนไขปจจัยแวดลอมทั้งในระดับใกลตัวนิสิตเชนมหาวิทยาลัยหรือใน
ระดับบานเมืองไดกระตุนสงเสริมใหนิสิตไดสรางสรรคอะไรอีกบางนอกจากสูตรสําเร็จติดปาก เชน ดนตรี
และกีฬา (ซ่ึงก็ไมคอยมีที่ทางใหเลนมากเทาไรนัก เพราะสนามหญามักมีปาย “หามเลนฟุตบอล”, สนามบาสฯ
มักกลายเปนลานจอดรถ)  ความเขาใจในปญหาเหลานี้ยอมสงผลโดยตรงกับการนึกคิดเรื่องการมีสวนรวมใน
การสรางสังคมแหงการเรียนรูในมุมมองของนิสิตจุฬาฯ 

  ที่กลาวมาเปนเพียงตัวอยางรูปธรรมบางอยางที่สามารถชี้ใหเห็นไดอยางชัดเจนใน
ความสัมพันธกับบริบททางสังคมรวมสมัย  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นนาสนใจเกี่ยวกับความเปนตัวตนของ
นิสิตจุฬาฯที่เกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยในยุคสมัยที่เรียกกันวา “โลกาภิวัตน” อีกบางประการซึ่งอาจเปนคําถาม
ใหทําการสืบคนตอไปได เชน ในยุคปจจุบันที่ความประสงคในการไป “ศึกษาตอ” ยังตางประเทศของนิสิต
จุฬาฯมีมากอยางลนหลามนั้น  คําถามงายๆบางประการที่อาจตั้งขึ้นไดก็เชน แลวนิสิตเหลานี้มองการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีของตัวเองที่จุฬาฯวาอยางไร  เปนการเรียนเพื่อใหได “ใบผานทาง” หรือจุฬาฯเปน 
“ทางผาน” สําหรับการไปศึกษาตอยังตางประเทศ ฯลฯ 

 
6. สรุป (Conclusion) 
  งานวิจัยช้ินนี้ เปนสวนหนึ่งของความพยายามที่จะทําใหสังคมมีความเขาใจตอความรูสึกนึก
คิดที่นิสิตประกอบสรางขึ้นในหวงการใชชีวิตประจําวันของแตละคนในมหาวิทยาลัย ทามกลางลมหายใจ
ของโลกาภิวัตนอันถาโถมในปจจุบัน  กิจกรรมตาง ๆ ในงานวิจัยที่นิสิตไดรวมกันสรางสรรคขึ้น ในนาม 
“เครือขายสยามเด็กเลน” ทั้งที่เปนการอภิปรายประเด็นปญหาเงื่อนไขทางสังคมที่ไมสูจะเอื้อใหตนเองได
เติบโตพัฒนาศักยภาพมากนัก  และกอเกิดเปนการวิจารณภาพยนตร หนังสือ และดนตรี ฯลฯ  กิจกรรม
ดังกลาวกอผลใหความเปลี่ยนแปลงบางอยาง กลาวคือ นิสิตซึ่งโดยปกติแลวมักตกเปนผูถูกศึกษาและผูถูก
อธิบาย ไดกลับบทบาทมาแสดงเปนผูศึกษาและผูอธิบายดวยตัวเอง  นอกจากนี้ พื้นที่ที่จะใหนิสิตไดสงเสียง
อธิบายตัวเองไดถูกบุกเบิกใหกวางขึ้นผานกิจกรรมตาง ๆ และมีแนวโนมเอื้อโอกาสใหนิสิตและเยาวชนกลุม
อ่ืน ๆ เขามารวมสงเสียงอธิบายตัวเอง ในขณะเดียวกันก็เปนกรุยทางพื้นที่ลักษณะนี้ใหกวางขึ้นอีกเปนลําดับ 

                                                           
9 โครงการเดินรถโดยสายภายในจุฬาฯ บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากรของจุฬาฯ ใหบริการโดยแบงออกเปนสอง

สายคือสาย 1 ศาลาพระเกี้ยว-สยามสแควร และสาย 2 ศาลาพระเกี้ยว-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ทั้งนี้ผูใชบริการ
เสียคาบริการคราวละ 2 บาท 
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ๆ ไปดวย  กระบวนการเหลานี้ หากกลาวถึงที่สุดแลว เปนการเอื้ออํานวยใหนิสิตหันมาทบทวน สราง และ
นิยามความหมายใหมเกี่ยวกับตัวตนของตนเองอยางเชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งที่ใหญกวา เพื่อรวมเปนสวน
หนึ่งของการสรางสังคมแหงการเรียนรูตอไป ดังที่นิสิตผูรวมงานวิจัยอยางใกลชิดไดเขียนความเรียงบอก
กลาวเลาถึงความคิดของตัวเองใหคณะผูวิจัยไดรับรู และไดนํามาใสไวในภาคผนวกของบทความนี้อีกดวย 

  การสรรหากิจกรรมแนวใหม ๆ ที่รองรับกับความสนใจอันหลากหลายของนิสิตไดดีกวา 
ยังคงถูกสรางขึ้นมาอยางสืบเนื่องแมงานวิจัยจะสิ้นสุดลง อาทิเชน การประชุมเสวนา “รากหญา-โลกาภิวัตน  :  
ความมั่นคงของมนุษยในประสบการณหนุมสาวจากประเทศไทย” เพื่อประมวลขอความคิดรวมกันถึงประเด็น
เยาวชนในมิติความมั่นคงของมนุษย เสนอตอคณะกรรมาธิการวาดวยความมั่นคงของมนุษย (Commission on 
Human Security) ซ่ึงในงานนี้มีเยาวชนคนรุนใหมที่หลากหลายยิ่งกวาเดิมนอกเหนือไปจากผูที่รํ่าเรียนใน
มหาวิทยาลัยไดเขารวมดวย  มีทั้งหนุมสาวที่มีภูมิหลังแตกตางกันทั้งในดานที่ดินถ่ินเกิด, การศึกษา, การ
ประกอบอาชีพ  ฯลฯ เชน ชนกลุมนอย, หนุมสาวที่ไดรับผลกระทบดานชีวิตความเปนอยูจากโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ, หนุมสาวที่เจ็บปวยจากการทํางาน, หนุมสาวพิการ, ตลอดจนบรรณาธิการนิตยสาร, นักบิน ฯลฯ  
นอกจากนี้ นิสิตกลุมนี้ยังไดทํากิจกรรมรวมเปนสวนหนึ่งของกระแสสันติภาพโลกในวันรณรงค “รวมพลัง 
หยุดยั้งสงคราม” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2546 ที่ผาน และในปจจุบันก็กําลังเตรียมตัวจัดกิจกรรมเพื่อนําเสนอ
มุมมองใหม ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ 14 ตุลาฯจากทัศนะของคนหนุมสาว เนื่องในงานรําลึก “30 ป 14 ตุลา”  
รวมทั้งการดําเนินโครงการวิจัยวาดวยความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมอีกดวย 

  กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดสะทอนใหเราไดเห็นถึงโลกทางสังคมจากมุมมองของนิสิต ซ่ึงเปน
ความหวังของคณะวิจัยที่เห็นวานาจะทําใหสังคมเขาใจเยาวชนคนรุนใหม และวางตัวเองเพื่อสงเสริมศักยภาพ
ของเยาวชนไดดีขึ้นสืบไปในอนาคต  อยางไรก็ตาม งานวิจัยช้ินนี้ไมอาจถือไดวาเปนตัวแทนคําอธิบายนิสิตได
ทั้งหมดทั้งมวล และอยางสําเร็จรูป รวมทั้งไมอาจถือไดวาเปนแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับนิสิต (และเยาวชน) 
อยางตายตัวได เพราะนิสิตยอมมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่หมุนไปอยูตลอดเวลา  งานวิจัยช้ิน
นี้เปนเพียงแคสายลมที่พัดโหมใหประกายไฟในตัวของนิสิต (และเยาวชนคนรุนใหม) ที่มีอยูกอนหนานั้น
นานแลว ไดคุโชนและโหมลุกขึ้นเปนเปลวไฟแหงความสรางสรรคและสนุกสนานในการรวมเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางสังคมแหงการเรียนรู  คุณความดีที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ ขอมอบใหแดเหลานิสิต นักศึกษา และ
เยาวชนคนรุนใหมทั้งหลายที่พยายามเชื่อมโยงความใฝฝนและจินตนาการของตนเอง แปรเปลี่ยนเปนพลังใน
การขับเคลื่อนสังคมสืบไป 
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ภาคผนวก  
การเรียนรูท่ีสูญหาย 

ปกรณ เลิศเสถียรชัย 

  เมื่อผูใฝการเรียนรูเขามายังมหาวิทยาลัยแลวพบวาสูญพลังของความอยากรูอยากเห็นไป  
นั่นคือจุดตกต่ําที่สุดของมหาวิทยาลัยในฐานะแหลงสรางแรงบันดาลใจ แตในอีกดานหนึ่ง นี่คือความสําเร็จ
สูงสุดของการเปนแหลงผลิตคน  ทําไมผมจึงตองกลาวเชนนั้น  ผมยอนนึกสภาพตนเองเมื่อกอนเขามาอยูใน
มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติและต้ังเปาฝนกับมันวานาจะเปนที่ที่ใหเราเขามาเติมเต็มความฝนและความ
ตองการเรียนรูที่ไมมีวันสุดสิ้น เวลานั้นคือเวลาวาดวิมานใหกับระบบการศึกษาไทย  แตเมื่อไดเขามาอยูใน
สถานศึกษาอันทรงเกียรติ การเรียนรูคือส่ิงที่เหี่ยวแหง บรรยากาศรอบขางบีบคั้นใหรูสึกเหมือนวาที่แหงนี้ไม
มีอะไรนอกจากความเวิ้งวางวางเปลา นั่งรับสิ่งที่เรียกวา “ความรู” ทั้งวัน ตกเย็นออกจากหองเรียนเดินใจลอย
ดูตนจามจุรี กอนที่จะกลับบานโดยไมมีอะไรใหรูสึกเปนแรงบันดาลใจอะไรแมแตนอย  อาจจะมีบางทานที่
บอกวาถารูสึกเหี่ยวแหงไมมีอะไรทําก็ไปหากิจกรรมทําสิ  นั่นเปนความคิดที่หางจากความเปนจริงนัก  
สภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก็แหงเหี่ยวพอๆกัน  ลําตนของมันแคระแกร็นรอวันตาย ไรน้ํารดจากผูของ
แวะทั้งจากนิสิตและฝายบริหารมหาวิทยาลัย นี่หมายถึงน้ําที่รดดวยชีวิตชีวา ความสรางสรรค ไมใชเม็ดเงิน
หรือประเพณีประจําปโกหรูบังหนาเทานั้น 

  ในขณะที่ภาพจากภายนอกมองมหาวิทยาลัยดวยความงดงามและความคาดหวัง  คนภายใน
อยางผมกลับมองวามันเปนความไรชีวิตและไรการเคลื่อนไหวอยูภายใน  คลายน้ํานิ่งรอวันเนา ผมหาก
เปรียบเหมือนปลาบางทีก็อยากจะวายหนีไปใหพนๆทั้งๆที่รูวาทําไมไดในบอปดอันคับแคบนี้      ภายใต
ความเงียบงันของบอน้ําแมโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผมคิดวาสิ่งที่หลอเล้ียงความดํารงอยู
ของสภาพนาหงอยเหงาเชนนี้คือมายาคติของ “การให”     ภาพลวงของ ความรูที่ตอง “ให” จากอาจารยสูศิษย   
กิจกรรมที่ “ให” จากรุนพี่สูรุนนอง เหลานี้เองที่ทําใหความตายดานของมหาวิทยาลัยบังเกิดขึ้น     ทั้งนี้เมื่อ
โลกโลกาภิวัตนทวีความมีชีวิตมากขึ้นทุกขณะ ความทาทายลาสุดของมหาวิทยาลัยจึงคือ สรางองครวมของ
การเรียนรู    ปญหาสําคัญเฉพาะหนาคือ มหาวิทยาลัยไทยทราบความสําคัญของความทาทายนี้แลวหรือ?  
ตอบดวยการมองโลกในแงดี มหาวิทยาลัยทราบความทาทายเหลานี้ แตวิธีการตอบสนองหาใชวิธีที่ถูกตอง
ไปเสียทั้งหมด   วิธีตอบสนองโดยจัดตั้งกฎเกณฑและการตรวจสอบคุณภาพสารพัด ผลดีคือคุณภาพและ
ระเบียบ แตในดานลบคือการตีกรอบการเรียนรู หมกมุนกับแผนกับเปาหมาย   แตขาดมุมมองที่สําคัญไปวา
มหาวิทยาลัยจะสัมพันธกับชีวิตคนและสังคมจริงไดอยางไร? 

  ในโลกที่พรมแดนเริ่มจางลง  ผมสามารถดูสารคดีในทีวีแลวเรียนรูเร่ืองในอีกโลกหนึ่งได 
เพื่อนรุนพี่ผมคนหนึ่งสามารถไปผจญภัยที่เทือกเขาหิมาลัย กลับมานั่งศึกษาธรรมที่สวนโมกข ตอดวย full 
moon party  ประสบการณบนความแตกตางหลากหลายและขามวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีความจําเปนและใครๆ
ก็ใครเรียนรู แตมหาวิทยาลัยกลับไมตระหนักถึงความจําเปนเหลานี้ การแบงสาขาวิชาและเนนคุณภาพทาง
วิชาการตัดประสบการณชีวิตและสังคมออกไปอยางนาเสียดาย  ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่ความหงอยเหงาจะ
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เขามาครอบคลุมมหาวิทยาลัย และทําใหเราเรียกรองประชาคมในมหาวิทยาลัยใหเกิดขึ้น  ชีวิตชีวาและการ
รวมกันเรียนรู (ที่ไมใชแคการ “ให”) ตองเปนพื้นฐานสําคัญของประชาคมนี้ 

 ไมใชผมคนเดียวเทานั้นที่คิดเชนนี้  เพื่อนๆผมจํานวนหนึ่งก็คิดเชนนี้เหมือนกัน  เมื่อประกอบกับ
แรงยุจากรุนพี่ที่รูจักกลุมหนึ่ง  เราทั้งหมดจึงรวมกันตั้งกลุมอิสระเพื่อทํากิจกรรมเพื่อความมีชีวิตชีวาและ
รวมกันเรียนรู  กลุมนี้ช่ือวา “สยามเด็กเลน”  ในขณะนั้นเราตั้งกันเลนๆกึ่งเอาจริงเอาจัง หากิจกรรมมาทํา
เร่ือยๆในฐานะที่กิจกรรมเปนการเรียนรูของกลุมมากกวาเปนประเพณี   ดวยกลุมนี้เองที่ทําใหเพื่อนๆและผม
รูสึกวาตัวตนในมหาวิทยาลัยเร่ิมมีชีวิตชีวามากขึ้น  แตอยางไรก็ดี มีสองสิ่งที่เราตระหนักคือ หนึ่ง การเรียนรู
นั้นไมอาจจํากัดอยูดวยกรอบของคณะ สาขาวิชา หรือ ชมรม  และ สอง แมการเรียนรูจะเกิดโดยไรขอจํากัด  
แตขอบีบรัดคือ พื้นที่เพื่อการแสดงออกและการเรียนรู ไดขาดหายไป ในปจจุบัน กรอบคิดของผูใหญที่ใช
ตัดสินการเรียนรูของเยาวชนยังไมเปดกวางนัก   เยาวชนมักถูกตีตราไปกอนหนาแลววา ไรสติ บริโภคนิยม 
เหอตามกระแส  ตัวผมเองยอมรับวาสวนหนึ่งเปนเชนนั้นจริง แตจํานวนมากนักที่มีความรูสึกนึกคิดและ
สติปญญามากพอตัวทีเดียว  ปญหาคือเรามีที่ทางใหเขาไดทําอะไรบางหรือไม  นอกจากมีพื้นที่เปน
ศูนยการคาใหเขาเดิน มีโรงหนังใหเขาดู  เห็นไดวา  ในขณะที่เราเรียกรองใหเขาเหลานั้นแสดงปญญา เราก็
กลับไปจํากัดวิธีการแสดงออกของพวกเขาเสียเอง 

 ผมมีความคิดเห็นวา ในสังคม (ทั้งไทยและโลก) ที่ความรนุแรงเพิ่มทั้งปริมาณและขนาดมากขึ้นทุก
ขณะ  การรวมกันเรียนรูจากชีวิตจริงและประสบการณสามารถลดความรุนแรงนี้ได  ในทางกลับกนั ความไร
ชีวิตชีวาในการศึกษาทําลายความเขาใจรวมกันในสังคมและเพิ่มความรุนแรงไมวาทางกายภาพหรอืทาง
โครงสราง   ผมเชื่อวา หากเราตระหนักวาเยาวชนมีศักยภาพที่จะเรียนรู โดยเฉพาะเยาวชนในมหาวทิยาลัย 
(แตไมจาํกัดแคในมหาวิทยาลัย) รวมทั้งสงเสริมพวกเขาโดยไมใชการยดัเยยีดใหอยางชี้นําแตรวมกนัเดินทาง
เรียนรู    ชีวิตชีวาที่หายไปจะกลับมา  การเรียนรูที่หายไปจะกลับมา  และมหาวิทยาลัยจะไมใชสถานที่ที่ทํา
ใหใครผิดหวังอีกตอไป 
 


