
 

 

น้ําในมหาสมุทร 

แด 60 ปอาจารยสุริชัย 

มหาสมุทร ใหญเหนอืน้ําทั้งปวง วางตนในที่ตํ่า น้ําใหญนอยไหลมาสู  
ใหกําเนิด ไมถอืตนเปนเจาของ  บํารุงเลี้ยง ไมคิดครอบครอง 
ไรรูปลักษณ ทะลุสิ่งไรชอง ไมจับยึด ไมลื่นหลุด 
ไมหมดจด จึงนาฟง ไรคําตอบ นารวมทาง 
อยูรั้งทาย คือหนาสุด  ระนาดทุม คุมทั้งวง   
ดวยยอมงอ จึงตรงได  ดวยออนโยน จึงแข็งแกรง  

 
มักมีคํากลาวกันในบรรดาลูกศิษยลูกหาที่เคยทํางานกับอาจารยสุริชัย หวันแกว อยูเสมอวาอาจารยเปน

ดั่ง “พระอาทิตย…อยูไกลๆแลวอบอุน แตอยูใกลๆแลวรอน”  ระหวางที่ผมทํางานอยูกับอาจารยก็รูสึกอะไร
คลายๆเชนนั้นเหมือนกัน แตในวาระครบรอบวันเกิดปที่ 60 ของอาจารยนั้น เมื่อทบทวนเกี่ยวกับตัวตนและ
วิธีการทํางานของอาจารย โดยมองกลับไปหวงเวลา 8 ปที่ไดมีโอกาสรูจักอาจารยมา โดยเฉพาะในชวง 4-5 
หลังมานี้ ผมเปล่ียนความรูสึกใหมวาอาจารยเปนดุจด่ัง “น้ําในมหาสมุทร” มากกวา  
 

พบพาน 

น้ําจะไหลลงสู “ที่ตํ่า” อยูเสมอ ดังที่อาจารยมักใหความสําคัญกับปญหาของคนชายขอบมาแตไหนแต
ไร และเพราะอาจารยวางตัวในที่ตํ่า (อันเปนที่ต้ังของมหาสมุทร) สายน้ําใหญนอยจึงไหลมาสู  บรรดาคนทํางาน
ทางสังคมนอยใหญหล่ังไหลมาสูอาจารยไมเคยขาดสาย เพื่อขอคําปรึกษา ชี้แนะ และความชวยเหลือเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาตางๆทางสังคม...และดวยวิถีเดียวกันนี้เอง เรือนอยบนลําธารสายกระจอยรอยอยางผม จึงไหล
ลองลงมาสูอาจารยสุริชัยในทองทะเลใหญเชนกัน 

ตลอดชวงเวลาที่ผมเรียนปริญญาโททางวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯนั้น ผมต้ังคําถามกับตัวเองอยาง
จริงจังถึงบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรและวิทยาศาสตรตอสังคมวาควรเปนอยางไรกันแน?   
นักศึกษาวิศวะฯนั้นถูกสอนใหต้ังคําถามแตเพียงวาจะสรางสิ่งประดิษฐตางๆไดอยางไร ในขณะที่สิ่งที่เรียกวา 
“สังคม” นั้น ก็มักถูกสอนใหมองวาเปน “สิ่งที่จะถูกพัฒนา” โดยบรรดาวิศวกรและนักวิทยาศาสตรทั้งหลาย  ชวง
ใกลจบปริญญาโทเปนชวงที่สมัชชาคนจนและขบวนการตอตานเขื่อนปากมูลของชาวบานที่ลําน้ํามูนกําลังเปน
ประเด็นรอนแรงในสังคมไทยอีกครั้ง  ผมเคยตั้งคําถามกับอาจารยวิศวะฯทานหนึ่งวา ผลกระทบทางสังคมที่
เขื่อนปากมูลมีตอชีวิตของชาวบาน (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย) นั้น วิศวะ (ซึ่งเปนผูสราง) ควรมีสวน
รับผิดชอบอยางไร?  อาจารยทานนั้นตอบไดอยางนาประทับใจวา “สมมติเราสรางรถยนต แลวเกิดรถยนตไปชน
คน เราตองรับผิดชอบดวยรึ?” 

คําตอบนี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผมโซซัดโซเซลอยละลองไปในแองน้ําวนอยูหลายสัปดาห จนวันหนึ่งได
ไปพานพบกับอาจารยสุริชัย เนื่องดวยเพื่อนคนหนึ่งชวนไปเปนผูชวยวิจัยของอาจารยในโครงการวิจัยชื่อ “จุฬา
ฯกับสังคม” ชื่อโครงการนี้พุงปกกลางใจของผมซึ่งกําลังต้ังคําถามเกี่ยวกับ “วิศวะ/วิทยาศาสตรกับสังคม” อยู
พอดี สงกรานตป 2544 จึงเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผมพาตัวเองแจวเรือออกจากคุงน้ําวิศวกรรม ไปสัมผัสวิถีแหง
สังคมวิทยาในทองทะเลใหมที่ไมเคยรูจักมากอน (และฝกตนแบบนอกระบบการศึกษาในฐานะผูชวยวิจัย) 
ภายใตการชี้แนะของอาจารยอยูราว 4 ป (เทียบเทาการเรียนปริญญาตรีพอดี) โดยตั้งเข็มมุงไววาอยากใหระบบ
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การศึกษาไทยมีจัดการศึกษาแบบขามสาขาวิชาระหวางวิทยาศาสตรและสังคม หรือที่ในตางประเทศเรียกวา 
“วิทยาศาสตรศึกษา” (science studies) นั่นเอง  ตอมาภายใตการ “สอนโดยไมสอน” ของอาจารยที่ใหความ
เคารพคนอื่นอยูเสมอ ผมพบวาคุงน้ําวิศวะ/วิทยาศาสตรนั้น ก็เปนทองทะเลเชนกัน และเปนน้ําผืนเดียวกับ
สังคมศาสตร/สังคมวิทยา เพียงแตเปน “ธารแยกสาย” ในบางขณะเมื่อรุกเขาไปในแผนดินเทานั้น แตแทจริงแลว 
ทั้งสองน้ํานี้ไมเคยแยกจากกัน หากแตกําเนิดจากแหลงเดียวกัน และที่สุด ก็จะตองไหลลงสู “ที่ตํ่า” เพื่อกลับไป
รวมในที่แหงเดียวกันคือมหาสมุทรนั่นเอง (ทองน้ําอื่นๆอยางมนุษยศาสตรก็คงเปนทํานองเดียวกัน)  

ตลอดมา อาจารยจะปฏิบัติทั้งตอตัวผมเอง และตอลําธารและเรือนอยใหญที่ไหลมาสูอาจารยแบบ
เดียวกัน คือ ใหแรงบันดาลใจ สนับสนุนทางความคิด และเปนกําลังใจใหพวกเราทดลองนํา “ขบวนเรือแจว” ไป
ที่นูนที่นี่เพื่อสํารวจทองน้ําอันกวางใหญ ตามความคิดฝนและพลังที่มีอยู โดยใหคําชี้แนะทิศทางที่ควรแจวไป 
พวกเราสรางกิจกรรมและโครงการวิจัยตางๆจํานวนหนึ่ง ทั้งโครงการ “เสวนาคาเฟ” ที่อาจารยสนับสนุนใหเปน 
“เวทีวางๆสําหรับการสรางสรรค” ของนิสิตทามกลางโครงสรางอันแข็งเกร็งของระบบการเรียนการสอนและ
ระบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  โครงการวิจัยขามสาขาเกี่ยวกับ “วิทยาศาสตรและสุขภาวะทางสังคม” ที่ทําให
พวกเรามานั่งถกเถียงกันอยางหนาดําหนาแดงในเรื่องราวอันสะระตะเกี่ยวกับความสืบเนื่องอันซับซอนและการ
ไหลวนสงผลกันไปมาของกระแสน้ําอุนน้ําเย็นของทองน้ําทั้งสองแหง กระทั่งชวงป 2547 เปนตนมา พวกเรา
สวนหนึ่งเริ่มสนใจทําโครงการกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงและสันติวิธีในสามจังหวัดภาคใตของไทย 
ขบวนเรือแจวนอยๆของพวกเราก็ยังไดรับการสนับสนุนอยางดีจากอาจารย และนั่นก็เปนจุดเริ่มตนการสํารวจ
นานน้ําใหมอีกแหงหนึ่งของผมเอง ที่รูจักกันในวงวิชาการวา “สันติศึกษา” (peace studies) 

ทะเลใหญอยางอาจารยไดแบกรับน้ําหนักเรือแจวนอยอยางผมใหแลนสํารวจทองน้ําสังคมวิทยา และดึง
ศักยภาพดานฝพายของผม รวมทั้งหัดฟงภาษาของคลื่นลมและทองทะเลอยู 4 ป แลวก็พาผมมาสงที่นานน้ําอีก
แหงสําหรับการเตรียมลองเรือตอไปไดดวยตัวเอง ภายใตคําสนับสนุนของอาจารยฉันทนา บรรพศิริโชติ ที่ใหผม
สมัครเขาเรียนปริญญาเอกทางรัฐศาสตร (ดวยวุฒิปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตรนี่แหละ!!) ระหวางนั้น 
อาจารยสุริชัยยังคงเปนดั่งน้ําในมหาสมุทรที่ทั้งโอบอุมเรือนอยๆอยางผมใหไปตามเสนทางที่ตัวเองต้ังใจมุงสู 
และทั้งหนุนเนื่องใหผมฝาคลื่นลูกแลวลูกเลา นอกจากการฉุดรั้งความคิดอยากลาออกจากการเรียนปริญญาเอก
ของผมไวดวยประโยควา “course work ปครึ่งเอง คุณทนไดอยูแลว” อาจารยยังใหความกรุณาชวยการเขียน
จดหมายรับรองใหผมถึง 4 ฉบับ คือ เมื่อตอนสมัครเรียนปริญญาเอก ตอนสมัครทุนการศึกษาอีก 2 แหง และ
สุดทายตอนสมัครเขาเปนอาจารยดานสันติวิธีที่มหาวิทยาลัยมหิดล อันเปนการเกื้อหนุนครั้งสําคัญ ที่ผมคิดวา
คงทําใหอาจารยวางใจไดมากขึ้น วาผมเรียนรูภาษาแหงทองทะเลไดถึงระดับที่สามารถลองเรือตอไปไดเองแลว
ในนานน้ําที่ผมคนพบและเลือกแจวไป แตก็ยังไมวายที่ผมจะชักฝพายกลับไปขอความกรุณาใหอาจารยมาสงผม
อีกครั้งในเสนทางชีวิตสวนตัว ดวยการเปนเถาแกฝายชายขึ้นอวยพรในงานแตงงานของผม  เปนอันเสร็จสิ้น 7 
ปแหงภารกิจการทะนุบํารุงทางความคิดและเกื้อหนุนทางอาชีพการงานและชีวิตสวนตัว ที่ครูอยางอาจารยสุริชัย
จะสามารถโอบรับน้ําหนักเรือนอยอยางผมใหแลนตอไปไดเอง (และขณะนี้แลนเองมาได 1 ปแลว) 

สําหรับเรือแจวนอยๆอยางผมแลว ผมระลึกอยูเสมอวาอาจารยเปน “ครูทางสังคมคนแรก” 1 ที่ใหกําเนิด
และทะนุบํารุงผมอยางเปนระบบและตอเนื่อง จนผมเจริญวัยทางความคิดและวุฒิภาวะดานสังคม โดยที่ผมไม
เคยรูสึกเลยแมซักครั้งเดียววาจะถูกอาจารยครอบงํา ทวงบุญคุณ หรือแมแตรูสึกเปนเจาขาวเจาของการพัฒนา
ทางความคิดของผมในฐานะ “เด็กสราง” ของอาจารยเลย  กับลูกศิษยคนอื่นๆอาจารยก็เปนเชนนี้เหมือนกัน ผม

                                                 
1 อันที่จริง คร้ังแรกที่เรียนวิชาทางสังคมนั้น ผมไดเรียนกับอาจารยฉันทนา ในวิชา “ความขัดแยงและความรุนแรงทางการเมือง” ซ่ึงเปนอีก
หน่ึงแรงบันดาลใจแกผม จนปจจุบันเลือกที่จะพาตัวเองอยูในวงการศึกษาดานสันติวิธีดวยเชนกัน ขอขอบพระคุณอาจารยฉันทนามาใน
โอกาสนี้ดวย รวมท้ังขอบพระคุณที่สนับสนุนใหผมสมัครเรียนปริญญาเอกทางรัฐศาสตร 
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รูสึกไดวาอาจารยไมเคยคิดต้ังสํานักขึ้นมาอยางเปนทางการเพื่อหา “เด็กสราง” มาอยูในสังกัดของตัวเองเลย  
ในทางวิชาการ อาจารยก็ไมเคยสถาปนาอะไรขึ้นเปน “สํานักสุริชัย” เลย ทั้งในแงสถาบันและในแงงานคิดงาน
เขียน ไมเคยมีลูกศิษยคนใดอางตัวเองเปนศิษยในสกุลความคิดสายสุริชัยเชนกัน  ซึ่งผมคิดวาตัวอาจารยเองก็
พอใจ เพราะวิถีแหงอาจารย คือ ใหกําเนิด แตมิไดถือตนเปนเจาของ และบํารุงเลี้ยง แตไมคิดเขาครอบครอง 

 

ประมือ 

เทาที่สนทนาทางความคิดกับอาจารยจนปจจุบันนี้ ผมไมเคยสามารถสรางขอสรุปหรืออธิบายแบบแผน 
(อันเปนภารกิจอยางหนึ่งของศาสตรทั้งทางวิทยและสังคม) เกี่ยวกับ “ความเปนสุริชัย” ไดเลยวาอาจารยมีวิธีคิด
วิธีเผชิญปญหาทางสังคมเปนอยางไร  วิธีคิดของอาจารยดูคลายจะเปน “สังคมวิทยา” อันเปนตนธารทาง
วิชาการที่อาจารยถูกฝกฝนมา แตก็ดูคลายไมใช “สังคมวิทยา” อยางที่ผูถูกฝกฝนมาทางนี้จะรูจัก   

ถาจะหาขอสรุปเกี่ยวกับกระบวนทาในเชิงความคิดของอาจารยแลว ผมคิดวาลูกศิษยหลายคนคงรูสึก
เหมือนผมวา กระบวนทาของอาจารยเปนแบบ “ไรกระบวนทา” ดังที่มีพวกเราบางคนบอกวาอาจารยเปนพวก 
“หยิบใบไมขึ้นมาเปนกระบี่ได”  ในชวงที่ฝกตนอยูนั้น ผมเถียงกับอาจารยไมเคยชนะ มองปญหาไมเคยทัน
อาจารย มีแตอาจารยมักทําใหเรา (และธารนอยใหญที่ไหลมาสู) มองเห็นสิ่งตางๆไดไกลกวาที่เรามองอยูเสมอๆ 
วิธีคิดวิเคราะหและหาทางออกตอปญหาสังคมของอาจารยนั้น หากเทียบเปนวิถีกระบี่แลว ตองกลาววา ไร
รูปลักษณ จึงทะลุสิ่งไรชองวาง 

เทาที่ผมสังเกต อาจารยใหความสําคัญตอกระแสการเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนรอยแปดพันประการของสิ่ง
ทั้งหลายอันไมหยุดนิ่งหรือที่อาจารยมักเรียกวา “พลวัต” ขณะเดียวกัน อาจารยก็รูทฤษฎีมากและใหมเสมอ (ดุจ
เดียวกับอาจารยที่นาเคารพของไทยหลายๆคน) และรูวาจะใชหรือไมใชทฤษฎีใดในสถานการณใด ไมยึดติด
กอดแนนในทฤษฎีหนึ่งๆ มีทฤษฎีเปนเพียงตัวชวยมองสภาพปญหาสังคมใหไดคมชัดขึ้นเทานั้น ทําใหไมมี
ทฤษฎีอะไรจะตองปกปอง และไมถูกทฤษฎีปดกั้นความคิดจนมองไมเปนอยางอื่น เปนอีกเรื่องที่ผมไดเรียนรู
จากอาจารยวา ไมจับยึด จึงไมลื่นหลุดมือ กลาวคือ ทั้งไมมีทฤษฎีอะไรใหหลุดมือ และไมมีมิติอันซับซอนของ
สังคมมิติใดใหลื่นหลุด 

ขอสําคัญที่เปนทั้งขอออนและขอเดนของอาจารย คือ เวลาพวกเรามาปรึกษาหรือเวลาอาจารยอภิปราย
ปญหาตางๆในเวทีสาธารณะนั้น หลายคนจะรูสึกวา “ฟงไมรูเรื่อง!?!” แตกตางจากนักคิดหลายๆคนที่เสนอหรือ
ฟนธงอะไรชัดๆเจนๆ เปนที่พออกพอใจผูฟงใหกลับบานไปนอนหลับไดอยางสบายใจ  นี้สวนหนึ่งเปนเพราะ
อาจารยมักพูดสิ่งตางๆออกมาจากหัวจิตหัวใจของตน  ผมยังจําไดเมื่อครั้งที่คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ จัดเวที
สาธารณะในวาระครบรอบกี่ปก็จําไมไดแลวนั้น อาจารยอภิปรายเรื่องความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต ใน
ลักษณะที่ผมอยากเรียกวา “ไฮดปารคเสียงทุมลึก” พูดถึงสภาวะของชาวบานภาคใตที่ตองใชชีวิตทามกลาง
ความรุนแรงที่ซับซอนและรอบดาน พูดในลักษณะ “จากใจผูที่ถูกกลาวถึง ผานใจผูพูด พุงสูใจผูฟง” ผมถึงกับ
น้ําตาซึมและตองโดดเรียนไปเดินเลนใหคลายจิตใจลง และนั่นเปนอีกครั้งที่อาจารยสอน (โดยไมสอน) ให
ซื่อสัตยตอความรูสึกของตนเอง และพูดออกมาตามที่คิดและรูสึก และผมไดเรียนรูวาการสื่อสารโดยใชหัวใจนี้
แหละ เพราะมีความไมหมดจดในทางความคิด/ทฤษฎี มันจึงนาฟง 

อีกสวนหนึ่งที่ทําใหคนมักฟงอาจารยไมคอยรูเรื่องนั้น เปนเพราะอาจารยมักไมคิดคําตอบของตัวเองให
ออกมาเปนแบบสําเร็จรูปหรือเปนรูปธรรมแข็งๆเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แตพูดความคิดของตัวเองแบบคางๆคาๆ ใน
ลักษณะ “ต้ังลูก” หรือชอบแหยใหคนอื่นคิดตอตามจริตของแตละคน เพื่อใหคนฟงไดชวยกันนําศักยภาพของ
ตัวเองมารวมคิดและมารวมสรางสรรคตอไปดวย  เพราะอาจารยไมเคยยึดถือวาตนเอง (หรือจะมีใคร) “เปนผูยึด
กุมสัจธรรม อันจะนํามาเผยแผใหคนอื่นๆไดรูทั่วกัน” เลย  ดังที่อาจารยย้ําอยูเสมอวา “เราทุกคนเปนสวนหนึ่ง
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ของปญหาที่เกิดขึ้น และตองชวยกันแก”  นอกจากนี้ ดวยวิธีการเชนนี้ จึงทําใหแมจะ “ฟงไมรูเรื่อง” แตสายธาร
และเรือนอยใหญยังคงไหลมาสูอาจารยอยูเสมอ ผมคิดวาเพราะฟงแลว ไดอะไรบางอยาง ที่คนฟงก็ไมแนชัดวา
คืออะไร  ผมอยากเรียกวิธีการนี้วา ไรคําตอบเบ็ดเสร็จ ผูคนมากมายจึงรูสึกวานารวมทางรวมคิดและรวมแกไป
ดวยกัน 

 

ดํารงตน 

ผมไดมีโอกาสเฝาดูเหตุการณสําคัญในชีวิตของอาจารย 2 เหตุการณ ที่นํามาเปนแบบอยางในชีวิตของ
ผมไดอยางดี  ต้ังแตชวงป 2547 เปนตนมา เกิดเหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใตอยางตอเนื่อง 
อาจารยยังคง “วางตนในที่ตํ่า” เขาหาปญหาความทุกขของคนพุทธและมุสลิม ณ ชายขอบของสังคม อาจารย
เปนผูหนึ่ง (ในบรรดาอาจารยที่นาเคารพมากมายของไทย) ที่ว่ิงวุนเพื่อหาทางใหเกิดการรวมไมรวมมือกันแกไข
ปญหานี้ กระทั่งในที่สุด กลายเปนผูมีสวนผลักดันสําคัญใหเกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 
(กอส.) ซึ่งมีคุณอานันท ปนยารชุนเปนประธาน และเปนการรวมของปญญาชนสาธารณะที่ใสใจตอปญหาความ
รุนแรงในบางเมืองครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ตัวอาจารยเองไมเคยอวดอางเลยวาเปนบุคคลสําคัญของ
คณะกรรมการชุดนี้  

ในการผลักดันเรื่องการแกปญหาภาคใตนี้ ก็เหมือนดังทุกๆครั้งที่อาจารยจับปญหาคนชายขอบตางๆ 
คือ ทํางานอยูเบื้องหลัง เปนคนคอย “ต้ังลูก” ใหเกิดการขบคิดรวมกัน มากกวาที่จะออกมาอยูเบื้องหนาเปนคน
นําเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ชอบทํางานทางความคิดและสื่อสารกับคนแบบคุยกันตัวตอตัว มากกวาที่จะชอบมา
ปรากฏบนหนาสื่อมวลชน ใชสํานวนอาจารยเจตนา นาควัชระ คือ อาจารยชอบทําตัวเปน “ระนาดทุม” คอยคุม
จังหวะของวงดนตรีทั้งวง มากกวาจะเปน “ระนาดเอก” ที่ขึ้นโซโลนําเดนใหคนอื่นเห็น  เทาที่จําไดมีเพียงครั้ง
เดียวที่ไดมีรูปถายออกมาในสาธารณะ เปนรูปอาจารยยืนอยูตรงกลางระหวางคุณอานันทกับคุณทักษิณ 
อาจารยเลาใหฟงภายหลังวาพยายามจะหลบไมขอไปยืนดวยแลว แตถูกทั้งสองเรียกใหไปยืนดวย เขาทํานองวา
เพราะ “อยูรั้งทาย จึงกลับกลายเปนหนาสุด” แตการออกหนาสื่อดังกลาวก็ยังไมสําคัญเทากับการเปนผูอยูหนา
สุดของปญหา ดวยการอยูเบื้องหลังสุดของกิจกรรมการแกปญหาตางๆ ดังที่อาจารยชอบกระทํา  อยางไรก็ตาม 
ครั้งไหนธารนอยใหญมาขอใหอาจารยชวยออกหนาให และอาจารยพิจารณาแลวเห็นวานาจะกอใหเกิดมรรคผล
ตอผูขอบาง อาจารยก็ไมรั้งรอที่จะเอา “คอไปพาดเขียง” ออกหนาใหเชนกัน 

ผมไดตระหนักถึงความสําคัญของอาจารยสุริชัยตองานดานการแกปญหาความรุนแรง จากปากของ
อาจารยชัยวัฒน สถาอานันท (ซึ่งมีผูเรียกทํานองวาเปน “Father of Peace Studies/Activist in Thailand”) 
อาจารยชัยวัฒนกลาวแกพวกเราที่ขอใหอาจารยชวยมากลาวปดในงานสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนและ
สันติภาพ ทํานองวา (จําไดไมชัด) “คนยังมองเห็นความสําคัญของอาจารยสุริชัยในเรื่องสันติภาพในสามจังหวัด
ภาคใตนอยไป”  การทํางานดานสันติภาพและสันติวิธีของอาจารยสุริชัย ต้ังแตเรื่องสามจังหวัดภาคใตและความ
รุนแรงทางการเมืองในชวง 4-5 ปมานี้ (แมจะไมเคยประกาศตัววาเปน “นักสันติวิธี” เลยก็ตาม) จึงเปน
แบบอยางอยางดีในฐานะมนุษยคนหนึ่ง ที่พยายามใชสติปญญาและกําลังความสามารถเทาที่มีอยู โดยไม
จําเปนตองออกหนา ในการเผชิญหนากับสถานการณความรุนแรงของบานเมือง และเปนกําลังใจใหแกผมที่จะ
ศึกษาเรียนรูตอไปในฐานะ “ผูสนใจสันติวิธี” อีกดวย 

กรณีที่สําคัญที่สุด ที่ผมเฝาดูอาจารยดวยความเคารพและพยายามเรียนรูจากอาจารย คือ เรื่องการ
ธํารงรักษาหลักการของตัวเอง ทามกลางสถานการณและเงื่อนไขบีบคั้นนานาประการ  ในครั้งนั้น แมอาจารยจะ
ไมเห็นดวยกับการรัฐประหารก็ตามที แตอาจารยเลือกพาตัวเขาไปคลุกกับปญหา ไมลอยตัวหรืออยูนอกวงของ
ปญหา โดยตอบรับเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ซึ่งต้ังขึ้นหลังเหตุการณรัฐประหาร  ขณะนั้น 
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เหตุการณรัฐประหารทําใหเกิดความแตกแยกในหมูปญญาชนและภาคประชาสังคมไทยอยางรุนแรง อาจารยเอง
ก็ถูกสายตาตั้งคําถาม คําพูดกระแนะกระแหน กระทั่งถากถาง ตางๆนานา ทั้งจากผูที่อาจารยเคารพนับถือและ
มิตรสหาย (บางคนนั้น เพราะคิดวาอาจารยกําลัง “ปนปาย” ขึ้นสู “ที่สูง”) ทั้งตอหนาและลับหลัง กระทั่งบน
เว็บไซต แมลูกศิษยลูกหาและเพื่อนฝูงอีกหลายคนเขาใจและเชื่อใจในเจตนาและวิถีของอาจารยที่ “วางตนในที่
ตํ่า” อยูเสมอ แตผมไดทราบวาอาจารยเจ็บแปลบอยูไมนอย แตก็ยังยืนยันกระทําในบทบาทที่ตัวเองเลือกอยาง
เต็มที่บนหลักการที่ตัวเองยึดมั่น โดยเฉพาะเรื่องการผลักดันใหเกิดการเดินหนาแกปญหาความรุนแรงในสาม
จังหวัดภาคใต   

ครั้งนั้นก็เหมือนดังทุกครั้งในชีวิต (แตดูจะหนักที่สุดเทาที่อาจารยเผชิญมา) ที่อาจารยเลือก “เสนทางที่
ยากกวา” และตองเผชิญกับทั้งการแทงขางหลังและแทงซึ่งๆหนา เพื่อใหสามารถหาหนทางที่พอจะชวยเหลือ
ปญหาของคนท่ีกําลังเดือดรอนอยางวิกฤติได  เหตุการณครั้งนี้ จึงเปนอีกครั้งที่อาจารยไมจับยึด จึงไมลื่นหลุด
มือ  ผมไดเรียนรูจากอาจารยอยางนอย 2 ประการ คือ เพราะอาจารยยอมงอ (ไมรั้นตอสถานการณ) จึงกลับตรง
ไดตามเจตนารมยของตนเอง และเพราะอาจารยเปนน้ําในมหาสมุทร จึงสามารถธํารงความออนโยนได และกลับ
กลายเปนแข็งแกรง 
 

ดาวนําทาง 
ผมไมสามารถสรางขอสรุปเกี่ยวกับชีวิต วิธีคิด แนวทางการทํางาน หรือวิถีแบบ “สุริชัย” ได จึงตอง

อาศัยถอยคําดังในตอนตนของบทความนี้ มาประยุกตใชอยางประดักประเดิดหรือ “ลิเกไปหนอย” ในการอธิบาย
ตัวอาจารย แมอาจารยอาจจะยังไมเคยคิดต้ังสํานักหรือสกุลความคิดสายสุริชัยมากอน แตในโอกาสที่อาจารย
ครบรอบ 60 ปและใกลจะเกษียณนี้ ผมยังคงต้ังความหวังใหอาจารยไดมีเวลาหยุดพัก จิบน้ําชา “ฟงเสียงมด
สนทนากัน” เพื่ออาศัยความสงบนิ่ง สรางชิ้นงานขึ้นสองความกระจาง กลายเปน “ดาวนําทาง” (นอกเหนือจาก
การเปนน้ําในหวงมหาสมุทรแลว) ใหแกบรรดาเรือนอยใหญที่ลองลอยและแลนไปในทองน้ําตางๆตามเข็มมุง
ของตนเอง บนวิถีทางแหงการตระหนักรูถึงความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางน้ํากับเรือและดวงดาว กระทั่งวันหนึ่ง
ขางหนา เหลาเรือนอยจะสามารถกลายเปนผืนน้ําผืนเดียวกับอาจารย และไดดํารงตนเปนดาวนําทางใหแกชน
รุนหลังดวยเชนกัน 

ขอแสดงความระลึกในบุญคณุและขอแสดงความคารวะอยางสูงมาในโอกาสอันเปนมงคลยิ่งนี ้
 

ชาญชัย ชัยสุขโกศล 
วันเสารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
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