
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...ถ้าศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
ไม่ช่วยกันรักษาและธำารงไว้ซึ่งสิ่งดีงามแล้ว

ใครจะดูแลเพื่อจรรโลงสังคมต่อไป
เพราะความเจริญของมหาวิทยาลัย

อยู่ที่คนไม่ใช่ตัวอาคาร

จุลสารศิษย์เก่า
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สวัสดีค่ะ
	 เมื่อ	80	ปีธรรมศาสตร์มาถึง	กิจกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการ	
การบนัเทงิ	การทำากิจกรรมเพือ่สงัคมมากมาย	และพธิกีรรมทางศาสนา	กไ็ดท้ยอยปรากฏ 
ต่อสายตาสาธารณชนไปแล้ว	 จุลสาร	 “สู่โดม”	 ฉบับนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม 
เฉลิมฉลอง	80	ปีธรรมศาสตร์	โดยขอคั่นการอ่านต่อ	”ยุคมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ 
และการเมือง	พ.ศ.	2477-2490”	จากฉบับที่แล้ว	ด้วยการนำาเสนอบทความในคอลัมน ์
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง	 “จากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้	 80	 ปีธรรมศาสตร์”	 เป็นกรณีพิเศษ	 ที่ชาว 
เหลืองแดงพลาดไม่ได	้ คมกริบตลอดกาล	 สมกับเมื่อธรรมศาสตร์ห้าสิบปี	 สร้างคนดีมี
คุณธรรม	สร้างผู้นำาชื่อ	“ชวน	หลีกภัย”	ที่ลูกแม่โดมควรเอาเป็นแบบอย่างยิ่ง	แล้วเมื่อถึง
ธรรมศาสตร์	100	ปี	จะสร้าง?
     
	 	 ฐิติมน	เลิศศิริสาคร
	 	 25	มิถุนายน	2557
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	 ท�ำไมจงึตดัสนิใจเลือกเข้ำศึกษำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	 

	 และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษำในคณะวิศวกรรม 

	 ศำสตร์	?

	 ผมเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	และ

ต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ในเวลานั้น 

ผมยงัไม่ได้ตดัสนิใจว่าจะเลอืกเรยีนในสาขาใด	รู้แต่เพยีงว่า 

ผมชอบเรยีนเลขและมคีวามเช่ือว่าตวัเลขน่าจะเป็นพืน้ฐาน

ของความรู้	 และจะพัฒนาให้เกิดบางสิ่งบางอย่างได้	 จน

กระทัง่ใกล้เอนทรานซ์จงึเริม่หาข้อมลูของคณะทีม่เีรือ่งของ

การค�านวณ	และตวัเลขนัน้จะให้ผลสรปุทีไ่ม่หยดุอยูแ่ค่หน้า

กระดาษ	 ซึ่งคณะที่ตรงใจผมคือคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

เมื่อได้เป้าหมายแล้ว	ผมจึงเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน

ทกุอนัดบั	และผลคือตดิทีธ่รรมศาสตร์	ซึง่เลอืกไว้เป็นอนัดบั	2	 

	 ย้อนอดีตเมื่อคร้ังเป็นนักศึกษำธรรมศำสตร์	 ในควำม 

	 ทรงจ�ำเกีย่วกบัธรรมศำสตร์	ท่ำนรูส้กึประทบัใจ	และคดิถงึ 

	 อะไร

	 ธรรมศาสตร์ท�าให้ผมได้พบโอกาสในการปรับตัว

และเรยีนรูท้ีจ่ะเปลีย่นแปลง	ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงทีด่ข้ึีน

ในทุกๆ	ปี	สมัยนั้นที่ศูนย์รังสิตเพิ่งเปิดได้ไม่นาน	สถานที่ก็

ใหม่	 คนก็ใหม่	 คณะยังมีน้อย	การเดินทางก็ล�าบาก	นี่คือ

สงัคมใหม่ทีผ่มต้องผจญภยั	แต่สิง่เหล่านีส้อนให้ผมรูจ้กัการ

วางแผนล่วงหน้า	 	และท�าให้ผมได้พบเพื่อน	ได้มีมิตรภาพ	

ผมมักมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 	 ซึ่งผมเห็นว่า	

การพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดี	 เพราะท�าให้พวกเรามี

ความรักและผูกพัน	 ดังนั้นสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือ	

“เพื่อน”		

 

	 จ ำกปร ะสบกำรณ ์ ในกำรศึ กษำที่ มหำวิ ทยำลั ย 

	 ธรรมศำสตร์ในสมัยนั้น	 ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่ำน 

	 ประสบควำมส�ำเร็จในต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนหรือไม่? 

และท่ำนมีอุดมกำรณ์	 หรือแรงดลใจ	 หรือมีใครเป็นแบบอย่ำง 

ในอุดมคติของทำ่นหรือไม่อย่ำงไร?	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีส่วนสนับสนุนให้ผม

ประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน	ผมคดิว่ามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์มีส่วนในการหล่อหลอมปรัชญา	ค่านิยม	และ

วิธีการคิดต่าง	ซึ่งท�าให้ผมสามารถเข้าใจโลกในมุมที่กว้าง

ขึ้น	ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่หลายๆ	เรื่อง		และได้เห็น

ปรัชญาบางอย่างที่ไม่มีในมหาวิทยาลัยอื่น	 	 ซึ่งสามารถ 

น�ามาใช้ประโยชน์ส่วนรวมได้	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง 

เศรษฐ	กจิและสังคม	การได้ถกูหล่อหลอมในแบบอย่างของ

มหาวิทยาลัยแห่งน้ี	 ท�าให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น	 โดย

เฉพาะเมื่อได้ศึกษาประวัติของท่านผู้ประศาสน์การ	ก็รู้สึก

ว่าเรามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสร้าง

ประเทศ	 ฉะนั้น	 นอกจากวิชาการที่เล่าเรียนแล้ว	 การ 

หล่อหลอมปรชัญา	ค่านยิม	และประสบการณ์		จะเป็นกรอบ

เสรมิสร้างให้เราเติบโตเป็นคนดี	มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมได้	

ส�าหรับบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างในอุดมคติ	มีอยู่	 3	ท่าน	คือ	

ในหลวง	 ซึ่งพระองค์ท่านได้แสดงให้เห็นในหลายๆ	ครั้ง 

ถึงความเสียสละและอดทน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบ

อย่างของปรัชญา	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ซึ่งแต่แรกผมก็ 

ไม่เหน็ด้วย	เพราะถ้าไม่เพยีงพอแลว้	จะพอเพยีงได้อย่างไร		

แต่จริงๆ	 แล้วพระองค์ท่านได้สอน	 ในความพอเพียงท่ีจะ

เพียงพอและประมาณตน	ที่จะมีความสุขได้ในทุกสถานะ	

และรักษาสิ่งที่ได้จากความพึงพอใจให้ยั่งยืนต่อเนื่องด้วย	

ซึ่งเป็นสุดยอดของปรัชญาที่มีผลท�าให้สังคมไม่เห็นแก่ตัว	

คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซีตี้
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จารึกลานโพธิ์	•

เพราะจากการได้มกีารพึง่พากนั	ถึงแม้ต้องมบ้ีางในเรือ่งของ

ระบบทุนนิยม	ที่ต้องแข่งขันกันก็เพื่อการพัฒนา	แต่ก็ต้อง

ตระหนกัว่าเมือ่ถงึจดุหนึง่กอ็าจจะท�าลายสงัคมส่วนล่างได้		

หากถึงระดับความเจริญมากๆ	 แล้วท�าให้คนเห็นแก่ตัว 

หลงในอ�านาจและใช้อ�านาจในการไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการ 

ท่านที่สอง	คือ	คุณตา	(ดร.เทียม	โชควัฒนา)	ซึ่งมีปรัชญา

เรื่องความซื่อสัตย์เป็นส�าคัญในการด�ารงชีวิต	และแบบ

อย่างที่ดีในการบริหารและน�าพาองค์กร	ส่วนท่านที่	 3	คือ	

นายสตีฟ	จ็อบส์	ซึ่งเป็นคนที่มีความฝันและแรงบันดาลใจ

ตลอด		แล้วเขาก็จะท�าความฝันให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่

ที่ท�าให้โลกเปลี่ยนแปลง	

 

	 ประสบกำรณ์ชีวิตในชีวิตของท่ำนที่ผ่ำนมำ	 ไม่ว่ำสมัยท่ี 

	 เป็นนักศึกษำหรือท�ำงำน	ท่ำนคิดวำ่ช่วงชีวิตใดที่มีควำม 

	 เหนือ่ยยำก	และช่วงชวีติใดท่ีท่ำนมคีวำมรูสึ้กสนกุท่ีสดุ	?

	 ช่วงชีวิตที่ผมมีความรู้สึกสนุกที่สุด	 คือ	สมัยที่เรียน

หนังสือ	 โดยฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซึ่ง

ผมกับเพื่อนๆ	 ได้ร่วมเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ	ผมเคย

เข้าร่วมกิจกรรมประท้วง	ก็สนุกสนาน	 เมื่อถึงชีวิตท�างานก็

ผจญปัญหาวุน่วาย	ต้องมกีารเจรจาต่อรองในเรือ่งต่างๆ	ผม

กลบัไม่รูส้กึว่า	เหนือ่ยยาก	แต่สิง่ทีผ่มรูส้กึเสยีใจและไม่ชอบ

มากที่สุดคือช่วงนี้	 เพราะรู้สึกได้ว่าสังคมไทยไม่มีความสุข	

อันเนื่องมาจากความเห็นต่าง	 ตอนที่เกิดมหาอุทกภัย 

กลบักลายเป็นความรูส้กึด	ีและมีความสขุกว่า	เพราะความ

แตกแยกได้กลับกลายเป็นการช่วยเหลือกัน	 แต่พอเลิก 

น�้าท่วมก็กลับไปเหมือนเดิม	แต่ก็ขอบคุณเพราะท�าให้ผม 

ได้เหน็และอยูก่บัเหตกุารณ์	และหวงัว่าตวัเองเป็นส่วนหนึง่

ที่แก้ปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นตัวปัญหา	 ในสังคมการเมืองที่มี

ความคดิต่างเช่นนี	้ไม่อยากเห็นคนทะเลาะกนัมากขึน้	อยาก

ให้รับฟังซึ่งกันและกันมากกว่า				

       มหำวิทยำลัยครบรอบ	80	ปี	ในปีนี้	และศูนย์รังสิตก็ได้ 

	 พฒันำมำกว่ำ	27	ปีแล้ว	ได้มคีณะต่ำงๆ	ด้ำนวทิยำศำสตร์ 

	 เทคโนโลย	ีและวทิยำศำสตร์สขุภำพเพิม่ขึน้อกีหลำยคณะ	

ท่ำนมีข้อคิดเห็นต่อ	มธ.	อย่ำงไรบ้ำง	?		ในทิศทำงใด?

	 จากประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์พิเศษ	 สอน 

วชิาศลิปกรรมศาสตร์เกีย่วกบัการท�าธรุกจิเสือ้ผ้า		บอกตรงๆ	

ว่า	นักศึกษามหาวิทยาลัยขยันและฉลาด	มีความตั้งใจสูง		

ขณะนีโ้ลกได้เปลีย่นแปลงไปแล้ว	ความรูซ้ึง่เป็นสิง่ทีห่ายาก

ในอดตี	กส็ามารถหาได้ง่ายและหาได้ทนัท	ีไม่ว่าจะเป็นทาง

อินเตอร์เน็ต	ผ่านไอโฟน	 ไอแพด	และไม่ต้องเข้าห้องสมุด

ค้นหาให้เหนือ่ยยาก		ส่ิงทีน่กัศกึษายงัขาด	คือความช�านาญและ

การมีส่วนร่วม	ในการท�าสิ่งต่างๆ	จึงอยากให้มหาวิทยาลัย

ไม่เพยีงแต่ปลกูฝังด้านความรูเ้พยีงอย่างเดยีว		เพราะจะไม่

ช่วยให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ	หรือเข้าใจในหลายๆ	

เรื่องอย่างลึกซึ้ง	 	

	 ท่ำนมีข้อคิด	 ฝำกถึงชำวธรรมศำสตร์ทั้งศิษย์เก่ำและ 

	 ศิษย์ปัจจุบันอย่ำงไรบ้ำง	?

	 ส�าหรับศิษย์เก่าท่านที่มีความสามารถ	 และได้ 

เจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าท่ีการงาน	 	 อยากให้แบ่งปัน

ประสบการณ์และความคิดดีๆ	 ที่ ถูกหล่อหลอมจาก

มหาวิทยาลัย	 เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น	 ให้ช่วยกันคิด 

และท�าสิ่งที่ดี	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	 ในขณะเดียวกัน

มหาวิทยา ลัย ก็ ยั งคงต ้อง เป ็นสถาน ท่ีหล ่อหลอม 

ประสบการณ์และสิ่งดีงามให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	ถ้าศิษย์เก่าและ

มหาวิทยาลัยไม่ช่วยกันรักษาและธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งดีงามแล้ว		

ใครจะดูแลเพื่อจรรโลงสังคมต่อไป	 เพราะความเจริญของ

มหาวิทยาลัยอยู่ที่คนไม่ใช่ตัวอาคาร	 ส่วนศิษย์ปัจจุบัน 

ท่านควรจะภาคภูมิใจท่ีได้เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	

เพราะมหาวทิยาลยัแห่งนีไ้ม่ได้มุง่สอนให้นกัศกึษามุง่เรยีน

เก่งอย่างเดียว	แต่ได้หล่อหลอมและปลูกฝังประสบการณ์

หลายๆ	ด้านในความเป็นมนุษย์ให	้ฉะนั้น	จงใช้ทุกวินาทีที่

อยูใ่นมหาวทิยาลยัอย่างคุม้ค่าในการแสวงหาประสบการณ์	

ในการท่ีจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงตัวเองอย่างเต็มท่ี 

เพื่ออีก	10	ปี	ข้างหน้าเมื่อมองย้อนอดีต	ท่านจะได้ไม่รู้สึก

เสียใจที่พลาดโอกาสดีๆ	ไปจากชีวิต

สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่โดม” แยกตามคณะ

ตมธก. 1 วารสารศาสตร์ฯ 1 

นิติศาสตร์ 3 สังคมวิทยาฯ 2

พาณิชยศาสตร์ฯ 2 วิทยาศาสตร์ฯ 1

รัฐศาสตร์ 1 แพทยศาสตร์ 3

เศรษฐศาสตร์ 3 ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร 1

สังคมสงเคราะห์ฯ 1 ทันตแพทยศาสตร์ 1

ศิลปศาสตร์ 1 วิศวกรรมศาสตร์  1
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U-NET
ทำาไมเราต้องสอบ U-NET และ
เราได้อะไรบ้างจาก U-NETโดย : คุณสุวิจักษณ์  เตชะทัตสกุล

จากน้องถึงพี่

สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทกุท่าน ในฉบบันีผ้มจะเรยีนให้ผูอ่้านทราบ 
เกี่ยวกับประเด็นหน่ึงท่ีเป็นท่ีสนใจของเด็กมหาวิทยาลัย 

เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นใน 
โลกออนไลน์และมีผลกระทบมาสู่โลกภายนอกอย่างแท้จริง นั่นก็
คือ ประเด็น “การสอบ U-NET” 
 โดยปกติแล้วผมจะมาเขียนในฐานะประธานสภานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือที่ปรึกษาสภา
นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ แต่ส�าหรบัครัง้นีผ้มต้องแจ้งให้
ผู้อ่านได้ทราบก่อน ผมจะมาในฐานะหนึ่งในนักศึกษาที่ต่อต้านการ
สอบ U-NET เพราะที่ผ่านมาผมได้มีบทบาทเกี่ยวกับการต่อต้านการ
สอบ U-NET ซึ่งในคอลัมน์นี้ ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่า ผมได้ท�า
อะไรบ้าง และสิ่งที่ผมได้ท�ามันเกิดจากอะไร อีกทั้งจะมีผลสืบเนื่อง
ต่อไปอย่างไร 
 ผมได้ท�าหน้าทีเ่ป็นแอดมิน หรอืผูดู้แลเพจ “ต่อต้านการสอบ 
U-Net จาก สทศ.” ซึ่งถือเป็นเพจแรกท่ีลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่อง 
U-NET อย่างเป็นทางการ 
 ต้นสายปลายเหตขุองการทีผ่มได้มาเป็นแอดมนิในเพจนีเ้กดิ
มาจากเมื่อค�่าวันที่ 24 เมษายน 2557 นั้น ในขณะที่ผมก�าลังนอน
พักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้าจากการท�างาน บังเอิญผมเห็นข่าวใน 
Facebook ว่า สทศ. (ส�านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) 
จะมีการจัดสอบ U-NET ซึ่งเป็นการสอบวัดผลเพื่อน�าคะแนนไป
ใช้ในการประเมินมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยการสอบจะเริ่มครั้งแรก 
ปลายปี 2557 ผมยอมรับว่าตอนแรกผมไม่เข้าใจ ว่า U-NET คือ 
อะไร และจะสอบไปเพื่ออะไร และด้วยความสงสัยของผม ผมจึง
ได้หาข้อมูลเพิ่มจากอินเตอร์เน็ต และพบว่า การสอบ U-NET จะ
ประกอบไปด้วยการสอบ 4 วิชา ดังนี้
 1. การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 2. การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการด�ารงชีวิต 
 3. การรูเ้ท่าทนัสือ่ การคิดวเิคราะห์แก้ปัญหา (Media Literacy) 
 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
 และในปี 2558 จะมีการสอบวิชาคุณธรรม จริยธรรม รวม
ถึงวิชาของแต่ละคณะสาขาวิชาชีพด้วย หลังจากที่ผมเห็นวิชาการ
สอบแล้วผมคิดว่า การสอบครั้งนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรหลาย
ประการ และไม่เพยีงแต่ผมทีเ่ห็นปัญหา แต่มีเพือ่นๆ ผมอกีหลายๆ 
คนรวมถงึเหล่าคณาจารย์จากหลากหลายสถาบันท่ีเห็นปัญหาด้วย 
เพื่อนผมคนหนึ่งจึงได้ตั้งเพจที่มีชื่อว่า “ต่อต้านการสอบ U-Net 
จาก สทศ.” และได้ดึงผมเข้าไปเป็นแอดมินเพจด้วย 
 เริม่แรกเพจผมไม่มใีครกดไลค์สกัคน ผมจงึท�ารปูภาพแนะน�า
ว่าอะไรคือ U-NET และ U-NET มีความส�าคัญอย่างไร หลังจาก
ที่ผมลงรูปเพียงไม่นานคนไลค์เพจก็เยอะมาก ภายในไม่ถึง 1 
ชั่วโมงยอดไลค์เพิ่มเป็น 5,000 คน และ ภายใน 3 วัน ยอดไลค์

ได้กลายเป็น 100,000 คน ในที่สุด 
 หลังจากท่ีเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวข้ึนมา สื่อส�านักต่างๆ 
ได้น�าปรากฏการณ์นี้ไปออกข่าว หลังจากนั้นเพจผมจึงได้กลาย 
เป็นที่รู้จักมีนักข่าวให้ความสนใจติดต่อเข้ามาเป็นจ�านวนมากเพื่อ
ขอสัมภาษณ์ และผมได้เดินสายสัมภาษณ์ จนในท่ีสุดรายการ 
เจาะข่าวเด่นโดยคุณสรยุทธ สุทัศนจินดา ได้เชิญผมไปออก 
รายการเรื่องเจาะข่าวเด่น โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.สมหวัง 
พิธิยานุวัตน์ ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 
ผู้อ�านวยการ สทศ. มาร่วมในรายการด้วย โดยรายการออกอากาศ
กว่า 3 ตอน และมียอดผู้เข้าไปชมในเว็บไซต์ยูทูปทุกตอนทั้งหมด
กว่า 500,000 คน
 หากท่านอ่านมาถึงตรงนี้ จะพบว่าสื่อมวลชนและสังคมให้
ความสนใจเกี่ยวกับประเด็น U-NET เป็นอย่างมาก แต่ท่านสงสัย
ไหมว่า ท�าไมสือ่ถงึได้สนใจเป็นจ�านวนมากขนาดนี ้และสงัคมรวม
ถึงนิสิต, นักศึกษา ถึงได้ออกมาต่อต้าน U-NET ขนาดนี้ เหตุผล
ที่ผมจะหยิบยกออกมามี 5 ประการ ดังนี้
 ประการที่ 1 คือเรื่อง การน�าไปผูกกับการสมัครงาน ซึ่งส่วน
นีม้กีารให้ข่าวจาก ประธานกรรมการ สทศ. ว่า สทศ. จะประสานงาน
ไปยังหน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้น�าผลคะแนน 
U-NET เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับจากการสมัครงานด้วย 
ตรงนีจ้งึเป็นสิง่ทีน่กัศกึษาไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ เพราะคณุภาพของ
นักศึกษาที่จะเป็นคุณสมบัติในการสมัครงานไม่ควรจะชี้วัดได้จาก
คะแนนการสอบในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว เพราะการสอบ 
U-NET นั้นสามารถสอบได้คร้ังเดียว และจะแก้ตัวไม่ได้อีก 
หากแต่การสอบอื่นๆ เพื่อวัดผล เช่น TOFEL IELTS TOIEC นั้น
เป็นการสอบที่สามารถสอบแก้ตัวได้ หรือกล่าวคือ หากผมสอบ 
U-NET ได้คะแนนน้อย ผลการสอบจะติดตัวไปตลอดชีวิต นั่น
เท่ากับว่าหากบริษัทใดเรียกผลคะแนน U-NET ขึ้นมา และคะแนน
ที่ได้นั้นมีไม่มาก ก็อาจจะส่งผลให้คนคนนั้นไม่ได้รับการพิจารณา
เข้าท�างาน ทัง้ๆ ทีต่วัเขาเองอาจจะพฒันาตนเองได้มากกว่าทีค่ะแนน
บอกเราก็เป็นได้ แต่เขาก็จะไม่สามารถแก้ตัวได้อีกเลย ซ่ึงประการ 
ที่ 1 ดังกล่าวนี้จะไปโยงกับประการถัดมา
 ประการที่ 2 คือเรื่อง ตัวเนื้อหาสาระการสอบ เพราะตัวเนื้อหา
สาระของการสอบเท่าที่เห็นจากหัวข้อการสอบนั้น ดูท่าทีจะมีปัญหา 
เช่นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, 
การรู้เท่าทนัสือ่เป็นต้น โดยก่อนอืน่ผมขอยกตวัอย่างด้านคณุธรรม 
จริยธรรมก่อน เป็นล�าดับแรก
 คุณธรรม จริยธรรม ไม่สามารถวัดได้ด้วยความเชื่อว่าจะมี
สัจธรรมสูงสุดในการวัด เช่น ในสังคมไทย เราเคยมีโฆษณาทาง
โทรทศัน์ตวัหนึง่เกีย่วกบัการสบูบหุรีว่่า เป็นการท�าร้ายตวัเอง ท�าร้าย
คนทีค่ณุรกั ท�าร้ายสิง่แวดล้อม ส�าหรบัผมแล้วสิง่เหล่านีเ้ป็นเพยีง
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จากน้องถึงพี่	•U-NET
แค่วาทกรรม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต�าหนิคนสูบบุหรี่ จนดูเหมือนเป็น
คนเลว เพราะไปท�าร้ายคนอืน่ แต่ในโลกความเป็นจรงิเราไม่สามารถ
ชี้วัดได้เลยว่าคนสูบบุหรี่จะเป็นคนเลว แม้ว่าเราจะเข้าใจได้ว่าบุหร่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เราไม่ควรที่จะไปสร้างวาทกรรมให้พวก
เขาดูเป็นคนเลว หากแต่ควรรณรงค์โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียในเชิง
วิทยาศาสตร์มากกว่า ดังนั้น ชุดคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่สามารถ
ย่อไปสู่ในแค่ตัวข้อสอบเพียงแผ่นกระดาษบางๆ ได้ หากแต่มันอยู่
กับส�านึกของแต่ละคนในทางเลือกของชีวิตที่แตกต่างกัน
 ต่อมาคอืเรือ่งการคิดอย่างมวีจิารณญาณ (Critical thinking) 
ส�าหรับผมแล้ว การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ทาง สทศ. ได้ระบุ
มาว่าจะใช้ฐานการออกข้อสอบแบบ GAT1 ซึ่งผมมองว่า GAT1 คือ
ข้อสอบที่จ�ากัดกรอบความคิดของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเด็ก 
ไม่จ�าเป็นต้องฝึกใช้การคิด วิเคราะห์จริงๆ หากแต่หากเราฝึกท�า
บ่อยๆ เราก็จะท�าได้จากประสบการณ์ผมโดยตรงนั้น ในการสอบ
ครั้งแรกได้ 11 คะแนนแต่หลังจากนั้นได้ 150 เต็ม และที่ได้เต็ม 
นั้นเกิดจากการไปเรียนพิเศษซึ่งท�าให้รู้ว่า การสอบ GAT1 เหมือน
เป็นเกมเกมหนึง่ทีเ่มือ่ฝึกท�าบ่อยๆกส็ามารถท�าได้ โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้การคิดวิเคราะห์ใดๆ เลย จนกระทั่งมีผู้ที่เป็นติวเตอร์เขียนไว้ว่า 
“การท�า GAT1 ห้ามคิดเอาเอง”
 ประการที่ 3 เป็นเรื่องของความไว้วางใจใน สทศ. เพราะว่าที่
ผ่านมาทาง สทศ. นัน้ได้ออกข้อสอบท่ีเรยีกได้ว่าแหวกแนวมาหลาย
ครั้ง เช่นในปี พ.ศ.2555 มี สทศ. ได้ถามในข้อสอบว่า “เมื่อคุณ
มีอารมณ์ทางเพศ ต้องท�าอย่างไร?” ค�าตอบที่ สทศ. ได้วางเอาไว้
คือ “ไปเตะบอล” แต่ผลวิจัยจากประเทศอังกฤษที่ได้ตีพิมพ์ใน
หนังสือ พิมพ์เดลี่เมล์ได้ชี้ว่า การเตะบอลกลับเป็นการกระตุ้นให้
เกิดอารมณ์ทางเพศได้หลังจากเตะเสร็จ เพราะเป็นการกระตุ้น 
ฮอโมนส์ และข้อสอบของ สทศ. ก็กลับมีข่าวฉาวทุกปี เพราะมี
ข้อสอบในลักษณะดังกล่าวมาตลอด ความไว้ใจในตัว สทศ. จึง
ถือว่าไม่ได้รับความไว้วางใจถึงมาตรฐานของตัวข้อสอบด้วย
 ประการที่ 4 คือ การประเมินคุณภาพ ไม่ได้เป็นการประเมิน
คณุภาพทีน่�ามาซึง่ผลชีว้ดัทีแ่ท้จรงิ เพราะการสอบนัน้ไม่ได้เป็นการ
บงัคบัสอบการตัง้ค�าถามอืน่ๆ จงึตามมามากมาย เช่น หากผมเรยีน
อยู่ธรรมศาสตร์ มีเด็กสมัครสอบเพียง 20 คน แต่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสมัครสอบ 5,000 คน แบบนี้จะวัดคุณภาพได้จริง
หรือ? เพราะเอาแค่จ�านวนการสอบของเด็กก็ไม่สามารถสะท้อน
คณุภาพของตวัเดก็ทีแ่ท้จรงิในมหาวทิยาลยันัน้ๆ ได้ เพราะเด็กท่ีมา
สอบก็ไม่ใช่เด็กทั้งหมด อีกทั้งหากไม่มีการบังคับเด็กสอบ หรือสุ่ม
ไปสอบ ก็อาจจะท�าให้เด็กไม่ได้ท�าข้อสอบด้วยความตั้งใจ เพราะ
ไม่มีแรงจูงใจ ซึ่งผมมองว่า สทศ. เองตระหนักในเรื่องดังกล่าว 
จึงมีแนวคิดที่จะประสานงานไปยังบริษัทต่างๆ ให้ใช้ผล U-NET 
เป็นส่วนหนึง่ในการพจิารณาเข้าท�างาน ซึง่แนวคดิการประสานงาน
ไปยังบริษัทต่างๆ นี้ ก็เป็นที่มาที่ท�าให้นักศึกษาออกมาต่อต้าน 
U-NETในครั้งนี้
 ส�าหรบัผมแล้ววธิกีารประเมนิมหาวทิยาลยันัน้กม็หีลากหลาย
วธิ ีเช่นการดคูอร์สการสอน หรอืการประเมนิอาจารย์ผูส้อน ซึง่เป็น
วิธีที่ไม่กระทบต่อตัวเด็กอย่างการสอบ U-NET ซึ่งในไทยเองก็มี
หลักการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เช่น TQF ฯลฯ 
 ประการที่ 5 คือ เรื่องของการไม่เคารพความเป็นอัตลักษณ์
ของแต่ละมหาวทิยาลยั กล่าวคอื ในแต่ละมหาวทิยาลยัมีอตัลกัษณ์
เป็นของตัวเองอยู่แล้ว และไม่สามารถจัดให้มาอยู่ในบรรทัดฐาน

เดยีวกนัได้ยกตวัอย่าง เช่น การเรียนการสอนในวิชาประวัตศิาสตร์ 
มีเนื้อหาสาระที่ตีความแตกต่างกันได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน 
เช่น หากมหาวิทยาลัย A สมาทานแนวคิดตามแบบฉบับของ
กระทรวงศกึษาธกิาร กจ็ะเชือ่ว่าเมอืงหลวงเมอืงแรกของประเทศไทย
คือ สุโขทัย แต่หากมหาวิทยาลัย B สมาทานแนวคิดของพระบาท
สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กจ็ะเชือ่ว่า นครปฐมเป็นเมอืงหลวง
แห่งแรกของประเทศไทย เพราะพระองค์ทรงด�ารัสเอาไว้เช่นนั้น
 หรอือกีหนึง่ตวัอย่าง หากท่านศกึษาเกีย่วกบั เอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้ศึกษา ที่ธรรมศาสตร์จะเน้นประวัติศาสตร์ แต่ที่อื่นๆ จะ
เน้นเกีย่วกบัภมูศิาสตร์ ฯลฯ ซึง่แน่นอนว่าต่างกนั และมวีธิกีารตัง้
สมมติฐานในการหาความรู้ที่แตกต่าง จนอาจเรียกได้ว่า แตกต่าง
กันถึงขั้นพื้นฐานดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมีอัตลักษณ์เป็น 
ของตัวเอง ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยจึงมีความแตกต่าง แต่ความ
แตกต่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณภาพ 
 ผมได้น�าเสนอต่อสือ่มวลชนถงึข้อโต้แย้ง 5 ประการ รวมถงึ
ได้น�าเสนอร่วมไปกบัเครือข่ายได้น�าเสนอโดยตรงกบั ศาสตราจารย์ 
กติคิณุ ดร.สมหวงั พธิยิานวุฒัน์ และ รศ.ดร.สมัพนัธ์ พนัธุพ์ฤกษ์ 
ในรายการเจาะข่าวเด่นของคุณสรยุทธแล้ว สังคมก็ทราบเป็น 
วงกว้างมากขึ้นส�าหรับการเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ การสอบ 
U-NET จนในที่สุดแล้วกระบวนต่างๆ เพื่อยกเลิก U-NET ก็ได้
เกิดขึ้น แต่ก่อนอื่นผมขออธิบายถึงที่มาที่ไปก่อน ดังนี้ 
 สทศ. มีหน้าที่ในการออกข้อสอบ แต่หน่วยงานจะน�าผล 
การสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นไม่เกี่ยวกับ สทศ. เพราะหน้าที ่
ของ สทศ. ท�าได้เพียงออกข้อสอบเท่านั้น แต่หน่วยงานท่ีจะเอา
ผลสอบตรงนี้ไปใช้มากท่ีสุดก็คือ สมศ. (ส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 
 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิารได้แถลงไว้ว่า จะจดัสอบแค่วชิาภาษาองักฤษเพือ่น�าร่อง 
แต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุม สมศ. ได้มีมติว่าจะไม่ใช้ 
U-NET ในการ ประเมนิอกีต่อไป เพราะการจดัสอบวิชาภาษาองักฤษ
เพียงวิชาเดียวไม่สามารถประเมินมหาวิทยาลัยได้ โดย สมศ. ให้
เหตผุลว่า “จะน�าร่องสอบวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเพยีงวชิา
เดียวก่อนนั้น ทาง สมศ. คงไม่สามารถน�าผลการสอบ U-NET 
มาใช้ประเมนิรอบสีไ่ด้แล้ว เนือ่งจากเป็นการวดัผลเพยีงด้านเดยีว 
ไม่สะท้อนคณุลกัษณะตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ หรือ TQF ตามที่ สมศ. ต้องการ” สทศ. จึงได้แถลงใน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ว่า ที่ประชุม สทศ. มีมติยกเลิกการสอบ 
U-NET เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดประสงค์น�าเอาผลสอบไปใช้ 
สทศ. จึงไม่มีความจ�าเป็นในการจัดสอบอีกต่อไป
  การต่อสู้ของนักศึกษาในครั้งนี้จึงประสบความส�าเร็จ และ
ถือเป็นการรวมพลังนักศึกษาอีกครั้ง แต่อาจจะเป็นการรวมพลังที่
แตกต่างจากในสมยัก่อน แต่เป็นการรวมพลังกนัผ่านโลกโซเชยีล
เน็ตเวิร์ค หรือโลกออนไลน์ อย่างไรก็ดีนักศึกษายังมีพลังของ
พวกเขาท่ีจะออกสิทธิ์ออกเสียงในสิ่งท่ีไม่เห็นด้วย การเป็น
นักศึกษาถือว่าเป็นปัญญาชนแล้วในระดับหนึ่ง การตระหนักคิดจึง
เป็นสิง่ทีส่�าคญั การรวมพลงัต่อต้าน U-NET กเ็ช่นกนั คอืสิง่หนึง่
ที่บ่งบอกว่า นักศึกษาจะมีอิสรภาพทางความคิดและเสรีภาพทาง
จินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
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โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี 

อพัเดทสตอรี่

หากจะมองหาดินแดนที่มี เสน่ห ์และ 

มนต์ขลัง พร้อมจะประทับความ 

ทรงจ�าอยู่ในใจแก่ผู้ได้มาเยี่ยมเยือนแล้ว ‘มาเลเซีย’ 

คงจะเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ ทีจ่ะเป็นจดุหมายปลายทางแก่ท่านเป็นแน่แท้   

 มาเลเซยี (Malaysia) เป็นประเทศซึง่มภีมูศิาสตร์

ท่ีต้ังอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ 

คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ 

เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส 

มาเลเซียตะวันออก ต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิ- 

มันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก 

นอกจากนี ้ยงัมเีขตการปกครองภายใต้สหพนัธรฐั อกี 

3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตรา

จายา (เมืองราชการ)   และเกาะลาบวน 

 ส�าหรับมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีความ

หลากหลายมากทีส่ดุแห่งหนึง่กว่็าได้ เพราะความเป็น

พหสุงัคมของมาเลเซยีได้สร้างอตัลกัษณ์ให้กบัดนิแดน

แห่งนี ้ ทัง้เชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม ล้วนน�ามาผสม

ผสานและรังสรรค์ขึ้นเป็นสังคมขนาดใหญ่ ยังไม่นับ

รวมถงึความหลากหลายทางชวีภาพในป่าดบิชืน้ทัว่ทัง้

ประเทศ อย่างเช่นบนเกาะลังกาวีและเกาะบอร์เนียว 

ประเทศมาเลเซียมีศาสนาประจ�าชาติคือ ศาสนา

อิสลาม อย่างไรก็ดี ศาสนาอื่นๆ อาทิ พุทธ คริสต์ 

พราหมณ์-ฮินดู ก็มีผู้คนนับถือกันอย่างแพร่หลาย 

โดยสามารถเหน็ได้จากศาสนสถานซึง่ตัง้อยูต่ามเมอืง

ส�าคัญต่างๆ มาเลเซียมีภาษาท่ีใช้ติดต่อสื่อสารกัน

หลกัๆ คอื ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) และภาษา

อังกฤษ ส่วนภาษาจีนและภาษาฮินดีก็จะถูกใช้ใน 

ย่านซ่ึงมีกลุ่มคนนั้นๆ รวมตัวกันอยู่ เช่น รัฐปีนัง 

ไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ลอินเดียในกัวลาลัมเปอร์  

 ด้านการเมืองและการปกครอง มาเลเซียมี

ระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จ 

พระราชาธบิด ี(Yang di-Pertuan Agong) เป็นประมขุ 

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเจ ้าผู ้ปกครองรัฐ 9 แห่ง 

(ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน 
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เปิดประเทศเพื่อนบ้าน...

มาเลเซีย



อพัเดทสตอรี่
เนกรีเซมบิลัน เประ และปะลิส) และผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันขึ้นด�ารงต�าแหน่ง วาระละ 5 ปี มีนายก

รัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ มีมุขมนตรี 

แห่งรัฐ (Menteri Besar) เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐ 

ในแต่ละรัฐในสหพันธรัฐ โดยประมุของค์ปัจจุบันของ

มาเลเซยีคอื สมเดจ็พระราชาธบิด ีอลัมตูสัสมิ ูบลิลาฮี 

มูฮิบบุดดิน ตวนกู อัลฮัจญ์ อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม 

ชาห์ อิบินี อัลมาฮูม สุลต่าน บาดิชาห์ สมเด็จ 

พระราชาธิบดีองค์ที่ 14 (His Majesty Almu’tasimu 

Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim 

Mu’adzam Shah ibini Almarhum Sultan Badlishah 

The Yang di-Pertuan Agong XIV of Malaysia) 

ผู ้น�ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี คือ ดาโต๊ะ ซรี  

มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค (Dato Sri 

Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)

 ส�าหรบัด้านเศรษฐกจิ ประเทศมาเลเซยีถอืเป็น

ประเทศที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เป็นประเทศท่ี 

นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้ามาแสวงหาผลก�าไร

อย่างไม่ลดละ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

ได้ก่อเกิดขึ้น ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างเช่น 

วอลโว่ รถยนต์สัญชาตสิวเีดน กไ็ด้มาเปิดไลน์การผลติ

ที่ดินแดนแห่งนี้ ธุรกิจการเงินมากมายรวมตัวกันอยู่

ในกวัลาลัมเปอร์ จึงท�าให้ในปี 2014 นี ้ตามแหล่งข้อมูล

จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดย

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ มาเลเซียได้มีอัตราการ

เจริญเติบโต GDP ไตรมาสแรกของปี 2014 เติบโต 

ร้อยละ 6.2 โดยมีปัจจัยเสริมจากอุปทานภายใน

ประเทศ และการส่งออกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า GDP 

ตลอดท้ังปี 2014 จะเติบโตท่ีอัตราร้อยละ 5.1 ใน 

ด้านการลงทุน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 

2014 มีมลูค่ารวมเท่ากับ 1,576.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

จาก 184 โครงการ โดยแหล่งลงทุนจากต่างประเทศ 

5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ ่น เยอรมัน สิงคโปร์ 

แอฟริกาใต้ และไต้หวัน และด้านการท่องเที่ยว 

มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในช่วง

มกราคม จ�านวน 2.44 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 

จากช่วงเดียวกันของปี 2013 โดยนักท่องเที่ยวจาก 

5 ประเทศแรก ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ไทย 

และ บรูไน

 จากข้างต้น มาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศสมาชิก

อาเซยีนซึง่มศีกัยภาพในหลายๆ ด้าน การเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจท่ีรุดหน้าเป็นอย่างมาก ด้วยเพราะ

นโยบายของประเทศท่ีผลักดันภาคส่วนต่างๆ เช่น 

ภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นก�าลังหลักของประเทศให้

เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่เหลียวหลัง นอกจากนี้  

มนต์เสน่ห์ของสังคมมาเลเซียยังเป็นที่ดึงดูดนัก 

ท่องเท่ียวมากมายให้ตบเท้าเข้ามาเยือนในแต่ละปี

จ�านวนหลายล้านคน จึงไม่แปลกที่มาเลเซียบอกกับ

สงัคมโลกว่า มาเลเซยีจะก้าวขึน้มาเป็นผูน้�าในภมูภิาค

ให้ได้ในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านับจากนี้

9 อัพเดทสตอรี	่•



ผมเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี	พ.ศ.2501	หลังจากมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาแล้ว	 24	ปี		
สถานภาพ	สถานการณ์	 และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสมัยนั้นยังอยู่ในความทรงจ�า	 	 ซึ่งผมได้ 

เขียนบันทึกไว้อยู่ในหนังสือกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์	 	 จัดพิมพ์ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมา	 50	 ปี 
ใน	พ.ศ.2527	และอีก	20	ปี	ต่อมา	ใน	พ.ศ.2547	ในโอกาสครบ	70	ปี	ของมหาวิทยาลัย	ผมได้รับมอบหมาย
ให้บันทึกประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในช่วงทศวรรษท่ี	5	 ระหว่าง	พ.ศ.2517-	พ.ศ.2526	 รายละเอียด 
ปรากฎตามหนังสือธรรมศาสตร์ประกาศนาม	พิมพ์ในปี	พ.ศ.2547	หน้า	233-269
	 ในวัย	 24	ปีส�าหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป	ถ้าเปรียบกับวัยของคนท่ีก�าลังเจริญเติบโตด้วยความสดใส 
แต่	 24	ปีของธรรมศาสตร์เหมือนคนที่แก่เกินวัยจริง	ด้วยมหาวิทยาลัยต้องผจญภัยกับอุปสรรคและปัญหา 
ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเป็นธรรมศาสตร์น้ีไว้	ประสบการณ์จากอดีตท�าให้ธรรมศาสตร์มีความเข้มแข็ง	
สามารถผจญกับปัญหาและมรสุมใดๆ	 ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด	 จึงขอบันทึกยกย่องคนรุ ่นก่อนของ
ธรรมศาสตร์ที่มีบทบาทร่วมกันมา
	 ระหว่างเป็นนักศึกษา	ผมมีโอกาสได้ร่วมกับเพื่อนๆ	ท�ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย	เพื่อสะท้อนความรู้สึก	
นึกคิดของนักศึกษาต่อปัญหาของบ้านเมืองในยุคปฏิวัต	ิงิ้ว	โขน	ลิเก	ละครลิง	จึงมีบทพิเศษมาแสดงในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยในแต่ละปี	 และผู้เกี่ยวข้องทุกคนรอดปลอดภัยจากการถูกลบชื่อ	 (ไล่ออก)	ด้วยการ
ปกปิดชื่อผู้เขียนบทและผู้แสดง
	 	แม้ออกจากมหาวทิยาลยัหลงัจากได้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรแล้ว	ผมได้กลบัมาอกีในหลายโอกาส	
การอภิปราย	 การปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่	 เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ผู้ทรงคุณวุฒิหลายสมัย	 
ก่อนลาออกในเมื่อไม่กี่ปีมานี	้แต่มหาวิทยาลัยยังให้มาร่วมปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ทุกปี	และเป็นกรรมการ
ในคณะพยาบาลศาสตร์	ภารกิจเหล่านี้ท�าให้ได้ติดตามความเป็นไปของมหาวิทยาลัยตลอดมา
 80	ป	ียาวนานพอที่จะท�าให้สิ่งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันเป็นกฎธรรมชาต	ิแต่	80	ปี	
ของธรรมศาสตร์	ต้องอาศัยพลังบุคคลากรมาช่วยเปลี่ยนแปลง

โดย	ท่านชวน หลีกภัย

ศิ ษ ย์ เ ก่ า

จากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้ 
๘๐ ปี ของธรรมศาสตร์
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	 จาก	จุดเริ่มต้น	เมื่อ	พ.ศ.2477	ถึง	พ.ศ.	2557	
	 จาก	มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง	มาเป็น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	
	 จาก	มหาวิทยาลัยเปิดตลาดวิชาแต่ต้น	มาเป็น	มหาวิทยาลัยปิดในป	ี2503		
	 จาก	ธรรมศาสตร์บัณฑิตคณะเดียว	มาเป็น	25	คณะในปัจจุบัน	
		 จาก	ท่าพระจันทร์ขยายมาศูนย์รังสิต	และอีกหลายศูนย	์
	 จาก	มอญดูดาว	เป็น	พระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์	
	 จาก	ชงโค	มาเป็น	หางนกยูง	
	 จาก	บัณฑิตรุ่นแรก	19	คน	มาถึงปัจจุบันมีบัณฑิตร่วม	200,000	คน	
	 จาก	..............		มา...............	อีกหลายตัวเปรียบเทียบ	
	 ไม่ว่าจะเร่ิมต้นจากจุดใด	 ธรรมศาสตร์ได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความคาดหวัง	 พร้อมแรงผลักดัน 
ของอดีตและปัจจุบันที่ภาคภูมิใจ	ทั้งหมดมาจากการท�างานด้วยความรับผิดชอบของผู้บริหาร	และคร	ู
อาจารย์จากรุน่แรกๆ	มาจนถงึปัจจบุนัทีต้่องยกย่องไว้ตลอดไป	และถ้าไม่มศีษิย์เก่า	ผู้มคีวามรกัผกูพนั
มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนธรรมศาสตร์จะมาไม่ไกลถึงวันนี้
	 80	ปี	ธรรมศาสตร์ได้ผลติบณัฑติออกไปร่วม	200,000	คน		ซึง่กระจายไปปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิ
ของแต่ละคน	ในฐานะหน้าที่และต�าแหน่งต่างๆ	กันไป
	 ชาวธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศน้ีท้ังอดีต	ปัจจุบัน	และต่อไปในอนาคต	 เช่นเดียว 
กับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ	 	ไม่นับคนอีกส่วนหนึ่ง	ที่เป็นตัวปัญหาเช่นเดียวกัน	 เพราะบ้าน
เมืองและทุกองค์กร	 มีคนดีและไม่ดี	 ปะปนกันอยู่เสมอ	มีคนดีมากมายจากมหาวิทยาลัย	 และมีคน 
ไม่ดีไม่น้อยก็มาจากมหาวิทยาลัย	
	 กล่าวไว้ว่า	บ้านเมืองนี้ปกครองด้วยบรรดาผู้ท่ีล้วนเป็นบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา	 ไม่ว่าด้าน

การเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	การทหาร	ต�ารวจ	รวมถึงด้านอื่นๆ	
	 ถ้าอดุมการณ์และวตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษา	แต่ละแห่งสามารถ

หล่อหลอมให้บณัฑติของสถาบนัยดึมัน่ในอดุมการณ์อนัดีงาม	มคีวามสุจรติ
ต่อบ้านเมือง	 ประเทศชาติก็จะไม่มีวิกฤติ	 ไม่ว่าทางด้านการเมือง	 การ
ปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง	ความสงบเรียบร้อย	รวมถึง
ปัญหาอื่น	
	 พูดถึงพวกเราชาวธรรมศาสตร์	 ครั้งหน่ึงผมได้พบรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด	สุภาพสตรีที่เป็นชาวธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งมีความ 
แน่วแน่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ผู้บังคับบัญชาให้ท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
เพื่อแลกกับต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด	 ผมยกย่องข้าราชการ 
ผู้นั้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ	ถึงความเป็นคนดีของ
ชาวธรรมศาสตร์	 แต่น่าเจ็บใจท่ีผู้บังคับบัญชาท่ีเรียกร้องให้ท�า 
สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก	็คือ	บัณฑิตจากธรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน
	 ดังนั้น	 แม้ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสามารถประสิทธิ์
ประสาทความรู้ได้ดีขึ้น	แต่การปลูกฝังอุดมการณ์	ความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	 ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป็นเรื่องส�าคัญอยู่เสมอ	 และยิ่งต้องเข้มข้นในสังคมที่หลากหลาย 

ค่านิยมเช่นในปัจจุบัน
	 					การสร้างคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง	ทั้งความรู้จริง	ความสามารถจริง	

ดีจริง	เป็นภารกิจแท้จริงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของธรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง	•
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วันนี้แม้จะไม่เกรียงไกร
เหมือนอดีต ด้วยเหตุปัจจัยใดๆ ก็ตาม 

ที่ท�าให้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ลดน้อยถอยลง
มาเรื่อยๆ ขอให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นพี่

อาวุโสทั้งหลายเบาใจได้แล้ว ขณะนี้มีกลุ่มศิษย์เก่า 
รุ่นกลางๆ ในนามของกลุ่ม TU Spirit ที่มีผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คนปัจจุบันที่เข้มแข็ง
(คุณบุญสม อัครธรรมกุล) เป็นที่ปรึกษา เข้ามาเป็น 
ข้อต่อในการสร้างจิตวิญญานธรรมศาสตร์ให้กับ 

รุ่นน้องๆ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อีกไม่นาน 
เกินรอ นามธรรมศาสตร์คง

เกรียงไกรเหมือนเดิม

การวางพานพุ่ม 11 พ.ค.57 
แม้ปีนี้จะไม่คึกคักหนาแน่น 

เหมือนปีที่ผ่านๆ มา เพราะไม่ใช่วัน 
แรกพบของนักศึกษาปี 1 ในปีนี้ ด้วยเหตุที่
มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดปฏิทินการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับประเทศต่างๆ 

ใน AEC ก็ยังคงมีกลุ่มบุคคลและ 
ผู้ศรัทธาในอาจารย์ปรีดีมา 

ร่วมงานเช่นเคย
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ตอกย�้าความเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยอีกครั้งของ

ธรรมศาสตร์ โดยมีผลงานจากนักวิจัย
ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรวมมากที่สุด ด้วยการคว้า 

13 รางวัล จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 
ครั้งที่ 42 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส โดยการส่ง 

ผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 12 ผลงาน สามารถคว้ารางวัล 
มาได้ 13 รางวัล (3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญ

ทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ) ซึ่งมีนักวิจัย 900 คน 
จาก 45 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน 

และมีผลงานส่งเข้าประกวด
กว่า 1000 ผลงาน

ต้องชื่นชมกับวิสัยทัศน์ มธ. 
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�าของเอเชียที ่
ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต 

การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ
ประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์
ของประชาชน” ภายใต้การน�าของคณะ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน

นายสวัสดิ์  โชติพานิช 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 

ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจ�าปี 2557 ในโอกาส 
ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา มธ.

ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่ได้รับมอบรางวัล
ผู้ท�าประโยชน์ดีเด่นด้านเอเชียศึกษา (Distinguished 

Contributions to Asian Studies) ซึ่งเป็นรางวัลสูงที่สุด
ของสมาคมที่มอบให้ผู้ท�าประโยชน์เพียงคนเดียวต่อปี

จากสมาคมเอเชียศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา
ผศ. พิเศษ ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ลูกแม่โดมที่ได้รับรางวัล

อาจารย์ดีเด่นจฬ. ประจ�าปี 2556 และอีกหลายๆ รางวัล
ที่ผ่านมา ความสามารถเช่นนี้น่าจะสอนที่ มธ. จะได้เป็น
แบบอย่างและ stamp ลูกแม่โดมที่ดีออกไปรับใช้สังคม 

ศิษย์เก่าดีเด่นในวาระ 80 ปี ธรรมศาสตร์ 
ทุกๆ ท่าน เป็นอีกกรณีหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีและ
ชื่นชม แด่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

ได้รับรางวัล Harris Wofford Citizen 
Award ซึ่งจะมอบเป็นเกียรติแก่ผู้น�าระดับโลก 

ที่เติบโตในประเทศที่มีอาสาสมัครหน่วย 
สันติภาพฯ ปฏิบัติงานอยู่ และเป็นผู้ที่ท�า

ประโยชน์ให้กับประเทศชาติและโลกในเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง



สำานักงานฯ ขอรายงานผลการดำาเนินงาน 

และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ดังนี้

ก. กิจกรรมระดมเงินทุนให้มหาวิทยาลัย

  > กองทุนทำาบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์

  ยอดเงนิบรจิาค ม.ค. - 15 พ.ค. 57 จำานวน 3.77  

ล้านบาท ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 54.2 ล้านบาท และ

มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ ให้จดัสรร

ทุนการศึกษาจากดอกผลของกองทุนฯ ในปีการศึกษา

นี้ จำานวน 6 ทุน โดยให้ขยายการจัดสรรทุนการศึกษา

ไปให้นกัศกึษาของคณะแพทยศาสตร์ และทนัตแพทย 

ศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง

จากทุนศึกษาของด้านสังคมศาสตร์

  สำาหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกองทุนฯ มีแผนจะทำา 

คือ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสร้างความ 

สมัพนัธ์อนัดกีบัศษิย์เก่าและผูม้จีติศรทัธา ไม่ว่าจะเป็น

กจิกรรมทีส่บืทอดวฒันธรรมอนัดงีาม หรอืกจิกรรมใน

ยุคสมัย ดังนี้   

 

  • กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 6  

จะนำาบริการด้านตรวจสุขภาพ ทันตกรรม ความรู ้

ทางวิชาการในด้านต่างๆ และกิจกรรมทางสังคม 

ไปให้บริการประชาชนในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งในขณะนี้

อยู ่ระหว่างการประสานงานว่า จะเป็นพื้นที่สาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน

ภาคใต้ กิจกรรมร่วมกับกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์

5 พค. 57

  • กิจกรรม “เยือนประเทศเพ่ือนบ้าน

อาเซยีน” ครัง้นี ้1 จะเป็นการนำาศษิย์เก่าและ

ผู้สนใจไปเยือนประเทศมาเลเซีย ท่ีมีความ

หลากหลายทั้งในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา 

วฒันธรรม และภมูปิระเทศ โดยจะแวะเยอืน

ศิษย์เก่า

13 



เมืองมะละกา เมืองมรดกโลก ยะโฮร์ บารู 

ปุตราจายา และกัวลาลัมเปอร์ ช่วงวันที่ 14-17 

สิงหาคม 2557 ท่านท่ีสนใจสามารถติดต่อ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่0-2613-3777 

ประชุมศิษย์เก่าเตรียมงาน

100 ปีอาจารย์ป๋วย

วันที่ 5 และ 12 มิย. 57  

ข. กิจกรรมสำานักงาน

  1. การประชุมเพื่อสานสัมพันธ์และ 

สร้างเครือข่าย

  • จัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่ารุ ่นปีเข้า 

2521-2536 บางส่วน เพ่ือรับทราบข้อคิดเห็น 

ที่ มี ต ่ อมหาวิ ทยาลั ย  และสิ่ งที่ อยาก ให ้

มหาวิทยาลัยและสำานักงานฯ ดำาเนินการใน 

มุมมองของศิษย์เก่า 

> บัตรเครดิตธรรมศาสตร์-กสิกรไทย

  มีบัตรใหม่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก 97 ราย สำาหรับ

รายได้จากการหาสมาชิกบัตรใหม่และการใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิตที่ ได้รับจัดสรรจากธนาคารในไตรมาส

แรก (มค.-มีค.) จำานวน 368,130 บาท รวมยอดเงิน 

ที่มหาวิทยาลัยได้ รับจัดสรรจากธนาคารที่ผ่านมา 

รวมทั้งสิ้น 12.24 ล้านบาท

  • จัดประชุมนายกสมาคม/ตัวแทน ของ

สมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ ในเครือธรรมศาสตร์ 

สายวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น 

ของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย และปรึกษาหารือ

ในการทำากิจกรรมร่วมกัน

  • ประชุมร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิบูรณะ 

ชนบทฯ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม 100 ปี 

ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2558-2559

14 •	กิจกรรมสำานักงาน



สมาคมธรรมศาสตร์ตรัง ประชุมจัดงาน 27 มิย.57
  • ประชุมกลุ ่มศิษย์เก่าเพื่อ 

จัดงาน “ธรรมศาสตร์ประกาศนาม” 

ในวันที่ 27 มิ.ย. 2557

  

  2. กิจกรรม

  • กิจกรรมตามรอยอาจารย์ 

ป๋วย  ครัง้ต่อๆ ไป  จะเป็นการนำาศษิย์

เก่าและนักศึกษาปัจจุบันสลับกัน 

ไปตามรอยและเรียนรู้ปรัชญาการ

ดำารงชีวิตของอาจารย์ป๋วย ณ มูลนิธิ

บูรณะพัฒนาชนบท จังหวัดชัยนาท

และจังหวัดอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 

วันปรีดี 11 พค. 57

  

15 กิจกรรมสำานักงาน	•
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