จุลสารศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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...ถ้าศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย
ไม่ช่วยกันรักษาและธำ�รงไว้ซึ่งสิ่งดีงามแล้ว
ใครจะดูแลเพื่อจรรโลงสังคมต่อไป
เพราะความเจริญของมหาวิทยาลัย
อยู่ที่คนไม่ใช่ตัวอาคาร
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บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ
เมื่อ 80 ปีธรรมศาสตร์มาถึง กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการ
การบันเทิง การทำ�กิจกรรมเพือ่ สังคมมากมาย และพิธกี รรมทางศาสนา ก็ได้ทยอยปรากฏ
ต่อสายตาสาธารณชนไปแล้ว จุลสาร “สู่โดม” ฉบับนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
เฉลิมฉลอง 80 ปีธรรมศาสตร์ โดยขอคั่นการอ่านต่อ ”ยุคมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง พ.ศ. 2477-2490” จากฉบับที่แล้ว ด้วยการนำ�เสนอบทความในคอลัมน์
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง “จากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้ 80 ปีธรรมศาสตร์” เป็นกรณีพิเศษ ที่ชาว
เหลืองแดงพลาดไม่ได้ คมกริบตลอดกาล สมกับเมื่อธรรมศาสตร์ห้าสิบปี สร้างคนดีมี
คุณธรรม สร้างผู้นำ�ชื่อ “ชวน หลีกภัย” ที่ลูกแม่โดมควรเอาเป็นแบบอย่างยิ่ง แล้วเมื่อถึง
ธรรมศาสตร์ 100 ปี จะสร้าง?
					
ฐิติมน เลิศศิริสาคร
25 มิถุนายน 2557
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จารึกลานโพธิ์
คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซีตี้

ท�ำไมจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และอะไรเป็นเหตุจูงใจให้เลือกศึกษาในคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ ?
ผมเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และ
ต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในเวลานั้น
ผมยังไม่ได้ตดั สินใจว่าจะเลือกเรียนในสาขาใด รูแ้ ต่เพียงว่า
ผมชอบเรียนเลขและมีความเชือ่ ว่าตัวเลขน่าจะเป็นพืน้ ฐาน
ของความรู้ และจะพัฒนาให้เกิดบางสิ่งบางอย่างได้ จน
กระทัง่ ใกล้เอนทรานซ์จงึ เริม่ หาข้อมูลของคณะทีม่ เี รือ่ งของ
การค�ำนวณ และตัวเลขนัน้ จะให้ผลสรุปทีไ่ ม่หยุดอยูแ่ ค่หน้า
กระดาษ ซึ่ ง คณะที่ ต รงใจผมคื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
เมื่อได้เป้าหมายแล้ว ผมจึงเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน
ทุกอันดับ และผลคือติดทีธ่ รรมศาสตร์ ซึง่ เลือกไว้เป็นอันดับ 2
ย้อนอดีตเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในความ
ทรงจ�ำเกีย่ วกับธรรมศาสตร์ ท่านรูส้ กึ ประทับใจ และคิดถึง
อะไร
ธรรมศาสตร์ท�ำให้ผมได้พบโอกาสในการปรับตัว
และเรียนรูท้ จี่ ะเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
ในทุกๆ ปี สมัยนั้นที่ศูนย์รังสิตเพิ่งเปิดได้ไม่นาน สถานที่ก็
ใหม่ คนก็ใหม่ คณะยังมีน้อย การเดินทางก็ล�ำบาก นี่คือ
สังคมใหม่ทผี่ มต้องผจญภัย แต่สงิ่ เหล่านีส้ อนให้ผมรูจ้ กั การ
วางแผนล่วงหน้า  และท�ำให้ผมได้พบเพื่อน ได้มีมิตรภาพ
ผมมักมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งผมเห็นว่า
การพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะท�ำให้พวกเรามี
ความรั ก และผู ก พั น ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ผ มประทั บ ใจที่ สุ ด ก็ คื อ
“เพื่อน”  

จากประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ในสมัยนั้น ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ท่าน
ประสบความส�ำเร็จในต�ำแหน่งหน้าที่การงานหรือไม่?
และท่านมีอุดมการณ์ หรือแรงดลใจ หรือมีใครเป็นแบบอย่าง
ในอุดมคติของท่านหรือไม่อย่างไร?
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีส่วนสนับสนุนให้ผม
ประสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน ผมคิดว่ามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์มีส่วนในการหล่อหลอมปรัชญา ค่านิยม และ
วิธีการคิดต่าง ซึ่งท�ำให้ผมสามารถเข้าใจโลกในมุมที่กว้าง
ขึ้น ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่หลายๆ เรื่อง  และได้เห็น
ปรัชญาบางอย่างที่ไม่มีในมหาวิทยาลัยอื่น  ซึ่งสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง
เศรษฐ กิจและสังคม การได้ถกู หล่อหลอมในแบบอย่างของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ท�ำให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น โดย
เฉพาะเมื่อได้ศึกษาประวัติของท่านผู้ประศาสน์การ ก็รู้สึก
ว่าเรามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสร้าง
ประเทศ ฉะนั้ น นอกจากวิ ช าการที่ เ ล่ า เรี ย นแล้ ว การ
หล่อหลอมปรัชญา ค่านิยม และประสบการณ์  จะเป็นกรอบ
เสริมสร้างให้เราเติบโตเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้
ส�ำหรับบุคคลที่เป็นแบบอย่างในอุดมคติ มีอยู่ 3 ท่าน คือ
ในหลวง ซึ่งพระองค์ท่านได้แสดงให้เห็นในหลายๆ ครั้ง
ถึงความเสียสละและอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบ
อย่างของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งแต่แรกผมก็
ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าไม่เพียงพอแล้ว จะพอเพียงได้อย่างไร  
แต่จริงๆ แล้วพระองค์ท่านได้สอน ในความพอเพียงที่จะ
เพียงพอและประมาณตน ที่จะมีความสุขได้ในทุกสถานะ
และรักษาสิ่งที่ได้จากความพึงพอใจให้ยั่งยืนต่อเนื่องด้วย
ซึ่งเป็นสุดยอดของปรัชญาที่มีผลท�ำให้สังคมไม่เห็นแก่ตัว

จารึกลานโพธิ์ •
เพราะจากการได้มกี ารพึง่ พากัน ถึงแม้ตอ้ งมีบา้ งในเรือ่ งของ
ระบบทุนนิยม ที่ต้องแข่งขันกันก็เพื่อการพัฒนา แต่ก็ต้อง
ตระหนักว่าเมือ่ ถึงจุดหนึง่ ก็อาจจะท�ำลายสังคมส่วนล่างได้  
หากถึงระดับความเจริญมากๆ แล้วท�ำให้คนเห็นแก่ตัว
หลงในอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจในการไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการ
ท่านที่สอง คือ คุณตา (ดร.เทียม โชควัฒนา) ซึ่งมีปรัชญา
เรื่องความซื่อสัตย์เป็นส�ำคัญในการด�ำรงชีวิต และแบบ
อย่างที่ดีในการบริหารและน�ำพาองค์กร ส่วนท่านที่ 3 คือ
นายสตีฟ จ็อบส์ ซึ่งเป็นคนที่มีความฝันและแรงบันดาลใจ
ตลอด  แล้วเขาก็จะท�ำความฝันให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ท�ำให้โลกเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ชีวิตในชีวิตของท่านที่ผ่านมา  ไม่ว่าสมัยที่
เป็นนักศึกษาหรือท�ำงาน ท่านคิดว่าช่วงชีวิตใดที่มีความ
เหนือ่ ยยาก และช่วงชีวติ ใดทีท่ า่ นมีความรูส้ กึ สนุกทีส่ ดุ ?
ช่วงชีวิตที่ผมมีความรู้สึกสนุกที่สุด คือ สมัยที่เรียน
หนังสือ โดยฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง
ผมกับเพื่อนๆ ได้ร่วมเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆ ผมเคย
เข้าร่วมกิจกรรมประท้วง ก็สนุกสนาน เมื่อถึงชีวิตท�ำงานก็
ผจญปัญหาวุน่ วาย ต้องมีการเจรจาต่อรองในเรือ่ งต่างๆ ผม
กลับไม่รสู้ กึ ว่า เหนือ่ ยยาก แต่สงิ่ ทีผ่ มรูส้ กึ เสียใจและไม่ชอบ
มากที่สุดคือช่วงนี้ เพราะรู้สึกได้ว่าสังคมไทยไม่มีความสุข
อั น เนื่ อ งมาจากความเห็ น ต่ า ง ตอนที่ เ กิ ด มหาอุ ท กภั ย
กลับกลายเป็นความรูส้ กึ ดี และมีความสุขกว่า เพราะความ
แตกแยกได้กลับกลายเป็นการช่วยเหลือกัน แต่พอเลิก
น�้ำท่วมก็กลับไปเหมือนเดิม แต่ก็ขอบคุณเพราะท�ำให้ผม
ได้เห็นและอยูก่ บั เหตุการณ์ และหวังว่าตัวเองเป็นส่วนหนึง่
ที่แก้ปัญหาแต่ไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ในสังคมการเมืองที่มี
ความคิดต่างเช่นนี้ ไม่อยากเห็นคนทะเลาะกันมากขึน้ อยาก
ให้รับฟังซึ่งกันและกันมากกว่า    
สถิติศิษย์เก่าที่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ ในจุลสาร “สู่ โดม” แยกตามคณะ
ตมธก.
นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ฯ
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ฯ
ศิลปศาสตร์

1
3
2
1
3
1
1

วารสารศาสตร์ฯ
สังคมวิทยาฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
แพทยศาสตร์
ส.เทคโนโลยีฯ สิรินธร
ทันตแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

1
2
1
3
1
1
1
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มหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี ในปีนี้ และศูนย์รังสิตก็ได้
พัฒนามากว่า 27 ปีแล้ว ได้มคี ณะต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพเพิม่ ขึน้ อีกหลายคณะ
ท่านมีข้อคิดเห็นต่อ มธ. อย่างไรบ้าง ?  ในทิศทางใด?
จากประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์พิเศษ สอน
วิชาศิลปกรรมศาสตร์เกีย่ วกับการท�ำธุรกิจเสือ้ ผ้า  บอกตรงๆ
ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยขยันและฉลาด มีความตั้งใจสูง  
ขณะนีโ้ ลกได้เปลีย่ นแปลงไปแล้ว ความรูซ้ งึ่ เป็นสิง่ ทีห่ ายาก
ในอดีต ก็สามารถหาได้งา่ ยและหาได้ทนั ที ไม่วา่ จะเป็นทาง
อินเตอร์เน็ต ผ่านไอโฟน ไอแพด และไม่ต้องเข้าห้องสมุด
ค้นหาให้เหนือ่ ยยาก  สงิ่ ทีน่ กั ศึกษายังขาด คือความช�ำนาญและ
การมีส่วนร่วม ในการท�ำสิ่งต่างๆ จึงอยากให้มหาวิทยาลัย
ไม่เพียงแต่ปลูกฝังด้านความรูเ้ พียงอย่างเดียว  เพราะจะไม่
ช่วยให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ หรือเข้าใจในหลายๆ
เรื่องอย่างลึกซึ้ง
ท่านมีข้อคิด ฝากถึงชาวธรรมศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันอย่างไรบ้าง ?
ส� ำ หรั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ท่ า นที่ มี ค วามสามารถ และได้
เจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงาน   อยากให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ แ ละความคิ ด ดี ๆ ที่ ถู ก หล่ อ หลอมจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ให้ช่วยกันคิด
และท� ำ สิ่ ง ที่ ดี เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ในขณะเดี ย วกั น
มหาวิ ท ยาลั ย ก็ ยั ง คงต้ อ งเป็ น สถานที่ ห ล่ อ หลอม
ประสบการณ์และสิ่งดีงามให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ถ้าศิษย์เก่าและ
มหาวิทยาลัยไม่ช่วยกันรักษาและธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งดีงามแล้ว  
ใครจะดูแลเพื่อจรรโลงสังคมต่อไป เพราะความเจริญของ
มหาวิทยาลัยอยู่ที่คนไม่ใช่ตัวอาคาร ส่วนศิษย์ปัจจุบัน
ท่านควรจะภาคภูมิใจที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ ม่ได้มงุ่ สอนให้นกั ศึกษามุง่ เรียน
เก่งอย่างเดียว แต่ได้หล่อหลอมและปลูกฝังประสบการณ์
หลายๆ ด้านในความเป็นมนุษย์ให้ ฉะนั้น จงใช้ทุกวินาทีที่
อยูใ่ นมหาวิทยาลัยอย่างคุม้ ค่าในการแสวงหาประสบการณ์
ในการที่ จ ะพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงตั ว เองอย่ า งเต็ ม ที่
เพื่ออีก 10 ปี ข้างหน้าเมื่อมองย้อนอดีต ท่านจะได้ไม่รู้สึก
เสียใจที่พลาดโอกาสดีๆ ไปจากชีวิต
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ทำ�ไมเราต้องสอบ U-NET และ
เราได้อะไรบ้างจาก U-NET

U-NET
โดย : คุณสุวิจักษณ์ เตชะทัตสกุล

ส

วัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ในฉบับนีผ้ มจะเรียนให้ผอู้ า่ นทราบ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น หนึ่ ง ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจของเด็ ก มหาวิ ท ยาลั ย
เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
โลกออนไลน์และมีผลกระทบมาสู่โลกภายนอกอย่างแท้จริง นั่นก็
คือ ประเด็น “การสอบ U-NET”
โดยปกติแล้วผมจะมาเขียนในฐานะประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ หรือที่ปรึกษาสภา
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ส�ำหรับครัง้ นีผ้ มต้องแจ้งให้
ผู้อ่านได้ทราบก่อน ผมจะมาในฐานะหนึ่งในนักศึกษาที่ต่อต้านการ
สอบ U-NET เพราะที่ผ่านมาผมได้มีบทบาทเกี่ยวกับการต่อต้านการ
สอบ U-NET ซึ่งในคอลัมน์นี้ ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่า ผมได้ท�ำ
อะไรบ้าง และสิ่งที่ผมได้ท�ำมันเกิดจากอะไร อีกทั้งจะมีผลสืบเนื่อง
ต่อไปอย่างไร
ผมได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นแอดมิน หรือผูด้ แู ลเพจ “ต่อต้านการสอบ
U-Net จาก สทศ.” ซึ่งถือเป็นเพจแรกที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่อง
U-NET อย่างเป็นทางการ
ต้นสายปลายเหตุของการทีผ่ มได้มาเป็นแอดมินในเพจนีเ้ กิด
มาจากเมื่อค�่ำวันที่ 24 เมษายน 2557 นั้น ในขณะที่ผมก�ำลังนอน
พักผ่อนด้วยความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน บังเอิญผมเห็นข่าวใน
Facebook ว่า สทศ. (ส�ำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
จะมีการจัดสอบ U-NET ซึ่งเป็นการสอบวัดผลเพื่อน�ำคะแนนไป
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�ำรงชีวิต
3. การรูเ้ ท่าทันสือ่ การคิดวิเคราะห์แก้ปญ
ั หา (Media Literacy)
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
และในปี 2558 จะมีการสอบวิชาคุณธรรม จริยธรรม รวม
ถึงวิชาของแต่ละคณะสาขาวิชาชีพด้วย หลังจากที่ผมเห็นวิชาการ
สอบแล้วผมคิดว่า การสอบครั้งนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรหลาย
ประการ และไม่เพียงแต่ผมทีเ่ ห็นปัญหา แต่มเี พือ่ นๆ ผมอีกหลายๆ
คนรวมถึงเหล่าคณาจารย์จากหลากหลายสถาบันทีเ่ ห็นปัญหาด้วย
เพื่อนผมคนหนึ่งจึงได้ตั้งเพจที่มีชื่อว่า “ต่อต้านการสอบ U-Net
จาก สทศ.” และได้ดึงผมเข้าไปเป็นแอดมินเพจด้วย
เริม่ แรกเพจผมไม่มใี ครกดไลค์สกั คน ผมจึงท�ำรูปภาพแนะน�ำ
ว่าอะไรคือ U-NET และ U-NET มีความส�ำคัญอย่างไร หลังจาก
ที่ผมลงรูปเพียงไม่นานคนไลค์เพจก็เยอะมาก ภายในไม่ถึง 1
ชั่วโมงยอดไลค์เพิ่มเป็น 5,000 คน และ ภายใน 3 วัน ยอดไลค์

ได้กลายเป็น 100,000 คน ในที่สุด
หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นมา สื่อส�ำนักต่างๆ
ได้น�ำปรากฏการณ์นี้ไปออกข่าว หลังจากนั้นเพจผมจึงได้กลาย
เป็นที่รู้จักมีนักข่าวให้ความสนใจติดต่อเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากเพื่อ
ขอสัมภาษณ์ และผมได้เดินสายสัมภาษณ์ จนในที่สุดรายการ
เจาะข่าวเด่นโดยคุณสรยุทธ สุทัศนจินดา ได้เชิญผมไปออก
รายการเรื่องเจาะข่าวเด่น โดยมีศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.สมหวัง
พิธิยานุวัตน์ ประธานกรรมการ และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผู้อ�ำนวยการ สทศ. มาร่วมในรายการด้วย โดยรายการออกอากาศ
กว่า 3 ตอน และมียอดผู้เข้าไปชมในเว็บไซต์ยูทูปทุกตอนทั้งหมด
กว่า 500,000 คน
หากท่านอ่านมาถึงตรงนี้ จะพบว่าสื่อมวลชนและสังคมให้
ความสนใจเกี่ยวกับประเด็น U-NET เป็นอย่างมาก แต่ท่านสงสัย
ไหมว่า ท�ำไมสือ่ ถึงได้สนใจเป็นจ�ำนวนมากขนาดนี้ และสังคมรวม
ถึงนิสิต, นักศึกษา ถึงได้ออกมาต่อต้าน U-NET ขนาดนี้ เหตุผล
ที่ผมจะหยิบยกออกมามี 5 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 คือเรื่อง การน�ำไปผูกกับการสมัครงาน ซึ่งส่วน
นีม้ กี ารให้ขา่ วจาก ประธานกรรมการ สทศ. ว่า สทศ. จะประสานงาน
ไปยังหน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้น�ำผลคะแนน
U-NET เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับจากการสมัครงานด้วย
ตรงนีจ้ งึ เป็นสิง่ ทีน่ กั ศึกษาไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะคุณภาพของ
นักศึกษาที่จะเป็นคุณสมบัติในการสมัครงานไม่ควรจะชี้วัดได้จาก
คะแนนการสอบในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว เพราะการสอบ
U-NET นั้ นสามารถสอบได้ ค รั้ ง เดี ย ว และจะแก้ ตั ว ไม่ ไ ด้ อี ก
หากแต่การสอบอื่นๆ เพื่อวัดผล เช่น TOFEL IELTS TOIEC นั้น
เป็นการสอบที่สามารถสอบแก้ตัวได้ หรือกล่าวคือ หากผมสอบ
U-NET ได้คะแนนน้อย ผลการสอบจะติดตัวไปตลอดชีวิต นั่น
เท่ากับว่าหากบริษัทใดเรียกผลคะแนน U-NET ขึ้นมา และคะแนน
ที่ได้นั้นมีไม่มาก ก็อาจจะส่งผลให้คนคนนั้นไม่ได้รับการพิจารณา
เข้าท�ำงาน ทัง้ ๆ ทีต่ วั เขาเองอาจจะพัฒนาตนเองได้มากกว่าทีค่ ะแนน
บอกเราก็เป็นได้ แต่เขาก็จะไม่สามารถแก้ตัวได้อีกเลย ซึ่งประการ
ที่ 1 ดังกล่าวนี้จะไปโยงกับประการถัดมา
ประการที่ 2 คือเรื่อง ตัวเนื้อหาสาระการสอบ เพราะตัวเนื้อหา
สาระของการสอบเท่าที่เห็นจากหัวข้อการสอบนั้น ดูท่าทีจะมีปัญหา
เช่นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ,
การรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นต้น โดยก่อนอืน่ ผมขอยกตัวอย่างด้านคุณธรรม
จริยธรรมก่อน เป็นล�ำดับแรก
คุณธรรม จริยธรรม ไม่สามารถวัดได้ด้วยความเชื่อว่าจะมี
สัจธรรมสูงสุดในการวัด เช่น ในสังคมไทย เราเคยมีโฆษณาทาง
โทรทัศน์ตวั หนึง่ เกีย่ วกับการสูบบุหรีว่ า่ เป็นการท�ำร้ายตัวเอง ท�ำร้าย
คนทีค่ ณ
ุ รัก ท�ำร้ายสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับผมแล้วสิง่ เหล่านีเ้ ป็นเพียง
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แค่วาทกรรม ที่สร้างขึ้นมาเพื่อต�ำหนิคนสูบบุหรี่ จนดูเหมือนเป็น
คนเลว เพราะไปท�ำร้ายคนอืน่ แต่ในโลกความเป็นจริงเราไม่สามารถ
ชี้วัดได้เลยว่าคนสูบบุหรี่จะเป็นคนเลว แม้ว่าเราจะเข้าใจได้ว่าบุหรี่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่เราไม่ควรที่จะไปสร้างวาทกรรมให้พวก
เขาดูเป็นคนเลว หากแต่ควรรณรงค์ โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียในเชิง
วิทยาศาสตร์มากกว่า ดังนั้น ชุดคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่สามารถ
ย่อไปสู่ในแค่ตัวข้อสอบเพียงแผ่นกระดาษบางๆ ได้ หากแต่มันอยู่
กับส�ำนึกของแต่ละคนในทางเลือกของชีวิตที่แตกต่างกัน
ต่อมาคือเรือ่ งการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking)
ส�ำหรับผมแล้ว การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้น ทาง สทศ. ได้ระบุ
มาว่าจะใช้ฐานการออกข้อสอบแบบ GAT1 ซึ่งผมมองว่า GAT1 คือ
ข้อสอบที่จ�ำกัดกรอบความคิดของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเด็ก
ไม่จ�ำเป็นต้องฝึกใช้การคิด วิเคราะห์จริงๆ หากแต่หากเราฝึกท�ำ
บ่อยๆ เราก็จะท�ำได้จากประสบการณ์ผมโดยตรงนั้น ในการสอบ
ครั้งแรกได้ 11 คะแนนแต่หลังจากนั้นได้ 150 เต็ม และที่ได้เต็ม
นั้นเกิดจากการไปเรียนพิเศษซึ่งท�ำให้รู้ว่า การสอบ GAT1 เหมือน
เป็นเกมเกมหนึง่ ทีเ่ มือ่ ฝึกท�ำบ่อยๆก็สามารถท�ำได้ โดยไม่จำ� เป็นต้อง
ใช้การคิดวิเคราะห์ใดๆ เลย จนกระทั่งมีผู้ที่เป็นติวเตอร์เขียนไว้ว่า
“การท�ำ GAT1 ห้ามคิดเอาเอง”
ประการที่ 3 เป็นเรื่องของความไว้วางใจใน สทศ. เพราะว่าที่
ผ่านมาทาง สทศ. นัน้ ได้ออกข้อสอบทีเ่ รียกได้วา่ แหวกแนวมาหลาย
ครั้ง เช่นในปี พ.ศ.2555 มี สทศ. ได้ถามในข้อสอบว่า “เมื่อคุณ
มีอารมณ์ทางเพศ ต้องท�ำอย่างไร?” ค�ำตอบที่ สทศ. ได้วางเอาไว้
คือ “ไปเตะบอล” แต่ผลวิจัยจากประเทศอังกฤษที่ได้ตีพิมพ์ ใน
หนังสือ พิมพ์เดลี่เมล์ ได้ชี้ว่า การเตะบอลกลับเป็นการกระตุ้นให้
เกิดอารมณ์ทางเพศได้หลังจากเตะเสร็จ เพราะเป็นการกระตุ้น
ฮอโมนส์ และข้อสอบของ สทศ. ก็กลับมีข่าวฉาวทุกปี เพราะมี
ข้อสอบในลักษณะดังกล่าวมาตลอด ความไว้ใจในตัว สทศ. จึง
ถือว่าไม่ได้รับความไว้วางใจถึงมาตรฐานของตัวข้อสอบด้วย
ประการที่ 4 คือ การประเมินคุณภาพ ไม่ได้เป็นการประเมิน
คุณภาพทีน่ ำ� มาซึง่ ผลชีว้ ดั ทีแ่ ท้จริง เพราะการสอบนัน้ ไม่ได้เป็นการ
บังคับสอบการตัง้ ค�ำถามอืน่ ๆ จึงตามมามากมาย เช่น หากผมเรียน
อยู่ธรรมศาสตร์ มีเด็กสมัครสอบเพียง 20 คน แต่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยสมัครสอบ 5,000 คน แบบนี้จะวัดคุณภาพได้จริง
หรือ? เพราะเอาแค่จ�ำนวนการสอบของเด็กก็ไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพของตัวเด็กทีแ่ ท้จริงในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ได้ เพราะเด็กทีม่ า
สอบก็ไม่ใช่เด็กทั้งหมด อีกทั้งหากไม่มีการบังคับเด็กสอบ หรือสุ่ม
ไปสอบ ก็อาจจะท�ำให้เด็กไม่ได้ท�ำข้อสอบด้วยความตั้งใจ เพราะ
ไม่มีแรงจูงใจ ซึ่งผมมองว่า สทศ. เองตระหนักในเรื่องดังกล่าว
จึงมีแนวคิดที่จะประสานงานไปยังบริษัทต่างๆ ให้ใช้ผล U-NET
เป็นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาเข้าท�ำงาน ซึง่ แนวคิดการประสานงาน
ไปยังบริษัทต่างๆ นี้ ก็เป็นที่มาที่ท�ำให้นักศึกษาออกมาต่อต้าน
U-NETในครั้งนี้
ส�ำหรับผมแล้ววิธกี ารประเมินมหาวิทยาลัยนัน้ ก็มหี ลากหลาย
วิธี เช่นการดูคอร์สการสอน หรือการประเมินอาจารย์ผสู้ อน ซึง่ เป็น
วิธีที่ไม่กระทบต่อตัวเด็กอย่างการสอบ U-NET ซึ่งในไทยเองก็มี
หลักการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เช่น TQF ฯลฯ
ประการที่ 5 คือ เรื่องของการไม่เคารพความเป็นอัตลักษณ์
ของแต่ละมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีอตั ลักษณ์
เป็นของตัวเองอยู่แล้ว และไม่สามารถจัดให้มาอยู่ในบรรทัดฐาน

จากน้องถึงพี่ •
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เดียวกันได้ยกตัวอย่าง เช่น การเรียนการสอนในวิชาประวัตศิ าสตร์
มีเนื้อหาสาระที่ตีความแตกต่างกันได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนกัน
เช่น หากมหาวิทยาลัย A สมาทานแนวคิดตามแบบฉบับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ก็จะเชือ่ ว่าเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศไทย
คือ สุโขทัย แต่หากมหาวิทยาลัย B สมาทานแนวคิดของพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็จะเชือ่ ว่า นครปฐมเป็นเมืองหลวง
แห่งแรกของประเทศไทย เพราะพระองค์ทรงด�ำรัสเอาไว้เช่นนั้น
หรืออีกหนึง่ ตัวอย่าง หากท่านศึกษาเกีย่ วกับ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา ที่ธรรมศาสตร์จะเน้นประวัติศาสตร์ แต่ที่อื่นๆ จะ
เน้นเกีย่ วกับภูมศิ าสตร์ ฯลฯ ซึง่ แน่นอนว่าต่างกัน และมีวธิ กี ารตัง้
สมมติฐานในการหาความรู้ที่แตกต่าง จนอาจเรียกได้ว่า แตกต่าง
กันถึงขั้นพื้นฐานดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจึงมีอัตลักษณ์เป็น
ของตัวเอง ซึ่งหลายๆ มหาวิทยาลัยจึงมีความแตกต่าง แต่ความ
แตกต่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีคุณภาพ
ผมได้นำ� เสนอต่อสือ่ มวลชนถึงข้อโต้แย้ง 5 ประการ รวมถึง
ได้นำ� เสนอร่วมไปกับเครือข่ายได้นำ� เสนอโดยตรงกับ ศาสตราจารย์
กิตคิ ณ
ุ ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุพ
์ ฤกษ์
ในรายการเจาะข่าวเด่นของคุณสรยุทธแล้ว สังคมก็ทราบเป็น
วงกว้างมากขึ้นส�ำหรับการเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ การสอบ
U-NET จนในที่สุดแล้วกระบวนต่างๆ เพื่อยกเลิก U-NET ก็ได้
เกิดขึ้น แต่ก่อนอื่นผมขออธิบายถึงที่มาที่ไปก่อน ดังนี้
สทศ. มีหน้าที่ในการออกข้อสอบ แต่หน่วยงานจะน�ำผล
การสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นไม่เกี่ยวกับ สทศ. เพราะหน้าที่
ของ สทศ. ท�ำได้เพียงออกข้อสอบเท่านั้น แต่หน่วยงานที่จะเอา
ผลสอบตรงนี้ ไ ปใช้ ม ากที่ สุ ด ก็ คื อ สมศ. (ส� ำ นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการได้แถลงไว้วา่ จะจัดสอบแค่วชิ าภาษาอังกฤษเพือ่ น�ำร่อง
แต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุม สมศ. ได้มีมติว่าจะไม่ใช้
U-NET ในการ ประเมินอีกต่อไป เพราะการจัดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เพียงวิชาเดียวไม่สามารถประเมินมหาวิทยาลัยได้ โดย สมศ. ให้
เหตุผลว่า “จะน�ำร่องสอบวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารเพียงวิชา
เดียวก่อนนั้น ทาง สมศ. คงไม่สามารถน�ำผลการสอบ U-NET
มาใช้ประเมินรอบสีไ่ ด้แล้ว เนือ่ งจากเป็นการวัดผลเพียงด้านเดียว
ไม่สะท้อนคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ TQF ตามที่ สมศ. ต้องการ” สทศ. จึงได้แถลงใน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ว่า ที่ประชุม สทศ. มีมติยกเลิกการสอบ
U-NET เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดประสงค์น�ำเอาผลสอบไปใช้
สทศ. จึงไม่มีความจ�ำเป็นในการจัดสอบอีกต่อไป
การต่อสู้ของนักศึกษาในครั้งนี้จึงประสบความส�ำเร็จ และ
ถือเป็นการรวมพลังนักศึกษาอีกครั้ง แต่อาจจะเป็นการรวมพลังที่
แตกต่างจากในสมัยก่อน แต่เป็นการรวมพลังกันผ่านโลกโซเชียล
เน็ตเวิร์ค หรือโลกออนไลน์ อย่างไรก็ดีนักศึกษายังมีพลังของ
พวกเขาที่ จ ะออกสิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย การเป็ น
นักศึกษาถือว่าเป็นปัญญาชนแล้วในระดับหนึ่ง การตระหนักคิดจึง
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ การรวมพลังต่อต้าน U-NET ก็เช่นกัน คือสิง่ หนึง่
ที่บ่งบอกว่า นักศึกษาจะมีอิสรภาพทางความคิดและเสรีภาพทาง
จินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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โดย : คุณทวีทัศน์ ทับทิมศรี

เปิดประเทศเพื่อนบ้าน...

มาเลเซีย

หาก

จะมองหาดิ น แดนที่ มี เ สน่ ห ์ แ ละ
มนต์ ข ลั ง พร้ อ มจะประทั บ ความ
ทรงจ�ำอยู่ในใจแก่ผู้ได้มาเยี่ยมเยือนแล้ว ‘มาเลเซีย’
คงจะเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทีจ่ ะเป็นจุดหมายปลายทางแก่ทา่ นเป็นแน่แท้
มาเลเซีย (Malaysia) เป็นประเทศซึง่ มีภมู ศิ าสตร์
ที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ
คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์
เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส
มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก
นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก
3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตรา
จายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
ส�ำหรับมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีความ
หลากหลายมากทีส่ ด
ุ แห่งหนึง่ ก็วา่ ได้ เพราะความเป็น
พหุสงั คมของมาเลเซียได้สร้างอัตลักษณ์ให้กบ
ั ดินแดน
แห่งนี้ ทัง้ เชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ล้วนน�ำมาผสม
ผสานและรังสรรค์ขึ้นเป็นสังคมขนาดใหญ่ ยังไม่นับ

รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดิบชืน
้ ทัว่ ทัง้
ประเทศ อย่างเช่นบนเกาะลังกาวีและเกาะบอร์เนียว
ประเทศมาเลเซี ย มี ศ าสนาประจ� ำ ชาติ คื อ ศาสนา
อิสลาม อย่างไรก็ดี ศาสนาอื่นๆ อาทิ พุทธ คริสต์
พราหมณ์-ฮินดู ก็มีผู้คนนับถือกันอย่างแพร่หลาย
โดยสามารถเห็นได้จากศาสนสถานซึง่ ตัง้ อยูต่ ามเมือง
ส�ำคัญต่างๆ มาเลเซียมีภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน
หลักๆ คือ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) และภาษา
อังกฤษ ส่วนภาษาจีนและภาษาฮินดีก็จะถูกใช้ใน
ย่านซึ่งมีกลุ่มคนนั้นๆ รวมตัวกันอยู่ เช่น รัฐปีนัง
ไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ลอินเดียในกัวลาลัมเปอร์
ด้ า นการเมื อ งและการปกครอง มาเลเซี ย มี
ระบบการปกครองแบบสหพั น ธรั ฐ โดยมี ส มเด็ จ
พระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) เป็นประมุข
ซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง เจ้ า ผู ้ ป กครองรั ฐ 9 แห่ ง
(ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน

อัพเดทสตอรี่ •
เนกรีเซมบิลัน เประ และปะลิส) และผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง วาระละ 5 ปี มีนายก
รัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ มีมุขมนตรี
แห่งรัฐ (Menteri Besar) เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐ
ในแต่ละรัฐในสหพันธรัฐ โดยประมุของค์ปัจจุบันของ
มาเลเซียคือ สมเด็จพระราชาธิบดี อัลมูตสั สิมู บิลลาฮี
มูฮิบบุดดิน ตวนกู อัลฮัจญ์ อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม
ชาห์ อิ บิ นี อั ล มาฮู ม สุ ล ต่ า น บาดิ ช าห์ สมเด็ จ
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� ำ รั ฐ บาลหรื อ นายกรั ฐ มนตรี คื อ ดาโต๊ ะ ซรี
มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค (Dato Sri
Mohd Najib bin Tun Abdul Razak)
ส�ำหรับด้านเศรษฐกิจ ประเทศมาเลเซียถือเป็น
ประเทศที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เป็นประเทศที่
นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้ามาแสวงหาผลก�ำไร
อย่างไม่ลดละ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย
ได้ ก ่ อ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง อุ ต สาหกรรมรถยนต์ อย่ า งเช่ น
วอลโว่ รถยนต์สญ
ั ชาติสวีเดน ก็ได้มาเปิดไลน์การผลิต
ที่ดินแดนแห่งนี้ ธุรกิจการเงินมากมายรวมตัวกันอยู่
ในกัวลาลัมเปอร์ จึงท�ำให้ในปี 2014 นี้ ตามแหล่งข้อมูล
จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดย
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ มาเลเซียได้มีอัตราการ
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เจริญเติบโต GDP ไตรมาสแรกของปี 2014 เติบโต
ร้ อ ยละ 6.2 โดยมี ป ั จ จั ย เสริ ม จากอุ ป ทานภายใน
ประเทศ และการส่งออกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ คาดว่า GDP
ตลอดทั้งปี 2014 จะเติบโตที่อัตราร้อยละ 5.1 ใน
ด้ า นการลงทุ น ระหว่ า งเดื อ นมกราคมถึ ง มี น าคม
2014 มีมลู ค่ารวมเท่ากับ 1,576.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จาก 184 โครงการ โดยแหล่งลงทุนจากต่างประเทศ
5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ญี่ ปุ ่ น เยอรมั น สิ ง คโปร์
แอฟริ ก าใต้ และไต้ ห วั น และด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
มาเลเซียมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในช่วง
มกราคม จ�ำนวน 2.44 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2
จากช่วงเดียวกันของปี 2013 โดยนักท่องเที่ยวจาก
5 ประเทศแรก ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ไทย
และ บรูไน
จากข้างต้น มาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียนซึง่ มีศกั ยภาพในหลายๆ ด้าน การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่รุดหน้าเป็นอย่างมาก ด้วยเพราะ
นโยบายของประเทศที่ผลักดันภาคส่วนต่างๆ เช่น
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ เ ป็ น ก� ำ ลั ง หลั ก ของประเทศให้
เคลื่ อ นไปข้ า งหน้ า อย่ า งไม่ เ หลี ย วหลั ง นอกจากนี้
มนต์ เ สน่ ห ์ ข องสั ง คมมาเลเซี ย ยั ง เป็ น ที่ ดึ ง ดู ด นั ก
ท่องเที่ยวมากมายให้ตบเท้าเข้ามาเยือนในแต่ละปี
จ�ำนวนหลายล้านคน จึงไม่แปลกที่มาเลเซียบอกกับ
สังคมโลกว่า มาเลเซียจะก้าวขึน
้ มาเป็นผูน
้ ำ� ในภูมภิ าค
ให้ได้ในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านับจากนี้
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จากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้
๘๐ ปี ของธรรมศาสตร์

ผ

โดย ท่านชวน หลีกภัย

มเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2501 หลังจากมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งมาแล้ว 24 ปี  
สถานภาพ สถานการณ์ และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสมัยนั้นยังอยู่ในความทรงจ�ำ   ซึ่งผมได้
เขียนบันทึกไว้อยู่ในหนังสือกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์    จัดพิมพ์ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมา 50 ปี
ใน พ.ศ.2527 และอีก 20 ปี ต่อมา ใน พ.ศ.2547 ในโอกาสครบ 70 ปี ของมหาวิทยาลัย ผมได้รับมอบหมาย
ให้บันทึกประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในช่วงทศวรรษที่ 5 ระหว่าง พ.ศ.2517- พ.ศ.2526 รายละเอียด
ปรากฎตามหนังสือธรรมศาสตร์ประกาศนาม พิมพ์ในปี พ.ศ.2547 หน้า 233-269
ในวัย 24 ปีส�ำหรับมหาวิทยาลัยทั่วไป ถ้าเปรียบกับวัยของคนที่ก�ำลังเจริญเติบโตด้วยความสดใส
แต่ 24 ปีของธรรมศาสตร์เหมือนคนที่แก่เกินวัยจริง ด้วยมหาวิทยาลัยต้องผจญภัยกับอุปสรรคและปัญหา
ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเป็นธรรมศาสตร์นี้ไว้ ประสบการณ์จากอดีตท�ำให้ธรรมศาสตร์มีความเข้มแข็ง
สามารถผจญกับปัญหาและมรสุมใดๆ ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด จึงขอบันทึกยกย่องคนรุ่นก่อนของ
ธรรมศาสตร์ที่มีบทบาทร่วมกันมา
ระหว่างเป็นนักศึกษา ผมมีโอกาสได้ร่วมกับเพื่อนๆ ท�ำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนความรู้สึก
นึกคิดของนักศึกษาต่อปัญหาของบ้านเมืองในยุคปฏิวัติ งิ้ว โขน ลิเก ละครลิง จึงมีบทพิเศษมาแสดงในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยในแต่ละปี และผู้เกี่ยวข้องทุกคนรอดปลอดภัยจากการถูกลบชื่อ (ไล่ออก) ด้วยการ
ปกปิดชื่อผู้เขียนบทและผู้แสดง
แม้ออกจากมหาวิทยาลัยหลังจากได้รบั พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ผมได้กลับมาอีกในหลายโอกาส
การอภิปราย การปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิหลายสมัย
ก่อนลาออกในเมื่อไม่กี่ปีมานี้ แต่มหาวิทยาลัยยังให้มาร่วมปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ทุกปี และเป็นกรรมการ
ในคณะพยาบาลศาสตร์ ภารกิจเหล่านี้ท�ำให้ได้ติดตามความเป็นไปของมหาวิทยาลัยตลอดมา
80 ปี ยาวนานพอที่จะท�ำให้สิ่งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันเป็นกฎธรรมชาติ แต่ 80 ปี
ของธรรมศาสตร์ ต้องอาศัยพลังบุคคลากรมาช่วยเปลี่ยนแปลง

ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง •
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จาก จุดเริ่มต้น เมื่อ พ.ศ.2477 ถึง พ.ศ. 2557
จาก มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง มาเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จาก มหาวิทยาลัยเปิดตลาดวิชาแต่ต้น มาเป็น มหาวิทยาลัยปิดในปี 2503  
จาก ธรรมศาสตร์บัณฑิตคณะเดียว มาเป็น 25 คณะในปัจจุบัน
จาก ท่าพระจันทร์ขยายมาศูนย์รังสิต และอีกหลายศูนย์
จาก มอญดูดาว เป็น พระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์
จาก ชงโค มาเป็น หางนกยูง
จาก บัณฑิตรุ่นแรก 19 คน มาถึงปัจจุบันมีบัณฑิตร่วม 200,000 คน
จาก ..............  มา............... อีกหลายตัวเปรียบเทียบ
ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด ธรรมศาสตร์ได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความคาดหวัง พร้อมแรงผลักดัน
ของอดีตและปัจจุบันที่ภาคภูมิใจ ทั้งหมดมาจากการท�ำงานด้วยความรับผิดชอบของผู้บริหาร และครู
อาจารย์จากรุน่ แรกๆ มาจนถึงปัจจุบนั ทีต่ อ้ งยกย่องไว้ตลอดไป และถ้าไม่มศี ษิ ย์เก่า ผูม้ คี วามรักผูกพัน
มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนธรรมศาสตร์จะมาไม่ไกลถึงวันนี้
80 ปี ธรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปร่วม 200,000 คน  ซงึ่ กระจายไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจ
ของแต่ละคน ในฐานะหน้าที่และต�ำแหน่งต่างๆ กันไป
ชาวธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศนี้ทั้งอดีต ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต เช่นเดียว
กับบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ไม่นับคนอีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นตัวปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะบ้าน
เมืองและทุกองค์กร มีคนดีและไม่ดี ปะปนกันอยู่เสมอ มีคนดีมากมายจากมหาวิทยาลัย และมีคน
ไม่ดีไม่น้อยก็มาจากมหาวิทยาลัย
กล่าวไว้ว่า บ้านเมืองนี้ปกครองด้วยบรรดาผู้ที่ล้วนเป็นบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา ไม่ว่าด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ต�ำรวจ รวมถึงด้านอื่นๆ
ถ้าอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา แต่ละแห่งสามารถ
หล่อหลอมให้บณ
ั ฑิตของสถาบันยึดมัน่ ในอุดมการณ์อนั ดีงาม มีความสุจริต
ต่อบ้านเมือง ประเทศชาติก็จะไม่มีวิกฤติ ไม่ว่าทางด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย รวมถึง
ปัญหาอื่น
พู ดถึ ง พวกเราชาวธรรมศาสตร์ ครั้ ง หนึ่ ง ผมได้ พบรองผู ้ ว ่ า
ราชการจังหวัด สุภาพสตรีที่เป็นชาวธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งมีความ
แน่วแน่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ผู้บังคับบัญชาให้ท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อแลกกับต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ผมยกย่องข้าราชการ
ผู้นั้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ถึงความเป็นคนดีของ
ชาวธรรมศาสตร์ แต่น่าเจ็บใจที่ผู้บังคับบัญชาที่เรียกร้องให้ท�ำ
สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก็ คือ บัณฑิตจากธรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน
ดังนั้น แม้ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยสามารถประสิทธิ์
ประสาทความรู้ได้ดีขึ้น แต่การปลูกฝังอุดมการณ์ ความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
เป็นเรื่องส�ำคัญอยู่เสมอ และยิ่งต้องเข้มข้นในสังคมที่หลากหลาย
ค่านิยมเช่นในปัจจุบัน
     การสร้างคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทั้งความรู้จริง ความสามารถจริง
ดีจริง เป็นภารกิจแท้จริงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของธรรมศาสตร์
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การวางพานพุ่ม 11 พ.ค.57
แม้ปีนี้จะไม่คึกคักหนาแน่น
เหมือนปีที่ผ่านๆ มา เพราะไม่ใช่วัน
แรกพบของนักศึกษาปี 1 ในปีนี้ ด้วยเหตุที่
มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดปฏิทินการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับประเทศต่างๆ
ใน AEC ก็ยังคงมีกลุ่มบุคคลและ
ผู้ศรัทธาในอาจารย์ปรีดีมา
ร่วมงานเช่นเคย

ตอกย�้ำความเป็น
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.
วันนี้แม้จะไม่เกรียงไกร
“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เหมือนอดีต ด้วยเหตุปัจจัยใดๆ ก็ตาม
เป็นสถาบันวิชาการชั้นน�ำของเอเชียที่
ที่ท�ำให้จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ลดน้อยถอยลง
ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต
มาเรื่อยๆ ขอให้ศิษย์เก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นพี่
การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ
อาวุโสทั้งหลายเบาใจได้แล้ว ขณะนี้มีกลุ่มศิษย์เก่า
ประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์
รุ่นกลางๆ ในนามของกลุ่ม TU Spirit ที่มีผู้ช่วยอธิการบดี
ของประชาชน” ภายใต้การน�ำของคณะ
ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คนปัจจุบันที่เข้มแข็ง
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
(คุณบุญสม อัครธรรมกุล) เป็นที่ปรึกษา เข้ามาเป็น
ข้อต่อในการสร้างจิตวิญญานธรรมศาสตร์ให้กับ
รุ่นน้องๆ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว อีกไม่นาน
นายสวัสดิ์ โชติพานิช
เกินรอ นามธรรมศาสตร์คง
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
เกรียงไกรเหมือนเดิม
ที่ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจ�ำปี 2557 ในโอกาส
ครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนา มธ.
ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่ได้รับมอบรางวัล
ขอแสดงความยินดีและ
ผู้ทำ� ประโยชน์ดีเด่นด้านเอเชียศึกษา (Distinguished
ชื่นชม แด่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
Contributions to Asian Studies) ซึ่งเป็นรางวัลสูงที่สุด
ได้รับรางวัล Harris Wofford Citizen
ของสมาคมที่มอบให้ผู้ทำ� ประโยชน์เพียงคนเดียวต่อปี
Award ซึ่งจะมอบเป็นเกียรติแก่ผู้นำ� ระดับโลก
จากสมาคมเอเชียศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา
ที่เติบโตในประเทศที่มีอาสาสมัครหน่วย
ผศ. พิเศษ ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ลูกแม่โดมที่ได้รับรางวัล
สันติภาพฯ ปฏิบัติงานอยู่ และเป็นผู้ที่ทำ�
อาจารย์ดีเด่นจฬ. ประจ�ำปี 2556 และอีกหลายๆ รางวัล
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติและโลกในเรื่อง
ที่ผ่านมา ความสามารถเช่นนี้น่าจะสอนที่ มธ. จะได้เป็น
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนา
แบบอย่างและ stamp ลูกแม่โดมที่ดีออกไปรับใช้สังคม
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ศิษย์เก่าดีเด่นในวาระ 80 ปี ธรรมศาสตร์
ทุกๆ ท่าน เป็นอีกกรณีหนึ่ง
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ศิษย์เก่า
ส�ำนักงานฯ ขอรายงานผลการด�ำเนินงาน
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ดังนี้
ก. กิจกรรมระดมเงินทุนให้มหาวิทยาลัย
		 > กองทุนท�ำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
		 ยอดเงินบริจาค ม.ค. - 15 พ.ค. 57 จ�ำนวน 3.77
ล้านบาท ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 54.2 ล้านบาท และ
มติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้จดั สรร
ทุนการศึกษาจากดอกผลของกองทุนฯ ในปีการศึกษา
นี้ จ�ำนวน 6 ทุน โดยให้ขยายการจัดสรรทุนการศึกษา
ไปให้นกั ศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย
ศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง
จากทุนศึกษาของด้านสังคมศาสตร์
		 ส�ำหรับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกองทุนฯ มีแผนจะท�ำ
คือ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์อน
ั ดีกบ
ั ศิษย์เก่าและผูม
้ จี ติ ศรัทธา ไม่วา่ จะเป็น
กิจกรรมทีส่ บ
ื ทอดวัฒนธรรมอันดีงาม หรือกิจกรรมใน
ยุคสมัย ดังนี้ 		

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์
5 พค. 57

• กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 6
จะน�ำบริการด้านตรวจสุขภาพ ทันตกรรม ความรู้
ทางวิ ช าการในด้ า นต่ า งๆ และกิ จ กรรมทางสั ง คม
ไปให้บริการประชาชนในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งในขณะนี้
อยู ่ ร ะหว่ า งการประสานงานว่ า จะเป็ น พื้ น ที่ ส าม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน
ภาคใต้

• กิจกรรม “เยือนประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน” ครัง้ นี้ 1 จะเป็นการน�ำศิษย์เก่าและ
ผู้สนใจไปเยือนประเทศมาเลเซีย ที่มีความ
หลากหลายทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมป
ิ ระเทศ โดยจะแวะเยือน
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• กิจกรรมสำ�นักงาน

เมื อ งมะละกา เมื อ งมรดกโลก ยะโฮร์ บารู
ปุตราจายา และกัวลาลัมเปอร์ ช่วงวันที่ 14-17
สิ ง หาคม 2557 ท่ า นที่ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ
สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ที่ 0-2613-3777

ประชุมศิษย์เก่าเตรียมงาน
100 ปีอาจารย์ป๋วย
วันที่ 5 และ 12 มิย. 57

> บัตรเครดิตธรรมศาสตร์-กสิกรไทย
		 มีบัตรใหม่เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก 97 ราย สำ�หรับ
รายได้จากการหาสมาชิกบัตรใหม่และการใช้จ่ายผ่าน
บั ต รเครดิ ต ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากธนาคารในไตรมาส
แรก (มค.-มีค.) จำ�นวน 368,130 บาท รวมยอดเงิน
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ จั ด สรรจากธนาคารที่ ผ่ า นมา
รวมทั้งสิ้น 12.24 ล้านบาท

ข. กิจกรรมส�ำนักงาน
		 1. การประชุ ม เพื่ อ สานสั ม พั น ธ์ แ ละ
สร้างเครือข่าย
		 • จั ด ประชุ ม ตั ว แทนศิ ษ ย์ เ ก่ า รุ ่ น ปี เ ข้ า
2521-2536 บางส่วน เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น
ที่ มี ต ่ อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ สิ่ ง ที่ อ ย า ก ใ ห ้
มหาวิ ท ยาลั ย และส�ำนั ก งานฯ ด�ำเนิ น การใน
มุมมองของศิษย์เก่า

		 • จัดประชุมนายกสมาคม/ตัวแทน ของ
สมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ ในเครือธรรมศาสตร์
สายวิ ท ยาศาสตร์ ฯ เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ คิ ด เห็ น
ของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย และปรึกษาหารือ
ในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
		 • ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารมู ล นิ ธิ บู ร ณะ
ชนบทฯ เพื่ อ เตรี ย มการจั ด กิ จ กรรม 100 ปี
ชาตกาล อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2558-2559

กิจกรรมสำ�นักงาน •

		 • ประชุ ม กลุ ่ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื่ อ
จัดงาน “ธรรมศาสตร์ประกาศนาม”
ในวันที่ 27 มิ.ย. 2557
		
		 2. กิจกรรม
		 • กิจกรรมตามรอยอาจารย์
ป๋วย ครัง้ ต่อๆ ไป จะเป็นการน�ำศิษย์
เก่ า และนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น สลั บ กั น
ไปตามรอยและเรียนรู้ปรัชญาการ
ด�ำรงชีวิตของอาจารย์ป๋วย ณ มูลนิธิ
บูรณะพัฒนาชนบท จังหวัดชัยนาท
และจังหวัดอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
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สมาคมธรรมศาสตร์ตรัง ประชุมจัดงาน 27 มิย.57

วันปรีดี 11 พค. 57

สำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Tel: 0 2613 2044, 0 2623 5540 Fax: 0 2613 2043
Website: www.alumni.tu.ac.th E-mail: tualumnioff@gmail.com

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 5/2551
ไปรษณีย์หน้าพระลาน

