ขอคิดบางประการเกี่ยวกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
“….. ลักษณะสําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็คือ มีนักศึกษาจํานวนมาก
ซึ่งสมัครเขาสอบโดยมิไดเขาเรียน หลักสูตรนั้นก็มิไดบังคับ เพิ่งมีกฎบังคับใหเรียนในคณะ
ศิลปศาสตร นักศึกษาขาดการดูแลเอาใจใส จะเขาเรียนหรือไมก็ได แลวแตใครจะเห็นควรอยางใด
นักศึกษาจํานวนมากมายเพียงแตลงทะเบียนเปนนักศึกษาแตในนามและเสียคาเลาเรียนเทานั้น แลว
คอยเสี่ยงโชคสอบดู ทั้งนี้ก็เพราะสิ่งอํานวยความสะดวกดานหองสมุดและตํารับตําราในเมืองไทย
มีอยูนอย บางทีนักศึกษาจะซื้อกระดาษคําบรรยาย และทองจําในตอนเย็น นักศึกษาเหลานี้จํานวน
มากมิไดรับการศึกษาแตอยางใดเลยนอกจากจะพยายามสอบใหได โดยที่มิไดเตรียมตัวสอบมา
กอน ไมมีการบันทึกคําบรรยาย มีแตสอบถามกันเปนครั้งคราว…..”

เมื่ อ ไม น านมานี้ ผู เ ขี ย นได รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น จากผู ที่ ผู เ ขี ย นเคารพท า นหนึ่ ง ว า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเวลานี้ดูไมตางกับโรงเรียนมัธยมเทาใดนัก เพราะนอกจากจะแออัดไปดวย
นักศึกษาจํานวนมากแลว ยังเซ็งแซดวยเสียงรองตะโกนบาง เสียงสรวลเสเฮฮาบาง และเสียงรถแลน
บาง สภาพภายในมหาวิทยาลัยจึงดูอลเวงชอบกล ขณะที่นักศึกษาจํานวนหนึ่งกําลังนั่งฟงการบรรยาย
อยูในหองเรียนนั้น นักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งกลับนั่งคุยขรมตามขั้นบันได บางก็เลนฟุตบอลพลาสติก
กันเอ็ดตะโร มีนักศึกษาสวนนอยเทานั้นที่ใชเวลาวางอานหนังสือในหองสมุด ในเรื่องนี้ ทานผูนั้น
ก็มไิ ดกลาวโทษนักศึกษาแตประการใด ทานกลับเห็นวาเปนหนาทีข่ องมหาวิทยาลัยทีค่ วรจะจัดสถานที่
ทํานอง Common Room ใหนักศึกษาไดนั่งพักผอนพูดคุยกันในระหวางที่ไมมีการบรรยาย ตราบใดที่
ยังไมสามารถจัดสรร Common Room ใหมากพอแลว ตราบนั้นเสียงเอะอะเอ็ดตะโรก็ยังคงปรากฏอยู
ทั่วไป ในเมื่อบริเวณมหาวิทยาลัยยังคับแคบอยูเชนนี้ ทานกลาวตอไปวา ทานอยากจะเห็นนักศึกษา
นั่งคุยกันตามเชิงบันได และเลนฟุตบอลกันเอ็ดตะโรมากกวาที่จะเห็นนักศึกษาไปมั่วสุมเลนการพนัน
เสียอีก
ความเห็นที่ปรากฏขางตน นี้นับวา เปนความจริงยิ่งสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามทัศนะของผูเขียน และเมื่อหวนระลึกถึงคํากลาวที่วา นักศึกษาเปนชนชั้นปญญาชน
(Intellectuals) ของประเทศ ก็อดคิดไมไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรนั้น ไดประพฤติปฏิบัติตนสมกับที่ไดชื่อวา ชนชั้นปญญาชน หรือไม ในเมื่อสภาพการณ
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดมีสวนกดดันความเปนปญญาชนของนักศึกษาอยูไมนอย และเมื่อคํานึงถึง
คํานิยามที่วา ปญญาชน คือ บุคคลที่สนใจในการเปลี่ยนแปลง หรือ ปญญาชน คือ นักคิดที่สนใจใน
ปญหาสังคมตางๆ เปนผูเสาะแสวงหาคําตอบและลูทางในการเปลี่ยนในสังคมนั้น (กมล สมวิเชียร
2509 : 97-112) ซึ่งหากเปนคํานิยามที่ถูกตองแลว นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสวนใหญก็ดู
หางไกลกับคําวา ปญญาชนเปนที่ยิ่ง เพราะนักศึกษาสวนใหญนั้นดูเหมือนวาจะไมรูสึกยินดียินรายตอ
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ภาวะพิการของสังคมเทาใดนัก ทั้งเฉยเมยที่จะแสดงความคิดเห็น และเฉยเมยที่จะแสดงความเอื้ออาทร
ตอสังคมดวย
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้ จะเห็นวา ยังอยูหางไกลกับ
อุดมการณของมหาวิทยาลัยยิ่งนัก เพราะอุดมการณอันแทจริงของมหาวิทยาลัยก็คือ การเสริมสราง
ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) ตลอดจนการรูจักแสดงความคิดเห็น (Habits of Critical
Thinking) และการใฝแสวงปญญา (Intellectual Curiosity) (อดุล วิเชียรเจริญ 2507 : 30ช) แตใน
สวนนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้กลับตรงกันขาม ทั้งนี้เพราะความเชื่อที่วา ปริญญาบัตรเปนประหนึ่งแกว
สารพัดนึกในมหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาสวนใหญมิไดมุงแสวงหาวิชาการอยางแทจริง และมิไดมุง
ศึกษาใหสมนาม นักศึกษา กลับเรียนพอใหสอบไลไดในปหนึ่งๆ เทานั้น โดยไมคํานึงถึงวาตนจะได
รับความรูจริงหรือไม การอานหนังสือนอกเวลาเพื่อเสริมสรางพุทธปญญาเกือบจะไมมี การถกเถียงกัน
เพื่อใหความรูแตกฉานเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นนอยที่สุด แมแตในหองเรียนเอง การซักถามอาจารย
เกี่ยวกับขอสงสัยตางๆ เกือบจะกลายเปนสิ่งสุดวิสัย ทั้งนี้ก็เพราะอาจารยผูสอนมีอยูคนเดียว แต
นักศึกษามีอยูนับรอย (ยกเวนในบางคณะ) สภาพแวดลอมในหองบรรยายนั้นก็ยังขาดสิ่งอํานวยความ
สะดวกอีกมาก เปนตนวา ระบบการขยายเสียงยังไมดีพอ นาที่ทางมหาวิทยาลัยจะคิดแกไขปญหาเรื่อง
นี้ใหมาก เพราะสภาพแวดลอมในหองเรียนนั้นนับวามีอิทธิพลตอผลการศึกษาของนักศึกษาอยูไมนอย
นักศึกษามักจะมีปญหาหนักใจ เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เพราะไมทราบ
จะไปสอบถามจากใครได เนื่องจากอาจารยบรรยายสวนใหญเปนอาจารยพิเศษ ซึ่งพอถึงชั่วโมงก็มา
สอน หมดชั่วโมงก็กลับไป สวนอาจารยบรรยายที่เปนอาจารยประจํานั้นเลา ก็มักจะมีงานดานบริหาร
และธุรการทําจนเต็มมือ หรือไมก็ตองไปหาลําไพพิเศษนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากรายไดของอาจารย
มหาวิทยาลัยอยูในระดับต่ํามาก จึงทําใหมนุษยสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษาไมแนนแฟนเทาที่
ควร นักศึกษาเมื่อมีขอสงสัยอะไรก็มักจะสอบถามกันเอง หรือคนจากหนังสือตางๆ เทาที่จะทําได จึงมี
สภาพไมผิดอะไรกับคนตาบอดนัก บางคณะไดแกปญหาดังกลาวนี้โดยการนําระบบอาจารยผูชวย
(Tutorial System) มาใช แตก็ไมสูไดผลนัก เพราะจํานวนอาจารยยังมีนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวน
นักศึกษาประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง ยังมีการเขาใจผิดใน Tutorial System อยูมาก เหตุนี้เมื่อถึง
ชั่วโมงติวจึงมักเปนการทบทวนการบรรยาย (Re-lecture) แทนที่จะเปนการขยายขอบเขตแหงความรู
ในวิชานั้น แตก็ยังดีที่นักศึกษาไดมีอาจารยผูชว ยเปนที่พึ่งที่ปรึกษาได
เมื่อสถานการณเปนอยูเชนนี้ ก็เปนธรรมดาอยูเองที่ทําใหคุณภาพของนักศึกษาไมดี
พอเทาที่ควร เพราะนักศึกษาไมอาจจะตักตวงความรูจากอาจารยไดเต็มเม็ดเต็มหนวยประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง ทําใหการสอบวัดผลการศึกษามีเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเทานั้น จึงดู
เหมือนวา การสอบนั้นจะเปนการพนันเสี่ยงโชค และมิใชวิธีวัดผลที่ดีพอ อนึ่ง ขอสอบที่ออกนั้น
สวนใหญมักจะถามเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่อาจารยไดบรรยายไว ตอนใดที่มิไดบรรยายแมจะกําหนดไว
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ในหลักสูตร ก็มิไดนํามาออกขอสอบ เหตุนี้จึงทําใหนักศึกษายึดถือคําบรรยายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดุจ
พระคัมภีรก็ไมปาน เพราะคําบรรยายเทานั้นที่จะชวยใหสอบไลได นักศึกษามักจะทองคําบรรยายนั้น
จนขึ้นใจเปนใชได มิไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และขยายความคิดความอานใหแตกฉาน สมกับ
จุดมุงหมายของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย อยางไรก็ดี ก็ตองนับวาอาจารยผูสอนไดมีสวนสรางโศกนาฏกรรมดังกลาวนี้ดวย เพราะอาจารยผูบรรยายมักจะเมตตาปรานีออกขอสอบเฉพาะเนื้อหาที่เคย
บรรยายไวเทานั้น แมจะกําหนดหนังสือนอกเวลาใหอาน แตก็มักไมนํามาออกขอสอบดวย จึงทําให
นักศึกษาละเลยไมสนใจที่จะอาน
สําหรับนักศึกษาที่ใฝแสวงวิชานั้น เมื่อคิดจะอานหนังสือประดับสติปญญาบางก็มัก
จะประสบอุปสรรคตางๆ คือ
1. จํานวนชั่วโมงเรียน ในบางคณะ จํานวนชั่วโมงเรียนในวันหนึ่งๆ มีมากเกินไป
จนนักศึกษาไมมีเวลาวางพอที่จะอานหนังสือนอกเวลา
2. บริการหองสมุด จํานวนหนังสืออานประกอบในหองสมุดมีนอย เมื่อเทียบกับ
จํานวนนักศึกษา ตําราบางวิชาขาดแคลน กวาจะไดยืมหนังสือก็ตองเสียเวลาเปนอาทิตยๆ หรือบางเลม
อาจจะตองคอยเปนเดือนๆ หนังสือสํารองซึ่งใหอานแตในหองสมุด เลมไหนที่มีผูใชมากก็มักจะมีการ
นําหนังสือนั้นไปซอนเสีย เพื่อจะไดแนใจวาในวันตอไปตนจะไดอานหนังสือเลมนั้น โดยไมมีใคร
มาแยงอานเสียกอน เวลานี้นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยยังตองพึ่งบริการหองสมุดกลางแตเพียงแหงเดียว
เพราะคณะตางๆ สวนใหญไมมีหองสมุดของคณะ ที่มีอยูก็ไมยอมใหใชประโยชน โดยอางวาขาด
เจาหนาที่ดําเนินการ หองสมุดคณะที่นับวาพอจะเชิดหนาชูตาได ก็มีแตคณะเศรษฐศาสตรเทานั้น
สําหรับหองสมุดกลางนั้นนับวาใหบริการอยางดีเยี่ยม กลาวคือ เปดทําการตั้งแตเวลา 7.30–18.00 น.
และไมหยุดพักเที่ยง ระยะเวลาที่ใหยืมหนังสือก็นานพอสมควร และจํานวนหนังสือก็นับวามีมากที่สุด
ในบรรดาหองสมุดมหาวิทยาลัยดวยกัน เมื่อเทียบกับบริการหองสมุดในมหาวิทยาลัยอื่นๆ แลวบริการ
หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนับวาดีที่สุด แตจํานวนหนังสือที่มีอยูมากนั้นเมื่อเทียบกับจํานวน
นักศึกษาแลวก็นอยลงถนัดใจ ปญหาขอนี้เมจะขยายหองสมุดกลางใหใหญโตขึ้นอีกเพียงใดก็คงไมพอ
อยูอีกนั่นเอง วิธีแกปญหาที่เหมาะสมที่สุดตามความเห็นของผูเขียน ก็คือ การจัดตั้งหองสมุดคณะและ
เปดบริการใหดีที่สุดเทาที่จะดีได วิธีนี้จะชวยอํานวยความสะดวกในการใชบริการหองสมุดใหแก
นักศึกษาเปนอยางดี กลาวคือ นักศึกษาไมวาจะเปนคณะใด ที่กําลังศึกษาวิชาในแขนงของคณะอื่น
ก็อาจไปใชบริการหองสมุดของคณะนั้น เปนตนวา นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ที่กําลัง
ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร ก็อาจไปใชบริการหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรได บริการหองสมุดจึงเปนเรื่อง
สําคัญยิ่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ ควรจะใหใหความสนับสนุนเปนอยางดี เพราะบริการหอง
สมุดที่ไมเพียงพอยอมทําใหนักศึกษาหมดความสนใจที่จะอานหนังสือนอกเวลา ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนตอคุณภาพของนักศึกษาดวย
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3. ภาษาอังกฤษ หนังสืออานประกอบสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ และความรูภาษา
อังกฤษของนักศึกษายังไมดีพอที่จะอานตําราไดจึงทําใหนักศึกษามักไมอานหนังสือนอกเวลา และ
เนื่องจากความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตกตางกันมากนั่นเอง จึงทําใหนักศึกษาตองเสียเวลาเรียน
ภาษาอังกฤษที่เปนพื้นๆ ในปแรกที่เขามหาวิทยาลัย ทั้งที่พื้นเหลานี้ควรจะสรางขึ้นตั้งแตชั้นมัธยม
ศึกษาแลว อยางไรก็ดี พื้นความรูภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นในปแรกนั้น เมื่อขึ้นปสองจนถึงปสี่ก็มิไดมี
การประสานตอแตอยางใด บางคณะจัดตารางสอนใหเรียนภาษาอังกฤษเพียงสัปดาหละ 2-3 ชั่วโมง
เทานั้น ทําประหนึ่งวา นักศึกษาจะเปนผูสันทัดภาษาอังกฤษเสียจริงๆ และที่รายยิ่งไปกวาก็คือ หนังสือ
ภาษาอัง กฤษที่ใ ชเ รียนในบางคณะเปนหนังสือที่ใ ชเ รียนในชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ปญหาเรื่องนี้
ดูจะยากแกการแกไขเสียแลวในเมื่อระบบการศึกษาไดดําเนินมาผิดตั้งแตตน นาเสียดายเวลา 8-12 ป
ที่ใชไปในการเรียนภาษาอังกฤษโดยมิไดผลสมคาแตอยางไร
เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคและปญหาดังกลาวขางตนนี้แลว ก็พอจะไดคําตอบวา การที่
อาจารยออกขอสอบเฉพาะเนื้อหาที่บรรยายไวเทานั้น อาจเปนเพราะอาจารยเห็นวา จํานวนหนังสือ
นอกเวลามีไมมากพอที่จะใหนักศึกษาอาน ซึ่งหากนําเนื้อหาในหนังสือนอกเวลามาออกขอสอบแลว
จะเปนการไมยุติธรรมแกนักศึกษาประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง อาจารยอาจเห็นวานักศึกษาสวนใหญ
มีความรูภาษาอังกฤษไมดีพอ จะกําหนดหนังสือนอกเวลาซึ่งสวนใหญเปนภาษาอังกฤษใหอานก็ดู
ชอบกล เลยตัดปญหาดวยการออกขอสอบเฉพาะที่บรรยายไวเทานั้น
เมื่อนักศึกษาสวนใหญละเลยการอานหนังสือประกอบดวยเหตุและอุปสรรคตางๆ
ดังกลาวแลว ประกอบกับอาจารยก็สนับสนุนโดยปริยาย ดวยการออกขอสอบเฉพาะเนื้อหาที่บรรยาย
ไวเทานั้น เหตุนี้ การศึกษาของนักศึกษาก็หมายถึงคําบรรยายของอาจารยนั่นเอง การเขาเรียนในชั้น ซึ่ง
ดูเหมือนกับการปอนอาหารใสปากจึงดูไมจําเปน นักศึกษาจํานวนไมนอยมักใชเวลาที่จะตองเขาชั้น
เรียนไปแสวงหาความอภิรมยเสีย บางก็ไปชมภาพยนตร บางก็นั่งคุยกับเพื่อนตางเพศ บางก็จมอยูที่
โตะบิลเลียด บางก็หนาดําคร่ําเครียดอยูกับวงการพนัน บางก็เตะตะกรอเลนฟุตบอล และบางก็สงเสียง
เอะอะตามเชิงบันไดคณะฯ ทั้งนี้ก็เพราะคําบรรยายนั้นอาจขอยืมจดจากเพื่อนนักศึกษาหรืออานจาก
Sheet หรือหนังสือที่พิมพออกขายได เมื่อระบบการศึกษาเปนอยูเชนนี้จึงไมตองสงสัยเลยวา บางครั้ง
นักศึกษาที่ไมเคยเขาฟงการบรรยายเลยก็สอบไลได และอาจไดคะแนนดีกวานักศึกษาที่เขาเรียน
ทุกครั้งเสียอีก แมวาเวลานี้คณะตางๆ จะกําหนดเวลาเรียนขั้นต่ําไว 70-80 % แตตราบใดที่การตรวจ
สอบการเขาชั้นเรียนไมเขมงวดกวดขันเทาที่ควร ตราบนั้นปญหานักศึกษาไมเขาเรียนในชั้นก็จะยังคง
มีอยูตอไป

5
ด ว ยเหตุ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ข อ บกพร อ งและอุ ป สรรคอยู ม ากมายเช น นี้ จึ ง ทําให
คุณภาพของนักศึกษาไมอยูในระดับที่นาพอใจนัก วงการตางประเทศเมื่อกลาวถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ก็มักจะกลาวไปในทางไมสูดีงาม ดังเชน T.H. Silcock เขียนไวในหนังสือเรื่อง Southeast
Asian University วา
“….ลักษณะสําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ มีนักศึกษา
จํานวนมาก ซึ่งสมัครเขาสอบโดยมิไดเขาเรียน หลักสูตรนั้นก็มิไดบังคับ เพิ่งมีกฎ
บังคับใหเรียนในคณะศิลปศาสตร นักศึกษาขาดการดูแลเอาใจใส จะเขาเรียนหรือไม
ก็ได แลวแตวาใครจะเห็นควรอยางใด นักศึกษาจํานวนมากมายเพียงแตลงทะเบียน
เปนนักศึกษาแตในนาม และเสียคาเลาเรียนเทานั้น แลวคอยเสี่ยงโชคสอบดู ทั้งนี้
ก็เ พราะสิ่งอํานวยความสะดวกดานหองสมุดและตํารับตําราในเมืองไทยมีอยูนอย
บางทีนัก ศึกษาจะซื้อ กระดาษคําบรรยายและทองจําในตอนเย็น นักศึกษาเหลานี้
จํานวนมากมิไดรับการศึกษาแตอยางใดเลย นอกจากจะพยายามสอบใหไดโดยที่มิได
เตรียมตัวสอบมากอน ไมมีการบันทึกคําบรรยาย มีแตสอบถามกันเปนครั้งคราว….”
(Silcock 1964 : 36-37)
ขอความที่นายซิลค็อกกลาวไวนี้ แมเปนขอเท็จจริงที่ผูเขียนยากที่จะคัดคาน แตก็
สะทอนใหเห็นวา ทัศนคติที่ชาวตางประเทศมีตอนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นเปนไปในรูป
ใด แมวาเวลานี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะแปรรูปจาก ตลาดวิชา ไปโดยรับสมัครนักศึกษาจํานวน
จํากัด และกําหนดเวลาเรียนขั้นต่ําไว ถึงกระนั้นควันหลงของตลาดวิชาก็ยังคงเหลืออยู นักศึกษาที่ผาน
การสอบคัดเลือกก็ใชวาจะมีคุณภาพดีพอจะชื่นชมไดมากนัก ทั้งนี้ก็เพราะมาตรฐานการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษายังไมสูงพอ ทําใหมหาวิทยาลัยจําตองรับนักศึกษาที่มีมาตรฐานความรูต่ํากวามาตรฐานการ
ศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ยิ่งมหาวิทยาลัยที่มีฐานะดอยกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามสายตาของคนภายนอก
เชนธรรมศาสตรดวยแลว ก็ยิ่งทําใหตองรับนักศึกษาดอยคุณภาพไวเปนจํานวนมาก ผูเขียนเห็นวา
มหาวิทยาลัยควรจะวางมาตรฐานของตนไวในระดับหนึ่ง และพยายามรักษาระดับนี้ใหคงที่ หรือ
เขยิบใหสูงขึ้น เปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองพยายามยกมาตรฐานตนเองใหเทากับมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย มิใชวามหาวิทยาลัยจะลดมาตรฐานตนเองใหเทากับมาตรฐานของนักศึกษา อยางที่เปน
แฟชั่นอยูในเวลานี้ เปนที่นาสังเกตวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีแนวโนมที่จะเปดรับนักศึกษา
จํานวนมากขึ้นทุกปๆ ผูเขียนอดวิตกไมไดวา จะทําใหมาตรฐานการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยตกต่ําลง
ทั้งนี้ก็เพราะจํานวนอาจารยยังมีนอย บริการหองสมุดยังไมมากพอ และขาดแคลนหองเรียน ตลอดจน
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เวลานี้นักศึกษาของบางคณะตองยืนเรียนกัน เนื่องจากหองเรียนคับแคบ
บางคณะรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ทั้งที่ทราบดีวา เมื่อจบไปแลวจะหางานทําไมได ดูเหมือน
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วาทางมหาวิทยาลัยจะมิไดคํานึงถึงปญหาเหลานี้ การรับนักศึกษาดอยคุณภาพนั้นยอมกอปญหาใหแก
มหาวิทยาลัยมากมาย และบางทีก็อาจทําใหเสียผลประโยชนแกนักศึกษานั้นเอง หากตองเสียเวลา 7-8
ป โดยที่มิไดรับอะไรจากมหาวิทยาลัยเลย เหตุนี้ ผูเขียนจึงเห็นวาการรับนักศึกษาจํานวนจํากัดตาม
อัตภาพของมหาวิทยาลัยจึงเปนการเหมาะสมดวยประการทั้งปวง ทั้งนี้ก็เพราะ ..….การศึกษาขั้น
มหาวิทยาลัยเปรียบไดกับโรงพยาบาลบา คนตองบาจึงเขาโรงพยาบาลบาได จึงจะเหมาะสม คนดีๆ จะ
ไปเขาโรงพยาบาลบายอมไมได คนที่จะเขามหาวิทยาลัยไดตองเปนคนที่เหมาะกับการเรียนวิชาในขั้น
อุดมศึกษา ถาจะรับกันพร่ําเพรื่อก็จะทําใหระดับมาตรฐานของการศึกษาขั้นอุดมต่ํากวาที่ควรจะเปน….
(ปวย อึ๊งภากรณ 2508 : 8-28)
ชั่วระยะเวลาไมกี่ปที่ผูเขียนโชคดีมีโอกาสเขามาใชชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นั้น ก็ไดรับประสบการณหลายอยางหลายประการ ซึ่งไมคาดวาจะเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาชั้นสูง
เชนนี้ เปนตนวา การทุจริตในการสอบ เกือบทุกปที่มหาวิทยาลัยตองประกาศคัดชื่อนักศึกษาออกจาก
ทะเบียน เนื่องจากทุจริตในการสอบ แมวาจํานวนจะไมมากนัก แตก็ยังมีนักศึกษาอีกมากที่ทุจริตใน
การสอบ แตรอดหูรอดตาเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบไปได นอกจากนี้ก็มีการลอกภาคนิพนธ (Term
Paper) ซึ่งเวลานี้คานิยมของนักศึกษาดูจะเห็นเรื่องนี้เปนเรื่องธรรมดาเสียแลว รอยมลทินเหลานี้ยากที่
จะลบลางได ตราบใดที่ยังไมมีการควบคุมดูแลการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยอมขึ้น
อยูกับจํานวนอาจารยและมนุษยสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยเปนสําคัญ
ในดานกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้น เวลานี้คณะกรรมการสโมสรมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร ลวนแลวแตแตงตั้งจากอาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น นักศึกษาก็ไดแตเรียกรองตลอดมาวา
ตําแหนงกรรมการสโมสรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นควรจะเปนนักศึกษา ดังเชนสโมสรของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อวาการจัดทํากิจกรรมนอกหลักสูตรจะไดเปนไปโดยเสรีและสะดวกรวดเร็ว การ
ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยจะไดงายเขา เพราะเปนคนรุนราวคราวเดียวกัน ในเรื่องนี้ แม
ผูเขียนจะเห็นชอบดวยในหลักการ แตในทางปฏิบัตินั้นเห็นจะกอใหเกิดผลเสียมากกวา ทั้งนี้ก็เพราะ
เวลานี้นักศึกษายังขาดความรับผิดชอบ แมแตการเลือกตั้งกรรมการชุมนุมตางๆ บางชุมนุมก็ยังมีไพไฟ
จํานวนเสียงเลือกตั้งมีมากกวาจํานวนผูมาลงคะแนนเสียง แตก็นาแปลกที่การเลือกตั้งเชนนี้กลับไดรับ
การรับรองวา เปนการเลือกตั้งที่ชอบธรรม จึงกลายเปนวา ฝายที่ไดรับเลือกตั้งนั้น หากมิใชเพราะ
ไดรับคะแนนเสียงอยางทวมทนแลว ก็ตองเปนเพราะลง ‘ไพไฟ’ ไดมากกวาคูแขงขัน เหตุนี้ จึงมี
บางทานกลาววา ประชาธิปไตยของเมืองไทยที่แลวๆ มาจะเปนอยางไร เห็นจะดูไดจากการเลือกตั้ง
กรรมการชุมนุมตางๆ ของสโมสรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนี้เอง การดําเนินงานของชุมนุมตางๆ
สวนใหญก็ยังมีการใชเงินไปในทางสุรุยสุรายอยู ขณะนี้ทราบมาวาบางชุมนุมไดตั้งงบประมาณไวเกิน
กวาที่ตองใชจริงๆ แลวเบียดบังเอาเงินสวนหนึ่งมาเปนเงินคาเลาเรียนของกรรมการชุมนุมและผูรวม
งานบางคน โดยอางวา ทานเหลานั้นตองเสียสละทํางานใหแกมหาวิทยาลัยเปนอันมาก ซึ่งหากเปนจริง
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แลวก็เปนเรื่องนาเสียใจยิ่ง ผูเขียนแนใจวาคงมีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ตองการทํางานเพื่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย โดยไมหวังที่จะรับสินน้ําใจใดๆ เลย เมื่อสภาพการณเปนอยูเชนนี้ การที่นักศึกษาจะ
เรียกรองเปนกรรมการสโมสรนั้น ก็รังแตจะเกิดผลเสียมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
พูดถึงการเลือกตั้งกรรมการชุมนุมตางๆ ก็ดูนาฉงน เพราะใหเลือกตั้งกันเปนทีม ทีม
หนึ่งมีผูสมัครรับเลือกตั้ง 7 คน ซึ่งยอมจะมีทั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมเหมาะสมรวมอยูดวย
เปนธรรมดา การที่จัดใหมีการเลือกตั้งเปนทีมนั้น ทางสโมสรฯ อางวา เพื่อความสะดวกในการดําเนิน
งานของชุมนุม เนื่องจากที่แลวมาการเลือกตั้งเปนบุคคลนั้น เมื่อไดตัวกรรมการแลว ก็มักจะไมลงรอย
กัน เปนตนวา แกงแยงกันเปนประธานชุมนุม และไมยอมทํางานรวมกัน เพราะนโยบายตางกันบาง
เหตุผลดังกลาวก็นับวานาฟง แตอยากจะฝากเปนขอคิดวา การเลือกตั้งเปนทีมนั้น นอกจากจะทําให
ไมสามารถเลือกตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆ แลว ยังอาจเปดชองใหกรรมการชุมนุมรวมหัว
กันใชจายเงินไปในทางที่มิชอบไดโดยงาย อยางไรก็ดี ถึงจะจัดใหมีการเลือกตั้งเปนรายบุคคลก็คง
ไดกรรมการที่ดอยคุณสมบัติอยูนั่นเอง ในเมื่อนักศึกษาสวนใหญยังมีความรูสึกรักพวกรักพอง เลือก
เฉพาะผูสมัครที่เปนนักศึกษารวมคณะเทานั้น โดยไมคํานึงวาจะมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม การ
เลื อ กนั ก กี ฬ าตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย ในบางชุ ม นุ ม ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ความสั ม พั น ธ ส ว นตั ว ระหว า ง
กรรมการชุมนุมกับตัวนักกีฬา ซึ่งเปนผลเสียแกมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง
ในดานเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) นั้นนับวายังมีอยูโดยจํากัด ไมแต
จะถูกจํากัดโดยนิตินัยเทานั้น ยังถูกจํากัดโดยความเคยชินเกาๆ อีกดวย เพราะเราเคยถูกสอนใหเปน
ผูตาม มากกวา ผูนํา อาจารยจะสอนอยางไร จะวาอยางไร ก็เชื่อตาม วาตามกันไป แมจะสงสัยวา
เปนจริงอยางที่อาจารยสอนหรือไม ก็เก็บนิ่งไวไมปริปากถาม ความเห็นขัดกับอาจารยก็ไมกลาพูด
กริ่งเกรงไปวา หากพูดไปรังแตจะเปนภัยแกตนเอง อาจมีผลใหสอบตก หรือสอบไดคะแนนนอย ความ
เชื่อดังกลาวนี้ตองนับวาแรงกดดันดานวัฒนธรรมมีอิทธิพลอยูไมนอย ผูเขียนเองเชื่ออยางเหลือเกินวา
อาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งตางก็ไดรับการศึกษามาอยางดี คงจะไมมีอคติถึงเพียงนั้น อยางไรก็ดี เวลานี้
ทางอาจารยไดพยายามสนับสนุนใหนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น เปนตนวา การจัดตั้งกลุม
สัมมนาขึ้นในคณะรัฐศาสตร กลุมเศรษฐธรรมในคณะเศรษฐศาสตร และเมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาคณะ
ตางๆรวมกันจัดตั้ง กลุมนักศึกษาธรรมศาสตรสัมมนา (Thammasat Student Seminar Group)
ขึ้น โดยตางก็มีจุดประสงคที่จะเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆของ
สังคมโดยเสรี ทั้งนี้โดยมีอาจารยรวมเปนพี่เลี้ยงในการอภิปรายกลุมทุกครั้ง
วากันถึงความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกัน นักศึกษาธรรมศาสตรตางก็รูสึก
ภาคภูมิใจในหลักเสมอภาค (Equality) ของตน ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ กําลังประสบกับ
ปญหา Seniority นักศึกษาธรรมศาสตรกลับไมมีปญหาเชนนี้ ผูเขียนเห็นวา ทั้ง Equality และ Seniority
ตางก็มีความดีในตัวของตัวเอง ถาหากมิใช Equality หรือ Seniority ที่จัดเกินไป Equality ก็มิไดหมาย
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ความวา จะไมมีขอบเขตจํากัด แมจะเสมอภาค แตก็ควรจะใหความนับถือแกผูที่มีอาวุโสมากกวาตาม
เหตุผลที่สมควรดวย โดยเหตุที่ Equality เปนหลักประจําใจของนักศึกษา ประกอบกับบริเวณ
มหาวิทยาลัยอันคับแคบ จึงทําใหความสัมพันธโดยทั่วไประหวางนักศึกษาเปนไปอยางแนนแฟน ไม
เฉพาะแตนักศึกษาภายในคณะเทานั้น ยังนักศึกษาตางคณะอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญ
ตางก็ไดรวมเรียนดวยกันมาในคณะศิลปศาสตรเมื่ออยูชั้นปที่หนึ่ง ความสนิทสนมชิดเชื้อจึงติดตรึง
ตราไป แมวาตางคนจะตางแยกไปเรียนในคณะของตนก็ตาม อยางไรก็ดี มีอยูไมบอยนักที่ความรัก
พวกพองในทางที่ผิดไดมาบดบังความสัมพันธดังกลาวเสีย จนถึงกับเกิดเรื่องพิพาทกันขึ้น
ในดานบริการนักศึกษานั้นยังมีนอยมาก บริการแพทยแมจะมีอยู แตอัธยาศัยของ
นางพยาบาลนั้นทําใหนักศึกษาไมพอใจตามๆ กัน การจัดหอพักใหนักศึกษาตางจังหวัดยังไมมี ทุนการ
ศึกษายังมีนอย ทุนสวนใหญเปนทุนสําหรับนักศึกษาที่ยากจน ‘แตเรียนดี’ เงื่อนไขประการหลังนี้
จึงทําใหทุนตางๆ กลายเปนทุนสงเคราะหนักศึกษาที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีไป เพราะนักศึกษา
เหลานี้มีความเปนอยูดี ผลการเรียนจึงอยูในระดับที่ดีกวานักศึกษาที่ยากจน ซึ่งสวนใหญนอกจากจะ
อยูในสภาพแวดลอมไมสูดีนักแลว ยังตองดิ้นรนหางานทําเพื่อยังชีพดวย อีกประการหนึ่ง การพิจารณา
ใหทุนก็พิจารณาจากรายงานประวัติ ซึ่งนักศึกษาแตละคนตางเสกสรรคพรรณนากันขึ้น มิไดพิจารณา
จากสภาพความเปนอยูที่แทจริงทางบาน จึงเปนที่นาเสียใจที่นักศึกษายากจนมิไดรับความชวยเหลือ
มากเทาที่ควร ความหวังสุดทายที่นักศึกษาผูยากจนจะหวังพึ่งความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยได ก็มี
แตกองเงินสวัสดิการของแตละคณะเทานั้น แตเปนที่นาสังเกตวา เงินสวัสดิการนักศึกษานั้นยังมี
จํานวนนอย และบางคณะก็ไมมี ที่มีอยูนั้นก็ขาดระเบียบที่เขมงวด จึงเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มิไดยาก
จนจริงรับสมอางมากูเงิน และเปนเหตุใหเงินสูญไปเสมอๆ ผูเขียนเห็นวา หากมีการวางระเบียบใน
เรื่องนี้ และดําเนินไปตามระเบียบโดยเครงครัดแลว ปญหาเชนที่กลาวนี้ยอมจะไมเกิดขึ้น เทาที่ทราบ
บางคณะมีวิธีปองกันการสูญเปลาของเงินสวัสดิการ โดยกําหนดใหนักศึกษาที่กูเงินไป นําเงินมาชําระ
ใหเสร็จสิ้น เมื่อสําเร็จการศึกษา หากไมชําระแลว ทางคณะจะไมมอบปริญญาบัตร หรือออกใบรับรอง
สําเร็จการศึกษาให วิธีนี้แมจะไมสูดีนัก เพราะอาจทําใหนักศึกษาตองไปกูยืมเงินคนอื่นมา แตก็ดู
เหมือนวาจะไมมีวิธีอื่นที่ดีกวานี้ นอกจากนี้การประกาศผลสอบยังชามาก ซึ่งเปนขอวิตกกังวลของ
นักศึกษาปสุดทายอยางยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมักประกาศผลสอบชากวามหาวิทยาลัยอื่นๆ ถึง 1-2
เดือน ทําใหนักศึกษาพลาดโอกาสที่จะสมัครเขาทํางานในที่บางแหง บริการที่สําคัญของมหาวิทยาลัย
นาจะจัดทําขึ้น ก็คือ การจัดหางานใหนักศึกษา โดยแนะแนวอาชีพแกนักศึกษาปสุดทาย และพยายาม
จัดหางานที่เหมาะสมใหแกนักศึกษา ผูเขียนเห็นวา มหาวิทยาลัยนาจะเปนสื่อกลางจัดสรรคนงานหรือ
ขาราชการใหแกบริษัทฯ หางราน และสวนราชการตางๆ ได แทนที่จะปลอยใหนักศึกษาที่สําเร็จการ
ศึกษาแลวเปนจํานวนมากตองวางงานเปนระยะเวลานานเกินควร
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เทาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ผูเขียนมิไดเจตนาที่จะสาวไสตนเองแตประการใด แตที่กลา
นําขอเท็จจริงตางๆ มาตีแผก็โดยมุงหวังที่จะไดเห็นนักศึกษาธรรมศาสตรเปนนักศึกษาที่แทจริง เปน
นักศึกษาที่พรั่งพรอมดวยคุณสมบัติ และเปนนักศึกษาที่ไดทําหนาที่ของตนอยางสมบูรณ ทั้งตอการ
ศึกษา ตอมหาวิทยาลัย และตอสังคม เวลาเดียวกัน ผูเขียนก็หวังเปนอยางยิ่งวา ทางมหาวิทยาลัยจะได
ใหความดูแลและเอาใจใสตอนักศึกษามากขึ้นกวาเดิม แมวาจะตองเสียงบประมาณมากขึ้น แตก็เทากับ
ชวยประเทศชาติในการพัฒนากําลังคนโดยออมอีกโสดหนึ่งดวย
หมายเหตุ ตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษา 2 (กันยายน 2509) หนา 9-20.
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