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วนัิยนักศึกษา  :  เร่ืองทีนั่กศึกษาต้องตระหนักอย่างยิง่ จริงหรือ! 

อมรา ศรีสัจจัง 

 ค าบอกเล่า  หรือการตอบค าถามหรือการใหถ้อ้ยค าของนกัศึกษา  ในวงการวินยันกัศึกษาเรียก
กนัวา่การสอบสวนนกัศึกษา   ขอ้มูลหรือการบอกกล่าวหลายเร่ืองเป็นขอ้เทจ็จริง ท่ีผูเ้ขียนไดย้นิไดฟั้งแลว้  ชวน
ใหส้งสารและเห็นใจผูพ้ดูอยา่งจบัใจ  มีกรณีศึกษาในงานวินยันกัศึกษาท่ีผูเ้ขียนไดรั้บฟัง  และอยากเล่าสู่นอ้ง ๆ    
 
 
สถานการณ์ของ  “กนั”   (นามสมมุติ) เหตุของการสอบสวนเกิดข้ึนหลงัสอบปลายภาค “กนั”บอกว่า เพื่อนร่วม
ห้อง และเพื่อนท่ีมาจากโรงเรียนเดียวกนั 2 คน ไดย้ื่นใบลาออกจาก มอ. เพราะคาดว่าตอ้งพน้สภาพนกัศึกษา
เป็นแน่ “กนั” เล่าว่า วนันั้นพวกเรา 5 – 7 คน ไปกินเล้ียงเพื่อจากลากนัก่อนแยกยา้ยกนักลบับา้น “กนั” บอกว่า  
“ไม่คิดว่าเร่ืองจะบานปลาย  “ผมแค่ตอ้งการเล้ียงส่งเพื่อน” แต่ท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว ถูกสอบสวนเพราะช่วงค ่า
หลงัจากกินอาหารและด่ืมกนัท่ีร้าน เพื่อนบางคนแอบเอาสุรามาด่ืมต่อท่ีหอพกันกัศึกษา “เพื่อนคนหน่ึงมาตาม
ผมท่ีห้องพกั”   ผมปฏิเสธแลว้ เพราะรู้สึกเหมือนว่าตวัเองจะมีอาการมึนๆ แลว้ แต่พวกเขาก็คะย ั้นคะยอ จึงขดั
เพื่อนไม่ได ้“พวกเรานัง่พูดคุยกนัสัพเพเหระ ร้องเพลงกนัเสียงดงัไปหน่อย” ท าให้เพื่อนในหอพกับางคนไม่
พอใจจึงไปฟ้องกรรมการหอพกั และแจง้ รปภ. ของมหาวิทยาลยั   

กรณีของกนัและเพื่อนท่ีด่ืมสุราและส่งเสียงดงัจึงถูกสอบสวนวินยันกัศึกษาและมหาวิทยาลยั
มีค าสั่งลงโทษพกัการเรียน 1 ภาคการศึกษาแต่ให้ใชม้าตรการรอการลงโทษ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแกไ้ขปัญหาการด่ืมสุราและปัญหายาเสพติดและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยวินยั
นกัศึกษา) 
 

สถานการณ์เร่ืองของ “ธินา” 
  ในระหว่างการสอบสวน “ธินา” บอกว่า เธอเขา้ห้องสอบสายไป 10 นาที (09.10 น.)  เพราะ

เขา้นอนช่วง 6 โมง  (เช้าของวนัสอบ)  และต่ืนนอนเวลา 07.30 น. “ธินา” เล่าอีกว่าในคืนก่อนสอบเวลา

ประมาณ 01.00 – 02.00 น.  เธอไดพ้ยายามจ าหวัขอ้โดยเขียนส่วนของหวัขอ้รายวิชาท่ีจะสอบและเน้ือหาไว ้แต่

ก็ไม่สามารถจ าไดท้ั้งหมด ทั้ง ๆ ท่ีก่อนหนา้น้ีก็ไดส้รุปเน้ือหาในรูป mind  map  ท าไวใ้นช่วงบ่าย  เชา้วนัสอบ

วนันั้นดว้ยความเร่งรีบ  (เกรงเขา้สอบสาย)  “ธินา”  บอกวา่  เธอก็หยบิกระดาษ mind  map และกระดาษอีกแผน่  

ซ่ึงเขียนไวเ้ม่ือช่วงดึกเอาใส่แฟ้มเอกสารซ่ึงไดน้ าเขา้ไปในหอ้งสอบ  โดยวางขา้งเกา้อ้ีโต๊ะนัง่สอบ  ระหว่างการ

สอบกรรมการผูคุ้มสอบเดินมาท่ีโต๊ะ “ธินา”  และถาม “ธินา” ว่า  “แฟ้มเอกสารมีอะไรบา้ง”  กรรมการจึงตรวจ

คน้จึงพบกระดาษ 2 ใบ  ท่ีมีเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอบ 

  และในช่วงการสนทนาระหวา่งผูเ้ขียนกบัธินาสองคน 
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  ประโยคแรกท่ีธินาคุยกบัผูเ้ขียนเธอบอกวา่ 
- "หนูยอมรับวา่ทุจริต  แต่มหาวิทยาลยัน่าจะมีระดบัความผดิ" 
- หนูไม่เจตนา  เขียนตวัธรรมดา  เขียนเพียงคร่ึงหนา้ของกระดาษ A4 ถา้มีเจตนาจริงกจ็ะ

เขียนใหต้วัเลก็ หรือท าใหเ้ลก็ 
- มหาวิทยาลยัลดหยอ่นไดไ้หม  กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลยัตรงเกินไป 
- คิดไหมวา่ถา้พกัการเรียนแลว้ นกัศึกษาตอ้งเรียน 5 ปี 
- หนูตั้งใจเรียน  แต่อาจเผลอบา้ง 

ระหวา่งช่วงของการคุยกนั  ธินาเล่าเหตุการณ์วนัเกิดเหตุใหผู้เ้ขียนฟังวา่ 
- วนันั้น หนูมาสาย  รีบ ๆ รวบ  ๆ  เอกสารต่าง ๆ น าเขา้ไปในหอ้งวางไวข้า้งเกา้อ้ี 
- ไม่มีเจตนาทุจริต วนันั้นเบลอ ๆ  เพราะเขา้นอนเวลา 06.00 น. และต่ืนนอน 07.30 น. 
- คืนก่อนสอบประมาณ 01.00 - 02.00 น.  พยายามหดัเขียนหวัขอ้ในเน้ือหารายวิชาน้ี แต่

จ าไดไ้ม่หมด เขียนในกระดาษขนาด 1/2 ของกระดาษ A4 
- ก่อนหนา้น้ี ไดท้  า Mind  map  สรุปเน้ือหาวิชาท่ีจะสอบ 

แลว้ธินาบอกผูเ้ขียนวา่ 
- รู้ไหมวา่ “นกัศึกษาท่ีไดรั้บการลงโทษวินยัฯ จากมหาวิทยาลยั เขาอาจรับไม่ได ้ เพราะ

ทางบา้นตั้งความหวงัไว”้  “รอบ ๆ ตวัหนูเขาดีกนัหมดเลย หนูท าใหว้งศต์ระกลูเส่ือมเสีย  
เป็นจุดด่างพร้อยของวงศต์ระกลู” 

- คิดแทบจะเป็นบา้  หนูน้ีแหละเป็นคนท่ีไดรั้บผลกระทบจากมหาวิทยาลยั คิดมากเลย 
คิดวา่จะฆ่าตวัตายดีไหม 

- วนัท่ีรับทราบโทษ  เพื่อนเขาก าลงัลุน้เกียรตินิยมเหรียญทอง  หนูจะบอกเคา้อยา่งไร 

อยากชวนคดิชวนคุยเร่ืองธินา 

  คุณวา่อะไรท าใหธิ้นาตอ้งเขา้ข่ายทุจริตการสอบ 
  ถา้คุณเป็นธินา คุณจะหาทางออกใหต้นเองอยา่งไรท่ีไม่ตอ้งทุจริต   
 ถา้คุณเป็นธินา  คุณคิดวา่คุณจะมีภาวะเครียดเหมือนธินาไหม หรือคุณจะเผชิญกบัมนั 

อยา่งไร 
  ถา้คุณเป็นเพื่อนธินา และรู้วา่ธินาคิดฆ่าตวัตาย คุณจะท าอยา่งไร จะบอกหรือคุยกบั 

ใคร เร่ืองธินาหรือไม่ 
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  เม่ืออ่านมาถึงบรรทดัน้ี  ชวนนอ้ง ๆ หยดุคิด และทบทวนตนเอง  คิดเพื่อการใชชี้วิต
ในมหาวิทยาลยัอยา่งไม่ประมาท  เพื่อการอยูอ่ยา่งมีสติและปัญญา หากว่าเราจะตอ้งเจอสถานการณ์เช่นอยา่ง 
“กนั” และ ธินา เราจะจดัการอยา่งไรกบัตวัเองหรือท าอยา่งไรใหเ้รามีระยะห่างจากขอ้ผิดพลาด เร่ืองการใชชี้วิต
ในร้ัวมหาวิทยาลยั และค านึงถึงกติกาการอยูร่่วมกนัใหม้ากยิง่ข้ึน 

 ชวนถาม  นอ้ง ๆ ถึงความรู้สึกแรกท่ีรู้วา่สอบเขา้เรียนไดท่ี้ มอ.  

 ถามตวัเองอีกสกัคร้ังซิวา่ “ดีใจ หรือเสียใจ  หรือไม่รู้สึกอะไรเลย”   

 ถามตวัเองต่อไปว่า  แทจ้ริงแลว้ มีความรู้สึกอยากเรียนมหาวิทยาลยัในระบบปิดจริง ๆ 

ไหม   

 ถามวา่แลว้ท าไมตอ้งเรียน 

 เคยตั้งเป้าหวงัของตนเองกบัการเรียนหรือไม่  หรือจะใชช่้วงชีวิตในมหาวิทยาลยัอยา่งไร 

 นอกจากศึกษาเล่าเรียน ฟังค าบรรยายของครู  อาจารยแ์ลว้  จะมีอะไร  หรือกิจกรรมอะไร

ใหเ้ราไดเ้ติบโตทางความคิด  หรือจิตวิญญาณ เส้นทางไหนบา้ง  

  เราสามารถท่ีจะใชชี้วิตร่วมกบัเพื่อนใหม่ ๆ ไม่ใช่เพื่อนคนเดิม ๆ ไดห้ลากหลาย ท่ีจะไม่

ตามกระแส  แต่เป็นตวัของตวัเองไดไ้หม   

 ในบางสถานการณ์ท่ีเราเองอยากปฏิเสธ หรือบางเร่ืองราวท่ีเพื่อนชกัชวนหรือร้องขอ  

แวป๊หน่ึงของความรู้สึกวา่มนัไม่เหมาะ  ไม่ถูก ไม่ควร  เราจะปฏิเสธเพื่อนอยา่งไร  

  ตวัเราเองมีจุดอ่อนหรือความไม่เขม้แขง็ดา้นจิตใจในสถานการณ์เส่ียงเร่ืองใดบา้ง  เพราะ

หลายเร่ืองราว  บางคร้ังเราก็ไม่สามารถเตือนตนเองได ้ มีเพื่อนมิตรคนไหนท่ีกลา้จะ

เตือนเราไดอ้ยา่งจริงจงัหรือไม่   

 มหาวิทยาลยัเป็นโลกท่ีกวา้งใหญ่  กวา้งขวางทั้งองคค์วามรู้ต่าง ๆ ผูค้นในมหาวิทยาลยั

และรอบขา้งต่างมีวิถีทางสังคมท่ีหลากหลายต่างจากสังคมเดิม ๆ ท่ีนอ้ง ๆ เคยเป็นอยู ่ มี

เร่ืองราวท่ีชวนคน้หาและมีปัญหาท่ีตอ้งเผชิญมากมาย นัน่เป็นเพราะเราตอ้งสัมพนัธ์กบั

คนอ่ืน ๆ หรือส่ิงอ่ืน ๆ รอบตวั ผูเ้ขียนจึงขอหยบิยกค าพดูของนกัคิดชาวอินเดีย  

ท่านกฤษณมุรติ  พดูไวว้า่ 

  “....โลก คือ ปัญหาของคุณ  และเพื่อท่ีจะเขา้ใจโลก คุณตอ้งเขา้ใจตวัคุณเอง.... 

....  “คุณ”   มีอยู ่เพียงในความสมัพนัธ์เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่มี “คุณ” อยู.่... 

  .... ความสมัพนัธ์เป็นกระจกเงาสะทอ้นใหเ้ห็นตวัคุณอยา่งท่ีคุณเป็น.... 

  ....การรู้จกัตนเอง  คือจุดเร่ิมตน้แห่งสติปัญญาและสติปัญญาจะแกปั้ญหาของคุณ 

   และดงันั้น  แกปั้ญหาของโลก....” 
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