วินัยนักศึกษา : เรื่องทีน่ ักศึกษาต้ องตระหนักอย่ างยิง่ จริงหรือ!
อมรา ศรีสัจจัง
คาบอกเล่า หรื อการตอบคาถามหรื อการให้ถอ้ ยคาของนักศึกษา ในวงการวินยั นักศึกษาเรี ยก
กันว่าการสอบสวนนักศึกษา ข้อมูลหรื อการบอกกล่าวหลายเรื่ องเป็ นข้อเท็จจริ ง ที่ผเู ้ ขียนได้ยนิ ได้ฟังแล้ว ชวน
ให้สงสารและเห็นใจผูพ้ ดู อย่างจับใจ มีกรณี ศึกษาในงานวินยั นักศึกษาที่ผเู ้ ขียนได้รับฟัง และอยากเล่าสู่ นอ้ ง ๆ

สถานการณ์ ของ “กัน” (นามสมมุติ) เหตุของการสอบสวนเกิดขึ้นหลังสอบปลายภาค “กัน”บอกว่า เพื่อนร่ วม
ห้อง และเพื่อนที่มาจากโรงเรี ยนเดียวกัน 2 คน ได้ยื่นใบลาออกจาก มอ. เพราะคาดว่าต้องพ้นสภาพนักศึกษา
เป็นแน่ “กัน” เล่าว่า วันนั้นพวกเรา 5 – 7 คน ไปกินเลี้ยงเพื่อจากลากันก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน “กัน” บอกว่า
“ไม่คิดว่าเรื่ องจะบานปลาย “ผมแค่ตอ้ งการเลี้ยงส่ งเพื่อน” แต่ที่เป็ นเรื่ องเป็นราว ถูกสอบสวนเพราะช่วงค่า
หลังจากกินอาหารและดื่มกันที่ร้าน เพื่อนบางคนแอบเอาสุ รามาดื่มต่อที่หอพักนักศึกษา “เพื่อนคนหนึ่ งมาตาม
ผมที่ห้องพัก” ผมปฏิเสธแล้ว เพราะรู ้สึกเหมือนว่าตัวเองจะมีอาการมึนๆ แล้ว แต่พวกเขาก็คะยั้นคะยอ จึงขัด
เพื่อนไม่ได้ “พวกเรานัง่ พูดคุยกันสัพเพเหระ ร้ องเพลงกันเสี ยงดังไปหน่ อย” ทาให้เพื่อนในหอพักบางคนไม่
พอใจจึงไปฟ้ องกรรมการหอพัก และแจ้ง รปภ. ของมหาวิทยาลัย
กรณี ของกันและเพื่อนที่ดื่มสุ ราและส่ งเสี ยงดังจึงถูกสอบสวนวินยั นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
มีคาสั่งลงโทษพักการเรี ยน 1 ภาคการศึกษาแต่ให้ใช้มาตรการรอการลงโทษ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
เรื่ อง การแก้ไขปั ญหาการดื่ มสุ ราและปั ญหายาเสพติดและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา)
สถานการณ์ เรื่องของ “ธินา”
ในระหว่างการสอบสวน “ธิ นา” บอกว่า เธอเข้าห้องสอบสายไป 10 นาที (09.10 น.) เพราะ
เข้านอนช่ ว ง 6 โมง (เช้าของวันสอบ) และตื่ นนอนเวลา 07.30 น. “ธิ นา” เล่ า อี ก ว่าในคื นก่ อ นสอบเวลา
ประมาณ 01.00 – 02.00 น. เธอได้พยายามจาหัวข้อโดยเขียนส่ วนของหัวข้อรายวิชาที่จะสอบและเนื้อหาไว้ แต่
ก็ไม่สามารถจาได้ท้ งั หมด ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็ได้สรุ ปเนื้อหาในรู ป mind map ทาไว้ในช่วงบ่าย เช้าวันสอบ
วันนั้นด้วยความเร่ งรี บ (เกรงเข้าสอบสาย) “ธินา” บอกว่า เธอก็หยิบกระดาษ mind map และกระดาษอีกแผ่น
ซึ่งเขียนไว้เมื่อช่วงดึกเอาใส่ แฟ้ มเอกสารซึ่งได้นาเข้าไปในห้องสอบ โดยวางข้างเก้าอี้โต๊ะนัง่ สอบ ระหว่างการ
สอบกรรมการผูค้ ุมสอบเดินมาที่ โต๊ะ “ธิ นา” และถาม “ธิ นา” ว่า “แฟ้ มเอกสารมีอะไรบ้าง” กรรมการจึงตรวจ
ค้นจึงพบกระดาษ 2 ใบ ที่มีเนื้อหาในรายวิชาที่สอบ
และในช่วงการสนทนาระหว่างผูเ้ ขียนกับธินาสองคน
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ประโยคแรกที่ธินาคุยกับผูเ้ ขียนเธอบอกว่า
- "หนูยอมรับว่าทุจริ ต แต่มหาวิทยาลัยน่าจะมีระดับความผิด"
- หนูไม่เจตนา เขียนตัวธรรมดา เขียนเพียงครึ่ งหน้าของกระดาษ A4 ถ้ามีเจตนาจริ งก็จะ
เขียนให้ตวั เล็ก หรื อทาให้เล็ก
- มหาวิทยาลัยลดหย่อนได้ไหม กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยตรงเกินไป
- คิดไหมว่าถ้าพักการเรี ยนแล้ว นักศึกษาต้องเรี ยน 5 ปี
- หนูต้ งั ใจเรี ยน แต่อาจเผลอบ้าง
ระหว่างช่วงของการคุยกัน ธินาเล่าเหตุการณ์วนั เกิดเหตุให้ผเู ้ ขียนฟังว่า
- วันนั้น หนูมาสาย รี บ ๆ รวบ ๆ เอกสารต่าง ๆ นาเข้าไปในห้องวางไว้ขา้ งเก้าอี้
- ไม่มีเจตนาทุจริ ต วันนั้นเบลอ ๆ เพราะเข้านอนเวลา 06.00 น. และตื่นนอน 07.30 น.
- คืนก่อนสอบประมาณ 01.00 - 02.00 น. พยายามหัดเขียนหัวข้อในเนื้อหารายวิชานี้ แต่
จาได้ไม่หมด เขียนในกระดาษขนาด 1/2 ของกระดาษ A4
- ก่อนหน้านี้ ได้ทา Mind map สรุ ปเนื้อหาวิชาที่จะสอบ
แล้วธินาบอกผูเ้ ขียนว่า
- รู ้ไหมว่า “นักศึกษาที่ได้รับการลงโทษวินยั ฯ จากมหาวิทยาลัย เขาอาจรับไม่ได้ เพราะ
ทางบ้านตั้งความหวังไว้” “รอบ ๆ ตัวหนูเขาดีกนั หมดเลย หนูทาให้วงศ์ตระกูลเสื่ อมเสี ย
เป็ นจุดด่างพร้อยของวงศ์ตระกูล”
- คิดแทบจะเป็ นบ้า หนูน้ ีแหละเป็ นคนที่ได้รับผลกระทบจากมหาวิทยาลัย คิดมากเลย
คิดว่าจะฆ่าตัวตายดีไหม
- วันที่รับทราบโทษ เพื่อนเขากาลังลุน้ เกียรตินิยมเหรี ยญทอง หนูจะบอกเค้าอย่างไร
อยากชวนคิดชวนคุยเรื่องธินา
 คุณว่าอะไรทาให้ธินาต้องเข้าข่ายทุจริ ตการสอบ
 ถ้าคุณเป็ นธินา คุณจะหาทางออกให้ตนเองอย่างไรที่ไม่ตอ้ งทุจริ ต
 ถ้าคุณเป็ นธินา คุณคิดว่าคุณจะมีภาวะเครี ยดเหมือนธินาไหม หรื อคุณจะเผชิญกับมัน
อย่างไร
 ถ้าคุณเป็ นเพื่อนธินา และรู ้วา่ ธินาคิดฆ่าตัวตาย คุณจะทาอย่างไร จะบอกหรื อคุยกับ
ใคร เรื่ องธินาหรื อไม่

\\student2071wan\guy\amara.s\วินยั ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554(2).doc

เมื่ออ่านมาถึงบรรทัดนี้ ชวนน้อง ๆ หยุดคิด และทบทวนตนเอง คิดเพื่อการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยอย่างไม่ประมาท เพื่อการอยูอ่ ย่างมีสติและปั ญญา หากว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์เช่นอย่าง
“กัน” และ ธินา เราจะจัดการอย่างไรกับตัวเองหรื อทาอย่างไรให้เรามีระยะห่ างจากข้อผิดพลาด เรื่ องการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย และคานึงถึงกติกาการอยูร่ ่ วมกันให้มากยิง่ ขึ้น
 ชวนถาม น้อง ๆ ถึงความรู ้สึกแรกที่รู้วา่ สอบเข้าเรี ยนได้ที่ มอ.
 ถามตัวเองอีกสักครั้งซิวา่ “ดีใจ หรื อเสี ยใจ หรื อไม่รู้สึกอะไรเลย”
 ถามตัวเองต่อไปว่า แท้จริ งแล้ว มีความรู ้สึกอยากเรี ยนมหาวิทยาลัยในระบบปิ ดจริ ง ๆ
ไหม
 ถามว่าแล้วทาไมต้องเรี ยน
 เคยตั้งเป้ าหวังของตนเองกับการเรี ยนหรื อไม่ หรื อจะใช้ช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไร
 นอกจากศึกษาเล่าเรี ยน ฟังคาบรรยายของครู อาจารย์แล้ว จะมีอะไร หรื อกิจกรรมอะไร
ให้เราได้เติบโตทางความคิด หรื อจิตวิญญาณ เส้นทางไหนบ้าง
 เราสามารถที่จะใช้ชีวิตร่ วมกับเพื่อนใหม่ ๆ ไม่ใช่เพื่อนคนเดิม ๆ ได้หลากหลาย ที่จะไม่
ตามกระแส แต่เป็ นตัวของตัวเองได้ไหม
 ในบางสถานการณ์ที่เราเองอยากปฏิเสธ หรื อบางเรื่ องราวที่เพื่อนชักชวนหรื อร้ องขอ
แว๊ปหนึ่งของความรู ้สึกว่ามันไม่เหมาะ ไม่ถูก ไม่ควร เราจะปฏิเสธเพื่อนอย่างไร
 ตัวเราเองมีจุดอ่อนหรื อความไม่เข้มแข็งด้านจิตใจในสถานการณ์เสี่ ยงเรื่ องใดบ้าง เพราะ
หลายเรื่ องราว บางครั้ งเราก็ไม่สามารถเตือนตนเองได้ มีเพื่อนมิตรคนไหนที่กล้าจะ
เตือนเราได้อย่างจริ งจังหรื อไม่
 มหาวิทยาลัยเป็ นโลกที่กว้างใหญ่ กว้างขวางทั้งองค์ความรู ้ต่าง ๆ ผูค้ นในมหาวิทยาลัย
และรอบข้างต่างมีวิถีทางสังคมที่หลากหลายต่างจากสังคมเดิม ๆ ที่นอ้ ง ๆ เคยเป็ นอยู่ มี
เรื่ องราวที่ชวนค้นหาและมีปัญหาที่ตอ้ งเผชิญมากมาย นัน่ เป็นเพราะเราต้องสัมพันธ์กบั
คนอื่น ๆ หรื อสิ่ งอื่น ๆ รอบตัว ผูเ้ ขียนจึงขอหยิบยกคาพูดของนักคิดชาวอินเดีย
ท่านกฤษณมุรติ พูดไว้วา่
“....โลก คือ ปัญหาของคุณ และเพื่อที่จะเข้าใจโลก คุณต้องเข้าใจตัวคุณเอง....
.... “คุณ” มีอยู่ เพียงในความสัมพันธ์เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่มี “คุณ” อยู.่ ...
.... ความสัมพันธ์เป็ นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นตัวคุณอย่างที่คุณเป็ น....
....การรู ้จกั ตนเอง คือจุดเริ่ มต้นแห่งสติปัญญาและสติปัญญาจะแก้ปัญหาของคุณ
และดังนั้น แก้ปัญหาของโลก....”
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