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“สู่ 10 ทศวรรษ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร”์ 
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30  - 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  ตึกโดม ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537 

 และ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2547

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553

นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค บรรณาธิการบริษัท โพสต์ ทีวี จ�ากัด : วันนี้ผมมาช่วยด�าเนินรายการ 

ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ 10 ทศวรรษของธรรมศาสตร์ ผ่านมุมมองของหนุ่มสามวัย ที่จะมาสะท้อนว่าในอีก 

20 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอายุครบ 1 ศตวรรษ หรือ 10 ทศวรรษนั้น ธรรมศาสตร์

จะเป็นอย่างไร แต่ก่อนทีจ่ะไปถงึตรงนัน้ อยากจะให้คนสามวยัได้ลองสะท้อนเหลยีวหลงักลบัไปดวู่าในยคุสมยั 

ที่แต่ละท่านท�าหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่นั้นท่านเผชิญกับอะไรบ้าง แล้วท่านตั้งความหวัง 

อะไรในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี อะไรที่ท�าไปแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ลงมือท�า แล้วในวันนี้สิ่งเหล่านั้นที่

ท่านอยากจะเห็นอยากจะท�าเกิดขึ้นมาบ้างแล้วหรือยัง ขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 สิ่งที่ผมไม่ได้ท�าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะท่านอาจารย์ 

นรศิกช่็วยท�า ท่านอาจารย์สรุพลกช่็วยท�า ท่านอาจารย์สมคดิกจ็ะช่วยท�าต่อไป เพราะฉะนัน้ผมไม่ค่อยห่วง คอื

ถ้าเราดยู้อนหลงัไป 20 ปีเทยีบกบัไปข้างหน้า 20 ปีแล้วจะไปในอตัราเดยีวกนั อย่างเช่น ประชากร ผมไม่รูน้ะ

ว่าใครไปคิดหัวข้อนี้แล้วให้มอง 20 ปีเหมือนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ มหาวิทยาลัยในอเมริกามองกัน สมัยผม

เป็นอธิการบดีอาจารย์นริศช่วยผมคิดแผนการพัฒนา 15 ปี ตอนนั้น 5 ปียังไม่มีใครท�าเลย การมองล่วงหน้า 

เป็นสิง่ทีด่ ีมนัอาจไม่เหมอืนทีเ่ราคดิกไ็ด้ แต่เราต้องหดัมองไปข้างหน้าจะได้เตรยีมตวั ผมอยากจะยกเป็น 4 มติิ

มติทิีห่นึง่ จ�านวนคนทีม่ากขึน้ ผมคดิว่าการเรยีนหนงัสอือาจมกีารเปลีย่นแปลงในมหาวทิยาลยักไ็ด้ 

ผมว่าคนทีจ่ะมาเรยีนหนงัสอืจะมากขึน้ แต่ไม่อยากเรยีนยาว วนันีอ้าจต้องคดิ 4 ปีปรญิญาตรยีาวไป ท�ายงัไง 

จะให้เรียนได้ในสามปี เหมือนที่ประเทศอื่นท�ากัน 
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มิติที่สอง ผมเชื่อว่าคนจะรวยมากขึ้น ผมไม่ค่อยเชื่อทฤษฎีที่บอก rich get richer and poor  

get poorer ผมว่าคนรวยเริ่มมากขึ้น ผมไม่ได้พูดถึงช่องว่างนะ อยากเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

มีปัญญาเรียนมากขึ้น 

มติทิีส่าม ความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีถงึวนันีใ้กล้เหมอืนไกล ไกลเหมอืนใกล้ นัง่

ใกล้กนักไ็ม่คยุกนัเพราะต่างคนต่างกด แต่ว่าอยูไ่กลกนัคยุกนัได้หมดเลย เพราะเครือ่งมอืมนัช่วยได้ ความเจรญิ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าคัญมาก ส�าหรับชาวมหาวิทยาลัย สมัยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ไม่มีอะไรใช้มาก

เท่าไรหรอก แต่สมัยนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช้เครื่องมือ Ipad หรือ smart phone ทั้งหลาย นอกเหนือไปจาก 

lab top อีก 20 ปีข้างหน้ามันจะก้าวไปในอัตราเร็วมาก เพราะฉะนั้นความเจริญเหล่านี้มันจะท�าให้การเรียน

การสอนเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีห้องสมุดดิจิตอลในประเทศไทย เข้าใจว่า

เป็นแห่งแรก เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนต้องปรับปรุงมาก ถ้าเรียนในห้องนักเรียนก็ใช้ Ipad อาจารย์ก็ใช้ 

ไม่รู้จะมาเรียนท�าไม เพราะฉะนั้นการเรียนก็ต้องเปลี่ยน อาจเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ แต่ human touch ก็ส�าคัญ

ที่สุดต้องมาอยู่ในห้องเดียวกัน ผมเพียงแต่ให้เห็นว่า science & technology ไปเร็วมาก 

มติทิีส่ี ่ผมอยากตัง้เอาไว้ คอื Innovation ค�านีอ้าจารย์นรศิเป็นคนคดิค�าว่านวตักรรม แล้วเอามาใช้ 

ธรรมศาสตร์เปิดศนูย์นวตักรรม ตอนเปิดทีเ่มอืงชลท่านผูว่้าถามว่าท�าไมท่านใช้ชือ่ทีต้่องหาค�าแปล เราไม่อยาก 

ใช้ค�าทับศัพท์แล้วต้องแปล มหาวิทยาลัยต้องน�าสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงท�ายังไงที่จะให้มหาวิทยาลัยน�า  

ผมคิดว่าทั้งสี่มิติ อย่างเช่น ประชากรตอนนี้มี 60 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 66 ล้านคน  

ในอีก 20 ปีก็ไม่เพิ่มมาก เพราะไม่ได้เพิ่มรวดเดียว ตอนนี้จ�านวนคนมีลูกก็น้อยลงแล้วจ�านวนลูกก็น้อยลง 

เพราะฉะนั้นเด็กที่จะเข้ามาเรียนก็น่าจะเพิ่มแต่เพิ่มไม่มากนัก แล้วการท�างานก็อาจเปลี่ยนไป เช่น จ�าเป็น

ไหมต้องเรยีนอาทติย์ละห้าวนั ถ้าเมือ่ไรเรยีนอาทติย์ละสามวนัแล้วไปท�างานได้ด้วย คนกจ็ะเรยีนเพือ่มคีวามรู้  

ผมคิดว่า Curriculum จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

คุณหญิงนงเยาว์เป็นคนที่ท�าให้เกิดธรรมศาสตร์ รังสิตได้ และการเกิดธรรมศาสตร์ที่รังสิตนั้น 

ต้องฝ่าฟันกับความยุ่งยากพอสมควร แต่ถึงวันนี้แล้ว หลายคนคงเห็นความพยายามของผู้หญิงเหล็กของ

ธรรมศาสตร์ อธกิารผูห้ญงิทีเ่ป็นคนแรกและคนเดยีวของธรรมศาสตร์ ทีผ่ลกัดนัทีศ่นูย์รงัสติ ท�าให้มหาวทิยาลยั
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ธรรมศาสตร์ มีคณะแพทย์ เริ่มด้วยคณะวิทยาศาสตร์ที่มีคณะแพทย์เป็น comprehensive อีก 20 ปีข้างหน้า 

กต้็องกลบัมาคดิว่าจะเริม่คณะอะไรทีท่นัสมยั แม้แต่วชิเรยีนกต้็องปรบั แม้ว่าจะมคีณะเก่าอยูก่ต้็องปรบัอย่างมาก  

เพราะวิธีการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง science and technology มันจะเปลี่ยนแปลงไปมาก e-learning  

นี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยที่จะต้องปรับเปลี่ยนมากน่าจะเป็นหน่วยที่ดูแลมหาวิทยาลัย เพราะคนไม่อยากฝ่า 

การจราจรมามหาวิทยาลัย ผมคิดว่าจะเกิดในอีก 20 ปีข้างหน้า 

ถ้าท่านย้อนหลังไป 20 ปี ปี 2537 เป็นปีสุดท้ายของวาระแรกที่ผมเป็นอธิการ ก่อนหน้านี้เราไป

สร้างที่รังสิต พัฒนาที่รังสิตในปี 2529 จนถึงวันนี้เห็นผล คนที่เดือดร้อนคือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่นักศึกษา

ไม่เดือดร้อนเท่าไร นักศึกษาอาจมีความสุขกับการอยู่ที่นั่น ถ้าเรายังอยู่แบบเก่าที่ที่ไม่ถึง 50 ไร่ ตอนนี้เรา

มีปัญหาแล้ว การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยก็ส�าคัญ การให้นักศึกษาไปอยู่ที่โน่นก็ส�าคัญ การเดินทางไปเรียน 

ก็ส�าคัญ อย่างที่ผมพูดว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ส�าคัญ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการศึกษา

จะเข้ามามาก มากกว่าที่ผมคาดเดา จะมีมากมายที่เขาอยู่บ้านแล้วเรียน ซึ่งผมอาจนึกภาพไม่ออกมาก แต่

ผมคดิว่าสิง่เหล่านีจ้ะมา เพราะฉะนัน้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รอไม่ได้จะต้องให้คณะไปด ูเรยีกว่าแผน 20 ปี  

5 ปีแรกเป็นยังไง 10 ปีจะเป็นยังไง แล้ว 5 ปีถัดไปเป็นปีที่ 15 จะเป็นยังไง ในที่สุดปีที่ 20 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์พร้อมในปีที่ 100 เป็น 100 ปีที่เราคิดเตรียมตัวล่วงหน้ามาอย่างรัดกุม วันนี้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีหลายสาขาร่วมระดมกันคิดผมว่าจะท�าให้เราเตรียมตัวที่ดีมากกว่าเมื่อ 20 ปี ในปี 2537  

ที่ผมเป็นอธิการในปีสุดท้ายของเทอมแรก

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2547 
เวลาผ่านไปเรว็มาก ครัง้สดุท้ายมาพดูเมือ่ปี 47 ครัง้นัน้ผมเป็นอธกิารบด ีจดังานธรรมศาสตร์ 70 ปี แต่วนันัน้ 

เป็นการพูดอดีตเรื่องธรรมศาสตร์ประกาศนามแล้วก็ยอวาที ว่าธรรมศาสตร์นี่ดีที่สุดในโลก ผมเห็นด้วยว่า 

เราน่าจะเริ่มที่อดีตไปก่อน แต่ก็ไม่อยากจะย้อนแค่ช่วงที่ผมท�างาน แล้วก็จะพูดเกี่ยวกับอนาคตอีกนิดหน่อย 

ว่าธรรมศาสตร์มีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง คิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง 

ธรรมศาสตร์สถาปนาปี 2477 วันที่สถาปนาธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของเมืองไทย

เท่านั้นเอง คู่แข่งแทบไม่มี มีแค่จุฬา มหาวิทยาลัยเอกชนก็ไม่มี มหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ไม่ใช่ทางเลือก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเปิดเมื่อ 80 ปีก่อนเป็นทางเลือกธรรมชาติของนักศึกษาไทย เรื่อง

บรหิารจดัการของธรรมศาสตร์ตอนนัน้ไม่ง่ายนกั เพราะว่ารฐับาลไม่ชอบคนธรรมศาสตร์ เพราะว่าธรรมศาสตร์

ตอนนั้นก็เปิดมาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย รัฐบาลก็พยายามจะปิดมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสมัยก่อนพยายาม

หาความสมดุลระหว่างเสรีภาพของมหาวิทยาลัยและแรงกดดันจากภายนอก ผมพูดได้เต็มปากว่าเราเป็น

ผู้น�าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ในอดีต อันนี้เราเป็นที่หนึ่ง เรามีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเราผลิตออกมาแล้ว

ก็อยู่ในทุกวงการ แล้วก็กลับมาช่วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2512 ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรก 

ที่เปิดโครงการนานาชาติขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์ โดยอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดปริญญาโท เปิดปริญญาตรี 

เป็นบางวิชา แต่ว่าเปิดปริญญาโทปี 2512 ปัจจุบันสถานะของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมาก  

มหาวิทยาลัยไม่ได้มีแค่ธรรมศาสตร์กับจุฬา มหาวิทยาลัยมีเป็นร้อยแห่งมีทั้งของรัฐและเอกชนและต่าง

ประเทศ มาเป็นคู่แข่ง นอกจากจะไปเรียนที่เมืองนอกแล้วยังมาเปิดแคมปัสร่วมกับมหาวิทยาลัยในเมืองไทย  

คนไทยรวยขึ้นก็เลือกไปเรียนต่างประเทศก็ได้ ธรรมศาสตร์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยปิดในปี 2503  

ไม่ใช่ทางเลือกของนักศึกษาไทยอีกแล้ว แต่ยังมี goodwill มีบุญเก่า เรายังเป็นผู้น�าด้านสังคมศาสตร์  

มนษุยศาสตร์อยู ่แต่ว่าในบางส่วนบางสาขา หลายจงัหวดัเขากข็ยบัใกล้เรา เพราะการลงทนุด้านสงัคมศาสตร์  

มนุษยศาสตร์ ไม่แพงมากก็สามารถที่จะลงทุนแข่งขันกันได้ ธรรมศาสตร์เปลี่ยนไปจากอดีตที่ก่อตั้งคือ  
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เราเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่เราเดินทางไปกลับทุกวัน มาเป็น rest region college ที่ให้นักศึกษาพัก 

อยูใ่นมหาวทิยาลยั ซึง่หลายแห่งท�าไม่ได้ ธรรมศาสตร์วนันีไ้ม่ได้มอียู ่แค่ 7 คณะ วนันีม้ ี25 คณะ เป็นคณะใหม่  

ยังไม่มีวัฒนธรรมองค์กร คณะต่างๆ ไม่มีปัญหา ร่วมมือกันได้ อันนี้เป็นพื้นฐานส�าคัญ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ดอีกีอย่าง คอื ตัง้อยูบ่นเกาะรตันโกสนิทร์ซึง่มคีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ แล้วเรามโีรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เป็นแหล่งเชื่อมธรรมศาสตร์กับประชาชน อันนั้นเป็น status ที่ผมมองธรรมศาสตร์ปัจจุบัน สิ่งที่ 

เราสามารถปรับปรุง คือ เรื่องการขาดแคลนทรัพยากร เรื่องเงินหรือทุน เราก็ต้องให้ศิษย์เก่าช่วยเนื่องจาก

การขยายตัวแบบก้าวกระโดด คณะต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นรวดเร็ว หลายคณะพึ่งตัวเองไม่ได้ ท�าให้การตัดสินใจ 

ในระดับคณะไม่เป็นอิสระต้องพึ่งมหาวิทยาลัยส่วนกลาง คณะก็เลยไม่เข้มแข็ง ส่วนกลางมีอ�านาจมาก เป็นผู้ 

จัดสรรทรัพยากร เรื่องการขาดแคลนทรัพยากรเป็นเรื่องส�าคัญมากเพราะเป็นผลในระยะยาว มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน หมายความว่าเราไม่ปิดโอกาสในการศึกษา เพราะฉะนั้นถ้าหาก

เงินทุนไม่พอก็จะรับผู้ที่จะมาศึกษาไม่ได้มาก ในระยะยาวเราจะขาดทุน 

ในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เรื่องการ project ในอนาคตก็ท�ามาเยอะและช�านาญ 

เศรษฐศาสตร์มีหลักอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมักจะเกิดขึ้นในอนาคต เวลาที่จะท�านายอนาคต ก็ให้ดูที่อดีต 

หรือ history repeat itself แต่ถ้าจะมองธรรมศาสตร์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า ผมคิดว่าหลักแบบนี้ใช้ไม่ได้  

ยุคนี้ต้องเรียกว่ายุคปฏิวัติระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ผ่านระบบดิจิตอล การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ทีส่ดุในการก�าหนดความก้าวหน้าของประเทศหรอืไม่ในอนาคต สมยัก่อนเราเรยีนเศรษฐศาสตร์เรารูว่้าผลผลติ 

ขึ้นอยู่กับแรงงานขึ้นอยู่กับทุน ปัจจุบันแรงงาน ทุนไม่ได้เป็นปัญหา เราดูหนังสมัยสมเด็จพระนเรศวรยกทัพ

ไปตีเมืองเอาแรงงานมา ปัจจุบันค่าแรงต่างกันนิดเดียว ประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้ามาทันที เรื่องทุนดอกเบี้ย

ต่างกนันดิเดยีว เพราะฉะนัน้ทนุ แรงงานไม่ใช่ปัญหา ตวัทีก่�าหนดความเจรญิก้าวหน้ากค็อืเรือ่งความรู ้ข้อมลู  

ตัวมหาวิทยาลัยท�าความแตกต่างให้กับประเทศ ท�าความแตกต่างให้กับความเจริญส่วนตัว มหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนไปยังไง นักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องดูเรื่อง supply demand เพราะฉะนั้นผมจะมองในสองมุม 

ด้าน supply เรือ่งแรกคอื เรือ่งการจดัการศกึษา ในปัจจบุนัตวัทีเ่ปลีย่นไปมากทีส่ดุ คอืเทคโนโลยี

การศึกษา ปัจจุบันเรื่องประเด็นจัดการศึกษา เรียกว่า MOOC มาจาก Massively Open Online Course 

คอร์สที่จ�านวนคนเยอะๆ สามารถเรียนได้ แล้วก็เรียนฟรีด้วย เรียนทีละหนึ่งแสนคนก็ได้ ขอให้มีอินเตอร์เน็ต 

เข้าเรียนฟรีไม่ต้องจ่ายเงิน ต่างจากยูทูบ ยูทูบท่านดูไปฝ่ายเดียว แต่ MOOC ท่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์  

จะมคี�าถามให้โต้ตอบ สามารถโพสท์ข้อความ ท�าแบบฝึกหดั ร่วมสนทนากบัเพือ่นนกัศกึษาได้ เรยีกว่าเสรภีาพ

ของการศกึษาสมยัใหม่ เรยีนตามชอบใจ เรยีนเรว็ขึน้ได้เพราะไม่เกีย่วกบัเวลา ถ้าท่านขยนักส็ามารถเรยีนจบได้

ภายในสองปี ขอให้ส่งการบ้าน สอบผ่าน เรยีนเสรจ็แล้วกไ็ด้เกยีรตบิตัรอเิลก็ทรอนกิส์ บางมหาวทิยาลยักเ็อาไป 

เทยีบโอนหน่วยกติได้ อาจารย์สามารถเข้าไปดไูด้ว่านกัศกึษาเปิดดขู้อมลูกีค่รัง้ ท�าการบ้านกีข้่อ ดไูด้หมดเลย 

MOOC เริ่มใช้ในมหาวิทยาลัยดังประมาณ 4 - 5 ปีนี้เอง แต่เติบโตเร็วมาก อย่างมหาวิทยาลัย Standford ก็

เปิดคอร์สทางด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีการนัดเจอกันบ้าง มีซอฟต์แวร์ตรวจการบ้าน 

ปัจจุบันมีสามพันกว่าคอร์ส มีวันเริ่มต้น วันเรียนจบเหมือนคลาสปกติ ตรวจการบ้านแบบอัตนัยได้ไม่เฉพาะ

แค่ปรนัย อันนี้ยังใหม่อยู่ นักศึกษาได้ประโยชน์แน่นอน ได้การศึกษาคุณภาพจากอาจารย์ที่ดีกว่า เปิดฟรี

แล้วเขาได้ประโยชน์ คนที่มาเรียนอาจเกิดความประทับใจ แล้วก็ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

การเทียบโอนหน่วยกิตเขาก็จะคิดเงิน หรือมีศูนย์การสอบแล้วคิดเงิน ด�าเนินงานโดย venture capital คิดว่า

จะมคีนมาลงทนุเกีย่วกบัการศกึษา มผีลกระทบต่อการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั ยงัไม่มากแต่ ผมเชือ่ว่า 

ภายใน 5 ปีจะมีผลกระทบ วันนี้มีคนเข้าเรียนหมื่นคน จะมีคนส�าเร็จสัก 400 - 500 คน ในแง่นักเรียนมีสิทธิ์
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เลือกอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังของโลก เรียนฟรีไม่เสียเงิน ถ้าวันนี้ผมเรียนอินเตอร์ธรรมศาสตร์ แล้วมี

เลกเชอร์ดังๆ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Harvard จะเลือกใคร เพราะฉะนั้นวันนี้จะเปลี่ยนการเรียนการสอน

ไปหมด จะไม่พึ่งต�าราเล่มเดียว หรืออาจารย์คนเดียว สมัยก่อนคนเรียนจดเลกเชอร์ บังคับให้เรียนต�าราของ

อาจารย์ที่ถือมา ปัจจุบันนี้เราเลือก material ของมหาวิทยาลัยอื่นได้ ธรรมศาสตร์ใช้โมเดลจุฬาดีกว่า จุฬาก็

ใช้ของธรรมศาสตร์ได้ ความส�าคัญของอาจารย์ที่เลคเชอร์จะเปลี่ยนไป 

เรื่องที่ 2 ความเป็น exclusive มหาวิทยาลัยสมัยเก่ามีความภูมิใจว่าตัวเองเป็น exclusive เป็น 

elite university วิชารัฐศาสตร์เป็น elite เป็นสังคมใหม่ อัตราส่วนคนสมัคร 100 คนได้เรียนแค่ 1 เป็นความ

ภาคภูมิใจของอธิการว่ามีคนสมัครเยอะแล้วไม่ได้เรียน แต่สมัยนี้อธิการต้องพูดใหม่ต้องคุยกันว่า คุณผลิต

บณัฑติทีม่คีณุภาพได้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าคณุสามารถวดัผลการเรยีนได้เลย อนันีท้�าให้รปูแบบการเรยีน 

การสอนอาจารย์เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยอาจไม่ต้องใช้อาจารย์เลกเชอร์ด้วยตัวเอง แต่ว่าอาจารย์ในคลาส 

ก็ยังมีอยู่ ลักษณะคลาสนี่จะเปลี่ยนไป คือครูไม่ได้มาแค่เลกเชอร์อย่างเดียว จะต้องมาให้ค�าปรึกษา มายืนดู 

มาสอน หรอืมาด ูmaterial ในชัน้ หรอืมาท�ากจิกรรมทีไ่ม่สามารถท�าทางอนิเตอร์เนต็ได้ หรอืจะถกเถยีงเชงิลกึ 

คลาสก็ยังมีอยู่แต่เป็น narrator อันนี้เป็น ideal ส�าคัญ เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง คุณหญิงนงเยาว์

ตอนที่ตั้งคณะแพทย์พยายามจะเรียนเป็น problem based ในโลกจริงๆ เวลาที่เราจะไปสร้างเขื่อน มันไม่ได้

บอกว่าอันนี้เราจะใช้เศรษฐศาสตร์หรือวิศวะเท่านั้น บางมหาวิทยาลัยอย่างคณะวิศวะที่เขาเก่งเรื่อง engineer 

แต่เขาอยากให้มีความรู้ทางธุรกิจเขาจัดร่วมกันเลยให้อาจารย์จาก Wesley college มาให้ความรู้ การศึกษา

แบบนี้เป็นประโยชน์ ปัญหาของเราคือเราสอนให้อาจารย์เป็น specialist เวลาเขียนวิทยานิพนธ์ท่านเขียน 

ลงลกึ เพราะฉะนัน้ผมเหน็ด้วยกบัอธกิารบดสีมคดิหลงัจากทีอ่่านรายงานประจ�าปี อาจารย์มาใหม่ท่านจบั train  

เรื่องเทคโนโลยีการสอนซึ่งอันนี้จะเปลี่ยนไปมาก ต้องแยกไปเลยในอนาคตว่าใครอยากเป็นคนสอน คุณต้อง

เรียน learning theory คุณต้องเรียน course design แต่ทั้งหมดเป็นแค่เสริม ไม่ได้ทดแทนการเรียนสมัยใหม่ 

ด้าน demand คอืคนเรยีน ความต้องการของนกัศกึษาเปลีย่นไปมาก เศรษฐศาสตร์มทีฤษฏคีลาสสคิ  

ว่ามี supply แล้วจะมี demand อันนี้ถูกต้อง เนื่องจากว่าเรามีการเรียนสมัยใหม่ เพราะฉะนั้นนักศึกษา

ปัจจุบันมีทางเลือก สมัยก่อนเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราจบอะไรมา เราอยากสอนอะไร นักศึกษาก็ต้อง

เรียนตามนั้น วันนี้เขามีทางเลือก มหาวิทยาลัยต้องตอบสนองความต้องการนักศึกษา ต้องบริการนักศึกษา 

เพราะฉะนั้นอาจารย์นึกจะสอนอะไรไม่ได้แล้ว อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องความต้องการ ตลาดผู้บริโภคอย่างที่

อาจารย์นรนิติพูดมาก็ถูกต้อง ใช้หลักการตลาดกับการเรียนสมัยใหม่ รอเรารวยขึ้น สมัยก่อนมหาวิทยาลัย

เรียนวิชาพื้นๆ แต่นับวันทุกคนก็อยากจะเรียนให้ลึกลงไป อยากจะเรียนในสิ่งที่อินเทอร์เน็ตไม่มี ตรงนี้ 

ผมฝากท่านอธิการต้องปฏิวัติ ปฏิรูป mentality ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย คือผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมี  

mentality อยากจะเป็นผู้บริหารห้างสรรพสินค้า อยากจะมี all in one store ในร้านต้องมีทุกอย่าง แต่ถ้า 

ยกตวัอย่างห้างสรรพสนิค้า Sear ทีอ่เมรกิา มแีต่ของ average ของ specialize ไม่ม ีผูบ้รหิารเราอยากจะเป็น  

All in One การขอเปิดโปรแกรมใหม่ๆ ส่วนใหญ่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีใครปฏิเสธ ซึ่งในปัจจุบัน 

ในระดับหนึ่งก็อาจจริงเป็น Universal University แต่ในระดับหนึ่งการที่เรามีทุกอย่างผลตอบแทนอาจเป็นลบ 

เพราะว่าท�าอะไรไม่ดีสักอย่าง ฉะนั้นเราต้องพัฒนาบางอย่าง อาจแคบแต่ถูกใจผู้บริโภคมากกว่าเวลาเราไป 

พารากอนเราก็อยากได้กระเป๋าที่เป็น specialize มากกว่า ขายเครื่องกอล์ฟโดยเฉพาะ ร้านขายมือถือ 

โดยเฉพาะแต่ตอบสนองแบบเบ็ดเสร็จ คนรุ่นใหม่เขาชอบผสมผสานหลายสิ่งเข้าด้วยกัน อย่างเช่น อาหาร 

fusion นักศึกษาต้องการความหลากหลายให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ต้องก้าวข้ามการเป็น 

คณะ ความเป็นภาควิชา จะท�าอย่างไรให้เป็น Multi Discipline ทางด้านความคิด ทางด้านการเรียน  
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ให้นักศึกษามี Intellectual Fusion เวลานักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือก 

วชิาการอย่างเดยีว เพราะการสอนของมหาวทิยาลยัอืน่กไ็ม่ต่างกนัเท่าไร วนันีน้อกจากวชิาการแล้ว เขาตดัสนิ

เลอืกความสะดวกสบายต่างๆ รถไฟฟ้าไปถงึ ไม่มปัีญหา นกัศกึษากด็เูสรภีาพในมหาวทิยาลยั ปล่อยนกัศกึษาชาย 

แต่งตัวเป็นหญิงมีอยู่ที่เดียว สมัยก่อนไม่มี แต่อธิการบดีสมคิดไปไกลกว่า ท่านให้แต่งรับปริญญาด้วย ข้อมูล

อย่างนี้รู้หมดทั้งนักศึกษา ทั้งนักกีฬา อย่างผมเป็นนักกรีฑารู้ว่ามีสนามวิ่งที่ดีสุด อะไรต่างๆ เหล่านี้ กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลกระจายในหมู่นักศึกษาหมู่อาจารย์มาก แม้กระทั่งการไปเรียนต่อ ความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศ การร่วมมือเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการตัดสินใจในการที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นเป็นสิ่ง

ที่ท่านอธิการต้องคิดมากๆ ในระยะยาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร อนาคตคนสูงอายุมากขึ้น 

lifelong education ก็มากขึ้น มหาวิทยาลัยก็พยายามจะฟิตสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 
2553 ผมอาจจะได้เปรียบกว่าอาจารย์นรนิติและอาจารย์นริศ เพราะว่าเป็นอดีตอธิการที่ยังท�างานอยู่ใน

ธรรมศาสตร์ ความจริงผม อาจารย์นริศ แล้วก็อาจารย์นรนิติเป็นอธิการบดีต่อเนื่องกัน อาจารย์นรนิติ เป็น

ตั้งแต่ปี 2534 - 2537 แล้วก็เว้นหนึ่งปี แล้วก็เข้ามาเป็นต่ออีกสามปี ปี 2541 อาจารย์นริศก็มาเป็นอธิการบดี

หกปี ผมเป็นต่อในช่วง 2547 - 2553 ปลายปี 2553 อาจารย์สมคดิกม็ารบัหน้าทีต่่อ อยูใ่กล้กนัมากเกอืบจะต่อ

กนัทัง้หมดเลย สมยัทีผ่มมารบัหน้าทีบ่รหิารมหาวทิยาลยั ปี 2547 - 2553 ทกุยคุเป็นยคุของความเปลีย่นแปลง

ทั้งสิ้นต่างกันในเรื่องอะไร ในยุคที่บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยไทยประสบปัญญาหากับ

ความเปลีย่นแปลง เรือ่งใหญ่ๆ บางเรือ่งเป็นเรือ่งของธรรมศาสตร์โดยเฉพาะ ลองนกึย้อนไปธรรมศาสตร์เจอกบั

เรือ่งอะไรทีจ่ะต้องจดัการ ผมจะเรยีนว่า 10 ปีทีแ่ล้วเป็นยคุเปลีย่นแปลงการศกึษาในประเทศไทย ในปีสดุท้าย 

ทีท่่านอาจารย์นรศิเป็นอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรฐัม ี26 แห่ง เอกชนม ี30 แห่ง ในปีสดุท้ายทีผ่มเป็นอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรฐัม ี80 แห่ง เอกชนมเีกอืบ 80 แห่ง ยงัไม่ได้รวมทีท่่านอาจารย์นรศิพดูถงึมหาวทิยาลยัต่างชาติ  

ที่มาเปิดในประเทศไทยอย่างเสรี เราเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเยอะมาก จากยุคที่พูด

ตั้งแต่ต้น ธรรมศาสตร์ไม่ค่อยมีคู่แข่ง ใครอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยไม่จุฬาก็ธรรมศาสตร์เท่านั้น แล้วมี 

demand เยอะมาก supply มีอยู่เล็กน้อย supply มันเล็กน้อยมาเรื่อย จนกระทั่งถึงปี 2547 ถึงยุคใหม่ของ 

การศึกษาในประเทศไทยที่มีการขยายตัวอุดมศึกษา มีการปฏิรูประบบการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ของการเปิดเสรีทางการศึกษา มีอะไรต่ออะไรเยอะมาก ยุคนั้นเป็นยุคที่อุดมศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง 

อย่างมาก 26 มหาวิทยาลัยเดิมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยู่ในช่วงก่อนปี 2547 คงพอนึกออกว่า 

มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่อะไรอยู่บ้างในประเทศไทย ในฐานะที่คนเกือบทั้งหมดหรือคนทั้งหมดในห้องนี้เป็นคน

ที่เกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์ ผมถามว่า มีหลายมหาวิทยาลัยมั้ยครับที่เรารู้สึกว่า ชักจะไม่ค่อยเป็นที่น่าเข้าไป

เรียน หรือไม่ค่อยเป็นที่ถูกเลือกของนักศึกษา ผมจะใช้เงื่อนไขที่อาจารย์นริศว่าก็ได้ มีสนามกีฬาดีมั้ย มี 

ชือ่เสยีงมัย้ ไปเรยีนต่างประเทศมัย้ อยูใ่กล้มัย้ สะดวกสบายหรอือะไรกไ็ด้ แต่ผมว่า 26 มหาวทิยาลยัเดมิซึง่เคย

มอียูก่่อนทีจ่ะมกีารปฏริปูระบบการศกึษาแค่ 10 แห่งแรกของประเทศไทยกไ็ด้ ทีว่นันีเ้รานกึชือ่ขึน้มาแล้วรูส้กึว่า 

หลายแห่งเราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันยังเป็นมหาวิทยาลัยอยู่มั้ย หรือว่ายังมีชื่อเสียงอยู่หรือไม่ ยังเป็นที่ถูกเลือก

ของนกัศกึษาอยูม่ัย้ นกึดดีกีจ็ะนกึออกว่ามมีหาวทิยาลยัเก่าจ�านวนมากทีผ่มใช้ค�าว่าตกไปจาก premier league 

ไปแล้ว ไปอยู่ division 1 ไปอยู่ division 2 ไปแล้ว 10 ปีมานี้ครับ มหาวิทยาลัยไทยประสบปัญหาการแข่งขัน 

การที่จะต้องปรับตัว การที่จะต้องเตรียมตัวในเชิงคุณภาพ แล้วก็มีมหาวิทยาลัยเก่าหลายมหาวิทยาลัยที่ 

ตกชัน้ไปจากการรบัรูข้องเดก็ ของผูป้กครอง หรอืของผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูจ้้างงาน เราพดูใน 80 ปีธรรมศาสตร์ 

ถามว่าธรรมศาสตร์ตกชัน้หรอืไม่ ผมยนืยนัว่าด้วยสิง่ทีท่�ามาก่อนหน้านี ้20 ปี 30 ปี จนถงึปัจจบุนันี ้ผมคดิว่า 
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ธรรมศาสตร์ไม่ได้ตกชั้น ธรรมศาสตร์อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนในประเทศไทยว่าอยู่คู่กับจุฬา 

เป็น 1  2 อาจจะมมีหดิลขึน้มาเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นผูน้�า แต่ผมคดิว่าธรรมศาสตร์ยงัเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�า

ของสงัคมไทยอยู ่เราอาจจะไม่รูส้กึว่าธรรมศาสตร์ดขีึน้ จนกระทัง่ท่านทัง้หลายมองกลบัไปเมือ่สกั 10 ปีทีแ่ล้ว 

มหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้นเยอะมาก มีการปรับตัว มีการแข่งขัน แล้ววันนี้ 80 ปีธรรมศาสตร์เนี่ย ธรรมศาสตร์อยู่

ตรงไหน ผมคดิว่าธรรมศาสตร์กย็งัเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าของประเทศไทยอยู ่นีเ่ป็นความส�าเรจ็ส�าหรบั 80 ปี 

ของมหาวิทยาลัยนี้ที่ด�าเนินกันต่อเนื่องมา ผมย�า้กับท่านว่าหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นอย่างนี้ ไม่ได้ผ่าน 

การปรับตัวหรือไม่สามารถจะปรับตัวก็ได้อย่างที่ธรรมศาสตร์เป็นอยู่ในเวลานี้ ที่จริงไม่ใช่เฉพาะธรรมศาสตร์ 

มหดิลกค็ล้ายๆ กนัเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ริม่ต้นเฉพาะทางคล้ายๆ กนั แล้วกป็รบัตวัมาทัง้คู ่ขณะทีม่หาวทิยาลยัอืน่ 

ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงและประสบความส�าเรจ็เป็นมหาวทิยาลยัทีม่อีะไรต่ออะไรเยอะอยูแ่ล้วตัง้แต่ต้น  

นีเ่ป็นประเดน็ทีห่นึง่ ถ้ามองย้อนไปสกั 10 ปีทีแ่ล้ว ตอนนัน้ธรรมศาสตร์ประสบปัญหาหนี ้ประสบกบัการแข่งขนั 

ทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ เงื่อนไขที่ท�าให้ธรรมศาสตร์ต้องปรับตัวอย่างรุนแรง ผ่านมา 10 ปี 

ธรรมศาสตร์ก็ยังยืนอยู่ได้ 

อย่างทีส่องทีผ่มคดิว่าเป็นยคุสมยัของความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ประมาณ 10 ปีทีแ่ล้ว ผมคดิเรือ่ง

เทคโนโลยี ผมเห็นภาพอยู่ว่า 10 ปีหลังมานี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะมาก ก่อนหน้านี้เราใช้ไลน์กันเมื่อไหร่  

ผมคดิว่า 2 ปีเศษๆ ไม่เกนิ 3 ปีทีเ่ราเริม่รูจ้กัใช้ไลน์ เฟซบุก๊ กเูกลิถอืเป็น search engine ถามว่ามอีายยุาวนาน

สักแค่ไหน มันก็อยู่ใกล้เคียงกับพัฒนาการของเทคโนโลยี มันก็เริ่มต้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ผมไม่มีอะไร

เป็นรูปธรรมที่จะเรียนท่านได้ว่าธรรมศาสตร์ประสบความส�าเร็จแค่ไหนอย่างไร แต่ว่ามีตัวอย่าง ท่านอธิการ

ปัจจุบันบอกอะไรไว้ในรายงานประจ�าปีว่าอาจารย์ธรรมศักดิ์ท�าอะไรบ้างในเรื่องเทคโนโลยี ในเรื่องเทคโนโลยี

การศึกษา ในเรื่องคอมพิวเตอร์ ในเรื่องห้องเรียน แล้วท่านอธิการนรนิติพูดถึง Digital Library ที่เปิดไป 

เมือ่วานนีข้องธรรมศาสตร์ ผมจะเล่าให้ท่านทัง้หลายฟังเพราะเป็นประสบการณ์ส่วนตวัซึง่ผมได้ยนิถงึคนพดูถงึ 

ความส�าเร็จอันนี้ของธรรมศาสตร์ง่ายๆ อย่างนึงว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมไปร่วมประชุมในคณะกรรมการ

เตรยีมการจดัตัง้มหาวทิยาลยัและโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ของกลุม่ ปตท. ฟังรายงานบางเรือ่งแล้วมคีวามรูส้กึว่า 

ดีส�าหรับธรรมศาสตร์ เพราะเขาบอกว่าเขาก�าลังคัดนักเรียนเพื่อจะเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นแรก 

โรงเรยีนจะเปิดในอกี 2 ปีข้างหน้าแล้วกค็ดัเดก็ ม.2 ทัว่ประเทศมารณรงค์ท�าประชาสมัพนัธ์อะไรแบบนี ้มเีดก็

มาสอบ 4 พันคน ที่ผ่านการคัดเลือกจากคุณสมบัติแล้วมาสอบข้อเขียน เขาบอกว่าเขาจ�าเป็นต้องใช้ที่สอบ 

ที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต เพราะสอบโดยใช้โน้ตบุ๊คทั้งหมดใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วก็ส�ารวจด้วยว่า 

มทีีเ่ดยีวในประเทศไทยทีใ่หญ่ขนาดนี ้ทีจ่ะตอบสนองในด้านแบบนี ้ทีม่ ีwifi ทีแ่รงพอแล้วกเ็ชือ่ถอืได้เพยีงพอ 

ในประเทศไทย เขาคิดว่าคราวต่อไปก็คงต้องใช้ที่ธรรมศาสตร์ รังสิต เพราะมี wifi ที่เสถียรและเชื่อถือได้ 

แล้วก็สามารถ access พร้อมๆ กันหลายพันคนได้ตลอดช่วงเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ท�าให้เกิดปัญหา นี่เป็น 

มุมเดียว ยังไม่ได้พูดถึง e-card ยังไม่ได้พูดถึงอะไรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผมยกตัวอย่าง เพราะผมฟังแล้ว

รู้สึกดี ว่าอย่างน้อยในระบบอะไรบางอย่าง มีคนไว้วางใจและมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่เดียวที่ดีที่สุดส�าหรับ

จ�านวนคนเยอะที่สุดในเวลานี้ที่ท�าได้ นั่นอาจจะเป็นข้อพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือ

พัฒนาการทางเทคโนโลยีของธรรมศาสตร์ก็ได้

เมื่อ 10 ปีที่แล้วเรื่องที่สามที่ผมว่าเป็นประเด็นส�าคัญ ความจริงก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมานาน

กค็อืธรรมศาสตร์ประสบกบัปัญหาภายในค่อนข้างมากจากความพยายามทีจ่ะขยายตวัไปทีร่งัสติ อาจารย์นรศิ

เล่าสั้นๆ ความจริงท่านมีประสบการณ์ยาวนานกับเรื่องการรณรงค์ให้ไปรังสิต ในฐานะอธิการบดีสมัยที่ต้อง 

เตรยีมการ อาจารย์นรศิท่านตดัสนิใจว่าปี 2549 ธรรมศาสตร์จะอยูร่งัสติทกุชัน้ปี เรือ่งนีธ้รรมศาสตร์มข้ีอขดัแย้ง
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ภายในเยอะมาก พวกเราตดิท่าพระจนัทร์ คดิว่า ท่าพระจนัทร์นัน้เป็นทกุสิง่ทกุอย่างของธรรมศาสตร์ เป็นบ้าน  

เป็นประวัติศาสตร์ เป็นความทรงจ�า เป็นเกียรติยศ เป็นความภาคภูมิใจของธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่ผิด ในโจทย์

ของท่านอธิการบดีหลายคนต่อเนื่องกันมาซึ่งผมจะเริ่มตั้งแต่อาจารย์ป๋วย คุณหญิงนงเยาว์ อาจารย์นรนิติ  

หรืออาจารย์นริศ อาจารย์ชาญวิทย์ ก็คงคิดในมุมคล้ายๆ กันว่าเราจะมีบ้านหลังที่สองที่เป็นเกียรติยศที่เป็น

ความภาคภมูใิจเป็นความทรงจ�าร่วมกนัของคนธรรมศาสตร์ได้ แล้วกใ็นเชงิการจดัการ ธรรมศาสตร์ไม่ได้ท�าเกนิ  

ผมยังจ�าได้เมื่อปี 2541 ผมเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นั้น ธรรมศาสตร์มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ  

7 พันกว่าคน จากรายงานประจ�าปี วันนี้ก็จะพบว่าธรรมศาสตร์มีนักศึกษา 39,500 คน จาก 30 ปีที่แล้ว

จนถงึวนันี ้ผมถามท่านทัง้หลายง่ายๆ ว่า 49 ไร่กค็อืสนามฟตุบอลอยูต่รงกลางแล้วมตีกึอยูเ่ท่านีแ้ล้วกถ็กูห้าม 

ไม่ให้ก่อสร้างอะไรสงูไปกว่านีอ้กีแล้วเพราะอยูใ่นเกาะรตันโกสนิทร์ ธรรมศาสตร์ตัง้คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวะ  

คณะแพทย์ ตั้งโรงพยาบาล จะตั้งสาขาวิชาใหม่ๆ อย่างไร เราก็คงถูกจ�ากัดอย่างนั้นว่าก็คงจะต้องอยู่ที่นี่ให้ได้

เท่าทีม่นัอยูไ่ด้ เรากค็งไม่มอีนาคตผมเสยีดายทีค่ณุหญงินงเยาว์ไม่ได้อยูใ่นทีน่ี ้ผมคดิว่าสิง่ทีค่ณุหญงินงเยาว์

คดิเอาไว้ตอนท่านเป็นอธกิาร เมือ่สกั 20 กว่าปีก่อน มนักเ็ป็นอะไรทีป่ระสบความส�าเรจ็แบบรปูธรรมในเวลานี้ 

ก่อนหน้านี้เราอาจจะล้มลุกคลุกคลาน คณะวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ค่อยเข้มแข็ง คณะวิศวะก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียง 

คณะแพทย์คนกไ็ม่รูจ้กั เป็นคณะใหม่ โรงพยาบาลกถ็กูเรยีกว่าโรงฆ่าสตัว์ แต่มาถงึวนันีผ้มคดิว่าธรรมศาสตร์

ประสบความส�าเร็จเป็นรูปเป็นร่างจากสิ่งที่ได้ท�าไว้ต่อเนื่องกันมา 20 30 ปีก่อน มีอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจ

ของธรรมศาสตร์ที่อยู่ที่รังสิตด้วย ผมคิดว่าธรรมศาสตร์ผ่านประสบการณ์อันนี้มาด้วยดี เป็นประสบการณ์ใน 

ระยะสั้นๆ สัก 10 ปีที่แล้วที่มันเป็นยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลง 3 4 ประเด็นนี้เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ในช่วงนั้น ซึ่งธรรมศาสตร์จะต้องปรับตัว ผ่านอะไรมาเยอะ แล้วเราก็ผ่านมันมาได้ดีจนกระทั่งถึงปีที่ 80  

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้มีคณะอยู่ 30 คณะ มีบุคลากรท�างานอยู่ในมหาวิทยาลัย 6 พันกว่าคน  

มีนักศึกษาเกือบ 4 หมื่นคน มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในทุกระดับปีละประมาณ 8 พันคน ได้รับการยอมรับ 

ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ ได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก ศิษย์เก่า 

ของธรรมศาสตร์จะไปเรียนต่อที่ไหนไม่เคยมีใครตั้งค�าถามว่า มหาวิทยาลัยนี้คืออะไร อยู่ที่ไหน คณะต่างๆ 

ที่มีอายุยาวนานพอสมควร มีเวลาพัฒนาการ ประสบความส�าเร็จ ผมคิดว่าคนในนี้ไม่ได้เป็นห่วงว่าคณะ

นิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์จะเป็นอย่างไร แต่อาจ

จะเป็นห่วงคณะใหม่ๆ วิศวะเป็นอย่างไร แพทย์ พยาบาล ทันตะ สหเวชเป็นอย่างไร ผมเรียนว่าทุกคณะของ

ธรรมศาสตร์ทีม่เีวลาตัง้มานานพอสมควร คดิว่าสกั 10 ปีไปแล้ว เราลงหลกัปักฐานได้ด ีประสบความส�าเรจ็เป็น

ทีย่อมรบัในสายวทิยาศาสตร์สขุภาพ ถ้าไม่นบัคณะใหม่ 2 คณะ ซึง่ยงัไม่มคีนจบการศกึษา คอืเภสชักบัแพทย์

นานาชาต ิทกุคณะได้รบัการยอมรบัและมทีีอ่ยูใ่นสงัคม วทิยาศาสตร์สขุภาพในประเทศไทย วศิวะ วทิยาศาสตร์

ของธรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับหลังจากผ่านการทดลองอะไรมานานพอสมควร และแน่นอนหลายปีที่ผ่าน

มาธรรมศาสตร์ก็ต้องเตรียมปรับตัวอย่างเดียวกันกับที่คุณหญิงนงเยาว์เคยพยายามพาธรรมศาสตร์ออกจาก 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ไปเมื่อ 20 30 ปีก่อน หลังจากนั้นก็ตั้งคณะวิศวะ คุณหญิงนงเยาว์ตั้งคณะแพทย์ 

ตั้งโรงพยาบาล ตั้งคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถามว่าวันนี้ธรรมศาสตร์อยู่ตรงไหน ความจริงธรรมศาสตร์

ประสบความส�าเร็จมาก ถ้าโยงไปถึงสิ่งที่เป็นหัวข้อของการคุยกันในวันนี้ก็คือ เมื่อธรรมศาสตร์ครบร้อยปี 

ธรรมศาสตร์จะเป็นอย่างไร จริงๆ แล้วธรรมศาสตร์ไม่ได้มีทุกคณะที่ประสบความส�าเร็จ ที่ผมบอกชื่อมาเมื่อ

สักครู่ เป็นคณะที่ประสบความส�าเร็จ แต่ธรรมศาสตร์มีคณะใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น ที่ก�าลังจะต้องปรับตัว ต่อสู้กับ

การแข่งขนัของอดุมศกึษาอกีไม่น้อยเลยทเีดยีว ความเป็นมหาวทิยาลยั เราจะเข้าใจค�านีแ้หละครบั ความเป็น

มหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบเป็นอดุมคตทิีเ่ราอยากจะไปให้ถงึ แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเราควรจะเป็นมหาวทิยาลยั
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สมบูรณ์แบบที่มีทุกคณะ ทุกสาขา ทุกวิชาเท่าที่จะมีกันในประเทศไทย หรือคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์

พอสมควรแล้ว แล้วก็พยายามท�าให้คณะใหม่ๆ ซึ่งก�าลังต้องการทรัพยากร ต้องการความสนับสนุนช่วยเหลือ 

ต้องการการดูแล เข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งไปอยู่ใน premier league เหมือนกับคณะเก่าๆ ซึ่งเคยอยู่มาก่อน  

มีสังคมศาสตร์ มีมนุษยศาสตร์ มีวิทยาศาสตร์ มีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ กลุ่มศิลป์ อย่าง

ที่ศิลปากรเขาท�าจิตรกรรม ประติมากรรม โบราณคดี ภาพพิมพ์ แล้วก็กลุ่มการศึกษา ธรรมศาสตร์มี 4  

อย่างแรกครบ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อาจจะต้องมีคณะใหม่ๆ ซึ่งไปท�าบัณฑิตศึกษาให้มันสมบูรณ์ขึ้น 

ให้มันเป็นสหวิทยาการจริงๆ ในบางเรื่อง เรามีคณะหลักในทางวิทยาศาสตร์ ผมคิดว่าครบ เรามีคณะหลักใน

ทางวทิยาศาสตร์สขุภาพครบ เพราะเพิง่เปิดคณะเภสชัไปเมือ่ปีทีแ่ล้ว ปีนีเ้ป็นปีที ่2 มแีพทยศาสตร์นานาชาติ 

ยังไม่มีเกษตรศาสตร์ ต้องไปเกษตรศาสตร์ด้วยหรือไม่ ในทางศิลปะเรามีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็เป็นศิลปะ

ประยุกต์อยู่ เราจ�าเป็นจะต้องลงไปทางนู้นหรือไม่ จนกระทั่งธรรมศาสตร์มันครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน จ�าเป็น

ต้องเปิดเกษตร ป่าไม้ วนศาสตร์ สัตวแพทย์ พวกนี้ด้วยหรือไม่ ผมว่านี่เป็นค�าถามในอนาคตซึ่งคนในรุ่น 8 

ทศวรรษธรรมศาสตร์อาจจะต้องคดิ เพราะคณุหญงินงเยาว์คดิเรือ่งวทิยาศาสตร์สขุภาพ แล้วท�ากว่าจะประสบ

ความส�าเร็จ ใช้เวลา 20 ปีพอดี เพราะฉะนั้นถ้าคิดตั้งแต่ตอนนี้ มันก็จะไปถึงตรงนั้น เป็นอนาคตที่ผมอยาก 

จะพาท่านทัง้หลายไปมองในทศันะของคนซึง่เคยบรหิารมหาวทิยาลยัแล้วกย็งัอยู ่ผมคดิว่าธรรมศาสตร์อาจจะ
ไม่จ�าเป็นต้องมีทุกอย่างครบถ้วนอย่างที่อยากจะเป็น คณะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคน้อยกว่า 10 ปี หรือประมาณ

ไม่เกนิ 10 ปี อาจจะมเีกอืบ 10 คณะทีม่คีวามเข้มแขง็น้อยกว่าคณะเก่าทีต่ัง้มานานแล้ว ผมคดิว่าธรรมศาสตร์

เองก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากเต็มค�าว่าคณะเหล่านี้สมบูรณ์แบบ เราไปสู่การวิจัย การค้นคว้าเฉพาะทาง ท�าอะไร

ต่ออะไรได้มากกว่าที่อยากจะท�า มีคณะที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกไม่น้อย ในฐานะที่เป็นคณะที่เกิดขึ้น

ใหม่ในธรรมศาสตร์ ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเราควรจะเอาทรัพยากรที่มีไม่มากไปใช้ งบประมาณในเชิงภาพรวม

เราก็ได้น้อยกว่ามหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่เกิดรุ่นราวคราวเดียวกับเรา ถ้าเราจะใช้ทรัพยากรนี้ไปกับการท�าให้ 

สิง่ทีเ่กดิขึน้แล้วและสิง่ทีม่อียูแ่ล้วเข้มแขง็ขึน้ เพิม่จ�านวนอาจารย์ประจ�าในคณะเหล่านี ้เพิม่ทรพัยากรส�าหรบั

การเรยีน การสอนหรอืการวจิยั กบัการทีจ่ะต้องเปิดสาขาวชิาใหม่ๆ อย่างน้อยใน 3 ด้าน ทางเกษตร ทางศลิปะ  

หรือทางการศึกษา ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความถนัด ไม่ได้ท�าตั้งแต่ต้น เป็นความจ�าเป็นด้วยมั้ย ผมไม่แน่ใจนะครับ  

ประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นของผู้บริหารในยุคปัจจุบันจะต้องคิดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็น 35 คณะ  
หรือ 40 คณะ หรือจะพอใจอยู่กับ 28 30 คณะที่เป็นอยู่ แล้วท�าให้เข้มแข็งและประสบความส�าเร็จบน
ทรพัยากรทีม่อียู ่ผมว่าเป็นอะไรทีน่่าเป็นห่วงค่อนข้างมากว่าถ้าเราตดัสนิใจตรงนีไ้ด้อย่างรอบคอบ ได้อย่างดี  

แล้วกค็�านงึถงึทรพัยากร ข้อจ�ากดัของเราเอง ผมคดิว่าอกี 2 ทศวรรษข้างหน้า ผมกบัอาจารย์นรศิจะกลบัมาดู 

ว่าเราคยุกนัไว้เมือ่ 20 ปีก่อน เป็นอย่างไรบ้าง เมือ่ถงึ 100 ปีข้างหน้า ธรรมศาสตร์จะมสีกักีค่ณะ ครบ 100 ปี  

2 ทศวรรษข้างหน้า ผมเห็นตัวอย่างสมัยที่คุณหญิงนงเยาว์ตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งคณะวิศวะ  

ผมกค็ดิว่ากว่าคณะเหล่านีจ้ะประสบความส�าเรจ็ กว่าจะท�าอะไรได้ใช้เวลาเยอะมาก บนพืน้ฐานซึง่เรากย็งัไม่มี

คณะมากมายอย่างทีเ่ป็นในปัจจบุนั มหาวทิยาลยัของรฐัไม่ได้ม ี20 กว่าแห่งเหมอืนในอดตี มหาวทิยาลยัของ

รัฐมีอยู่ 80 แห่งในเวลานี้

ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นที่รักของผู้บริหารประเทศเท่าไหร่ เพราะธรรมศาสตร์มี

คนที่อยู่ในสถานภาพของคนธรรมศาสตร์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายได้ เขาไม่ได้นับว่ามีคนรักเขาอยู่กี่คน  

ต่อให้คนธรรมศาสตร์ด่าเขา เขานีใ่ครกไ็ด้ เขาจะรูส้กึยงัไงกไ็ด้ เขาจะรูส้กึว่าธรรมศาสตร์ไม่ค่อยเชือ่ฟังเท่าไหร่  

แต่มันก็เป็น character ของมหาวิทยาลัยนี้ คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ ฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสถานภาพแบบนั้น 

แล้วมีทรัพยากรที่จ�ากัด มีแต่ศิษย์เก่าที่เป็นทรัพยากร เป็นต้นทุนที่ส�าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คนที่เป็น
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อธกิารบดธีรรมศาสตร์ทกุคนทราบนะครบัว่าอธกิารบดขีองทกุมหาวทิยาลยัในประเทศไทยเหน็พ้องตรงกนัว่า  

สิ่งที่ธรรมศาสตร์มีมากกว่าทุกๆ มหาวิทยาลัยในประเทศนี้คือต้นทุนบุคลากรที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้น  

ซึง่รกัมหาวทิยาลยั ซึง่อยากจะช่วย อยากจะท�าอะไรให้กบัมหาวทิยาลยั คนธรรมศาสตร์รุน่เก่าอาจจะไม่เคยเหน็ 

ธรรมศาสตร์ศูนย์ล�าปางหรือศูนย์พัทยา ก็จะคิดว่าธรรมศาสตร์มีอยู่เพียงท่าพระจันทร์และรังสิตเท่านั้น  

แต่ธรรมศาสตร์ก�าลงัขยายตวัแบบนี ้ไม่ได้ขยายตวัในเชงิจ�านวนคณะทีเ่ปิดสอนขึน้ เราขยายในเชงิพืน้ทีอ่อกไป

ให้คนในภมูภิาคได้เข้ามาสมัผสักบัธรรมศาสตร์ด้วย เรือ่งอย่างนีเ้ราต้องการทรพัยากร ต้องการพละก�าลงัของ

ผูค้น ต้องการการทุม่เทเยอะมาก โจทย์นีค้รบัคอืโจทย์ทีผ่มอยากจะฝากเอาไว้ว่าอกี 20 ปีข้างหน้าธรรมศาสตร์

จะเป็นแบบนี ้แล้วกด็กีว่า 20 ปีทีผ่่านมา หรอืธรรมศาสตร์จะขยายตวัออกไป ซึง่อาจจะดกีไ็ด้ อาจจะเป็นอะไร

ทีถ่กูต้องในสงัคมไทยกไ็ด้ แต่ว่าประเดน็นีผ้มคดิว่าน่าจะพดูกนัอย่างกว้างขวางในหมูป่ระชาคมธรรมศาสตร์ว่า

เราควรจะตดัสนิใจอนาคตของมหาวทิยาลยันีอ้ย่างไร จากทีโ่ตมาแล้วรอบนงึ จากสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์
มาเป็นวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เรายังจะไปในอีก 3 4 area ที่เหลืออยู่หรือไม่ อย่างไร 

ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียน ก็คือเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์การก่อตั้งของ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนั้นเป็นประวัติศาสตร์การก่อตั้งที่ผูกพันที่เกี่ยวข้องอยู ่กับ

ประชาธิปไตย ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศ เราได้ยินได้ฟังมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนใน

มหาวิทยาลัยนี้ ว่าธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของการปกครองในรูปแบบใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยของ

ประชาธิปไตย เป็นมหาวิทยาลัยของอิสระและเสรีภาพ ค�าถามนี้เกิดขึ้น 10 ปีที่ผ่านมาเมื่อผมรับหน้าที่

บรหิารมหาวทิยาลยักค็อื เราจะตคีวามธรรมศาสตร์กบัประชาธปิไตยกบัสทิธเิสรภีาพอย่างไร หลายคนบอกว่า 

ธรรมศาสตร์เปลี่ยนไป ที่จริงการเมืองการปกครองของไทยเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะ ประวัติศาสตร์

ช่วง 60 ปีแรกของธรรมศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ของการสถาปนาระบอบการปกครองแบบใหม่ เป็น

ประวตัศิาสตร์ของการเรยีกร้องการต่อสูก้บัอ�านาจเผดจ็การ โดยเฉพาะอย่างยิง่เผดจ็การทหาร หลงัจาก 60 ปี 

ของธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ไม่ได้เปลี่ยน แต่การเมืองการปกครองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก  

ถ้าจะให้ชัดขึ้นก็คือ 10 ปีสุดท้าย 17 ปีหลังมานี้ครับ หลังจากรัฐธรรมนูญ 2540 การเมืองการปกครอง

ไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เผด็จการทหารเกือบจะไม่มีที่ยืน หลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภา 

2535 ประชาธิปไตยในความหมายที่เราเคยพูดกัน จากเดิมก็คือการแสดงออกซึ่งอ�านาจการปกครองตนเอง  

ของประชาชน และประชาชนมีอ�านาจควบคุมตรวจสอบอ�านาจได้ ตรวจสอบผู้ใช้อ�านาจที่เอาอ�านาจไปใช้กับ 

ตัวเองได้ ก็น่าจะเปลี่ยนและต่างจากเดิมไปพอสมควร เราเผชิญกับการมีอ�านาจเบ็ดเสร็จของคนกลุ่มใหม่ที่ 

ไม่ใช่ทหาร ผมเชือ่ว่านกัการเมอืงพลเรอืนก�าลงัพยายามเข้ามามอี�านาจเบด็เสรจ็ภายใต้ขบวนการประชาธปิไตย

ที่เป็นธรรมศาสตร์อยู่กับเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้มาตลอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ตื่นตัว

กบัการเมอืงแล้วกส็มัพนัธ์เกีย่วข้องอย่างใกล้ชดิกบัการเมอืงในประเทศ วนันีเ้รารฐัประหารเมือ่เดอืนเศษทีผ่่าน

มา คนทีถ่กูเรยีกไปรายงานตวั เป็นพวกธรรมศาสตร์เยอะทีส่ดุ ถ้าไม่ได้นบัพวกอยูม่หาวทิยาลยั ไม่ได้นบัพวก

ที่เป็นอดีตรัฐมนตรี คนอื่นๆ ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย คนธรรมศาสตร์เยอะที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

นั่นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการเกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์ หลายฝ่ายที่โต้แย้งที่ขัดแย้งกันทางการเมืองนั้น  

เป็นคนธรรมศาสตร์เป็นหลกัทัง้สิน้ ทัง้ 2 ด้าน คงปฏเิสธไม่ได้ว่าธรรมศาสตร์เกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัการเมอืงไทย 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งหลังสุด เพียงแต่ว่าวันนี้ เราพูดกัน เราตั้งค�าถามกันว่าธรรมศาสตร์มีท่าทีอย่างไรกับ

การรฐัประหาร ธรรมศาสตร์ละทิง้อดุมการณ์เดมิ ซึง่เคยต่อสูก้บัการใช้อ�านาจเบด็เสรจ็ ข้อจ�ากดั สทิธเิสรภีาพ

อยู่อย่างที่เคยเป็นในอดีตหรือไม่ ผมมองว่าธรรมศาสตร์ปรับตัว ธรรมศาสตร์เรียนรู้ แล้วก็ธรรมศาสตร์ตาม

การเมืองไทยได้ การเมืองไทยทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องอ�านาจเบ็ดเสร็จของทหาร ผมไม่ได้พูดเรื่อง 1 เดือน 
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ที่ผ่านมา ผมพูดเรื่อง 10 ปีสุดท้าย อาจจะไม่ใช่เรื่องอ�านาจเบ็ดเสร็จของทหาร อาจจะไม่ใช่เผด็จการทหาร  

อาจจะเป็นเผด็จการของนักการเมืองพลเรือน นี่แหละที่ธรรมศาสตร์เผชิญหน้า ค�าถามคือเรายังคงนึกถึง

ภาพเดิมที่ธรรมศาสตร์จะต้องเรียกร้องประชาธิปไตยในเชิงสัญลักษณ์ว่าต้องเป็นประชาธิปไตย ต้องเลือกตั้ง  

หรือต้องการเนื้อหาที่แท้จริงของมัน ว่าระบอบการเมืองที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้มีการเลือกตั้งเป็นพิธีการที่ส�าคัญ 

จรงิๆ คอืการควบคมุการตรวจสอบคนทีใ่ช้อ�านาจแทนพวกเราหรอืบคุคลทีเ่ราเลอืกไป ตรงนีเ้ป็นจดุเปลีย่นของ 

ธรรมศาสตร์ ผมพูดแทนธรรมศาสตร์ไม่ได้ เพราะธรรมศาสตร์ตามทันและรู้ว่าเรายังคงต่อสู้กับการใช้อ�านาจ

ที่ควบคุมไม่ได้ ที่ตรวจสอบไม่ได้ เรายังคงผูกพันอยู่กับประชาธิปไตยในเชิงความหมายมากกว่าสัญลักษณ์  

ถ้าถามต่อไปว่ารฐัประหารมนัถกูแล้วหรอื ผมคดิว่าคงไม่มใีครตอบว่าการรฐัประหารคอืการยดึอ�านาจเบด็เสรจ็ 

เป็นการด�าเนินการที่ชอบ แต่ธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นแบบธรรมศาสตร์ ก็คือธรรมศาสตร์ตามทันและเข้าใจ
การเมือง สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่จะยอมรับได้ในทางการเมือง ไม่ได้เห็นว่ามันเป็น

ประชาธปิไตย ก่อนหน้านีอ้าจจะเลวร้ายพอๆ กนั เป็นการใช้อ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดของคนกลุม่หนึง่ เพยีงแต่ 

ไม่ได้ใส่เครื่องแบบเท่านั้น เราไม่ได้ยอมรับว่าการรัฐประหารดีหรือถูกต้อง แต่ผมว่าธรรมศาสตร์คิดแบบนั้น  

ผมก�าลงัคาดหวงัว่าข้างหน้า ในอกี 3 เดอืน 1 ปี เราจะไปสูก่ารเมอืงการปกครองซึง่ประชาชนสามารถตรวจสอบ 

ควบคมุการใช้อ�านาจได้ ซึง่เป็นอดุมการณ์ของธรรมศาสตร์ ยิง่ไปกว่าการอยูก่บัการเลอืกตัง้ อยูก่บัสิง่ทีเ่ราเหน็ 

ในเชงิสญัลกัษณ์ ว่าถ้ามกีารเลอืกตัง้แล้วต้องมปีระชาธปิไตย เพราะฉะนัน้ถ้าถามผมว่าธรรมศาสตร์เปลีย่นไป 

หรอืไม่ในเชงิความหมายนี ้ธรรมศาสตร์ไม่ได้ชอบการเลอืกตัง้แล้วหรอืไม่ ธรรมศาสตร์ยนือยูบ่นหลกัการทีว่่า  

คนที่ได้อ�านาจปกครองนั้นจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบได้ ถ้าไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ถูกต้อง 

ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นนักการเมืองพลเรือนก็ตาม ถ้าบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันอึดอัด มีคนใช้อ�านาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ผมก็ยืนยันว่ามันไม่ค่อยต่างจากเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เมื่อ 2 ปีที่แล้วหรือเมื่อปีที่แล้ว  

มันเปลี่ยนแต่เพียงรูปแบบเท่านั้นเอง เรามีความหวังว่าสังคมไทยสมัยข้างหน้าจะดีขึ้น จากอุดมการณ์ 

อย่างเดียวกันที่มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 80 ปีที่แล้ว คืออยากมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถควบคุมการใช้อ�านาจ

การปกครองได้ ไม่ว่าผูใ้ช้อ�านาจนัน้จะเป็นใครกต็าม ผมเพยีงแต่จะบอกว่าเดอืนเศษมานี ้ไม่ค่อยต่างจาก 2 ปี 

ทีผ่่านมาเท่าไหร่ ถ้าจะบอกว่ามใีครมอี�านาจเบด็เสรจ็นีถ่กูมัย้ คงไม่ถกูเหมอืนกบัไม่ถกูเมือ่หลายปีก่อนหน้านี้ 

เราก�าลงัมองไปข้างหน้าและก�าลงัคดิว่า จะมอีะไรใหม่ จะมอีะไรทีเ่ป็นประโยชน์และสอดคล้องกบัแนวความคดิ 

ที่บอกว่า ใครก็ตามที่มีอ�านาจ จะต้องถูกควบคุม ตรวจสอบได้ในอนาคต เราคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

ในประเด็นสุดท้ายที่ผมจะสรุปก็คือ ผมคิดว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเริ่มตั้ง

มหาวทิยาลยั ยงัคดิและมคีวามหวงักบัสิง่นัน้อยู ่แล้วผมกเ็ชือ่ว่าอกี 20 ปีข้างหน้าเมือ่ธรรมศาสตร์ครบ 100 ปี  

ธรรมศาสตร์ก็ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่ผูกพันอยู่กับการเมืองการปกครองไทย ใส่ใจ สนใจกับเรื่องนี้ คงมี 

คนธรรมศาสตร์อยู่ในเวทีการเมืองการปกครอง การวิพากษ์วิจารณ์ การน�าเสนอข่าวสารที่เคยเป็นเหมือนใน

อดีตตลอดไป ผมมีความเชื่ออย่างนั้นและจะรอดู ยังเห็นอยู่เสมอว่าธรรมศาสตร์ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มากับ
การควบคุมตรวจสอบ การเรียกร้องความถูกต้องของผู้มีอ�านาจปกครองเช่นเดียวกับที่มันเคยเกิดขึ้นเหมือน
อุดมการณ์ของการตั้งมหาวิทยาลัยนี้เมื่อ 80 ปีที่แล้ว

หมายเหตุ  1. ด�าเนินรายการโดย นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
  บรรณาธิการโพสต์ ทีวี 
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จัดท�าโดย : ฝ่ายวิชาการและฝ่ายประสานงาน โครงการ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2221-6111-20

www.tu.ac.th

ออกแบบและจัดพิมพ์โดย : บริษัท แปลน สารา จ�ากัด




