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ดร.สิปปนนท� เกตุทัต
(ทําหน�าที่ประธานช่ัวคราว)
 ท�านผู�ร�วมประชมุสมัมนาทกุท�าน  ทีจ่ริงเก�าอีข้องผมอยู�ถดัไป  แต�บงัเอญิตอนนีท้�านรัฐมนตรีเกษม  
ต�องไปราชการอีกแห�งหนึ่ง ท�านได�ฝากขอประทานโทษเป�นอย�างยิ่งที่จะมาสาย
 ในเช�าวันนี้เราจะได�พูดกันถึงเรื่องต�าง ๆ นอกระบบการศึกษา ที่จะมีป�ญหาและมีข�อสัมพันธ�  
ปฏิสัมพันธ� กับการศึกษา กล�าวคือ ในเร่ืองแนวการเมืองและแนวทางรัฐธรรมนูญในอนาคต แนวโน�มของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความมั่นคงของประเทศในส�วนที่เก่ียวข�องกับการศึกษา และ
แนวโน�มของรูปแบบการศึกษาไทย
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติมีหน�าที่รับผิดชอบในการร�างแผนการศึกษาแห�งชาติ 
ได�จัดการประชุมครั้งนี้ข้ึนตามมติของผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนาเม่ือครั้งที่แล�ว  ซึ่งประชุมเม่ือ 13 กรกฎาคม 
ศกน้ี  โดยมคีวามมุ�งหวงัทีจ่ะให�ผู�ทีเ่ข�าร�วมสมัมนาทกุท�านได�มจุีดยนือยู�ในลกัษณะเดียวกนั  และได�มองเหน็
ภาพในอนาคตคล�ายคลึงกัน
 ดงันัน้ ในวนันีไ้ด�เชิญท�านเอตทัคคะในแขนงของความสนใจต�าง ๆ  กัน 4 ท�าน คือ อาจารย� ดร.ป�วย 
อึ๊งภากรณ� ที่จริงผมไม�ต�องแนะนํา  ทุกคนรู�จักอาจารย� ดร.ป�วย แล�ว ท�านถัดไปคือ ดร. เสนาะ อูนากูล ซึ่ง
ป�จจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ข�างซ�ายของผมคือ 
พลอากาศตรีสิทธิ เศวตศิลา ท�านเป�นรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห�งชาติ ท�านที่นั่งอยู�ซ�ายสุดที่จริง
ผมไม�ต�องแนะนํา ท�านควรจะต�องแนะนําผมมากกว�าคือ อาจารย� ดร.ก�อ สวัสดิพาณิชย� ท�านรัฐมนตรีช�วย
ว�าการกระทรวงศึกษาธิการ
 เพ่ือให�ได�ดําเนินไปตามระเบียบวาระ  ผมขอเชิญอาจารย� ดร.ป�วย กล�าวเก่ียวกับแนวทางการเมือง 
และแนวรัฐธรรมนูญที่จะมีผลเก่ียวข�องกับการศึกษาในอนาคตของประเทศไทย ขอเชิญอาจารย�ครับ

ดร.ป�วย
 ท�านผู�เป�นประธาน ผมติดใจคําหนึ่งที่ ดร.สิปปนนท� พูดเมื่อกี้นี้คือ พูดเป�นทํานองว�า ผมเป�น
เอตทัคคะในทางการเมืองและแนวรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป�นหน�าที่ใหม�และหวังว�า ต�อไปนี้คงจะไม�มีการบ�นว�า 
ผมนั้นหนีการเมืองอยู�เสมอ เร่ืองที่ผมจะต�องพูดในวันนี้ คือ แนวทางการเมือง และแนวรัฐธรรมนูญ ผม
เข�าใจว�าที่ต้ังกระทู�ให�ผมอย�างนี้ คงหมายความว�า การเมืองและรัฐธรรมนูญที่กําลังร�างอยู�นี้ จะเก้ือกูลใน
ทางด�านการพัฒนาการศึกษาอย�างไรหรือไม� และเฉพาะอย�างย่ิงจะเก้ือกูลให�เกิดสิ่งที่เราอยากจะให�เกิด
ในพวกเราท้ังหลาย คือ การเปล่ียนแปลงและปฏิรูปการศึกษาอย�างไรหรือไม�
 จุดยืนของการเปลีย่นแปลงและปฏริปูการศึกษาน้ันผมคดิว�า พวกเราท้ังหลายทีเ่ก่ียวข�องกบัเรือ่งนี้
คงกําลังทําอยู� และพอจะคาดหมายได�ว�าเราต�องการให�มีการเปล่ียนแปลง และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงนั้นจะ
เปล่ียนแปลงไปในทาํนองใด ผมจะขอเดาว�าเราต�องการเปล่ียนแปลงให�เกิดประโยชน�แก�คนส�วนมากเป�นใหญ� 
คือหมายความว�า จําเป�นที่จะต�องให�ราษฎรทั้งหลายได�รับการศึกษาอย�างดี จะต�องให�มีแนวใหม� เช�น การ
ศึกษาตลอดชีวิต จะต�องให�มีแนวใหม�ในแง�ที่ว�า รัฐบาลและท�องถิ่นจะสามารถอํานวยการศึกษาให�แต�ละคน
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ตามความต�องการของตนแล�ว ก็เม่ือเดาเอาเช�นน้ี คงทราบว�าจะเดาถูกหรือผิด ก็หวนมาดูว�าผู�ท่ีร�างกฎหมายอยู�
ขณะน้ีจะว�าเป�นผู�ร�างกฎหมายป�จจุบนัทางด�านรัฐธรรมนูญก็ด ีหรอืร�างกฎหมายเก่ียวกบัการเมืองในตอนนี ้
คือ สภานิติบัญญัติแห�งชาติ ในขณะน้ีมีทัศนะเป�นอย�างไร พรรคการเมืองต�าง ๆ  กําลังรวมตัวกันไปอย�างไร  
และกลุ�มชมรมต�าง ๆ  ที่สนใจเก่ียวกับเรื่องการเมืองนั้น กําลังรวมตัวกันอย�างไร  เม่ือได�กล�าวมาถึงขนาดน้ี 
ท�านทั้งหลายคงจะเข�าใจดีว�า ผมจะไม�สามารถกล�าวด�วยความมั่นใจ มีท�านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติ
หลายท�านอยู�ในที่นี้ด�วย เพราะฉะน้ัน ถ�าหากว�าผมพูดอะไรผิดก็ขอให�เข�าใจว�าผมพูดจากดุลยพินิจของผม 
ไม�ใช�เป�นเร่ืองของข�อเท็จจริงโดยแท� หากว�าในการอภิปรายในเวลาหลังเวลาเช�าวันนี้ จะมีการแย�งข�อที่ผม
จะสันนิษฐานให�ผมก็จะรู�สึกสบายใจ
 เพ่ือที่จะได�พิจารณาร�วมกันว�าแนวการเมือง และแนวรัฐธรรมนูญจะเป�นไปอย�างไร ผมใคร�จะขอ
เร่ิมด�วยแนวรัฐธรรมนูญก�อน ร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�นี้ได�ผ�านการพิจารณาของกรรมาธิการไปแล�ว และ
กําลังข้ึนสู�การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห�งชาติในวาระท่ีสอง จนกระท่ังถึงมาตรา 101 ซ่ึงหมายความว�า
ประมาณไม�ถึงกึ่งของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หมวดที่สําคัญ ๆ ได�ผ�านไปแล�ว เช�น สิทธิเสรีภาพหมวด 3 
แนวนโยบายแห�งรฐั จะว�าสําคัญก็สาํคัญ แต�ทว�าเป�นเร่ืองทีไ่ม�บงัคบักนัได�แต�ว�าถือว�าเป�นเร่ืองแนว ผมคิดว�า
ถ�าเป�นเร่ืองแนวนโยบายก็ต�องรับว�าสําคัญพอใช� ส�วนที่ยังไม�ได�พิจารณากันนั้น ก็คือ สภาผู�แทนราษฎร 
วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งก็สําคัญพอใช�
 เพราะฉะน้ัน ผมสามารถทีจ่ะเรียนได�จากทัศนะของผมกเ็ฉพาะเท�าทีเ่หน็เท�าทีไ่ด�เกิดข้ึน ผมเข�าใจว�า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได�บัญญัติคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว�มากมายพอใช�และผมเข�าใจว�า 
ต�อไปในการพิจารณาน้ัน ไม�ว�าจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย�างไรก็ตาม ก็คงจะช�วยเหลือให�ประชาชนได�มั่นใจ
ได�ว�า การบริหารราชการแผ�นดนิ การควบคุมการบริหารราชการแผ�นดนิโดยรฐัสภา คงจะรัดกมุยิง่กว�าก�อนนี้
อย�างน�อยกย็�อมมคีวามรดักมุมากกว�าสมยัเผดจ็การ เช�น จะมีการแต�งต้ังผู�ตรวจราชการแผ�นดนิของรฐัสภา 
[สภานิติบัญญัติแห�งชาติได�ตัดเรื่องนี้ออกในการประชุมสภาฯ ในวาระที่สอง ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม�มีบรรจุอยู�
ในรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช�เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2517] จะมีการรับรองนับถือว�า ฝ�ายค�านมีบทบาทในการ
บรหิารราชการแผ�นดนิและควบคมุการบรหิาร จะมีการแต�งต้ังผู�ตรวจเงินแผ�นดนิของรฐัสภาให�ข้ึนต�อรฐัสภา
แทนที่จะข้ึนต�อสํานักนายกรัฐมนตรี อย�างที่เป�นมาก�อน และฝ�ายค�านจะมีส�วนเก่ียวข�องกับการควบคุม
การเงินของประเทศ โดยทีก่รรมาธิการทีร่ฐัสภาจะต้ังข้ึนสาํหรบัพจิารณารายงานของผู�ตรวจเงินแผ�นดนินัน้  
จะมีฝ�ายค�านเป�นเสยีงข�างมาก ซึง่มบีญัญัติไว�ในรฐัธรรมนูญและประธานกรรมาธิการน้ันจะเป�นฝ�ายค�าน  ถ�า
หากว�าผ�านมาตราต�าง ๆ  เหล�าน้ีไปได�  กระผมก็คิดว�า เร่ืองทั้งหลายที่เก่ียวกับการบริหาร  และการควบคุม
การบริหารคงจะเป�นไปโดยดีข้ึน
 จะมีข�อที่นาวิตกอยู�บ�าง ซึ่งผมจะกราบเรียนต�อที่ประชุมนี้ว�า ในส�วนที่เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนน้ัน เราได�ผ�านมาตราสําคัญ ๆ ไป และเราได�มาตราสําคัญ ๆ ตามท่ีมีข�อเสนอกัน ในส�วนท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาน้ัน จะเห็นได�ว�า นักการศึกษาท้ังหลายเห็นว�า ร�างของรัฐบาลก็ดี หรือร�างของกรรมาธิการที่แก�ไข
ร�างของรัฐบาลก็ดีที่ถ�าพูดไปแล�วบทบัญญัติทํานองเดียวกันว�า การศึกษาของประเทศไทยในขณะน้ียังอยู�
ศตวรรษที่ 19 ไม�มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 ไม�มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปใน
ทํานองที่จะให�ความคิดความนึกใหม� ๆ เฉพาะอย�างเท�าที่เก่ียวกับนโยบายแห�งรัฐน้ัน
 เม่ือเป�นเช�นนี้ ก็เท�ากับว�าเราช้ีช�องให�รัฐบาลต�อไปทําแบบที่เคยทํามาก�อนนั่นเอง นักการศึกษา
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หลายท�านที่อยู�ในสภาฯ ได�พยายามท่ีจะขอแปรบัญญัติ แต�การแปรบัญญัตินั้นไม�สามารถที่จะกระทํา
ได�แล�วก็พ�ายแพ�ไป การที่แปรบัญญัตินั้นก็เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพป�จจุบันและทฤษฎีใหม� ๆ เก่ียวกับ
การศึกษา เช�น ทฤษฎีว�าด�วยการศึกษาตลอดชีพ ว�าด�วยการศึกษาเพ่ือชีวิต (Learning to be) และทฤษฎี
ในแง�ที่ว�า จะทุ�มเทให�การศึกษาเป�นประโยชน�แก�ประชาชนส�วนใหญ� เหล�าน้ีผมเข�าใจว�าได�ถูกทอดทิ้งหมด  
การทอดทิง้นัน้อาจจะไม�ได�เป�นด�วยเจตนารมณ�ทีแ่ท�ก็ได� อาจจะเกิดจากความเข�าใจผิดในการทีน่กัการศึกษา
ทีเ่ป�นสมาชกิสภานติิบญัญัตแิห�งชาติ ผู�แปรบญัญัตินัน้ไม�สามารถทีจ่ะทาํให�กรรมาธิการเช่ือถอืได�แล�ว ก็ไป
เถียงกับกรรมาธิการในสภาฯ ผลสุดท�ายการลงมติเลยกลายเป�นไม�ใช�ร�างของกรรมาธิการ ไม�ใช�ร�างของ
นักการศึกษาท่ีแปรญัตติ แต�กลายเป�นของร�างของรัฐบาลเดิม ซึ่งร�ายไปกว�าของกรรมาธิการด�วยซ้ํา เป�นที่
นาเสียดายมาก
 แต�อย�างไรก็ตาม ผมเข�าใจว�า นั่นเป�นส�วนหนึ่งส�วนเดียวที่ชี้ให�เห็นว�าในเวลาน้ีสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติขณะน้ียงัไม�ยอมรบัให�มกีารเปล่ียนแปลง ทาํไมจึงไม�ค�อยจะเต็มใจท่ีจะยอมรบัให�มกีารเปล่ียนแปลง  
เพราะเหตุใดจึงเป�นเช�นนั้น ผมมาพิจารณาเลยไปถึงเรื่องอื่น ๆ นอกจากเร่ืองการศึกษา เลยไปจนถึงสิทธิ
เสรีภาพอย�างเร่ืองอืน่  เช�น  สทิธเิสรภีาพในทางวิชาการ  ซึง่กค็าบเก่ียวกบัการศึกษา  สภานติิบญัญัติแห�งชาติ
ก็เหน็ว�าเป�นหน�าทีข่องสภานติิบญัญัติทีจ่ะคุ�มครองเสรภีาพในทางวชิาการจริง  แต�ว�ากลัวอยู�ว�าสิทธเิสรภีาพ
ในทางวิชาการน้ันอาจจะไปใช�ในทางที่ไม�ชอบ อะไรเป�นที่ไม�ชอบ ไม�เข�าใจ แต�มีเสียงพึมพําอยู�ในสภา
นติิบญัญัติว�า มคีอมมวินสิต�อยู� 9 คน ในสภานติิบญัญัติ  ผลสดุท�ายบทบญัญัติในเรือ่งเสรภีาพทางวชิาการ
ก็ได�รับการคุ�มครองเหมือนกัน แต�ว�ามีเงื่อนไขว�าจะต�องไม�ขัดกับหน�าที่ของพลเมือง
 ท�านทั้งหลายที่นั่งอยู�ที่นี้มีความรอบรู� และมีความสุขุม ผมอยากจะเรียนถามว�า ถ�าผมถามท�าน
ในคร้ังนี้ว�า หน�าที่ของพลเมืองมีอะไรบ�าง ผมเข�าใจว�า ท�านตอบไม�ตรงกันทั้งนั้น เม่ือตอบไม�ตรงกันก็จะ
เป�นหน�าที่และเป�นโอกาสของผู�ที่มีอํานาจท่ีจะกําหนดได�เลยทีเดียวว�า พลเมืองที่ดีนั้นต�องปฏิบัติตามคําส่ัง
ของรัฐบาล นี่เป�นสิ่งที่นาเสียดาย
 ส�วนเสรีภาพอีกข�อหนึ่งในทางด�านมโนธรรมน้ัน เป�นเร่ืองที่สภาฯ ไม�รับเลยทีเดียว ประหนึ่งว�า
ประชาชนไทยเราน้ีไม�มีมโนธรรม หรือว�า ถ�าจะมีมโนธรรมก็ไม�มีมโนธรรมที่ได�รับความคุ�มครองจาก
รัฐธรรมนูญ ข�อนี้ก็เป�นข�อที่นาเสียดายอีก ผมอยากจะเรียนที่ประชุมเสียเดี๋ยวนี้เลยว�า ผมเองเป�นฝ�ายแพ�
ตลอดมา เพราะฉะน้ัน สิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะเป�นเน่ืองด�วยความน�อยใจหรืออะไรก็อาจจะเป�นได� จึงได�มาบ�น
ให�ที่ประชุมนี่ฟ�ง เพราะฉะน้ันอย�าเช่ือผมตลอดไป
 ทีนี้มาถึงการวิเคราะห�สภาพจิตของสมาชิกสภานิติบัญญัติส�วนใหญ�นั้นเป�นอย�างไร ความที่ผมเคย
พ�ายแพ�มาตลอดหลายครั้ง อาจจะทําให�ผมมีอคติก็ได� แต�ว�า อคติหรือไม�อคติผมอยากจะเรียนว�า ไหน ๆ 
อาจารย� ดร.สิปปนนท� ก็ได�เชิญผมมาพูดเร่ืองการเมืองและรัฐธรรมนูญแล�ว ในทัศนะของผมน้ันเห็นว�า
สภาพจิตของสภานิติบัญญัติส�วนใหญ�ตกอยู�ในอํานาจแห�งความกลัว กลัวจะโชคร�าย กลัวว�าราษฎรจะโง�
แล�วจะถูกต�มเอาง�าย ๆ เพราะฉะน้ันจึงไม�ยอมให�การเลือกต้ังผู�แทนราษฎรนั้นเป�นไปโดยมีเง่ือนไขจํากัด
น�อยที่สุด กลัวว�าจะคบเด็กสร�างบ�าน เพราะฉะน้ัน ถึงในขณะน้ีมีท�าทีว�า อายุข้ันตํ่าของผู�ที่จะมีสิทธิเลือกต้ัง
นั้นจะเป�น 20 ไม�ใช� 18  ความกลัวนี้ทําให�พวกเราท้ังหลายในสภานิติบัญญัติฯ ลืมไปว�า พวกเรามาน่ังใน
สภานติิบญัญัติในขณะน้ีก็เพราะเด็กอาย ุ18 หรอืต่าํกว�าน้ันเดนิขบวน  แต�ส�วนผู�ใหญ�ศีรษะหงอกอย�างผมน่ี
อย�างมากก็เพียงแต�เรียนหนังสือมาจากเมืองนอก จึงทําให�มีการเปล่ียนแปลง จึงทําให�การร�างรัฐธรรมนูญได� 
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พวกเราลืมไปหมดเลย มคีวามกลัวอยู�ในใจว�าผู�แทนราษฎรจะเหลวไหลแบบเก�า เพราะฉะน้ันจึงต�องม ี2 สภา 
มคีวามกลวัทกุสิง่ทกุอย�างไปหมด  ความเกรงกลวัเหล�าน้ีทางแพทย�ท�านว�าหรอืทางนกัจิตวิทยาท�านว�าย�อม
ทําให�สติฟ��นเฟ�อน เพราะฉะน้ันจึงเป�นที่นาสังเกตอยู�ต�อไปว�าจะเป�นอย�างไร
 ความกลัวดงักล�าวน้ีทาํให�สภานติิบญัญัติประพฤติและปฏบิติัและกล�าวคําแปลก ๆ  เช�น “…  ข�าพเจ�าน้ี
เล่ือมใสและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย� สิ่งที่ข�าพเจ�าพูดไปนี่ พูดด�วยความเล่ือมใสในสถาบัน
พระมหากษัตริย�เป�นอย�างยิง่  เพราะฉะน้ัน  ถ�าท�านจะเล่ือมใสในสถาบนัพระมหากษัตริย� ท�านต�องโหวตกบัผม
ท�านต�องเห็นด�วยกับผม…  ”  ก็หมายความว�า  ถ�าท�านไม�เห็นด�วยกับผมน่ี  ท�านไม�เล่ือมใสในสถาบันพระมหากษัตริย�
แบบน้ีผมว�าพรํ่าเพร่ือ แล�วก็เป�นกีฬาท่ีเลวมาก เป�นกฎเกณฑ�ท่ีเลวมากในการท่ีจะนําเอาสถาบันพระมหากษตัริย�
มาใช�แทบทุกมาตรา ในเร่ืองเหล�าน้ี เฉพาะอย�างยิ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
 อีกเร่ืองหนึ่งที่ชอบนักก็คือว�า ศาสนา ถ�าหากว�าใครไม�เทอดทูนศาสนาแล�วเป�นคอมมิวนิสต�แท� ๆ 
เพราะฉะน้ัน กําหนดว�ามีเร่ืองอะไรเกดิข้ึนทีจ่ะโต�แย�งและพอเหน็ว�าฝ�ายใดฝ�ายหนึง่กาํลังจะแพ� ผมก็อยากจะ
แนะนําท�านสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ยังไม�บรรลุถึงความแจ�มแจ�งในเรื่องนี้ว�าต�อไปนี้ท�านนึกว�าท�านกําลังจะ
แพ�กรุณาหยิบยกข�ออ�างทางศาสนาข้ึนมา บางทีอาจจะชนะ อย�างน้ีเป�นต�น แบบนี้แหละครับที่ผมเห็นมา 
รู�สึกว�าเป�นที่นาวิตกอยู�
 หวนกลับมาพูดถึงเร่ืองการศึกษาแล�ว ถ�าหากมีใครอ�างถึงสถาบันพระมหากษัตริย� หรือ ข�อเหตุผล
ทางศาสนานี่ ผมเกรงเหลือเกินว�าจะมีข�อขัดแย�งและเป�นอุปสรรคในการที่เราจะพยายามให�เกิดการพัฒนา
การศึกษาและมีการเปล่ียนแปลงทางด�านการศึกษา ระบบการศึกษาของเราไปในทางท่ีดีข้ึน เพราะฉะน้ัน
หวังว�าพวกเราท้ังหลายควรจะคํานึงข�อนี้
 ถ�าพูดถึงเร่ืองงบประมาณแผ�นดินซึ่งเรากําลังพิจารณาอยู�ในข้ันกรรมาธิการ ผมก็ได�บรรยายใน
รฐัสภาแล�วว�า ในขณะน้ีงบประมาณรายจ�ายทัง้สิน้ต้ังไว� 48,000 ล�านบาท งบการศึกษาท้ังสิน้คํานวณออกมา
หยาบ ๆ  ได� หนึ่งหมื่นล�านบาท 5,000 ล�านบาท  ซึ่งเป�นก่ึงหนึ่งนั้น เราต้ังไว�สําหรับมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย
ต�าง ๆ การศึกษาช้ันมธัยมในกรุงเทพฯ และ ในหัวเมืองต�าง ๆ สําหรับที่จะบริการให�เก้ือกูลแก�คนที่จะเป�น
ผู�ที่เล�าเรียนนี่ ประมาณร�อยละ 15 จากจํานวนนักเรียนทั้งหมดของประเทศ แต�อีก 5,000 ล�านบาท ซึ่งเป�น
ก่ึงหนึ่งของงบประมาณการศึกษาน้ัน สําหรับการศึกษาประชาบาล ซึ่งมีนักเรียนเป�นจํานวนร�อยละ 85 ของ
นักเรียนทั้งหมด ก็หมายความว�า คนที่เรากําลังจะบริการแก�คน 85 คน จากร�อย ด�วยเงินเพียง 15 ส�วน 
จากร�อย
 ผมเองรู�สกึว�า ถ�าหากว�าเราพิจารณาถึงเรือ่งการศึกษาเพ่ือมวลชน เพ่ือราษฎรส�วนใหญ�เพ่ือทีจ่ะได�
ช�วยเหลือให�ได�มีการพิจารณาการศึกษาได�ทั่วถึง โดยใช�สิทธิเสมอภาคกัน เฉพาะอย�างย่ิงพยายามทําให�
ภาคของประเทศทีย่ากจนอยู�ซึง่ไร�การศึกษาอยู�ให�มกีารศึกษากระเต้ืองขึน้ทีจ่ะเป�นประโยชน�แก�เศรษฐกิจ และ
ระบบการปกครองและทางสงัคม สิง่ทีเ่รากําลังทาํอยู�ในร�างงบประมาณแผ�นดนินัน้ ผิดแน ๆ  จําเป�นทีจ่ะต�อง
มีการเปล่ียนแปลงให�กระจายวิทยาการไปสู�ชนบทให�มากกว�าน้ี
 ที่ผมกล�าวน้ี ก็ได�เรียนท�านทั้งหลายให�ทราบทั้งเหตุการณ�ที่เกิดข้ึนในสภาฯ เหตุการณ�ที่จะเกิดข้ึน
นอกสภาฯ ที่ได�กําลังเกิดข้ึนอยู�ในเวลาน้ีก็เห็นจะต�องพิจารณาด�วยเพราะเหตุว�า อนาคตของประชาธิปไตย
และการปกครองของประเทศเรานัน้กาํลังจะข้ึนอยู�กับพรรคการเมือง และกลุ�มการเมือง หรอืกลุ�มเศรษฐกิจ  
หรือกลุ�มอะไรเหล�าน้ี สําหรับเรื่องพรรคการเมืองนั้นเท�าที่ผมสดับตรับฟ�งมาก็รู�สึกว�าที่แนนอนก็คงจะมี
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พรรคประชาธิป�ตย� พรรคกิจสังคม พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคพลังใหม� ซึ่งได�แสดงตัวออกมา
ถ�าพูดถึงความแตกต�างระหว�างพรรคประชาธิป�ตย� กับพรรคกิจสังคม ซึ่งหัวหน�าพรรคเป�นพ่ีน�องกันแล�ว  
ผมไม�ทราบว�า  อวชิชาและกเิลสของผมหนาแค�ไหนจงึมองไม�เหน็ความแตกต�างระหว�าง 2 พรรคนี ้ นอกจากว�า
ท�านพ่ี ก็บอกว�าจะไม�ร�วมกับท�านน�อง และท�านน�องก็จะไม�ร�วมกับท�านพ่ี และยังมองความแตกต�างระหว�าง
นโยบายทั้งสองพรรคนี้ไม�ค�อยเห็น อาจจะอยู�ที่บุคลิกลักษณะมากกว�า ทํานองเดียวกับพรรคสังคม
ประชาธิปไตย (ทีม่ ีพ.อ.สมคดิ ศรีสงัคม เป�นหวัหน�า)  แล�วกพ็รรคพลงัใหม� เท�าทีป่ระกาศมาในเร่ืองนโยบาย  
ผมก็ยังมองไม�เห็นว�ามันผิดกันอย�างไร นี่เป�นฝ�ายซ�ายแบบพรรคกรรมกรของอังกฤษ หรือออสเตรเลีย  
ถ�าคํานึงไปในทํานองนี้นี่ก็อาจเป�นทั้งสองฝ�ายที่อาจจะรวมกันได�อาจจะไม�รวมกันได�ผมคะเนยังไม�ได� เท�าที่
ทราบบุคคลที่เก่ียวข�องในทั้ง 4 พรรคนี่ ก็รู�สึกว�าในขณะน้ียังไม�ได�รวมกัน สําหรับประชาธิป�ตย�กับพรรค
กิจสังคมนั้นเข�าใจว�าคงจะรวมกันไม�ได� แต�ส�วนสังคมประชาธิปไตยกับพลังใหม�นั้นจะรวมกันได�หรือไม�ได�
ยังเป�นป�ญหาอยู�ยังไม�แนนอน
 พรรคที่สําคัญอีกพรรคหนึ่งซึ่งกําลังจะรวมตัวกันเท�าที่ได�ฟ�งข�าวลือนะครับ  ไม�ได�ทราบข�อเท็จจริง
แท� ๆ ก็คือ พรรคที่ยังไม�มีชื่อ แต�เข�าใจว�าลูกพรรคคงจะเป�นสหประชาไทยเก�า พรรค สปท. เก�าน้ีเท�าที่
แรกเร่ิมมา เม่ือผมกลับมาจากเมืองนอกใหม� ๆ ก็ได�ข�าวว�าแตกกันเป�น 4 กลุ�ม ต�างคนต�างไม�เช่ือถือ
ซึง่กนัและกนั เช�น “----- มเีสียงพดูว�า กลุ�มของ นาย ก.นี ่ ผมไม�เข�าเด็ดขาด กลุ�ม นาย ข. พูดว�าถ�าไม�ชอบ
กลุ�ม นาย ก. ก็มาเข�ากับผมก็แล�วกัน -----” กลุ�ม นาย ก. ก็พูดอย�างเดียวกัน คือไม�เข�ากันเด็ดขาด 
แต�ข�าวสุดท�ายว�า กลุ�ม นาย ก. กลุ�ม นาย ข. กลุ�ม นาย ค. และกลุ�ม นาย ง. เดี๋ยวนี้รู�สึกว�าจะจับมือกัน 
ประสานงานกันแล�ว อาจจะเห็นได�ในข�อนี้  แล�วมากไปกว�าน้ันก็คือว�า กลุ�ม นาย ก ข ค ง  เม่ือมารวม
จับกลุ�มกัน ยังมีพลตํารวจเอก. . .อยู�ด�วย  ยังมีพลอากาศเอก. . . อยู�ด�วย  แล�วมีข�าวว�าจะมีพลเอก. . . 
หนุนหลังอยู�ด�วย อะไรเหล�าน้ีผมก็เลยไม�รู�ว�าจะเป�นอย�างไรกันแน
 นีคื่อเรือ่งป�จจุบนัซึง่ดคูล�ายกับสภาพทีเ่ป�นประวติัศาสตร�สกั 10 ป� ทีแ่ล�วมา พวกเราคงพอจําได�ว�า
เม่ือจอมพล ป.พิบูลสงครามเป�นนายกรัฐมนตรีนั้น มี 2 ฝ�ก 2 ฝ�าย  คือ  ฝ�ายหนึ่งนั้น คือ สฤษดิ์ ธนะรัชต�  
และอีกฝ�ายหนึ่งนั้น คือ เผ�า ศรียานนท� ทีนี้ได�ข�าวว�าไม�เพียงแต�เท�าน้ีที่ผมกล�าวถึงว�ามี  ก  ข  ค  ง  อะไร
เหล�าน้ัน ยังจะมีส�วนของพวกเก�าเข�ามาพอกด�วย ถ�าเป�นจริงเช�นน้ี ก็หมายความว�าพรรคใหม�โดยนักการเมืองเก�า
นี ้ จะมีอาํนาจและมีกําลังอย�างมาก อย�างมหาศาล ทัง้ในทางด�านการเงิน และทางความเชีย่วชาญทีจ่ะหาเสียง
 เหตุการณ�จะเป�นอย�างไรก็อยู�ท่ีว�า ประชาธิป�ตย� กับกิจสังคม กับพลังใหม� สังคมประชาธิปไตยเหล�าน้ี
จะสามารถท่ีจะมีปฏิกริยาไปในทํานองโต�ตอบกับพรรคนี้หรือไม� ที่ว�าจําเป�นที่จะต�องโต�ตอบก็เพราะเหตุว�า  
มันเป�นเร่ืองที่หวาดเสียวว�าถ�าหากว�าพรรคใดพรรคหน่ึงซึ่งโน�มเอียงไปในทํานองที่จะเก่ียวข�องกับทหาร 
กับกลุ�มทหารได� อาจจะทําให�ประชาธิปไตยของเราไม�ยั่งยืนได� นอกจากประชาธิปไตยจะไม�ยั่งยืนแล�ว ผม
เข�าใจว�า การศึกษาจะเปล่ียนแปลงได�ยาก
 ถ�าพูดถงึเร่ืองนโยบายเก่ียวกบัการศึกษา ผมเช่ือว�าประชาธิป�ตย�ก็ด ีกิจสังคมกด็ ีพลงัใหม�ก็ด ี คงจะ
เป�ดใจกว�างสําหรับที่จะได�มีการเปล่ียนแปลงการศึกษาได� แต�ส�วนพรรคที่ผมกล�าวถึงเมื่อกี้นี้ที่ผมเรียกว�า  
“พรรคมหึมา” นั้น คงจะมีปฏิกริยาไปในทํานองที่จะไม�เปลี่ยนแปลงมากกว�า หรือจะเปล่ียนแปลงก็เพียง
เบ็ดเตล็ด ไม�มากมายนัก นี่เป�นสิ่งที่นาจะวิตก
 สําหรับกลุ�มพลังต�าง ๆ เร่ือง เช�น ปช. ปช. นิสิตนักศึกษา สหภาพเพ่ือสิทธิเสรีภาพเพ่ือประชาชน  
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โครงการ ๑๐๐ ป� ชาตกาล ศ.ดร.ป�วย อึ๊งภากรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

สมาคมอาจารย�อุดมศึกษาซ่ึงต้ังข้ึนใหม� องค�การผู�พิทักษ� ผู�บริโภค สมาคมข�าราชการ ฯลฯ ผมคิดว�า
กลุ�มเหล�าน้ีคงจะเทอดทูนประชาธิปไตยได�ดี คือ หมายความว�า จะเป�นผู�ที่คอยเก่ียวข�องกันกับความ
เคล่ือนไหวในทางด�านการเมืองและในทางด�านสังคม เพ่ือทีจ่ะเก้ือกลูให�ประชาธิปไตยดําเนินไปได�ด ี แต�กลุ�ม
ชมรมเหล�าน้ี  บางทีก็แตกแยกกัน  ถึงไม�แตกแยกกันจะร�วมกันก็ตาม ก็อาจจะมีอิทธิพลเพียงส�วนน�อย
 ผมเช่ือว�า ถ�าหากว�าพวกเราท้ังหลาย นักการศึกษาท่ีจะพยายามท่ีจะให�เน�นให�ประชาชนมีมติ
เหน็พ�องต�องกนัว�า  การศึกษาน้ันสาํคัญ  เหน็พ�องต�องกนัว�าการพัฒนาการศึกษาน้ันสาํคัญ เหน็พ�องต�องกนั
ว�า การปฏิรูปการศึกษา โดยใช�ทฤษฎีใหม�ซึ่งดีไม�ใช�ทฤษฎีใหม�ซึ่งล�อแหลมต�ออันตราย ถ�าเราจะให�ได�
เป�นอย�างนัน้ ผมคดิว�าจําเป�นทีจ่ะต�องมคีวามเก่ียวข�องกบักลุ�มเหล�าน้ีเพ่ือเป�นเครือ่งช�วยให�คิด  ช�วยเป�นกาํลัง
ให�เผยแพร�ความคิดของนักการศึกษาออกไปจะได�มีประโยชน�ในทางด�านการเมืองด�วย ขอบพระคุณครับ.


