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คุณหญิงอัมพรฯ ท�านรองเลขาธิการคุรุสภา และท�านผู�ฟ�งที่เคารพ

 ในการแสดงปาฐกถา “เยาวชนกับเศรษฐกิจ” วันนี้ ผมใคร�จะบรรยายในหัวข�อย�อยว�า “ความรับ
ผิดชอบของผู�ใหญ�” โดยจะขอแบ�งเป�น ๔ ตอนดังนี้

 ตอนที่ ๑ มอบทรัพย�ให�ในสมัย
 ตอนที่ ๒ จัดให�มีคู�ครองที่สมควร
 ตอนที่ ๓ ให�ได�ศึกษาศิลปวิทยา
 ตอนที่ ๔ ห�ามความช่ัว ส�งเสริมความดี

 ผมจะพยายามใช�คํา “เยาวชน” และ “ผู�ใหญ�” ในความหมายที่กว�าง  “เยาวชน” ในคําบรรยายนี้
หมายถึงผู�ที่มีอายุน�อย ซึ่งรวมทั้งทารก เด็กเล็ก เด็กใหญ� และคงจะคลุมถึงหนุมสาวในวัยที่เพิ่งบรรลุนิติ
ภาวะท้ังท่ียังศึกษาอยู�  และเร่ิมประกอบอาชีพแล�ว “ผู�ใหญ�” ในท่ีน้ีหมายถึงบิดามารดา  พ่ีหรือญาติอ่ืนท่ีมี
หน�าท่ีปกครองเยาวชน  ครูอาจารย� ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีของรัฐบาลและเทศบาลท่ีมีความเก่ียวข�องกับเยาวชน
ส�วนภาวะเศรษฐกิจที่จะกล�าวถึงในคําบรรยายนี้ในตอนต�าง ๆ คือภาวะเศรษฐกิจของไทยในป�จจุบันและ
อนาคตอันไม�ไกลนักสัก ๑๐-๒๐ ป�
 ผมจะอาศัยคําพระเป�นหลักในการบรรยายว�าด�วยความรับผิดชอบของผู�ใหญ�ต�อเยาวชนในระบบ
เศรษฐกิจไทย  โดยจะพยายามแปลคําของพระท�านให�กว�างขวาง  และเทียบเคียงเปรียบได�กับเหตุการณ�
ป�จจุบันและอนาคต
 พระท�านสอนไว�ว�า บิดามารดามีหน�าที่ต�อบุตร ๕ ประการดังต�อไปนี้คือ
 ๑. ปาปา นิวาเรนฺติ  ห�ามมิให�ทําความช่ัว
 ๒. กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ  ส�งเสริมให�ต้ังอยู�ในความดี
 ๓. สิปป� สิกฺขาเปนฺติ  ให�ได�ศึกษาศิลปวิทยา
 ๔. ปฏิรูเปนทาเรน สํโยเชนฺติ  จัดให�มีคู�ครองที่สมควร
 ๕. สมเย ทายชฺชํ นิยฺยาเทนติ  มอบทรัพย�ให�ในสมัย
 ในการขยายความหน�าท่ีความรับผิดชอบเหล�าน้ี  ผมจะขอเปล่ียนลําดับ  และจะขอเร่ิมด�วยลําดับ ๕
ไปหา ๑, ๒

มอบทรัพย�ให�ในสมัย
 การท่ีบิดามารดาและผู�ใหญ�อ่ืนจะพึงจัดหาทรัพย�มอบให�บุตรและอนุชนเป�นทุนสําหรับการครองชีพ
และเป�นเครื่องมือการเลี้ยงชีพนั้น  เป�นประเพณีที่เรานิยมสืบเนื่องกันมาจนเป�นของธรรมดา  แม�แต�การ
พัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นว�าเป�นเรื่องสําคัญในป�จจุบันนี้  ก็มิใช�อื่นไกล  คือการพยายาม
สร�างสมทรัพย�ไว�สําหรับใช�ลงทุนให�ก�อดอกออกผลเป�นรายได�ของประชาชนในภายภาคหน�า จะได�เพิ่มพูน
สวัสดิภาพในการครองชีพต�อไป  ข�อนี้เป�นข�อที่รับนับถือกันเป�นปกติทั้งด�านส�วนบุคคลและด�านส�วนรวม
ทั้งประเทศ
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 ข�อทีน่าคิดให�ลึกซ้ึงลงไปก็คือ ในส�วนบุคคลแต�ละคนเม่ือบิดามารดาของแต�ละคนมีบุญวาสนาแตก
ต�างกัน บางคนมีทรัพย�มาก บางคนมีทรัพย�น�อย หรือไม�มีเลย หรือมีแต�หนี้สินซึ่งจะตกเป�นมรดกแก�ลูก
หลาน และถ�าเราพิจารณาต�อไปอีกว�ามนุษย�เราแต�ละคนน้ันเลือกเกิดมาไม�ได� บางคนเกิดมาในกองเงินกอง
ทอง บางคนเกิดมาบิดามารดายากไร� และย่ิงถ�าเราถือหลักการสืบมรดกกันมาหลายช่ัวคน โดยหลักเศรษฐกิจ
ที่ว�าเงินนั้นบินไปหาคนที่มีเงิน และหลีกเล่ียงไปจากผู�ที่ไม�มีเงิน ความแตกต�างกันในเร่ืองทรัพย�สินเงินทอง
ระหว�างบุคคลก็ยิ่งกว�างขวางมากขึ้นทุกที ก�อให�เห็นความอยุติธรรมในสังคมชัดขึ้น จนปรากฏว�าบางคนที่
เกิดมาในกองเงินกองทอง แม�ว�าจะประพฤติช่ัว ใจบาป เกียจคร�าน ไม�มีวิชา ก็ครองชีพอยู�ได�ด�วยความผาสุก
และฟุ�งเฟ�อ ส�วนคนส�วนมากนั้นเมื่อเกิดมาปราศจากทุนทรัพย� แม�จะมีวิชาสูง มีความเพียรอุตสาหะ และ
ประพฤติต�องตามศีลธรรมทุกประการ ต�องได�รับความลําบาก ดิ้นรนต�อสู�กับชีวิตอยู�ตลอดเวลา ครั้นถึง
เวลาที่จะปฏิบัติตามข�อธรรมะข�อที่ว�ามอบทรัพย�ให�ลูกหลานในสมัย ยังไม�สามารถกระทําได�เสียอีก เพราะ
ไม�มีเหลือจะมอบให� ทําดีไม�ได�ดี ทําช่ัวไมได�ช่ัว จะถือเป�นความยุติธรรมในสังคมหาได�ไม� คร้ันจะอ�างเวรกรรม
ที่ทําไว�แต�ชาติก�อน ๆ ใครเล�าอ�างได�ถนัดเพราะมองไม�เห็น พิสูจน�ไม�ได�
 เรื่องทรัพย�มรดกที่มอบให�กันและก�อให�เกิดความอยุติธรรมในสังคมนี้แหละ ก�อให�เกิดป�ญหาใน
ระบบเศรษฐกิจ จนถึงลัทธิรุนแรงอุบาทว�เกิดขึ้นเป�นมะเร็งของสังคมในโลกโดยทั่วไป เพื่อต�อต�านปฏิวัติ
ระบบเศรษฐกิจนี้ ในสังคมที่พอจะป�องกันแก�ไขข�อบกพร�องเรื่องนี้ เขาจึงพยายามใช�ระบบภาษีอากรแก�ไข
ป�องกันความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจนเกินขนาดในเรื่องทรัพย�สิน ด�วยภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได�
อัตราก�าวหน�า  แล�วนําเงินภาษีเหล�าน้ีมาใช�จ�ายทํานุบํารุงผู�อ�อนทรัพย�ในด�านสังคมสงเคราะห�เป�นต�น
 ด�วยเหตุผลดังได�กล�าวข�างต�นน้ี ผมจึงขอเสนอว�า คําว�า”ทรัพย�” ในวลี “มอบทรัพย�ให�ในสมัย” น้ัน
ควรแก�การตีความให�ชอบด�วยเหตุผลและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในป�จจุบัน จะยึดอยู�แต�ใน
ความหมายที่บิดามารดาสะสมทรัพย�สมบัติ เงินทอง ที่ดิน ฯลฯ แล�วมอบให�อนุชนเป�นมรดกไปอย�างเดียว
หาชอบไม� ถ�าเป�นเช�นนี้ ทรัพย�ที่ควรแก�การมอบให�เยาวชนในสมัยนั้นควรจะหมายความว�ากระไร
 ผมเข�าใจว�า การที่พระท�านสอนให�ผู�ใหญ�ให�ทรพัย�แก�บุตรหลานของตนนั้น เจตนาจะให�เยาวชนน้ัน
พ่ึงตนเองได� ไม�ต�องคอยอาศัยผู�อื่น ถ�าเราจับประเด็นสําคัญน้ีได�ถูกต�อง ผมก็คิดว�า “ทรัพย�” ที่จะมอบให� 
“ในสมัย” น้ัน ไม�จําเป�นต�องรอให�บุตรเติบโตมีเหย�าเรือนออกไป หรือเม่ือบิดามารดาถึงแก�กรรมแล�วจึงให�
ควรจะให�มาต้ังแต�กําเนิด ทุกระยะ ทุกวัย ประการหนึ่ง กับ “ทรัพย�” ที่กล�าวน้ีไม�จําต�องเป�นทรัพย�ประเภท
วัตถุสมบัติหรือแก�วแหวนเงินทอง เพราะทรัพย�ที่ประเสริฐกว�าวัตถุและเงินนั้นมีอยู�มากมายหลายอย�าง 
คงจะจําแนกได�เป�น ๓ ประการด�วยกัน คือ

 ก. ความสุขสมบูรณ�ทางร�างกายและทางจิต
 ข. ความรู�ทั้งในด�านวิชาการและความรู�รอบตัว
 ค. นิสัยและสันดานที่ดี

 คุณสมบัติท้ัง ๓ ประการน้ีรวมกันเรียกได�ว�า วิชา ซ่ึงมีความหมายพิเศษกว�างขวางกว�าความรู�ทาง
อาชีพหรือวิชาการ(ตรงกันข�ามกับ อวิชชา ในคําพระ) มีสุภาษิตโลกนิติสนับสนุนข�อนี้คือ
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    “เยาวรูปหน�าหนุมเฟ��อ  ในวงศ�  ตระกูลแฮ
 แม�ปราศวิทยาทรง  เส่ือมเศร�า
 ทองกวาวดอกดาษดง  แดงป�า
 เสียกลิ่นรินรสเร�า  ดั่งนี้  ใครชม”

 เรื่องวิชาเท�าที่เกี่ยวกับความรู�และการศึกษานั้น ผมจะได�กล�าวในตอนที่ ๓ ว�าด�วย “การให�ศึกษา
ศิลปะ” ต�อไป ในท่ีน้ีจะบรรยายขยายความในเร่ืองสุขภาพของร�างกายและจิต กับการปลูกเพาะนิสัยสันดาน
ที่ดี ว�าเป�นทรัพย�สําคัญที่ผู�ใหญ�พึงมอบให�เยาวชนในสมัยอย�างไรบ�าง
 การฟ�กฟูมเลี้ยงดูบุตรตั้งแต�เป�นทารกจนถึงเติบใหญ�ให�มีร�างกายแข็งแรงนั้น ก็เป�นการให�ทรัพย�
ท่ีดีท่ีสุดสมควรแก�บุตรเพราะ “อโรคยา ปรมา ลาภา” เร่ืองน้ีเป�นสัญชาตญาณของท้ังสัตว�และมนุษย�อยู�แล�ว
สําคัญอยู�แต�ว�ากระทําถูกวิธีหรือไม� เช�น การเล้ียงทารกด�วยนมมารดาน้ัน ถือเป�นหลักได�แนว�าเป�นการเล้ียง
ด�วยอาหารอันประเสริฐสุด คนสมัยก�อนมีการศึกษาน�อย เฉพาะอย�างยิ่งผู�หญิง และมีความต�องการทาง
เศรษฐกิจทํานองมักน�อย ฉะน้ัน แม�จึงเล้ียงลูกอ�อนด�วยนมแม� ถ�าเผอิญไม�สามารถกระทําได�ด�วยตนเอง ก็
ต�องหาแม�นมมาให�นมแทน สมัยนี้ผู�หญิงโดยมากที่อยู�ในเมือง ได�ศึกษาเล�าเรียนกัน บางคนถึงชั้นสูง ๆ
และก็ออกทํางานนอกบ�านประกอบอาชีพเพ่ือให�ได�ใช�วิชาท่ีเรียนมา แม�ว�าจะมีลูกอ�อนก็ยังไปทํางานนอกบ�าน
บ�างก็อ�างว�าสภาพเศรษฐกิจในป�จจุบันน้ีรัดตัว ต�องออกไปทาํมาหากินท้ังผัวและเมีย และสมัยน้ีแม�อยากได�
แม�นม ก็หายากเต็มที ฉะน้ัน สภาพการณ�ก็เป�นว�า ทรัพย�น้ํานมแม�อันประเสริฐน้ี ทารกในเมืองมักจะได�รับ
น�อยลง และเข�าใจว�าตามชนบทและในถ่ินท่ียากจนในเมือง แม�ยังให�นมลูกอยู�มากพอใช� อย�างไรก็ตามเร่ือง
นี้วิทยาศาสตร�และธรรมชาติก็ยังพอเกื้อกูลทารกของพวกเราอยู�บ�าง คือ มีน้ํานมโค นมผง ที่มีคุณภาพดี
พอประมาณช�วยได�บ�าง แต�ก็แพงพอใช� และมีคนเป�นส�วนมากไม�เข�าใจเลือกระหว�างนมท่ีดีกับนมท่ีไม�เหมาะ
สําหรับทารก นมข�นหวานหรือหางนมก็ใช�ให�ทารกกินกันอยู�มาก ข�อสุดท�ายน้ีเป�นหน�าท่ีความรับผิดชอบของ
รัฐบาลและเทศบาลที่จะอบรมประชาชน และโดยเฉพาะแม�ลูกอ�อนให�มีความรู�พอ และช�วยสนับสนุนทาง
การเงิน ถ�าฐานะเศรษฐกิจของแม�ลูกอ�อนนั้นไม�อํานวยให�หาทรัพย�ดี ๆ มามอบให�ทารกของตน
 ระยะต�อไปท่ีควรระวังเป�นพิเศษเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของเด็กคือ ระยะท่ีเด็กมีอายุระหว�าง ๖ เดือน
ถึง ๖ ขวบ เพราะในระยะน้ีต�องหาอาหารท่ีเหมาะสมให�เด็กกิน จึงจะทําให�ร�างกายแข็งแรง และจิตใจแข็งแรง
สมบูรณ�พอท่ีจะเป�นทุนให�เติบโตได�ดีตลอดชีวิต ขณะน้ีในประเทศไทยเรา พวกเรามักจะให�อาหารท่ีไม�เหมาะ
สมแก�เด็กที่หย�านมมาใหม� ๆ เช�น คนจนก็ให�ข�าวบดผสมเกลือ คนที่มั่งมีพอก็ยังไม�พ�นข�าวบด แต�เติมกับ
ข�าวที่ผู�ใหญ�กินอร�อย แต�ก็ไม�เป�นคุณแก�การพัฒนาเติบโตของเด็ก ในด�านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐบาลจะต�องกระทําการหลายอย�าง ซ่ึงรวมท้ังการสุขศึกษา การให�บริการสาธารณสุขสาธารณูปโภค  เพ่ือ
แก�ไขป�องกันเร่ืองน้ี ตลอดจนสนับสนุนโครงการพัฒนาให�ประเทศเราสามารถผลิตนมโคสดได�บริโภคท่ัวถึง
กันด�วยราคาย�อมเยา  และอาหารประเภทไข�ไก�ก็เช�นเดียวกัน ต�องผลิตให�มากและราคาถูกพอสําหรับเลี้ยง
เด็ก ผลไม�สดก็ควรปลูกฝ�งนิสัยเด็กให�รับประทานเสียแต�เน่ิน ๆ
 โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะนี้ เป�นทรัพย�อันประเสริฐที่เราจะต�องมอบให�ลูกหลานเราจนถึงอย�าง
น�อยระยะที่ร�างกายและสมองหยุดเติบโต ระหว�างอายุประมาณ ๑๘ ถึง ๒๑ ป� พวกเรามักจะนิ่งนอนใจ
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และโอ�อวดว�า เมืองไทยมขี�าวปลาอุดมสมบรูณ� ไม�มีใครอดตายแม�จะจนแสนจน ความเข�าใจเช�นน้ี บางคร้ัง
ทําให�เราหลงละเลยหลกัโภชนาการซ่ึงได�พิสูจน�แล�วว�า เรามีหน�าท่ีไม�ใช�แต�ให�เด็กอ่ิมท�องอย�างเดียว ต�องให�
กินอาหารที่เป�นคุณและมีธาตุต�าง ๆ สมดุลกัน เฉพาะอย�างยิ่งธาตุโปรตีน และต�องงดเว�นสิ่งที่เป�นโทษ
สําหรับวัยเด็ก เช�น รสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เป�นต�น พิจารณาในแง�นี้แม�แต�ในพระนครและในบ�านที่มั่งคั่ง
สมบูรณ�เราก็ไม�ได�ให�อาหารแก�เยาวชนของเราอย�างถูกต�องและเพียงพอ และเป�นหน�าที่ของรัฐบาลอีกที่จะ
ต�องเอาใจใส�ทําการพัฒนาประเทศในเรื่องโภชนาการ ซึ่งรวมทั้งการอนามัยโรงเรียนด�วย เป�นลําดับสําคัญ
สูงเพราะเป�นหลักเบ้ืองต�นแห�งการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งมวล
 จิตสําคัญยิ่งกว�ากายฉันใด สุขภาพจิตของเด็กก็สําคัญฉันนั้น และเป�นทรัพย�อันประเสริฐที่เรามี
ความรับผิดชอบจะต�องให�แก�ลูกของเรา ป�จจัยท่ีจะทําให�สุขภาพจิตดีผมได�กล�าวมาบ�างแล�วในด�านโภชนาการ
เฉพาะอย�างย่ิงในรุ�น ๖ เดือน ถึง ๖ ขวบแต�มีป�จจัยอ่ืนอีกหลายประการในครอบครัวท่ีพ�อแม�จะช�วยอํานวย
ให�แก�เด็กได� เช�น ความรักเด็ก ความสามัคคีปรองดองระหว�างพ�อกับแม� ความสนิทสนมระหว�างพ�อแม�
กับลูก เป�นต�น ถ�าพ�อแม�ทะเลาะกันเป�นนิจศีล หรือพ�อทิ้งแม�ลูกไปด�วยเหตุประการใดก็ตาม หรือเด็กต�อง
พรากจากแม�ไปนาน ๆ เช�นนี้ก็เป�นอันตรายแก�จิตของเด็กในป�จจุบันและอนาคต
 นิสัยและสันดานของเด็กที่ได�อบรมมาดี จะเป�นทรัพย�อันล้ําค�าติดตัวเด็กไปตลอดชีพ ฉะนั้น เป�น
สิ่งที่สําคัญที่พึงมอบให� เช�น นิสัยไม�เห็นแก�ตัว โอบอ�อมอารีแก�ผู�อื่น นิสัยรักประชาธิปไตยอย�างแท�จริง 
การไม�รังเกียจเดียดฉันท�ต�อมนุษย�อื่นเพราะ สัญชาติ ศาสนา ผิว หรือชั้นวรรณะ ความขยัน หมั่นเพียร 
อุตสาหะบากบั่น ความมานะอดทน ความมีระเบียบ ความสะอาด ความมีใจเป�นนักกีฬา แพ�เป�น ชนะเป�น 
ความใฝ�รู� ใฝ�หาความจริง และใฝ�หาความประเสริฐ ความรักศิลปะและส่ิงงามส่ิงไพเราะ นิสัยสันดานเหล�าน้ี
เพาะได�ยาก และการปฏิบัติของพ�อแม�ให�เป�นเยี่ยงอย�างนั้นจะเป�นเครื่องช�วยได�มาก ตัวอย�างเช�นนิสัยอ�าน
หนังสือ (แทนท่ีจะเพ�งดูแต�โทรทัศน�) พ�อแม�ช�วยได�มาก โดยเร่ิมอ�านให�เด็กสนใจต้ังแต�อายุน�อย ๆ ประมาณ
๔ ขวบข้ึนไป
 ทรัพย�ที่พึงมอบให�เยาวชนในหัวข�อตอนนี้ ท�านจะสังเกตได�ว�าบางอย�างก็ต�องเสียสละและเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจอยู�บ�าง แต�ส�วนมากเก่ียวกับน้ําใจ ความวิริยะพากเพียร และสติของผู�ใหญ�

จัดให�มีคู�ครองที่สมควร
 สมัยน้ี การท่ีจะนําคําพระมาแนะนําผู�ใหญ� ให�จัดให�บุตรหลานของตนมีคู�ครองท่ีสมควรแบบประเพณี
โบราณนั้น เห็นไม�สําเร็จได�มากรายนัก เพราะแม�ว�าผู�ใหญ�จะตั้งใจจัดให�สักเพียงใด การคลุมถุงชนหรือแม�
แต�การชักนําด�วยอุบายนานาประการ ก็จะคงจะไปสะดุดกับหลักเสรีภาพในการเลือกคู� ซึ่งแพร�หลายไป
พร�อมกับระดับการศึกษาของเยาวชนทั้งหญิงและชาย แม�ว�าในท�องถิ่นที่ยังถือเป�นประเพณีโบราณ อาจจะ
มีผู�ปฏิบัติเหลืออยู�บ�าง แต�ถ�าจะตีความข�อนี้ให�กว�าง และให�เข�ากับสถานการณ�เศรษฐกิจและสังคมป�จจุบัน 
จะเห็นได�ว�า หน�าที่รับผิดชอบของผู�ใหญ�ต�อผู�เยาว�ในข�อนี้ยังคงมีอยู�
 ในสังคมแต�ก�อน ความต�องการทางเศรษฐกิจมีน�อย ฉะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยจากธรรมชาติทาง
เพศซึ่งมีกําลังกดดันสูง ผู�ใหญ�ท�านจึงพยายามจัดให�บุตรหลานเป�นฝ��งเป�นฝากันเสียแต�อายุไม�มากนักทั้ง
หญิงและชาย ในป�จจุบันน้ี เฉพาะอย�างย่ิงในกรุง คนเราจะมีเรือน ต�องคิดหน�าคิดหลังหลายอย�าง การเรียน
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เศรษฐกิจ ที่อยู�อาศัย การเล้ียงชีพ เป�นเร่ืองที่จะต�องนํามาคํานึง ฉะน้ันหนุมสาวป�จจุบันนี้จึงแต�งงานกันช�า
กว�าแต�ก�อน แต�พลังธรรมชาติทางเพศนั้นคงจะไม�หย�อนกว�าเดิม ฉะนั้นเมื่อเยาวชนของเราควรมีคู�ครองที่
สมควรต�อเม่ือถึงเวลาสมควรแล�ว ผู�ใหญ�และเยาวชนควรจะปฏิบัติอย�างไรในระยะะท่ีรอให�ถึงเวลาสมควรน้ัน
 ในความเห็นของผม ผู�ใหญ�มีหน�าที่ให�ความรู�เร่ืองเพศแก�เยาวชน และควรจะกระทําเสียต้ังแต�ก�อน
ที่ธรรมชาติทางเพศจะมีกําลังแรงสูง ผู�ใหญ�ในที่นี้หมายถึงทั้งพ�อแม�และครูอาจารย�และความรู�เร่ืองเพศนั้น
ควรแบ�งออกเป�นความรู�ทางชีววิทยา(เพื่อสนองความอยากรู�อยากเห็นของเด็กวัยรุ�น) ความรู�ทางอนามัย
(เพ่ือป�องกันแก�ไขป�ญหา) และความรู�ทางศีลธรรม (เพ่ือให�ยับยั้งใจได�)
 ในเร่ืองที่มีความละเอียดอ�อนและเรื่องที่พูดกันยากเช�นนี้ ความสนิทสนมระหว�างผู�ใหญ�กับเยาวชน
เป�นป�จจัยสื่อสารอันสําคัญนัก นิสัยสันดานที่เพาะมาแต�เด็ก ๆ ก็เป�นป�จจัยสําคัญที่จะถ�ายทอดหลักให�
เยาวชนทราบ และยึดถือว�าสิทธิและหน�าที่ระหว�างคนต�อคน หญิงกับชาย เมียกับผัวนั้นมีอยู�อย�างไรบ�าง
และผลของการล�วงประเวณี จะมีอย�างไรสําหรับทารกท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาและผลจะมีอย�างไรเม่ือภายหลังจาก
การสํ่าส�อนแล�ว แต�ละคนจะพบคนที่ตนรักตนบูชาเข�าจริง ๆ เฉพาะอย�างยิ่ง การศึกษาเร่ืองเพศนั้น ควรจะ
ช�วยให�เยาวชนรู�จักความแตกต�างกันระหว�างความรักกับราคะตัณหา ระหว�างความรักกับความลุ�มหลงใน
รูปรสกลิ่นเสียง
 เครื่องมือในการกํากับไม�ให�เยาวชนของเราเดินทางไปในด�านเสื่อมเสียก็มีอยู�บ�างทางเศรษฐกิจ 
กล�าวคือ ผู�ใหญ�จะต�องป�องกันไม�ให�เยาวชนมีเงินสําหรับจับจ�ายจนเหลือเฟ�อ การยับยั้งจํากัดทรัพย�แก�
เยาวชนบางโอกาสก็เป�นของดี
 ถ�าเยาวชนของเรามีเวลาว�างมาก ผู�ใหญ� พ�อแม� ครูบาอาจารย� ก็ยังสามารถจะช�วยให�เยาวชนนั้น
ใช�เวลาว�างไปในทางท่ีจะข�มธรรมชาติทางเพศได�ด�วยการเรียนหนังสือ การกีฬา การเข�าชุมนุมแบบท่ีอังกฤษ
เรียกว�า Youth Club การร�วมกันประกอบสาธารณประโยชน� เช�น อาสาสมัครไปช�วยคนจนคนพิการ เป�นต�น
เหล�าน้ีช�วยป�องกันความเสียหายทั้งในเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ
 ข�อสําคัญท่ีสุดคือ ผู�ใหญ�ไม�พึงกระทํากะมิดกระเม้ียนประหน่ึงว�า ถ�าพูดเร่ืองเพศแล�วเป�นเร่ืองลึกลับ
มหัศจรรย� ผู�ใหญ�ทําได� เด็กไม�เกี่ยว การปฏิบัติเช�นนี้เป�นการยั่วยุให�เกิดความอยากรู�อยากเห็นมากขึ้น
อีกประการหนึ่ง ผู�ใหญ�ไม�พึงเอา ต�นเหตุกับปลายเหตุมาปะปนกัน หรือจับเร่ืองเล็กสําคัญว�าเป�นเร่ืองใหญ� 
ถ�าพวกเราเพียรแต�พูดกันว�า เด็กสาว ๆ อย�าใส�กระโปรงส้ันนัก เด็กผู�ชายอย�าไว�ผมยาวนัก คําถามก็จะเกิด
ข้ึนว�า ทําไม คําตอบปกติก็จะเป�นว�าเพราะผิดประเพณีของไทยเรา แต�คําตอบชนิดน้ีเป�นคําตอบชนิดบ�ายเบ่ียง
เรื่องผมยาวผมไม�รู�แต�เรื่องกระโปรงสั้นเป�นเรื่องที่ผู�ใหญ�บางคนอาจจะมีใจอกุศล คิดเรื่องเพศเสียก�อนที่
เยาวชนจะคิดถึง และแท�จริงเรื่องความนิยมในการแต�งกายนั้น ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลสมัย ไม�มี
แบบใดย่ังยืน ผมเห็นว�าเป�นเร่ืองเล็ก ไม�ควรเอาใจใส�จนเกินไปนัก ควรมุ�งเพ�งเล็งแต�ในสาระสําคัญกันดีกว�า

ให�ได�ศึกษาศิลปวิทยา
 ความสําคัญของการศึกษาต�อเยาวชนนั้น เห็นจะไม�ต�องบรรยายให�ยืดเยื้อในหอประชุมคุรุสภานี้ 
เพียงแต�เชิญสุภาษิตโลกนิติมาบทเดียวเห็นจะพอ
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   ความรู�ดูยิ่งล้ํา  สินทรัพย�
  คิดค�าควรเมืองนับ  ยิ่งไซร�
  เพราะเหตุจักอยู�กับ  กายอาต-มานา
  โจรจักเบียนบ�ได�   เร�งรู� เรียนเอา

 กล�าวโดยส�วนรวม  การศึกษากับเศรษฐกิจน้ันเก้ือกูลซึ่งกันและกัน และมีผลต�อกันอย�างสนิท คือ
ถ�าการศึกษาของชาติดี แรงงานของชาติก็ดีตาม และจะช�วยเศรษฐกิจของชาติให�ดีด�วย กลับกัน ถ�าการศึกษา
ของชาติเลว แรงงานก็เลวตาม และเศรษฐกิจของชาติก็ยิ่งเลวลง อีกประการหนึ่ง การพัฒนาการศึกษานี้
ยังช�วยการพัฒนาเศรษฐกิจได�ถึง ๒ นัย คือนอกจากจะช�วยให�เศรษฐกิจส�วนรวมก�าวหน�าขึ้นแล�ว ยังเป�น
วิธีที่ดีที่สุดที่จะกระจายทรัพย�สินและรายได�ให�ทั่วถึงกัน ทําให�เด็กทุกคนมีโอกาสหาความรู�ความเจริญได�
เสมอกันยิ่งข้ึน
ในสมัยป�จจุบัน การศึกษาของประเทศไทยเราน้ี ตัวป�ญหาว่ิงเร็วกว�าการแก�ไขขบป�ญหา ทั้งในด�านปริมาณ
และคุณภาพเด็กที่เข�าโรงเรียนในระยะอายุต�าง ๆ มีอัตราส�วนต่ํากว�าเมื่อ ๑๐ ป�ก�อน และเด็กส�วนใหญ�พื้น
ความรู�ช้ันประโยคต�าง ๆ ด�อยกว�าในอดีต แม�ว�าจะมีวิชาท่ีเรียนมากกว�าเดิมก็จริง ข�อน้ีเป�นความรับผิดชอบ
ของผู�ใหญ� ซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาล และองค�การบริหารส�วนท�องถิ่น ที่จะแก�ไขถือการพัฒนาการศึกษาเป�น
อันดับสูง จะแก�ว�าเศรษฐกิจไม�อํานวยไม�ได� เพราะถ�าเศรษฐกิจไม�อํานวยการศึกษา ความเส่ือมในการศึกษา
จะย่ิงทําให�เศรษฐกิจจมลึกลงไป
 แต�ในการแก�ไขป�ญหาการศึกษาน้ัน ต�องยอมรับว�าทรัพยากรท่ีจะนํามาใช�น้ันมีจํากัด จําเป�นจะต�อง
จัดการให�ทั้งเงินและคนและสถานที่ได�ทําประโยชน�สูง
 ในการน้ี การจัดระเบียบราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยต�าง ๆ การแบ�งหน�าท่ี
รับผิดชอบออกไปเป�นหลายกระทรวง ระบบการจัดและควบคุมครู ตลอดจนรายได�ของครู ระบบคุรุสภา
ท้ังระบบ ตลอดจนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษาแห�งชาติ ควรจะเป�นเร่ืองท่ีเราท้ังหลายทุกฝ�ายมาร�วมกัน
พิจารณาอย�างปราศจากอคติ และโดยเล็งผลส�วนรวม  ในเรื่องพวกนี้เราทั้งหลายทุกฝ�ายอาจจะต�องสละ
ความหยิ่งลงบ�าง ถ�อมตนให�มาก ไม�ถือทิฏฐิมานะ ไม�พะวงคิดแต�ว�าเราเป�นครูบาอาจารย�ชั้นสูงจนแก�เฒ�า
ป�านน้ีแล�ว พูดอะไรออกไปจะต�องถูกหมด ครูเก�าก็รับผิดได�เหมือนกัน เพราะเราทุกคนรับผิดชอบต�อเยาวชน
ทั้งชาติ
 การพัฒนาการศึกษาในชนบทน้ัน มีสาระสําคัญพิเศษ ๒ ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง เด็กนักเรียน
มักจะออกจากโรงเรียนไปเป�นอันมากเม่ือครบวาระการศึกษาภาคบังคับ และอีกประการหนึ่ง คือ ครูที่สอน
วิชาที่สําคัญ ๆ มักจะขาดแคลนหายาก
 ตราบใดที่นักเรียนในชนบทละการศึกษาไปตั้งแต�อายุยังน�อย ตราบนั้นความรู�ที่จะติดตัวเยาวชน
ไปย�อมไม�แนนแฟ�น ไม�ช�าก็ลืม กลับสูญไป ในกรณีเช�นนี้ จนกว�าเราจะสามารถระดมกําลังทางเศรษฐกิจ 
สร�างครู สร�างโรงเรียนให�พอที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับ เราจะต�องพยายามติดตามนักเรียนเก�าไปให�
การศึกษาเพ่ิมเติม และควรจะพยายามแทรกความรู�ท่ีจะเป�นประโยชน�แก�อาชีพของนักเรียนรุ�นใหญ�น้ีจริง ๆ
เพ่ือเป�นท่ีสนใจแก�เขา เพราะเขาเห็นประโยชน�ทันตา การจัดการติดตามฝ�กฝนเยาวชนท่ีออกไปจากโรงเรียน
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ไปแล�วให�ได�ศึกษาอบรมนี้ ควรจะกระทําทั้งในชนบทและในกรุง ทั้งในด�านเกษตรและในด�านช�างฝ�มือ
 ความขาดแคลนครูวิชาสําคัญ ๆ ในชนบท เป�นผลร�ายแก�เยาวชนในท�องถิ่นนั้นยิ่งนัก วิธีแก�เห็นจะ
ต�องกระทําหลาย ๆ ทางคือ อาจจะใช�วิธีเศรษฐกิจชักจูงให�ครูดีไปสู�ชนบทโดยให�รายได�เพ่ิมข้ึนประจําตําแหนง
และอาจจะใช�วิธีส�งบัณฑิตอาสาสมัครผลัดเวียนกันไปสอนในชนบทแต�ละแห�งเพียงระยะส้ัน ๆ จนกว�าเราจะ
แก�ป�ญหาเหล�าน้ีสําเร็จ ต�องอาศัยวิธีเสาะแสวงหาช�างเผือกจากป�า คือนักเรียนท่ีเรียนดีพิเศษในชนบทส�งเสริม
ให�ได�ย�ายไปเรียนในโรงเรียนที่ดีในกรุงต�อไป
 สภาพเศรษฐกิจในป�จจุบันและอนาคตของไทยเรา แสดงว�าคนไทยเราจะต�องใช�วิชาความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร�และเทคนิคมากขึ้นทุกทีแม�แต�ในการเกษตร เนื่องจากประชากรของไทยเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว
และที่ดินเพาะปลูกมีอาณาเขตจํากัด การเพ่ิมพืชผลด�วยวิธีขยายเน้ือที่เพาะปลูกซ่ึงเคยทํากันมาแต�ก�อน จะ
กระทําต�อไปไม�ได�นาน จะต�องหันไปใช�วิธีใช�เนื้อที่น�อย เพาะปลูกให�ได�ผลมาก วิธีนี้จะต�องใช�ความรู�ทาง
วิทยาศาสตร�ซ่ึงเก่ียวกับการใช�นํ้า การบํารุงดิน การปราบศัตรูพืช การคัดพันธุ�พืช และการเก็บรักษาพืชผล
เป�นต�น ในด�านการส�งเสริมอุตสาหกรรมก็เช�นเดียวกัน ความรู�ทางช�างโลหะ ช�างกล ช�างไม� ช�างสํารวจ และ
ช�างอื่นต�าง ๆ เราจะต�องใช�มากขึ้นทุกวันแม�ในด�านการเลขานุการ การจัดทําบัญชี การควบคุมงาน การ
อํานวยการ หรือในราชการแต�ละด�าน ความรู�ในวิชาชีพมีความสําคัญมากขึ้นทุกทีในทุกระดับและทุกแขนง
งาน คนท่ีรู�แต�เพียงหนังสือเช�นคนท่ีเรียนสําเร็จประโยคมัธยมตอนต�นหรือตอนปลาย ถ�าจะหางานทําจะต�อง
มีวิชาชีพเข�าประกอบ มิฉะนั้นจะหาทางประกอบอาชีพยากขึ้นทุกที และพิจารณาจากการประกอบกิจต�าง ๆ 
เช�น เหมืองแร� โรงงานอุตสาหกรรม หรือพ�อค�า ธนาคาร หรือพยาบาล คนระดับมัธยมอาชีวะหรือวิชาชีพ
ยังขาดแคลนอยู�มาก
 ฉะนั้น การอํานวยการศึกษาด�านอาชีวะจึงมีความสําคัญเป�นพิเศษในสมัยพัฒนาเศรษฐกิจนี้ และ
นอกเหนือไปจากท่ีรัฐบาลจะระดมกําลังเงินและกําลังคนเพ่ิมการศึกษาด�านอาชีวะนี้แล�ว ผู�ปกครองเด็กและ
ครูบาอาจารย�เองควรจะใช�วิธีอันแยบคายแนะแนวให�นักเรียนเอาใจใส�ต�อการศึกษาประเภทน้ีย่ิงข้ึน ทุกวันน้ี
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมส�วนใหญ�มักจะมุ�งหมายที่จะเข�ามหาวิทยาลัยเพื่อให�ได�ปริญญา แต�มีนักเรียนเป�นอัน
มากท่ีจะไม�สามารถเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัยได� มิใช�เป�นเพราะรัฐบาลไม�สามารถขยายมหาวิทยาลัยรับนักเรียน
ขั้นอุดมเพิ่มขึ้น แต�เป�นเพราะพื้นความรู�และความสามารถของนักเรียนจํานวนมากไม�เหมาะสําหรับการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ถ�าเผอิญหลุดเข�าไปศึกษาได�ในมหาวิทยาลัย ก็มีเป�นจํานวนไม�น�อยที่เรียนไม�สําเร็จ 
ต�องคัดชื่อออก เป�นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองโดยใช�เหตุ ฉะนั้น แทนที่จะพยายามเรียนเพื่อสอบเข�า
มหาวิทยาลัย นักเรียนจํานวนหนึ่งนี้ควรจะได�รับคําแนะนําให�เรียนเพื่อให�จบชั้นมัธยมอาชีวะหรือชั้นวิชาชีพ 
แต�ทั้งนี้ รัฐบาลจะต�องจัดการอํานวยการสอนทางอาชีวศึกษาให�ได�ดีจริง ๆ ประการหนึ่ง และวางอัตราเงิน
เดือนสําหรับนักเรียนที่สําเร็จวิชาชีพให�เหมาะ และให�มีอนาคตดีพอสมควร
 อาชีวศึกษาทางด�านเกษตรน้ันย่ิงมีความสําคัญยวดย่ิงสําหรับประเทศไทย  และสําหรับระบบเศรษฐกิจ
ที่เราจะมีต�อไปอีกในอนาคต ป�ญหาเรื่องครู ป�ญหาเรื่องการปฏิบัติงาน และการปฏิรูปทางหลักสูตร เป�น
เร่ืองที่เราจะต�องแก�ไขโดยเร็ว
 หลักสูตรและวิธีสอนไม�ว�าจะเป�นชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ไม�ว�าจะเป�นอาชีวะหรือสาย
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สามัญ ถ�าเรายึดถือใช�แบบเดียวกันทั่วประเทศ ผมเกรงว�าจะไม�ได�ผล เพราะประเทศไทยเราแต�ละท�องถิ่นก็
มีลักษณะเศรษฐกิจแตกต�างกันไป บ�างก็หนักในทางเกษตร บ�างก็หนักทางเหมืองแร�และทําไร�ทําสวน เรานา
จะจัดหลักสูตรและวิธีสอนให�เข�ากับลักษณะของแต�ละท�องถิ่นเพื่อทําความเข�าใจและสนใจแก�นักเรียนให�ดี
เช�น เอาโจทย�เลขเร่ืองนํ้าไหลออกจากท�อประปาไปให�เด็กในถ่ินท่ีไม�มีนํ้าประปาจะยุ�งยากแก�ความเข�าใจของ
เด็ก การสอนวิทยาศาสตร�เบื้องต�น ที่มีตัวอย�างเกี่ยวกับ ดิน น้ํา และพืช จะเป�นที่สนใจและเป�นประโยชน�
แก�นักเรียนในถิ่นที่ทํานาทําสวนแม�จะเป�นเด็กชั้นประถมมากกว�าที่จะนําวิทยาศาสตร�ที่เกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือ ไฟฟ�าที่เด็กไม�เคยเห็น
 การศึกษาช้ันอุดมน้ัน  แตกต�างกับการศึกษาช้ันมัธยมอยู�หลายประการ ท้ังในด�านวัยของนักเรียน
ในด�านวิชาที่เรียนกับวิธีเรียน นักเรียนมหาวิทยาลัยอยู�ในวัยที่เกือบจะเป�นผู�ใหญ�แล�วควรจะให�มีอิสรภาพ
และความรับผิดชอบในตนเองเพ่ิมข้ึน เพ่ือเตรียมตัวเป�นผู�ใหญ�ได�จริง ๆ และเป�นบัณฑิตได�จริง ๆ การเรียน
ก็ควรจะเป�นไปในรูปเรียนด�วยตนเองมากกว�าท่ีจะพ่ึงครู  นักเรียนกับครูในช้ันอุดมศึกษาควรจะมีสายสัมพันธ�
ด�านวิชาการสองทางคือ จากครูไปสู�นักเรียน และจากนักเรียนไปสู�ครูด�วย มิใช�ครูเป�นผู�บอกสอนนักเรียน
อย�างเดียวแบบในชั้นมัธยม และวิชาที่เรียนในชั้นอุดมศึกษานั้นก็เป�นวิชาชั้นสูง มิใช�ว�าใครที่สําเร็จมัธยม
ศึกษาแล�วจะสามารถเรียนได�สําเร็จทุกคน  ฉะนั้นจึงควรมีการคัดเลือกความสามารถเบื้องต�นเสียก�อนให�
แนใจว�าจะไม�เสียเวลาเปล�า ดังที่ได�กล�าวมาแล�วข�างต�น
 การรับนักเรียนเข�าเรียนในชั้นอุดมศึกษาในแขนงวิชาต�าง ๆ นั้น จําเป�นจะต�องพิจารณาถึงความ
ต�องการทางสังคมและเศรษฐกิจด�วย หากไม�คํานึงถึงข�อนี้ ต�อไปในไม�ช�าจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ออกมาจะไม�สมดุลกับความต�องการทางเศรษฐกิจและสังคม อาจจะมีบัณฑิตบางจําพวกที่ผลิตได�น�อยไป 
เช�น วิทยาศาสตร�  วิศวกรรมศาสตร� แพทย�ศาสตร� ครุศาสตร� เกษตรศาสตร� เป�นต�น และขณะเดียวกัน
บัณฑิตบางจําพวกอาจจะล�นตลาด ฉะน้ันการวางแผนการศึกษาช้ันอุดม จึงควรระมัดระวังข�อนี้เป�นพิเศษ
 เม่ือเร็ว ๆ น้ี สภาผู�แทนราษฎรได�รับหลักการร�างกฎหมายจัดต้ังมหาวิทยาลัยข้ึน ซ่ึงถ�าเป�นไปตาม
ท่ีทราบกันจากข�าวหนังสือพิมพ�แล�ว จะมีลักษณะแตกต�างไปจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในป�จจุบัน คือผู�ท่ีจะเข�า
ศึกษาไม�ต�องสอบแข�งขันหรือคัดเลือก เพียงแต�มีความรู�ระดับ ม.ศ. ๕ หรือเทียบเท�าก็พอ วิธีการศึกษาก็
ไม�บังคับให�เข�าฟ�งคําสอนหรือเข�าช้ันเรียนหรือสัมมนาฝ�กฝน นัยว�าถ�าสอบไล�ได�ครบหลักสูตร ๔ ป� ก็ได�รับ
ปริญญา และส�วนมากของวิชาที่จะให�เรียนในมหาวิทยาลัยนี้เป�นสังคมศาสตร�
 ในป�จจุบันนี้ ผมยังไม�ได�เห็นหลักสูตรและเนื้อหาของวิชาต�าง ๆ ที่จะจัดขึ้นสําหรับมหาวิทยาลัยนี้ 
และยังไม�ทราบว�ามาตรฐานของการสอบไล�จะเป�นอย�างไร ทราบจากการสนทนากับท�านสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร ผู�เสนอ และผู�สนับสนุน ว�าจะพยายามให�มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนี้สูงเท�าเทียมกับมหาวิทยาลัย
ป�จจุบัน
 แต�มีป�ญหาที่ผมเหน็ควรที่จะเสนอหลายประการที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยนี้ คือ
 ๑. เมื่อนักศึกษาไม�ต�องสอบแข�งขันคัดเลือกเข�ามา ก็เท�ากับว�าต�อไปนี้นักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยจะมี ๒ ประเภท ประเภทหนึ่งต�องสอบคัดเลือกเข�า อีกประเภทหนึ่งไม�ต�อง ประเภทหลังนี้
อาจจะเป�นผู�ที่พยายามสอบคัดเลือกเข�าที่มหาวิทยาลัยอื่นแล�ว แต�ไม�สําเร็จ จึงมาเข�ามหาวิทยาลัยใหม�นี้ 
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เช�นนี้นาเกรงว�าคุณสมบัติเบ้ืองต�นของนักศึกษามหาวิทยาลัยใหม�จะด�อยว�านักศึกษาอ่ืน ๆ โดยทั่วไป
 ๒. เม่ือวิธีการศึกษาไม�เข�มงวดให�ต�องมีความสัมพันธ�กันระหว�างนักศึกษากับอาจารย� หรือไม�เข�ม
งวดให�ต�องมีการอ�านตําราโดยกว�างขวางแบบในมหาวิทยาลัยป�จจุบัน คงจะมีการสมัครสอบไล�อย�างเสี่ยง
โชคมิใช�น�อย และถ�าจะรักษามาตรฐานในการสอบไล�ให�เท�าเทียมกับมหาวิทยาลัยป�จจุบัน ผมก็เกรงว�าผู�ที่
จะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้จะมีเป�นจํานวนน�อย และถ�าผลิตบัณฑิตออกมาได�เป�นจํานวนน�อย
เทียบกับจํานวนผู�ที่เข�าศึกษาแล�ว ป�ญหาก็จะมีว�า
  (ก) จะคุ�มกับการที่รัฐบาลจะลงทุนสร�างมหาวิทยาลัยใหม�นี้หรือไม� และ
  (ข) จะเป�นการชักจูงให�เยาวชนเป�นจํานวนมากหลงเข�าใจผิดไปหรือไม�ว�า ตนควรจะใช�
  เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้แทนที่จะคิดไปเรียนวิชาชีพ หรือทํางานประกอบอาชีพให�เป�น
  ประโยชน�แก�เศรษฐกิจ
 ๓. เม่ือมหาวิทยาลัยน้ีต้ังข้ึนโดยมีเหตุผลทางการเมืองเพ่ือป�องกันแก�ไขคําร�องทุกข�ของนักเรียน ว�า
รัฐบาลไม�จัดให�เข�าเรียนในมหาวิทยาลัย ต�อไปแม�ว�าจะพยายามรักษามาตรฐานการสอบไล�ไว� แต�มีการผลิต
บัณฑิตได�น�อยคน นักศึกษาเหล�านี้จะมิร�องเรียนต�อไปอีกหรือว�ารัฐบาลกักกันไว�ไม�ให�ตนสําเร็จการศึกษา 
และรัฐบาลจะใช�เหตุผลทางการเมืองอีกหรือไม� ที่จะทําให�ใจอ�อนหย�อนมาตรฐานลงมาให�เป�นที่พอใจแก�
นักเรียน และถ�าหย�อนมาตรฐานลงมาจริง ป�ญหาต�อไปก็คงจะเกิดขึ้นในแง�ความแตกต�างระหว�างคุณค�า
ปริญญาของมหาวิทยาลัยนี้กับปริญญาของมหาวิทยาลัยป�จจุบัน
 ผมเข�าใจว�าป�ญหาเหล�านี้และป�ญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกล�าว ยังไม�ได�มีการ
อภิปรายกันให�ถี่ถ�วนเพื่อประโยชน�ของเยาวชน และเพื่อประโยชน�ของเศรษฐกิจ ผมเห็นว�าควรจะได�มีการ
อภิปรายกันอย�างกว�างขวาง  และเมื่อเห็นช�องทางปลอดโปร�งแล�ว จึงควรจะดําเนินการไป แต�ตราบใดท่ียัง
ไม�มีการคิดให�รอบคอบและอภิปรายกันให�แนนอน การด�วนดําเนินการไปก�อนแล�วหวังไปแก�ป�ญหากันที
หลัง จะทําให�การดําเนินงานราบรื่นได�ยาก และอาจจะเป�นผลร�ายแก�เยาวชน และแก�เศรษฐกิจของชาติได�
โดยง�าย

ห�ามความช่ัว  ส�งเสริมความดี
 ความสําคัญของการอบรมสั่งสอนเยาวชนให�อยู�ในศีลธรรมให�กลัวบาป ให�ประพฤติตนในทางดี
งามนั้น ย�อมเป�นที่เข�าใจชัดแจ�งกันอยู�แล�ว และพ�อแม� ครูอาจารย� ตลอดจนผู�ใหญ�ในราชการย�อมเข�าใจดี 
และถือเป�นความรับผิดชอบที่จะพยายามพรํ่าสอนอบรมเยาวชนในทางที่ดีอยู�เป�นเนืองนิจ
 แต�ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ มิได�จํากัดอยู�ที่คําพูด คําอบรม คําสั่งสอน พ�อแม�ที่พูดปดเป�นนิสัย 
แม�จะพร่ําสอนเด็กมิให�พูดปดสักเท�าใด แต�เด็กเห็นตัวอย�างผู�ใหญ�พูดปดอยู�ตําตา เด็กนั้นก็จะเห็นในไม�ช�า
ว�า คําส่ังสอนก็เป�นคําส่ังสอน ส�วนการปฏิบัติน้ันเป�นอีกเร่ืองหน่ึง เร่ืองพูดปดน้ีเป�นเพียงตัวอย�างเร่ืองเดียว
เร่ืองลักขโมย เร่ืองฉ�อโกง เร่ืองเสพสุรามึนเมา หรือเร่ืองบาปอ่ืน ๆ ก็เช�นเดียวกัน จะห�ามเยาวชนด�วยปาก
อย�างเดียวไม�ได� ผู�ใหญ�ต�องยับยั้งห�ามตนเองด�วย
 ทุกวันนี้ แทบทุกประเทศ เยาวชนประพฤติตนไปในทางที่แปลก ที่เราเรียกกันว�าฮิปป�� แต�เดี๋ยวนี้
เปลี่ยนไปเรียกชื่ออย�างอื่นแล�วก็มี ซึ่งความจริงมีหลายประเภท และหลายระดับ เพราะบางพวกเสพยาเสพ
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ติดก็มี ที่ไม�เสพก็มี บางพวกสําส�อนในทางเพศ บางพวกก็ไม�สําส�อน แต�สรุปข�ออ�างของเหล�าฮิปป��นี้ก็คือ
ผู�ใหญ�ทําป�ญหาไว�ให�เยาวชนรุ�นเขา ผู�ใหญ�เอะอะก็จะรบราฆ�าฟ�นกัน ทําสงครามกัน ผู�ใหญ�สร�างป�ญหาทาง
สังคมไว�มาก ทําให�มีคนมั่งมีเกินไป คนจนเกินไป ผู�ใหญ�จัดชั้นวรรณะเรื่องผิวจนเป�นสงครามระหว�างผิว
ผู�ใหญ�เสพสุราได�แต�ห�ามเยาวชนสูบกัญชาซึ่งเป�นพิษน�อยกว�าสุราเป�นไหน ๆ ผู�ใหญ�เคียดแค�นกัน แต�พวก
เขาเยาวชนรักกัน และผู�ใหญ�พูดอย�างหนึ่งทําอย�างหนึ่ง เยาวชนจึงหมดที่พ่ึง เส่ือมศรัทธาสิ้นนับถือ
 แม�ว�าเราจะไม�เห็นด�วยและไม�ศรัทธาต�อลัทธิของฮิปป�� แต�คงจะมีน�อยคนนักท่ีสามารถโดยสุจริตใจ
ที่จะปฏิเสธเสียโดยสิ้นเชิงว�า ข�ออ�างของฮิปป��นี้ไม�มีมูลแห�งความจริง ฉะนั้น การกระทําของผู�ใหญ�นี้เป�นสิ่ง
สําคัญและพวกเรานาจะหาวิธีแก�ไขการปฏิบัติของผู�ใหญ�นี้แหละ
 ในระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว�าระบบพัฒนา คือระบบเร�งรัดให�เศรษฐกิจก�าวหน�าไปโดยเร็วนี้
เรามักจะเอาใจใส�ในด�านวัตถุค�อนข�างมากจนเกินควร และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจแม�จะเปล่ียนไปใน
ทางเจริญก�าวหน�า ก็ย�อมก�อให�เกิดความระสํ่าระส�ายด�านสังคมในหมู�ประชาชนอยู�มาก การครองชีพก็จะรัด
ตัวข้ึนทุกวัน การแข�งขันกัน การชิงตําแหนงกันระหว�างคนรุ�นหนุมรุ�นสาวจะมากข้ึนทุกที และเม่ือพัฒนาทาง
เศรษฐกิจได�ผลดีพอสมควร ก็ย�อมมีบางหมู�ที่ได�รับประโยชน�ทางทรัพย�สินเงินทองมากกว�าหมู�อื่น ผู�มีราย
ได�ทรัพย�สินมากย�อมใช�จ�ายมากบางรายก็ใช�จ�ายฟุ�มเฟ�อยจนถึงกับเกิดอบายมุขแบบใหม�ขึ้นทั่วไป ช�องทาง
ที่จะย่ัวยวนเยาวชนให�ลุ�มหลงในทางชั่วย�อมมีมากข้ึนเป�นธรรมดา  การหลีกเล่ียงบาปและการประกอบคุณ
งามความดี จึงทําได�ยากข้ึนเป�นทวีคูณ
 การคมนาคมระหว�างประเทศและภายในประเทศ วิทยุโทรทัศน� สื่อมวลชนประเภทต�าง ๆ สะดวก
สบายยิ่งขึ้น ก็ยิ่งทําให�มีช�องทางยั่วยวนเยาวชนมากขึ้น โดยมากเป�นการเอาอย�างคนที่มีชื่อเสียง เป�นดารา
ภาพยนตร� หรือนักเพลง หรือเยาวชนบางคนที่มีรายได�สูงอย�างมหาศาล
 ภายในประเทศเล�า ตัวอย�างก็มีอยู� ที่มีผู�สามารถกระทําบาปได�โดยไม�ต�องรับโทษ ที่ยังมีชีวิตอยู�ก็
ได�รับความสุขสําราญบ�านเรือนใหญ�โต มีคนเคารพนับถือกราบไหว�รอบด�าน มีความเด�น และมีบุญบารมี 
เยาวชนส�วนใหญ�ย�อมอดเสียมิได�ที่จะรับนับถือให�เป�นยอดคน
 ที่ผมกล�าวมานี้ มิใช�จะกล�าวด�วยความหมดหวัง แต�ใคร�จะเสนอว�า ความรับผิดชอบของผู�ใหญ�ใน
การที่จะห�ามเยาวชนมิให�ทําบาปและส�งเสริมให�ทําความดีความงามนั้นยากขึ้นทุกวันเฉพาะอย�างยิ่งในระบบ
เศรษฐกิจเร�งรัดพัฒนา ผู�ใหญ�บางคนท่ีกล�าวว�า เราจะพัฒนาเศรษฐกิจให�สําเร็จดี ต�องยอมผ�อนผันให�มีการ
ทุจริตบ�างนั้น เป�นผู�ใหญ�ซึ่งไม�รับผิดชอบต�อเยาวชน ถ�าจะต�องทุจริตกันจึงพัฒนาเศรษฐกิจได�แล�ว ผมว�า
อย�าพัฒนากันเลยปล�อยให�กินเผือกกินมันกันอย�างสุจริตดีกว�า
 ที่ผมกล�าวว�าไม�หมดหวังนั้น ก็เพราะเท�าที่สังเกตดูเยาวชนทั้งในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียน และที่
อื่น ๆ ความบริสุทธิ์ใจและความกลัวบาปยังมีอยู�โดยทั่วไป ขอให�ผู�ใหญ�ชักนําให�ดีชักนําด�วยการกระทําและ
ความประพฤติเป�นตัวอย�าง อย�าเพียงแต�ชักนําด�วยปากอย�างหนึ่ง ใจอย�างหนึ่ง

สรุป
 ระบบเศรษฐกิจในระยะพัฒนานี้ ก�อป�ญหาให�เยาวชนเป�นอันมาก ทั้งในด�านอาหาร ด�านอนามัย 
ด�านอุปนิสัย ด�านเพศ ด�านการศึกษาอบรม และในด�านความประพฤติ เป�นความรับผิดชอบของผู�ใหญ�ทุก
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ประเภทท่ีจะช�วยป�องกันแก�ไขป�ญหาเหล�าน้ี นโยบายวางแผนครอบครัวระดับชาติจะช�วยทําให�ป�ญหาใหญ� ๆ
ผ�อนคลายลงบ�าง
  อย�างไรก็ตาม ผู�ใหญ�มีหน�าท่ีรับผิดชอบท่ีจะจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมเหลือไว�ให�อนุชนมีป�ญหา
น�อยท่ีสุดท่ีจะทําได�เพ่ืออํานวยให�เยาวชนได�เติบโตและดํารงสัมมาอาชีวะอยู�ในสังคมซ่ึงเจริญด�วยสมรรถภาพ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเมตตาปรานี ขอบคุณ
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