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ทัศนะทางการศึกษา

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

จัดพิมพ์ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก 

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในวาระ 1๐๐ ปี ชาตกาล ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ค�าชี้แจง

หนังสือชุดทัศนะทางด้านต่างๆ ของอาจารย์ป๋วย ๔ เล่มนี้ 

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิจากหนงัสือชดุทศันะว่าด้วยเรือ่งต่างๆ ทีอ่าจารย์

ปกป้อง จนัวิทย์ เป็นบรรณาธิการ และจัดพมิพ์โดยมลูนิธิโกมลคมีทอง

เมือ่ปี ๒๕๔๕ ซึง่คราวนัน้ม ี๓ เล่ม คอื ทศันะว่าด้วยการเมอืงและ

จรยิธรรม ทศันะว่าด้วยการศึกษา และ ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จัดพมิพ์ครัง้นีเ้พือ่ร่วมฉลองในวาระที่

องค์การยเูนสโกยกย่องให้อาจารย์ป๋วยเป็นบคุคลส�าคัญของโลก ในวาระ 

1๐๐ ปี ชาตกาล  โดยท�าออกมาเป็นการรวมงานนพินธ์ชดุสมบรูณ์ของ

ท่านซึ่งได้รวบรวมบทความ ปาฐกถา บทสัมภาษณ์ ในเรื่องต่างๆ ที ่

อาจารย์ป๋วยเคยแสดงทศันะไว้ ให้ครบถ้วนทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ แล้วจดั

แบ่งหวัข้อ และเรยีงตามล�าดบัเวลา เพือ่ให้ผูอ่้านได้เหน็พฒันาการความ

คดิของอาจารย์ป๋วยไปในตวั ท้ังนีโ้ดยการสนบัสนนุต้นฉบับจากหอสมุด

แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

บรรณาธกิารเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า การอ่านสิง่ทีท่่านพูด ท่านเขยีน 

จะท�าให้เรารู้จักอาจารย์ป๋วยได้ดีที่สุด และวิธีนี้จะเป็นการชุบชีวิตให้

ท่านฟื้นข้ึนมา “สนทนา” กับผู้อ่านได้อีก ทั้งจะท�าให้อาจารย์ป๋วยมี

ความหมายส�าหรับพวกเราและคนรุน่หลงัมากขึน้ นอกเหนอืจากพฤต-ิ 

ปฏิบัติท่ีท่านได้แสดงไว้ให้สังคมนี้ได้เห็นถึง “คนตรงในประเทศคด” 

ซึ่งเป็น “ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน”

นำยกษิดิศ อนันทนำธร

ผู้จัดการโครงการ 1๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1๖ สิงหาคม ๒๕๕๙



ค�านิยม

ผู้เขียนขอขอบคุณ โครงการ 1๐๐ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ และคุณกษิดิศ อนันทนาธร ที่ให้เกียรติและวางใจให้เขียน

ค�านยิมประกอบการจัดพิมพ์หนงัสอื ทศันะทางการศกึษา ของอาจารย์ 

ป๋วย ในครั้งนี้ แม้ผู้เขียนจะมิได้เป็นลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ป๋วย 

แต่ในฐานะศษิย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ

ได้มีโอกาสท�างานด้านการศึกษามาโดยตลอด ท�าให้ได้มีโอกาสซึมซับ

อุดมการณ์และทัศนะของอาจารย์ป๋วยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ

ถ่ายทอดของครูบาอาจารย์ การอ่านงานต่างๆ ทั้งหนังสือ บทความ 

บทปาฐกถา บทสนทนา และในคราวท่ีโครงการได้มีการรวบรวมผล

งานด้านการศึกษาของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในครั้งนี้ ท�าให ้

ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละมคีวามเข้าใจแนวคิดและทศันะของอาจารย์ 

ป๋วยได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบยิ่งขึ้น

“ครู” นบัเป็นอาชพีแรกของอาจารย์ป๋วย ตัง้แต่อาย ุ1๘ ปี ก่อน

ทีอ่าจารย์จะได้รบัทุนไปศกึษาต่อทีป่ระเทศองักฤษ และด้วยความใฝ่รู้

ใฝ่เรียน อาจารย์ป๋วยได้ไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์

และการเมือง รุ่นแรก (สมัยที่ธรรมศาสตร์ยังเป็นมหาวิทยาลัยเปิด) 

พร้อมทั้งเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญไปด้วย โดยใช้เวลาเรียนหลังเลิก

งานและวนัเสาร์อาทิตย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าชวีติของอาจารย์ป๋วยมคีวาม

ผูกพันกับเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ต้นในฐานะผู้ปฏิบัติจริง

ในบทความ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์

มารดาถึงเชิงตะกอน อาจารย์ป๋วยเขียนเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า “ผม

ต้องการไปโรงเรยีน พีส่าวหรอืน้องสาวผมกต้็องการไปโรงเรยีน จะได้



(๖) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มีความรูห้ากนิได้ และจะได้รู้คณุธรรมแห่งชวิีต ถ้าผมมสีตปัิญญาเรียน

ชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะ

อยูใ่นเมอืงหรอืชนบทแร้นแค้น เมือ่ออกจากโรงเรยีนแล้ว ผมต้องการ

งานอาชีพที่มีความหมาย ท�าให้ได้รับความพอใจว่า ตนได้ท�างานเป็น

ประโยชน์แก่สังคม” อันนับเป็นข้อความท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวม

แห่งอุดมการณ์และทัศนะหลักของอาจารย์ป๋วยทางการศึกษา อันเน้น

ย�้าว่าโอกาสทางการศึกษาควรถูกกระจายอย่างทั่วถึง และเห็นการ

ศึกษาในฐานะเครื่องมือขัดเกลาคน

ในบทความ การศกึษาเพือ่ชวีติและสงัคม อาจารย์ป๋วยเขยีนไว้

ว่า การศึกษาไทยในขณะนั้นมีข้อบกพร่องหลายประการ ไม่ทันสมัย

ตามความต้องการของประชาชน ไม่ถือประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ 

ที่นักปราชญ์ทั่วโลกสร้างสรรค์ข้ึน ไม่สร้างความยุติธรรมแก่ประชา

สังคมไทย ไม่ให้ความเสมอภาคหรือโอกาสแก่คนส่วนใหญ่ มุ่งให้

ประโยชน์แก่คนส่วนน้อย ท้ังในด้านนกัเรยีนและผูป้กครองไม่ส่งเสรมิ

ให้นักเรียนแต่ละระดับใช้ความคิดริเร่ิมของตนเอง ส่งเสริมแต่การ

ท่องจ�า เลียนแบบ ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนประกอบอาชีพได้

โดยสะดวก ไม่เอาใจใส่ต่อปัญหาการว่างงานในประเทศไทย เป็นระบบ

ทีปิ่ด ใครออกไปแล้วประตปิูดตายเข้าอกีไม่ได้ ไม่มคีวามคล่องตวั และ

นอกจากจะเป็นระบบท่ีปิดแล้ว ยังไม่ใส่ใจต่อคนนอกระบบ กล่าวคือ

ไม่สนใจต่อการอ�านวยการศึกษานอกโรงเรียน และไม่มีประสิทธิภาพ

ในการบริหาร หากน�าข้อเขียนนี้มามองภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน 

ก็ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาต่างๆ ยังคงด�ารงอยู่อย่างเหนียวแน่น

หากจะมกีารตคีวามอดุมคตแิละทัศนะทางการศกึษาของอาจารย์ 

ป๋วย ท่ีได้รับการรวบรวมไว้ในหนงัสอืเล่มนี ้ประกอบกบังานเขยีนและ

การปฏิบัติตลอดห้วงเวลาการท�างานของท่าน จะพบว่าความสนใจ

ทางการศึกษาของอาจารย์ป๋วยมีมาอย่างยาวนาน ครอบคลุมต้ังแต่



(๗)ทัศนะทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาลงไปถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยังกินความไปถึง

การจัดการศึกษาเพื่อสัมมาอาชีวะอีกด้วย

แม้ถ้อยค�าและงานเขียนต่างๆ ของอาจารย์ป๋วย จะมิได ้

ปรากฏวลีหรือประโยคที่นักการศึกษาในปัจจุบันนิยมกล่าวอ้างถึงเป็น 

“ค�าใหญ่ๆ” เช่น การเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ ๒1 การประกัน

คุณภาพการศึกษา การสร้างผู้ประกอบการ สหกิจศึกษา การศึกษา

ทางเลือก เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา แต่หากพินิจให้ลึกซึ้ง 

อาจารย์ป๋วยได้มองเป้าหมายและคุณภาพการศึกษา ที่การสร้างคนดี 

คนเก่ง มีคุณธรรม การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อสัมมาอาชีวะ การศึกษา

เพือ่คนท้ังมวล และทีส่�าคญั อาจารย์ป๋วยมองว่าบทบาทของการศึกษา

ต้องท�าให้นักเรียนหรือผู้เรียนได้รับการพัฒนาจน “สุดความสามารถ”

อาจารย์ป๋วยมีทัศนะส�าคัญต่อระบบการศึกษาว่า ต้องมีความ

เป็นอิสระ กระจายอ�านาจ มีความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของ

ภาคเอกชน สิง่ทีอ่าจารย์ป๋วยให้ความส�าคัญในระบบการศึกษาคอื การ

พัฒนาครู ที่ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญอย่างมากในความท้าทายต่อการ

ปฏิรูปการศึกษาของไทย อีกประการหนึ่งคือการเชื่อมโยงการศึกษาสู่

ภาคปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากของจริง การให้ความส�าคัญกับความ

เชือ่มโยงระบบการศกึษากบัการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะชมุชนชนบท

ทีย่ากจน อนัเป็นทีม่าของการจดัตัง้ส�านกับณัฑติอาสาสมคัร และการ

ผลักดันโครงการพัฒนาลุ่มน�้าแม่กลอง นั่นเอง

อาจารย์ป๋วยสนับสนุนการออกนอกระบบมาเป็นเวลายาวนาน 

บนพ้ืนฐานความคดิเรือ่งความเป็นอสิระและเสรภีาพทางวชิาการ แม้ว่า 

“การออกนอกระบบ” หรือการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาให้เป็น “ใน

ก�ากบัของรัฐ” ในปัจจบัุน จะกลบักลายเป็นผูร้้ายในสายตาของหลายๆ 

คน แต่เร่ืองน้ียงัคงต้องเป็นโจทย์ให้มกีารพนิจิพเิคราะห์กนัอย่างลกึซึง้

ว่า ความตกต�า่ของการศกึษาท่ีเกดิขึน้ในปัจจุบนันัน้เกดิจากสาเหตขุอง



(๘) ป๋วย อึ๊งภากรณ์

การออกนอกระบบจริงหรือไม่ อะไรคือห่วงโซ่พันธนาการของสถาบัน

ปัญญาชนให้ไม่สามารถหลุดออกมาจากระบบกันแน่ เป็นที่น่าสังเกต

ว่า อาจารย์ป๋วยได้เน้นย�้าถึงหน้าที่ของอุดมศึกษา ว่ามีอยู่ ๓ ประการ

ได้แก่ (1) สอนนกัศกึษาให้มคีวามรูใ้นศลิปวทิยายอดเยีย่ม (๒) วจิยั

ให้ศิลปวิทยาก้าวหน้าย่ิงขึ้น และ (๓) อ�านวยประโยชน์โดยตรงแก่

สังคม ดังนั้น ไม่ว ่าการออกนอกระบบจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม 

อุดมศกึษาได้ท�าหน้าทีน่ีไ้ด้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยงั นบัว่ายงั

เป็นข้อกังขาส�าคัญ

หากจะกล่าวโดยรวมถึง ทัศนะทางการศึกษา ของอาจารย์ป๋วย 

ที่น่าจะได้รับการตีความเพื่อมาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาใน

ปัจจุบัน พอจะกล่าวได้ว่า อาจารย์ป๋วยได้ส่งต่อหัวใจส�าคัญของการ

จัดการศึกษาอย่างน้อย ๕ ประการคือ (1) การจัดการศึกษาที่เชื่อม

โยงบูรณาการศาสตร์อย่างแท้จริง (๒) การจัดการศึกษาที่หลอมรวม

ความแตกต่างหลากหลาย (๓)การจัดการศึกษาที่สร้างความสมดุล

ระหว่างทักษะทางปัญญาและทักษะชีวิต (๔) การจัดการศึกษาที่ผ่าน

ประสบการณ์ตรง และ (๕) การจัดการศึกษาที่ช่วยสร้างและพัฒนา

จนสุดความสามารถของมนุษย์

แต่ดูเหมือนเส้นทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้น กลับเดิน

สวนทางต่อหัวใจของการจัดการศึกษาโดยสิ้นเชิง เป็นที่รับรู้กันโดย

กว้างขวางว่า การจัดการศกึษาในปัจจบุนั บ่ันทอนขดีความสามารถใน

การพฒันาทุนมนษุย์ของประเทศ ปัญหาทีซ่บัซ้อนตัง้แต่ระดบันโยบาย

ถึงระดับปฏิบัติ สถานศึกษาปรับตัวได้ล�าบาก ระบบประเมินที่สร้าง

ภาระมากกว่าหนนุเสริม ค่านยิมผูป้กครอง ค่านยิมผูเ้รยีน จติวญิญาณ

ความเป็นครถูกูลดทอนลงเหลือแค่เป็นสนิค้า การศึกษาเป็นไปเพ่ือการ

พาณิชย์มากกว่าเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่แท้

อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางข้อท้าทายนานัปการของการปฏิรูป



(๙)ทัศนะทางการศึกษา

การศึกษาปัจจุบัน สิ่งที่น่าคิดยิ่ง ที่อาจารย์ป๋วยได้เคยกล่าวไว้เมื่อครั้ง

ให้สมัภาษณ์คณุธรรมเกยีรต ิกนัอร ิทีถ่ามว่าท�าไมอาจารย์จงึเลอืกมา

ท�างานด้านการศกึษาอย่างเตม็ตวั โดยค�าตอบทีไ่ด้รบัจากอาจารย์ป๋วย

คือ ท่านไม่แน่ใจว่าการเป็นนักการธนาคารที่ซื่อสัตย์ คอยระวังไม่ให้

เขาโกงในภาวะสงัคมอย่างนี ้จะเป็นการกระท�าท่ีถกูต้องหรือไม่ จะเป็น

เหมือนกับ “กำรเที่ยวปะชุนผ้ำที่ขำดอยู่ร�่ำไป หรือว่ำควรเลือกทอ

ผ้ำผืนใหม่ สร้ำงคนมีคุณภำพ คุณธรรมขึ้นมำ”

โจทย์นี้จึงชวนให้นักการศึกษาและผู้สนใจขับเคลื่อนการศึกษา

ว่า จะสานต่ออดุมคตขิองอาจารย์ป๋วย ด้วยการ “ปะชนุผ้า” หรอืเลือก

ที่จะ “ทอผ้าผืนใหม่” หรือไม่? อย่างไร?

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำติ พวงส�ำลี

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙



ค�าน�า

ความคดิทางการศกึษาของอาจารย์ป๋วยนัน้น่าสนใจ แม้ท่านจะ

ไม่ได้พูดถึงหรือเสนอทฤษฎีอย่างเป็นระบบก็ตาม แต่การที่ท่านออก

จากต�าแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่มารบัเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย่อมชี้ให้เห็นว่าท่านให้ความส�าคัญกับการ

ศึกษาแค่ไหน และการที่ท่านให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างเด่นชัด และเป็นเรื่องที่ท่านให้ความ

ส�าคัญมาโดยตลอด

อาจารย์ป๋วยเป็นนักอุดมคติทั้งโดยวิธีคิด จิตใจ และความ

ประพฤตปิฏบิตั ิความคดิทางการศกึษาของท่านก็เป็นไปโดยนยันีด้้วย

เช่นกัน ดังท่านหวังให้การศึกษามุ่งไปท่ีการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มี

สติปัญญา และคุณธรรม รวมตลอดถึงความส�านึกที่จะรับใช้ผู้อื่นและ

สังคม นีย่งัไม่รวมถงึการทีท่่านสนบัสนนุให้คนยากจนได้รบัการศกึษา 

ซึ่งผู้ที่มีอ�านาจในแวดวงการศึกษาบ้านเราท้ังก่อนและหลังจากท่าน 

โดยเฉพาะที่ในเวลานี้จะมีสักกี่คนที่สนใจประเด็นเหล่านี้

เป็นทีน่่าเสยีดายทีท่่านต้องโดนภยัพาลของสงัคม ท�าให้ต้องจาก

ประเทศชาติบ้านเมอืงไป หาไม่แล้วเราคงจะได้คนดีมสีตปัิญญามาช่วย

กันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และคงไม่ต้องตกทุกข์ได้ยาก

กับวิกฤตต่างๆ ดังที่เป็นอยู่นี้ และถ้าท่านได้มีเวลาท�างานในทางการ

ศึกษาให้นานกว่าน้ีสักหน่อย การศึกษาบ้านเราจะเปลี่ยนโฉมหน้าไป

ในทางที่ดีขึ้นกว่านี้แค่ไหนนับว่าน่าคิด

อาจารย์ป๋วยสนใจการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหาหรือหลักสูตร

เท่านัน้ หากท่านสนใจครอบคลมุไปถึงระบบวิธบีริหาร การจดัการและ



(11)ทัศนะทางการศึกษา

อื่นๆ อย่างครบวงจร ดังหนังสือเล่มนี้เป็นพยาน แม้สังคมจะเปลี่ยน

ไปกว่าสมัยที่ท่านท�างานอยู่มากก็ตาม แต่ความคิดความอ่านรวมถึง

สิง่ทีท่่านท�าไว้ ยงัคงมปีระโยชน์และมคีณุค่าให้สานต่ออย่างยากทีใ่คร

จะปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้ แม้รายละเอียดบางอย่างอาจต้องปรับปรุง 

แต่หลักๆ แล้วโดยเฉพาะอุดมคตินั้น ยังคงใช้ได้ผลเสมอ โดยเฉพาะ

การทีส่ถาบนัการศกึษาสมยัปัจจุบันส่วนใหญ่แทบไม่สนใจเรือ่งอดุมคติ

เอาเลย ความคดิของอาจารย์ป๋วยยิง่ส�าคญั เพราะสงัคมไหนๆ กค็งอยู่

ไม่ได้ ถ้าคนในสังคมขาดอุดมคติที่จะท�าเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม สนใจ

แต่เฉพาะผลประโยชน์ของตนเองเพยีงฝ่ายเดยีว สงัคมนัน้กค็งถงึกาล

วิบัติไปในไม่ช้า ที่พูดนี้ไม่ใช่การเล่นโวหาร แต่สภาพการณ์ของสังคม

ไทยปัจจุบันก็ชวนให้ฉุกคิดถึงประเด็นนี้มากอยู่

พิภพ ธงไชย

สิงหาคม ๒๕๔๕
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การศึกษา
การบรรยายทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ระหว่างวันที่ 1๕ กรกฎาคม – 11 สิงหาคม ๒๕๐๘

จุดมุ่งหมาย
การศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

1. เพ่ือท่ีจะอบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ดี มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความคิดชอบ ท�าชอบ ประพฤติ

ชอบ

๒. ควรจะอบรมนักเรียน รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จัก

ใช้ความคิด รู้จักบ�ารุงสติปัญญาให้เฉียบแหลมเพื่อธ�ารงวิชาการ ให้

แตกฉานและลึกซึ้ง น�ามาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ประชาคม

๓. ฝึกนักเรียนให้สามารถมีความรู้ส�าหรับใช้ประกอบสัมมา- 

อาชีวะ เลี้ยงชีวิตของตนและครอบครัวได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น

การศึกษาอบรมดังกล่าวไม่ได้กระท�าอยู่แต่เฉพาะในโรงเรียน

หรือสถานศกึษาเท่านัน้ เฉพาะอย่างยิง่การอบรมในหวัข้อที ่1 ควรจะ

ได้มีการอบรมทางบ้าน ข้อนี้มีความส�าคัญมาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ 

ทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นเร่ืองท่ีรู้ๆ กันอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยในสมัย

ปัจจุบันนี้ผู้ปกครอง บิดามารดามักจะโยนความรับผิดชอบไปให้แก่ 

ครูบาอาจารย์หรอืรัฐบาล ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรท�า เพราะฉะนั้นจึงขอเน้น

ว่าการศกึษาอบรมควรจะมีท้ังทางบ้านและทางสถานศึกษา สถานศึกษา

กแ็ยกออกได้เป็นวดัตามแบบโบราณ หรอืโรงเรยีน หรอืวทิยาลยั หรอื
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มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ สถานศึกษาดังกล่าวมีความส�าคัญมากข้ึน 

เฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพ ตามข้อ ๒ และข้อ 

๓ ผู้ใดได้รับการศึกษาในระดับต�่าก็จะต้องได้รับประโยชน์น้อย แต่ยิ่ง

ศึกษาสูงขึ้นไปก็ยิ่งควรจะได้รับประโยชน์เพิ่มพูนขึ้น แต่ถ้าผู้ใดมี

สันดานเลวและบกพร่องในข้อ 1 คอืปราศจากความซือ่สตัย์สจุรติและ

ศลีธรรม คณุประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อ ๒ และข้อ ๓ ย่อมกลายเป็น

โทษ และในบางกรณีย่อมกลายเป็นโทษอย่างมหันต์

หลกัการข้างต้นย่อมเพ่งเลง็ไปในด้านบุคคล คอืตวัของนกัเรียน

เอง เพราะเชื่อมั่นว่า มนุษย์แต่ละคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอยู่ในตนเอง 

ไม่ว่าจะเกิดมาจากตระกูลใดหรือจากสถานที่ใด จากสิ่งแวดล้อมต�่า

หรือสูง มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอยู่ในตนเอง เรามักจะได้ฟัง

เสมอว่า ควรจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อการศึกษา เพื่อชาติ ผมใคร่จะ

เน้นว่าการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความส�าคัญของนักเรียน และจบลง

ด้วยความส�าคัญของนักเรียน นักเรียนไม่จ�าต้องเล่าเรียนเพื่อเห็นแก่

ครหูรอืแก่โรงเรยีน ไม่ใช่หมัน่เรียนเพือ่ชาตหิรือแม้แต่เพือ่ความรุง่เรอืง

ของวชิาการ วชิาการนั้นปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมได้ ถ้านักเรียน

สนใจในวิชาการเพื่อตนเองแล้ว วิชาการย่อมเจริญรุ่งเรืองได้เอง โดย

มีนักเรียนเป็นผู้สืบสายวิชาการ เราควรจะให้การศึกษามิใช่เพื่อเพียง

แต่ให้ได้ชื่อว่าประเทศไทยมีคนรู้หนังสือ ๘๐–๙๐% แล้ว หรือนัก

เศรษฐศาสตร์ที่อ้างเสมอว่า เราจะต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาให้

ประสานเข้ารอยเดยีวกบัแผนพฒันาเศรษฐกจินัน้ ผมกร็ูส้กึว่าพดูเกอืบ

ถูกแต่ยังไม่ถูกทีเดียว ที่ว่าพูดถูกนั้นก็คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ต้องการคนมีวิชาประเภทต่างๆ ระดับต่างๆ มาท�างาน ผูท่ี้จะหางาน

ท�าได้และเลีย้งชวีติได้ด้วยสมัมาอาชวีะ กค็วรพยายามศึกษาให้เป็นไป

ตามความต้องการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะจะได้รับเงินเดือน

มากจึงจะส�าเร็จประโยชน์ แต่ที่ผมกล่าวถึงนักเศรษฐศาสตร์ที่อ้างถึง

เร่ืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการศึกษาโดยไม่ค�านึงถึงนักเรียน
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ว่ายังเข้าใจผิดอยู่นั้น ก็เพราะเขามิได้เพ่งเล็งถึงคุณธรรมและศักดิ์ศรี

ของมนุษย์ท่ีเป็นนักเรียนแต่ละคน อาจจะหลงค�านึงบูชาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปก็ได้

ระบบการศึกษาที่ดีจะต้องพยายามให้น�าไปสู่จุดหมายข้างต้น 

ในเมือ่ประโยชน์ส่วนตวัของนกัเรยีนตรงกนักบัประโยชน์ส่วนรวม เช่น

ในเรือ่งการศกึษานี ้ถ้าเราเพ่งเลง็ถึงตัวนกัเรียน ประโยชน์แก่ประชาคม

ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง แต่เมื่อใดเราหลงผิด เพ่งเล็งคิดถึงประโยชน์ของ

ประชาคมเป็นจุดเร่ิมแรก เราอาจจะด�าเนินนโยบายผิดไปได้ และยิ่ง

นักการเมืองพยายามประกาศให้ด�าเนินการศึกษาไปอย่างนั้นอย่างนี้ 

เพือ่ประโยชน์แก่ชาตบ้ิานเมอืงหรอืแม้แต่เพ่ือประโยชน์ของหมูค่ณะใน

ส่วนแคบ เช่น เจ้าหน้าที่การศึกษาหรือครู ผลก็อาจจะกลับกลายเป็น

โทษไปได้

ฉะนั้น ในประชาคมที่วิเศษยอดเยี่ยม เป็นอุดมคติ การอ�านวย

การศกึษาจึงควรจะกระท�าให้ทัว่ถงึกนั คอืควรจะให้นกัเรยีนแต่ละคน

สามารถรับการฝึกฝนอบรมดงักล่าวข้างต้นจนสดุความสามารถ ค�าว่า 

“สุดความสามารถ” ในที่นี้ ควรที่จะเป็นความสามารถที่มิใช่ความ

สามารถในทางการเงนิของแต่ละคน ผูท้ีเ่รยีนได้เก่งแต่ยากจนก็ควรได้

รับการค�้าจุนทางการเงิน ผู้ที่เรียนเก่งมีสติปัญญาหลักแหลมแต่อยู่ใน

ท้องถิ่นชนบทกันดาร ก็ควรจะได้โอกาสให้ได้รับการศึกษาสูงที่สุดไม่

ยิ่งหย่อนกว่าผู้ท่ีอยู่ในพระนคร เปรียบเสมือนเพชรที่อยู่ในตมต้องงม

ขึ้นมาให้มีค่าให้ได้ ความสามารถทีก่ล่าวนีห้มายถงึความสามารถและ

ความถนัดทางธรรมชาติ บางคนเกิดมามีสมองดีและสติปัญญามาก 

บางคนก็มีสติปัญญาน้อยต่างๆ กัน แม้ว่าสิ่งแวดล้อมและการฝึกฝน

อบรมจะช่วยได้บ้าง ก็ช่วยได้แต่ในขอบเขตจ�ากัด จะให้ช่วยได้เสมอ

กันหาได้ไม่ บางคนก็ถนัดทางการฝีมือ บางคนถนัดทางคิด บางคน

ชอบศิลปะ บางคนชอบวิทยาศาสตร์ บางคนมีสติปัญญาในทางใช้มือ

มากกว่าใช้สมอง เป็นต้น ล้วนแต่ต่างกัน ความจริงที่ธรรมชาติ
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สร้างสรรค์มาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ดี เป็นของดี ถ้าหากว่าพวกเรา

เหมือนกันเสียหมด โลกเราย่อมดูพิลึก จะเงียบเหงาไม่สนุก เหมือน

เข้าไปดหูนงั ดทีูไรกด็เูรือ่งเดยีวกนัทกุท ีการอ�านวยการศกึษากจ็�าเป็น

จะต้องลดหลั่นกันไปแล้วแต่แต่ละคนเป็นธรรมดา แต่ถ้าจะให้ถึง

อุดมคติ ทุกคนควรจะได้รับการศึกษาตามแต่ความถนัดของตนจนสุด

ความสามารถของแต่ละคน

ลักษณะการศึกษาในประเทศไทย��

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
เมื่อได้พูดถึงประเทศไทย เราจะกล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็น

ประเทศท่ีมอีดุมคตทิีเ่ป็นสภาพ ideal ดงัข้างต้นนัน้ท่านคงจะพดูไม่ได้ 

ในชั้นนี้ควรจะพิจารณาดูว่าสภาพของการศึกษาของไทยเราห่างไกล

จากอดุมคตเิพยีงใด ผมใคร่จะขอเสนอให้ท่านได้โปรดดภูาพทีไ่ด้เตรียม

ไว้ท้ายบทนี้

ภาพท่ี 1 แสดงถงึจ�านวนนกัเรยีนในระดบัต่างๆ ของการศกึษา

ในปี ๒๕๐๗ และได้แยกให้เหน็เป็นหมวดประถมตอนต้น ประถมตอน

ปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

ในการบรรยายนี้ จะได้แยกกล่าวถึงการประถมศึกษา แล้วจึง

จะกล่าวถึงมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป

๑.�ประถมศึกษา
เด็กทุกคนแทบทั่วราชอาณาจักรต้องบังคับให้เรียนหนังสือชั้น

ประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ ๔ ตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ ๘ จนถึงย่างเข้าปีที่ 1๕ 

จึงจะพ้นเกณฑ์ ท้องที่ที่รัฐบาลได้เริ่มประกาศขยายการบังคับให้เรียน

ถึงชัน้ประถมปีที ่๗ แล้วนัน้มเีพยีงไม่กีแ่ห่ง กระทรวงศกึษาธกิารได้มี 

นโยบายทีจ่ะขยายการศกึษาบงัคบัถงึชัน้ประถมปีที ่๗ ให้ทัว่พระราช- 

อาณาจักรภายในระยะเวลา ๒๐ ปี สืบจากการประชุมเรื่องการศึกษา
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ท่ีการาจเีมือ่ปี ๒๕๐๓ ซึง่ทีป่ระชมุการาจนีีไ้ด้เสนอไว้ว่า ควรจะบงัคบั

ให้เรียนอย่างน้อยถึงชั้นประถมปีที่ ๗ ภายในเวลา ๒๐ ปี

ในทางปฏิบัติ นักเรียนเป็นจ�านวนมากออกจากโรงเรียนไปเด็ด

ขาดเม่ืออายุพ้นเกณฑ์ หรือเมื่อส�าเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ แล้ว ขอได้

โปรดดูภาพว่าจ�านวนนักเรียนระหว่างประถมปีที่ ๔ กับประถมปีที่ ๕ 

ลดลงต่างกนัมากเพียงไร ในจ�านวนเดก็ทีเ่ริม่เข้าเรยีนชัน้ประถมปีที ่1 

ใน พ.ศ.๒๕๐1  1๐๐ คนมีเหลือเพียง ๔๕ คน ที่เรียนส�าเร็จชั้น 

ประถมปีที่ ๔ ใน พ.ศ.๒๔๐๔ และอีก 1๐ คนเท่านั้นที่เรียนต่อในชั้น

ประถมปีที่ ๕ หมายความว่าในระหว่างประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ ๔ 

หายไป ๕๕ ใน 1๐๐ และระหว่างประถมปีที่ ๔ กับประถมปีที่ ๕ 

หายไปอีก ๓๕ ใน 1๐๐ จ�านวนนักเรียนที่ออกชั้นประถมและมัธยม

ปรากฏอยู่ในตารางหมายเลข ๒ ทางขวาของด้านหน้า ท่านจะเห็นได้

ว่าในปี ๒๕๐๔ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ถึงประถมปีที่ ๔ รวมทั้ง

ประถมปีท่ี ๔ ด้วย ออกไปเป็นจ�านวนถึง ๕ แสนคนเศษ ทั้งในปี 

๒๕๐๗ ก็ยังมีจ�านวนเกือบ ๕ แสน ๕ หมื่นคน ผู้ที่เรียนต่อในชั้น

ประถมปีที่ ๕ ส่วนมากมักจะพยายามเรียนเรื่อยไปอีก ๖ ปี จนจบชั้น 

ม.ศ.๓ (ม.๖ เดิม) ในชั้นนี้ก็มีเด็กออกจากโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก

อีกคร้ังหน่ึง เหลอืท่ีจะต่อไปถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๕ (ม.๘ เดมิ) เพยีง

ส่วนน้อย แต่ความจริงก็เป็นจ�านวนหลายหมื่น ต่อไปภายหน้าเมื่อได้

มีการขยายการศึกษาบังคับไปจนถึงชั้นประถมปีที่ ๗ ทั่วหรือเกือบทั่ว

ราชอาณาจักรแล้ว คาดได้ว่าเด็กจะออกจากโรงเรียนน้อยลงเมื่อสิ้นปี

ท่ี ๔ และคงจะไปออกมากๆ ในตอนประถมปีที ่๗ แต่ในสภาพปัจจบุนั

นี้ยังเป็นดังภาพที่แสดงไว้

การบังคับให้เด็กไปเข้าเรียนนั้น ถ้าบิดามารดาผู้ปกครองเด็กที่

อยูใ่นเกณฑ์บงัคบั ไม่น�าเดก็เข้าโรงเรียนมโีทษปรบัไม่เกนิ ๕๐๐ บาท 

ถ้ายงักระท�าผดิซ�า้ต่อไปอกีกอ็าจจะรับโทษจ�าคกุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื

ปรับไม่เกนิ 1,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ส�าหรบักรณทีีร่ฐับาล หรอื
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เทศบาล หรือองค์การบริหารท้องถิ่นไม่สามารถจัดหาโรงเรียนให้พอ

กับจ�านวนเด็กแล้ว กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่ากระไรเลย นับได้ว่าที่

เรียกว่า “บังคับ” นั้น เป็นการบังคับฝ่ายเดียว และมีบางคนในพวก

เราก็เลยเห็นไปว่าไม่สู้จะยุติธรรมนัก ข้อที่ร้ายก็คือ เด็กในเกณฑ์เกิด

มจี�านวนมากกว่าจ�านวนทีจ่ะพอหาโรงเรยีนเข้าได้ พวกเราชาวไทยเมือ่

จะเปรียบกับชาติอื่นๆ ในเรื่องลูกมากแล้ว พวกเราไม่แพ้ใคร เฉพาะ

อย่างยิ่งในท้องไร่ท้องนา และเมื่อที่เรียนเกิดขึ้นไม่ทันกับจ�านวนเด็ก 

การบงัคบักไ็ร้ผล ในพระนครผูป้กครองมกัจะกระตอืรอืร้นทีจ่ะให้การ

ศึกษาแก่เด็ก เทศบาลบางทีก็พยายามจัดให้มีการเรียน ๒ ผลัด แต่

ในบางแห่งก็เกิดใช้วิธี national sport คือ ใช้วิธีแบบกีฬาเสี่ยงโชค จับ

สลากเด็ก ก็ปรากฏว่าเด็กบางคนสามารถจับสลากได้ทุกปี พ้นการ

ศึกษาไปได้ ไม่ต้องเข้าเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี

ท่านท้ังหลาย เมือ่พจิารณาดูตวัเลขในภาพหมายเลข 1 จะเหน็

ได้ว่าในชั้นประถมตอนต้นนั้น มีนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนถึง ๔ ล้าน

คนเศษในปีการศกึษา ๒๕๐๗ และเมือ่เทยีบกบัจ�านวนเดก็อาย ุ๗ ถงึ 

1๐ ขวบ จะเห็นได้ว่า นกัเรยีนนัน้มมีากกว่าจ�านวนประชากรในเกณฑ์

อายนุี ้ท่ีผมพดูเมือ่กีน้ีไ้ม่ขดักับตวัเลขนีเ้พราะเหตวุ่านกัเรยีนในประถม

ต้นนัน้เป็นนกัเรยีนทีอ่ายมุากกว่า 1๐ ขวบ เรยีนตกซ�า้ชัน้บ้าง มาเข้า

โรงเรียนทีหลังบ้างก็มีเป็นอันมาก แท้จริงนั้นเด็กอายุ ๗ ขวบ ไปเข้า

โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระนครและธนบรุแีล้วไม่สามารถเข้า

ได้มจี�านวนพนัๆ ปรากฏการณ์ทีเ่คยทราบมาแน่ชดัก็คือมผีูป้กครองเดก็

ไปขอให้อ�าเภอหรือเทศบาล ช่วยจดัการให้เดก็เข้าโรงเรยีนให้ได้เพราะ

มิฉะนั้นจะถูกปรับ เทศบาลบอกว่า “ไม่เป็นไรหรอก ๗ ขวบน่ะ ไม่มี

ใครเข้าได้หรอก รอไปอีกปีค่อยมาสมัครใหม่” อย่างนี้เป็นต้น

เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนได้แล้ว เด็กก็ยังเสี่ยงโชคอีกคือ อาจจะไป

ได้ครทูีม่คีณุวฒุ ิหรอืครทูีไ่ม่มคีณุวฒุ ิตามชนบทนัน้มกัจะพบแต่ครทูี่

ไร้วฒุ ิตามบ้านนอกโรงเรยีนมกัจะไม่มอีปุกรณ์การสอนหรอืการเรยีน 
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หรือบางทีมีแต่ไม่พอ สมุดหนังสือก็แพงเกินก�าลังผู้ปกครอง อาหาร

กลางวันก็ยากไร้ เคร่ืองแบบก็เป็นเร่ืองท่ีต้องฝืนซื้อ และระยะทาง

ระหว่างโรงเรียนกับบ้านบางทีก็เป็นอุปสรรคส�าคัญ ในพระนครและ

เมอืงอืน่ๆ โรงเรียนอาจจะมอีปุกรณ์ดีกว่า และผูป้กครองก็อาจจะยินดี

เสียสละให้เด็กได้รับการศึกษาดี แต่นักเรียนที่สมัครใจเรียนนั้นก็ยังมี

จ�านวนมากที่จับสลากไม่ได้

อุปสรรคใหญ่ส�าหรับเด็กในชนบทได้แก่การขาดเรียน เด็กๆ 

ปกติชอบวิ่งเล่นอยู่ในที่แจ้ง ไม่ชอบเข้าห้องเรียนอยู่เป็นธรรมดา ผู้

ปกครองบางคนสมคัรท่ีจะให้บุตรของตนเลีย้งควายมากกว่าไปโรงเรยีน 

ฝนตกขึน้เมือ่ใดกเ็ป็นเหตุพอทีจ่ะให้ย่อท้อต่อการเดนิไปโรงเรยีนเทีย่ว

ละ 1 กิโลเมตร เป็นต้น การตรวจตราสอดส่องให้เด็กไปโรงเรียนนั้น

บางทีกห็ย่อนไป บางทกีไ็ม่มีเอาเสยีเลย ตามกฎทีใ่ช้บงัคบัอยู ่เดก็คน

ใดที่ขาดเรียนจนเข้าห้องเรียนไม่ถึง ๖๐ ใน 1๐๐ ของจ�านวนชั่วโมง

ที่ก�าหนดให้เรียน จะถูกห้ามไม่ให้เข้าสอบ และผู้ที่สอบตกด้วยเหตุนี้

หรือเหตุอื่น จะต้องเรียนซ�้าชั้นในการศึกษาปีต่อไป เด็กที่ซ�้าชั้นก็มัก

จะเกเรไม่ยอมเรียนร่วมกับเด็กใหม่เพราะถือว่าต�่ากว่า และไม่ยอม

อ่อนน้อมต่อข้อบังคับซ่ึงเป็นปรปักษ์แก่ตนและซึ่งท�าให้ตนขายหน้า 

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีเด็กตกชั้นประถมที่ 1 มากผิดปกติ ผมไม่ได้น�า

ตัวเลขมาแสดงในที่นี้แต่ว่าเป็นจริงตามนี้ ส�าหรับในปีหลังๆ นี้ผมใคร่

จะเรียนว่า มีเด็กตกชั้นน้อยกว่าปีก่อนๆ ก็จริง แต่ยังเป็นจ�านวนมาก 

ผู้ใหญ่น่าจะถามตนเองว่าการลงโทษเด็กแบบนี้ชอบธรรมแล้วหรือ

บางโรงเรียนในชนบท ครูทั้งท่ีมีวุฒิและไม่มี ต้องสอนพร้อมๆ 

กันคนละหลายชั้น เพราะมีครูไม่พอ เงินเดือนแต่ละคนอาจไม่เกิน 

๕๐๐ บาท ในลักษณาการเช่นนี้จะพูดถึงสมรรถภาพหรือความเสีย

สละหรอืความซ่ือสตัย์ต่อหน้าท่ีย่อมปราศจากความหมาย เฉพาะอย่าง

ยิ่งเมื่อเป็นที่แน่ใจว่าไม่ค่อยจะมีใครมาตรวจตราว่ากล่าว

การท่ีเดก็เข้าเรียนชัน้ประถมปีที ่1  1๐๐ คน เรยีนต่อประถม
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ปีที่ ๕ เพียงประมาณ 1๐ คนเท่านั้น แสดงว่าความพยายามจัดการ

ศกึษานัน้ปราศจากผลเป็นอนัมาก เพราะจะหวังให้เดก็เหล่านีรู้ห้นงัสอื

เป็นการถาวรย่อมเป็นไปไม่ได้

ถ้าจะพยายามแก้ปัญหาประถมศึกษา ข้อที่เห็นได้ชัดก็คือเรา

ขาดแคลนโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ ขาดครู และขาดครูวุฒิ ผู้ปกครอง

และนักเรียนในถิ่นที่ยากแค้นต้องการความช่วยเหลือในด้านสมุด

หนงัสอื ดินสอ เส้ือผ้า และในบางกรณีกน่็าจะช่วยไปถึงอาหารกลางวนั

และการเดนิทาง ทัง้หมดนีแ้สดงว่ารฐับาลจ�าเป็นทีจ่ะต้องทุม่เทเงนิเพือ่

การประถมศึกษาอีกมาก แต่การจ่ายเงินโดยขาดสติ และความรอบรู้

ย่อมเป็นการจ่ายสญู ถ้าขาดการวางแผน การตรวจตรา การบงัคบัให้

เด็กไปเรียนจริงๆ แล้ว เงินก็สูญเปล่า ผมมีความเห็นว่าระบบประถม

ศึกษาบังคับ ๔ ปีนี้ น่าจะปรับปรุงให้ดีให้รัดกุมเสียก่อน ก่อนทีเ่ราจะ

ก้าวไปขยายระบบบังคบัไปถึง ๗ ปี แต่แน่ละเราจะต้องพยายามให้ได้

ใช้ระบบบงัคบั ๗ ปี โดยเรว็ทีส่ดุท่ีจะเรว็ได้ตามก�าลงัเงนิ เช่น พยายาม

เริม่ขยายงานใน ๕ ปี เป็นต้น ในระหว่างนี้เราจ�าเป็นจะต้องส่งเสริมให้

เด็กไปเข้าโรงเรียน วิธีลงโทษให้ซ�้าชั้นนั้นน่าจะพิจารณาว่าควรจะเลิก

ไหม เพราะเหตุว่าเด็กก็ต่างๆ กัน บางคนก็เติบโตด้วยสติปัญญาเร็ว

กว่าคนอื่น แต่บางคนก็เติบโตช้า ถ้าหากว่าเราลงโทษให้ซ�้าชั้นแล้วแก

อาย แล้วแกไม่มาโรงเรียน หนีโรงเรียนไป ก็เท่ากับว่าเราสามารถให้

แกมาโรงเรียนเพียง 1 ปี ถ้าหากว่าเรายอมให้แกขึ้นชั้นไปบ้าง ผ่อน

ผนัค่อยๆ ปรานปีราศรยัไปแล้ว แกกไ็ม่มคีวามละอายในการทีแ่กต้อง

ตกชั้น ผมพูดถึงเด็กอายุ ๗ ขวบถึง 1๐ ขวบ ถ้าเช่นนั้นละก็ยังมีหวัง

ว่าแกอาจจะอยู่ในโรงเรียนได้ถึง ๔ ปี อย่างนีจ้ะไม่ดกีว่าหรอื ผมเข้าใจ

ว่าจะถูกหลักจิตวิทยาเด็กมากกว่า ผมเสนออีกข้อหนึ่งว่าควรจะม ี

เจ้าหน้าที่คอยช่วยสนับสนุนให้ครูต่างๆ ท�าการสอนจริงๆ จังๆ และ

สนบัสนนุให้ผูป้กครองดแูลส่งเดก็ของตนไปโรงเรยีนโดยสม�า่เสมอ เงนิ

เดือนครูกน่็าจะได้พจิารณากนัให้ดแีละควรจะมวีธีิการอนัแยบคาย ส่ง
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เสริมให้ครูพยายามหาความรู้เพิ่มขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งให้ครูพยายาม

หาความรู้เพ่ิมขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ในระหว่างที่เรายังไม่

สามารถขยายการประถมศึกษาบังคับออกไปเป็น ๗ ปีเช่นนี้ เมื่อเด็ก

มาอยูค่รบ ๔ ปี ส�าเรจ็ประถมปีที ่๔ ไปแล้ว น่าจะชกัจงูโดยเจ้าหน้าที่

การศึกษาท้องถิ่นให้มีการชุมนุมนักอ่านหนังสือ ให้มีห้องสมุดขึ้น ให้

มีการชุมนุมในเวลาว่างงาน ส�าหรับฟื้นฟูหนังสือที่แกก�าลังจะลืมไป 

อย่างนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จ�าต้องออกจากโรงเรียนไปเพียงชั้น

ประถมปีที่ ๔ 

๒.�มัธยมศึกษา
มัธยมศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ สายคอื สายสามญัและสายอาชวีะ 

มัธยมศึกษาสายสามัญแยกออกเป็นตอนต้น ๓ ปี (คือ ม.ศ.1–๓) 

และตอนปลาย ๒ ปี (คือ ม.ศ.๔–๕) มัธยมศึกษาสายอาชีวะก็แยก

ออกเป็นตอนต้น ๓ ปีเหมือนกัน แต่ตอนปลายมี ๓ ปี ผู้ที่ส�าเร็จชั้น 

ม.ศ.๖ สายอาชพี จะได้ประกาศนยีบัตรอาชวีะช้ันสงู มธัยมศึกษาสาย

อาชพีตอนต้นนัน้ปรากฏว่าไม่เป็นท่ีนยิมและไม่ได้ผลสมความมุง่หมาย 

มีผู้เรียนแต่จ�านวนน้อย ขอได้โปรดดูภาพที่ ๓ ในชั้น ม.ศ.1, ๒ และ 

๓ ส่วนท่ีมีกาไว้เป็นจ�านวนน้อยเหลือเกิน รัฐบาลในปัจจุบันนี้เท่าที่

ทราบมีนโยบายที่จะเลิกเสีย โดยจะให้มีการสอนมัธยมศึกษาตอนต้น

เฉพาะสายสามัญเท่านั้น ฉะนั้นนักเรียนที่ส�าเร็จชั้น ม.ศ.๓ ก็อาจจะ

เลือกเรียนต่อ (ถ้ามีโรงเรียนรับและได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อได้) ๔ 

ทางด้วยกัน คือ

1.  เรียนต่อสายสามญั ๒ ปี ได้ประกาศนยีบตัรมัธยมบรบูิรณ์ 

และถ้าจะเรียนต่อไปก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้า

โรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียนฝึกหัดครู

๒.  เรียนต่อสายอาชีพ ๓ ปี เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรอาชีวะ

ชั้นสูง และถ้าจะเรียนต่อไปก็เรียนอีก ๒ ปี เพื่อให้ได้
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

๓.  เข้าโรงเรียนฝึกหัดครู เรียนอีก ๒ ปี ได้ ป.ก.ศ. อีก ๒ ปี 

ได้ ป.ก.ศ.สูง และอีก ๒ ปี ได้ปริญญาทางการศึกษา

๔.  เข้าโรงเรียนฝึกหดัครูอาชวีะ เรียน ๓ ปี ได้ประกาศนยีบตัร 

ครูอาชีวะ อีก ๓ ปี ได้ประกาศนียบัตรชั้นสูง เป็นต้น

๒.๑�จ�านวนนักเรียน
ในชั้นนี้ใคร่เสนอให้พิจารณาปริมาณนักเรียนในโรงเรียนเทียบ

กับจ�านวนประชากรตามหมวดอายุ ตามภาพหมายเลขที่ 1

เมื่อเทียบกับจ�านวนเด็กในหมวดอายุท่ีควรจะตรงกับชั้นการ

ศึกษากับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนแล้ว จะเห็นได้ว่ารุ่น 11 ถึง 1๓ ขวบ 

มีประชากรถงึ ๒,๒๕๐,๐๐๐ คน แต่มคีนท่ีอยู่ในโรงเรยีนในชัน้ประถม

ปลายเพียง ๔ แสนเศษ อาจจะอยู่ในชั้นประถมต้นอยู่บ้างเป็นจ�านวน

มากกจ็ริง แต่ก็คาดว่าอย่างน้อยคงจะม ี1 ล้านคนทีไ่ม่ไปโรงเรยีน รุน่ 

1๔ ถึง 1๖ ปีคงจะมีประมาณ 1 ล้าน ๕ แสนคน ที่ไม่ได้เล่าเรียน 

โดยใช้วิธีลบดังที่ได้เสนอไว้ ส�าหรับเด็กอายุ 11 ถึง 1๓ และรุ่น 1๗ 

ถึง 1๘ ปี ประมาณอีก 1 ล้านคน รวมตั้งแต่อายุ 11 ถึง 1๘ ปี  

ใน พ.ศ.๒๕๐๗ มเีดก็และคนรุน่หนุม่รุน่สาวทีไ่ม่ได้เรยีนหนงัสอือยูใ่น

โรงเรียนถงึ ๓ ล้าน ๕ แสนคน ในจ�านวนนีค้งจะมเีป็นอนัมากทีท่�างาน

เป็นอาชีพ เช่น ท�านา ท�าสวน รับจ้างต่างๆ แต่คงจะมีจ�านวนไม่น้อย

ใน ๓ ล้าน ๕ แสนคนนีท้ีห่างานท�าไม่ได้ และเมือ่เดก็วยัรุ่นไม่ได้เรยีน

หนังสือและไม่ได้ท�างาน ช่องทางที่จะเกิดปัญหาเยาวชน หรือปัญหา

อนัธพาลวยัรุ่นกย่็อมมมีาก น่ากลวัอนัตรายเป็นปัญหาทางสงัคม

ที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ไปโรงเรียนหรือไปเข้ามหา- 

วิทยาลัย หรือแม้แต่ในคณะเศรษฐศาสตร์นี้แล้วจะเป็นอันธพาลไม่ได้ 

อาจจะมีเหมือนกันในที่นี้ แต่ว่ามีช่องทางน้อยกว่าเด็กที่ไม่สามารถที่

จะเข้าโรงเรียนได้และไม่มีงานท�า เพราะฉะนั้นที่เราบ่นๆ กันว่าปัญหา
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วัยรุ่นและอันธพาลมีมากในประเทศไทยนั้น เมื่อหวนคิดกลับไปแล้วก็

จะรู ้สึกว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์มากที่เด็กว่างงานอยู่เยอะแยะและไม่

สามารถไปเข้าโรงเรียนได้ แล้วมีอันธพาล เพียงเท่านี้เท่านั้น น่าจะมี

มากกว่านี้

พิจารณาจากแง่ของตัวเด็กเอง เราต้องการให้เด็กของเราเป็น

พลเมืองดี มีความคิด เป็นคนดีทั้งในครอบครัวและในหมู่คณะ ถ้าเรา

เชือ่ว่าการศกึษาจะส่งเสริมให้เป็นคนดีได้แล้ว ก็น่าเสยีใจยิง่นกัทีม่เีด็ก

วัยรุ่นอายุ 11 ถึง 1๖ ปี จ�านวนถึง ๒ ล้าน ๕ แสนคน ไม่ได้รับการ

ศึกษาถึงขนาด ผลเสียหายในเรื่องนี้มีมาก เช่น การส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย ก็น่าคิดว่าเราร่างรัฐธรรมนูญกันจะได้ผลเพียงใด ถ้า

ประชากรของเรายงัขาดการศกึษาอยู่มากเช่นนี ้และการทีเ่ราจะอวดอ้าง

กบัใครว่าคนไทยรูห้นงัสอืกนัมากถงึ ๖๐–๗๐–๘๐% นัน้ จะมมีลูแห่ง

ความจริงเพียงใด

ถ้าพิจารณาจากแง่เศรษฐกิจประชาคม ความจริงก็มีอยู่ว่า คน

ที่มีการศึกษาดีย่อมท�างานได้เฉลียวฉลาดและได้ผลดีกว่าคนท่ีไร้การ

ศึกษา ถ้าข้อนี้เป็นความจริง การเพิ่มผลผลิตของชาติไทย ย่อมจะ

ประสบผลส�าเร็จไม่ได้ ในเมื่อคนของเรายังรู้หนังสือแบบงูๆ ปลาๆ ผู้

เชี่ยวชาญการศึกษาได้วางเป้าหมายไว้ส�าหรับประเทศต่างๆ ในเอเชีย

ว่า ถ้ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมอยู่ 1๐๐ คน ก็ควรจะมีนักเรียนชั้น

มธัยมประมาณ ๒๖ คน ประเทศในเอเชยีนี ้ประเทศญีปุ่น่เขาสามารถ

ท�าการได้ดีกว่าเป้าหมายแล้ว คือไปได้ถึงอัตราส่วน 1๐๐ ต่อ ๒๙ 

ประเทศไทยเราแม้จะรวม ป.๕–๖–๗ ไว้ในชั้นมัธยมจนถึง ม.ศ.๕ ก็

ยังได้อัตราส่วนเพียง 1๐๐ ต่อ ๒๐ ถ้าตัด ป.๕–๗ ออกถอืเป็นชัน้

ประถม อัตราส่วนจะเหลอืเพยีง 1๐๐ ต่อ ๘ ซึง่นับว่าต�า่กว่าเป้าหมาย 

๒๖ ของเอเชยีอย่างไกลมาก

ข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและประชาชนของเราม ี

หน้าที่ด่วนและส�าคัญที่สุดอยู ่ข้อหนึ่งคือ พยายามสร้างโรงเรียน
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มัธยมศึกษาให้เด็กของเราได้เรียนมากยิ่งๆ ขึ้นไป เราต้องการทั้ง

โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียน

ส่วนท้องถิ่น เฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการครูส�าหรับโรงเรียนมัธยมอีก

มากมายหลายเท่าของจ�านวนทีเ่รามอียูใ่นเวลานี ้ถ้าจะมปัีญหาถามว่า

ประเทศเราจนอยู่อย่างนี้ จะสามารถเจียดเงินมาเพื่อการศึกษาได้พอ

เพียงหรือ หรือถ้าจะถามว่า Can we afford it? ค�าตอบที่เป็นภาษา

อังกฤษก็ควรจะเป็นว่า We cannot afford not to do it. หมายความ

ว่าถ้าเราไม่สามารถเจยีดเงนิมาเพือ่การศกึษา กไ็ม่น่าจะสามารถเจียด

เงนิไปส�าหรับเรือ่งอ่ืน เพราะปัญหาอืน่ๆ เช่น ภยัคอมมวินสิต์ อนัธพาล 

อาชญากรรมวัยรุ่น การปกครองประชาธิปไตย หรือแม้แต่ปัญหาการ

เศรษฐกิจและการผลิตต�่า ปัญหาเหล่านี้จะป้องกันแก้ไขไม่ได้ ถ้าเรา

ไม่ยอมลงทุนในสิ่งที่ประเสริฐที่สุด คือ คน 

ถ้าเป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศไทยทั้งรัฐบาลและประชาชนจะ

ต้องใช้ก�าลังเงินและก�าลังคนลงทุนเพ่ือการศึกษาให้มากจริงๆ แล้ว 

หลักการที่ควบคู่มาก็คือถ้าจะต้องใช้เงินมาก จะต้องพยายามใช้ก�าลัง

เงินและก�าลังคนนั้นให้ได้ผล ให้มีสมรรถภาพดีจริงๆ ถ้าเป็นเช่นนี้ค�า

ว่า “ประหยัด” ในความหมายแท้จริงก็จะต้องเป็นค�าขวัญ เช่น ก่อน

จะสร้างโรงเรียนใดให้มีความสวยงามเป็นพิเศษหรือมีหอประชุมอัน

หรูหรา จะต้องค�านึงถึงปริมาณโรงเรียนที่ควรจะงอกเงยจากการอด

กลัน้ทีจ่ะไม่สร้างหอประชมุนัน้ เจ้าหน้าทีใ่นเรือ่งนีจ้ะต้องวางแผนการ

และโครงการระยะยาวให้รอบคอบเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหล การเหลว

ไหล และเพ่ือให้สนบัสนนุการลงทุนแก้ปัญหาให้ถูกจดุ ตามล�าดบัความ

ส�าคัญของงานแต่ละด้าน

ในชัน้มธัยมศกึษานัน้ ควรจะสงัเกตได้ว่าเดก็ของเรามกัจะออก

จากโรงเรียนไปเป็นจ�านวนมากระหว่าง ม.ศ.๓ กับ ม.ศ.๔ (ดูตาราง

หมายเลข ๒) ม.ศ.๓ ออกไปสามหมืน่เศษท้ัง ๒ ปี ทัง้ ๒๕๐๔ และ 

๒๕๐๗ และ ม.ศ.๔ ก็ออกไปมากถึงหมื่นห้าและเก้าพันเศษใน ๒ ปี
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นั้น และอีกชั้นหนึ่งออกไปเมื่อจบ ม.ศ.๕ เด็กที่ออกไปทั้ง ๒ ประเภท

นี้เมื่อออกไปเข้าโรงเรียนไม่ได้ ค�าตอบก็คือจะต้องท�างาน เมื่อจะต้อง

ท�างานก็จะต้องมีวิชาชีพจึงจะท�างานได้ มิใช่จะเรียนรู ้แต่ในวิชา 

“หนังสือ” เท่านั้น จะเห็นได้ว่าเด็กที่ส�าเร็จ ม.ศ.๓ หรือ ม.ศ.๕ สาย

สามัญนั้นหางานท�าได้ยาก แม้แต่ราชการก็ไม่ใคร่อยากรับ ชอบรับ

พวกส�าเร็จพาณิชยการมากกว่า แม้จะเสียเงินเดือนมากกว่า มองจาก

แง่แผนการเศรษฐกิจส่วนรวมก็จะต้องการใช้ผู ้มีฝีมือทางการช่าง

ส�าหรับท�าถนน ก่อสร้าง รังวัด ขุดคลอง ท�าการอุตสาหกรรม และ

ต้องการผู้มีความรู้เบื้องต้นในด้านเกษตรกรรม การป่าไม้เป็นอันมาก 

เม่ืองานเหล่าน้ีเป็นงานทีม่ผีูต้้องการหาคนมาท�างาน ในด้านนีผู้ห้างาน

ก็ควรจะได้แสวงหาวิชาที่มีผู้ต้องการนี้ จะได้ประโยชน์ทั้งในด้านส่วน

ตัวและส่วนรวม ฉะนั้นถึงเห็นว่าการศึกษาสายอาชีวะใน ม.ศ.ต้น ก็

เป็นสิง่ส�าคญัไม่ใช่น้อย สงัเกตดจูากภาพที ่๓ (ท้ายบท) จะเหน็ว่า ใน

ชัน้นีม้ผู้ีเรียนอาชวีศกึษาน้อยเตม็ท ีและรฐับาลด�ารจิะเลกิเสีย ถ้าเป็น

เช่นนัน้กน่็าเสยีดาย เพราะการทีโ่รงเรยีนอาชวีะชัน้ ม.ศ. ต้นในประเทศ 

ไทยเท่าท่ีเป็นอยูใ่นอดตีและปัจจุบันไม่ได้ผลนัน้ กเ็ป็นเพราะเหตหุลาย

ประการซึง่ควรจะแก้ไขได้ พวกเราทีเ่ป็นผูใ้หญ่แล้วคงจ�าได้ว่าที่รัฐบาล

ตั้งโรงเรียนในคร้ังน้ัน ท่านตั้งด้วยการโบกมือ คือหมายความว่าคร้ัง

หนึ่งต้องการโรงเรียนอาชีวะทุกจังหวัด ท่านโบกมือทีหนึ่ง โรงเรียน

ช่างไม้กเ็กดิข้ึนพรึบ่ ๗๐ จังหวัด ครกูไ็ม่มหีรอืไม่มวีฒิุ นกัเรยีนทีเ่รียน

ไปแล้วกสู้็อ้ายตีท๋ีฝึ่กอยูท่ีร้่านข้างๆ บ้านไม่ได้ และก็น่าประหลาดเหลอื

เกินที่โรงเรียนช่างไม้มีถึง ๗๐ โรงเรียน แต่โรงเรียนเกษตรในชั้น 

ม.ศ.ต้นมีไม่ถึง 1๐ โรงเรียน และความจริงแม้โรงเรียนเกษตรก็ไม่ได้

ผล เพราะเหตุว่าเราไม่ได้จูงใจเด็กและจูงใจผู้ปกครองให้มุ่งหน้าเรียน

ในด้านเกษตรหรือมุ่งหน้าเพื่อท�างานด้านเกษตร หรือมุ่งหน้าเรียน

ทางการช่าง เราใช้แบบเงียบๆ เรียนที่ไหนไม่ได้แล้วก็เชิญมาเรียนที่นี่

ก็แล้วกัน โอกาสหน้าอาจกลับเข้ามัธยมสายสามัญได้อีก อาจกลับเข้า
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มหาวิทยาลัยชั้นสวรรค์ได้อีก เป็นต้น ท�าอย่างนี้ก็โกหกกันไม่ได้นาน 

เพราะโรงเรียนก็ไม่มีใครเข้าเรียน ข้อบกพร่องเหล่านี้พอจะช่วยแก้ไข

ได้และถ้าเร่ิมต้นกันใหม่ก็คงมีทางส�าเร็จ แต่ไม่ใช่ใช้วิธีโบกมือสร้าง

โรงเรยีน ฉะนัน้จงึไม่ควรเลกิ แต่ควรขยายออกให้กว้างขวางยิง่ข้ึน โดย

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้หมดไป เฉพาะอย่างยิ่งในด้านฝึกหัด

นกัเรยีนให้รู้จกัใช้มอืและเครือ่งมอืจรงิๆ โดยไม่ให้ความหวงัทีผ่ดิๆ ว่า 

เข้ามาเรียนแล้วจะสามารถต่อมหาวิทยาลัยได้

ขณะนีใ้คร่จะเสนอตัวอย่างของโครงการทีก่ระทรวงศึกษาธิการ

และสภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาตไิด้ร่วมกนัพจิารณาโครงการที ่1 

เพ่ือพฒันาการอาชวีศกึษาชัน้มธัยม ได้แก่ โครงการปรบัปรงุอาชวีศึกษา

ในขัน้ไปต่อมัธยมตอนปลาย โครงการนีก้�าลงัเจรจาอยูก่บัธนาคารโลก 

จะเป็นโครงการ ๓ ปี มกีารปรับปรุงและขยายโรงเรยีนการช่างอตุสาห- 

กรรม 1๔ โรงเรียน รับนักเรียนได้ทัง้หมด ๗,๐๐๐ คน ผลติได้ปีละ 

๒,1๐๐ คน กป็รบัปรงุและขยายโรงเรียนเกษตรกรรมชั้น ม.ศ.ปลาย

อีก ๙ โรงเรียน รับนักเรียนได้ ๓,๘๐๐ คน ผลิตได้ปีละ 1,1๕๐ คน 

ในโครงการนีจ้ะมกีารปรบัปรงุการฝึกหดัครทัูง้ทางช่างและทางเกษตร 

โครงการนีร้วมท้ังการจดัซือ้เครือ่งอปุกรณ์การสอนและการฝึก จะต้อง

ใช้เงินประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท

อีกโครงการหน่ึงท่ีจะช่วยให้เด็กในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้

สามารถเรียนวิชาชพีด้วย เพือ่เตรียมไว้ออกท�างานเมือ่จบ ม.ศ.๓ โดย

จะให้เรียนปนไปกับเด็กในชั้นสายสามัญ เรียกว่าโรงเรียนผสม 

(Comprehensive school) ตามโครงการนี้จะพยายามปรับปรงุขยาย

โรงเรยีนปัจจบุนั 1๙ โรงเรียน และสร้างใหม่ 1 โรงเรียนในท้องทีต่่างๆ 

กระจายทั่วราชอาณาจักร นักเรียนอาจจะเลือกสายอาชีพได้ ในเมื่อ

จบ ม.ศ.1 แล้ว และเมื่อจบ ม.ศ.๓ ก็จะมีวิชาชีพซึ่งได้เรียนมาแล้ว  

๒ ปี คาดว่าโครงการนี้จะใช้เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๒๐ ล้านบาท 

เป็นโครงการ ๕ ปี
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โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ดีน่าสนับสนุน แต่ท่านทั้งหลาย

จะเห็นได้ว่า เราพูดถึง ๔๐๐ ล้าน ๓๐๐ ล้าน ซ่ึงเป็นจ�านวนเงิน

มากมาย แต่มาถึงจ�านวนคนที่จะผลิตออกมาได้เพียง ๒,๐๐๐ คน 

หรือ 1,๐๐๐ คน ทั้งๆ ที่ปัญหาในกระดาษนี้พูดถึงเป็นเรือนแสน น่า

เสียดายที่เราเผชิญกับปัญหาและจ�าเป็นต้องใช้เงินมากส�าหรับที่จะได้

คนน้อย แต่ผมคิดว่าถึงอย่างไรก็ดีเป็นเรื่องแรกเป็นตอนต้น ถ้าเรารอ

ไปเร่ืองจะใหญ่ขึ้น จึงน่าจะสนับสนุนและน่าจะพยายามให้เป็นไปได้

ตามที่ต้องการ และนอกจากนั้น โครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่

ไม่เกี่ยวกับการกู้เงิน จะต้องใช้เงินงบประมาณมากนั้นก็ควรจะได้รับ

การพิจารณาร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อที่จะได้

สามารถด�าเนินการไปได้โดยรวดเร็ว ในระหว่างนี้ เมื่อเราไม่สามารถ

แก้ปัญหาให้ได้ทัว่ ผมกเ็สนอว่าควรทีจ่ะม ีmobile unit คอืออกไปช่วย

สอนวิชาชีพแก่เด็กในชนบท ควรจะมีโรงเรียนกลางคืนในที่ต่างๆ ทั่ว

ราชอาณาจักร เพื่อที่จะได้สามารถท�าให้การสอนโดยปกติ เม่ือท�าไม่

ได้ก็สอนพิเศษขึ้นเพื่อให้ได้ผลดี

๒.๒�คุณภาพการศึกษา
การศึกษาก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ จะค�านึงถึงแต่เฉพาะเรื่อง

ปริมาณมิได้ จะต้องพิจารณาถึงคุณภาพเป็นเรื่องส�าคัญ เท่าที่สังเกต

และศกึษาดูจะเหน็ได้ว่า วิธกีารสอนและวิธกีารเรียนของเรายงับกพร่อง

อยู่บ้าง ข้อที่ควรจะปรับปรุงใคร่จะเสนอดังนี้

(1) ควรฝึกฝนให้นักเรียนมีนิสัยในการอ่านและเขียนหนังสือ 

เม่ือผมเป็นนักเรียนมีสุภาษิตอยู่ว่า สุ จิ ปุ ลิ เท่าที่สังเกตดูเวลานี้ 

แม้แต่ในมหาวิทยาลัยก็ยังเรียนถึง สุ คือฟังเท่านั้น ฟังเลกเชอร์ จิ 

จินตนาการ การที่จะคิดไม่ค่อยจะมี ปุ ไม่กล้าถาม ลิ ไม่กล้าเขียน 

ออกข้อสอบไปในชัน้มหาวิทยาลยัแม้แต่ในคณะเศรษฐศาสตร์ ให้แสดง

เหตุผล แสดงได้ครึ่งหน้า ไม่มีเหตุผล เป็นต้น หากนักศึกษาไม่ได้เริ่ม
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มีนิสัยในการอ่านการเขียนหนังสือเสียแต่แรกแล้ว เอาแต่ฟัง ท่องจ�า 

หมดเวลาเรียนแล้วเป็นเวลาดูหนัง นับไม่ได้ว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริง 

เพราะฉะนั้นการสร้างห้องสมุดและการบังคับให้เด็กได้เรียนได้อ่าน

หนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง จึงเป็นของที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

(๒) นักเรียนวิทยาศาสตร์ควรจะได้รับการฝึกฝนทางทดลอง

ปฏิบัติ เครื่องมือทดลองปฏิบัติเหล่านี้จะต้องลงทุนซื้อ และเมื่อซื้อมา

แล้วก็ไม่เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ ไม่กลัวจะเสีย ส�านักงบประมาณก็ต้อง

ให้ค่าพัสดุให้มากขึ้นเพ่ือทดลองได้ดี เช่นนี้จึงจะใช้เครื่องมือเป็นทาส 

ไม่ใช่เป็นทาสของเครื่องมือ

(๓) นักเรียนอาชีวะทางการช่างและทางการเกษตรก็เช่น

เดียวกัน ต้องฝึกหัดใช้เครื่องมือเป็นและใช้จนเคยชิน เท่าที่เคยทราบ

มานักเรียนบางคนที่เรียนจะออกมาเป็นครู บางคนยังไม่เคยจับต้อง

เครื่องมือด้วยซ�้า จริงอยู่เครื่องมือและวัสดุการปฏิบัตินั้นแพง แต่เชื่อ

ว่าตัดรายการสร้างตึกอาคารหรูๆ ออก เอาเงินมาใช้ส�าหรับเครื่องมือ

จะดีกว่าแน่

(๔) ตราบใดทีรั่ฐบาลยังไม่สามารถสร้างโรงเรยีนให้พอเพยีงก็

จ�าเป็นท่ีจะต้องสนับสนุนโรงเรียนราษฎร์ให้ดีข้ึน การสนับสนุน

โรงเรียนราษฎร์นี้ น่าจะเป็นหัวข้อยืดยาวที่ผมจะได้น�ามาเสนอได้ แต่

ว่าใคร่จะกล่าวสั้นๆ ว่ารัฐบาลควรจะสนับสนุนและควบคุมให้คุณภาพ

ของโรงเรยีนราษฎร์เป็นไปโดยด ีให้มมีากขึน้ เช่นทีใ่ดมโีรงเรยีนราษฎร์

อยู่แล้ว ก็ไม่มีการตั้งโรงเรียนรัฐบาลไปแข่งขันกับเขา ท�าให้โรงเรียน

ราษฎร์ล้มไปหมด แต่การควบคมุคณุภาพของโรงเรยีนราษฎร์ขึน้อยูก่บั

ค่าเล่าเรียน และเงนิสนบัสนนุโรงเรยีนราษฎร์ ซึง่เป็นเรือ่งใหญ่

(๕) การตรวจตราควบคมุและแนะแนวแก่ครตูามโรงเรยีนต่างๆ 

ควรจะได้ท�าเป็นประจ�า เฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ไกลออกไป เพราะ

นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ครูท�างานโดยเข้มแข็งแล้ว ยังจะ

สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้รวดเร็วทันใจด้วย
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(๖) กระทรวงศกึษาธกิารควรจะขอความเหน็และขอค�าปรึกษา

จากนักอุตสาหกรรม พ่อค้า เกษตรกร และบุคคลที่จะเป็นนายจ้าง 

ของนกัเรียนเหล่านี ้ชกัจูงให้นกัเรยีนของตนได้รบัความสนใจจากท่าน

เหล่านีใ้นการจัดหลักสูตรการศึกษาสายอาชีวะ ส�าหรับสายสามัญผม

คิดว่า เจ้าหน้าท่ีวิชาการของมหาวิทยาลัยที่จะรับนักเรียนไปต่อน้ันก็

น่าจะเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในชั้นมัธยมได้

๓.�การฝึกหัดครู
การฝึกหัดครูเป็นเรื่องส�าคัญยิ่งในการศึกษา ส�าคัญยิ่งกว่าเงิน 

เพราะถ้าเราขาดเงินเรายังพอจะหยิบยืมเพื่อนฝูงได้ แต่ถ้าเราขาดครู 

เราจะยืมครูฝรั่ง ครูแขก ครูจีนมาก็ไม่สู้จะถนัดนัก และยืมชนิดพูด

ไทยกับเด็กได้ก็มีน้อย (ส่วนเงินนั้นพูดได้ทุกภาษา) ฉะนั้นการขยาย

การศึกษาจะกระท�ากันได้เมื่อใด จะต้องพยายามขยายการฝึกหัดครู

ก่อน จึงจะเริ่มได้มีผลดีจริงๆ

การฝึกหดัครมูอียูห่ลายชนดิ ครบูางคนเรยีนเก่งมวีชิามาก แต่

สอนไม่เป็น ชนิดนีต้้องพยายามอบรมให้รู้วิธสีอน แต่บางคนในประเภท

นีก้อ็บรมไม่ได้เพราะนสัิยไม่ให้ ถ้าเช่นน้ันกเ็ป็นการจ�ากัดทางธรรมชาติ 

น่าเสียดายช่วยไม่ได้ แต่บางทีเราฝึกหัดครูกันจนเพลิน ถือว่าวิชาครู

เป็นกุญแจวิเศษดอกเดียวในโลก สอนวิชาครูกันเพลินไปจนสอนเก่ง 

แต่วิชาที่จะสอนถ่ายทอดนั้นเพิกเฉยเสีย สอนเก่งแต่สอนอะไรไม่ได้ 

เมื่อปีกลาย รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาถึงกับบอกศาลาเลิกจ้าง

ครูจ�าพวกสองนี้ ในประเทศไทยเราก็ปรากฏว่ามีครูจ�าพวกนี้อยู่บ้าง  

น่าจะพยายามสร้างอัตราส่วนให้เหมาะสม

การฝึกหัดครูในระยะที่ขาดแคลนครูวุฒิน้ี ควรจะกระท�าเป็น

หลักสูตรสั้นๆ มากกว่าหลักสูตรยาว หลักสูตรยาวจ�าเป็นต้องท�า แต่

ว่าหลักสูตรสั้นนั้นควรจะระดมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้สามารถ

ผลิตครูออกไปท�างานได้จริงๆ โดยเร็ว
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ปัญหาส�าคัญอยู่ท่ีการจูงใจให้ครูเป็นครูอยู่ได้นานๆ ไม่ใช่ถือ

อาชีพครูเป็นเรือจ้าง เพราะครูอาจจะมีเกียรติ ไม่ใคร่จะมีศักดา ไม่

เหมือนข้าราชการบางกรมทีม่รีถหลวงขีก่นัตัง้แต่ชัน้โทขึน้ไป ฉะนัน้ครู

บางประเภทที่เราอัตคัดจริงๆ ควรจะได้รับเงินเดือนในอตัราพเิศษเป็น

ส่ิงทีจ่งูใจ และเป็นการทดแทนให้เกดิความยุตธิรรมในสังคมยิ่งขึ้น ที่

กล่าวมานีห้มายถงึครทูกุระดบั คอืประถม มธัยมสามญั มธัยมอาชีวะ 

และอุดมศึกษา

๔.�การอุดมศึกษา
ทกุวนันีท้ัง้รัฐบาลและเอกชนยงัคงถือคตว่ิาเดก็ทกุคนควรจะเข้า

มหาวิทยาลัยได้หมด ข้อนี้ใคร่จะเสนอว่าเป็นมิจฉาทิฐิ คือเป็นความ

ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเปรียบได้กับ 

โรงพยาบาลบ้า คนต้องบ้าจงึเข้าโรงพยาบาลบ้าได้ จงึจะเหมาะสม คน

ดีๆ  จะไปเข้าโรงพยาบาลบ้าย่อมไม่ได้ คนทีจ่ะเข้ามหาวทิยาลยัได้ต้อง

เป็นคนทีเ่หมาะกบัการเรียนวิชาในขัน้อดุมศกึษา ถ้าจะรับกันพร�า่เพรือ่

ก็จะท�าให้ระดับมาตรฐานของการศึกษาขั้นอุดมต�่ากว่าที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ดี จ�านวนคนที่ควรจะเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศเรา

นับว่ายังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญของ UNESCO ดังที่ได้อ้าง

มา ได้พิจารณาวางเกณฑ์ไว้ว่า อัตราส่วนของนักเรียนมหาวิทยาลัย

เทยีบกบันกัเรียนชัน้ประถมส�าหรบัเอเชยี ควรจะเป็น ๒ ต่อ 1๐๐ คอื

หมายความว่าชัน้ประถมม ี1๐๐ ชัน้ อดุมควรม ี๒ อตัราส่วนนีส้�าหรบั

ประเทศญี่ปุ่นเท่ากับ ๗ ต่อ 1๐๐ (สหรัฐอเมริกา ๒๐ ต่อ 1๐๐ 

แคนาดา 1๓ ต่อ 1๐๐ ฝรั่งเศส ๘ ต่อ 1๐๐ อังกฤษ ๕ ต่อ 1๐๐) 

ของไทยเรา ๐.๙ ต่อ 1๐๐ ปัญหาส�าหรับเมืองไทยในเรื่องนี้มีอยู่ ๒ 

สถาน คือมหาวิทยาลัยมีน้อยควรเพิ่มมหาวิทยาลัยขึ้น แต่ปัญหาที่

ส�าคัญคือคนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้คือนักเรียนมัธยมนั้น ยังมี
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มาตรฐานการศึกษาต�่าเกินไป ฉะนั้นต้องแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานขั้น

นี้ด้วย ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง (ไม่ต้องกล่าวชื่อ) ยังมีอาจารย์พิเศษ

คอือาจารย์ท่ีไม่ประจ�า ไปขอให้เขามาช่วยสอนอยู่มาก กต้็องของ้อเขา

อยู่มาก (อย่างคณะเศรษฐศาสตร์ของบางมหาวทิยาลยั) ในกรณีเช่นนี้ 

ต้องแก้ปัญหาด้วยการหาอาจารย์ประจ�ามาให้ได้มากในมหาวิทยาลัย

นั้น นอกจากนี้จะแก้ได้ด้วยเรื่องเงินเดือนอีก ข้อนี้ประกอบกับปัญหา

อื่นๆ ท�าให้คิดในท�านองที่ว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรเลยที่จะอยู่ในระบบ

ราชการ เพราะเหตุว่าการแต่งตั้ง การถอดถอนการตั้ง การพิจารณา

อะไรท�าได้ล�าบากเต็มที รัฐบาลควรจะให้เงินแต่ไม่ควรจะบังคับให้อยู่

ในราชการ ควรที่จะปลดปล่อยมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้หลุดพ้นออกไป

จากระบบราชการเสีย การแก้ปัญหาเฉพาะต้ังระบบพิเศษข้ึน เช่น 

ระบบ ก.ม.1 เอาไว้ล่อใจนั้น ปรากฏว่าไม่ได้ผลเลย

มีประชาชนเป็นจ�านวนมากทีไ่ม่สามารถเข้ามหาวทิยาลยัได้ แต่

อยากเรยีนวชิาพิเศษขัน้อดุม ข้อนี้น่าจะส่งเสรมิให้เขาเรียนอย่างทีเ่รา

เคยได้พดูกนัถงึเรือ่งบรหิารศาสตร์ ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้องมคี�าว่าคณะอยูข้่าง

หน้า เราน่าจะสนับสนุนแต่ควรจะจัดให้เป็นการทั่วไป เป็น Technical 

school, Technical college และควรจะใจแข็งไม่ประสาทปริญญา 

เพราะเหตุว่าถ้าประสาทปริญญาแล้ว ค�าปริญญาก็พร�่าเพรื่อ น่าจะ

สามารถอทิุศวชิาให้เขาโดยให้ประกาศนียบัตร ก็เป็นการสมควรแล้ว

ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการศึกษาข้ันอุดมศึกษา ได้แก่การ

ขาดแคลนผู้มีฝีมือด้านวิศวกรรม แพทย์ และเกษตร เพราะฉะนั้น

รัฐบาลควรสนบัสนนุโครงการพฒันาส�าหรบัประเภทนีข้ึน้มาเป็นพเิศษ 

ซึ่งคงจะปรากฏเป็นรูปโครงการกู้เงินในไม่ช้า

1 ระบบข้าราชการมหาวิทยาลยั (ก.ม.) แยกไปจากระบบข้าราชการพลเรอืน

โดยปกติ (ก.พ.)



๒๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

คุณภาพทั่วๆ ไปของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยต้องยอมรับว่า

ยังเป็นเรื่องที่โอ้อวดกับต่างประเทศมิได้ เรื่องนี้จะต้องแก้ไขทั้งในด้าน

ผู้อ�านวยการคือ ขั้นคณบดี ขั้นคณาจารย์ และข้ันนักศึกษา เฉพาะ

อย่างยิง่นักศึกษาควรหาเวลาศึกษาด้วยตนเองมากกว่าฟังค�าบรรยาย 

เวลาว่างจากการบรรยายนัน้ต้องใช้อ่านหนงัสอืหรอืปฏิบตัทิดลอง ห้อง

สมุดก็ควรจะเตรียมไว้ นักศึกษาจะต้องถืออยู่เสมอว่าบิดามารดาจ้าง

ให้มาเรียน โดยให้เงนิเดอืนส�าหรบัมาเรยีน ไม่ใช่ว่าวนัหนึง่มาเรยีน ๓ 

ชั่วโมงเสร็จแล้วไม่ต้องเรียน นักเรียนควรถือว่าต้องท�างานเต็มเวลา 

ต้องถืออีกอย่างหนึ่งว่าการเรียนก็เหมือนการผลิตอย่างอื่น เอาแรงใส่

ไปเท่าใดก็จะน�าผลกลับมาได้เท่านั้น ถ้าลงแรงน้อยก็ได้น้อย ลงแรง

มากก็ได้มาก เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องอ่านหนังสือให้มาก

การอ�านวยการศึกษา
เม่ือเหน็การศกึษาเป็นเรือ่งส�าคญัไม่ใช่เป็นเรือ่งทีเ่ราจะเพกิเฉย

ได้ง่าย เราก็ต้องพยายามเจียดเงินมาใช้จ่ายด้านนี้ให้มาก รัฐบาลไทย

ได้ลงมติรับรองว่าจะตั้งงบประมาณส�าหรับการศึกษาให้มากขึ้นปีละ 

1๐% ทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ เป็นต้นไป คือให้แต่ละปีเพิ่มข้ึนกว่าปี

ก่อน 1๐% ทุกปี เช่นนี้ก็หมายความว่าภายใน ๗–๘ ปี อาจจะเพิ่ม

ขึ้นเท่าตัว ทั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ชอบ แต่เมื่อต้องใช้เงินมาก ก็ต้อง

พยายามใช้แบบประหยัด คอืต้องวางโครงการระยะเวลายาวคาดการณ์

ไกลและรอบคอบ ต้องระวังการรั่วไหล เหลวไหล และที่ส�าคัญที่สุด

ต้องอ�านวยการให้ดี

การศึกษาขั้นต่างๆ นั้น ควรจะแยกออกตามความสามารถของ

นักเรียน ไม่ใช่แยกออกตามความสะดวกและตามอ�านาจที่เจ้าหน้าที่

ของรฐับาลอยากจะได ้นโยบายการศกึษาทกุชัน้ตัง้แต่ประถมถึงอุดม 

ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราจะประกอบท่อ โดยใช้วิธีแยกให้คน
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หนึ่งท�าท่อช่วงแรก อีกคนหนึ่งท�าช่วงสอง อีกคนท�าช่วงสาม ท�าไม่ได้

แน่ ไม่ใช่พายเรือกันคนละที ฉะนั้นควรอยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงเดียวกัน ทั้งประถม มัธยม และอุดม ในประเทศไทยรู้สึกว่า

ในปัจจุบันจะพยายามแยกกันมากกว่า ในเวลานี้เป็นความรับผิดชอบ

ของ ๓ กระทรวง มหาดไทย ศึกษา และส�านักนายกฯ ผลเสียจะมี

มากกว่าได้ เฉพาะอย่างยิ่งในยุคพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ควรจะพิจารณาแยกเร่ืองการด�าเนินการศึกษา

กับการควบคุมวางแผนนโยบายและวิชาการในการศึกษาออกจากกัน 

ผู้ด�าเนินการด้านจัดการโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่อย่างหนึ่ง

ผดิกบัผูท้ีค่วรจะด�าเนนิการด้านควบคมุ ด้านพฒันา และด้านวชิาการ

สภาการศกึษาแห่งชาตแิละกระทรวงศกึษาธกิาร ๒ แห่งนี ้ควรจะร่วม

กนัเป็นผู้ควบคมุนโยบายการศกึษาตลอดแถว ตัง้แต่ประถมจนถงึอดุม 

ฝึกหัดครแูละอาชวีะ ถ้าองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่สามารถดแูลตนเอง

ได้ ปกครองตนเองได้ โดยมีราษฎรท้องถ่ินเข้าด�าเนินการปกครอง

ตนเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เจ้าเมืองไปนั่งแทนเมื่อใด เมื่อนั้นก็ควรรับ

โรงเรียนชัน้ประถมและมธัยมรวมทัง้โรงเรียนอนบุาล โรงเรยีนเทคนคิ

พเิศษไปด�าเนินการด้วย โรงเรยีนของเอกชนกค็วรให้ด�าเนนิการต่อไป 

และควรขยายการส่งเสริมให้กว้างขวางทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่วน

มหาวทิยาลยัควรเป็นรปูแบบมลูนธิอิสิระออกจากราชการ และถ้าเอกชน

จะคิดต้ังมหาวิทยาลัยโดยมีครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิหลักสูตรและ

มาตรฐานพอเพยีงกค็วรอนญุาต แต่ทัง้นีภ้ายใต้ความควบคมุดแูลของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าหน้าที่สอด

ส่องควบคมุแนะน�าแต่หน่วยเดยีว ถ้ากระท�าได้เช่นน้ีก็คงจะใกล้อุดมคติ

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นยิ่งขึ้น
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จ�านวนประชากร 

ในหมวดอายุ 

(ประมาณ)

ภาพที่�๑

จ�านวนนักเรียนในระดับต่างๆ 

ของการศึกษา พ.ศ.๒๕๐๗ 

(จ�านวนปัดเศษ)

  อายุ   จ�านวน    ปริญญาตรี

1๘-๒๓ = ๒,๕๐๐,๐๐๐.........๓๔,๐๐๐

ม.ศ.ปลาย

1๗-1๘ = 1,๒๐๐,๐๐๐..........๘๓,๒๐๐

ม.ศ.ต้น

1๔-1๖ = ๒,๐๐๐,๐๐๐.......๒๗๖,๕๐๐

ป.ปลาย

11-1๓ = ๒,๒๕๐,๐๐๐.......๔๓๙,๒๐๐

๒,๕๐๐-

๗๐๐-

๔,๐๐๐-

๖,๕๐๐-

๗,๕๐๐-

1๕,๓๐๐-

๓๓,1๐๐-

๕๐,1๐๐-

๘๓,1๐๐-

๘๙,๙๐๐-

1๐๓,๕๐๐-

11๔,๔๐๐-

1๔๔,๓๐๐-

1๘๐,๕๐๐-

๗๗๗,๕๐๐-

๙1๔,๘๐๐-

1,๐๘๓,๐๐๐-

1,๒๘๕,๕๐๐-

ปริญญาโทและเอก

อ.๕

อ.๔

อ.๓

อ.๒

ม.ศ.๖ และ อ.1

ม.ศ.๕

ม.ศ.๔

ม.ศ.๓

ม.ศ.๒

ม.ศ.1

ป.๗

ป.๖

ป.๕

ป.๔

ป.๓

ป.๒

ป.1

ป.ต้น

๗-1๐ = ๓,๕๐๐,๐๐๐....๔,๐๖๐,๘๐๐

ปริญญาสูง 

๒,๕๐๐

จ�านวนนักเรียน
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ภาพที่�๒

จ�านวนนักเรียนประถมและมัธยม 

ซึ่งออกจากโรงเรียนไป

ชั้น พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๐๗

ป.1-๔ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๔๗,๕๘๐

ป.๕ 11,๐๐๐ 1๒,1๕๖

ป.๖ 1๕,๐๐๐ ๘,๔๖๙

ป.๗ 1๕,๐๐๐ ๓,1๖๗

ม.ศ.1 1๕,๐๐๐ ๖,๐๗๗

ม.ศ.๒ ๙,๐๐๐ ๒,๒๕๘

ม.ศ.๓ ๓๓,๐๐๐ ๓๐,๕๓๕

ม.ศ.๔ 1๕,๐๐๐ ๙,๕๖๖
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ปริญ
ญ
าสูง

อ. ๔

อ. ๓

อ. ๒

ม.ศ. ๕

ม.ศ. ๔

ม.ศ. ๓

ม.ศ. ๒

ม.ศ. 1

1๖1๕1๔1๓1๒111๐๙๘

อ. 1  
ม.ศ. ๖

๐
๒
๐

๔
๐

๘
๓
.๔

๔
๕
.๕

๒
๗
.๖

1๖.๙

๙
.๓

๕
.๙

๓
.๗

1.๐

๘
๗
.๓

๙
๗
.๔

๖๐
๘
๐

1๐
๐

มหาวิทยาลัย
วิชาชีพ

ชั้นสูง
ฝึกหัดครู

มัธยมสายสามัญ
มัธยมสายอาชีวะ

ภาพ
ที่�๓

จ�านวนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พ
.ศ.๒

๕
๐
๖ (เรือนพ

ัน)



ปาฐกถาเรื่องการศึกษา�
ปาฐกถาชมรมการศึกษา แสดง ณ โรงแรมแมเจสติค 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕1๐

ท่านผู้เป็นประธาน ท่านสุภาพสตรี และท่านสุภาพบุรุษที่เคารพ

ก่อนอ่ืน ผมใคร่จะขอบคณุชมรมการศกึษาทีใ่ห้เกียรตแิก่ผมมา

พูดในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดในครั้งนี้ เป็นการพูดต่อจาก

รัฐมนตรีศกึษาธกิารทีไ่ด้มาพดูไว้แล้ว ผมรูส้กึว่าการเดนิตามรอยท่าน

ผู ้ใหญ่คงจะไม่เป็นบาปนัก ข้อต่อไปคือผมรู ้สึกเป็นเกียรติและ

ขอบพระคณุอาจารย์ชอบ ประพนัธ์เนตวุิฒ ิทีไ่ด้กล่าวถงึประวตัขิองผม 

และในตอนสุดท้ายท่านยังให้ศีลให้พรให้มีความรับผิดชอบและภาระ

ต่อไป แต่ใคร่จะขอกราบเรียนความในใจว่า ต�าแหน่งหน้าที่และความ

รับผิดชอบใดๆ นั้นผมรับได้ทั้งสิ้น เว้นแต่ต�าแหน่งการเมือง ซึ่งผมไม่

ขอรับจนกว่าจะอีกสัก 1๐ ปี ให้ลูกโตสักหน่อย จะรับอะไรก็เห็นจะ

ไม่เป็นไร แต่ว่าได้สาบานเอาไว้ว่าไม่ขอรับต�าแหน่งการเมือง จนกว่า

ผมจะครบเกษียณอายุในราชการ 

เร่ืองที่ผมได้พยายามเลือกมาเรียนท่านสมาชิกและท่านแขกผู้

มีเกียรติของชุมนุมการศึกษาในวันนี้ แบ่งได้ออกเป็น ๒ เรื่องด้วยกัน 

คือ 

เร่ืองท่ี 1 ผมใคร่เล่าเร่ืองว่าเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ในปี ๒๕1๐ 

คือเดอืนท่ีแล้วมานัน้ ผมได้รบัเชญิไปประชมุเรือ่งการศกึษานานาชาติ 

ที่สหรัฐอเมริกา และผลของการประชุมนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ผมใคร่จะ
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น�ามาเรียนในที่นี้ เร่ืองที่ไปประชุมนั้นยังไม่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

มากมายนัก แม้แต่ในหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสนใจ

แต่เพียงเล็กน้อย แต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากและแท้จริง 

ผมตัง้ใจว่าจะท�ารายงานเสนอต่อสภาการศึกษาแห่งชาติ และท�ารายงาน

เสนอต่อท่านรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังหาเวลาเขียน

ไม่ได้ กจึ็งได้แต่เฉพาะเค้าโครงมาเรยีนในวนันี ้และเมือ่ผมได้เล่าเรือ่ง

นีจ้บไปแล้ว ก็คิดว่าจะเสนอข้อคดิบางประการทีเ่ก่ียวกับเศรษฐกิจของ

โรงเรียนราษฎร์ในประเทศไทย ซึ่งคงจะไม่เป็นเรื่องที่ผาดโผนจนเกิน

ไปนกั แต่คงจะแสดงทศันะของนกัเศรษฐกจิอยูบ้่าง เท่าทีเ่ก่ียวกับเรือ่ง

โรงเรียนราษฎร์

“การประชุมนานาชาติว่าด้วยการศึกษา” ในวันที่ 1๕–1๘ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕1๐ นัน้มอีนสุนธเินือ่งมาจากครเูก่าคนหนึง่ คอืประธา- 

นาธิบดีจอห์นสันแห่งสหรัฐอเมริกา เกิดความคิดว่าการช่วยเหลือ

เศรษฐกจิทัว่โลก การช่วยเหลอืทางทหารทัว่โลกนัน้ ไม่เหมอืนการช่วย

เหลือการศึกษาทั่วโลก ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจจะกระท�าได้ เพราะเหตุ

ว่าเร่ืองเศรษฐกิจกับเรื่องการทหารหรือเรื่องอื่นๆ นั้นเป็นเรื่องที่เมื่อ

เสร็จแล้วกเ็สร็จไป แต่การช่วยเหลอืการศกึษาและการสาธารณสขุนัน้ 

จะเป็นผลท่ีให้เกิดมีผลดียืนนาน ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงจะจ�าได้ว่า

ประธานาธิบดีจอห์นสันได้พูดไว้หลายครั้งที่ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น 

จนกระท่ังเม่ือประมาณเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนที่แล้วที่

ประธานาธิบดีจอห์นสันมาเยือนประเทศไทย ก็ได้ลงนามในกฎหมาย

ว่าด้วยการศกึษานานาชาติ (International Education) ทีจ่ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ค�าพดูของประธานาธบิดีจอห์นสนันัน้มอียูห่ลายแห่งด้วย

กนั ท่ีผมจะน�ามาเล่าโดยสงัเขปนัน้ กจ็ะเล่าจากสาส์นทีส่่งไปยงัรฐัสภา

ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ได้ลง

นามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาส์นนั้นระบุความมุ่งหมายของ
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ประธานาธิบดีจอห์นสันไว้ ๔ ประการด้วยกันคือ

ความมุ่งหมายประการที่ ๑ สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะท�าให้

ความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการร่วมมือทางการศึกษากับต่าง

ประเทศมสีมรรถภาพดยีิง่ขึน้ ความสามารถในการทีร่่วมมอืในทางการ

ศึกษากับต่างประเทศข้อนี้หมายถึงความพยายามที่จะให้คนอเมริกัน

ตลอดจนโรงเรยีนและนกัศกึษาอเมรกินั เข้าใจในปัญหาทางการศึกษา

และเข้าใจในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของทั่วโลก

ความมุ่งหมายประการที่ ๒ ได้แก่ความพยายามที่จะให้มีการ

แลกเปลี่ยนทั้งนักเรียนและครูระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆ 

ข้อนี้ผมคิดว่าแจ่มแจ้งดีพอแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องขยายความ

ส่วนความมุ่งหมายประการที่ ๓ และประการที่ ๔ นั้น เป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจริงๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับ

ประเทศด้อยการศึกษาอย่างเรา

ความมุ่งหมายประการที่ ๓ ได้แก่ความพยายามที่จะช่วยให้

ประเทศที่ด้อยพัฒนาสามารถก้าวหน้าในทางการศึกษาได้ ข้อน้ี

ประธานาธิบดีจอห์นสันแยกออกมาเป็น ๕ หัวข้อคือ

(1) พยายามทีจ่ะช่วยเหลอื ให้เงนิและให้วตัถทุางการศกึษาแก่

ประเทศที่ด้อยพัฒนามากยิ่งขึ้น

(๒) พยายามท่ีจะหาวิธกีารใหม่ (New Technique) ส�าหรบัที่

จะให้ประเทศต่างๆ ได้รบัความช่วยเหลอืในการทีจ่ะส่งเสรมิให้คนอ่าน

ออกเขียนได้ และมีความรู้ในด้านพื้นฐาน

(๓) ต้องการท่ีจะให้มี Summer Teacher Corps คอื หมายความ

ว่ามคีรใูนสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงจะเป็นอาสาสมคัรออกมาช่วยเหลอืประเทศ

ต่างๆ

(๔) ได้แก่การที่จะช่วยเหลือให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถ

เรียนภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
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(๕) พยายามที่จะตั้งมูลนิธิร่วมกันกับประเทศต่างๆ เพื่อที่จะ

ส่งเสริมการศึกษา

นีเ้ป็น ๕ หวัข้อซึง่อยูภ่ายใต้ความมุง่หมายประการที ่๓ คอืการ

ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลาย

ความมุง่หมายประการที ่๔ ประธานาธบิดจีอห์นสนัว่าต้องการ

ที่จะสร้างสะพานใหม่ส�าหรับให้มีความเข้าใจกันได้ดียิ่งข้ึนระหว่าง

ประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่

(1) พยายามที่จะให้มีการประชุมระหว่างผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ระหว่างประเทศ

(๒) พยายามให้มกีารน�าเอาหนงัสือและอปุกรณ์การศึกษาต่างๆ 

ระบายจากที่มีความมั่งคั่งไปสู่ประเทศที่ไม่มั่งคั่ง

(๓) พยายามท่ีจะสนบัสนนุให้โรงเรียนและวทิยาลยั ซึง่อเมรกินั

ไปตั้งในต่างประเทศนั้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

(๔) พยายามท่ีจะส่งเสริมให้ผูน้�าทางด้านการศึกษาของประเทศ

ต่างๆ มีโอกาสที่จะไปศึกษาเป็นพิเศษ (Special Program) ในสหรัฐ- 

อเมริกาเป็นครั้งคราว

นีเ่ป็นข้อท่ีประธานาธบิดจีอห์นสนัเสนอ เกีย่วกับความมุง่หมาย

ของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา และนโยบายในการที่จะท�าให้เกดิการศึกษา

ระหว่างประเทศ ท�าให้เกดิความเจริญระหว่างประเทศในเรือ่งการศึกษา

ขึ้น

เม่ือประธานาธบิดีเสนอร่างพระราชบัญญติัไปแล้ว ก็ได้สัง่บุคคล 

๒ ท่านให้จัดการด�าเนินงาน ความจริงค�าสั่งน้ันมีอยู่หลายค�าสั่งด้วย

กัน แต่เท่าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี้ คือ สั่งให้รัฐมนตรีว่าการ

สาธารณสุข การศึกษาและสวัสดิภาพ คือ Health, Education and 

Welfare แห่งสหรัฐอเมริกา จัดการให้มีการประชุมระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการศึกษาในเดือนตุลาคม ๒๕1๐ นี้ คะเนว่าจะเชิญบุคคลที่
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เป็นชัน้ก�ากบัการศกึษาทัว่โลกระหว่าง ๒๐๐–๒๕๐ คนไปประชมุ เพือ่

แลกเปลี่ยนความคิดเหน็เกีย่วกับปัญหาของการศกึษาดงัทีผ่มไดเ้รยีน

เมื่อกี้นี้แล้ว นอกจากนั้นประธานาธิบดียังได้สั่งให้อธิการบดีของมหา- 

วิทยาลัยคอร์แนล คือ Dr.James Perkins จัดการวางแผนส�าหรับการ

ประชมุคร้ังใหญ่ในเดอืนตลุาคมให้มรีะเบียบวาระและมเีอกสารส�าหรับ

ที่จะพิจารณาหาเน้ือเร่ือง วางแผน หาเค้าโครงที่จะเจรจากันในเดือน

ตุลาคมน้ัน อธิการบดีเพอกิ้นส์ แห่งมหาวิทยาลัยคอร์แนล ก็ได้เป็น

ผูรั้บจดัการ โดยเชญิผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองนีเ้ป็นรายบคุคลประมาณ ๓๐ 

คนทั่วโลกไปประชุมที่วิลเลียมสเบอร์ก เวอร์จิเนีย ก�าหนดไว้วันท่ี 

1๕–1๘ กุมภาพันธ์ที่แล้วมา การเชิญนั้นได้เชิญถึง ๓๐ คนและเชิญ

ตลอดไปจนถงึผูเ้ชีย่วชาญการศกึษาของโซเวยีตด้วย แต่เผอญิโซเวยีต

ไม่ได้ไป ที่ไปจริงๆ มีอยู่ประมาณ ๒๘ คน ที่ผมเรียกว่าประมาณ

เพราะเหตุว่าบางคนก็เข้าๆ ออกๆ แต่สรุปแล้วก็มีระหว่าง ๒๖–๒๘ 

คน เป็นผู้น�าในการศึกษาซึ่งรู้จักรัฐมนตรีและรู้จักปลัดกระทรวงของ

เราหลายท่านด้วยกนั เป็นชนชาตสิหรฐัอเมริกา 1๒ คน นอกนัน้เป็น

ชาติอื่นๆ ยุโรปมีอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน มีแอฟริกาไป ๒ ท่าน  

คืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยกานาและอธิการบดีของ University  

College ของไนโรบี ส�าหรบัเอเชยีนัน้ได้รบัเชญิไป ๕ คน แต่มไีปเพยีง 

๔ คน โปรเฟสเซอร์ซเูรค เป็นศาสตราจารย์อาวโุสทางประวตัศิาสตร์

ของเลบานอน ดร.โคทารี่ ชาวอินเดีย ซึ่งเป็นประธานของ University 

Grant Committee และเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์สอน

วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเดลี ศาสตราจารย์ลี ชง มิน ซึ่งเป็น

อธกิารบดขีองมหาวิทยาลยัจีนในฮ่องกง และผม (ดร.ป๋วย อึง๊ภากรณ์) 

ได้รับเชิญในฐานะเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

การประชมุกอ็ย่างทีเ่รารู้ๆ  กนั ถ้าฝรัง่เขาจดัแล้วเขาจ่ายเงนิค่า
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เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง อะไรต่างๆ รวมทั้งเลี้ยงหลายมื้อหลายยามด้วย

กัน มีท้ังกลางวันและกลางคืน และแม้แต่จัดอาหารเช้าก็ยังให้มีการ

ประชุมกนัเป็นกลุม่ๆ แต่ท่ีจรงิถ้าหากไม่ท�าเช่นน้ันก็ท�าไม่ส�าเรจ็ เพราะ

มีเวลาเพียง ๓ วันเท่านั้น เริ่มทีเดียวก็ ๓ ทุ่มวันที่ 1๕ ไปจบเอาตอน

รับประทานอาหารกลางวันวันที่ 1๘ แล้วออกเดินทางกลับ

เร่ืองท่ีเราได้พดูกนัเมือ่เวลาไปเริม่ทเีดยีวนัน้ก็บอกว่า นีป่ระธา- 

นาธิบดีจอห์นสันให้เรามาเตรียมบ้าง เราต่างก็พูดกันเป็นคนละอย่าง

สองอย่าง แต่ผลสุดท้าย ส�าเร็จรูปออกมาก็รู้สึกว่าได้เป็น theme เป็น

หวัเรือ่งทีค่่อนข้างจะถูกต้องท่ีทกุคนเหน็ชอบด้วย หวัเรือ่งทีป่รากฏออก

มาจากการประชุมเพือ่จัดระเบียบวาระคราวนี ้กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

(1) ความวิกฤตหรือความวิบัติในการศึกษาของโลก (World 

Crisis in Education)

(๒) สมรรถภาพในการลงทุนเพื่อการศึกษา (Education as 

an efficient investment)

ท่านทัง้หลายอาจจะจ�าได้ว่าเมือ่ไม่กีปี่มาแล้ว เขามกีารประชมุ

กนัในเร่ืองการศกึษานัน้ กเ็กดิความคิดขึน้มาใหม่ว่าการศึกษานีเ้ราน่า

จะเน้นไปท�านองทีว่่า การศกึษาเป็นการลงทนุ ไม่ใช่การศกึษาเพือ่การ

ศกึษาแต่อย่างเดยีว เป็นการลงทุนซ่ึงคาบเกีย่วไปกับเศรษฐกิจและการ

สังคมโดยทั่วๆ ไป

เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งนั้น Motto ที่เขาให้ไว้ก็คือ Education as 

an investment แต่คราวนี้ Investment เฉยๆ ไม่พอ ต้องเป็น 

Efficient คือต้องลงทนุให้มสีมรรถภาพด้วย ผมจะขยายความในหวัข้อ

ที่กล่าวนี้ ซึ่งต่อไปในเดือนตุลาคม เป็นที่คาดว่าจะมีเอกสารเพื่อที่จะ

เตรียมไว้ส�าหรับการประชุม

ท�าไมเราจึงเรียกกันว่า “เกิดความวิบัติหรือเกิดความวิกฤตใน

การศึกษาของโลก”
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ตั้งแต่ประเทศที่มีการศึกษาดี เช่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลงมาจนกระทั่งแอฟริกา ต่างคนต่างก็บอก

ว่ามันเกิด Crisis ขึ้นจริงๆ แล้วท�าไมจึงเรียกว่าวิบัติ ท�าไมจึงเรียกว่า

วิกฤต ค�าตอบก็คือเพราะเหตุว่าความคาดหวังที่เราอยากได้จากการ

ศึกษาน้ันมีอยู่อย่างหนึ่ง แต่ความเป็นจริงที่การศึกษาสัมฤทธิผลออก

มานัน้เป็นอกีอย่างหนึง่ และความคาดหวังกบัความเป็นจรงินัน้ห่างกนั

ไกล และก็ยิ่งห่างไกลไปทุกที (ผมจะขยายความข้อนี้ต่อไป) แต่

นอกจากนี้ก็มีเหตุว่า เหมือนกับทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของ

ประเทศที่รวย เม่ือรวยแล้วก็ย่ิงรวยใหญ่ เศรษฐกิจของประเทศท่ีจน 

เมื่อจนเริ่มด้วยจนยิ่งจนใหญ่ ความแตกต่างระหว่างประเทศที่รวยกับ

ประเทศท่ีจนนั้นยิ่งห่างออกไปทุกที ส�าหรับการศึกษาก็เช่นเดียวกัน 

ประเทศใดท่ีมคีวามก้าวหน้าทางด้านการศกึษาแล้ว ก็ก้าวต่อไปโดยไม่

หยดุยัง้ แต่ถงึกระนัน้กต็าม กย็งัไม่สมกบัความคาดหวงัทีเ่ขาต้องการ 

แต่ส่วนประเทศใดที่เกิดด้อยการศึกษาก็ยิ่งด้อย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ

เหตุใด เรามีความหวังเกี่ยวกับการศึกษาว่าจะช่วยให้ได้ผลดีขึ้น จะ

ช่วยให้บ้านเมอืงการสังคมดขีึน้ การพฒันาดีขึน้ ให้มกีารปรบัปรงุการ

พัฒนาคนแต่ละคน หมายถึงเราต้องการให้การศึกษานั้นสามารถช่วย

เราพฒันาประเทศได้ แต่แท้จรงิมคีวามขดัข้องอยูม่าก และสาเหตขุอง

การขัดข้องเกี่ยวกับการศึกษานั้นมี ๒ ประการใหญ่ๆ

ประการที ่๑ คือ รฐับุรษุและประเทศต่างๆ ยงัไม่กล้าทีจ่ะลงทนุ

ในการศึกษาให้เต็มที่ หรืออีกนัยหนึ่ง คิดไม่ถึงว่าจ�าเป็นที่จะต้องหา

เงินทองมาลงทุนให้มันพอเพียง การลงทุนนั้นยังไม่พอ และ

ประการที ่๒ ถงึแม้ว่าจะมกีารลงทนุมากในบางแห่งกต็าม การ

ลงทุนนั้นยังไม่มีสมรรถภาพที่ดีพอ

เพราะเหตุใดจึงเรียกว่าไม่มีสมรรถภาพ ที่ประชุมขยายความ

เป็นหัวข้อที่ ๒ ว่า ทุกวันนี้ระบบการศึกษานั้นควรที่จะเป็นอันหนึ่งอัน
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เดียวกันภายในประเทศ ผมขอเรียนย�้าอีกทีว่า “ระบบการศึกษาไม่ว่า

ระดับใดทุกๆ ระดับ จ�าเป็นที่จะต้องมีการประสานกัน เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันทั้งประเทศ”

เวลาเขาพูดกันมาอย่างนี้ ผมไปนั่งประชุมอยู่ก็อดนึกข้ึนมาไม่

ได้ว่าประเทศไทยเรานี้ เรามี ๔ กระทรวงหรือ ๓ กระทรวงที่จะท�าให้

ระบบการศึกษาของเราเป็น “ไม่อันหนึ่งอันเดียวกัน”

และนอกจากเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนัภายในประเทศแล้ว ระบบ

การศกึษาในปัจจบุนั จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารประสานกนัระหว่างประเทศ

ด้วย และจ�าเป็นท่ีจะต้องประสานงานกันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียนรัฐบาลหรอืโรงเรยีนราษฎร์ หรอืโรงเรยีนเทคนคิหรอืโรงเรยีน

อย่างใดอย่างหนึ่ง จ�าเป็นจะต้องพิจารณาร่วมนโยบายเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั นอกจากนัน้ การศกึษาท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ยังไม่มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Totality) ด้วย ข้อขัดข้องยัง

มีอีกประการหนึ่ง การศึกษาซึ่งจ�าเป็นจะต้องให้บริการแก่สังคมนั้น

หมุนเปลี่ยนแปลงไม่ทันสังคม ระบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว นี่เป็นค�าของเซอร์เอริค แอชบี ผู้ก�าลังจะเป็นอธิการบดีของ

เคมบริดจ์ ซึ่งไปประชุมด้วย ได้กล่าวไว้ว่า Wave Length ของสังคม

นั้นสั้นกว่า Wave Length ของการศึกษา คือหมายความว่าสังคม

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ระบบการศึกษากว่าจะเปลี่ยนกันไปทีละ

รุ่นๆ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอะไรต่างๆ นี้ต้องกินเวลานาน และไม่ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นี่แหละเป็นข้อที่ท�าให้เกิดวิกฤตหรือ

วิบัติขึ้นแม้แต่ในประเทศที่เจริญ เขาขยายความไว้อย่างนี้ว่า เวลาที่

บ้านเมืองสังคมเจรญิขึน้นัน้ แทนทีจ่ะส่งผลสะท้อนกลบัไปสู่การศึกษา

หรืออย่างท่ีเราเรียกกนัว่า Feed Back ผลสะท้อนนัน้ไม่ได้เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว ไม่ได้ตามที่ควร นี่เซอร์เอริค แอชบี แกยกตัวอย่างขึ้นมาดังนี้ 

ประเทศอังกฤษนั้นได้มีผู ้คิดค้นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข  
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เครือ่งค�านวณ Electronic Computer แล้วกไ็ด้น�าเอามาใช้ในสงัคมแล้ว 

วิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปมาก แต่แทนที่การศึกษาหลักสูตรใน

มหาวิทยาลัยในอังกฤษ จะได้น�าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใน

หลักสูตร ทุกวันนี้ได้เพิกเฉยเสีย Programing Technique ซึ่งจ�าเป็น

เหลือเกินที่จะใช้ในสังคมปัจจุบัน ทางด้านอังกฤษยังบกพร่องอยู่ แต่

ด้านสหรัฐอเมริกานั้น Programing Technique เอาคอมพิวเตอร์ไปใช้

ในโรงเรยีน ไปสอนนกัเรยีน ไม่แต่ชัน้มหาวิทยาลยัเท่านัน้ ชัน้วทิยาลยั

และชั้นมัธยมก็ได้มีหลักสูตรนี้อยู่ด้วย แสดงให้เห็นว่าผลสะท้อนทาง

วิทยาศาสตร์จากสังคมกลับไปสู่การศึกษานั้นไม่ทันท่วงที

อกีข้อหนึง่ทีเ่ป็นข้อขดัข้อง กค็อืว่าพวกเราทีไ่ปประชมุกนันัน้ มี

นักการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ก็มานึกถึงตนเองว่า พวกนักการศึกษานี้มี

ความผดิอะไรบ้างไหม เขากม็าสารภาพกันว่า รูส้กึในข้อเทจ็จรงิอยูข้่อ

หนึง่ว่าพวกครนูัน้สอนนกัเรยีนสอนง่าย แต่สอนครกูนัเองนัน้สอนยาก 

ยากกว่าทีจ่ะไปสอนนกัเรียน และอกีประการหน่ึง ลกัษณะของนกัการ

ศึกษาในทั่วโลกก็มักจะค�านึงถึงตนว่าสบายแล้ว เช่นคนที่เป็นคณบดี 

หรือเป็น Fellow ของมหาวิทยาลัยใดวิทยาลัยหนึ่งก็สบายแล้ว ไม่

จ�าเป็นท่ีจะต้องขวนขวายหาทางท่ีจะขยับขยายต่อไป นี่แหละอาจจะ

เกิดมาจากลักษณะเนื่องมาจากครูและของอาจารย์และนักการศึกษา

เองกเ็ป็นได้ นีเ่ป็นข้อทีเ่ขาลงความเหน็ว่าเป็นความเฉือ่ยของระบบการ

ศึกษา

ข้อต่อไปเขาก็ปรึกษาหารือกันว่าถ้าเช่นนั้นเราท่านจะควรท�า

อย่างไรกันบ้าง จะต้ังหัวข้อให้ที่ประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคมน้ีได้พูด

อย่างไรกันบ้างในทางที่จะเป็นทางก่อให้เกิดประโยชน์ข้ึน ก็ลงความ

เห็นกันว่าจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปนี้จ�าเป็นที่

จะต้องให้ผู้ท่ีมีอ�านาจทั้งในด้านการเงินและในด้านการปกครอง เล็ง

เห็นว่าการศึกษานั้นเป็นการลงทุน เป็นการจ�าเป็นที่จะต้องลงทุนให้มี
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ประสิทธิภาพ ให้มีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น แยกออกมาเป็น ๖ หัวข้อด้วย

กัน คือ 

(1) จ�าเป็นทีจ่ะต้องเพิม่ผลผลติในการศกึษา เซอร์เอรคิ แอชบี 

อกีนัน่แหละทีม่าจากองักฤษท่ีอ้างว่า ในอังกฤษน้ันในระยะหลงัสงคราม 

ผลผลติในทางด้านเกษตรต่อคนเพิม่ขึน้ประมาณ ๓๐ ใน 1๐๐ ก่อน

สงครามผลติได้ 1๐๐ หลงัสงครามผลติได้ 1๓๐ แต่ถ้าวดัผลของการ

ผลตินกัเรียนในมหาวิทยาลยัองักฤษแล้ว เหน็ได้ว่าอาจารย์แต่ละคนน้ัน

ผลติเทียบกบัเม่ือก่อนสงคราม สมยันีล้ดลง 1๕% นีเ่ป็นข้อทีซ่าบซึง้

มาก ทุกคนบอกว่าเห็นจะจริงในประเทศของตนเหมือนกัน ข้อนี้ก็

หมายความว่า จะต้องเพิม่ผลผลติของการศกึษาท้ังในด้านคณุภาพและ

ปริมาณ

(๒) จ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงดุลยภาพระหว่างประเภทต่างๆ 

ของการศกึษา กล่าวคอื จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้มกีารศกึษาเพือ่จะลงทนุใน

บคุคลเพือ่เข้าระบบสังคมได้ กบัการศกึษาเพือ่การศึกษาเป็นเป้าหมาย

เพือ่ทีจ่ะท�าให้วชิาความรูก้ว้างขวางออกไป ดลุยภาพของความมุง่หมาย 

๒ ประเภทนี้ จ�าเป็นที่จะต้องให้มีหนักยิ่งขึ้น

(๓) เหน็กนัว่าควรจะยกหวัข้อเกีย่วกบัการปรบัปรงุ Management 

คือ การด�าเนินงาน แต่การด�าเนินงานที่กล่าวนี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

การจัดการแต่ละโรงเรียน หมายถึงการอ�านวยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้า

หน้าที่ของรัฐบาลในกระทรวงทบวงกรม ศึกษาธิการ และกระทรวงที่

รับผิดชอบในการศึกษาด้วย จ�าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ�านาจใน

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อท่ีจะท�าให้การอ�านวยการศึกษาเป็นไปโดย 

ราบร่ืน ผมขอย�า้ค�าว่า “กระจายอ�านาจแก่ท้องถิ่นอยา่งแท้จริง”

(๔) จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรบัปรงุวิธกีารท่ีเราจะวพิากษ์วิจารณ์

ระบบการศึกษา ภายในประเทศหรือภายในท้องถิ่นหลายๆ ประเทศ 

ทีเ่ขายกตัวอย่างให้ฟังว่าในประเทศทีเ่ป็นเครอืของสมาคม OECD คือ 



๓๗ทัศนะทางการศึกษา

อเมรกิา แคนาดา แล้วกย็โุรปตะวันตกไปจนถึงกรซี ดเูหมอืนจะมญีีปุ่น่

ด้วย เขามีองค์การหนึ่งซึ่งตั้งสถาบันขึ้นไว้ เพื่อที่แต่ละประเทศจะไป

ศกึษาระบบการศกึษาของประเทศอืน่ซึง่เป็นสมาชกิด้วยกนั แล้วมกีาร

วพิากษ์วจิารณ์ มกีารแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนัว่าอะไรบกพร่อง

และอะไรไม่บกพร่อง และอะไรควรจะจดจ�าน�าไปเป็นประโยชน์ส�าหรบั

ประเทศอื่นด้วย นี่เป็นข้อเสนอแนะว่าน่าจะพิจารณาข้อนั้นในเวลาที่

ประชุมในเดือนตุลาคมนั้น

(๕) ในการปฏรูิปนัน้สมควรท่ีจะเพ่งเลง็ในเรือ่งการปรบัปรงุการ

ฝึกหัดครู มีผู้เสนอในที่ประชุมว่า การฝึกหัดครูนั้นควรจะท�าเหมือน

กับหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนั้นมีก�าหนดอายุ ๒ ปี แล้วถ้าเรา

ต้องการเดินทางอีกเราจะต้องไปต่ออายุ ประกาศนียบัตรครูก็เช่น

เดียวกัน ควรจะมีก�าหนดอายุไม่เกิน 1๐ ปี เม่ือได้ประกาศนียบัตร

ส�าหรับที่จะไปสอนใครเขาแล้วก็ต้องกลับมาทดสอบใหม่เพื่อจะให้ครู

ทันสมยัอยู่เสมอ นีเ่กีย่วกบัการฝึกหดัครทูัง้ใหม่และเก่า และนอกจาก

นั้นข้อสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอในการปฏิรูปในการลงทุนให้การศึกษา

เป็นไปโดยสมรรถภาพดียิ่งขึ้นก็คือ เสนอให้มีการวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกระบบการศึกษา โดยมีการวางแผนการศึกษาให้เป็นไปตาม

ท�านองเดยีวกับทีว่างแผนเศรษฐกิจด้วย คือการด�าเนนิการเรือ่งส�ารวจ 

และด�าเนินการใช้เทคนิค เช่นเดียวกับการวางแผนในเรื่องเศรษฐกิจ

(๖) ความสมดลุระหว่างระบบการศกึษากบัสงัคมนัน้ เป็นเรือ่ง

ท่ีสขุุมละเอยีดอ่อนมาก แต่ปัญหาก็คอืการปฏริปูในด้านการศึกษานัน้

จะเกิดข้ึนจากสังคม หรือควรจะเกิดจากนักการศึกษาเอง กล่าวคือท่ี

อาจจะเกดิขึน้จากสงัคมนัน้ จะเกดิขึน้ได้อย่างไร กเ็กดิขึน้ได้โดยรฐับาล

เป็นผู้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โรงเรียนต่างๆ ควบคุมโรงเรียนต่างๆ ท่ี

ประชมุส่วนมากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั ซ่ึงไม่เหมอืนกับมหาวทิยาลัย

ในประเทศไทยเรา คอืเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเป็นอิสระ เปรียบได้กับท่าน
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ทัง้หลายทีเ่ป็นโรงเรียนราษฎร์ ซ่ึงเป็นอสิระไม่ต้องขึน้ตรงหรอืเกีย่วข้อง

ด้านการเงินกับรัฐบาลนัก ที่ประชุมก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่

วิพากษ์วิจารณ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้นก็ควรจะรับฟัง แต่ถ้ารัฐบาล

จะบอกว่า มหาวิทยาลัยควรจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้ละก็ นั่นล่ะเป็นของ

ไม่ดี กล่าวคือรัฐบาลมีสิทธิที่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยบกพร่องอย่างไร 

นั่นมหาวิทยาลัยควรจะรับฟัง แต่การแก้ไขวิธีการของมหาวิทยาลัย 

และของวิทยาลัยท่ีเป็นอิสระนั้นควรจะกระท�าโดยนักการศึกษาเอง 

มติมหาชนก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องที่น่ารับฟัง การปฏิรูปนี้เป็นเรื่องที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ทางสังคมโดยการแข่งขันซึ่งกันและกัน โรงเรียนหนึ่ง

แข่งขันกับโรงเรียนหนึ่ง โรงเรียนประเภทหนึ่งแข่งขันกับโรงเรียนอีก

ประเภทหนึ่ง เป็นต้น ส่วนการปฏิรูปที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็จาก

นักการศึกษาเอง กล่าวคือ สมาคมครู คุรุสภา ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของนักการศึกษา และความร่วมมือประสานงานของนักการ

ศึกษา ซึ่งรวมถึงศิลปินและคณะสงฆ์ด้วย

นี่เป็นเร่ืองที่ผมจะเรียบเรียงเป็นรายงานเสนอต่อไปให้ท่าน

รัฐมนตรีศึกษาและรัฐบาลทราบ ผมเองหาเวลาที่จะเขียนเป็นราย

ละเอยีดไม่ได้ แต่เคราะห์ดทีีว่นันีไ้ด้ข่าวว่าทางชมรมได้บนัทึกเสยีงเอา

ไว้ ใคร่จะขอร่างเพื่อที่จะช่วยให้ผมเขียนรายงานนั้นได้ก็จะเป็นคุณยิ่ง

ความรู้สึกของผมที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งท่ีแล้ว มีอยู่ ๒–๓ 

ประการ คือ

(1) รูสึ้กว่าผูท่ี้เขาเชญิไปน้ัน ส่วนมากถ้าพดูถงึเร่ืองประเทศแล้ว

ก็รูส้กึว่าทัว่ถงึกนัดี แต่ส่วนมากเขาเชญิผูท้ีเ่ป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยั

หรือผู้ที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัย ถ้าพูดถึงประเทศอย่างไทยเรานี้จะ

เห็นได้ว่าเรื่องที่เขาพูดกันนั้น เรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย บางทีเอา

มาใช้กับเราไม่ค่อยได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ที่ผมคัดมานั้นรู้สึกว่าก็กิน

แถวทุกระดบัไป แต่เขามกัจะเพ่งเลง็ไปถึงระดบัมหาวทิยาลยั ซึง่เผอญิ
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พวกเราชาวเอเชยีก็ได้พดูไว้หลายประการว่าเรือ่งของมหาวทิยาลยัน้ัน

เป็นเร่ืองส�าคัญกจ็รงิ แต่เป็นเร่ืองเลก็ในเมือ่เขาพจิารณาอตัราส่วนของ

คนทีไ่ด้รบัการศกึษาชัน้มหาวทิยาลยัในประเทศทีด้่อยพฒันาอย่างเรา

(๒) ข้อคิดเห็นอีกข้อหนึ่งก็คือว่า ผมมารู้สึกว่าการประชุมใน

เดือนตุลาคมนั้น สมมุติว่าเขาจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการก็ดี หรือเชิญท่านอธิบดี ปลัดกระทรวงในกระทรวงศึกษา- 

ธกิารกด็ ีกค็งจะเอาเร่ืองท่ีท่านหนกัใจอยูใ่นขณะนีไ้ปพดูซ�า้ทีน่ัน่ ผมเอง 

ถ้าจะแนะเขาได้ก็ตั้งใจจะให้เขาเชิญผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณไป 

อาจจะได้ผลในประเทศไทยเรามากกว่า แล้วถ้าอย่างไรกต็าม อาจจะ

เชญินกัการศกึษาไปด้วย 1 ท่าน เพือ่ทีจ่ะไปผสมกนั คนหนึง่นัน้ไป

ปรับทุกข์ให้เขาฟัง อกีคนหนึง่ไปรบัเอาทกุข์กลบัมา เพือ่ทีจ่ะท�าให้การ

เงนิในเรือ่งการศกึษาและการลงทุนของเราดข้ึีน และมสีมรรถภาพดขีึน้

ท่านทั้งหลาย ผมมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยส�าหรับที่จะกล่าวถึง

เรือ่งทีค่วรจะกล่าวอย่างมาก คอืเร่ืองเศรษฐกจิของโรงเรยีนราษฎร์ แต่

ก็ดีไปอย่างหนึ่งท่ีมีเวลาน้อย เพราะเหตุว่าความจริงเมื่อวานนี้ ผม

พยายามเตรียมเรือ่งทีจ่ะมาพดู กป็รากฏว่าเรือ่งรายละเอียดต่างๆ นัน้

ผมไม่ค่อยรู้เลย ในเวลานี้รัฐบาลเราได้ให้เงินอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์

ด้วยวิธีใดบ้าง และรัฐบาลควบคุมโรงเรียนราษฎร์อย่างไร ความรู้ส่วน

ใหญ่ของผมได้มาจากท่านที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือ คือนักหนังสือพิมพ์

เรือ่งท่ีโด่งดงัทีส่ดุ คอืเรือ่งแป๊ะเจีย๊ะ และเรือ่งเดก็ไม่มทีีเ่ข้าเล่า

เรียน ถ้าหากโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนไหนเกิดมีอะไรขึ้น แม้แต่ครูกับ

ครูทะเลาะกันก็ปรากฏเป็นเรื่องส�าคัญขึ้นมาในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งก็

เป็นของธรรมดาอยู่ ผมเองมาคิดดูแล้วรู้สึกว่ารายละเอียดต่างๆ นั้น

ผมไม่ค่อยจะทราบ แต่ทราบอยู่อย่างหนึ่ง เมื่อเป็นผู้อ�านวยการส�านัก

งบประมาณ ก็รู้ว่ารัฐบาลได้มีการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์อยู่บ้าง ซึ่ง

ได้รับค�าร้องทุกข์อยู่เสมอว่าไม่พอ แต่อย่างไรก็ตาม ผมใคร่จะเสนอ
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ข้อคิดเห็นไว้ในที่นี้ และถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะกรุณาเพิ่มเติม หรือ

ตั้งค�าถาม หรือแนะน�า หรือให้ข้อเท็จจริงกับผมได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ข้อคดิข้อแรกเกีย่วกบัโรงเรยีนราษฎร์กค็อื ถ้าเราเหน็ว่าการศกึษาควร

จะเป็นระบบอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั กจิการของโรงเรยีนราษฎร์นัน้ควรจะ

เป็นส่วนหนึง่ของระบบการศกึษาของประเทศซ่ึงเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกัน 

ทกุวนันีเ้วลาเราวางแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาต ิเรามกัจะไม่สามารถ

ที่จะกล่าวถึงโรงเรียนราษฎร์ว่าจะมีสักกี่โรงเรียน หรือเราพยายามที่

จะมีกี่โรงเรียนและจะให้สอนไปในท�านองใด ทางท่านอธิบดีกรม

วสิามญัศกึษาท่านอาจจะมนีโยบายหรือมข้ีอเทจ็จรงิอย่างไรกต็าม แต่

เวลาไปปรากฏข้ึนในแผนพัฒนาในส่วนที่เก่ียวกับสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจินัน้ กรู้็สกึว่าเรือ่งการวางแผนเรือ่งกจิการโรงเรยีนราษฎร์ซึง่

ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาของเรานั้น ได้ถูกเพิกเฉย

ข้อนีไ้ม่ใช่เฉพาะแต่เรือ่งโรงเรยีนราษฎร์อย่างเดยีว แผนพฒันา

เศรษฐกิจของเราในปัจจุบันนี้และที่แล้วๆ มาส่วนมาก เช่น เรื่องการ

ลงทุนในทางเศรษฐกิจนั้นก็มักจะไม่ได้พูดถึงเอกชน มักจะพูดถึงว่า

รัฐบาลควรจะลงทุนเท่านั้นเท่านี้ไปในรูปนั้น เป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่า 

Public Sector คือท�าทางด้านรัฐบาลอย่างเดียว เพิ่งจะมาจับเรื่องภาค

เอกชนในเร็วๆ นี้ ก�าลังจะตั้งกรรมการขึ้นพิจารณา นี่พูดถึงเรื่อง

เศรษฐกิจ ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน การวางแผนพัฒนาการ

ศกึษาน้ันจ�าเป็นท่ีจะต้องค�านงึถึงโรงเรยีนราษฎร์ และในกรณเีช่นนีน้ัน้ 

สมาคมของท่าน ทีช่มุนมุของท่าน สมาคมทัง้สามของท่าน อาจจะเป็น

ประโยชน์ในการทีจ่ะแนะให้สภาพัฒนา สภาการศกึษา ออกความเหน็

ให้น�าเอาเร่ืองกจิการของโรงเรยีนราษฎร์และแผนการลงทนุของโรงเรยีน

ราษฎร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศ

ความคิดเห็นกระท่อนกระแท่นของผมนี่บางทีอาจจะไม่ติดต่อ

ประสานกัน แต่ว่าความรู้สึกแล่นในข้อต่อไปว่า การศึกษานั้นไม่ว่าจะ
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เป็นของรฐับาล หรอืเป็นเรือ่งของโรงเรยีนราษฎร์กต็าม ไม่ใช่เป็นการ

ลงทุนเพื่อหวังผลทางการเงิน มีข้อครหานินทาซึ่งบางแห่งอาจจะเป็น

จริง (ผมเข้าใจว่า ส่วนใหญ่คงจะไม่เป็นจรงิ) ว่าโรงเรยีนราษฎร์นัน้มกั

จะต้ังข้ึนเพื่อหาก�าไร และก็บอกว่าดูซิคนนั้นคนนี้ท�าไมได้ก�าไรเยอะ

แยะ แล้วก็ไม่เอาใจใส่เรื่องนักเรียน ไม่เอาใจใส่ว่านักเรียนจะดีหรือไม่

ดี ส่วนมากเท่าที่เราได้อ่านหรือได้ฟังกันมักจะชี้ไปในท�านองที่ไม่เป็น

มงคล โรงเรียนราษฎร์มักจะถูกกล่าวหาว่าต้องการหาเงินอย่างเดียว 

ผมมาคดิดูว่าถ้าเป็นเช่นนัน้ เพือ่จะป้องกนัไม่ให้เกดิครหานนิทาได้ จะ

ไม่เป็นการดีหรือที่โรงเรียนราษฎร์นั้นจะตั้งขึ้นมาเป็นมูลนิธิให้มัน

แน่นอนไปทีเดียวว่า นี่แหละไม่ได้ตั้งเพื่อเงินก�าไรเท่านั้น ไม่ได้เอาเข้า

กระเป๋า แต่ละคนท�าขึ้นมาก็เพ่ือการศึกษา แต่แน่ล่ะ การจะต้ังเป็น

มูลนิธิให้มันแน่นอนไปทีเดียวว่า นี่แหละไม่ได้ตั้งเพื่อเงินก�าไรเท่านั้น 

ไม่ได้เอาเข้ากระเป๋า แต่ละคนท�าขึน้มากเ็พือ่การศกึษา แต่แน่ล่ะ การ

จะตัง้เป็นมูลนธินิัน้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ใหญ่หรอืผูจ้ดัการจะไม่มี

เงินเดือนนะครับ ต้องมีเงินเดือนแน่และเงินเดือนน้ันก็ต้องให้คุ้มกับ

ความเหนื่อยยาก แต่ผมคิดว่าส�าหรับการตั้งออกมาเป็นมูลนิธิ บางที

อาจจะเป็นประโยชน์ เพราะเหตุว่าการศกึษากบัการเศรษฐกิจแตกต่าง

กนัตรงนี ้ทางด้านเศรษฐกจินัน้ผมสอนนกัเรยีนอยูเ่สมอว่า เวลาทีเ่รา

จะพิจารณาดูทั้งต้นทุนก�าไรน้ี หรือต้นทุนกับราคาขายน้ัน เราจ�าเป็น

ที่จะต้อง Maximize Profit คือหมายความว่าต้องหวังผลได้ก�าไรมาก

ที่สุดที่จะมากได้ แต่การศึกษาไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น

ข้อคิดเช่นนี ้เป็นข้อคดิทีผ่มและเพือ่นกรรมการบรหิารสภาการ

ศึกษาก�าลังคิดอยู่ ที่เก่ียวกับวิทยาลัยเอกชน มารู้สึกว่าวิธีที่จะแก้

ปัญหาต่างๆ น้ี เรือ่งวิทยาลยัเอกชนนีก็่น่าจะส่งเสริมให้วทิยาลยัเอกชน

เป็นมลูนธิ ิมากกว่าทีจ่ะปล่อยให้เป็นท่ีครหานนิทาไม่ให้เป็นเรือ่งเกีย่ว

กับการค้าก�าไร
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ข้อคิดข้อต่อไป ควรจะเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายทราบดีกว่าผม

คือลกัษณะของโรงเรยีนทีด่นีัน้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนรฐับาล หรอืโรงเรยีน

ราษฎร์ จ�าเป็นท่ีจะต้องมีครูที่ดี มีอาคารดีพอสมควร มีอุปกรณ์ที่ดี 

และมีการจัดการที่ดี ท�าให้นึกถึงว่า ทุกวันนี้ ครูของโรงเรียนราษฎร์ดี

พอๆ กบัทีจ่ะแข่งขันกบัโรงเรียนรัฐบาลหรือไม่ ผมอยากเสนอข้อสงัเกต

ว่า ถ้าหากว่าครูโรงเรยีนรัฐบาลด้านหนึง่กบัครูของโรงเรยีนราษฎร์ด้าน

หนึ่ง มาเปรียบเทียบกัน แล้วเงินเดือนตามคุณวุฒินั้นๆ เท่าๆ กัน ผม

รูส้กึว่า ครโูรงเรยีนราษฎร์นัน้ด้อยกว่าครโูรงเรยีนรฐับาล เพราะว่าครู

โรงเรียนรัฐบาลเป็นข้าราชการ มีความอุ่นหนาฝาคั่ง มีบริการ มีอะไร

ต่างๆ มี Fringe Benefit มีหวังที่จะเป็นอธิบดี รองอธิบดี มากกว่า มา

คิดถึงว่าถ้าเป็นเช่นนั้น เรามิจ�าเป็นหรือที่จะต้องสนับสนุนให้โรงเรียน

ราษฎร์มช่ีองทางทีจ่ะมคีรดูพีอสมควร โดยไม่ต้องขาดทนุ ข้อนีเ้ป็นข้อ

ที่น่าคิด

เมื่อกี้นี้ พลิกดูตามประวัติก็ดูเหมือนเขาลงว่าผมเคยเป็นคร ู

โรงเรียนอสัสมัชญัมา กห็วนคดิไปว่าระบบของการจ่ายเงนิให้กบัครใูน

ครัง้นัน้ผดิกบัระบบในปัจจุบันนี ้คอืพดูกนัท�าไมม ีในโรงเรยีนอสัสมัชัญ

เมื่อครั้งที่ผมสอนอยู่นั้น รู้สึกว่าเขาชุบเลี้ยงครูเก่าๆ แบบเดียวกับพ่อ

เลีย้งลกู ยิง่เมือ่ผมเข้าเป็นครสูอนโรงเรียนใหม่ๆ ได้สอนมธัยม ๒ พอ

ปีต่อมาให้สอนมธัยม ๕ แต่มาเทียบเงนิเดือนกนัแล้วก็น่าฉงน ครทูีส่อน

ชั้นประถม 1 ซึ่งในสมัยนั้นผมจ�าได้ เคยถามผมว่าเดินจากโรงเรียน 

อัสสัมชัญไปพระบรมรูปทรงม้าไปทางไหนดี ท่านไม่มีความรู้ในเรื่อง

ความรู้รอบตัวดี แต่ว่าสอนเก่งเหลือเกิน สอนให้เด็กอ่านหนังสือได้ 

เงินเดือนของผมเมื่อเริ่มเข้า ๔๐ บาทต่อเดือน ปีต่อมาสอนมัธยม ๕ 

ได้เพิ่มเป็น ๕๐ บาทต่อเดือน แต่ลองไปถามดู ครูสอนชั้น ป.1 ท่าน

ได้ ๒๐๐ บาทต่อเดือน ครั้งนั้นผมฉงนใจว่าอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมซิ แต่

มารู้สกึตวัในสมยันีว่้าไม่ใช่หรอกนัน่เขาชบุเลีย้งผดิกนั และครนูัน้ต้อง
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ได้รับความอบอุ่นในการที่จะมีความช่วยเหลือให้ดี

แต่ผมเสนอมานัน้ผมใคร่จะเสนอรวมไปอีกข้อว่าผมเป็นห่วงว่า

อยากจะรู้ข้อเท็จจรงิว่าโรงเรยีนราษฎร์นัน้สามารถทีจ่ะจ่ายเงนิเดอืนให้

แก่ครู ที่จะหาครูวุฒิที่มีใจซื่อสัตย์ต่ออาชีพครูที่จะให้อยู่ตลอดไปหรือ

ไม่ ถ้าหากมีข้อบกพร่องอย่างไร น่าจะหาทางที่จะแก้ไข เพราะเหตุว่า 

ถ้าเราถือว่าโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนที่ช่วยโรงเรียนรัฐบาล เพื่อที่

จะท�าให้การศึกษาดีขึ้น ก็จ�าเป็นที่จะต้องสนับสนุนโรงเรียนราษฎร์ให้

มีครูที่จะสามารถด�าเนินการไปได้เช่นเดียวกัน

ข้อสุดท้าย เรื่องแป๊ะเจี๊ยะกับค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนราษฎร์ถูก

ครหานินทาอยู่มากนั้น ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องที่

เป็นปัญหา มาคิดอย่างซื่อๆ อย่างผมนี่คือรู้สึกว่าถ้าโรงเรียนราษฎร์

นั้นอยากจะมีครูดี แล้วรัฐบาลห้ามเก็บค่าเล่าเรียนเกินเท่านั้นเท่านี ้

ปัญหาก็มีอยู่ว่าเขาจะไปหาครูดีได้อย่างไร ถ้าเขาไม่เรียกค่าแป๊ะเจี๊ยะ 

โรงเรียนนั้นก็ไม่สามารถจะชุบเลี้ยงครูได้ดี ครั้นจะขึ้นค่าเล่าเรียน 

หมายความว่ารัฐบาลไม่คุมค่าเล่าเรียนเท่าไร หนังสือพิมพ์ต้องครหา

นินทาแน่ เพราะท�าความเดือดร้อน ถ้าขึ้นค่าเล่าเรียนอนุญาตให้ขึ้น 

ค่าเล่าเรียน ก็หมายความว่าโรงเรียนราษฎร์นั้นคงจะหาครูดีได้หรอก 

แต่ว่านกัเรยีนต้องเป็นลกูคนมัง่มเีท่านัน้ ลกูคนจนเข้าโรงเรยีนราษฎร์

ไม่ได้

ทั้งหมดนี้ ผมคิดไปคิดมาแล้วคิดไม่ออก เป็นปัญหา ผมคิดว่า

น่าที่เราจะพยายามอย่าเอาเรื่องนี้มาพูดให้มันอื้อฉาว และอย่ามาพา

กันว่ารัฐบาลคุมไม่ดี หรือว่าโรงเรียนราษฎร์ประพฤติไม่ดี

ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะมีผู้สนใจมาคิดแก้ปัญหา รัฐบาลควร

จะตั้งใครคนใดคนหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ให้เป็นที่เรียบร้อย ให้มีข้อ

เสนอว่าจะท�าอย่างไรในการที่จะแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับการคุม

โรงเรยีนราษฎร์ คอืไม่ใช่คมุแต่เฉพาะในทางบีบบงัคบัหรอืในทางทีห้่าม
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ไม่ให้กินแป๊ะเจี๊ยะอย่างเดียว เราควรจะเปิดโอกาสให้โรงเรียนราษฎร์ 

และสนับสนุนให้โรงเรียนราษฎร์ดีขึ้น แต่การที่จะสนับสนุนนั้นมันก็

ต้องเสียหายแก่คนนัน้คนนี ้เป็นปัญหาเร่ืองค่าเล่าเรยีน ผูป้กครองและ

ครู เราจ�าเป็นที่จะต้องหาวิถีทางที่จะให้ดีขึ้นด้วยประการทั้งปวง

การท่ีจะให้ออกมาเป็นเรือ่งเสยีงชาวบ้าน เสยีงหนงัสอืพมิพ์ ไป

สัมภาษณ์อธบิดหีรอืท่านรฐัมนตร ีแล้วกอ็อกมาเป็นเรือ่งอือ้ฉาวขึน้มา

นั้น ผมรู้สึกไม่เป็นทางที่จะไปสู่การแก้ปัญหา น่าจะนั่งให้เงียบๆ และ

ก็มาว่ากันสัก ๔–๕ คน ว่าจะท�าอย่างไรดีที่จะให้โรงเรียนราษฎร์มี

คณุภาพด ีโดยเศรษฐกจิดีพอสมควร โดยไม่เอาก�าไรจนเกินไปนกัและ

รับใช้ประเทศได้ ผมคิดว่าไปๆ มาๆ ก็ไม่พ้นภาระของรัฐบาล การแก้

ปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผมได้คิดไว้คือว่ารัฐบาลและท้องถิ่นจ�าเป็นที่จะต้อง 

ท�าหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือเงินอุดหนุนที่เห็นจะเลี่ยงไม่ได้ และอีก

อย่างหนึ่งคือเราควรให้ทุนเล่าเรียนแก่เด็กที่ดีๆ เวลานี้เรามักจะให้ทุน

แก่นกัเรียนท่ีเข้าโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัแล้ว แต่การให้ทนุแก่เดก็ที่

ก�าลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนั้นมักจะไม่มี อย่างสมมุติว่าเด็กดีเหลือเกิน

อยู่ลพบุรี อยากจะมาเข้าโรงเรียนที่ในกรุงเทพฯ นี้ ทางเทศบาลลพบุรี

มไีหมทีจ่ะให้ทนุแก่เดก็คนนี ้เพือ่ทีจ่ะท�าให้เขาสามารถเข้าโรงเรยีนใน

กรุงเทพฯ ได้ อะไรเหล่านี้แหละครับ เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่

สามารถท่ีจะชี้แจงให้ท่านได้ นอกจากจะชี้ให้เห็นว่าความคิดของผม

เมื่อคิดวุ่นๆ ไป ก็รู้สึกว่าน่าจะออกมาในท�านองนี้

ข้อแรกควรที่จะมีการร่วมมือระหว่างผู้ที่เอาใจใส่ในเรื่องนี้ ทั้ง

สภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนราษฎร์ สภา

วจิยัแห่งชาต ิมาร่วมกนัคดิดวู่าเราควรจะท�าอย่างไรกับโรงเรยีนราษฎร์ 

เพื่อที่จะป้องกันเรื่องแป๊ะเจี๊ยะ ป้องกันเรื่องค่าเล่าเรียน ป้องกันมิให้

สมรรถภาพของครูในโรงเรียนราษฎร์นั้นเสื่อมไป
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และข้อสดุท้ายกคื็อไม่ว่าจะท�าอย่างไรกต็าม จ�าเป็นเหลอืเกนิที่

รฐับาลจะต้องพจิารณาเพิม่เงนิอดุหนนุและจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้เทศบาล

หรือรัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสน

ขอบพระคุณครับที่อุตส่าห์ฟัง



ปาฐกถาเรื่องการพัฒนาการศึกษา
ปาฐกถาแสดง ณ โรงแรมเอเชีย วันพุธที่ 1๘ ตุลาคม ๒๕1๐

ท่านรัฐมนตรี ท่านนายกสมาคม ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษที่

เคารพทั้งหลาย

เรือ่งทีผ่มจะขอพดูในวันนีคื้อ ทัศนะบางประการของผมเองเกีย่ว

กับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เม่ือกี้นี้ได้ฟังท่านนายก

สมาคมกล่าวถงึตวัผมมากจนกระทัง่รูส้กึว่า เรือ่งทีผ่มเตรยีมมาจะพดู

นั้น คงค่อนข้างจะซ�้ากับที่ท่านนายกสมาคมได้พูด ถ้าหากว่าซ�้าก็ขอ

ได้โปรดให้อภัยด้วย เพราะเหตุว่าได้เตรียมมาอย่างนี้ อีกอย่างหนึ่ง 

เดิมทีเดียวผมเข้าใจว่าการมาพูดนี้คงจะพูดกันอยู่ในวงแคบ คือจะพูด

เอาเรื่องเพื่อที่จะให้มีการถกและอภิปรายกัน ส�าหรับเป็นประโยชน์ใน

การท่ีจะน�าข้อคดิไปด�าเนนิงานต่อไป แต่ถ้าพดูเช่นนัน้ก็จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มีการพูดกันหลายฝ่าย คือผมพูดเพียงสั้นๆ แล้วท่านทั้งหลายก็เข้ามา

ร่วมในการอภิปรายด้วย เดี๋ยวนี้มาเข้าใจว่าเวลาตามที่จัดในวันนี้คงจะ

ไม่เหมาะที่จะท�าเช่นนั้นได้เพียงพอ เพราะฉะนั้นเห็นจะต้องเปลี่ยน

โปรแกรม คือผมเห็นจะต้องเป็นผู้พูดฝ่ายเดียวมากกว่า ทั้งนี้หวังว่า

คงจะมีท่านทัง้หลายได้ช่วยคดิและช่วยอภปิราย ไม่ในทีป่ระชมุนีก็้นอก

ที่ประชุมต่อไป อีกประการหนึ่ง เดิมผมคาดคะเนไว้ว่าคงจะมีสมาชิก

เป็นจ�านวนน้อย แล้วก็พูดกันอย่างกันเอง จึงได้เตรียมหัวข้อและ

พลความไว้อย่างหนึ่ง แต่เมื่อต้องมาพูดต่อหน้าโทรทัศน์และต่อหน้า

นักหนังสือพิมพ์ (ไม่ได้หมายความถึงท่านผู้รับผิดชอบในวารสารที่
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เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ) ก็จ�าเป็นอยู่เองที่จะต้องพูดอย่างไม่อั้น

ตามท่ีได้เตรียมมาหาได้ไม่ เพราะเตรยีมมาอย่างไม่มห้ีามล้อ (brake) 

คิดอย่างไรก็จะพูดอย่างนั้น จึงต้องเปลี่ยนวิธีพูดอีก เพราะเกรงว่าจะ

ถูกเข้าใจผิด ถือเป็นเรื่องเกรียวกราว (sensational) เรื่องที่จะพูดนี้

เป็นเรื่องที่ต้องคิดอ่านกันอย่างสุขุม ไม่สมควรจะมาพูดกันเล่นๆ เป็น

เรื่องเกรียวกราวอึกทึก ด้วยเหตุนี้ผมจึงจ�าต้องห้ามล้อมากสักหน่อย

ข้อข้องใจในการพิจารณางบประมาณการศึกษา
ผมขอย้อนกลับไปประมาณ ๕ หรือ ๖ ปีจากปัจจุบันนี้ และขอ

ให้ท่านทั้งหลายตั้งตัวเป็นผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณพิจารณางบ

ประมาณแผ่นดินหลายๆ ด้าน รวมทั้งงบประมาณของกระทรวง

ศึกษาธิการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ท่านทั้งหลายคงจะมี

ความข้องใจอยู่หลายประการ ข้อข้องใจข้อหนึ่งก็คือว่าท�าอย่างไรหนอ

จงึจะหาเงินมาและหาคนมาเพือ่ทีจ่ะสนองความต้องการของประชาชน

ในด้านอ�านวยการศกึษา ให้เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลหรอืให้เป็น

ไปตามที่ควรที่ชอบ เฉพาะอย่างยิ่งท�าอย่างไรจึงจะสามารถที่จะท�าให้

มกีารอ่านออกเขยีนได้ และรูห้นงัสอืพอสมควรทัว่ราชอาณาจกัรในเรว็

วัน ท่านท่ีเป็นผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณคงจะได้รับค�าตอบจาก

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของท่านว่า ไม่มีหวัง ไม่มีหวังใน ๔–๕ ปีข้างหน้า และ

ไม่มีหวังใน 1๐ ปีข้างหน้า ที่จะท�าให้ Literacy ในประเทศไทยลุล่วง

ถึง 1๐๐% ท่านจะรู้สึกอึดอัดมากทีเดียว เพราะเหตุปัญหาเรื่องเงินก็

เป็นปัญหาใหญ่ (ในเมื่อ ๕–๖ ปีที่แล้วมานั้น ปัญหาเรื่องการเงินมี

มากกว่าปัจจุบันน้ี รายได้ของรัฐบาลยังไม่งอกเงยเท่าที่เป็นอยู่ใน

ปัจจบุนันี ้และการเงนิระหว่างประเทศยงัไม่ดเีท่าทีเ่ป็นอยูท่กุวนันี)้ แต่

ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เรื่องเงินอย่างเดียว อยู่ที่เรื่องครู และเรื่องการจัดการ
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ด้วย เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าเงินมีน้อยครู

ก็มีน้อย มิน่าหรือที่รัฐบาลไทยจะพยายามระดมเงินที่เจียดได้ส�าหรับ

การศึกษานั้น จ่ายเพื่อประถมศึกษาให้มากที่สุด เพราะการศึกษาชั้น

ประถมนั้นเป็นการศึกษาที่กฎหมายบังคับให้ราษฎรส่งบุตรเข้าเรียน 

รฐับาลกมี็หน้าท่ีจะอ�านวยการให้สนองได้กบัการบงัคบันัน้ รฐับาลมน่ิา

หรือท่ีจะสนบัสนนุและปล่อยให้เอกชนท�าสิง่ทีร่ฐับาลไม่ได้ถกูบงัคบัให้

ท�ากล่าวคือ ต้ังโรงเรียนราษฎร์เพื่อท่ีจะได้ช่วยรัฐบาลคือหมายความ

ว่าแทนที่เราจะใช้เงินส�าหรับโรงเรียนมัธยม ซึ่งโรงเรียนราษฎร์อาจจะ

ท�าได้ และรัฐบาลไม่ได้บังคับให้ใครเขามาเรียน เราเอาเงินทุ่มเทไปใน

ชั้นประถมศึกษาจะมิดีหรือ ก็ได้ค�าตอบมาอีกว่า การที่จะหวังพ่ึง

โรงเรียนราษฎร์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะเหตุว่าโรงเรียนราษฎร์มี

เป็นจ�านวนมาก ซึง่ไม่เหมาะสมและตัง้หน้าท�ามาหาก�าไรมากกว่าทีจ่ะ

อ�านวยการศึกษา ผู้ที่อธิบายให้ฟังก็ไม่ได้อธิบายว่าเป็นเรื่องของ

โรงเรยีนราษฎร์ทกุแห่ง เพียงแต่ลกัษณะของโรงเรียนราษฎร์นัน้มคีวาม

โน้มเอียงไปในท�านองนั้น

ข้อหนักใจอีกประการหนึ่งของท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อ�านวยการ

ส�านักงบประมาณเมื่อ ๖ ปีก่อนนี้ก็คือ ท่านคงจะเฉลียวใจว่า ถ้าหาก

เราทุม่เทเงนิแต่เฉพาะส�าหรับการประถมศกึษาแล้ว แผนพฒันาเศรษฐ- 

กจิใหญ่ๆ ทีเ่ราตัง้ใจจะท�านัน้ คงจะขาดแรงงานส�าหรบัปฏิบัติให้โครงการ

ต่างๆ ส�าเร็จลุล่วงไปโดยดี เช่น ขาดคนท�าถนน ขาดผู้มีฝีมือที่จะไป

ท�าไร่ ท�านา ให้ได้ผลผลิตสงูขึน้ เป็นต้น ถ้าเราทุ่มเทเงนิไปในด้านการ

ศกึษาชัน้ประถมแล้ว ย่อมท�าให้การศกึษาชัน้มธัยมโดยเฉพาะอย่างยิง่

อาชีวศึกษาด้อยลงไป เป็นการเสื่อมเสียแก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ อีก

ประการหน่ึง แม้จะระดมเงนิไปเข้าสนบัสนนุประถมศกึษาแต่ด้านเดยีว 

ก็ต้องค�านึงถึงครู จะเพิกเฉยการศึกษาด้านฝึกหัดครูเสียมิได้ นี่แหละ

ครับ นึกไปนึกมา ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณนั้น ไม่ว่าจะเป็นใคร 
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ก็ย่อมจะรู้สึกเดือดร้อนเป็นก�าลัง

ทีนี้สมมุติอีกข้อหนึ่งว่า ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณนั้นเป็น

กรรมการบริหารของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย ในเวลา

พิจารณาแผนพัฒนา ๖ ปีแรกของประเทศไทยนั้น สภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิแห่งชาตไิด้วางแผนไว้เรยีบร้อยพอสมควรส�าหรบัภาครฐับาล 

ด้านเศรษฐกจิและการสงัคม เช่น สาธารณสขุก็มแีผนมโีครงการ ส่วน

ทางด้านถนน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตร ก็มีโครงการครบ

ถ้วน แต่มาถงึบททีว่่าด้วยโครงการการศกึษามแีต่กระดาษเปล่าทิง้เอา

ไว้ มีแต่ตัวเลขยอดใหญ่ไม่มีรายละเอียด ก็เกิดถามกันขึ้น เกิดมีการ

อภปิรายกนัในกรรมการบริหารว่า เหตใุดจึงมีกระดาษเปล่ามแีต่ตัวเลข

ใหญ่ๆ เอาไว้ ค�าตอบก็คือว่าเนื่องจากสภาพัฒนาชื่อสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิแห่งชาต ิส่วนสภาการศึกษานัน้กม็อีกีสภาหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

เจ้าหน้าท่ีของสภาพฒันานัน้เขาคาดว่าสภาการศกึษาจะต้องเป็นผูท้ีท่�า

โครงการพัฒนาการศึกษามาเสริมด้วยกัน สภาพัฒนาไม่ควรและไม่

สามารถก้าวก่ายในเรื่องโครงการการศึกษาได้ แต่แท้จริง เหตุการณ์

ปรากฏว่าสภาการศึกษาก็เข้าใจว่าสภาพัฒนาคงจะท�าโครงการการ

ศกึษา สภาพฒันากเ็ข้าใจว่าสภาการศกึษาคงจะท�าโครงการการศึกษา 

เข้าใจกนัไป เข้าใจกนัมา เลยท�าโครงการการศกึษาไม่มตัีวตน พจิารณา

กนัไม่ทันต้องอตุลดุและรบีเร่งท�ากนัเป็นจลุกฐนิ ผมคดิว่าถ้าท่านกลับ

ไปดูแผนพัฒนาที่ 1 ท่านจะเห็นว่าบทที่เกี่ยวกับการศึกษานั้นไม่ค่อย

จะได้เรื่อง บทอื่นๆ ก็มีบกพร่องเหมือนกันครับ แต่บทที่ว่าด้วยการ

ศึกษารู้สึกว่าได้เรื่องน้อยกว่าบทอื่นๆ

ข้อข้องใจอกีข้อหนึง่ในการพจิารณางบประมาณการศกึษาคอื ผู้

อ�านวยการส�านกังบประมาณสมยันัน้จะรูส้กึว่า งบประมาณทีเ่สนอมา

จากกระทรวงศึกษาธิการก็ดี หรือจากมหาวิทยาลัยก็ดี ไม่มีการ

ประสานกัน (Coordination) และไม่มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน 
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(Consistency) กล่าวคอื กรมหนึง่ต้องการเงนิเท่าไร เพือ่ซือ้โต๊ะเท่าไร 

จ้างครูเท่าไร กว่็ากันไป อกีกรมหนึง่จะว่าอย่างไรเท่าไรก็ว่ากันไปตาม

เพลง นี่เป็นทัศนะที่ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณจะมองเห็นได้จาก

โต๊ะผู้อ�านวยการส�านกังบประมาณ ซึง่อาจจะผดิจากความจรงิก็ได้ แต่

เป็นข้อตรึงใจท่ีเกดิขึน้จากการพจิารณางบประมาณนัน้รู้สกึว่ามแีต่ราย

ละเอยีดเกีย่วกบัตู ้เกีย่วกบัโต๊ะ เกีย่วกบัคน เกีย่วกบัค่าพาหนะค่าวสัดุ

มากกว่า ไม่รู้แน่นอนว่าทีแ่ต่ละกรมแต่ละมหาวิทยาลยัจะไปท�ากนัเช่น

นัน้ ประสานกนัอย่างไร เช่นจะผลติครูออกมาเท่านี ้จะต้องผลติส�าหรบั

โรงเรียนมัธยมเท่าไร ประเภทใดและจะผลิตส�าหรับโรงเรียนประถม

เท่าใด ประเภทใด และที่ผลิตนั้นจะพอเพียงกับความต้องการหรือยัง

ขาดตกบกพร่องอยูเ่ท่าใด ไม่ค�านงึดแูผนงานของแต่ละกรมในกระทรวง

ศึกษาธิการหรือแต่ละมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เห็นร่องรอยแห่งความ

กลมกลืนสอดคล้องกันเป็นแผนงานเดียวกัน (unified plan)

และอกีประการหนึง่ ผูท่ี้เป็นผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณนัน้

ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตัด คือหมายความว่าจะต้องตัดงบ

ประมาณเป็นของธรรมดาอยู ่แต่ถ้าตดัแล้วกต้็องรูว่้าอะไรควรตดัอะไร

ไม่ควรตัด และที่จะรู้ว่าอะไรควรตัดได้ดีที่สุด ก็ต้องอาศัยเจ้าของ

โครงการเขาบอกเราเองว่าอะไรส�าคญักว่าอะไร เช่น อย่าไปตดัเบอร์ 1 

ถ้าจะตัดก็ตัดเบอร์ 1๐ ไปเถอะ ให้เหลือ ๙ โครงการอย่างนี้ก็ได้ แต่

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณขณะนั้นไม่สามารถจะทราบถึงล�าดับ

ความส�าคัญของแต่ละเรื่องพอที่จะเป็น guide-line ได้ ครั้นปรึกษา

หารือกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝ่ายการศึกษา ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับค�า

แนะน�าอย่างเป็นกลาง ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ คือแต่ละอธิบดี เลขา- 

ธกิาร มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งต่างกจ็ะบอกว่า จะตดักไ็ปตัดของคนอืน่

เถิด ของข้าพเจ้าอย่าตัด ไม่มีใครที่จะช่วยบอกให้ว่า ถ้าจ�าเป็นจะต้อง

ตัดขอให้ตัดอย่างนั้นๆ เถอะ จะเป็นเรื่องของใครก็แล้วแต่
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สรปุข้อข้องใจของผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณเมือ่ ๖ ปีท่ีแล้ว

มา เกี่ยวกับการศึกษามีดังนี้

(1) การตัง้งบประมาณและการวางแผนในขณะนัน้ ไม่สามารถ

สนองความต้องการในด้านการศกึษาของประชากร ซึง่ก�าลงัเพิม่ขึน้อยู่

เรื่อยๆ จะแก้ปัญหา Literacy โดยเร็วก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ จะแก้

ปัญหาในด้านทางมัธยมศึกษาสายสามัญหรืออาชีวะก็แก้ยากเต็มที

(๒) แผนงานการศึกษาต่างๆ นั้น ไม่มีการประสานกัน และ

ไม่มีการแสดงล�าดับความส�าคัญ

(๓) การพัฒนาการศึกษาน้ัน ไม่สอดคล้องประสานกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ความพยายามขจัดข้อข้องใจ
ทีนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเกิดข้องใจแล้วเผอิญอดรนทนไม่ได้ อยาก

จะแก้ข้อข้องใจนั้นให้หายไป คือเห็นปัญหาแล้วก็อยากแก้ แต่ก่อนจะ

แก้ต้องศกึษาให้รูแ้จ้งเหน็จรงิเสยีก่อน ถึงแม้ว่าท่านจะพ้นจากต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณไปแล้วก็ดี ท่านก็ยังมีโต๊ะ เขาจัดไว้ให้

ที่ส�านักงบประมาณ ท่านก็ฉุกคิดว่า เราลองตั้งตัวของเราเองเป็นปลัด

กระทรวงศกึษาธกิารหรอืเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร เรา

จะวางแผนการศกึษาไปอย่างไร (มผีูท้กัขึน้ว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ

มีแล้วนี่ ไม่เห็นจ�าเป็นที่เราส�านักงบประมาณจะต้องไปท�าอย่างไร ข้อ

ทักท้วงนี้เกิดจากความเข้าใจผิดและมีผู้เข้าใจผิดอย่างนี้เป็นอันมาก 

แท้จริงแผนการศึกษาแห่งชาติกับแผนงานหรือโครงการพัฒนาการ

ศึกษาไม่เหมือนกัน เร่ืองท่ีเราสนใจอยู่นี้เป็นเรื่องของแผนงาน

พัฒนาการศึกษา)

สรุปว่า ท่านทัง้หลายซึง่เคยเป็นผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ

แต่ออกแล้ว อยากจะลองขจัดข้อข้องใจ ลองวางแผนงานพัฒนาการ
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ศึกษา จึงได้หาเพ่ือนฝูงมาร่วมงานดู มีทั้งที่มาจากกระทรวงการคลัง 

ธนาคารชาติ ส�านักงบประมาณ สภาพฒันาฯ สภาการศกึษาฯ กระทรวง 

ศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย นัดหมายกันมาพร้อมเพรียง วิธีศึกษาและ

วิจัยนั้นท�ากันอย่างเงียบๆ เพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไร จะได้

ผลหรือไม่ ท่ีว่าท�าเงียบน้ีไม่ได้หมายความว่าท�าเป็นความลับหรือเป็น

เรื่องที่ปกปิดมิให้ใครล่วงรู้ การประชุมปรึกษากันท�าอยู่ในส�านักงบ

ประมาณซ่ึงเป็นที่เปิดเผยอยู่ คณะวิจัยนี้ได้ใช้ความพยายามปรึกษา

หารือกันอยู่สัปดาห์ละคร้ังบ้างสองคร้ังบ้าง กินเวลาประมาณ 1๘ 

เดือน จึงเรียบเรียงแผนงานพัฒนาการศึกษาส�าเร็จรูปร่างออกมา มี

หลกัการอยู่หลายประการทีส่�าคญั กค็อื ล�าดบัความส�าคญัทัง้ระยะสัน้

ระยะยาวออกมาให้เหมาะกบัสถานการณ์และความต้องการในด้านการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ในระยะสัน้เหน็กนัว่า จ�าเป็นต้องสนบัสนนุ

มัธยมศึกษาโดยท่ัวไปและอาชวีศกึษาขัน้มธัยมโดยเฉพาะประการหนึง่ 

อีกประการหนึ่งเห็นว่า การฝึกหัดครูและการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย

บางประเภท คือ วิศวกรรม เกษตรกรรม และแพทยศาสตร์ มีความ

ส�าคญัเป็นยอดเยีย่ม ท่ีส�าคญัรองลงไปคือการปรับปรงุคณุภาพของการ

ศึกษาภาคบังคับ ๔ ปี ก่อนที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับโดยทั่วไป

ให้ถึงขั้น ๗ ปี เป็นต้น หลักการเหล่านี้ปรากฏอยู่เป็นเอกสาร ซึ่งหา

ดูได้ไม่ยากนัก

การวิจัยและท�ารายงานดังกล่าวมีข้อเสียอยู่คือ ผู้ที่ท�าการวิจัย

นัน้ไม่ใช่เป็นผูท้ีจ่ะน�าเอาไปด�าเนนิงาน การพูด การวจิยั การเขยีนนัน้

ง่ายกว่าการท�า ข้อนีท่้านทัง้หลายทีเ่ป็นผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ

และออกแล้วคงจะตระหนกัดว่ีาเป็นเร่ืองทีจ่ะต้องปรกึษาหารอืกบัฝ่าย

ที่เขาจะไปท�า ก็เลยเป็นเรื่องที่เสนอขึ้นผ่านทางสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิแห่งชาต ิเพือ่ทีจ่ะไปสูส่ภาการศกึษาและกระจายออกไปโดย

ทัว่ๆ ไป ประจวบกับในเวลานัน้ USOM กด็ ีUNESCO ก็ด ีเกิดส่งคณะ
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ผู้เชี่ยวชาญมาท�าการศึกษาเป็น ๓ คณะด้วยกัน เท่าที่พอจะจ�าได้ก็มี

คณะ Investment in Education ของ UNESCO มี Van Lier เป็น

หัวหน้า มีคณะ UNESCO Long Term Projection of Education 

แล้วก็มีคณะ USOM Task Force in Man Power Planning เข้ามา

ท�าการศึกษาและรายงาน จึงได้ติดต่อสนทนาระหว่างผู้ที่คิด ผู้ที่เขียน

ทางด้านหนึ่ง กับเจ้าหน้าที่โดยตรงอีกด้านหนึ่ง ด้านที่พิจารณา

เศรษฐกจิกบัทางด้านทีพ่จิารณาการศกึษา กไ็ด้มกีารร่วมมอืกนัตัง้แต่

นัน้มา ความเข้าใจของฝ่ายเศรษฐกจิทีค่ดิว่าฝ่ายทีด่�าเนนิการศกึษานัน้

คงจะมองอะไรบางอย่างข้ามไป กป็รากฏว่าเป็นจรงิอยูบ้่าง ความเข้าใจ

ทางด้านเศรษฐกิจ บางประการก็ปรากฏว่าเป็นความเข้าใจผิด ความ

เข้าใจซึ่งกันและกันก็เกิดขึ้น มีผลท�าให้มีการวางโครงการร่วมกัน มี

การร่วมมือท่ีจะพิจารณามาถึงล�าดับความส�าคัญของโครงการว่าอะไร

ก่อนอะไรหลงั บททีว่่าด้วยการศกึษาทีเ่คยว่างเปล่าในแผนพฒันาที ่1 

จนกระทั่งนาทีสุดท้าย ในแผนพัฒนาฉบับที่ ๒ ก็สามารถที่จะมีได้เร็ว

ขึ้นกว่าเดิม (ถึงกระนั้นก็ยังไม่เร็วทันใจเรา) การเงินต่างประเทศก็

เผอิญเจริญดีขึ้นในประเทศเรา ท�าให้พวกเราทั้งหลายสามารถช่วยตัว

เองได้บ้าง แม้ว่าธนาคารโลกหรอืแหล่งให้กู้แหล่งอืน่จะช่วยเราได้น้อย 

หรือดอกเบี้ยแพง เราก็กู้เขามาลงทุนแต่น้อย สามารถที่จะใช้เงินของ

เราเป็นประโยชน์ได้บ้าง เหตุการณ์ก็รู้สึกว่าพอจะเข้ารูปเข้ารอยกัน

มากขึ้นดีกว่าเมื่อก่อนนี้ ท�าให้รู้สึกว่าการที่เราจะพัฒนาการศึกษานี้

ค่อนข้างจะมีหลักมีเกณฑ์ยิ่งขึ้น

ข้อขัดข้องที่ควรแก้ไขต่อไป
แม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ข้อ

บกพร่องและอุปสรรคต่างๆ ก็ยังมีอยู่ บทเรียนเท่าที่เคยรับมานั้นพอ
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จะจ�าแนกออกมาเป็นข้อๆ ซึ่งไม่จ�าเป็นจะต้องขยายความมากนัก

เท่าที่ประสบมามีข้อที่ส�าคัญที่สุดก็คือ อุปสรรคทางจิตใจ เรา

ทุกคนยังอยู่ในข้องแห่งอิฏฐารมณ์ เมื่อได้ฟังค�าพูดที่ไม่ถูกใจก็ย่อม

ท�าให้เราเกิดความไม่พอใจขึ้น หรือเกิดความท้อแท้หรือความน้อยใจ 

ถ้อยค�าท่ีเคยได้ยินและทีท่�าให้รูส้กึว่าอยากเข้านอนไม่ท�างานท�าการข้อ

หนึ่งก็คือว่า นักเศรษฐกิจจะมาบังคับควบคุมนักการศึกษา เมื่อได้ยิน

เช่นนี้ก็นึกง่วนอยู่ในใจว่า เราจะแยกได้อย่างไรนะ นักเศรษฐกิจกับ

นักการศึกษาท่ีแยกกันได้อย่างไร และถ้าจะแยกกันแล้ว จะแยกกัน

เพือ่จะตกีนัหรือว่าแยกเพือ่จะท�างานร่วมกนั ค�ากล่าวอย่างนีท้�าให้เกดิ

ความโทมนัสน้อยใจอยู่มาก เฉพาะอย่างยิ่งแปลความว่าใครเป็นนัก

เศรษฐกิจละก็อย่ามายุ่งกับการศึกษา แต่ถ้าเราหักใจอดกลั้นความ

โทมนัสเสียได้ ก็จะรู้สึกตัวว่าการที่มีผู้ออกความเห็นจากวงนอก แม้

จะท�าด้วยเจตนาอันดีและมีความมุ่งหมายที่จะให้ความเห็นข้อเสนอ

แนะน้ัน ได้รับการอภิปรายหารือกันก็เป็นการกระท�าจากวงภายนอก

และกระท�าได้ยากเหลือก�าลัง อกเขาก็อกเรา ถ้าใครมาสอนส�านักงบ

ประมาณให้ท�างบประมาณด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้

อ�านวยการส�านกังบประมาณจะเกดิความไม่พอใจ (resentment) ใคร

เล่าจะมารู้ดกีว่าเรา เราท�าอยูก่บัมอืของเราเอง เป็นธรรมดาของมนษุย์

อยู่แล้วที่จะต้องเกิดปฏิกิริยาขึ้น จะต้องโต้เถียงว่านี่คุณดีแต่พูด ไม่ได้

ท�างานนีม้านัน้อย่ามาพดูเสยีให้ยาก อย่ามาสอนฉนัเสยีให้ยาก ยิง่ใคร

เคยเป็นครูมาแล้ว มีคนมาขัดคอหรือท�าทีจะมาสั่งสอนก็ยิ่งขัดใจนัก 

จึงเป็นที่รู้สึกกันว่าสอนใครๆ ที่ไหนก็ไม่ยากเย็นเท่ากับสอนครู แต่ที่

เคยได้ยินมาในการประชุมบางครั้งนั้นก็ไม่ได้ความจริงๆ เช่นเมื่อจน

แก่ถ้อยค�าก็ตอบได้ว่า “ผมสอนโรงเรียนนั้นมาแล้ว ๒๐ ปี คุณเคย

สอนนานแค่ไหน ที่จะมาออกความเห็นว่าที่ผมท�านั้นไม่ดี” ค�ากล่าวนี้

เกิดจากทิฐิมานะ ไม่มีน�้าหนักอะไร ถ้าหากว่าเราจะพยายามให้งาน
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ด�าเนนิไปด้วยดแีล้ว ควรจะร่วมมอืกนัทกุฝ่าย ไม่ควรทีจ่ะถอืเราถอืเขา 

ถ้าเราอยากจะฟังความเห็นของทุกฝ่าย ไม่ว่าใครจะพูดเพ้อเจ้อ (non-

sense) ก็ไม่ควรพยายามห้ามปรามด้วยวิธีน้ัน เพราะเราจะไม่ได้ฟัง

ความเห็นที่ดีด้วย คนที่อยู่ใกล้ชิดในวงการจนเกินไป อาจจะมีอคติ

ล�าเอียงไปในงานที่ตัวท�าอยู่เป็นประจ�าก็ได้ เพราะฉะนั้นการที่ได้ฟัง

ความคิดของคนอืน่ อาจจะเป็นประโยชน์อยูบ้่าง ไม่ควรทีจ่ะห้ามปราม

เขาแบบนั้น เป็นการปิดหูปิดตาจนเกินไป

ในด้านผูพ้จิารณาทางด้านการเงนินัน้ ผมได้เคยสงัเกตมาตลอด

เวลาว่ามีความตระหนี่เป็นอย่างยิ่ง และส่วนมากมักจะตระหนี่ส�าหรับ

เรื่องโครงการพัฒนาสังคมมากกว่าตระหนี่ส�าหรับโครงการเศรษฐกิจ

หรือการทหาร โครงการสังคมส่วนมากเป็นเรื่องสาธารณสุขหรือการ

ศึกษา ผู้ที่พิจารณาเรื่องด้านการเงินคือนักเศรษฐศาสตร์ มักจะถือว่า

เป็นเรื่องไม่ส�าคัญ แต่เหตุการณ์ด้านนี้ดีกว่าเดิมแล้ว

ระบบการท�างานทีเ่ราท�าอยูใ่นทกุวันนี ้เป็นปัญหาส�าคัญข้อหนึง่

ทีเ่กีย่วกบัการพจิารณาท่ีจะวางแผนการศกึษา ระบบการศกึษาแห่งชาติ

ซึง่ท�าให้ความรบัผดิชอบด้านการศกึษามอียูถ่งึ ๓ กระทรวง ย่อมไม่เป็น

บรรยากาศท่ีดทีีจ่ะท�าให้โครงการและการด�าเนนิงานพฒันาการศึกษา

เป็นไปได้โดยราบรืน่ ทีผ่มพดูนีไ้ม่ได้หมายความว่า จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้

กระทรวงใดกระทรวงหนึง่เป็นผูรั้บผดิชอบทัง้ในการด�าเนนิโรงเรยีนทัง้

ในการควบคุมทางวิชาการ หามิได้ แต่หมายความว่า ผู้ใดจะด�าเนิน

งานทางโรงเรียนกเ็ป็นเร่ืองพจิารณาด้านหนึง่ แต่ถ้าพดูถงึการรวบยอด

ประสานงานเกี่ยวกับเร่ืองการศกึษาเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่ก่ียวกับนโยบาย

และการวางแผนแล้ว ควรจะอยู่ในอ�านาจและหน้าที่ของเจ้ากระทรวง

แต่แห่งเดียว เจ้ากระทรวงแห่งเดยีวนัน้ จะเป็นกระทรวงศึกษาธกิาร

หรอืเราจะเรยีกกระทรวงอื่นๆ ธรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ควรจะ

แตกแยกกนัไป ตามความเหน็ของผม กระทรวงทีจ่ะรบัผดิชอบในด้าน
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นโยบายวิชาการและวางแผนการศึกษานั้น น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง 1 ท่านและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ๒ ท่าน ท่านหนึ่ง

ควรจะมีความรับผิดชอบตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงชั้นมัธยมรวมท้ัง

อาชีวะด้วย ส่วนทางด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควร

จะเป็นหน้าทีข่องรฐัมนตรช่ีวยวา่การอกี 1 ท่าน แต่ทัง้สิน้นีอ้ยูภ่ายใต้

รฐัมนตรว่ีาการเพยีง 1 ท่าน เพือ่จะได้ประสานงานกนัได้ให้เรยีบร้อย 

ระบบปัจจุบันนี้เป็นระบบซ่ึงขาดตอน ขาดความเชื่อมซ่ึงกันและกัน 

แม้แต่จะโอนอาจารย์ที่มีความรู้จากสถาบันหนึ่งไปอีกสถาบันหนึ่ง ก็

เป็นการข้ามกระทรวงเสยีแล้ว ท�าได้โดยยาก ถ้าเป็นกระทรวงเดยีวกัน

ก็อาจท�าได้ ประสานงานกันได้ นี่เป็นระบบที่จ�าเป็นจะต้องแก้ไข

เรือ่งการโอนโรงเรียนให้อยูใ่นการด�าเนนิงานของราชการบรหิาร

ส่วนท้องถิน่นัน้ เป็นหลกัการทีดี่ ทีช่อบ ไม่ใช่เฉพาะโรงเรยีนประชาบาล 

โรงเรียนระดับอื่นหรือแม้แต่มหาวิทยาลัย ก็ควรจะโอนให้องค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการภายใต้การควบคุม และก�ากับทาง

วิชาการ และวางแผนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ต้องเตรียมปฏิรูป

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นการปกครองท้องถิ่น โดยท้องถิ่น 

เพือ่ท้องถิน่จรงิๆ คอืเตรยีมเพือ่ทีจ่ะให้เป็นระบอบประชาธปิไตยจรงิๆ 

ให้ท้องถิน่สามารถทีจ่ะยอมเสยีสละเงนิ และวางนโยบายสนบัสนนุการ

ศึกษาได้โดยอิสระเต็มท่ี มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน ควรจะมีการ

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ไม่ให้เป็นหน่วยราชการอย่างใน

ปัจจบุนันี ้และนัน่แหละ เมือ่ได้แบ่งหน้าทีก่ารด�าเนนิงานกบัการก�ากบั

ควบคมุจากกนัเรยีบร้อยแล้วกระทรวงศกึษาธกิารกจ็ะได้สามารถทีจ่ะ

ควบคุมดูแลโดยเรียบร้อยทุกประการ

ทั้งนี้ก็หมายความว่า สถาบันการศึกษาของไทยเรานั้นก็จะ

ประกอบด้วยโรงเรยีนต่างๆ บางโรงเรยีนกค็วรมท้ีองถิน่เป็นเจ้าของ และ

เป็นผูด้�าเนนิงาน บางโรงเรยีนกเ็ป็นโรงเรยีนราษฎร์ และบางโรงเรยีน
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ทีเ่ป็นสถาบนัอดุมศกึษากจ็ะเป็นมหาวิทยาลยั กค็ล้ายๆ กบัรฐัวสิาหกจิ 

มีอิสรภาพเป็นตัวของตัว ภายใต้การควบคุมและก�ากับโดยกระทรวง

ศึกษาธิการ

ก่อนจบ ผมขอเสนอให้พจิารณาอุปสรรคในระบบการศึกษาของ

เราอีกข้อหนึง่ กล่าวคอื ระบบทีเ่รามกัจะชอบกันในการบรหิารราชการ

แผ่นดินในประเทศไทยปัจจุบันนี้คือ ระบบส่งเสริมการพูดมากกว่า

ระบบส่งเสรมิการท�าหรือการคดิ ระบบนีค้อืระบบกรรมการหรือระบบ

สภา สภาการศกึษาแห่งชาตถ้ิาคดิและท�าให้มากสกัหน่อย พดูให้น้อย

หน่อย จะเป็นประโยชน์กว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

เพราะฉะน้ันเม่ือพวกเราเหน็ว่าระบบการบริหารแผ่นดนิจะเป็น

อุปสรรคแก่การพัฒนาศึกษาแล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นนักการศึกษา นัก

เศรษฐกิจ หรอืจะเป็นนกัอะไรกต็าม จ�าเป็นทีจ่ะต้องออกเสยีงและจะ

ต้องไม่เกรงใจนกัการปกครองว่าเราจะไปก้าวก่ายในงานของเขา เมือ่เรา

เห็นว่าระบบไม่ดี ก็ควรที่จะแสดงความเห็น เพื่อที่จะมีการชักน�าให้มี

การเปลีย่นแปลงไปในไม่ช้า หรอืถ้าช้า กใ็ห้มวีนัหนึง่ทีจ่ะมหีวงัว่ามกีาร

เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปโดยดี

ท่านนายกสมาคมทีเ่คารพ ผมพดูมากระท่อนกระแท่นได้ความ

บ้าง ไม่ได้ความบ้าง ตัดเสียบ้างในใจ เพิ่มเติมขยายความบ้าง ผมหวัง

ว่าคงจะไม่เกินเวลาที่ก�าหนดไว้นัก และถ้าล่วงเลยเวลามามาก ผมขอ

ประทานอภัยด้วย

ขอบคุณ



การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
บทความเขียนเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕1๘  

แสดงความเห็นต่อรายงาน “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” 

ของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา 

เสนอต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่น�าเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

การศึกษาไทยควรแก่การปฏิรูป
ความจ�าเปน็ที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยนัน้ เป็นที่

เห็นพ้องต้องกันในหมู่นักศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ 

อาจารย์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่

รฐับาล เทศบาลท่ีเกีย่วข้อง เป็นเวลานานมาแล้ว เมือ่ผมเป็นผูอ้�านวย- 

การส�านกังบประมาณประมาณ 1๕ ปีทีแ่ล้วมา กไ็ด้สะดุดใจว่าผลของ

การลงทุนด้านการศึกษาของประเทศเรานั้นไม่สู้จะดีนัก ระบบการ

ศกึษาของเราบกพร่องหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็และหนุม่สาว

ในชนบทและแหล่งเสือ่มโทรมในเมอืง ไม่ได้รบัประโยชน์จากการอ�านวย

การศกึษาเท่าทีค่วร เวลาพจิารณางบประมาณแต่ละปีก็มีแต่ประเด็น

ให้พิจารณาว่าจะก่อสร้างโรงเรียน จะต้องซื้อโต๊ะ เก้าอี้ กระดานด�า 

จ้างครู ซึง่เป็นของจ�าเป็นแน่ละ แต่ผูท้ีร่บัผดิชอบในการศกึษาของชาติ

ไม่ได้ประเมินผลของการอ�านวยการศึกษาอย่างจริงจัง และไม่ได้มี

ความคิดว่าจะต้องมีการเปล่ียนแปลงแบบสังคายนาหลักการ วิธีการ

ด�าเนินการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งระบบ ให้เหมาะสมกับภาวะของ

ประชาคมท่ีได้เปลีย่นแปลงไป ไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายตามล�าดบัความ
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ส�าคัญ และไม่ได้เสาะแสวงหาวิธีการที่จะด�าเนินการบริหารให้เป็นไป

โดยประสทิธภิาพสูเ่ป้าหมายนัน้ๆ สรุปความว่าการจดัการศกึษาได้เป็น

ไปตามบุญตามกรรม หาเช้ากินค�่าอยู่ตลอดมา มิหน�าซ�้าต่อมาบรรดา

มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็พยายามตัดช่องน้อยแต่พอตัว คิดแก้ปัญหาด้วย

การย้ายสงักดัจากกระทรวงศกึษาธกิารไปสูส่�านกันายกรฐัมนตร ีย้าย

ระบบจาก ก.พ. ไปสู่ ก.ม. อย่างหนึ่ง กับอีกอย่างหนึ่ง กระทรวง

มหาดไทยกด็�าเนนิการยือ้แย่งอ�านาจจากการจดัการระดบัประถมศกึษา

ไปเสียจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างว่าจะกระจายอ�านาจหน้าท่ีสู่

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่แท้จริงไม่มีการกระจาย 

อ�านาจหน้าที่สู ่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเลย เพียงแต่เปลี่ยนขุมอ�านาจ 

รับผิดชอบในส่วนกลางจากกระทรวงหนึ่งไปอีกกระทรวงหนึ่งโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลก็ยังไม่ได้เป็นอิสระเท่าที่ควร 

การบรหิารการศึกษาจงึแตกแยกออกเป็นเรือ่งของ ๓ กระทรวง นโยบาย

ไม่จ�าต้องสอดคล้องกัน และแท้จริงมักจะขัดแย้งซึ่งกันและกัน ส่วน

สภาการศกึษาแห่งชาตซ่ึิงมหีน้าทีอ่�านาจกมุนโยบายและควรจะอ�านวย

ความสะดวกในด้านประสานงาน ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้เท่า

ที่ควร กลับกลายเป็นหน่วยราชการที่ ๔ ที่ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

ทั้งหลายจะต้องผ่านการสอบสวน ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ขยายงานใดๆ ต่อมาในสมัยปฏิวัติ ๒๕1๓ จนถึงทุกวันนี้ ผู้มีอ�านาจ

ในราชการยังได้แยกบทบาทของสภาการศึกษาแห่งชาติออกเป็น ๒ 

เสีย่ง ส่วนทีเ่กีย่วกบัมหาวิทยาลยัเอาไปเป็นเร่ืองของทบวงมหาวทิยาลยั

แห่งรัฐ ในส�านักนายกรัฐมนตรี ส่วนสภาการศึกษาแห่งชาติเรยีกชือ่

เสียใหม่ว่า ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิให้มีหน้าที่รับ

ผิดชอบแต่เฉพาะการศึกษาระดับต�่ากว่าอุดมศึกษา เป็นการพยายาม

แก้ไขเปลือกนอก ไม่ได้หยั่งลงไปถึงแก่นแห่งปัญหา การแก้ไขชนิดน้ี

จึงอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่ง ยิ่งยกยิ่งลึก
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ข้อเสนอในการปฏิรูป
เมื่อกลางปี ๒๕1๗ ได้มีข้าราชการจ�านวนหนึ่งที่เล็งเห็นความ

หายนะอันจะเกิดขึ้นได้ และก�าลังเกิดขึ้นจากระบบการศึกษาปัจจุบัน 

ได้สามารถเสนอความเห็นผ่านกระทรวงศึกษาธิการจนถึงคณะ

รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรยีกว่า 

คณะกรรมการวางพืน้ฐานเพือ่ปฏริปูการศกึษา ให้พิจารณาการศึกษา

ทั้งระบบและกระบวนการ เพื่อตรวจสอบปัญหาและแสวงหาแนวทาง

แก้ไขปรบัปรงุให้การศกึษาสามารถสนองความคาดหวงัของประชาชน

สอดคล้องกับแนวทางพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระบอบประชาธปิไตย 

และเหมาะแก่กาลสมยั คณะกรรมการชดุนีไ้ด้ขะมกัเขม้นปฏบิตัหิน้าที่

อย่างถี่ถ้วนแต่รวดเร็ว สามารถเสนอรายงานได้ภายใน ๖ เดือน เรียก

ว่า “การศกึษาเพือ่ชวิีตและสังคม” เป็นรายงานเสนอต่อรัฐมนตรว่ีาการ

กระทรวงศกึษาธกิารเพือ่น�าเสนอคณะรัฐมนตรี ลงวนัท่ี ๔ ธันวาคม 

๒๕1๗ เป็นหนังสือกว่า ๓๗๕ หน้า แบ่งออกเป็น 11 ตอน รวมกับ

บทสรุปเป็น 1๒ ตอน ในขณะเดียวกันคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อ

ปฏิรูปการศกึษาได้พยายามสรปุรายงาน เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านที่

ไม่สูม้เีวลาหรือความวิรยิะมากนกั ให้เป็นเล่มเลก็ๆ ตวัรายงานแท้ๆ ไม่

เกนิ ๖๓ หน้าขนาดเลก็ เก็บความจากรายงานฉบับสมบรูณ์มาเสนอ 

เรยีกชือ่ว่า “แนวทางปฏริปูการศกึษาส�าหรบัรัฐบาลในอนาคต”

เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวด เป็นกุญแจไข

ปัญหาต่างๆ ทกุปัญหาในประชาคมไทย ไม่ว่าเราจะสนใจเรือ่งการเมอืง 

การสังคม เศรษฐกิจ การพัฒนา การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดรูปที่ดิน 

การอนามัย หรือปัญหาใดๆ ทัง้สิน้ แม้แต่ปัญหาเรือ่งโสเภณหีรอืความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉะนั้นรายงานเร่ืองนี้จึงเป็นสิ่งที่คนไทย

ทกุคนจะต้องสนใจ เฉพาะอย่างยิง่ บรรดาปัญญาชน ข้าราชการ นกัการ- 
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เมอืง พ่อค้า นกัอตุสาหกรรม กรรมกร ชาวนาชาวไร่ และแน่ละ นกัการ- 

ศกึษา ครอูาจารย์และนกัเรยีนทกุระดบักบัผูป้กครองของนกัเรยีนทกุ

ระดบั คนไทยท่ีสนใจเร่ืองความเจริญของบ้านเมอืงไม่มข้ีอแก้ตวัใดๆ ทัง้

สิ้นที่จะเพิกเฉยละเลยต่อรายงานนี้ เพราะถ้าไม่สามารถย่อยรายงาน

ฉบบั ๓๗๕ หน้า กย็งัมโีอกาสอ่านเพยีง ๖๐ กว่าหน้า ทัง้นีไ้ม่ว่าเรา

แต่ละคนจะเห็นด้วยหรอืขัดแย้งกบัผูรั้บผดิชอบในรายงานนี้

ส�าหรับผมเองได้อ่านและพิจารณาแล้ว อยู่ฝ่ายที่เห็นด้วยเป็น

ส่วนใหญ่กับรายงานนี้ จะไม่ให้เห็นด้วยอย่างไร ในเมื่อทั้งข้อเท็จจริง 

(ที่ในรายงานเรียกว่า สภาพปัจจุบันและปัญหา) ทั้งหลักการและวิธี

การที่รายงานนี้เสนอมา นอกจากจะตรงกับข้อประเมินและความคิด

ของผม(ซึ่งไม่ส�าคัญนัก)แล้ว ผมยังเห็นว่าคณะกรรมการที่เสนอ

รายงานนี้ได้ใช้ความคิดสติปัญญาเสนอหลักการต่างๆ ไปในทางก่อให้

เกิดประโยชน์แก่ประชาคมไทย และเมื่อได้เสนอหลักการอันแน่นอน

แล้ว ก็ได้ใช้ความละเอียดสุขุมเสนอวิธีการไว้อย่างที่จะปฏิบัติได้เป็น

ขั้นตอน โดยค�านึงถึงทรัพยากรของประเทศซึ่งมีจ�ากัดด้วย

ในรายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการได้วิเคราะห์สภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยไว้อย่างถี่ถ้วนเป็นกลาง ผล

ของการวิเคราะห์นี้ ผมเห็นว่าเป็นกระจกเงาอันเที่ยงตรง ส่องให้เรา

เห็นภาพอันแท้จริงของประชาคมไทย บทพรรณนาในเรื่องนี้ นักเรียน

ด้านสังคมศาสตร์จะได้ประโยชน์ในการศกึษาเป็นอย่างด ีแต่ประโยชน์

ของบทพรรณนาว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่ว่านี้ 

คณะกรรมการฯ ถือเป็นมูลฐานเพื่อสร้างเป้าหมายและหลักการแห่ง

การปฏิรูปที่คณะกรรมการเสนอขึ้น ข้อนี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า 

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเสนอหลักการต่างๆ โดยประยุกต์เข้ากับ

ความเป็นจริง และความเป็นไปได้ในประชาคมไทย ใครจะกล่าวหาว่า

คณะกรรมการฯ เท้าไม่ติดดิน ก็กล่าวหาได้ แต่เป็นค�ากล่าวหาที่
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เลือ่นลอย แล้วแต่ผูท้ีข่ดัขวางการเปล่ียนแปลงจะสรรหามาโจมต ีไม่น่า

น�าพามาวินิจฉัย

ข้อบกพร่องของการศึกษาไทยปัจจุบันพอจะสรุปได้ว่า (ก) 

ไม่ทันสมยั ไม่สามารถเปลีย่นแปลงตามความต้องการของประชาชน (ข) 

ไม่ได้ถอืประโยชน์จากความคดิใหม่ๆ ทีน่กัปราชญ์ทัง้หลายทัว่โลกเขา

ก�าลงัสร้างสรรค์ขึน้เสนอ (ค) ไม่สร้างความยตุธิรรมในประชาคมไทย 

ไม่ให้ความเสมอภาคหรอืโอกาสแก่คนส่วนใหญ่ มุง่ให้ประโยชน์แก่คน

ส่วนน้อย ท้ังในด้านนกัเรยีนและผูป้กครอง (ง) ไม่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน

แต่ละระดบัสามารถใช้ความคดิรเิริม่ของตนเอง ส่งเสรมิแต่การท่องจ�า

เลยีนแบบ (จ) ไม่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนแต่ละคนสามารถประกอบอาชพี

ได้โดยสะดวก ไม่เอาใจใส่ต่อปัญหาการว่างงานในประเทศไทย (ฉ) 

เป็นระบบที่ปิด ใครที่ออกจากระบบไปแล้วประตูปิดตาย เข้าอีกไม่ได้ 

ไม่มีความคล่องตัว (ช) นอกจากจะเป็นระบบที่ปิดแล้วยังไม่เอาใจใส่

ต่อคนทีอ่ยูน่อกระบบ คอืไม่สนใจเพยีงพอต่อการอ�านวยการศึกษานอก

โรงเรียน (ฌ) ไม่มปีระสทิธภิาพในการบรหิาร ซึง่แยกแยะออกไปเป็น

หลายตอน แม้แต่ในตอนทีเ่กีย่วกบักระทรวงศกึษาธกิารเอง ในปัจจบุนั

ก็ไม่มีการประสานงานกัน ท�าให้ส้ินเปลืองเปล่าดายและได้ผลน้อย 

ทัง้หมดนีใ้นรายงานได้กล่าวอย่างชดัแจ้ง มเีหตุผลข้อเทจ็จรงิประกอบ

ในส่วนท่ีเป็นข้อเสนอทีม่ลีกัษณะในทางสร้างสรรค์ คณะกรรม- 

การฯ ตั้งค�าถามค�าตอบส�าคัญไว้ ๔ ประการคือ (1) อย่างใดจึงจะ

เรยีกว่าการศกึษาทีพ่งึประสงค์ (๒) จะจดัการศกึษาเพือ่อะไร (๓) จะ

จดัการศกึษาเพ่ือใคร และ (๔) จะจัดการศกึษาอย่างไร

ในตอนสุดท้ายนี้ได้เสนอหลักการในการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป

การศึกษาไว้ ๗ ประการ คือ

(1) ความเสมอภาคโดยไม่มเีงือ่นไขส�าหรบัทกุคนในการศกึษา

ขั้นต้น และความเสมอภาคในเชิงโอกาสส�าหรับการศึกษาขั้นต่อๆ ไป
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(๒) การบริหารการศึกษาจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่

แตกแยกเป็นช่วงๆ จะต้องให้ประชาชนในท้องถิน่มส่ีวนร่วมและจะต้อง

มีประสิทธิภาพ

(๓) ระดมทรัพยากรมาใช้เพือ่การศกึษา และจดัสรรทรพัยากร

ให้เหมาะสม

(๔) ฝึกฝนให้นักเรียนคิดเป็นท�าเป็น และประสานการศึกษา

ในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนให้สัมพันธ์กัน

(๕) จดัสาระและกระบวนการเรยีนให้เจรญิทางคณุธรรม จรยิ- 

ธรรม ปัญญาและวัตถุ เพื่อการด�ารงชีวิตตามกาลสมัย

(๖) บทบาทของครูและผู้บริหารการศึกษาต้องรับกับสภาพ

การณ์ใหม่

(๗) การปฏิรูปทั้งหลายนี้จะต้องมีอยู่ต่อไปเพื่อให้ทันกับความ

เปลี่ยนแปลงในประชาคม

จากหลักการ ๗ ประการนี้ รายงานได้ขยายความออกเป็น

ประเด็นๆ ตั้งแต่ตอนที่ ๓ ถึงตอนที่ 11 (ของฉบับสมบูรณ์) ว่าด้วย

ความเสมอภาค โครงสร้างของระบบ เนื้อหาสาระ และกระบวนการ

เรียนรู้ บทบาทและฐานะของครู อุดมศึกษา การจัดการศึกษาเอกชน 

ระบบบริหาร การระดมสรรพก�าลงัและการลงทนุ กฎหมายการศึกษา 

แต่ละตอนส่วนใหญ่กล่าวถึงหลักการวิธีการปฏิรูป ข้ันตอนของการ

ปฏริปู รวมทัง้ก�าหนดเวลาแต่ละขัน้ตอน มาตรการเพือ่ป้องกันและขจัด

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูป ซึ่งท่านผู้อ่านคงจะต้องใช้ความ

พยายามเอาใจใส่อ่านและพิจารณาตริตรองเอาเอง ในที่นี้จะขอยก

ประเดน็ข้อเสนอบางประเดน็ทีผ่มเหน็ว่าส�าคญั มาเรียบเรยีงไว้โดยไม่

แสดงเหตุผลประกอบ และโดยไม่ปรารถนาจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ดังนี้

(1) เน้นความส�าคัญของการศกึษาภาคบงัคบัให้ทัว่ถงึทกุท้องถ่ิน
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(๒) ขัน้ตอนของการศกึษาชัน้ประถม : มธัยม : มธัยมปลาย 

เปลี่ยนจาก ๗ ปี : ๓ ปี : ๒ ปี เป็น : ๖ : ๓ : ๓

(๓) เน้นความส�าคัญของการศึกษานอกโรงเรียน

(๔) ควบสายอาชีพกับสายสามัญเข้าด้วยกันทุกขั้นตอน

(๕) แต่ละขั้นให้จบได้ในตัวของตัวเอง โดยให้ออกไปประกอบ

อาชีพได้ แต่นักเรียนที่ออกไปแล้วยังกลับมาเรียนต่อได้ภายหลัง

(๖) กระจายอ�านาจการวัดผลให้โรงเรียนต่างๆ

(๗) ผลิตและอบรมครู ตลอดจนผู้ช่วยสอนและบุคลากรอื่นๆ 

ให้ได้ผล

(๘) จงูใจให้ครูดไีปสอนในท้องถ่ินกนัดารและแหล่งเสื่อมโทรม

(๙) จัดหลักประกันให้อาชีพครู และให้ระบบบริหารครูอิสระ

จาก ก.พ.

(1๐) ตั้งวิทยาลัยชุมชนต�่ากว่าปริญญาในท้องถิ่นต่างๆ

(11) เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาให้เสมอภาคกันทุก

ท้องถิ่น

(1๒) ให้มีสถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่

นอกระบบราชการในระยะยาว

(1๓) ค่อยๆ ลดบทบาทของโรงเรียนราษฎร์ในการศึกษาภาค

บังคับให้หมดสิ้นไป

(1๔) จดัและส่งเสริมให้โรงเรียนราษฎร์มคีวามคล่องตวัในการ

บริหารและการพัฒนาวิชาการ

(1๕) ก�าหนดค่าเล่าเรยีนและอตัราค่าธรรมเนยีมของโรงเรยีน

ราษฎร์ตามมาตรฐานคณุภาพของแต่ละโรงเรยีน ให้มกี�าไรพอสมควร

และลดการอุดหนุนจากรัฐ นักเรียนที่ยากจนให้ได้รับทุน

(1๖) ส่งเสริมคุณภาพครูและวิชาการแก่โรงเรียนราษฎร์
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(1๗) ประกันสิทธิและสวัสดิการครูโรงเรียนราษฎร์เท่าเทียม

กับครูรัฐบาล

(1๘) รวมงานบรหิารการศกึษาส่วนกลางไว้แห่งเดยีวกัน เรียก

ว่า กระทรวงการศึกษา มีทบวงอุดมศึกษารวมอยู่ด้วย

(1๙) ในส่วนท้องถิ่น ให้กรุงเทพมหานครและท้องถิ่นระดับ

จังหวัดรับผิดชอบในการวางนโยบายและบริหาร เป็นการกระจาย

อ�านาจหน้าที่

(๒๐) ระดมก�าลัง และจัดสรรการลงทุนอย่างเสมอภาค ให้มี

ประสิทธภิาพและอย่างประหยดั แหล่งการเงนิอาจจะมาจากการขึน้ค่า

เล่าเรียน เงินงบประมาณและเงินกู้

(๒1) แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการ

ข้างต้น

(๒๒) นอกจากการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้อง

ปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ ระบบการปกครอง ระบบราชการ ก�าหนด

นโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ก�าหนดและด�าเนินการตามนโยบาย

ประชากร ก�าหนดนโยบายการใช้ส่ือมวลชนและก�าหนดนโยบายเกีย่ว

กับชนต่างวัฒนธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เสนอเงื่อนไขว่า จะต้องปฏิรูปการ

ศึกษาทั้งในหลักการ ระบบและกระบวนการทั้งหมด มิใช่แก้เพียงบาง

จุดบางเรื่องบางตอน จึงจะได้ผลจริงจัง 

ผมขอย�้าอีกทีว่าข้อสรุป ๒๒ ข้อที่ผมเสนอมานี้ ไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ และไม่ตรงกับบทสรุปในรายงานสมบูรณ์หน้า ๓๓๐–๓๔๗ 

หรือข้อความสรุปในรายงานฉบับย่อในทุกประเด็น แต่เห็นว่าอาจจะ

เป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านบทความนีใ้ห้ได้ทราบถงึเค้าของรายงานทีก่ล่าว

ถึงอย่างสั้นๆ
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ข้อวิจารณ์
ในตอนท้ายของบทความนี ้ผมจะขอออกความเหน็และหยบิยก

ประเด็นบางเร่ืองขึ้นมาวิจารณ์ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของ

คณะกรรมการฯ ท่ีใคร่จะได้รับทราบข้อคิดเห็นจากผู้สนใจประเภท

ต่างๆ

1. การที่จะด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุถึงความส�าเร็จ

นั้น รัฐบาลจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบต่างๆ และก�าหนดนโยบายต่างๆ 

ให้แน่วแน่ ตามข้อ (๒๒) ข้างต้น ท่ีส�าคญัทีส่ดุก็คือ ระบบและนโยบาย

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ินตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

(มใิช่เพยีงแต่อ้างว่าระบบการปกครองท้องถ่ินปัจจบุนันีก้ระจายอ�านาจ

ไปแล้ว) นโยบายทีส่�าคญัอกีประการหนึง่คอืนโยบายวางแผนครอบครวั

และจ�านวนประชากร เพราะถ้าประชากรยังเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงอย่าง

ปัจจบุนัแล้ว จะท�าให้การปฏริปูการศกึษาเป็นไปได้โดยยาก ทัง้ในด้าน

ของปัญหาและในด้านของทรพัยากรทีจ่ะน�ามาแก้ไขปัญหา แต่ทีส่�าคญั

ที่สุดนั้นก็คือ รัฐบาลจะต้องมีเจตจ�านงอย่างแน่วแน่ (มี political will) 

ทีจ่ะด�าเนนิการปฏริปู มใิช่ว่า “คณะรฐัมนตรรัีบหลักการ” หรอืรบัหลกั

การวันนี้แล้ววันหลังโลเล มิใช่ว่าเอาเร่ืองรายละเอียดมาเป็นอุปสรรค

คัดง้างหลกัการปฏริปูใหญ่ รฐับาลต้องพจิารณากนัให้ถ่องแท้ จะไม่รบั

ปฏิบัติก็ต้องบอกมาโดยกล้าหาญว่าไม่รับ อย่าให้ท�ามาแล้วเสียเวลา

เปล่า สิง่ท่ีผมอยากจะเหน็กค็อื สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาน�าเรือ่ง

นี้ขึ้นอภิปรายกันอย่างน้อย 1 วัน ให้สมกับที่เป็นเรื่องส�าคัญยิ่งของ

ชาติ และเมื่อรัฐสภาตกลงให้ด�าเนินการปฏิรูปตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการฯ แล้ว ก็ให้ถือว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามข้อเสนออย่าง

ซ่ือสัตย์สุจริต ประเด็นท่ีส�าคัญยิ่งอีกข้อหนึ่งก็คือ รัฐบาลจะมีความ

แน่นอนในความเอาใจใส่เรือ่งนีเ้พยีงพอหรอืไม่ ทีจ่ะตัง้บคุคลทีเ่ข้มแขง็
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จริงๆ เป็นรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร แล้วให้ความสนบัสนุน

แก่บคุคลนัน้ทุกประการ

๒. ในรายงานนี้ได้กล่าวไว้หลายตอนถึง “ความงอกงามทาง

คุณธรรม และจริยธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐพึงปรารถนาในระบบ

การศึกษาปัจจุบันก็ระบุถึงศีลธรรม จรรยาและจริยศึกษา มีอยู่ใน

หลักสูตรและต�าราเรียนด้วย การอบรมเด็กหรือนักศึกษา ผู้ใหญ่ด้วย

ถ้อยค�า ค�าเทศนา แบบเรียน ต�าราเหล่านี้ เท่าที่เป็นมาทุกกาลสมัย 

ทุกประเทศทัว่โลกไม่ได้ผล ตรงกนัข้าม ท�าให้เกดิความเบือ่หน่ายและ

เพกิเฉยแก่นกัเรยีนนกัศกึษา เรือ่งนีจ้ะปฏริปูระบบการศกึษาสกัอย่าง

ใดเท่าใดก็คงจะไม่ได้ ต้องปฏิรูประบบการปฏิบัติและความประพฤติ

ของพวกเรา คือ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ตลอดจนนักการเมือง 

รัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลาย ความซื่อสัตย์ เอาใจใส่

ต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลา ความมีใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ เป็นสิ่ง

ที่พร�่าสอนกันไม่ได้ แต่ก่อให้เกิดได้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติให้

เด็กเอาเยี่ยงอย่าง

๓. การรวมหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้า

เป็นกระทรวงการศึกษานั้น ผมเห็นชอบด้วย เป็นหลักการที่ดี แต่ใคร่

จะเสนอเงื่อนไขไว้ ๒ ประการคือ

(ก) เมื่อกระทรวงศึกษาเป็นหน่วยราชการใหญ่ แยกออกมา

เป็นหน่วยใหญ่ทีย่่อยลงมานัน้ ตามประวตักิารณ์ของกระทรวงศกึษา- 

ธกิารหรือกระทรวงอ่ืนๆ การประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆ ภายใน

กระทรวงเดียวกันมักจะเป็นจุดอ่อนของราชการไทย จ�าเป็นจะต้อง

พยายามวางมาตรการให้เกดิการประสานงานภายในกระทรวงให้รดักุม 

ข้อนีอ้าจจะพาดพงิไปถึงตวัรฐัมนตร ีปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง 

ก็เป็นได้

(ข) การศึกษากับการสาธารณสุขเป็นของคู่กัน ในโรงเรียน
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ระดับต่างๆ จ�าเป็นต้องมีการบริการอนามัยโรงเรียน ฉะนั้นการ

ประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษากับกระทรวงสาธารณสุขจะต้อง

กระชับกนัแน่นแฟ้น ข้อน้ีเห็นได้ชดัมากในศนูย์เดก็ปฐมวัย (การศึกษา

ขัน้ก่อนประถมศกึษา) ในศนูย์เช่นนี ้โภชนาการและการอนามยัส�าคญั

กว่าการเรียนหนังสือ ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะต้องร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และพิจารณาจากสภาวะปัจจุบัน 

ผมค่อนข้างจะเหน็ว่ากระทรวงสาธารณสขุควรจะเป็นช้างเท้าหน้าและ

กระทรวงการศึกษาควรจะยอมรับสภาพเป็นช้างเท้าหลังในเรื่องศูนย์

เด็กปฐมวัย

๔. การควบเอาอาชวีศกึษาเข้าไปรวมกบัสายสามญันัน้ ผมเหน็

ด้วยเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาร่วมกันไป ไม่ใช่แยกกัน 

แต่ทั้งนี้ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการฯ คงจะไม่ต้องการกีดกันมิให้มีการ

จดัตัง้สถาบนัการศกึษาอาชวีะขึน้เป็นพเิศษโดยเอกชนหรือโดยรฐับาล 

หรือโดยท้องถิน่ เพราะสถาบันทีก่ล่าวนีค้งจะมปีระโยชน์และมส่ีวนใน

กระบวนการศกึษาแน่ เฉพาะอย่างยิง่เป็นการเสรมิสร้างความสามารถ

พิเศษแก่ผู้ที่ได้รับการศึกษาสายสามัญ (รวมทั้งอาชีวะ) มาแล้ว

๕. การที่รัฐจะพยายามระดมทุนทรัพย์และก�าลังคน ให้บริการ

การศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงนั้น เป็นข้อที่น่าสนับสนุนอย่างเต็มก�าลัง 

แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะจ�าเป็นหรือทีจ่ะห้ามขาดมใิห้เอกชนโรงเรยีนราษฎร์

เปิดสอนชั้นประถมภาคบังคับด้วย อย่างน้อยก็เป็นการแข่งขันกับ

โรงเรียนของรัฐ และอย่างน้อยกช่็วยให้การศึกษาของเราไม่ใช่เป็นแบบ

จ�าลองเหมือนกันทั้งระบบ ความแตกต่างกันบางครั้งก็ท�าให้เกิดผลดี

ซึ่งกันและกันได้ในส่วนรวม

๖. ครูท่ีจะท�าประโยชน์ให้แก่ศิษย์จริงๆ นั้น จะต้องมีความรู้ 

แต่ส�าคญักว่าความรูค้อืความเอาใจใส่สอนเดก็ ในโรงเรยีนจ�านวนมาก

ในขณะนี ้เฉพาะอย่างย่ิงในถ่ินกนัดาร ไกลหไูกลตาผูค้น ครูใหญ่บางที
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ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นแรมเดือน ครูน้อยก็ไม่ใคร่จะเอาใจใส่สอนเด็ก 

ในรายงานของคณะกรรมการฯ กล่าวถึงการนิเทศครูแต่ไม่ได้กล่าวถึง

การตรวจตราการปฏิบัติงานของครู ผมคิดว่าสารวัตรการศึกษายังมี

ความจ�าเป็น

๗. คณะกรรมการฯ เสนอจัดตัง้ส�านกังานส่งเสรมิพลานามยัขึน้

แทนกรมพลศึกษา (เว้นแต่การจัดวิทยาลัยพลศึกษา) และส�านักงาน

เยาวชนแห่งชาติ ให้ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพลานามัยและกิจกรรม

เยาวชนต่างๆ และจะไม่จัดการศึกษาในโรงเรียน ข้อนี้ท�าให้ผมฉงน

ว่าการพลศึกษาในโรงเรียนจะท�าอย่างไร ผมเองเห็นว่าส�าหรับเด็ก

นักเรียนส่วนใหญ่รุ่น 1๐ ขวบ ถึง 1๘ ปี นอกเหนอืไปจากการเรยีน

วชิาความรู้ตามปกตแิล้ว การจดังานพลศกึษาหรือจัดองค์กรอย่างเช่น

ลกูเสอื มคีวามส�าคญัพอใช้ เพราะเกีย่วกบัการอบรมนสิยัให้รู้แพ้รู้ชนะ 

บ�าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมและชักจูงให้มามั่วสุมกันในเชิงที่เป็น

ประโยชน์ แทนที่จะปล่อยให้ชักจูงกนัไปท�าชัว่ ผมอ่านดรูายงานหลาย

ครัง้แล้ว เหน็ว่าคณะกรรมการฯ ไม่ใคร่จะเห็นมากนักในเรื่องส�าคัญนี้ 

อาจจะเป็นเพราะมีปฏิกิริยาต่อสภาพปัจจุบันก็เป็นได้

๘. ส่วนท่ีเกีย่วกบัสถาบันอดุมศกึษานัน้ คณะกรรมการฯ ใจเยน็

กว่าผม คือในชั้นแรกนี้ให้มีการปฏิรูประบบการบริหารเพียงแต่ให้ยงั

อยู่ในราชการ แต่มีคณะกรรมการข้าราชการอุดมศึกษาขึ้นจัดการ

บริหารงานบคุคล และในการพฒันาระยะยาว จึงจะเสนอให้ศกึษาราย

ละเอียดให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการด�าเนินกิจการ แล้วแปร

สภาพของทบวงอุดมศึกษาเป็นคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุน

อุดมศึกษา ถ้าเป็นใจผม ใคร่จะเสนอให้ถือเป็นหลักการว่าสถาบัน

อุดมศกึษาจะต้องมอีสิระในการด�าเนินกจิการของตนเอง มหาวทิยาลยั

ใดจัดวางระเบียบภายในของตนได้ส�าเร็จเมื่อใด ก็ให้พ้นจากความ

ครอบง�าของระบบราชการได้โดยทันที
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๙. ในรายงานของคณะกรรมการฯ หลายแห่งมีการเสนอให้เพิม่

เงินค่าเล่าเรียน เพื่อให้ตรงตามหลักเศรษฐกิจต้นทุนก�าไร ทั้งนี้ไม่ว่า

จะเป็นโรงเรียนเอกชนหรอืมหาวทิยาลยัของรฐั ส่วนผูท้ีย่ากจนนัน้ ให้

ท้องถิ่น หรือโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ให้ทุนการศึกษาหรือให้ยืม

เงินศึกษา เป็นการปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคแห่งโอกาส ข้อนี้

เหน็ด้วยในหลกัการ แต่พจิารณาในทางปฏบัิต ิถ้าจะรอให้นกัเรยีนเข้า

โรงเรียนเสียก่อน หรอืนกัศกึษาเข้ามหาวิทยาลยัเสยีก่อนแล้วโรงเรียน

หรอืมหาวทิยาลยัหรอืท้องถ่ินจงึให้ทนุแล้ว คนทีย่ากจนจรงิๆ ไม่แน่ใจ

ว่าจะได้ทนุ จะไม่สามารถสมคัรเข้าเรยีนได้ ฉะนัน้ข้อส�าคญัทีค่วรค�านงึ

คือ ท้องถิน่แต่ละแห่งจะต้องได้รับความอดุหนนุจากรฐับาล จากเอกชน

ผู้ให้ทุน ให้สามารถพิจารณาให้ทุนแก่เด็กเรียนดีในท้องถิ่นนั้นๆ ก่อน

สมัครเข้าเรียนต่อในชั้นใดๆ ทั้งสิ้น การกระท�าเช่นนี้จะต้องให้ท้องถิ่น

มีอิสระทางการเงินและการบริหารอย่างสมบูรณ์ ซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่

เบ้ืองแรกทีจ่ะต้องกระท�าเพราะรัฐธรรมนญูมไิด้ระบุไว้หรอืว่า อสิรภาพ

ของท้องถิน่ทางการเงนิและการบรหิารเป็นข้อพงึปรารถนา และพจิารณา

จากแง่ของการปฏิรูปการศึกษาตามรายงานของคณะกรรมการนี้ 

อิสรภาพของท้องถ่ินและการกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น มิใช่เงื่อนไข

ส�าคัญของเอกสารนี้ดอกละหรือ



มุมมองการศึกษา
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การประถมศึกษาในประเทศไทย
สุนทรพจน์แสดง (เป็นภาษาอังกฤษ) 

ต่อที่ประชุมสโมสรโรตารี่แห่งพระนครใต้ 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๘

ค�าน�าส�าหรับวารสาร�ก.ต.ภ.
เหตใุดจงึน�าเรือ่งการศกึษามาเสนอในวารสารของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภาษีอากร ถ้ามีผู้สงสัยข้อนี้ก็ใคร่จะเสนอค�าตอบว่า ภาษี

อากรเป็นบ่อเกิดแห่งรายจ่ายของรัฐบาล และการศึกษาเป็นเรื่องที่

รัฐบาลควรจะพยายามเก็บเงินภาษีอากร (และกู้เงิน) มาลงทุนจ่าย

เป็นอย่างย่ิง เหตใุดจึงได้ด�ารแิปลสุนทรพจน์จากภาษาองักฤษมาเสนอ

เป็นภาษาไทย ตอบได้ว่า เพราะเมื่อได้แสดงสุนทรพจน์เป็นภาษา

อังกฤษไปแล้ว ได้มีผู้น�าไปเสนอข่าวเป็นภาษาไทย โดยแปลผิดเพี้ยน

กระทงความ ควรจะหาโอกาสแก้ไขเสียมิให้เข้าใจผิด

๑.�ลักษณะทั่วไปของการศึกษาไทย
ในประเทศไทย การศึกษาก็แบ่งชั้นเหมือนประเทศอื่นๆ คือมี

ชั้นประถม มัธยม และอุดมศึกษา การศึกษาชั้นมัธยมตามปกติแบ่ง

ออกเป็น ๒ สาย คือสายสามัญและสายอาชีวะ เพื่อความเข้าใจง่าย 

ในบทความนีจ้ะไม่กล่าวถึงสายอาชวีศกึษา ท้ังจะไม่น�าเรือ่งอดุมศึกษา

หรือการศึกษาอนุบาลมาพิจารณาโดยตรงด้วย
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ประถมศึกษากับมัธยมศึกษารวมกันมี 1๒ ชั้น แต่เดิมนั้นแบ่ง

ออกเป็นประถม ๔ ชั้น มัธยม ๖ ชั้น เตรียมอุดม ๒ ชั้น แต่ต่อมา

เปลี่ยนเป็นประถม ๔ ชั้น มัธยม ๘ ชั้น เดี๋ยวนี้ประถมศึกษามี ๗ ชั้น 

มัธยมศึกษา ๕ ชั้น

เด็กทุกคนทั่วราชอาณาจักร ต้องบังคับให้เรียนหนังสือชั้น

ประถม 1 ถึง ๔ ตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ ๘ จนถึงย่างเข้าปีที่ 1๔ จึงจะ

พ้นเกณฑ์ มีบางต�าบลท่ีรัฐบาลได้เร่ิมประกาศบังคับให้เรียนถึงชั้น

ประถมปีที่ ๗ แล้ว

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับ

ถึงชั้นประถมปีท่ี ๗ ให้ท่ัวราชอาณาจักรภายในระยะเวลา ๒๐ ปี  

สืบเนื่องจากการประชุมเรื่องการศึกษา ที่การาจี เมื่อปี ๒๕๐๓ ซึ่งที่

ประชุมการาจีได้ระบุก�าหนดไว้ว่า ควรจะบังคับให้เรียนอย่างน้อยถึง

ชั้นประถมปีที่ ๗

ในทางปฏิบัติ นักเรียนเป็นจ�านวนมากออกจากโรงเรียนไปโดย

เด็ดขาดเมื่ออายุพ้นเกณฑ์หรือเมื่อส�าเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ แล้ว ใน

จ�านวนเด็กที่เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ในปี พ.ศ.๒๕๐1 จ�านวน 

1๐๐ คน มีเพียง ๔๕ คน ที่เรียนส�าเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ ใน พ.ศ. 

๒๕๐๔ และเพียง 1๐ คนใน 1๐๐ นั้นเรียนต่อในชั้นประถมปีที่ ๕ 

ในปีต่อไป ผู้ท่ีเรียนต่อในชั้นประถมปีที่ ๕ ส่วนมากมักจะพยายาม

เรียนเรื่อยไปอีก ๖ ปี จนจบชั้น ม.ศ.๓ (ม.๖ เดิม) ก็มีเด็กออกจาก

โรงเรียนเป็นจ�านวนมากอีกครั้งหน่ึง เหลือท่ีต่อไปถึงชั้นมัธยมปีที่ ๕ 

(ม.๘ เดิม) เพียงส่วนน้อย ซึ่งความจริงก็เป็นจ�านวนหลายหมื่น ต่อ

ไปภายหน้าเมือ่ได้ขยายการศกึษาภาคบงัคบัไปจนถงึชัน้ประถมปีที ่๗ 

แล้ว คาดได้ว่าเด็กจะออกจากโรงเรียนน้อยลงเมื่อสิ้นประถมปีที่ ๔ 

และคงจะไปออกมากๆ เมื่อจบชั้นประถมปีที่ ๗ 

นกัเรียนทีเ่รยีนต่อในชัน้มธัยมศกึษา และผูป้กครองของนักเรยีน
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เหล่านั้น ส่วนใหญ่ใฝ่ฝันที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นมหาวิทยาลัย บางคนท่ีพอ

จะท�าได้ก็หลบหนีไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ คือไปเรียนต่อต่างประเทศ

๒.�ปัญหาต่างๆ�ของการประถมศึกษาภาคบงัคบั
ถ้าจะเปรยีบชัน้การศกึษาต่างๆ เป็นบนัไดทีเ่ดก็จะต้องไต่ให้สงู

ข้ึนไป ปัญหาต่างๆ ในการศกึษาก้าวหน้าไปกอ็ปุมาได้เสมอืนงซูึง่แสดง

เป็นภาพ S ทั้งด้านตรงและด้านกลับไว้ในท่ีต่างๆ ตลอดบันได ทัง้นี้

เปรยีบได้กบัการเล่นเกมของเด็กท่ีฝร่ังเรียกว่า Snakes & Ladder หรอื

งูพาดบนัได ใครเล่นไปถงึชัน้ทีไ่ม่มีง ูกข็ึน้ไปเรือ่ยๆ แต่ถ้าใครเดินมา

ถึงตรงที่มีงู ก็จะกระเด็นตกหรือออกไปเลย

โรงเรียนชั้นประถมศึกษาภาคบังคับส่วนมากเป็นโรงเรียน

ประชาบาลท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ด�าเนินการ จะมี

โรงเรียนราษฎร์อยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อย ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๐๕ โรงเรียน

ประชาบาลต่างๆ ในเขตเทศบาล ยกเว้นบางโรงเรียนได้ถกูโอนไปให้

เทศบาลต่างๆ ด�าเนนิการ ในปัจจุบันนีเ้รือ่งทีป่ระชาชนพากันสนใจอยู่

มากคือ เรื่องการโอนโรงเรียนและครูประชาบาลทั่วราชอาณาจักรไป

ขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยแสดงเหตุผลว่า

เนื่องด้วยการศึกษาประชาบาลเป็นเรื่องของท้องถิ่น ก็ควรที่จะให้ท้อง

ถิ่นเป็นผู้จัดการ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและได้ต้ังคณะกรรมการ

ขึน้คณะหนึง่เพ่ือพจิารณารายละเอียดในการโอนดงักล่าวนี ้และข้าพเจ้า

ได้ถูกเกณฑ์ให้ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการนั้น เป็นที่น่าจะกล่าว

ให้เข้าใจเสียแต่ในชั้นนี้ว่า ในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่

ได้ปกครองโดยประชาชนในท้องถิ่นเอง ไม่มีรายได้จากภาษีอากรของ

ตนเองเพยีงพอ และเจ้าหน้าทีไ่ม่ได้รบัการเลอืกตัง้ ผูว่้าราชการจงัหวดั

ซึง่รัฐบาลแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารงานชัน้สงูขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรับเงินอุดหนุนทั้งหมดหรือเกือบ
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ทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน

บดิามารดา ผูป้กครองเดก็ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์บังคบั ถ้าไม่น�าเดก็เข้า

โรงเรียน มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ถ้ายังกระท�าผิดซ�้าต่อไปอีกก็

อาจจะรับโทษจ�าคกุไม่เกนิ 1 เดอืนหรอืปรบัไม่เกนิ 1,๐๐๐ บาท หรอื

ทั้งจ�าท้ังปรับ ส�าหรับกรณีที่รัฐบาลหรือเทศบาลหรือองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิน่ไม่สามารถจัดหาโรงเรียนให้พอกบัจ�านวนเดก็แล้วกฎหมาย

ไม่ได้บัญญัติว่ากระไร นับได้ว่าที่เรียกว่า “บังคับ” นั้น เป็นการบังคับ

ฝ่ายเดียว และมีบางคนเห็นไปว่าไม่สู้จะยุติธรรมนัก

ข้อท่ีร้ายกค็อื เดก็ในเกณฑ์เกดิมจี�านวนมากกว่าจ�านวนทีจ่ะพอ

หาโรงเรียนเข้าได้ พวกเราชาวไทย เมื่อจะเปรียบกับชาติอื่นๆ ในเรื่อง

ลูกมากแล้ว พวกเราไม่แพ้ใคร เฉพาะอย่างยิ่งในท้องไร่ท้องนา และ

เมื่อที่เรียนเกิดขึ้นไม่ทันกับจ�านวนเด็ก การบังคับก็ไร้ผล ในพระนคร 

ผูป้กครองมกัจะกระตอืรอืร้นทีจ่ะให้การศกึษาแก่เดก็ เทศบาลบางทกี็

พยายามจัดให้มีการเรียนสองผลัด แต่มีหลายโอกาสที่เจ้าหน้าที่ใช้วิธี

แบบกฬีาเสีย่งโชค คอืใช้วธีิจบัสลาก ปรากฏว่าเดก็บางคนสามารถจบั

สลากได้พ้น ไม่ต้องเข้าเรียนติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี นี่นับว่าก่อน

จะเริ่มขึ้นบันไดขั้นต้นก็พบงูเข้าแล้ว

เมื่อเข้าโรงเรียนได้แล้วเด็กก็ยังเสี่ยงโชคอีก คืออาจจะไปได้ครู

ที่ไม่มีคุณวุฒิ และตามชนบทน้ันมักจะพบแต่ครูที่ไร้วุฒิ ในชนบท 

โรงเรียนมักจะไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์การสอนหรือการเรียน หรือมีแต่ไม่

พอ สมดุหรอืหนงัสือกแ็พงเกนิก�าลงัผูป้กครอง อาหารกลางวนัก็ยากไร้

เครือ่งแบบเป็นเรือ่งท่ีต้องฝืนซ้ือ และระยะทางระหว่างโรงเรยีนกับบ้าน

บางทีก็เป็นอุปสรรคส�าคัญ ในพระนครและเมืองอื่นๆ โรงเรียนอาจจะ

มีอุปกรณ์ดีกว่า และผู้ปกครองก็ยินดีเสียสละให้เด็กได้รับการศึกษา 

แต่นักเรียนท่ีสมัครใจเรียนนั้นก็ยังมีจ�านวนมากที่จับสลากไม่ได้ งูที่

บันไดนี้รู้สึกว่ามีมากเสียจริงๆ
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งใูหญ่ประเภทหนึง่ส�าหรบัเดก็ในชนบทได้แก่การขาดเรยีนเดก็ๆ 

ปกติชอบวิ่งเล่นอยู่ในที่แจ้ง ไม่ชอบเข้าห้องเรียนอยู่เป็นธรรมดา ผู้

ปกครองบางคนสมคัรท่ีจะให้บตุรของตนเลีย้งควายมากกว่าไปโรงเรยีน 

ฝนตกขึน้เมือ่ใดกเ็ป็นเหตพุอทีจ่ะให้ย่อท้อต่อการเดนิไปโรงเรยีนเทีย่ว

ละ 1 กิโลเมตร การตรวจตราสอดส่องให้เด็กไปโรงเรียนนั้น บางทีก็

หย่อนไป บางทีก็ไม่มีเอาเสียเลย ตามกฎที่ใช้บังคับอยู่ เด็กคนใดขาด

เรียนจนเข้าห้องเรียนไม่ถึง ๖๐% ของจ�านวนชั่วโมงที่ก�าหนดให้เรียน 

จะถกูห้ามไม่ให้เข้าสอบ และผูท่ี้สอบตกด้วยเหตนุีห้รอืเหตอุืน่ จะต้อง

เรียนซ�้าชั้นในการศึกษาปีต่อไป เด็กที่ซ�้าชั้นก็มักจะเกเร ไม่ยอมเรียน

ร่วมกบัเดก็ใหม่ และไม่ยอมอ่อนน้อมต่อข้อบังคบัซึง่เป็นปรปักษ์แก่ตน

และซึง่ท�าให้ตนขายหน้า ฉะนัน้จะเหน็ได้ว่า มเีดก็ตกชัน้ประถมปีที ่1 

มากผิดปกต ิผูใ้หญ่น่าจะถามตนเองว่า เดก็ซึง่จะไต่บนัไดก็ไต่ไม่ได้สกั

ที ตกช่องงูเสียร�่าไปเช่นนี้ จะควรได้รับการต�าหนิจริงๆ หรือ

บางโรงเรียนในชนบท ครูทั้งที่มีวุฒิและไม่มี ต้องสอนพร้อมๆ 

กันคนละหลายชั้น เพราะมีครูไม่พอ เงินเดือนแต่ละคนอาจจะไม่เกนิ 

๕๐๐ บาท ในลกัษณาการเช่นนี ้จะพดูถงึสมรรถภาพหรอืความเสยีสละ 

หรือความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ย่อมปราศจากความหมาย เฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อเป็นที่แน่ใจว่าจะไม่มีใครมาตรวจตราว่ากล่าว

การท่ีเดก็เข้าเรียนชัน้ประถมปีที ่1  1๐๐ คน เรยีนต่อประถม

ปีที่ ๕ เพียงประมาณ 1๐ คนนี้ แสดงว่าความพยายามจัดการศึกษา

นั้นเสียผลเป็นอันมาก เพราะเด็กที่ไปโรงเรียนไม่ถึง ๕ ปีนั้น จะหวัง

ให้รู้หนังสือเป็นการถาวรหาได้ไม่

๓.�วิธีแก้ปัญหา
ข้อที่เห็นได้ชัดคือเราขาดแคลนโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ ขาดครู 

และขาดครูวฒิุ ผูป้กครองและนกัเรยีนในถิน่ทีย่ากแค้นต้องการความ
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ช่วยเหลือในด้านสมุด หนังสือ ดินสอ เสื้อผ้า และในบางกรณีก็น่าจะ

ช่วยไปถงึอาหารกลางวนัและการเดนิทาง ทัง้หมดนีแ้สดงว่ารฐับาลจะ

ต้องทุ่มเทเงินเพือ่การประถมศกึษาอกีมาก แต่การจ่ายเงนิโดยขาดสติ

และความรอบรู้ย่อมเป็นการจ่ายสญู ถ้าขาดการวางแผน การตรวจตรา 

การบงัคับให้เดก็ไปเรยีนจรงิๆ แล้ว เงนิกส็ญูเปล่า ข้าพเจ้ามคีวามเหน็

ว่า ระบบประถมศึกษาบังคับ ๔ ปีนี้น่าจะปรับปรุงให้ดีเสียก่อนที่จะ

ขยายระบบบังคับไปถึง ๗ ปี แต่แน่ละ เราจะต้องพยายามใช้ระบบ

บังคับ ๗ ปีโดยเร็วที่สุด เช่น พยายามเริ่มขยายภายใน ๕ ปี เป็นต้น 

ในระหว่างนีเ้ราจ�าเป็นจะต้องส่งเสรมิให้เดก็ไปโรงเรยีน วธิลีงโทษโดย

ให้ซ�้าชั้นนั้นควรจะเลิกเสีย และให้มาใช้หลักจิตวิทยาเด็กอันถูกต้อง 

ควรจะมเีจ้าหน้าทีค่อยช่วยและสนบัสนนุให้ครตู่างๆ ท�าการสอนจรงิๆ 

จังๆ และสนับสนุนให้ผู้ปกครองดูแลส่งเด็กของตนไปโรงเรียนโดย

สม�่าเสมอ เงินเดือนครูก็น่าจะได้พิจารณากันให้ดี และควรจะมีวิธีการ

อันแยบคาย ส่งเสริมให้ครูพยายามหาความรู้เพิ่มข้ึน เฉพาะอย่างย่ิง

ในชนบท ในระหว่างที่เรายังไม่สามารถขยายการประถมศึกษาภาค

บังคับออกไปเป็น ๗ ปีนี้ น่าจะตั้งชุมนุมนักอ่านหนังสือและต้ังห้อง

สมุดขึ้นโดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ของผู้ท่ีจ�าต้องออกจากโรงเรียนไป

เพียงชั้นประถมปีที่ ๔

ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่เกินความสามารถของมนุษย์ก็จริง

แต่กเ็ป็นปัญหามหมึา และเมือ่พจิารณาเทยีบกบัประเดน็ทีว่่าโรงเรยีน

ประชาบาลควรจะโอนไปสงักดัทีไ่หนหรอืไม่แล้ว จะเหน็ว่าประเด็นการ

โอนนัน้เป็นเร่ืองเลก็และไม่ตรงจดุ ในสถานการณ์เช่นนีเ้ราน่าจะพจิารณา

ให้ถ่องแท้ว่า อะไรจ�าเป็นและอะไรไม่จ�าเป็นนัก อะไรเป็นเรื่องส�าคัญ

แก่ชาติบ้านเมือง และอะไรเป็นเรื่องที่เราอาจจะส�าคัญตนว่าส�าคัญ



การมัธยมศึกษาในประเทศไทย
สุนทรพจน์แสดงต่อที่ประชุมสโมสรโรตารี่แห่งธนบุรี 

เมื่อวันที่ ๒1 กรกฎาคม ๒๕๐๘

๑.�ลักษณะทั่วไปของการศึกษาไทย
ประเทศไทยกเ็หมอืนกับประเทศอืน่ท่ัวไป ซึง่แบ่งการศึกษาเป็น

ภาคประถม มัธยม และอุดมศึกษา ประถมศึกษากับมัธยมศึกษารวม

กันมี 1๒ ชั้น แต่เดิมนั้นแบ่งออกเป็นประถม ๔ ชั้น มัธยม ๖ ชั้น 

เตรียมอุดม ๒ ชั้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นประถม ๔ ชั้น มัธยม ๘ ชั้น 

เดี๋ยวนี้ประถมศึกษา ๗ ชั้น มัธยมศึกษา ๕ ชั้น ข้อคิดบางข้อเกี่ยว

กับการประถมศึกษา ได้เสนอไว้ในการอภิปรายต่อที่ประชุมสโมสร

โรตารี่แห่งพระนครใต้แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน ศกนี้ (และคาดว่าจะได้

น�าลงเผยแพร่เป็นภาษาไทยในวารสาร ก.ต.ภ. ในเร็วๆ นี้)๒

วันนี้จะขอกล่าวแต่เฉพาะการมัธยมศึกษา แต่เนื่องด้วยการ

ศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยยังคงมีอยู่เพียง ๔ ชั้นแรกของประถม 

ในท้องที่ส่วนใหญ่ของราชอาณาจักร และเพิ่งได้ขยายการบังคับไปถึง

ประถมปีที่ ๗ ในบางท้องที่เท่านั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเท้าความ

ถึงชั้นประถมตอนปลาย ๕–๖–๗ คือ มัธยม 1–๒–๓ เดิมด้วย

2 ดูบทความเรื่อง การประถมศึกษาในประเทศไทย ในหนังสือเล่มนี้ – 

บรรณาธิการ
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มธัยมศกึษาแบ่งออกเป็น ๒ สาย คอื สายสามัญและสายอาชีวะ 

มัธยมศึกษาสายสามัญแยกออกเป็น ตอนต้น ๓ ปี (คือ ม.ศ.1–๓) 

และตอนปลาย ๒ ปี (คือ ม.ศ.๔–๕) มัธยมศึกษาสายอาชีพก็แยก

ออกเป็นตอนต้น ๓ ปี แต่ตอนปลายมี ๓ ปี ผู้ที่ส�าเร็จชั้น ม.ศ.๖ สาย

อาชีพ จะได้ประกาศนียบัตรอาชีวะชั้นสูง มัธยมศึกษาสายอาชีพตอน

ต้นนั้นปรากฏว่าไม่เป็นที่นิยมและไม่ได้ผลสมความมุ่งหมาย รัฐบาล

มนีโยบายท่ีจะเลิกเสยี โดยจะให้มีการสอนมัธยมศึกษาตอนต้นเฉพาะ

สายสามัญเท่าน้ัน ฉะนั้นนักเรียนที่ส�าเร็จช้ัน ม.ศ.๓ ก็อาจจะเลือก

เรียนต่อ (ถ้ามีโรงเรียนรับและได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อได้) ๔ ทาง

ด้วยกัน คือ

1.  เรียนต่อสายสามญั ๒ ปี ได้ประกาศนยีบตัรมัธยมบรบูิรณ์ 

และถ้าจะเรียนต่อไปก็สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเข้า

โรงเรียนเทคนิค หรือโรงเรียนฝึกหัดครู

๒.  เรียนต่อสายอาชีพ ๓ ปี เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรอาชีวะ

ชั้นสูง และถ้าจะเรียนต่อไปก็เรียนอีก ๒ ปี เพื่อให้ได้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

๓.  เข้าโรงเรียนฝึกหัดครู เรียนอีก ๒ ปี ได้ ป.ก.ศ. อีก ๒ ปี 

ได้ ป.ก.ศ.สูง และอีก ๒ ปี ได้ปริญญาทางการศึกษา

๔.  เข้าโรงเรียนฝึกหดัครูอาชวีะ เรียน ๓ ปี ได้ประกาศนยีบตัร

ครูอาชีวะ อีก ๓ ปี ได้ประกาศนียบัตรชั้นสูง เป็นต้น

๒.�จ�านวนนักเรียน
(ดูภาพประกอบจากท้ายบทความเรื่อง การศึกษา)

จะเห็นได้ว่า จ�านวนนักเรียนในชั้นประถมตอนต้น ๔ ปี มีถึง 

๔ ล้านเศษ พอพ้นการศึกษาบังคับไป ป.๔ ไปแล้ว จ�านวนของนกัเรยีน
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ลดต�่าลงมาก (เทียบ ป.๔ จ�านวน ๗๗๗,๕๐๐ เหลือ ป.๕ เพียง 

1๘๐,๕๐๐) อีกช่วงหนึ่งที่มีนักเรียนออกจากโรงเรียนมาก คือช่วง

ระหว่าง ม.ศ.ต้น กับ ม.ศ.ปลาย คือระหว่าง ม.ศ.๓ กับ ม.ศ.๔  

จ�านวนนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนไปตามชั้นต่างๆ ปรากฏในตาราง

หมายเลข ๒ 

เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดควรจะกล่าวให้ชัดว่า การที่นักเรียน

ในชั้น ป.1-ป.๔ มีจ�านวนสูงกว่าจ�านวนเด็กอายุ ๗ ขวบ ถึง 1๐ ขวบ

นั้น เป็นเพราะมีเด็กจ�านวนมากที่อายุสูงกว่า 1๐ ขวบ ยังคงเรียนซ�้า

ชั้นอยู่ในประถมตอนต้น ความจริงมีเด็กอายุ ๗ ขวบกว่าเป็นอันมาก

ที่หาโรงเรียนเรียนไม่ได้ แม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์อายุบังคับแล้วก็ตาม 

จ�านวนนักเรียนในระดับต่างๆ และประเภทต่างๆ จะดูได้จากภาพที่ 1 

และภาพที่ ๓ 

เมื่อเทียบกับจ�านวนเด็กในหมวดอายุท่ีควรจะตรงกับชั้นการ

ศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า ในปี ๒๕๐๗ รุ่น 11–1๓ ขวบ อย่างน้อยมี 

1 ล้านคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน รุ่น 1๔–1๖ ปี คงจะมีประมาณ 1 

ล้าน ๕ แสนคนที่ไม่ไปโรงเรียน และรุ่น 1๗–1๘ ปี ประมาณอีก 1 

ล้านคน รวมตั้งแต่อายุ 11–1๘ ปี มีเด็กและคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่ไม่

ได้เรียนหนงัสอือยูใ่นโรงเรยีนถึงสามล้านห้าแสนคน ในจ�านวนนีค้งจะ

มีเป็นอันมากที่ท�างานเป็นอาชีพ เช่น ท�านา ท�าสวน รับจ้างต่างๆ แต่

คงจะมีจ�านวนไม่น้อยที่หางานท�าไม่ได้ และเมื่อเด็กวัยรุ่นไม่ได้เรียน

หนังสือและไม่ได้ท�างาน ช่องทางที่จะเกิดปัญหาเยาวชน หรือปัญหา

อันธพาลวัยรุ่นก็ย่อมมีมาก น่ากลัวอันตราย เป็นปัญหาทางสังคม

พิจารณาจากแง่ของตัวเด็กเอง เราต้องการให้เด็กของเราเป็น

พลเมืองดี มีความคิด เป็นคนดีทั้งในครอบครัวและในหมู่คณะ ถ้าเรา

เชื่อว่าการศึกษาจะส่งเสริมให้เป็นคนดีได้แล้วก็น่าเสียดายยิ่งนักที่มี

เด็กวัยรุ่นอายุ 11–1๖ ปี จ�านวนถึง ๒ ล้าน ๕ แสนคนไม่ได้รับการ
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ศึกษาถึงขนาด ผลเสียหายในเรื่องนี้มีมาก เช่น การส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย น่าสงสัยว่าเราร่างรัฐธรรมนูญกัน จะได้ผลเพียงใดถ้า

ประชากรของเรายังขาดการศึกษาอยู่มาก และการที่เราจะอวดอ้างว่า

คนไทยรูห้นงัสอืกนัมากถงึ ๖๐–๗๐–๘๐% นัน้ จะมมีลูแห่งความจรงิ

เพียงใด

พิจารณาจากแง่เศรษฐกิจประชาคม ความจริงก็มีอยู่ว่า คนที่มี

การศึกษาดีย่อมท�างานได้เฉลียวฉลาดและได้ผลดีกว่าคนที่ไร้การ

ศึกษา ฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตของชาติไทยย่อมจะประสบผลส�าเร็จไม่

ได้ ในเมื่อคนของเรายังรู้หนังสือแบบงูๆ ปลาๆ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา

ได้วางเป้าหมายไว้ส�าหรับประเทศต่างๆ ในเอเชียว่าถ้ามีเด็กนักเรียน

ชั้นประถมอยู่ 1๐๐ คน ก็ควรจะมีนักเรียนชั้นมัธยมประมาณ ๒๖ 

คน ประเทศญ่ีปุน่เขาสามารถท�าการได้ผลสงูกว่าเป้าหมายแล้ว คือไป

ได้ถงึอตัราส่วน 1๐๐ : ๒๙ ประเทศไทยเราแม้จะรวม ป.๕–๖–๗ ไว้

ในชัน้มัธยมจนถงึ ม.ศ.๕ กย็งัได้อตัราส่วนเพยีง 1๐๐ : ๒๐ ถ้าตดั  

ป.๕–๗ ออก ถือเป็นชัน้ประถมอัตราส่วนจะเหลอืเพยีง 1๐๐ : ๘

ข้อเท็จจริงท้ังนี้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลและประชาชนของเรา

มีหน้าท่ีด่วนและส�าคัญที่สุดอยู่ข้อหนึ่งคือ พยายามสร้างโรงเรียน

มัธยมศึกษาให้เด็กของเราได้เรียนมากยิ่งๆ ขึ้นไป เราต้องการทั้ง

โรงเรยีนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลและโรงเรยีนส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนๆ เฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการครูส�าหรับโรงเรียนมัธยมอีก

มากหลายเท่าของจ�านวนที่เรามีอยู่ในเวลานี้ ถ้าจะมีปัญหาถามว่า 

ประเทศเราจนอยู่อย่างนี้จะสามารถเจียดเงินมาเพื่อการศึกษาได้พอ

เพียงหรือ ค�าตอบก็คือ ถ้าเราไม่สามารถเจียดเงินเพื่อการศึกษา ก็ไม่

น่าจะสามารถเจียดเงินไปส�าหรับเรื่องอื่น เพราะปัญหาอื่นๆ เช่น ภัย

คอมมวินสิต์ อนัธพาล อาชญากรรมวยัรุน่ การปกครองประชาธปิไตย 

หรือแม้แต่ปัญหาการเศรษฐกิจและการผลิตต�่า ปัญหาเหล่านี้จะ
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ป้องกันแก้ไขไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอมลงทุนให้คนของเรามีคุณภาพดี

๓.�สายสามัญและสายอาชีพ
ถ้าเป็นท่ีรับรองกันว่า ประเทศไทยทั้งรัฐบาลและประชาชนจะ

ต้องใช้ก�าลังเงินและก�าลังคนลงทุนเพื่อการศึกษาให้มากจริงๆ แล้ว 

หลกัการท่ีควบคูม่ากค็อืจะต้องพยายามใช้ก�าลังเงนิและก�าลงัคนนัน้ให้

ได้ผล ให้มีสมรรถภาพดีจริงๆ ค�าว่า ประหยัดในความหมายแท้จริงก็

จะต้องเป็นค�าขวัญ เช่น ก่อนจะสร้างโรงเรยีนใดให้มคีวามสวยงามเป็น

พิเศษหรือมีหอประชุมอันหรูหรา จะต้องค�านึงถึงปริมาณโรงเรียนที่

ควรจะงอกเงยขึ้นแทนการสร้างสิ่งหรูหราเหล่านั้น ในเรื่องนี้จะต้อง

วางแผนการและโครงการระยะยาวให้รอบคอบ เพ่ือมใิห้เกิดการร่ัวไหล 

การเหลวไหล และเพื่อให้สนับสนุนการลงทุน แก้ปัญหาให้ถูกจุดตาม

ล�าดับความส�าคัญของงานแต่ละสาขา

ในชัน้มธัยมศกึษานัน้ ควรจะสงัเกตได้ว่า เดก็ของเรามกัจะออก

จากโรงเรียนไปเป็นจ�านวนมากระหว่าง ม.ศ.๓ กับ ม.ศ.๔ (ดูตาราง

หมายเลข ๒) และอีกชั้นหนึ่งออกไปเมื่อจบ ม.ศ.๕ เด็กที่ออกไปทั้ง 

๒ ประเภทนีจ้ะต้องมวิีชาชพีเป็นเครือ่งมอืในการด�ารงชวีติมใิช่จะเรียน

รู้แต่ในวิชา “หนังสือ” เท่าน้ัน จะเห็นได้ว่าเด็กที่ส�าเร็จ ม.ศ.๓ หรือ 

ม.ศ.๕ สายสามัญนั้น หางานท�าได้ยาก แม้แต่ราชการก็ไม่ใคร่อยาก

รับนอกจากจะมีความรู้ด้านพิมพ์ดีดหรือการบัญชี มองจากแง่แผน

พัฒนาการเศรษฐกิจส่วนรวมก็จะต้องการใช้ผู ้มีฝีมือทางการช่าง

ส�าหรับท�าถนน ก่อสร้าง รังวัด ขุดคลอง ท�าการอุตสาหกรรม และ

ต้องการผู้มีความรู้เบื้องต้นในด้านเกษตรกรรมการป่าไม้เป็นอันมาก 

เมื่องานเหล่านี้เป็นงานที่มีผู้ต้องการหาคนมาท�างาน ในด้านผู้หางาน

ก็ควรจะได้แสวงหาวิชาที่มีผู้ต้องการนี้ จะได้ประโยชน์ทั้งในด้านส่วน
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ตัวและส่วนรวม ฉะนั้นจึงเห็นว่าการศึกษาสายอาชีวะใน ม.ศ.ต้น ก็

เป็นสิง่ส�าคญั สังเกตดจูากภาพหมายเลข ๓ จะเหน็ว่าในขัน้นีม้ผีูเ้รยีน

อาชีวศึกษาน้อยเต็มทีและรัฐบาลด�าริจะเลิกเสีย ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่า

เสียดาย เพราะการที่โรงเรียนอาชีวะชั้น ม.ศ.ต้น ในอดีตท�าการไม่ได้

ผลนั้น ก็เป็นเพราะเหตุหลายประการซึ่งควรจะแก้ไขได้ ฉะนั้นจึงไม่

ควรเลิกแต่ควรขยายออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแก้ไขข้อ

บกพร่องให้หมดไป เฉพาะอย่างยิ่งในด้านฝึกหัดนักเรียนให้รู้จักใช้มือ

และเครื่องมือจริงๆ โดยไม่ให้ความหวังที่ผิดๆ ว่า เข้ามาเรียนแล้วจะ

สามารถต่อมหาวิทยาลัยได้

ขณะนี้รัฐบาลมีโครงการปรับปรุงอาชีวศึกษาในชั้นมัธยมตอน

ปลายอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน โครงการท่ีก�าลังเจรจาอยู่กับ

ธนาคารโลกจะเป็นโครงการ ๓ ปี มีการปรับปรุงและขยายโรงเรียน

การช่างอุตสาหกรรม 1๔ โรงเรียน รับนักเรียนได้ทั้งหมด ๗,๐๐๐ 

คน ผลิตได้ปีละ ๒,1๐๐ คน กับปรับปรุงและขยายโรงเรียน

เกษตรกรรมชั้น ม.ศ.ปลาย ๙ โรงเรียน รับนักเรียนได้ ๓,๘๐๐ คน 

ผลิตได้ปีละ 1,1๕๐ คน นอกจากนั้นจะมีการปรับปรุงการฝึกครูทั้ง

ทางช่างและทางเกษตร โครงการนีร้วมทัง้การจัดซือ้เครือ่งอปุกรณ์การ

สอนและการฝึก จะต้องใช้เงินประมาณ ๔๕๐ ล้านบาท

รัฐบาลยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กในมัธยม- 

ศึกษาตอนต้นได้สามารถเรียนวิชาชีพด้วย เพื่อเตรียมไว้ออกท�างาน

เมือ่จบ ม.ศ.๓ โดยจะให้เรยีนรวมกบัสายสามญัในโรงเรยีนผสม ตาม

โครงการนี้จะพยายามปรับปรุงขยายโรงเรียนปัจจุบัน 1๙ โรงเรียน 

และสร้างใหม่ 1 โรงเรียน ในท้องที่ต่างๆ กระจายทั่วราชอาณาจักร 

นักเรียนจะเลือกสายอาชีพในเมื่อจบ ม.ศ.1 แล้ว และเมื่อจบ ม.ศ.๓ 

กจ็ะมีวิชาชพีซึง่ได้เรยีนมาแล้ว ๒ ปี คาดว่าโครงการน้ีจะใช้เงนิรวมทัง้

สิน้ประมาณ ๓๒๐ ล้านบาท เป็นโครงการ ๕ ปี
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โครงการเหล่านีเ้ป็นโครงการทีด่ ีน่าสนบัสนนุ แต่ท่านท้ังหลาย

จะเหน็ได้ว่าเป็นโครงการทีส่ิน้เปลอืงเงนิมากและได้ผลไม่บรบิรูณ์ เป็น

เพยีงแต่จดุแรกเริม่ จะต้องด�าเนนิการต่อไปอกี เพกิเฉยมไิด้ และเพือ่

จะแก้ปัญหาให้ได้สมบูรณ์จรงิๆ จ�าเป็นจะต้องส่งเสรมิเอกชนให้ตัง้และ

ด�าเนินการโรงเรียนราษฎร์ที่ดี เพื่อช่วยรับนักเรียนด้วยให้พอเพียง

โครงการผลิตครูเพื่อสนองความต้องการของโรงเรียนเหล่านี้ก็

ต้องมาก่อนโครงการสร้างโรงเรียนแน่นอน

๔.�คุณภาพการศึกษา
การศึกษาก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่น จะค�านึงถึงแต่เฉพาะเรื่อง

ปริมาณมิได้ จะต้องพิจารณาถึงคุณภาพเป็นเรื่องส�าคัญ เท่าที่สังเกต

และศกึษาดูจะเหน็ได้ว่า วิธกีารสอนและวิธกีารเรียนของเรายงับกพร่อง

อยู่บ้าง ทางที่ควรจะปรับปรุงกล่าวโดยย่อได้ดังนี้

(1) ควรฝึกฝนให้นักเรียนมีนิสัยในการอ่านและเขียนหนังสือ

เร่ืองนี้ส�าคัญมาก เพราะนักเรียนของเรามักจะเรียนด้วยการฟังและ

ท่องจ�า จะเพิ่มความรู้ด้วยตนเองก็ไม่ใคร่จะเคยท�า จะคิดอ่านให้กว้าง

ขวางก็ไม่ทราบจะหาวิธีท�าอย่างไร

(๒) นักเรียนวิทยาศาสตร์ ควรจะได้รับการฝึกฝนทางทดลอง

ปฏิบัติ เครื่องมือทดลองปฏิบัติเหล่านี้จะต้องลงทุนซื้อ และเมื่อซื้อมา

แล้วกไ็ม่เกบ็ไว้เป็นพพิธิภณัฑ์ ต้องให้นกัเรยีนฝึกฝนใช้ให้ช�านาญ

(๓) นักเรียนอาชีวะทางการช่างและทางการเกษตรก็เช่น

เดยีวกนั ต้องฝึกหดัใช้เคร่ืองมอืเป็นและใช้จนเคยชนิ เท่าทีเ่คยทราบมา 

นักเรียนที่จะออกมาเป็นครูบางคนยังไม่เคยจับต้องเครื่องมือ จริงอยู่ 

เครื่องมือและวัสดุการปฏิบัตินั้นแพง แต่เชื่อว่าตัดรายการสร้างตึก 

อาคารหรูๆ ออก เอาเงินมาใช้ส�าหรับเครื่องมือจะดีกว่าแน่



๘๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

(๔) ตราบใดท่ีรัฐบาลยังต้องพึ่งโรงเรียนราษฎร์อยู่ เพื่อรับ

นกัเรียนท่ีเข้าโรงเรยีนรฐับาลมิได้ รฐับาลควรสนบัสนนุและควบคมุให้

คุณภาพของโรงเรียนราษฎร์เป็นไปโดยดี

(๕) การตรวจตรา ควบคุมและแนะแนวแก่ครูตามโรงเรียน

ต่างๆ ควรจะได้ท�าเป็นประจ�า เฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ไกลออกไป 

เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุน้เตอืนให้ครทู�างานเข้มแขง็แล้ว ยงัจะ

สามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้รวดเร็ว ทันใจด้วย

(๖) กระทรวงศกึษาธกิาร ควรจะขอความเหน็และขอค�าปรกึษา

จากนักอุตสาหกร พ่อค้า เกษตรกร และบุคคลที่จะเป็นนายจ้างของ

นักเรียนอาชีวะเหล่านี้ ชักจูงให้ท่านเหล่านั้นมีความสนใจในหลักสูตร

การศึกษาสายอาชีวะ ส�าหรับสายสามัญก็น่าจะได้รับค�าปรึกษาหารือ

จากเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยั ทีจ่ะรบันกัเรยีนไปศกึษาต่อเป็นการประจ�า

ด้วย



ห้องสมุดในทัศนะของข้าพเจ้า
บรรยาย ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี พระนคร 

เมื่อวันที่ 1๙ ธันวาคม ๒๕11 

(ในการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕11  

ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย)

ผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการประชุมประจ�าปีของ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย วันนี้ และขอแสดงความชื่นชมใน

การท่ีสมาคมนีไ้ด้เจรญิก้าวหน้าขึน้เป็นอันมาก มสีมาชกิมากมายและ

กิจการกว้างขวาง และได้ส่งเอกสารของสมาคมให้ผมได้อ่านอยู่เป็น

ประจ�า (และดูเหมือนไม่เคยเรียกให้บ�ารุง วิสัยนักเศรษฐกิจถ้าเขาไม่

ทวง จะเอาเงินไปให้เขา เขาอาจจะหาว่าสบประมาท)

วันนี้คุณรัญจวน อินทรก�าแหง คุณจิตตรา ประนิช และพวก

กะเกณฑ์ให้ผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน มีอย่างหรือคนไม่มีความ

รู้เร่ืองบรรณารกัษศาสตร์สกันดิเดยีว เกณฑ์ให้มาพดูเรือ่งห้องสมดุกบั

บรรดาเซยีนห้องสมุดท้ังหลาย ผมมีประสบการณ์แต่เฉพาะอ่านหนังสอื

จากห้องสมุด ยืมแล้วคืนบ้างไม่คืนบ้างอ้างว่าลืม ซื้อหนังสือมาให ้

คนอื่นยืมแล้วเขาคืนบ้างไม่คืนบ้างก็มี กรรมสนองกรรม ไม่นานมานี้ 

คุณภัทลี สมบัติศิริ กลับจากดูงานฝึกงานห้องสมุดจากต่างประเทศ 

มาบอกว่าเดี๋ยวนี้คติของห้องสมุดสมัยใหม่เขาว่า “หนังสือหายดีกว่า

ไม่มีใครยืม” คตินี้ค่อนข้างจะเข้าที ท�าให้คลายหิริโอตตัปปะเรื่องโกง

หนังสือได้บ้าง แต่ตามคติสมัยเก่าของผมก็เข้าใจว่า “มีคนยืมหนังสือ
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ไปอ่านมากๆ แล้วไม่หาย เอากลับมาคืนตามก�าหนดครบถ้วนเป็นดี

ที่สุด”

เมือ่ผมไม่รูว่้าจะเอามะพร้าวห้าวประเภทไหนมาขายสวน ผมก็

ขอความกรุณาว่าผมจะขอเดาเอาและคงจะพดูไม่ยดืยาวนกัเหลอืเวลา

ไว้แลกมะพร้าวกนัดีกว่า คอืขอพดูก่อนสั้นๆ แล้วขอเชญิทา่นทัง้หลาย

อภปิรายและแสดงทศันะของท่านบ้าง ถ้าเผอญิมปัีญหาทีท่่านกรรมการ

หรอืสมาชกิประสงค์จะจับตวัผมมาถาม และผมพอตอบได้กเ็ป็นโอกาส

ของท่านแล้ว

หนังสือช่วยให้คิด�–�คิดแล้วเป็นมนุษย์
ในทัศนะของผม คนเราขาดห้องสมุดไม่ได้ เพราะหนังสือเป็น

อาหารของสมองและจิตใจ ถ้าคนเราไม่อ่านหนังสือ เขาเอาเวลาไปท�า

อะไรกัน ผูช้ายกกิ็นเหล้า ผูห้ญงิกเ็ล่นไพ่ ทัง้ผูช้ายผูห้ญงิอาจจะใช้เวลา

นินทาคนนั้นคนนี้ ปากไม่อยู่สุข ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สมัยนี้ก็ดูโทรทัศน์

กนั ภาพเขาป้อนเข้าตา เสียงเขายดัเข้าห ูและถ้าจะจดัรายการโทรทศัน์

ให้เป็นที่เร้าใจกันจริงๆ ต้องท�าให้ภาพและเสียงน้ันกระทบประสาทที่

ผิวเผิน ลีลาต้องรวดเร็ว อย่าให้ผู้ชมมีเวลาคิดเพียงแต่ให้รู้สึกเพลินๆ 

หรือเสียวสยอง หรือโกรธ หรือเอาใจช่วย ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ ถ้าให้โอกาส

ผู้ชมคิดนานๆ ก็จะเป็นเร่ืองจืด เช่นนี้เป็นต้น ฉะนั้นผมสรุปได้ว่าถ้า

คนเราอ่านหนังสือ เรามีเวลาคิดไตร่ตรองเรื่องต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวและไม่

เก่ียวกบัเรือ่งทีอ่่าน เพราะท�าได้ตามจงัหวะและลลีาของตน ถ้าไม่อ่าน

หนังสือ มักจะไปท�าอย่างอื่นที่ท�าให้ไม่มีโอกาสคิดกว้างขวาง กินเหล้า

ก็สมองเสื่อมจะไปคิดอะไรได้ เล่นไพ่ก็คิดแต่เพียงเจ็บใจมือบนว่ากัก

ไพ่ ไปงานค็อกเทลก็ต้องท�าหน้าทะเล้น พูดกับคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง 

คดิอยู่แต่ว่าเจ้าหมอทีเ่ข้ามาพดูด้วยนีห้น้าคลบัคล้ายคลบัคลา ชือ่อะไร

หนอ ดโูทรทัศน์กใ็ห้เขาจงูจมกู จูงสมอง ยัว่ประสาทตืน้ๆ มทีีเ่ทยีบได้
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กบัการอ่านหนงัสอือยูอ่ย่างเดยีวในเรือ่งยัว่ให้คดิ เปิดโอกาสให้คดิ คอื

การสมาคมสนทนากบัคนฉลาด ทีพ่ระท่านว่าจะท�าให้เราฉลาดขึน้ คน

เราถ้าไม่คิดแล้วเกือบไม่แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉาน จริงไหมครับ

จากบ้านไปโรงเรียน�ไปมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาหรือวิจัย ท่านทั้งหลายย่อมตระหนักดีว่าห้องสมุด

ส�าคญัเพยีงใด ในมหาวิทยาลยัของไทยเรา ตราบใดท่ีเรายงัใช้ระบบยัด 

คือ ครูพูด นักเรียนฟัง จดบ้างไม่จดบ้าง วิชาย่อมเรียวลงทุกที เรา

ต้องให้นักศกึษาของเราเข้าห้องสมดุอ่านต�าราต่างๆ จากครบูาอาจารย์ 

ผู้เขียนวิชาการจากทุกๆ ประเทศทั่วจักรวาล ให้สมกับที่มหาวิทยาลัย

ของเราถอดความจากค�าอังกฤษ University แปลตามความเห็นของ

ผมว่า เป็นที่ถ่ายความรู้ของจักรวาล ทีนี้นักศึกษาของเรามีนิสัยอ่าน

ต�าราจริงหรือเปล่า ค�าตอบก็คือยังน้อยนักที่อ่านต�าราจริงๆ ตาม

ปรารถนา สาเหตุมีอยู่หลายประการ ผมขอยกขึ้นมา ๓ ประการ คือ 

(1) ครูผู้สอนออกข้อสอบไล่แต่เฉพาะในข่ายแห่งค�าบรรยายของตน 

(๒) ต�าราไทยมีน้อย ต�าราฝรั่งมีมาก อ่านภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่อง ทั้ง ๒ 

ประการนี้เราต้องแก้ไข จะแก้อย่างไร ผมจะขอกวนประสาทท่านผู้ฟัง 

โปรดคิดเอาเอง เพราะมีวิธีหลายวิธีซึ่งต้องใช้วิริยะอุตสาหะมากสัก

หน่อย และเรื่องนี้ผมใคร่จะไม่ขยายความในตอนนี้ (๓) อยากพูดถึง

สาเหตุประการที่ ๓ ที่ท�าให้นักศึกษาไม่อ่านต�าราคือ เราไม่เคยเพาะ

นิสัยมา เร่ืองนิสัยการอ่านหนังสือนี้คงจะโยนกันไปได้เป็นทอดๆ 

มหาวิทยาลัยก็ติโรงเรียนมัธยมว่าไม่เพาะนิสัยเด็กให้อ่าน โรงเรียน

มัธยมก็โยนกลองไปให้โรงเรียนประถม โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน

ต่างๆ ก็ปัดสวะไปได้ บอกว่าทางบ้านผู้ปกครองของเราไม่เอาใจใส่ใน

เรื่องนี้
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การโยนความผิดความบกพร่องกันไปเป็นทอดๆ อย่างที่ว่านี้มี

ทัง้ข้อทีถ่กูและข้อทีผ่ดิ ความจรงิคอืทุกฝ่ายทกุระดบัต้องพยายามเพาะ

นิสัยเด็กของเราให้รักหนังสือ ให้อ่านหนังสือ ความรับผิดชอบของ 

ผูป้กครอง แน่ละเป็นความรับผดิชอบขัน้พืน้ฐานเพราะเด็กอยูบ้่านก่อน 

และมากกว่าเข้าโรงเรียน และการฝึกนิสัยต่างๆ ต้องเริม่ตัง้แต่เยาว์วยั

จรงิๆ จงึจะส�าเรจ็ได้ตามความมุ่งหมาย ค�าถามท่ีใคร่จะถามบดิามารดา

ทุกคนก็คือ (1) ได้เคยอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่อายุ ๔ ขวบขึ้นไป

หรือไม่ (๒) เมื่อลูกโตได้สัก ๗–๘ ขวบ ได้เคยเล่นกับเด็กไหม ใน

ท�านองท่ีพ่อแม่อ่านให้ฟัง 1๐ นาท ีสลบักันไปแล้วลกูอ่านให้พ่อแม่ฟัง

สัก ๕ นาที (๓) เมื่อลูกโตข้ึนอีกหน่อยลูกของเราได้เห็นเราอ่าน

หนังสือเอง ไปยืมหนังสือห้องสมุดมาให้ลูกอ่าน ซื้อหนังสือที่เหมาะ

เป็นของขวญัให้เดก็ในวนัเกดิ ปีใหม่ ฯลฯ หรอืเปล่า ถ้าจะเหน็ว่าค�าถาม

เหล่าน้ีวุน่ไปเปล่าๆ เพราะค่าครองชพีสมยันี ้นกัเศรษฐกิจ นกัการเมอืง

ท�าเสียป่นปี้ ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องออกท�างานเลี้ยงชีพจนไม่มีเวลา ไม่มีสติ

ปัญญาพอท่ีจะสละให้ลูกได้ ถ้าย้อนมาเช่นนี ้ค�าตอบกค็อืเราไปท�างาน

เพือ่ให้ลกูได้กนิอาหารกาย เราเลยลืมอาหารใจของลกู อะไรส�าคญักว่า

กัน แล้วก็เอาคนอื่นมาดูแลลูกเรานั้น เราให้ความยุติธรรมแก่ลูกเรา

พอแล้วหรือ

ถ้าไม่เกรงใจกอ็ยากถามท่านผูเ้ชีย่วชาญทางบรรณารักษศาสตร์

ที่มาประชุมกันวันนี้ว่า ท่านเคยละเลยการป้อนอาหารใจส�าหรับบุตร

ของท่าน หลานของท่าน น้องของท่านหรือไม่ เคยท�าตัวอย่างที่ดีแก่

บุตรหลานของท่านหรือเปล่า

หนังสือในชนบท
ในชนบท ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าบิดามารดาผู้ปกครองของ

นักเรียนมักจะไม่สนใจที่จะสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเล่าเรียนให้
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มากนัก พอพ้นอายุเกณฑ์ หรือพอพ้นประถมปีที่ ๔ ก็ถอนนักเรียน

ออกจากโรงเรยีนเป็นส่วนมาก ครบูาอาจารย์กม็น้ีอย ทีม่อียูก่เ็อาใจใส่

นกัเรียนมากบ้างน้อยบ้างตามบุญตามกรรม ผลกคื็อนกัเรยีนส่วนใหญ่

เมือ่ออกจากโรงเรยีน หนงัสอืไม่แตกฉาน ทีแ่ตกฉานกค็งมบ้ีาง แต่ใน

ไม่ช้าก็ลืมเพราะไม่ได้ฝึกฝนวิชาสืบไป

ในกรณเีช่นนี ้ผมคดิว่าห้องสมดุเป็นเครือ่งมอืส�าคญัยิง่ทีจ่ะช่วย

ให้เดก็วยัรุ่นของเราทัง้ทีรู่ห้นงัสอืพอควรให้รักษาความรูน้ัน้ได้ตลอดไป 

และที่ยังไม่รู้มากพอรู้มากขึ้น ปัญหามีอยู่ว่า หนังสือชนิดใดที่จะย่ัวยุ

ให้เด็กเหล่านี้สนใจอ่าน และบรรณารักษ์ควรจะท�าอย่างไรที่จะชวนให้

เขารู้สึกดึงดูดให้เข้าห้องสมุด และเมื่อเข้ามาแล้วก็ติดใจอ่านหนังสือ 

ปัญหาเหล่านีท่้านทัง้หลายคงจะตอบได้ดกีว่าผม เพราะอาชพีของท่าน

มีจุดหมายอยู่ที่จะดึงดูดให้คนอ่านหนังสือ มะพร้าวห้าวที่ผมขอเสนอ

ขายท่านท้ังหลายมเีพยีงว่าโปรดหาวิธใีห้เหมาะส�าหรบัดึงดดูใจผูท้ีท่่าน

ต้องการให้อ่านหนังสือ ถ้าเอาค�าปราศรัยของนักการเมืองไปล่อใจให้

อ่าน หรอืถ้าห้องสมุดของท่านมแีต่หนังสอืเทศน์ ผมเกรงจะไม่ใช่เครือ่ง

มือท่ีดี เร่ืองประโลมโลกเป็นอย่างไร เรื่องที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเขา

เป็นอย่างไร ใช้ได้ไหม ผมขอเชิญท่านทั้งหลายลองขบคิดพลิกแพลงดู 

โดยค�านึงว่าหน้าที่ของท่านนี้ส�าคัญเหลือหลาย เพราะช่วยให้คนเป็น

คน คือช่วยให้เขาอ่านได้แล้วก็คิดได้ เป็นการพัฒนาประเทศชั้นยอด

ศีลธรรมในหนังสือ
ไม่ว่าจะเป็นห้องสมดุในเมอืงในชนบท ห้องสมดุในมหาวทิยาลยั

หรือโรงเรียน ปัญหาเรือ่งศลีธรรมจะต้องมาสูท่่านวนัหนึง่เป็นแน่ ท่าน

ควรจะเผยแพร่หนังสือประเภทใดและควรระวังหนังสือประเภทใด นี่

เป็นปัญหาทางการเมือง การศาสนา และสังคมที่ท่านคงจะประสบไม่

วันนี้ก็วันข้างหน้า
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ถ้าเป็นหนังสือต่างประเทศ ผมเองเคยแนะน�าลูกศิษย์ใน

มหาวทิยาลยัซึง่ก็อายุมากพอควรว่าให้อ่านไม่อัน้ เพราะจดุหมายมอียู่

ทีจ่ะให้ภาษาต่างประเทศแตกฉาน และควรจะอ่านด้วยความรูส้กึสนกุ 

อย่างที่เราเรียกว่ามีฉันทะ เรื่องตลกโปกฮา เรื่องนักสืบลึกลับ เรื่อง

ความรักหวานฉ�า่ เรือ่งวทิยาศาสตร์ประโลมโลก ใครชอบทางไหนอ่าน

ไปเถิด จะได้อ่านได้มาก แม้แต่เรื่องโป๊ ผมก็รู้สึกว่าไม่น่าห้าม ถ้าเขา

อ่านแล้วชอบก็ควรให้อ่าน ขออย่างเดียวให้ได้ภาษาดีๆ และเป็นเรื่อง

ที่มีศิลปะ พูดถึงเรื่องโป๊แล้ว แม้แต่ในวรรณคดีเอกของไทยก็มีกันดื่น 

พายปุากอ่าว เรือจะล่มมล่ิมแหล่ มอียูท่ัง้นัน้ ใน พระลอ พระอภัยมณี 

อเิหนา ขนุช้างขนุแผน เป็นต้น Lady Chatterley เป็นของใหม่ส�าหรบั

ฝรั่ง ของไทยเราเกือบจะเป็นของธรรมดา

แต่แน่ละ ถ้าเป็นเรื่องเขียนขึ้นมีแต่ลามกอนาจารเป็นที่ตั้ง ก็

เป็นหนงัสอืท่ีจะต้องระมัดระวงัเป็นพเิศษ เฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัเดก็ที่

เริ่มจะรู้ความ

เศรษฐกิจของห้องสมุด
เมื่อห้องสมุดเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งแล้ว ท�าอย่างไรจึงจะหาเงินมา

บ�ารุงห้องสมุดให้สมกับความส�าคัญนั้น ท่านทั้งหลายคงจะต�าหนิผม

แน่ ถ้าผมผ่านประเดน็นีไ้ป วธิหีาเงนิเพือ่กจิการทีส่�าคญัน้ีต้องแล้วแต่

กาละและเทศะ ท่ีมาส�าคญัแห่งปัจจยันัน้คงจะเป็นงบประมาณแผ่นดนิ

ส�าหรับท่านทั้งหลายส่วนมาก

ผมคดิว่าสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยคงจะมวีธิโีน้มน้าวใจ

ให้ผู้มีอ�านาจทางการเงนิของแผ่นดนิสนใจท�านบุ�ารงุกิจการห้องสมดุได้ 

ถ้าเจ้าหน้าท่ีของสมาคมพจิารณาหาโอกาสท�าการประชาสมัพันธ์ให้มาก 

ถือว่าเป็นของซื้อของขาย เราอยากให้ท่านสนับสนุนกิจการห้องสมุด 

ก็ต้องพยายามโฆษณาให้เป็นกิจจะลักษณะกระมัง เป็นต้นว่าถ้าเป็น
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ท่านก็คอยจ้องดวู่าเขาจะร่างหลกัสตูรอะไรขึน้

ใหม่ ท่านกค็วรสอดแทรกเข้าไปถามว่า แล้วหนงัสอืต�ารามพีอแล้วหรอื 

เช่นเดียวกับที่สภาการศึกษามักจะสอบถามว่า ครูมีพอแล้วหรือ การ

วางโครงการขยายการศกึษาไม่ว่าจะเป็นระดบัประถม มธัยม หรอือดุม 

ทุกวนันีเ้ขามกัพจิารณากนัแต่เฉพาะอาคาร ครแูละนกัเรยีน เจ้าหน้าที่

ห้องสมุดจะต้องพร้อมใจกนัทกุแห่ง เตอืนให้พิจารณาหนงัสอืต�าราและ

ห้องสมดุด้วย เวลานกัการเมอืงแถลงนโยบายว่าจะสนบัสนนุการศกึษา

ให้คนมีวิชาความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เป็นโอกาสของพวกเราชาวห้อง

สมุดจะถามว่า แล้วห้องสมุดเล่า โดยเฉพาะห้องสมุดส�าหรับผู้ใหญ่ 

ส�าหรับประชาชนเล่า ท่านนกัการเมอืงจะท�าอย่างไร อย่าปล่อยให้ท่าน 

ท่านทั้งหลายโมเม ดีแต่พูดให้เชื่อ แต่เร่ืองห้องสมุดและหนังสือไม่

น�าพา

ผมเกิดความคิดขึ้นได้ข้อหนึ่งเกี่ยวกับปัจจุบันนี้ ก็ประเทศไทย

เราจะมีการเลือกตั้งใหญ่กันในไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ้าพวกเราเห็นด้วย

กนัอย่างพร้อมเพรยีงว่า กจิการห้องสมุดเป็นเร่ืองส�าคัญชัน้ยอด ท�าไม

เราไม่ร่วมมือร่วมใจกันเตือนสติผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกคน โดยระดม

กนัไปฟังเขาแสดงนโยบายชวนเชือ่ให้เลอืกตัง้ แล้วถามถงึนโยบายการ

สนับสนุนห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในกรุง ในโรงเรียนหรือใน

มหาวิทยาลัย ในค�าถามนั้น ผมคิดว่าพวกเราแต่ละคนใช้สิทธิเกร่ินๆ 

ได้ว่า ถ้าผู้สมัครผู้ใดไม่สนับสนุนกิจการห้องสมุดน่ากลัวจะเลือกเข้า

มาเป็นผู้แทนในสภาไม่ลง อย่างนี้เป็นอย่างไรครับ

ผมรู้สกึว่าทีพู่ดมานีค่้อนข้างจะหมดสตปัิญญาแล้ว จงึขอยติุเพยีง

เท่านี้ โดยขออวยพรให้กิจการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

จงเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป



เยาวชนกับเศรษฐกิจ:�

ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่
ปาฐกถาแสดง ณ หอประชุมคุรุสภา ๒๔ ตุลาคม ๒๕1๒

พิมพ์ครั้งแรก ใน รวมปาฐกถาชุดเยาวชนกับเศรษฐกิจ  

ของคุรุสภา (๒๕1๓) หน้า ๔๒-๗๓

คุณหญิงอัมพรฯ ท่านรองเลขาธิการคุรุสภา และท่านผู้ฟังที่เคารพ

ในการแสดงปาฐกถา “เยาวชนกับเศรษฐกิจ” วันนี้ ผมใคร่จะ

บรรยายในหัวข้อย่อยว่า “ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่” โดยจะขอแบ่ง

เป็น ๔ ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 มอบทรัพย์ให้ในสมัย

ตอนที่ ๒ จัดให้มีคู่ครองที่สมควร

ตอนที่ ๓ ให้ได้ศึกษาศิลปวิทยา

ตอนที่ ๔ ห้ามความชั่ว ส่งเสริมความดี

ผมจะพยายามใช้ค�า “เยาวชน” และ “ผู้ใหญ่” ในความหมาย

ที่กว้าง “เยาวชน” ในค�าบรรยายนี้หมายถึงผู้ที่มีอายุน้อย ซึ่งรวมทั้ง

ทารก เด็กเล็ก เด็กใหญ่ และคงจะคลุมถึงหนุ่มสาวในวัยที่เพิ่งบรรลุ

นิติภาวะทั้งที่ยังศึกษาอยู่ และเริ่มประกอบอาชีพแล้ว “ผู้ใหญ่” ในที่นี้

หมายถึงบิดามารดา พี่หรือญาติอื่นที่มีหน้าที่ปกครองเยาวชน ครู

อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลและเทศบาลทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับเยาวชน ส่วนภาวะเศรษฐกิจที่จะกล่าวถึงในค�าบรรยายนี้ในตอน
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ต่างๆ คือภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและอนาคตอันไม่ไกลนัก

สัก 1๐–๒๐ ปี

ผมจะอาศัยค�าพระเป็นหลักในการบรรยายว่าด้วยความรับผิด

ชอบของผูใ้หญ่ต่อเยาวชนในระบบเศรษฐกจิไทย โดยจะพยายามแปล

ค�าของพระท่านให้กว้างขวาง และเทียบเคียงเปรียบได้กับเหตุการณ์

ปัจจุบันและอนาคต

พระท่านสอนไว้ว่า บิดามารดามีหน้าที่ต่อบุตร ๕ ประการดัง

ต่อไปนี้คือ

1. ปาปา นิวาเรนฺติ ห้ามมิให้ท�าความชั่ว

๒. กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ ส่งเสริมให้ตั้งอยู่ในความดี

๓. สิปปํ สิกฺขาเปนฺติ ให้ได้ศึกษาศิลปวิทยา

๔. ปฏิรูเปนทาเรน ส�โยเชนฺติ จัดให้มีคู่ครองที่สมควร

๕. สมเย ทายชฺช� นิยฺยาเทนติ มอบทรัพย์ให้ในสมัย

ในการขยายความหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้ ผมจะขอ

เปลี่ยนล�าดับ และจะขอเริ่มด้วยล�าดับ ๕ ไปหา 1, ๒

มอบทรัพย์ให้ในสมัย
การที่บิดามารดาและผู้ใหญ่อื่นจะพึงจัดหาทรัพย์มอบให้บุตร

และอนุชนเป็นทุนส�าหรับการครองชีพและเป็นเครื่องมือการเล้ียงชีพ

นั้น เป็นประเพณีที่เรานิยมสืบเนื่องกันมาจนเป็นของธรรมดา แม้แต่

การพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจซ่ึงเราเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญใน

ปัจจุบันนี้ ก็มิใช่อื่นไกล คือการพยายามสร้างสมทรัพย์ไว้ส�าหรับใช้

ลงทนุให้ก่อดอกออกผลเป็นรายได้ของประชาชนในภายภาคหน้า จะได้

เพิม่พนูสวสัดิภาพในการครองชีพต่อไป ข้อนีเ้ป็นข้อทีรั่บนบัถอืกันเป็น

ปกติทั้งด้านส่วนบุคคลและด้านส่วนรวมทั้งประเทศ
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ข้อท่ีน่าคิดให้ลึกซึ้งลงไปก็คือ ในส่วนบุคคลแต่ละคนเมื่อบิดา

มารดาของแต่ละคนมบีญุวาสนาแตกต่างกนั บางคนมทีรพัย์มาก บาง

คนมีทรัพย์น้อย หรือไม่มีเลย หรือมีแต่หนี้สินซ่ึงจะตกเป็นมรดกแก่

ลูกหลาน และถ้าเราพิจารณาต่อไปอีกว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเลือก

เกิดมาไม่ได้ บางคนเกิดมาในกองเงินกองทอง บางคนเกิดมาบิดา

มารดายากไร้ และยิ่งถ้าเราถือหลักการสืบมรดกกันมาหลายชั่วคน 

โดยหลกัเศรษฐกจิทีว่่าเงนินัน้บินไปหาคนทีม่เีงนิ และหลกีเลีย่งไปจาก

ผู้ที่ไม่มีเงิน ความแตกต่างกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทองระหว่างบุคคล

ก็ยิ่งกว้างขวางมากขึ้นทุกที ก่อให้เห็นความอยุติธรรมในสังคมชัดข้ึน 

จนปรากฏว่าบางคนที่เกิดมาในกองเงินกองทอง แม้ว่าจะประพฤติชั่ว 

ใจบาป เกยีจคร้าน ไม่มีวิชา กค็รองชพีอยูไ่ด้ด้วยความผาสกุและฟุ้งเฟ้อ 

ส่วนคนส่วนมากนั้นเมื่อเกิดมาปราศจากทุนทรัพย์ แม้จะมีวิชาสูง มี

ความเพียรอุตสาหะ และประพฤติต้องตามศีลธรรมทุกประการ ต้อง

ได้รับความล�าบาก ดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลา ครั้นถึงเวลาที่จะ

ปฏบัิตติามข้อธรรมะข้อท่ีว่ามอบทรพัย์ให้ลกูหลานในสมยั ยงัไม่สามารถ

กระท�าได้เสียอีก เพราะไม่มีเหลือจะมอบให้ ท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้

ชัว่ จะถอืเป็นความยติุธรรมในสังคมหาได้ไม่ คร้ันจะอ้างเวรกรรมทีท่�า

ไว้แต่ชาติก่อนๆ ใครเล่าอ้างได้ถนัด เพราะมองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้

เรื่องทรัพย์มรดกที่มอบให้กันและก่อให้เกิดความอยุติธรรมใน

สังคมนี้แหละ ก่อให้เกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจ จนถึงลัทธิรุนแรง

อบุาทว์เกดิขึน้เป็นมะเร็งของสงัคมในโลกโดยทัว่ไป เพือ่ต่อต้านปฏิวตัิ

ระบบเศรษฐกจินี ้ในสงัคมทีพ่อจะป้องกนัแก้ไขข้อบกพร่องเรือ่งนี ้เขา

จงึพยายามใช้ระบบภาษีอากรแก้ไขป้องกนัความเหล่ือมล�า้ต�า่สงูจนเกิน

ขนาดในเรื่องทรัพย์สิน ด้วยภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได้

อัตราก้าวหน้า แล้วน�าเงินภาษีเหล่านี้มาใช้จ่ายท�านุบ�ารุงผู้อ่อนทรัพย์

ในด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
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ด้วยเหตผุลดังได้กล่าวข้างต้นนี ้ผมจึงขอเสนอว่า ค�าว่า “ทรัพย์” 

ในวลี “มอบทรัพย์ให้ในสมัย” นั้น ควรแก่การตีความให้ชอบด้วย

เหตุผลและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จะยึด

อยู่แต่ในความหมายท่ีบิดามารดาสะสมทรัพย์สมบัติ เงินทอง ที่ดิน 

ฯลฯ แล้วมอบให้อนุชนเป็นมรดกไปอย่างเดียวหาชอบไม่ ถ้าเป็นเช่น

นี้ ทรัพย์ที่ควรแก่การมอบให้เยาวชนในสมัยน้ันควรจะหมายความว่า

กระไร

ผมเข้าใจว่า การทีพ่ระท่านสอนให้ผูใ้หญ่ให้ทรพัย์แก่บตุรหลาน

ของตนนัน้ เจตนาจะให้เยาวชนนัน้พึง่ตนเองได้ ไม่ต้องคอยอาศัยผูอ้ืน่ 

ถ้าเราจบัประเดน็ส�าคญันีไ้ด้ถูกต้อง ผมกค็ดิว่า “ทรัพย์” ที่จะมอบให้ 

“ในสมัย” นั้น ไม่จ�าเป็นต้องรอให้บุตรเติบโตมีเหย้าเรอืนออกไป หรอื

เมือ่บดิามารดาถึงแก่กรรมแล้วจึงให้ ควรจะให้มาตัง้แต่ก�าเนดิ ทกุระยะ 

ทกุวัย ประการหนึง่ กบั “ทรัพย์” ท่ีกล่าวนีไ้ม่จ�าต้องเป็นทรพัย์ประเภท

วตัถสุมบตัหิรอืแก้วแหวนเงนิทอง เพราะทรัพย์ทีป่ระเสรฐิกว่าวตัถแุละ

เงินนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่าง คงจะจ�าแนกได้เป็น ๓ ประการด้วย

กัน คือ

ก. ความสุขสมบูรณ์ทางร่างกายและทางจิต

ข. ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและความรู้รอบตัว

ค. นิสัยและสันดานที่ดี

คุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้รวมกันเรียกได้ว่า วิชา ซึ่งมีความ

หมายพิเศษกว้างขวางกว่าความรู้ทางอาชีพหรือวิชาการ (ตรงกันข้าม

กับ อวิชชา ในค�าพระ) มีสุภาษิตโลกนิติสนับสนุนข้อนี้คือ

 เยาวรูปหน้าหนุ่มเฟื้อ ในวงศ์ ตระกูลแฮ

แม้ปราศวิทยาทรง  เสื่อมเศร้า

ทองกวาวดอกดาษดง แดงป่า

เสียกลิ่นรินรสเร้า  ดั่งนี้ ใครชม
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เรื่องวิชาเท่าที่เกี่ยวกับความรู้และการศึกษานั้น ผมจะได้กล่าว

ในตอนที่ ๓ ว่าด้วย “การให้ศึกษาศิลปะ” ต่อไป ในที่นี้จะบรรยาย

ขยายความในเรื่องสุขภาพของร่างกายและจิต กับการปลูกเพาะนิสัย

สันดานท่ีดี ว่าเป็นทรัพย์ส�าคัญที่ผู ้ใหญ่พึงมอบให้เยาวชนในสมัย

อย่างไรบ้าง

การฟักฟมูเลีย้งดูบุตรต้ังแต่เป็นทารกจนถึงเตบิใหญ่ให้มร่ีางกาย

แข็งแรงนัน้ กเ็ป็นการให้ทรพัย์ทีด่ทีีส่ดุสมควรแก่บตุรเพราะ “อโรคยา 

ปรมา ลาภา” เร่ืองนี้เป็นสัญชาตญาณของทั้งสัตว์และมนุษย์อยู่แล้ว 

ส�าคัญอยู่แต่ว่ากระท�าถูกวิธหีรอืไม่ เช่น การเลีย้งทารกด้วยนมมารดา

นัน้ ถอืเป็นหลกัได้แน่ว่าเป็นการเลีย้งด้วยอาหารอนัประเสรฐิสดุ คน

สมัยก่อนมีการศึกษาน้อย เฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง และมีความต้องการ

ทางเศรษฐกิจท�านองมักน้อย ฉะนั้นแม่จึงเลี้ยงลูกอ่อนด้วยนมแม่ ถ้า

เผอิญไม่สามารถกระท�าได้ด้วยตนเอง ก็ต้องหาแม่นมมาให้นมแทน 

สมัยนี้ผู้หญิงโดยมากที่อยู่ในเมือง ได้ศึกษาเล่าเรียนกัน บางคนถึงชั้น

สงูๆ และออกท�างานนอกบ้านประกอบอาชพีเพือ่ให้ได้ใช้วิชาทีเ่รยีนมา 

แม้ว่าจะมีลูกอ่อนก็ยังไปท�างานนอกบ้าน บ้างก็อ้างว่าสภาพเศรษฐกิจ

ในปัจจุบันนี้รัดตัว ต้องออกไปท�ามาหากินทั้งผัวและเมีย และสมัยนี้

แม้อยากได้แม่นม ก็หายากเต็มที ฉะนั้นสภาพการณ์ก็เป็นว่า ทรัพย์

น�า้นมแม่อนัประเสรฐินี ้ทารกในเมอืงมกัจะได้รบัน้อยลง และเข้าใจว่า

ตามชนบทและในถ่ินท่ียากจนในเมือง แม่ยังให้นมลูกอยู่มากพอใช้ 

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติก็ยังพอเก้ือกูลทารก

ของพวกเราอยู่บ้าง คือ มีน�้านมโค นมผง ที่มีคุณภาพดีพอประมาณ

ช่วยได้บ้าง แต่กแ็พงพอใช้ และมคีนเป็นส่วนมากไม่เข้าใจเลอืกระหว่าง

นมที่ดีกับนมที่ไม่เหมาะส�าหรับทารก นมข้นหวานหรือหางนมก็ใช้ให้

ทารกกนิกนัอยูม่าก ข้อสดุท้ายนีเ้ป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของรฐับาล

และเทศบาลท่ีจะอบรมประชาชน และโดยเฉพาะแม่ลกูอ่อนให้มีความ
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รูพ้อ และช่วยสนบัสนนุทางการเงิน ถ้าฐานะเศรษฐกิจของแม่ลูกอ่อน

นั้นไม่อ�านวยให้หาทรัพย์ดีๆ มามอบให้ทารกของตน

ระยะต่อไปทีค่วรระวังเป็นพิเศษเกีย่วกบัสขุภาพอนามยัของเดก็

คือ ระยะที่เด็กมีอายุระหว่าง ๖ เดือนถึง ๖ ขวบ เพราะในระยะนี้

ต้องหาอาหารที่เหมาะสมให้เด็กกิน จึงจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง และ

จิตใจแข็งแรงสมบูรณ์พอที่จะเป็นทุนให้เติบโตได้ดีตลอดชีวิต ขณะนี้

ในประเทศไทยเรา พวกเรามักจะให้อาหารที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กที่

หย่านมมาใหม่ๆ เช่น คนจนก็ให้ข้าวบดผสมเกลือ คนที่ม่ังมีพอก็ยัง

ไม่พ้นข้าวบด แต่เติมกับข้าวที่ผู้ใหญ่กินอร่อย แต่ก็ไม่เป็นคุณแก่การ

พัฒนาเติบโตของเด็ก ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาล

จะต้องกระท�าการหลายอย่าง ซึ่งรวมทั้งการสุขศึกษา การให้บริการ

สาธารณสขุ สาธารณูปโภค เพ่ือแก้ไขป้องกนัเรือ่งนี ้ตลอดจนสนบัสนนุ

โครงการพฒันาให้ประเทศเราสามารถผลตินมโคสดได้บรโิภคทัว่ถงึกัน

ด้วยราคาย่อมเยา และอาหารประเภทไข่ไก่กเ็ช่นเดยีวกนั ต้องผลติให้

มากและราคาถูกพอส�าหรับเลี้ยงเด็ก ผลไม้สดก็ควรปลูกฝังนิสัยเด็ก

ให้รับประทานเสียแต่เนิ่นๆ

โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะนี้ เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เราจะ

ต้องมอบให้ลูกหลานเราจนถึงอย่างน้อยระยะทีร่่างกายและสมองหยดุ

เติบโต ระหว่างอายปุระมาณ 1๘–๒1 ปี พวกเรามกัจะนิง่นอนใจและ

โอ้อวดว่า เมืองไทยมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ไม่มีใครอดตายแม้จะจน

แสนจน ความเข้าใจเช่นนี ้บางครัง้ท�าให้เราหลงละเลยหลกัโภชนาการ

ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า เรามีหน้าที่ไม่ใช่แต่ให้เด็กอ่ิมท้องอย่างเดียว ต้อง

ให้กินอาหารที่เป็นคุณและมีธาตุต่างๆ สมดุลกัน เฉพาะอย่างยิ่งธาตุ

โปรตีน และต้องงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษส�าหรับวัยเด็ก เช่น รสเผ็ดจัด 

เปรีย้วจดั เป็นต้น พจิารณาในแง่นีแ้ม้แต่ในพระนครและในบ้านทีม่ัง่คัง่

สมบรูณ ์เรากไ็ม่ได้ให้อาหารแก่เยาวชนของเราอย่างถูกต้องและเพยีง
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พอ และเป็นหน้าทีข่องรฐับาลอกีท่ีจะต้องเอาใจใส่ท�าการพฒันาประเทศ

ในเร่ืองโภชนาการ ซ่ึงรวมทัง้การอนามยัโรงเรยีนด้วย เป็นล�าดบัส�าคญั

สูงเพราะเป็นหลักเบื้องต้นแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งมวล

จิตส�าคัญยิ่งกว่ากายฉันใด สุขภาพจิตของเด็กก็ส�าคัญฉันนั้น 

และเป็นทรัพย์อนัประเสรฐิทีเ่รามคีวามรบัผดิชอบจะต้องให้แก่ลกูของ

เรา ปัจจัยที่จะท�าให้สุขภาพจิตดี ผมได้กล่าวมาบ้างแล้วในด้าน

โภชนาการ เฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น ๖ เดือน ถึง ๖ ขวบ แต่มีปัจจัยอื่น

อีกหลายประการในครอบครัวที่พ่อแม่จะช่วยอ�านวยให้แก่เด็กได้ เช่น 

ความรักเดก็ ความสามคัคปีรองดองระหว่างพ่อกบัแม่ ความสนทิสนม

ระหว่างพ่อแม่กับลูก เป็นต้น ถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันเป็นนิจศีล หรือพ่อ

ทิ้งแม่ลูกไปด้วยเหตุประการใดก็ตาม หรือเด็กต้องพรากจากแม่ไป

นานๆ เช่นนี้ก็เป็นอันตรายแก่จิตของเด็กในปัจจุบันและอนาคต

นิสัยและสันดานของเด็กที่ได้อบรมมาดี จะเป็นทรัพย์อันล�้าค่า

ติดตัวเด็กไปตลอดชีพ ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่พึงมอบให้ เช่น นิสัยไม่

เห็นแก่ตัว โอบอ้อมอารีแก่ผู้อื่น นิสัยรักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

การไม่รังเกียจเดียดฉันท์ต่อมนุษย์อื่นเพราะสัญชาติ ศาสนา ผิว หรือ

ชั้นวรรณะ ความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะบากบั่น ความมานะอดทน 

ความมีระเบียบ ความสะอาด ความมีใจเป็นนกักฬีา แพ้เป็น ชนะเป็น 

ความใฝ่รู้ ใฝ่หาความจริง และใฝ่หาความประเสริฐ ความรักศิลปะ

และสิ่งงามสิ่งไพเราะ นิสัยสันดานเหล่านี้เพาะได้ยาก และการปฏิบัติ

ของพ่อแม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนั้นจะเป็นเครื่องช่วยได้มาก ตัวอย่างเช่น

นิสัยอ่านหนังสือ (แทนที่จะเพ่งดูแต่โทรทัศน์) พ่อแม่ช่วยได้มาก โดย

เริ่มอ่านให้เด็กสนใจตั้งแต่อายุน้อยๆ ประมาณ ๔ ขวบขึ้นไป

ทรัพย์ที่พึงมอบให้เยาวชนในหัวข้อตอนน้ี ท่านจะสังเกตได้ว่า

บางอย่างกต้็องเสยีสละและเกีย่วกับเศรษฐกจิอยู่บ้าง แต่ส่วนมากเก่ียว

กับน�้าใจ ความวิริยะพากเพียร และสติของผู้ใหญ่
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จัดให้มีคู่ครองที่สมควร
สมัยน้ีการที่จะน�าค�าพระมาแนะน�าผู้ใหญ่ ให้จัดให้บุตรหลาน

ของตนมีคู่ครองทีส่มควรแบบประเพณโีบราณนัน้ เหน็ไม่ส�าเรจ็ได้มาก

รายนกั เพราะแม้ว่าผูใ้หญ่จะตัง้ใจจัดให้สกัเพยีงใด การคลมุถงุชนหรอื

แม้แต่การชักน�าด้วยอุบายนานาประการ ก็คงจะไปสะดุดกับหลัก

เสรีภาพในการเลือกคู่ ซึ่งแพร่หลายไปพร้อมกับระดับการศึกษาของ

เยาวชนทั้งหญิงและชาย แม้ว่าในท้องถิ่นที่ยังถือเป็นประเพณีโบราณ 

อาจจะมีผู้ปฏิบัติเหลืออยู่บ้าง แต่ถ้าจะตีความข้อนี้ให้กว้าง และให้เข้า

กับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าหน้าที่รับผิด

ชอบของผู้ใหญ่ต่อผู้เยาว์ในข้อนี้ยังคงมีอยู่

ในสงัคมแต่ก่อน ความต้องการทางเศรษฐกจิมน้ีอย ฉะนัน้เพือ่

ความปลอดภัยจากธรรมชาตทิางเพศซ่ึงมกี�าลงักดดนัสงู ผูใ้หญ่ท่านจงึ

พยายามจดัให้บุตรหลานเป็นฝ่ังเป็นฝากนัเสียแต่อายไุม่มากนกัทัง้หญงิ

และชาย ในปัจจุบันนี้ เฉพาะอย่างยิ่งในกรุง คนเราจะมีเรือนต้องคิด

หน้าคิดหลังหลายอย่าง การเรียน เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การเลี้ยงชีพ 

เป็นเรื่องที่จะต้องน�ามาค�านึง ฉะนั้นหนุ่มสาวปัจจุบันนี้จึงแต่งงานกัน

ช้ากว่าแต่ก่อน แต่พลังธรรมชาติทางเพศนั้นคงจะไม่หย่อนกว่าเดิม 

ฉะนั้นเมื่อเยาวชนของเราควรมีคู่ครองท่ีสมควรต่อเม่ือถึงเวลาสมควร

แล้ว ผู้ใหญ่และเยาวชนควรจะปฏิบัติอย่างไรในระยะท่ีรอให้ถึงเวลา

สมควรนั้น

ในความเห็นของผม ผู ้ใหญ่มีหน้าที่ให้ความรู ้เรื่องเพศแก่

เยาวชน และควรจะกระท�าเสยีตัง้แต่ก่อนท่ีธรรมชาตทิางเพศจะมกี�าลงั

แรงสูง ผู้ใหญ่ในทีน่ีห้มายถึงทัง้พ่อแม่และครอูาจารย์ และความรูเ้รือ่ง

เพศน้ัน ควรแบ่งออกเป็นความรูท้างชีววิทยา (เพือ่สนองความอยากรู้

อยากเหน็ของเดก็วัยรุน่) ความรู้ทางอนามยั (เพือ่ป้องกนัแก้ไขปัญหา) 
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และความรู้ทางศลีธรรม (เพือ่ให้ยบัยัง้ใจได้)

ในเร่ืองท่ีมคีวามละเอียดอ่อนและเรือ่งทีพู่ดกันยากเช่นนี ้ความ

สนทิสนมระหว่างผูใ้หญ่กบัเยาวชนเป็นปัจจัยสือ่สารอนัส�าคญันกั นสิยั

สันดานท่ีเพาะมาแต่เด็กๆ ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะถ่ายทอดหลักให้

เยาวชนทราบ และยึดถือว่าสิทธิและหน้าที่ระหว่างคนต่อคน หญิงกับ

ชาย เมียกับผัวนั้นมีอยู่อย่างไรบ้าง และผลของการล่วงประเวณีจะมี

อย่างไรส�าหรบัทารกทีอ่าจจะเกดิขึน้มา และผลจะมอีย่างไรเมือ่ภายหลงั

จากการส�าส่อนแล้ว แต่ละคนจะพบคนทีต่นรักตนบูชาเข้าจรงิๆ เฉพาะ

อย่างย่ิงการศกึษาเรือ่งเพศนัน้ควรจะช่วยให้เยาวชนรูจ้กัความแตกต่าง

กันระหว่างความรักกับราคะตัณหา ระหว่างความรักกับความลุ่มหลง

ในรูปรสกลิ่นเสียง

เครื่องมือในการก�ากับไม่ให้เยาวชนของเราเดินไปในด้านเสื่อม

เสยีกม็อียูบ้่างทางเศรษฐกิจ กล่าวคอื ผูใ้หญ่จะต้องป้องกนัไม่ให้เยาวชน

มีเงินส�าหรับจบัจ่ายจนเหลอืเฟือ การยบัย้ังจ�ากดัทรพัย์แก่เยาวชนบาง

โอกาสก็เป็นของดี

ถ้าเยาวชนของเรามีเวลาว่างมาก ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 

กย็งัสามารถจะช่วยให้เยาวชนนัน้ใช้เวลาว่างไปในทางทีจ่ะข่มธรรมชาติ

ทางเพศได้ด้วยการเรยีนหนงัสอื การกฬีา การเข้าชมุนมุแบบทีอ่งักฤษ

เรยีกว่า Youth Club การร่วมกนัประกอบสาธารณประโยชน์ เช่น อาสา

สมัครไปช่วยคนจน คนพิการ เป็นต้น เหล่านี้ช่วยป้องกันความเสีย

หายทั้งในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ

ข้อส�าคัญที่สุดคือ ผู้ใหญ่ไม่พึงกระท�ากะมิดกระเม้ียนประหน่ึง

ว่า ถ้าพูดเรื่องเพศแล้วเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์ ผู้ใหญ่ท�าได้ เด็กไม่

เกี่ยว การปฏิบัติเช่นนี้เป็นการยั่วยุให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นมาก

ขึ้น อีกประการหนึ่ง ผู้ใหญ่ไม่พึงเอาต้นเหตุกับปลายเหตุมาปะปนกัน 

หรือจับเร่ืองเล็กส�าคัญว่าเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าพวกเราเพียรแต่พูดกันว่า 
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เด็กสาวๆ อย่าใส่กระโปรงสั้นนัก เด็กผู้ชายอย่าไว้ผมยาวนัก ค�าถาม

ก็จะเกิดข้ึนว่า ท�าไม ค�าตอบปกติก็จะเป็นว่าเพราะผิดประเพณีของ

ไทยเรา แต่ค�าตอบชนิดนี้เป็นค�าตอบชนิดบ่ายเบี่ยง เรื่องผมยาวผม

ไม่รู้ แต่เร่ืองกระโปรงสัน้เป็นเรือ่งทีผู่ใ้หญ่บางคนอาจจะมใีจอกศุล คดิ

เรือ่งเพศเสยีก่อนทีเ่ยาวชนจะคดิถงึ และแท้จริงเรือ่งความนยิมในการ

แต่งกายนัน้ กห็มนุเวียนเปลีย่นไปตามกาลสมยั ไม่มแีบบใดยัง่ยนื ผม

เห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก ไม่ควรเอาใจใส่จนเกินไปนัก ควรมุ่งเพ่งเล็งแต่ใน

สาระส�าคัญกันดีกว่า

ให้ได้ศึกษาศิลปวิทยา
ความส�าคญัของการศกึษาต่อเยาวชนน้ัน เหน็จะไม่ต้องบรรยาย

ให้ยืดเยื้อในหอประชุมคุรุสภานี้ เพียงแต่เชิญสุภาษิตโลกนิติมาบท

เดียวเห็นจะพอ

 ความรู้ดูยิ่งล�้า  สินทรัพย์

คิดค่าควรเมืองนับ  ยิ่งไซร้

เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาต- มานา

โจรจักเบียนบ่ได้  เร่งรู้เรียนเอา

กล่าวโดยส่วนรวม การศกึษากบัเศรษฐกจินัน้เกือ้กลูซึง่กนัและ

กัน และมีผลต่อกันอย่างสนิท คือถ้าการศึกษาของชาติดี แรงงานของ

ชาติก็ดีตาม และจะช่วยเศรษฐกิจของชาติให้ดีด้วย กลบักัน ถ้าการ

ศกึษาของชาตเิลว แรงงานกเ็ลวตาม และเศรษฐกิจของชาตก็ิย่ิงเลวลง 

อกีประการหน่ึง การพฒันาการศกึษานีย้งัช่วยการพฒันาเศรษฐกจิได้

ถงึ ๒ นยั คือนอกจากจะช่วยให้เศรษฐกจิส่วนรวมก้าวหน้าขึน้แล้ว ยงั

เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะกระจายทรพัย์สินและรายได้ให้ทัว่ถงึกนั ท�าให้เดก็
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ทุกคนมีโอกาสหาความรู้ความเจริญได้เสมอกันยิ่งขึ้น

ในสมัยปัจจุบัน การศึกษาของประเทศไทยเรานี้ ตัวปัญหาวิ่ง

เร็วกว่าการแก้ไขขบปัญหา ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เด็กที่เข้า

โรงเรียนในระยะอายุต่างๆ มีอัตราส่วนต�่ากว่าเมื่อ 1๐ ปีก่อน และ

เด็กส่วนใหญ่พื้นความรู้ชั้นประโยคต่างๆ ด้อยกว่าในอดีต แม้ว่าจะมี

วิชาที่เรียนมากกว่าเดิมก็จริง ข้อนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ ซึ่ง

ในกรณนีีคื้อรัฐบาล และองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ ทีจ่ะแก้ไขคอืการ

พฒันาการศกึษาเป็นอันดับสูง จะแก้ว่าเศรษฐกิจไม่อ�านวยไม่ได้ เพราะ

ถ้าเศรษฐกิจไม่อ�านวยการศึกษา ความเสื่อมในการศึกษาจะยิ่งท�าให้

เศรษฐกิจจมลึกลงไป

แต่ในการแก้ไขปัญหาการศกึษานัน้ ต้องยอมรบัว่าทรพัยากรที่

จะน�ามาใช้นัน้มจี�ากดั จ�าเป็นจะต้องจดัการให้ทัง้เงนิและคนและสถาน

ที่ได้ท�าประโยชน์สูง

ในการนี้ การจัดระเบียบราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ

และมหาวิทยาลัยต่างๆ การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบออกไปเป็นหลาย

กระทรวง ระบบการจัดและควบคุมครู ตลอดจนรายได้ของครู ระบบ

คุรุสภาท้ังระบบ ตลอดจนการปฏิบัติงานของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

ควรจะเป็นเรือ่งทีเ่ราท้ังหลายทุกฝ่ายมาร่วมกนัพิจารณาอย่างปราศจาก

อคต ิและโดยเลง็ผลส่วนรวม ในเรือ่งพวกนีเ้ราทัง้หลายทกุฝ่ายอาจจะ

ต้องสละความหย่ิงลงบ้าง ถ่อมตนให้มาก ไม่ถือทิฏฐิมานะ ไม่พะวง

คดิแต่ว่าเราเป็นครบูาอาจารย์ชัน้สงูจนแก่เฒ่าป่านนีแ้ล้ว พูดอะไรออก

ไปจะต้องถูกหมด ครูเก่าก็รับผิดได้เหมือนกัน เพราะเราทุกคนรับผิด

ชอบต่อเยาวชนทั้งชาติ

การพัฒนาการศึกษาในชนบทนั้น มีสาระส�าคัญพิเศษ ๒ 

ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เด็กนักเรียนมักจะออกจากโรงเรียนไป

เป็นอนัมากเมือ่ครบวาระการศึกษาภาคบังคับ และอกีประการหน่ึง คอื 
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ครูที่สอนวิชาที่ส�าคัญๆ มักจะขาดแคลนหายาก

ตราบใดที่นักเรียนในชนบทละการศึกษาไปตั้งแต่อายุยังน้อย 

ตราบน้ันความรูท้ีจ่ะตดิตวัเยาวชนไปย่อมไม่แน่นแฟ้น ไม่ช้าก็ลมื กลับ

สูญไป ในกรณีเช่นนี้ จนกว่าเราจะสามารถระดมก�าลังทางเศรษฐกิจ 

สร้างครู สร้างโรงเรยีนให้พอทีจ่ะขยายการศกึษาภาคบงัคบั เราจะต้อง

พยายามติดตามนักเรียนเก่าไปให้การศึกษาเพิ่มเติม และควรจะ

พยายามแทรกความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่อาชีพของนักเรียนรุ่นใหญ่

นี้จริงๆ เพื่อเป็นที่สนใจแก่เขา เพราะเขาเห็นประโยชน์ทันตา การ

จัดการติดตามฝึกฝนเยาวชนที่ออกไปจากโรงเรียนไปแล้วให้ได้ศึกษา

อบรมนี ้ควรจะกระท�าทัง้ในชนบทและในกรงุ ทัง้ในด้านเกษตรและใน

ด้านช่างฝีมือ

ความขาดแคลนครูวิชาส�าคญัๆ ในชนบท เป็นผลร้ายแก่เยาวชน

ในท้องถิ่นนั้นยิ่งนัก วิธีแก้เห็นจะต้องกระท�าหลายๆ ทางคือ อาจจะใช้

วธิเีศรษฐกจิชกัจงูให้ครดูไีปสูช่นบทโดยให้รายได้เพิม่ขึน้ประจ�าต�าแหน่ง 

และอาจจะใช้วิธีส่งบัณฑิตอาสาสมัครผลัดเวียนกันไปสอนในชนบท

แต่ละแห่งเพียงระยะสั้นๆ จนกว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ส�าเร็จ ต้อง

อาศัยวิธีเสาะแสวงหาช้างเผือกจากป่า คือนักเรียนที่เรียนดีพิเศษใน

ชนบท ส่งเสริมให้ได้ย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่ดีในกรุงต่อไป

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของไทยเรา แสดงว่าคน

ไทยเราจะต้องใช้วิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคมากข้ึนทุกที

แม้แต่ในการเกษตร เนื่องจากประชากรของไทยเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว 

และท่ีดนิเพาะปลกูมอีาณาเขตจ�ากดั การเพ่ิมพชืผลด้วยวธิขียายเน้ือที่

เพาะปลูกซึ่งเคยท�ากันมาแต่ก่อน จะกระท�าต่อไปไม่ได้นาน จะต้อง

หันไปใช้วิธีใช้เนื้อที่น้อย เพาะปลูกให้ได้ผลมาก วิธีนี้จะต้องใช้ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้น�้า การบ�ารุงดิน การปราบศัตรูพืช 

การคัดพันธุ์พืช และการเก็บรักษาพืชผล เป็นต้น ในด้านการส่งเสริม
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อุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน ความรู้ทางช่างโลหะ ช่างกล ช่างไม้ ช่าง

ส�ารวจ และช่างอ่ืนต่างๆ เราจะต้องใช้มากขึ้นทุกวันแม้ในด้านการ

เลขานุการ การจัดท�าบัญชี การควบคุมงาน การอ�านวยการ หรือใน

ราชการแต่ละด้าน ความรู้ในวิชาชีพมีความส�าคัญมากขึ้นทุกทีในทุก

ระดับและทุกแขนงงาน คนท่ีรู้แต่เพียงหนังสือเช่นคนท่ีเรียนส�าเร็จ

ประโยคมธัยมตอนต้นหรือตอนปลาย ถ้าจะหางานท�าจะต้องมวีชิาชพี

เข้าประกอบ มฉิะนัน้จะหาทางประกอบอาชพียากขึน้ทกุท ีและพจิารณา

จากการประกอบกิจต่างๆ เช่น เหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ

พ่อค้า ธนาคาร หรือพยาบาล คนระดับมัธยมอาชีวะหรือวิชาชีพยัง

ขาดแคลนอยู่มาก

ฉะนั้นการอ�านวยการศึกษาด้านอาชีวะจึงมีความส�าคัญเป็น

พเิศษในสมยัพฒันาเศรษฐกจินี ้และนอกเหนือไปจากทีร่ฐับาลจะระดม

ก�าลังเงินและก�าลังคนเพิ่มการศึกษาด้านอาชีวะนี้แล้ว ผูป้กครองเดก็

และครบูาอาจารย์เองควรจะใช้วิธอีนัแยบคายแนะแนวให้นกัเรยีนเอาใจ

ใส่ต่อการศึกษาประเภทนี้ยิ่งขึ้น ทุกวันนี้ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมส่วน

ใหญ่มักจะมุ่งหมายท่ีจะเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ปริญญา แต่มี

นักเรียนเป็นอันมากที่จะไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ มิใช่

เป็นเพราะรฐับาลไม่สามารถขยายมหาวทิยาลยัรับนกัเรยีนขัน้อดุมเพิม่

ขึน้ แต่เป็นเพราะพ้ืนความรูแ้ละความสามารถของนักเรยีนจ�านวนมาก

ไม่เหมาะส�าหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ถ้าเผอิญหลุดเข้าไปศึกษา

ในมหาวิทยาลัยได้ ก็มีเป็นจ�านวนไม่น้อยที่เรียนไม่ส�าเร็จ ต้องคัดช่ือ

ออก เป็นการเสียเวลาและสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ฉะนั้นแทนท่ีจะ

พยายามเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจ�านวนหนึ่งนี้ควรจะ

ได้รับค�าแนะน�าให้เรียนเพื่อให้จบชั้นมัธยมอาชีวะหรือชั้นวิชาชีพ แต่

ทัง้นี ้รัฐบาลจะต้องจดัการอ�านวยการสอนทางอาชวีศกึษาให้ได้ดีจรงิๆ 

ประการหนึ่ง และวางอัตราเงินเดือนส�าหรับนักเรียนที่ส�าเร็จวิชาชีพ 
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ให้เหมาะ และให้มีอนาคตดีพอสมควร

อาชีวศึกษาทางด้านเกษตรนั้นยิ่งมีความส�าคัญยวดยิ่งส�าหรับ

ประเทศไทย และส�าหรับระบบเศรษฐกิจที่เราจะมีต่อไปอีกในอนาคต 

ปัญหาเรือ่งคร ูปัญหาเรือ่งการปฏบิตังิาน และการปฏริปูทางหลกัสตูร 

เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขโดยเร็ว

หลักสูตรและวิธีสอนไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมศึกษาหรือมัธยม- 

ศกึษา ไม่ว่าจะเป็นอาชวีะหรอืสายสามญั ถ้าเรายดึถอืใช้แบบเดยีวกนั

ท่ัวประเทศ ผมเกรงว่าจะไม่ได้ผล เพราะประเทศไทยเราแต่ละท้องถิน่

ก็มีลักษณะเศรษฐกิจแตกต่างกันไป บ้างก็หนักในทางเกษตร บ้างก็

หนักทางเหมืองแร่และท�าไร่ท�าสวน เราน่าจะจัดหลักสูตรและวิธีสอน

ให้เข้ากับลักษณะของแต่ละท้องถ่ินเพื่อท�าความเข้าใจและสนใจแก่

นักเรียนให้ดี เช่น เอาโจทย์เลขเรื่องน�้าไหลออกจากท่อประปาไปให้

เด็กในถิ่นท่ีไม่มีน�้าประปาจะยุ่งยากแก่ความเข้าใจของเด็ก การสอน

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น ที่มีตัวอย่างเกี่ยวกับ ดิน น�้า และพืช จะเป็นที่

สนใจและเป็นประโยชน์แก่นกัเรยีนในถิน่ทีท่�านาท�าสวนแม้จะเป็นเดก็

ชัน้ประถมมากกว่าทีจ่ะน�าวิทยาศาสตร์ทีเ่กีย่วกับโรงงานอตุสาหกรรม

หรือ ไฟฟ้าที่เด็กไม่เคยเห็น

การศกึษาชัน้อดุมนัน้ แตกต่างกบัการศกึษาชัน้มธัยมอยู่หลาย

ประการ ท้ังในด้านวัยของนักเรียน ในด้านวิชาที่เรียนกับวิธีเรียน 

นักเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในวัยที่เกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะให้มี

อสิรภาพและความรับผดิชอบในตนเองเพ่ิมขึน้ เพือ่เตรยีมตวัเป็นผูใ้หญ่

ได้จริงๆ และเป็นบัณฑิตได้จริงๆ การเรียนก็ควรจะเป็นไปในรูปเรียน

ด้วยตนเองมากกว่าที่จะพึ่งครู นักเรียนกับครูในชั้นอุดมศึกษาควรจะ

มีสายสัมพันธ์ด้านวิชาการ ๒ ทางคือ จากครูไปสู่นักเรียน และจาก

นักเรียนไปสู่ครูด้วย มิใช่ครูเป็นผู้บอกสอนนักเรียนอย่างเดียวแบบใน

ชั้นมัธยม และวิชาที่เรียนในชั้นอุดมศึกษานั้นก็เป็นวิชาชั้นสูง มิใช่ว่า
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ใครทีส่�าเรจ็มธัยมศกึษาแล้วจะสามารถเรยีนได้ส�าเรจ็ทกุคน ฉะนัน้จงึ

ควรมีการคัดเลือกความสามารถเบื้องต้นเสียก่อนให้แน่ใจว่าจะไม่เสีย

เวลาเปล่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

การรับนกัเรยีนเข้าเรยีนในชัน้อดุมศกึษาในแขนงวชิาต่างๆ นัน้ 

จ�าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย 

หากไม่ค�านึงถึงข้อนี้ ต่อไปในไม่ช้าจ�านวนบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา

ออกมาจะไม่สมดลุกบัความต้องการทางเศรษฐกจิและสงัคม อาจจะมี

บณัฑติบางจ�าพวกท่ีผลติได้น้อยไป เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

แพทยศาสตร์ ครุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น และขณะเดียวกัน

บัณฑิตบางจ�าพวกอาจจะล้นตลาด ฉะนั้นการวางแผนการศึกษาชั้น

อุดมจึงควรระมัดระวังข้อนี้เป็นพิเศษ

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการร่างกฎหมายจัด

ต้ังมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทราบกันจากข่าวหนังสือพิมพ์

แล้ว จะมีลักษณะแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในปัจจุบัน คือผู้

ที่จะเข้าศึกษาไม่ต้องสอบแข่งขันหรือคัดเลือก เพียงแต่มีความรู้ระดับ 

ม.ศ.๕ หรือเทียบเท่ากพ็อ วิธกีารศกึษากไ็ม่บังคบัให้เข้าฟังค�าสอนหรือ

เข้าชั้นเรียนหรือสัมมนาฝึกฝน นัยว่าถ้าสอบไล่ได้ครบหลักสูตร ๔ ปี 

ก็ได้รับปริญญา และส่วนมากของวิชาที่จะให้เรียนในมหาวิทยาลัยนี้

เป็นสังคมศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ ผมยังไม่ได้เห็นหลักสูตรและเนื้อหาของวิชาต่างๆ 

ทีจ่ะจดัขึน้ส�าหรับมหาวิทยาลยันี ้และยงัไม่ทราบว่ามาตรฐานของการ

สอบไล่จะเป็นอย่างไร ทราบจากการสนทนากบัท่านสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎร ผู้เสนอ และผู้สนับสนุน ว่าจะพยายามให้มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยนี้สูงเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยปัจจุบัน

แต่มีปัญหาที่ผมเห็นควรที่จะเสนอหลายประการที่เกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยนี้ คือ
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1. เมื่อนักศึกษาไม่ต้องสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ามา ก็เท่ากับว่า

ต่อไปนี้นักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะมี ๒ ประเภท 

ประเภทหนึ่งต้องสอบคัดเลือกเข้า อีกประเภทหนึ่งไม่ต้อง ประเภท

หลังนี้อาจจะเป็นผู้ที่พยายามสอบคัดเลือกเข้าที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้ว 

แต่ไม่ส�าเร็จ จึงมาเข้ามหาวิทยาลัยใหม่นี้ เช่นนี้น่าเกรงว่าคุณสมบัติ

เบือ้งต้นของนกัศกึษามหาวทิยาลยัใหม่จะด้อยว่านกัศึกษาอ่ืนๆ โดยทัว่ไป

๒. เมือ่วิธกีารศึกษาไม่เข้มงวดให้ต้องมคีวามสมัพนัธ์กันระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์ หรือไม่เข้มงวดให้ต้องมีการอ่านต�าราโดยกว้าง

ขวางแบบในมหาวทิยาลยัปัจจบุนั คงจะมีการสมคัรสอบไล่อย่างเสี่ยง

โชคมิใช่น้อย และถ้าจะรักษามาตรฐานในการสอบไล่ให้เท่าเทียมกับ

มหาวิทยาลัยปัจจุบัน ผมก็เกรงว่าผู้ที่จะส�าเร็จการศึกษาจากมหา- 

วิทยาลัยนี้จะมีเป็นจ�านวนน้อย และถ้าผลิตบัณฑิตออกมาได้เป็น

จ�านวนน้อยเทียบกับจ�านวนผู้ที่เข้าศึกษาแล้ว ปัญหาก็จะมีว่า

(ก) จะคุม้กบัการท่ีรัฐบาลจะลงทุนสร้างมหาวทิยาลยัใหม่นีห้รอื

ไม่ และ

(ข) จะเป็นการชกัจงูให้เยาวชนเป็นจ�านวนมากหลงเข้าใจผดิไป

หรอืไม่ว่า ตนควรจะใช้เวลาเรยีนในมหาวิทยาลยันีแ้ทนทีจ่ะคดิไปเรยีน

วิชาชีพ หรือท�างานประกอบอาชีพให้เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ

๓. เมื่อมหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นโดยมีเหตุผลทางการเมืองเพื่อ

ป้องกันแก้ไขค�าร้องทุกข์ของนักเรียน ว่ารัฐบาลไม่จัดให้เข้าเรียนใน

มหาวทิยาลยั ต่อไปแม้ว่าจะพยายามรกัษามาตรฐานการสอบไล่ไว้ แต่

มีการผลิตบัณฑิตได้น้อยคน นักศึกษาเหล่านี้จะมิร้องเรียนต่อไปอีก

หรือว่ารัฐบาลกักกันไว้ไม่ให้ตนส�าเร็จการศึกษา และรัฐบาลจะใช้

เหตผุลทางการเมอืงอกีหรอืไม่ ทีจ่ะท�าให้ใจอ่อนหย่อนมาตรฐานลงมา

ให้เป็นท่ีพอใจแก่นกัเรยีน และถ้าหย่อนมาตรฐานลงมาจรงิ ปัญหาต่อ

ไปก็คงจะเกิดขึ้นในแง่ความแตกต่างระหว่างคุณค่าปริญญาของมหา- 
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วิทยาลัยนี้กับปริญญาของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน

ผมเข้าใจว่าปัญหาเหล่านี้และปัญหาอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ง

มหาวทิยาลยัดังกล่าว ยงัไม่ได้มกีารอภปิรายกนัให้ถีถ้่วนเพือ่ประโยชน์

ของเยาวชน และเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจ ผมเห็นว่าควรจะได้มี

การอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเมื่อเห็นช่องทางปลอดโปร่งแล้ว 

จึงควรจะด�าเนินการไป แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการคิดให้รอบคอบและ

อภปิรายกนัให้แน่นอน การด่วนด�าเนนิการไปก่อนแล้วหวงัไปแก้ปัญหา

กนัทีหลงั จะท�าให้การด�าเนนิงานราบรืน่ได้ยาก และอาจจะเป็นผลร้าย

แก่เยาวชน และแก่เศรษฐกิจของชาติได้โดยง่าย

ห้ามความชั่ว�ส่งเสริมความดี
ความส�าคัญของการอบรมสั่งสอนเยาวชนให้อยู่ในศีลธรรมให้

กลวับาป ให้ประพฤติตนในทางดีงามนัน้ ย่อมเป็นทีเ่ข้าใจชดัแจ้งกันอยู่

แล้ว และพ่อแม่ ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ใหญ่ในราชการย่อมเข้าใจดี 

และถอืเป็นความรบัผดิชอบท่ีจะพยายามพร�า่สอนอบรมเยาวชนในทาง

ที่ดีอยู่เป็นเนืองนิจ

แต่ความรับผดิชอบในเรือ่งนี ้มไิด้จ�ากดัอยูท่ีค่�าพดู ค�าอบรม ค�า

ส่ังสอน พ่อแม่ที่พูดปดเป็นนิสัย แม้จะพร�่าสอนเด็กมิให้พูดปดสัก

เท่าใด แต่เด็กเหน็ตวัอย่างผูใ้หญ่พดูปดอยูต่�าตา เดก็นัน้กจ็ะเหน็ในไม่

ช้าว่า ค�าสั่งสอนก็เป็นค�าส่ังสอน ส่วนการปฏิบัตินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

เรื่องพูดปดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเร่ืองเดียว เร่ืองลักขโมย เรื่องฉ้อโกง 

เรือ่งเสพสุรามนึเมา หรอืเรือ่งบาปอืน่ๆ กเ็ช่นเดยีวกนั จะห้ามเยาวชน

ด้วยปากอย่างเดียวไม่ได้ ผู้ใหญ่ต้องยับยั้งห้ามตนเองด้วย

ทุกวนันี ้แทบทกุประเทศ เยาวชนประพฤตตินไปในทางทีแ่ปลก 

ที่เราเรียกกันว่าฮิปปี้ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเรียกชื่ออย่างอื่นแล้วก็มี ซึ่ง
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ความจริงมีหลายประเภท และหลายระดับ เพราะบางพวกเสพยาเสพ

ติดก็มี ที่ไม่เสพก็มี บางพวกส�าส่อนในทางเพศ บางพวกก็ไม่ส�าส่อน 

แต่สรุปข้ออ้างของเหล่าฮปิป้ีนีก้ค็อื ผูใ้หญ่ท�าปัญหาไว้ให้เยาวชนรุน่เขา 

ผู้ใหญ่เอะอะกจ็ะรบราฆ่าฟันกนั ท�าสงครามกนั ผูใ้หญ่สร้างปัญหาทาง

สงัคมไว้มาก ท�าให้มคีนมัง่มเีกนิไป คนจนเกนิไป ผูใ้หญ่จดัช้ันวรรณะ

เร่ืองผิวจนเป็นสงครามระหว่างผิว ผู้ใหญ่เสพสุราได้แต่ห้ามเยาวชน

สูบกัญชาซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าสุราเป็นไหนๆ ผู้ใหญ่เคียดแค้นกัน แต่

พวกเขาให้เยาวชนรักกนั และผูใ้หญ่พูดอย่างหนึง่ท�าอย่างหนึง่ เยาวชน

จึงหมดที่พึ่ง เสื่อมศรัทธาสิ้นนับถือ

แม้ว่าเราจะไม่เหน็ด้วยและไม่ศรทัธาต่อลทัธขิองฮปิป้ี แต่คงจะ

มีน้อยคนนักที่สามารถโดยสุจริตใจที่จะปฏิเสธเสียโดยสิ้นเชิงว่า ข้อ

อ้างของฮปิป้ีนีไ้ม่มมีลูแห่งความจริง ฉะนัน้การกระท�าของผู้ใหญ่นีเ้ป็น

สิ่งส�าคัญและพวกเราน่าจะหาวิธีแก้ไขการปฏิบัติของผู้ใหญ่นี้แหละ

ในระบบเศรษฐกจิทีเ่ราเรยีกกนัว่าระบบพฒันา คอืระบบเร่งรดั

ให้เศรษฐกิจก้าวหน้าไปโดยเร็วนี้ เรามักจะเอาใจใส่ในด้านวัตถุค่อน

ข้างมากจนเกินควร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแม้จะเปลี่ยน

ไปในทางเจริญก้าวหน้า ก็ย่อมก่อให้เกิดความระส�่าระส่ายด้านสังคม

ในหมู่ประชาชนอยู่มาก การครองชีพก็จะรัดตัวขึ้นทุกวัน การแข่งขัน

กัน การชิงต�าแหน่งกันระหว่างคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวจะมากขึ้นทุกที และ

เมื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจได้ผลดีพอสมควร ก็ย่อมมีบางหมู่ที่ได้รับ

ประโยชน์ทางทรัพย์สนิเงนิทองมากกว่าหมูอ่ืน่ ผูม้รีายได้ทรพัย์สนิมาก

ย่อมใช้จ่ายมากบางรายก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนถึงกับเกิดอบายมุขแบบ

ใหม่ข้ึนท่ัวไป ช่องทางที่จะยั่วยวนเยาวชนให้ลุ่มหลงในทางชั่วย่อมมี

มากขึน้เป็นธรรมดา การหลีกเลีย่งบาปและการประกอบคณุงามความ

ดี จึงท�าได้ยากขึ้นเป็นทวีคูณ

การคมนาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ วทิยโุทรทศัน์ 
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สื่อมวลชนประเภทต่างๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น ก็ยิ่งท�าให้มีช่องทาง

ยั่วยวนเยาวชนมากขึ้น โดยมากเป็นการเอาอย่างคนที่มีชื่อเสียง เป็น

ดาราภาพยนตร์ หรือนักเพลง หรือเยาวชนบางคนที่มีรายได้สูงอย่าง

มหาศาล

ภายในประเทศเล่า ตวัอย่างกม็อียู ่ทีม่ผีูส้ามารถกระท�าบาปได้

โดยไม่ต้องรับโทษ ทีย่งัมชีวิีตอยูก่ไ็ด้รบัความสขุส�าราญบ้านเรอืนใหญ่

โต มีคนเคารพนับถือกราบไหว้รอบด้าน มีความเด่น และมีบุญบารมี 

เยาวชนส่วนใหญ่ย่อมอดเสียมิได้ที่จะรับนับถือให้เป็นยอดคน

ท่ีผมกล่าวมานี ้มใิช่จะกล่าวด้วยความหมดหวงั แต่ใคร่จะเสนอ

ว่า ความรบัผดิชอบของผูใ้หญ่ในการทีจ่ะห้ามเยาวชนมใิห้ท�าบาปและ

ส่งเสรมิให้ท�าความดีความงามนัน้ยากขึน้ทกุวันเฉพาะอย่างยิง่ในระบบ

เศรษฐกจิเร่งรัดพฒันา ผูใ้หญ่บางคนทีก่ล่าวว่า เราจะพฒันาเศรษฐกจิ

ให้ส�าเร็จดี ต้องยอมผ่อนผันให้มีการทุจริตบ้างนั้น เป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่รับ

ผิดชอบต่อเยาวชน ถ้าจะต้องทุจริตกันจึงพัฒนาเศรษฐกิจได้แล้ว ผม

ว่าอย่าพัฒนากันเลยปล่อยให้กินเผือกกินมันกันอย่างสุจริตดีกว่า

ที่ผมกล่าวว่าไม่หมดหวังนั้น ก็เพราะเท่าที่สังเกตดูเยาวชนทั้ง

ในมหาวทิยาลยั ในโรงเรยีน และทีอ่ืน่ๆ ความบรสิทุธ์ิใจและความกลวั

บาปยงัมอียูโ่ดยท่ัวไป ขอให้ผูใ้หญ่ชกัน�าให้ดชีกัน�าด้วยการกระท�าและ

ความประพฤติเป็นตัวอย่าง อย่าเพียงแต่ชักน�าด้วยปากอย่างหนึ่ง ใจ

อย่างหนึ่ง

สรุป
ระบบเศรษฐกิจในระยะพัฒนานี้ ก่อปัญหาให้เยาวชนเป็นอัน

มาก ทั้งในด้านอาหาร ด้านอนามัย ด้านอุปนิสัย ด้านเพศ ด้านการ

ศกึษาอบรม และในด้านความประพฤต ิเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หญ่

ทุกประเภทที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นโยบายวางแผน
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ครอบครัวระดับชาติจะช่วยท�าให้ปัญหาใหญ่ๆ ผ่อนคลายลงบ้าง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะจัดระบบเศรษฐกิจ

และสังคมเหลือไว้ให้อนุชนมีปัญหาน้อยที่สุดท่ีจะท�าได้เพื่ออ�านวยให้

เยาวชนได้เติบโตและด�ารงสัมมาอาชีวะอยู่ในสังคมซึ่งเจริญด้วย

สมรรถภาพ เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเมตตาปรานี

ขอบคุณ
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ทัศนะทางการศึกษา
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ทัศนะจากประสบการณ์



จรรยานักเรียน
ตัดตอนและแปลเรียบเรียงจาก “Literary Ethics”  

สุนทรพจน์ของราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน นักปราชญ์ชาวอเมริกัน  

ที่แสดง ณ สมาคมวรรณคดีแห่งส�านักเรียนดาร์ทมัธ เมื่อ พ.ศ.๒๓๘1  

อาจารย์ป๋วยเลือกแปลโดย “ถือเอาความเป็นใหญ่ ไม่ห่วงถ้อยค�า  

คือแปลอย่างเสรี ชื่อเรื่องในภาษาอังกฤษ แปลตรงตัวได้ว่า  

‘จรรยาของนักหนังสือ’ หรือ ‘จรรยาของนักอักษรศาสตร์’  

ในที่นี้ใช้ค�าว่า ‘นักเรียน’ แทน เพราะเห็นว่าบทความนี้ใช้ได้ส�าหรับ

นักเรียนทุกวิชา อนึ่ง ‘นักเรียน’ ในที่นี้ หมายถึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่  

ตรงกับค�าว่า ‘Scholar’ หรือตรงกับค�าว่า ‘นักศึกษา’  

ซึ่งมีใจความเดียวกัน”

พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ  

นางเชย ประสาทเสรี และนางเซาะเช็ง อึ๊งภากรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ และใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ ๒๕๐๗

ความบกพร่องแห่งสมัยปัจจุบันนี้ ท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจใน

เรื่องจรรยาของนักเรียน หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะพูดในเรื่องนี้แบ่งเป็น ๓ 

ประการ คือ ขุมปัญญา ลักษณะวิชา และวินัยของนักเรียน

๑. ขุมปัญญาของนักเรียน
ในการที่จะหยั่งให้รู้ถึงขุมปัญญาของนักเรียนนี้ เราจะต้องไม่

พิจารณาแต่เฉพาะความสามารถเบ็ดเตล็ดบางประการ เช่น ความ

สามารถท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ด้วยวาจาเท่านั้น เราจะต้องมุ่งหมายใฝ่เอา
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ความสามารถอนัสงูสดุ และถ้าจะท�าได้ กเ็พยีรพยายามด้วยฉนัทะและ

อุตสาหะ น�าตนไปสู่สัจจะอันล�้าเลิศ อันปัญญาของมนุษย์เรานั้นเติบ

ใหญ่ข้ึนโดยท�านองเดียวกันทุกคน กล่าวคือ อาจจะเจริญไพบูลย์ข้ึน

ด้วยการรองรับเอาวิชามามากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่สามารถมัก

จะมอีารมณ์อนัดแีละเคารพต่อธรรมะ เพราะเหตุว่าบุคคลท่ีสามารถก็

มิใช่อื่นไกลเลย เปรียบเสมือนมวลเส้นเลือดลมอันดีปลอดโปร่ง เป็น

ช่องทางให้วชิาแห่งสากลโลกไหลผ่านได้โดยสะดวก ฉะนัน้ท่านเหล่านี้

จงึมีธรรมะเป็นทนุอยู่ มเีพียงแต่จะเป็นจ�านวนมากแต่หากเป็นทุนชนดิ

หนึ่งซึ่งไม่รู้จักหมดสิ้น

มนุษย์ทั่วไปย่อมมีใจดี มีธรรมะ แต่ในเฉพาะบุคคลหนึ่งๆ นั้น

อาจมีกเิลสเข้าแทรกแซง โดยทีห่มกมุน่อยูแ่ต่ในวชิาซึง่มปีรมิาณจ�ากดั

และมขีอบเขตแคบ แทนท่ีจะใส่ใจในสจัจะอนัล�า้เลศิ สนัดานของปถุชุน

เรามักจะเอออวยอยู่แต่ในหลักแคบๆ ของเราเอง และเชื่อฟังอยู่แต่

ความคิดชั่วแล่น เพิกเฉยต่อหลักวิชาอันแท้จริงแห่งสากลโลก ท่าน

วีรชนจะเป็นผู้ประเสริฐได้ ก็โดยอาศัยเหตุท่ีท่านมีธรรมะอันไพศาล

เป็นหลกัอยู ่ท่านเปิดปากขึน้เมือ่ใด ธรรมะนัน้ก็กล่าวถ้อยค�าแทน หาก

ท่านจ�าเป็นจะต้องการท�าสิ่งใด ธรรมะนั้นก็เป็นผู้กระท�าแทน

อนึ่ง ถ้อยค�าและการกระท�าของท่านวีรชนนี้ สามัญชนทั้งมวล

ก็ย่อมสังเกตเห็นได้ด้วยใจของตน เพราะดวงใจของวีรชนและสามัญ

ชนก็เป็นดวงใจดวงเดียวกัน แต่สามัญชนก็มีกิเลสกั้นอยู่ท�าให้ด้อย

ปัญญา ความประเสริฐเป็นสิ่งที่ง่ายและชัดแจ้งอย่างที่สุด และแท้จริง

ความง่ายและชัดแจ้งนี้แหละคือความประเสริฐ ปัญญาอันล�้าเลิศนั้น 

เราจะบรรลุถึงได้ก็ต่อเมื่อได้ทอดทิ้งวิธีการใช้ความคิดทบทวนไปมา

เปล่าๆ อย่างไม่เข้าเร่ือง แล้วหนัมาเปิดโอกาสให้ปฏภิาณมโีอกาสเจรญิ

ตัวได้เต็มที่

และเมื่อปฏิภาณได้มีช่องทางเป็นอิสระ สติปัญญาก็ย่อมเจริญ
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ขึ้นตามกันไป สามัญชนย่อมใช้ความคิดวนเวียนอยู่เหมือนใช้โคผูก

ลูกโม่เดินหมุนบดอยู่ หยอดอะไรเข้าไปก็มีแต่ธาตุชนิดเดียวกันกลับ

ออกมา แต่พอมนุษย์ละทิ้งจารีตการใช้ความคิดแบบเก่าเสียได้เมื่อใด 

หันมาใช้ความคิดท่ีเกิดขึ้นจากปฏิภาณ เมื่อนั้นก็จักสามารถน�าเอา

ถ้อยค�าไพเราะ คารมคมคาย ความหวัง ความดีงาม ความรู้ ตลอด

จนเกร็ดนิยายต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือได้

๒.�ลักษณะวิชาของนักเรียน
ตอนนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงงานท่ีนักเรียนจะต้องท�า อันขุม

ปัญญาของนักเรียนซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาในตอนต้นนั้น ย่อมเป็นขุม

ปัญญาอันกว้างใหญ่ไพศาลฉันใด ลักษณะวิชาของนักเรียนก็ย่อมมี

ขอบข่ายกว้างขวางฉันนั้น ส่วนมากเรามักจะไม่ส�านึกว่า ขุมวิชานั้นมี

อยู่อเนกอนันต์ และมักจะไม่น�าพาต่อการสืบเสาะหาวิชาเพิ่มเติมเลย

คนในประเทศอื่นเขาเรียนกันได้อย่างไร ถ้าเราเรียนเสมอเขาได้หรือ

เพียงแต่สามารถเขยีนหนงัสอืให้คนอ่านได้ กม็กัจะเป็นทีพ่อใจกนัแล้ว

เรามักจะถือเสียว่าในโลกนี้ไม่มีวิชาอะไรใหม่ ปักใจเสียว่าองค์วิชาเท่า

ที่เรียนกันได้นั้น คนเก่าได้รวบรวมลงในเล่มหนังสือครบถ้วนนานมา

แล้ว และถ้าเราจะพดูหรือแต่งอะไรเพิม่เตมิ กม็แีต่จะเป็นส่วนประกอบ

ปลีกย่อยออกไปเท่านั้น ความเข้าใจเช่นนี้เป็นความคิดซึ่งตื้นมาก ขอ

ให้กลับถือเสียใหม่เถิดว่า บทประพันธ์ต่างๆ ยังมีแต่งขึ้นน้อยนัก และ

จินตกวีของโลกนั้นเพิ่งจะเริ่มขับบทเพลงกล่อมโลกมาได้ไม่นานเลย 

ธรรมชาตใินตวัเราจะต้องเตอืนเราอยูเ่ป็นนติย์ว่า “โลกเรานีย้งัใหม่อยู่ 

ยังไม่มใีครทดลองท�าอะไร อย่าได้เชือ่ในอดตีนกั ถอืเสยีว่าโลกของเรา

ในวันนี้ยังคงบริสุทธิ์เปรียบสาวพรหมจารี”

ในค�ากล่าวข้างต้นนี ้ข้าพเจ้ามไิด้มุง่หมายทีจ่ะกล่าวร้ายตเิตยีน
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บทประพนัธ์เก่าๆ ทัง้หลายให้เสือ่มค่าลงไป หามไิด้ ข้าพเจ้าขอกล่าว

แต่เพียงว่า ไม่มศีลิปะวรรณคดีชิน้ใดเลยทีก่ดีกันมใิห้เราคดิค้นทดลอง

ประดิษฐ์เรื่องเดียวกันน้ันขึ้นใหม่ เพราะเมื่อดวงวิญญาณของมนุษย- 

ชาตฉิายเข้าจบัศลิปวรรณคด ีไม่ว่าจะเป็นชัน้เลศิสกัเพยีงใด กย่็อมจะ

ปรากฏเป็นมลทนิเสือ่มสลายไป อนับทประพันธ์ต่างๆ น้ันเราจะล�าดบั

ชั้นได้ว่าประเสริฐเพียงใด ก็โดยที่ได้น�ามาเปรียบเทียบกันเท่านั้น แต่

เมื่อน�าเอาบทประพันธ์ของมนุษย์ท้ังมวลมาเปรียบกับมหาวิชาอนันต์

แล้ว กไ็ม่มบีทใดนบัได้ว่าประเสรฐิเลย แม้แต่บทของท่านโฮเมอร์ หรอื

มิลตันผู้ยิ่งใหญ่

ฉะนีแ้หละ ทกุกาลสมยั บุคคลทกุคนย่อมได้รบัความยุตธิรรม

เท่าเทียมกัน สติย่อมสอนมิให้มนุษย์เกลียดชัง กลัว หรือเลียนแบบ

จากบพุชนของตน และย่อมสอนมใิห้มนษุย์ทอดอาลยัเสยี ประหนึง่ว่า

โลกของเรานี้ชราลงเสียเต็มที ประหนึ่งว่าวิชาความรู้ต่างๆ นั้นได้มีผู้รู้

เสียจนสิ้นสุดแล้ว หรือประหนึ่งว่าตนเกิดมาในท่ามกลางความบ�ารุง

บ�าเรอจนสดุขดี ไม่ต้องคดิอ่านท�าอะไรอกีแล้ว หามไิด้ สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์น

สากลโลกย่อมบันดาลให้มีดวงปรีชาญาณเกิดข้ึนใหม่เสมอไม่มีวันสิ้น

สุด และเมื่อดวงปรีชาญาณน้ันฉายส่องไปจับสิ่งใดเข้า แม้จะเป็นฝุ่น

เป็นทราย สิง่นัน้กย่็อมปรากฏเป็นสิง่ใหม่เอีย่มซึง่มคุีณความดเีสมอกับ

สิ่งอื่นๆ จ�านวนสุดคณนา

๓.�วินัยของนักเรียน
กฎแห่งความหวังและชีวิตแห่งนักเรียนนั้น ก็อยู่ในหลักข้อ

เดียวกันกับท่ีได้บรรยายมาแล้วเกี่ยวกับขุมปัญญาและลักษณะวิชา

นั่นเอง นักเรียนพึงรู้เถิดว่าโลกนี้เป็นสิทธิของตน แต่เราจะเข้าครอบ

ครองโลกได้ก็ต่อเมื่อบ�าเพ็ญตนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งประกอบ
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ต่างๆ ของโลก นักเรียนจะต้องบ�าเพ็ญตนเป็นผู้รักความสงบ รักงาน 

มีสันโดษ และเมตตากรุณา

นกัเรียนท้ังหลายพงึถือความเงยีบสงบเป็นเจ้าสาวคูช่วีติของตน

เถิด แม้จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นก็เก็บความรู้สึกไว้กับตนเอง พึง

พอใจประมาณความดีของตนด้วยตนเอง และพึงพอใจรับความ

สรรเสริญของตนเองเป็นรางวัล ก็เหตุใดเล่า ที่นักเรียนจะต้องอยู่ใน

ความเงียบสงบ เหตุนั้นก็คือ เพื่อจะได้รู้จักคุ้นเคยกับความคิดของตน

ผู้ใดอยู่ในที่สงัดแต่ในใจดิ้นรนกระวนกระวายใคร่จะมาคลุกคลีอยู่กับ

ฝูงชน ก็เท่ากับว่าไม่อยู่ในที่สงบ ใจของเขาแท้จริงอยู่ในตลาดจอแจไม่

สามารถจะเห็น ฟัง หรือคิดอะไรได้ แต่เมื่อใดท่านได้ต้ังสมาธิรักษา

ดวงจิตของท่าน ห่างเพื่อนห่างฝูง บ�าเพ็ญชีวิตสงบแล้ว เมื่อนั้นแหละ

จิตตานุภาพของท่านก็จะเจริญงดงามบริบูรณ์อยู่ภายใน เสมือนหนึ่ง

ต้นไม้ในป่าหลวงและดอกไม้ในทุง่ ท่านจะได้บรรลถุงึผลแห่งวชิา และ

เม่ือท่านกลับออกมาพบเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั ท่านกอ็าจจะถ่ายทอดวชิา

ให้เขาได้ และเขาก็ยินดีรับเอาไป

แต่อย่าได้น�าตนสูท่ีส่งบแต่เพยีงเพือ่จะได้หวนกลบัเข้าสูส่มาคม

ในบดัเดีย๋วใจ ความสงบเช่นนีไ้ม่นบัว่าเป็นความสงบ เป็นการสงบชนดิ

วุ่นวายและไม่สดชื่น อันมหาชนนั้นก็มีความรู้ความช�านาญในเชิง

สมาคมของเขาอยู่แล้ว เขาต้องการอยู่ แต่ขอให้นักเรียนน�าเอาความรู้

ความช�านาญอันเกิดขึ้นเป็นส่วนตัว คือความรู้อันเป็นสัตย์จริงและ

ประเสริฐมาเปิดเผย เพราะความรูค้วามช�านาญประการหลงันีม้หาชน

ทีต่ัง้เคหสถานอยูใ่นท้องถนนไม่สามารถก่อให้เกดิขึน้ได้ สิง่ทีเ่ขาต้องการ

อยากได้จากท่านก็คือ สิ่งประเสริฐอันมาจากความคิดชนิดสูง ชนิด

เที่ยงตรงและคู่ควรแก่มนุษยชาติ และความประเสริฐนี้จะหาได้จาก

ความสงบ มิใช่จากความมั่วสุม เร่ืองนี้มิได้ส�าคัญอยู่ที่การพาเอา

ร่างกายออกไปสู่ที่โดดเดี่ยว หากส�าคัญอยู่ที่อิสรภาพแห่งจิต ที่สวน 
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กระท่อม ป่า และเขา มีประโยชน์ก็แต่เฉพาะในฐานเป็นส่ิงอุปกรณ์ 

ก่อให้เกิดความสงบ แม้แต่จินตกวีที่มีชีวิตอยู่ในมหานครก็ยังบ�าเพ็ญ

ตนเป็นโยคีได้ เมื่อมีสมาธิแล้วแม้จะอยู่ที่ใดก็ส�ารวมความสงบข้ึนจน

ส�าเร็จ

แต่แน่ละ ข้าพเจ้ามิใช่ว่าจะหลงเชื่อในความสงบอย่างงมงาย

หนุม่สาวท้ังหลายพงึฝึกฝนตนให้รูจั้กใช้ความสงบและสมาคมเถดิ แต่

อย่าให้ตกเป็นทาสแก่สิง่หนึง่สิง่ใดเลย ทัง้ ๒ ประการนี ้ดวงจติทีฉ่ลาด

ละจากฝงูชนไปกโ็ดยประสงค์จะได้พบสมาคมอนัแท้จรงิ เท่ากับละจาก

ของเทียมไปใฝ่ของแท้ ท่านจะเรียนทกุสิง่ทีส่มาคมสอนท่านได้เพยีงใน

ชั่วเวลาเล็กน้อย ไม่ต้องไปงานเต้นร�า งานมหรสพ งานกรีฑา หรือชม

ละครกันซ�้าซากจนเป็นงานประจ�าอย่างโฉดเขลา และสิ่งประเสริฐอัน

ใดเล่าจะปฏิสนธิออกมาได้จากชีวิตที่ด�าเนินอยู่แบบต้ืนๆ และใน

ท่ามกลางความลุ่มหลงฉะนี้

นกัเรียนทีด่ย่ีอมไม่หลบหลกีจากภาระของตนในวยัต้นๆ เขาจะ

ต้องพยายามเรยีนรูถ้งึข้อเร้นลบัแห่งความอตุสาหะและอดทน จะต้อง

ท�าให้มือท้ังสองของเขาคุ้นกับแม่พระธรณีที่ป้อนอาหารเลี้ยงเขาและ

คุ้นกับเหง่ือไคลซึ่งจะต้องผ่านมาก่อนความสบายและความส�ารวย

นักเรียนท้ังหลายจงใช้หนี้ตอบแทนแผ่นดินของตนเถิด และจงท�า

ประโยชน์ตอบแทนเพือ่นร่วมโลกเยีย่งผูท้ีม่สีตัย์และมเีกยีรต ิโดยมไิด้

เพิกเฉยต่อการบูชาเทพเจ้า ผู้ดลใจเหล่าจินตกวีให้ได้น�าเอาบทเพลง

อันไพเราะมาขับกล่อมโลกอยู่อย่างมิรู้สิ้นสุดกาล เม่ือใดนักเรียน

ประกอบด้วยคณุ ๒ ประการ คอืความอตุสาหะและปรชีาญาณ เมือ่นัน้

ก็จะนับได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์เพียบพร้อม ด้วยก�าลังคุณ ๒ ประการนี้

แหละที่ปรากฏอยู่ในนิพนธ์แห่งจอมปราชญ์ทั้งหลาย

นกัเรยีนทัง้หลายจงด�าเนนิตามแนวแห่งความสนัโดษเถดิ ความ

ยัว่ยวนมารยามอียูม่ากมายเหลอืจะนบัได้ แต่นกัเรยีนควรจะยดึมัน่ใน
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จติของตน ชือ่เสยีงความส�าเรจ็ของเรานัน้เองเป็นเครือ่งน�าเอาอนัตราย

ตดิมาด้วย ส่ิงท่ีระคายเคอืงและเป็นพษิมกัจะเกิดขึน้กับผูท้ีม่กิีตตศัิพท์

เล่ืองลือ ด้วยเหตุว่า เมื่อมหาชนได้ลิ้มมธุรสของเขาแล้วย่อมจะ

พยายามเสาะแสวงหาเขาก่อนทีจ่ะค�านงึถึงความยากล�าบากอนัเป็นต้น

เหตุแห่งคารมและความคิดนั้นๆ ต่างก็พยายามแสวงหาผู้ที่มีชื่อเสียง

เพื่อจะขอให้ฉายดวงประทีปส่องปริศนาต่างๆ ให้กระจ่างไป โดยคาด

คะเนว่าปริศนานัน้ๆ ได้มคี�าไขจารกึอยูบ่นแนวก�าแพงแห่งชวีติแล้ว แต่

หาเป็นเช่นนัน้ไม่ กลบัปรากฏว่านกัเรยีนผูรู้น่ั้นแหละมคีวามโง่เขลาไม่

ผิดกับสามัญชนเลย ไร้เสียซึ่งดวงประทีปอันสามารถส่องแสงออกมา

สม�่าเสมออยู่ได้ไม่จ�ากัดเวลา กลายเป็นแสงความคิดริบหรี่ซึ่งพวยพุ่ง

ออกมาได้เพียงบัดใจ แล้วก็กลับมืดมนไป และมิหน�าซ�้าแสงน้อยๆ นี้

ยงัไม่สามารถขจดัปัญหาต่างๆ ให้ปลาสนาการไปได้เลย เมือ่เป็นเช่นนี้

แล้ว ก็ย่อมเกิดความโทมนัสเศร้าใจ นักเรียนผู้นั้นอาจหวาดไปว่า ตน

จะเป็นท่ีผิดหวังของมหาชนผู ้นิยมตนอยู ่ จึงมักต้ังตนเป็นผู ้ขลัง 

ประกอบด้วยความรูส้กึลกึลบัมหศัจรรย์ มักจะเงีย่หฟัูงปัญหา แล้วน�า

เอามาเกบ็ดองถ่วงเวลาไว้ ครัน้แล้วเมือ่ไม่สามารถให้ค�าตอบอนัถกูต้อง

แม่นย�า กก็ล่าวถ้อยค�าออกมาเป็นโวหาร ถือเป็นค�าตอบพิสดารไป

เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงควรเป็นผู้รู้จักยั้งคิดและรักความสัตย์

จริงและสามารถอดทนนิ่งเงียบอยู่ได้ในบางโอกาส โดยระลึกว่าความ

จรงินัน้เองอาจจะท�าให้ความเงยีบเกดิความไพเราะจบัใจได้ ขอให้ยดึมัน่

แต่ในความสัตย์เถิด จงเปิดเผยข้อความจริงแก่ผู้ที่ซักถามตนแต่โดย

ซื่อ เมื่อมีผู้มาหารือก็พึงแสดงให้เขาทราบอย่างสุจริตถึงข้อที่ท่านเคย

เรียนรู้มา ตลอดจนวิธีการและเครื่องมือของท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

อื่นได้ใช้วิธีและเครื่องมือเหล่านี้อย่างเสรี และเมื่อท่านได้บ�าเพ็ญตน

เป็นผู้สุจริตและเมตตาถึงขนาดเลิศนี้แล้ว ท่านก็จะสามารถซาบซึ้งถึง

ข้อเร้นลับแห่งธรรมชาติของท่านเองด้วย
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เมือ่นกัเรียนยอมอ่อนน้อมถ่อมตนลงมาด้วยความมัน่ใจประการ

นี้แล้ว เขาก็จะได้รับรางวัลอันเป็นที่พึงพอใจภายในดวงจิตของเขาเอง 

แม้ว่าจะได้ฝ่าพ้นอุปสรรคและประสบความไม่ส�าเร็จมาเป็นเวลานาน 

หากว่าบังเอญิมผีูร่้วมงานอนัไม่ชอบด้วยน�า้ใจกข็ออย่าได้โทมนสัน้อยใจ

จนเกินควร ลองค�านึงดูเถิดว่า ถ้าไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางหรือไม่มีผู้ยุ

ยั่วให้เกิดมานะขึ้นแล้ว ถ้อยค�าหรือผลงานอันดีนั้นๆ จะเกิดขึ้นได้

อย่างไร

ความสรุป
ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้บังอาจน�าเอาคติเหล่านี้มาเสนอท่านก็

เพราะเหตุว่า เมื่อท่านได้ออกไปสู่โลกเพื่อประกอบอาชีพทั้งในทาง

ราชการและส่วนตัวแล้ว ท่านอาจจะไม่รู้สึกเสียใจว่าท่านได้เคยฟังค�า

เตือนในเร่ืองหน้าที่เบื้องต้นแห่งผู้ที่ใฝ่เรียน และค�าเตือนชนิดนี้น้อย 

หนกัหนาท่ีท่านจะได้ยนิจากสหายใหม่ๆ ของท่านในอนาคต ตรงกนัข้าม 

ทุกคนืทุกวนัท่านคงจะได้ยนิแต่คตชินดิต�า่ เช่น เขาอาจจะแนะน�าท่าน

ว่า หน้าที่ข้อแรกของท่านก็คือ จะต้องมุ่งหาที่ดิน บ้านเรือน ทรัพย์

สมบตั ิยศศกัดิ ์และชือ่เสยีง เขาจะเยาะเย้ยถามท่านว่า “ไอ้วชิาทีท่่าน

แสวงอยู่นี้มันดีสักแค่ไหน และความงามความไพเราะแห่งบทนิพนธ์

นั้นเอาไปใช้อะไรได้” แต่ถึงกระนั้นก็ดี หากว่าท่านยังรู้สึกตนว่า สิ่ง

ศกัดิส์ทิธิใ์นสากลโลกได้เรยีกร้องให้ท่านเพ่งเลง็หาความจรงิ ความงาม 

และความไพเราะแล้วไซร้ ก็จงยึดมั่นในความกล้าความสัตย์นั้นเถิด 

ขณะใดท่ีท่านกล่าวว่า “ใครเขาประพฤตอิย่างไร เราก็จะประพฤตอิย่าง

นั้น ข้อที่ใฝ่ฝันอยู่แต่ก่อนนั้นขอเลิกกันที เราจะต้องแสวงหาทรัพย์สิน

เงินทองเสียก่อน วิชาความรู้และความคาดหวังอย่างเพ้อๆ เมื่อก่อนนี้

พักไว้เสียทีก่อน จนกว่าจะสบโอกาสเหมาะ” เมื่อใดท่านพูดหรือคิด



1๒๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เช่นนี้ เมือ่นัน้แหละเป็นเครือ่งประดบัแห่งจิตของท่านและช่ออ่อนแห่ง

ศิลปะ วรรณคดี หรือวิทยาก็จะร่วงโรยอับเฉาไปอีกช่อหนึ่ง ท�านอง

เดียวกนักบัท่ีได้เคยร่วงโรยอบัเฉาไปแล้วนบัแสน ขณะใดทีท่่านจะต้อง

ตดัสินใจเลอืกเดนิทางอย่างนี ้ขณะนัน้เป็นกาลส�าคญัแห่งชวีติของท่าน 

และจงยึดมัน่เลอืกเอาข้างวิชาความรูเ้ถิด

อันความยั่วยวนมารยาแห่งโลกนี้แหละ ที่ท�าให้เราเกิดความ

จ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องมผีูเ้คร่งในการเรยีน เป็นสมณะแห่งวทิยา และ

ผู้รักเรียนนั้นเองก็มีหน้าที่และสิทธิที่จะบังคับโลกเดินตามตน มิใช่ตน

เดินตามโลก จงน้อมรับเอารสธรรมอันกระจายตลบอยู่แล้วในของทุก

สิ่งท่ีประกอบขึ้นเป็นธรรมชาติ จงช่วยเป็นลิ้นให้ธรรมชาติได้กล่าว

มธุรสกล่อมในมนุษย์ และจงแสดงให้โลกอันโง่เขลาเล็งเห็นเสียทีว่า

วิชาความรู้นี้ประเสริฐเพียงใด

เมื่อเราได้เห็นอยู่ต�าตาแล้วว่า กาลสมัยของเรานี้มีบาปอยู่หนา

แน่น และบ้านเมอืงของเรานีม้คีวามเทจ็ความชัว่ดาษด่ืนอยู ่ก็ขอให้เรา

ทั้งหลายจงเข้าสู่ร่มเย็นแห่งวิชาและแสวงหาความรู้ซึ่งใครๆ เขาได้

ละเลยเสียแล้ว ถึงแสงแห่งวิชานั้นจะริบหรี่ก็จงพอใจเถิด เพราะถึงจะ

เป็นส่ิงเลก็น้อยก็ยงัเป็นของของเราจรงิๆ จงมุง่หน้าค้นแล้วค้นอกีต่อไป 

อย่าได้ท้อถอย อย่าได้ทะนงจนถึงกับวางมือจากการค้นคว้าหาความรู้ 

อย่าเชือ่ถอืในความคดิของท่านจนงมงาย และกอ็ย่าหลงลมผูอ้ืน่โดยไม่

พจิารณาถงึเหตผุล ท่านมสีทิธทิีจ่ะเดนิทางข้ามทะเลทรายไปสูว่ชิา ถงึ

จะเป็นทะเลทรายกม็ดีวงดาราส่องแสงอยูแ่พรวพราว และเหตไุฉนเล่า 

ท่านจึงจะสละสิทธิ์นี้ของท่านเสีย ไปชิงสุกก่อนห่าม โดยเห็นแก่ความ

ส�าราญในที่ดินสัก 1 ไร่ บ้านสัก 1 หลัง และยุ้งสัก 1 ยุ้ง วิชาเองก็

มีหลังคา มีเตียง และมีอาหารไว้ต้อนรับท่าน

จงบ�าเพ็ญตนให้เป็นผู้จ�าเป็นแก่โลก มนุษยชาติก็จะน�าอาหาร

มาสู่ท่านเอง และถึงแม้ว่าจะให้ไม่ถึงยุ้งถึงฉาง แต่ก็เป็นบ�าเหน็จชนิด
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ท่ีไม่ลบล้างบุญคุณของท่านที่ท�าไว้ต่อมนุษยชาติ ไม่ลบล้างความรัก

ใคร่นิยมของคนทั้งหลาย และไม่ลบล้างสิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ต่อศิลปะ 

ต่อธรรมชาติ และต่อความหวังของมนุษย์

ขอท่านอย่าได้กริ่งเกรงในข้อท่ีข้าพเจ้าแนะให้ท่านถือเคร่งเป็น

โยคีจนเกินไปเลย โปรดอย่าตั้งปัญหาถามว่า “นักเรียนที่หลบหลีก 

ถอนตัวจากสมาคมนั้นจะท�าประโยชน์ได้อย่างไร ?” อย่าถามว่า  

“ใครเล่าจะได้ประโยชน์จากนกัธรรมผูซ่้อนวิชาของตน และปกปิดความ

คิดอ่านของตนจากโลกซึ่งก�าลังเร่งเร้ารออยู่ ?”

จะปกปิดความคดิความรูน่้ะหรอื ปกปิดแสงเดอืนแสงตะวันเสยี

จะง่ายกว่า วชิาความรู้นัน่แหละเป็นแสงอนัเลศิกระจ่างจ้าไปทัว่จกัรวาล

แม้ว่าท่านจะเกิดเป็นใบ้ไปเสีย วิชาก็ย่อมเปล่งวาจาออกมาได้โดยวิธี

อัศจรรย์ของมันเอง วิชาย่อมไหลหลั่งออกมาเองจากการกระท�าของ

ท่าน จากลักษณะวิสัยของท่าน และจากดวงหน้าของท่าน วิชาจะน�า

มิตรภาพมาสู่ท่าน จะเหนี่ยวรั้งท่านไว้มั่นกับธรรมะด้วยความรักและ

ความคาดหวัง มนุษย์ผู้มีใจเป็นธรรมและอาศัยกฎแห่งธรรมะอันเลิศ

ซึ่งแบ่งแยกออกมิได้นี้ วิชาจะประสิทธิผลอันงามพร้อมสมบูรณ์ทุก

ประการ ภายในดวงจิตแห่งนักเรียนซึ่งเป็นที่รักที่นิยมแห่งฟ้าดิน



พระมะหะหมัดกับภูเขา
ตีพิมพ์ใน มหิดล ๒๕๐1

เรียน ท่านบรรณาธิการ มหิดล

เรื่อง พระมะหะหมัดกับภูเขา

ผมขอส่งบทความเร่ืองนี้มาเสนอเพื่อพิจารณาส�าหรับหนังสือ 

มหิดล ต้องขออภัยที่ไม่สามารถส่งมาได้ตามก�าหนดที่รับปากไว้เดิม 

อีกประการหนึ่ง ขอเสนอบทความนี้ในรูปจดหมายเปิดซองถึงเพื่อนๆ 

นักเรียนที่ยังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุผลซึ่งผมจะได้กล่าว

ต่อไปข้างล่าง

ก่อนอื่น เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอันอาจจะเกิดได้จากหัวข้อ

เร่ืองข้างต้น ผมขอเกริ่นเสียในขั้นนี้ว่า เรื่องที่ผมจะเขียนไม่ใช่ต�ารา

หรือนยิายท่ีเกีย่วกับศาสนาอสิลาม แต่เป็นเรือ่งเก่ียวกับตวัผมเองและ

เก่ียวกบัเพือ่นๆ หลายคน ตลอดจนท่านผูอ่้านทีย่งัเป็น “นกัเรยีนนอก” 

อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผมเองก็เป็น “นักเรียนนอก” คนหนึ่ง มีวาสนาได้ออกมาเล่า

เรียนที่เมืองนอกเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ สักเล็กน้อย แล้วกลับ

ไปรับราชการท่ีเมอืงไทยหลงัสงคราม วิชาทีผ่มเรยีนคอื เศรษฐศาสตร์ 

และผมสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องด้วยผมรับราชการมาแล้วเป็น

เวลาสมควร พอจะมข้ีอความบางประการมาเล่าให้ “นกัเรยีนนอก” รุน่

หลังๆ อ่านบ้าง เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ประสบมาบ้าง สิ่งที่ได้เห็นประสบกับ

ผู้อื่นบ้าง หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์
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หัวข้อเรื่อง “พระมะหะหมัดกับภูเขา” นั้น เนื่องมาจากภาษิตที่

ผมได้เหน็เป็นภาษาองักฤษ ใจความว่า “ถ้าภเูขาไม่มาหาพระมะหะหมดั 

พระมะหะหมดักต้็องไปหาภเูขา” มอีรรถาธบิายว่า พระมะหะหมดัเป็น

ศาสดาจารย์ (prophet) ผู้ใหญ่ มีศิษยานุศิษย์หลายร้อยล้านคน แม้

กระนั้นก็ยังฝืนธรรมชาติไม่ได้ จะรอให้ภูเขาเดินมาหาท่านไม่ได้ ถ้า

ท่านอยากจะเห็นภูเขา ท่านยังต้องไปหาภูเขา

ภาษติน้ีเมือ่ผมแรกประสบ จ�าไม่ได้ว่าได้ซาบซึง้ตรึงใจมากกว่า

ภาษิตอื่นๆ แต่ในกาลต่อมา มีหลายโอกาสและหลายสิ่งหลายอย่างที่

ท�าให้ประหวดัคดิถงึภาษิตบทนีเ้สมอๆ ถงึแม้ว่าจะไม่เป็นภาษติประจ�า

ใจกเ็ป็นภาษติทีห่วนกลบัมาสูค่วามคดิความอ่านบ่อยๆ ผมจะยกตวัอย่าง

ในจดหมายนีใ้ห้ท่านผูอ่้านพจิารณาดู ตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างความ

เป็นไปของ “นักเรียนนอก” ในวิชาเศรษฐศาสตร์ แต่เข้าใจว่าพอจะ

เป็นอุทาหรณ์ได้ส�าหรับ “นักเรียนนอก” วิชาอื่นด้วย ถึงแม้ส�าหรับผู้

ที่ไม่ใช่ “นักเรียนนอก” ก็คงจะใช้ได้

นักเศรษฐวิทยากับเศรษฐกร
เมือ่ผมยงัเป็นนกัเรียนอยูน่ัน้ เกดิเลือ่มใสและรักวชิาทีเ่รยีนมาก

ถึงขนาดที่พอจะปักใจได้เมื่ออายุเพียงยี่สิบเศษๆ ว่าจะยึดถือเศรษฐ- 

ศาสตร์นีเ้ป็นวชิาชพีต่อไปแน่ นอกจากนัน้สิง่แวดล้อมในมหาวทิยาลยั

ลอนดอนยังยุให้คิดอ่านใคร่จะค้นคว้าวิชาการในแขนงนี้ให้ลึกซึ้งกว้าง

ขวางยิง่ขึน้ คดิว่าถ้ากลบัไปเมอืงไทยแล้วจะตัง้ตนเป็นนกัเศรษฐวทิยา 

(Scientist in Economics) ท�าหน้าที่ทางการศึกษาและค้นคว้า (aca- 

demic) และสอนวิชานีใ้นมหาวิทยาลยัในประเทศไทย อกีนยัหน่ึง ใคร่

จะได้ด�าเนนิอาชพีเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ (academic economist)

แต่เนือ่งด้วยผมสงักดัราชการกระทรวงการคลงัดัง่ทีไ่ด้กล่าวมา
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แล้วข้างต้น เมือ่กลบัถงึกรงุเทพฯ กไ็ด้รบัราชการในกระทรวงการคลงั

ตลอดมา หน้าท่ีราชการในกระทรวงการคลังนั้น ก็มีดอกที่เก่ียวกับ

เศรษฐศาสตร์ บางขณะก็มีมาก บางขณะก็มีน้อย แต่ไม่เหมือนกับ

อาชีพอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่ตั้งใจไว้เดิม ถ้าจะเทียบกบัวทิยาศาสตร์

ธรรมชาต ิ(natural sciences) แล้ว นกัวิทยาศาสตร์มอียู ่๒ ประเภท 

คอื ท่ีเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ (scientist) กับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน

วทิยาศาสตร์ (technician) งานท่ีผมท�าในกระทรวงการคลงัเป็นท�านอง

ปฏิบัติงานเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic technician ซึง่ผมแปลว่า 

เศรษฐกร ไม่ใช่นกัเศรษฐวิทยา (Economic scientist)

หน้าท่ีของผูป้ฏบัิติงานในฐานเศรษฐกรนัน้ไม่เหมอืนกับงานของ

นกัเศรษฐวทิยา เพราะต้องเกีย่วข้องกบังานอืน่เป็นอนัมาก ไม่สามารถ

อทุศิเวลาส�าหรบัค้นคว้าและศกึษาได้เตม็ท่ี แต่อย่างไรก็ด ีผมเคราะห์ดี

ที่ได้รับหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการอยู่มากเหมือนกัน จึงสามารถ

ปลอบใจตนเองได้ว่า เอาเถิดถึงไม่ได้ท�างานเป็นนักเศรษฐวิทยาก็ยัง

เป็นเศรษฐกร เปรยีบเหมอืนพระมะหะหมดัเรยีกภเูขามาหา ภเูขาไม่มา 

ตนกป็ระนปีระนอมไปหาภเูขาเป็นการคล้อยตามความจ�าเป็นของฐานะ

แวดล้อม

ก�าลังใจของ�“นักเรียนนอก”�หนุ่มๆ
มีเรื่องที่น่าขันอยู่ตอนที่ผมเริ่มเข้าท�างานใหม่ๆ คือ ตามปกติ

คนหนุม่ๆ สาวๆ เมือ่เริม่เข้าท�างานกเ็ปรยีบเหมอืนไม้กวาดใหม่ อยาก

จะกวาดให้สะอาด (new brooms sweep clean) คืออยากจะท�าการ

ท�างานให้เหน็ผลให้มปีระโยชน์จรงิๆ เหน็ทนัตา ความจรงิผมเคราะห์ดี

ทีไ่ด้รบัหน้าทีส่�าคญัต้ังแต่แรกเข้ารับราชการ แต่ผูใ้หญ่ชัน้รฐัมนตรท่ีาน

ยงัไม่เคยเรียกใช้เลย วันหนึง่เลขานกุารท่านรฐัมนตรผีูห้นึง่เข้ามาบอก
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ผมว่า ท่านรัฐมนตรีเรียกให้ผมไปหาท่าน รู้สึกครึ้มใจคิดว่า “พระ

มะหะหมัด (ผม) จะต้องไปหาภูเขา (ท่านรัฐมนตรี) สักหน่อย” 

กระหยิม่ใจว่าท่านคงจะใช้งานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการคลังชิ้นส�าคัญละ

กระมัง จะได้ตั้งตัวเป็นโหราธิบดีกันละคราวนี้ ครั้นไปถึงท่านผู้ใหญ่ 

ปรากฏว่างานชิ้นแรกที่ท่านรัฐมนตรีใช้ให้ผมท�าน้ัน คือ ให้เขียน

จดหมายภาษาอังกฤษไปเชิญคณะฟุตบอลต่างประเทศคณะหนึ่งมา

แข่งขันกับคณะฟุตบอลไทย

นิทานเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า (1) “นักเรียนนอก” หนุ่มๆ สาวๆ 

ใหม่ๆ ท้ังหลายอย่าคิดว่าหน้าที่การงานที่ตนจะได้รับนั้นจะเป็นงาน

เกี่ยวกับวิชาที่ตนเรียนมาเชี่ยวชาญเสมอไป ถ้าจะตั้งตนเป็นผู้มีความ

รู้เป็นศาสดา เป็นพระมะหะหมดั บางขณะกต้็องเดินไปหา “ภเูขา” คือ

ต้องรับงานท่ีตนไม่ถนัดด้วย หรือจะใช้ถ้อยค�าภาษิตอีกข้อหนึ่ง ก็คือ 

ต้องรับทั้งสิ่งที่หยาบผสมกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนด้วย (take the rough 

with the smooth) แต่อย่างไรก็ดี สมมุติว่า เราเรียนทางฟิสิกส์มา 

แล้วท่านผู้ใหญ่ท่านใช้ให้ไปท�างานในด้านระบ�าท�าเพลงอยู่ตลอดเวลา 

กแ็ปลว่าสิง่ทีห่ยาบนัน้มนัมากกว่าสิง่ละเอยีดอ่อนจนเกนิไป เป็นภาวะ

สดุแสนจะทนทานได้ ในกรณเีช่นนีเ้หน็จะต้องตั้งตนเป็นภูเขา คือ ขอ

ดื้อไว้ ไม่ยอมเขยื้อน ไม่ยอมเป็นพระมะหะหมัดละ 

(๒) พวกเราท่ีส�าเร็จการศึกษาไปรับราชการในประเทศไทย 

แล้วนานๆ เช่น สัก 1๐ ปีแล้วเป็นต้นไป มกัจะลมืบ่อยๆ ว่าตนคร้ังหนึง่

เคยเป็นไม้กวาดใหม่ เคยกระตือรือร้นอยากกวาดให้สะอาด เคยจู้จ้ี

กวนใจผู้ใหญ่กระตุน้ท่านในเรือ่งต่างๆ ครัน้พอเราเริม่เป็นผูใ้หญ่ข้ึนเอง 

ก็เริ่มร�าคาญเด็กๆ รุ่นหลังที่เข้ามาใหม่ และประพฤติตนเช่นเดียวกัน

กับที่เราเองได้ท�ามาแล้วเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง บ่นว่าเด็กนั่น เด็กนี่ยุ่งเหลือ

เกิน ถือตัวว่ามีความรู้สมองใส แต่ไม่เคยงาน เสนอความเห็นกวนใจ

จริง ถ้าใครลืมตัวเช่นนี้ก็น่าเสียดาย เพราะขาดชีวิตไปเสียแล้ว กลาย
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เป็นภเูขาเลย เขยือ้นตวัไม่ได้ แท้จรงิยิง่เป็นผูใ้หญ่ขึน้กย็ิง่ควรจะท�าตวั

เป็นพระมะหะหมัดจึงจะถูก ต้องอ่อนน้อมไปหาภูเขาบ้าง

การเขียนกับการพิมพ์
ผมสังเกตเห็นว่า คนท่ีส�าเร็จการศึกษากลับไปเร่ิมท�างานใน

เมืองไทยนั้น ส่วนมากคาดว่าเมื่อตนมีความรู้ดีแล้วคงจับงานที่ส�าคัญ 

เช่นเรยีนเศรษฐศาสตร์ไป ก็คงจะกลายเป็นโหราจารย์ในด้านเศรษฐกจิ 

กล่าวหรือเขยีนอะไรขึน้มากม็คีนเอาใจใฝ่ถอืเป็นคมัภร์ี ออกความเหน็

ว่า วธิพีฒันาเศรษฐกิจไทย คอื ท�าให้คนไทยเจรญิสงูยิง่ขึน้นัน้ จะต้อง

ให้รัฐบาลลงทุนอย่างฉัน ประชาชนได้รับการอบรมอย่างนี้ ระบบนั้น

ไม่ดี ระบบนี้ดี พิสูจน์ได้ออกมาเป็นสูตรเป็นทฤษฎี คนเหล่านี้จะผิด

หวงัเป็นส่วนมาก ข้อแรกทีส่ดุ สมมติุว่าเกดิมโีอกาสได้แสดงความคดิ

เห็นเช่นว่านั้น (ความจริงโอกาสนั้นไม่ใคร่จะมีด้วยซ�้า) ผมสังเกตดูว่า

ส่วนมากไม่ใคร่เข้าใจว่าจะเขยีนหรอืพดูออกความเหน็มาให้ผูอ้ืน่เข้าใจ

แจ่มแจ้งได้อย่างไร มักจะลืมตัวว่าตนเรียนภาษาต่างประเทศ คนที่ฟัง

หรืออ่านความเหน็เรานัน้ไม่ใคร่สนัทดัภาษานัน้ๆ เราเองจะแสดงความ

เหน็ในหลกัวชิากไ็ม่สู้จะสนัทดัในภาษาไทย พดูไทยค�าหนึง่ ฝรัง่ค�าหนึง่ 

พวัพนักนัไปหมด รปูประโยคกก็ลายเป็นฝรัง่ไป เช่น ค�าว่า 5 percent 

แปลว่า ร้อยละ ๕ ก็ถูก แต่บ้าแปล percentage ว่า “ร้อยละ” เฉยๆ 

หรอื “อตัราร้อยละ” ผมกว่็ามนัขดัๆ ชอบกล (ผมว่าควรใช้ “อตัราส่วน

ร้อย”) ฉะนั้น ผมจึงมีความเห็นว่า ข้อแรก พวกเราต้องหัดพูดเขียน

เป็นภาษาไทยให้ผู้อื่นเขาเข้าใจได้

เวลาเขียนบันทึกหรือข้อความอย่างใด “นักเรียนนอก” มักจะ

เอาใจใส่ในข้อความที่ส�าคัญ เขียนแต่เฉพาะที่ตนเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ 

หวัดบ้าง ย่อบ้าง เพื่อให้รวดเร็ว พอส่งไปพิมพ์เข้า คนพิมพ์ดีดมักจะ
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มีความรู้น้อยกว่าแน่ละ แกก็พิมพ์เท่าที่จะพิมพ์ได้ และพิมพ์ให้เท่าที่

เราเขียนไปให้แกพิมพ์ ถ้าเราไม่สนใจชี้แจง หรือเขียนให้แจ่มแจ้ง จะ

ไปโทษว่าเป็นความผิด ความบกพร่องของคนพิมพ์ได้หรือ และยิ่งเป็น

บันทึกหรือหนังสือภาษาฝรั่งด้วย พวกเรามักจะลืมไปว่าคนพิมพ์นั้น

มหศัจรรย์แท้ แกไม่รูภ้าษาฝรัง่ดอก แต่แกพมิพ์ภาษาฝรัง่ให้เราได้ ใน

กรณีเช่นน้ีผู้เขียนต้องเป็นพระมะหะหมัด ต้องไปหาภูเขา เสกคาถา

ให้ภูเขามาหาไม่ได้

นโยบายเศรษฐกิจกับสถิติ
อีกข้อหนึ่งที่นักเรียนนอกเริ่มท�างานใหม่ๆ มักจะตีโพย 

ตีพาย และยกเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่เอาใจใส่ท�างาน ก็คือ อ้างว่าไม่มี

สถิติหรือสถิติไม่ดี ก็แน่ละใครจะบอกความเห็นเรื่องเศรษฐกิจหรือ

นโยบายเศรษฐกิจ ถ้าสถิติขาดตกบกพร่องเชื่อถือไม่ได้ ย่อมท�าได้ดี

ยาก และก็เป็นความจริงเสียด้วยที่เมืองไทยบกพร่องเรื่องสถิติ เมื่อ

เทียบกับประเทศที่เจริญอื่นๆ แต่ส่วนมากการตีโพยตีพายนั้นก็เกิน

ความจริงไป สถติขิองไทยมอียูม่ากพอใช้ ถงึแม้จะบกพร่องไม่สมบรูณ์ 

และบางอย่างอาจจะเก็บมาอย่างไม่ตรงกับหลักวิชานักก็ตาม ถ้าผู้ที่

ใคร่จะศึกษาค้นคว้าใช้ความพยายามและใช้ความพินิจพิเคราะห์พอ

สมควร ก็พอจะหามาท�ายาได้บ้าง จะยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้

สถิติเศรษฐกิจที่พอจะหาศึกษาได้ในประเทศไทย

เรื่องที่ต้องกำรศึกษำ ต้นสถิติเจ้ำหน้ำที่

กำรผลิต

ข้าว

ยางและเกษตรภัณฑ์อื่น 

ไม้

กระทรวงเกษตร  

กระทรวงเกษตร  

กระทรวงเกษตร  
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เรื่องที่ต้องกำรศึกษำ ต้นสถิติเจ้ำหน้ำที่

กำรผลิต

ดีบุกและแร่อื่นๆ

น�า้ตาลและสนิค้าอตุสาหกรรมอืน่

ยาสูบ

ผลผลิตทั่วประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการคลัง

สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

กำรค้ำ

ค่าครองชีพ

ราคาขายส่งและราคาขายปลีก

จ�านวนห้างร้านล้มละลาย

การค้ากับต่างประเทศ

กระทรวงเศรษฐการ

กระทรวงเศรษฐการ

กระทรวงเศรษฐการ

กระทรวงการคลัง

กำรเงินและธนำคำร

ธนบัตรออกใช้

เงินฝากธนาคาร

เงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ศูนย์การช�าระเงินต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำรคลัง

งบประมาณประจ�าปี

รายจ่ายรัฐบาล

ภาษีอากรและรายได้รัฐบาล

หนี้ของรัฐบาล

สภาผู้แทนราษฎร

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง
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เรื่องที่ต้องกำรศึกษำ ต้นสถิติเจ้ำหน้ำที่

กำรคมนำคม

ถนน 

รถไฟ 

ขนส่งทางน�้า

เรือสินค้าเข้าออก

กระทรวงคมนาคมและมหาดไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

และกรมศุลกากร

ประชำชน

จ�านวนประชากร

รายละเอียดส�ามะโนครัว

กระทรวงมหาดไทย 

และสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

สถติเิหล่านีส้�านักงานสถิตกิลางของสภาเศรษฐกจิแห่งชาตเิป็น

ผูป้ระมวลเผยแพร่อยู ่ส�าหรบัสถิตลิะเอยีดในด้านการเงนิ การธนาคาร

นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประมวลเผยแพร่ ผู้สนใจไปขอค้น

ขอรับได้โดยไม่ล�าบากนัก

รายการที่ผมยกมาแสดงในบัญชีข้างต้นคงจะไม่ครบ แต่ก็พอ

จะชี้ให้เห็นแล้วว่าเรามีตัวเลขพอสมควรที่จะเป็นหลักพิจารณาปัญหา

เศรษฐกิจได้บ้าง เช่น จะพจิารณาเรื่องเงินเฟ้อ ก็พอจะใชต้ัวเลขแสดง

ธนบตัรและเงนิฝากธนาคาร ค่าครองชพี ราคาขายส่งขายปลกี ตลอด

จนการคลังและการค้าต่างประเทศได้ หรอืจะพจิารณาปัญหาเรือ่งการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เราจะจับตั้งแต่ผลผลิตทั่วประเทศ ดูราย

ละเอยีดการผลติ ดวู่าเรามทีนุเป็นเงนิต่างประเทศเท่าใด จะท�าอย่างไร

ให้การคมนาคมสะดวกขึน้ จะค้าขายกบัต่างประเทศขยายตวัเท่าใดจึง

จะดี และจะเพิ่มผลิตอะไรดี ก็พอจะมีตัวเลขแสดงได้ดังนั้น หรือ

ตัวอย่างอีกข้อหนึ่ง เราสงสัยว่าท�าไมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
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ประเทศจงึเกดิวิปริตไป สงสัยว่าทุนเงนิตราต่างประเทศของเราจะพร่อง

ไปมากเพียงใด จะแก้ไขอย่างไร ก็พอจะอาศัยตัวเลขที่กรมศุลกากร 

ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงเศรษฐการ รวบรวมไว้ พจิารณา

ให้ถ่องแท้ได้

ข้อบกพร่องของสถิตเิศรษฐกจิไทยเรานัน้ เหมอืนกบัข้อบกพร่อง

ของสถิติประเทศอ่ืน ผิดกันแค่ของเราบางอย่างออกจะบกพร่องหนัก

มอืไปสกัหน่อย ผมจะรวบรวมข้อบกพร่องมาสรปุไว้ คอื (1) บางอย่าง

มีลักษณะเดา และยกเมฆมาสักหน่อย (๒) ผู้รวบรวมไม่เข้าใจความ

ประสงค์ของผู้ใช้ รวบรวมมาและแยกประเภทไม่ตรงกับความประสงค์ 

(๓) ขาดหลักวชิาท�าให้รวบรวมตวัเลขไม่ได้แสดงฐานะแท้จรงิ (๔) ใช้

เวลานานจนเกินไปกว่าจะรวบรวมและเผยแพร่ออกมา ใช้พิจารณา

ปัญหาปัจจุบันทันด่วนไม่ได้ (๕) เกียจคร้านไม่ท�างานหรือบางทีก็

ปกปิดตัวเลขอ�าพรางความจริงด้วยเหตุอื่นๆ

จะเห็นได้ว่าข้อบกพร่องเหล่าน้ีไม่เหนือวิสัยมนุษย์ที่จะแก้ไขได้ 

ถ้าเราตั้งใจจริง พวกผมที่เป็นเศรษฐกรมักจะโทษนักสถิติเสมอว่าไม่

ร่วมมอื กม็คีวามจรงิบ้างกระมงั แต่เรือ่งมนัไม่ควรจะหยดุเพยีงเท่านัน้ 

ถ้าสถิติไม่มาหาโหราจารย์ทางเศรษฐกิจ โหราจารย์ก็ต้องไปหาสถิติ 

ต้องไปช่วยเขาแก้ช่วยเขาแต่ง ช่วยเขาให้เข้าใจความต้องการและความ

ส�าคญัของความตอ้งการของเรา จึงจะชอบอีกนัยหนึ่ง พระมะหะหมัด

ต้องไปหาภูเขา 

จะยกตัวอย่างของความส�าเร็จเร่ืองปรับปรุงสถิตินี้ให้เห็นสัก

เรื่องหน่ึง ซึ่งหวังว่าคงจะไม่ใช่เรื่องสุดท้าย คือ ท่านจะเห็นแล้วว่าใน

การพจิารณาเศรษฐกจิของไทยนัน้ สถิตกิารค้าต่างประเทศส�าคัญมาก 

ส�าหรบัทัง้ปัญหาปัจจุบันทันด่วน และปัญหาระยะเวลานาน พอจะกล่าว

ได้ว่าก่อน พ.ศ.๒๔๙๖ สถิติการค้าต่างประเทศของไทยมีข้อบกพร่อง

ดงัได้พรรณนามาแล้วแทบทกุประการ และข้อบกพร่องเหล่านีค้งจะมี
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ส่วนช่วยให้รัฐบาลวางนโยบายพลาดไปได้กระมัง อย่างไรก็ดี ท่าน

รัฐมนตรีว่าการคลงัครัง้นัน้อนมุตัใิห้เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการคลงั ธนาคาร

แห่งประเทศไทย สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ผู้ต้องใช้สถิติการค้าต่าง

ประเทศทั้งนั้น) ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรปรับปรุงให้สถิติ

นัน้ (1) แสดงความจริงถกูต้องยิง่ข้ึน (๒) มรีายละเอยีดและการแยก

ประเภทตามความต้องการวจัิย (๓) เปิดเผยและใช้งานได้รวดเรว็ทนัใจ 

ผลก็คือ ในขณะนี้ไทยเรามีสถิติการค้าต่างประเทศสมบูรณ์และใช้ได้

ดีทันใจ ไม่เชื่อถามผู้ใช้สถิตินี้ทั้งภายในและภายนอกประเทศดูก็ได้ นี่

เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งที่พระมะหะหมัดน่าจะไปหาภูเขา

ทางไปสู่ภูเขา
ก่อนจบ ผมขอถือโอกาสนี้อ�านวยพรแด่ท่านสมาชิกและผู้อ่าน

มหิดล ให้ท่านหาทางไปสู่ภูเขาได้โดยสวัสดิภาพ ไม่หลงวกเวียนไป

นอกลู่นอกทาง ส่ิงย่ัวยวนที่จะพาพวกเราไปนอกลู่นอกทางนัน้มมีาก

นกั เช่น ถ้าเราพยายามพฒันาเศรษฐกจิของชาตใิห้ประชาชนชาวไทย

เจริญสุขยิ่งขึ้น แต่เผอิญไปแสวงหาความร�่ารวยส่วนตัวแต่ผู้เดียวโดย

ทางมิชอบก็เท่ากับหลงไปลงปลักโคลน หรือเผอิญหวาดเกรงอ�านาจ 

ผู้ใดหลงไปประจบสอพลอผู้มีอ�านาจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แทนที่จะ

ส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติกลับไปส่งเสริมกระเป๋าของอภิสิทธ์ิชน 

เป็นต้น ถ้าหลงมายาไปเสียเช่นนั้น จะตั้งตนเป็นโหรามะหะหมัดได้

อย่างใด

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๐1

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มกราคม ๒๕๐1



จะหาเวลาที่ไหนมา...
เขียนให้ในงานฉลอง “วชิรสมโภชโรงเรียนอัสสัมชัญ” 

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๒

อนุสนธิแห่งบทความนี้ คือ อาจารย์เฉลิมวงศ์ ปีตรังสี ได้

มีจดหมายถึงผมแจ้งว่า โรงเรียนจะมีงานฉลอง “วชิรสมโภช 

โรงเรยีนอัสสมัชัญ” นกัเรยีนชัน้สงูผูจ้ดัท�าหนงัสอืทีร่ะลกึ ใคร่จะ

ขอบทความจากผมลงพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ อาจารย์เฉลิมวงศ์มี

ความหนกัใจว่า “ผูว่้าการธนาคารชาต ิจะหาเวลาทีไ่หนมาเขยีนให้”

เรื่องหาเวลามาท�าอะไรต่ออะไรนี้ เป็นปัญหาที่เราทุกคน

ต้องขบอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นผูว่้าการธนาคารชาตหิรอืมใิช่ วนัหนึง่

มี ๒๔ ชั่วโมง จะให้ยืดเกินกว่านั้นก็พ้นธรรมชาติวิสัย ภายใน 

๒๔ ชั่วโมงนี้จะต้องพักผ่อนหลับนอนบ้าง รับประทานอาหารบ้าง 

ท�ากจิวตัรส่วนตวัอย่างอืน่บ้าง เหลอือกีส่วนหน่ึงส�าหรบัจะท�างาน

อ่านเขียนคิด ฯลฯ  เวลาก็เหมือนเงิน มีแต่เพียงจ�ากัด ถ้าผู้ใช้ไม่

ตริตรองคิดวางแผนว่าจะใช้อย่างไรจึงจะดีแล้ว ถึงมีมากก็เหมือน

มีน้อย ถ้ามีน้อยก็จะขัดสนยิ่งขึ้น

การคดิวางแผนว่าจะใช้เวลา (หรอืใช้เงนิ) ให้เป็นประโยชน์

อย่างดีนั้น อาศัยคุณสมบัติอยู่ ๒ อย่าง คือต้องคาดการณ์ล่วง

หน้าอย่างหนึ่ง และต้องเป็นผู้มีระเบียบ ท�าอะไรอยู่ในลักษณะ

แบบแผน ไม่วุ่นวายรุงรัง
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ที่คาดการณ์ล่วงหน้านั้น ก็เพราะว่าเวลามีทั้งอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต  อดีตนั้นไม่ต้องพูดถึง และอนาคตเป็นส่วนของเวลา

ที่เราจะต้องประจันเมื่อพ้นจากวินาทีปัจจุบันแล้ว ฉะน้ันเราต้อง

คิดถึงอนาคตอย่างน้อยเท่าๆ กันกับที่เราจะต้องพะวงถึงปัจจุบัน

การจัดระเบียบนั้นเป็นเรื่องจ�าเป็น ถ้าเราจะไม่ต้องการให้

เราจมอยู่ในปลักแห่งความยุ่งเหยิงรุงรัง ผู้ใดเก็บเส้ือผ้าไว้ยุ่งในตู้ 

เสื้อผ้าก็ย่อมหายบ่อยๆ ผู้ใดไม่จัดระเบียบในเวลาของตน เวลาก็

ย่อมสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์

คุณสมบัติทั้ง ๒ อย่างคือ คาดการณ์ล่วงหน้า และการจัด

ระเบียบ (ตามทีผ่มประสบมาเองทัง้ในฐานทีเ่คยเป็นนกัเรยีนและ

เป็นครใูนโรงเรยีนอสัสมัชญัมานานปี) เป็นเรือ่งทีค่ณะครอูาจารย์

ในโรงเรยีนนีพ้ร�า่สอนและกระท�าเป็นตวัอย่างแก่นักเรยีนอยูเ่สมอ  

ฉะนั้นจึงเป็นข้อดลใจให้ผมถือเป็นหัวข้อแห่งความเรียงสั้นบทนี้ 

เพื่อสดุดีโรงเรียนอัสสัมชัญในวาระที่มีพิธีวชิรสมโภช และเพื่อ

เตือนใจนักเรียนรุ่นหลังๆ ต่อไป



Exellens�scaccarii�Scientia

เขียนเมื่อสิงหาคม ๒๕๐๕

ตีพิมพ์ใน วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ ๔๗ 

(๒ กันยายน ๒๕๐๕)

“Non enim in ratiociniissed in multipliibus iudiciis 

excellens scaccarii scientia consistit”

สุภาษิตการคลังข้างต้นนี้ มีอายุกว่า ๘๐๐ ปีมาแล้ว ผู้รู้ท่าน

ถอดเป็นความได้ดังนี้

“วิทยำกำรคลังอันประเสริฐ เป็นเรื่องของกำรวินิจฉัยตัดสิน

ประเด็นต่ำงๆ หำใช่เป็นเรื่องกำรท�ำบัญชีอย่ำงเดียวไม่”

การคลังก็เหมือนกับการบริหารกิจการอื่นๆ ทั้งราชการและ

เอกชน ต้องอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพื่อให้ทราบได้แน่ชัดว่า เร่ือง

ราวเป็นอย่างใด ปัญหามีอะไร ครั้นแล้วจึงน�าปัญหาเหล่านี้พิจารณา

วินิจฉัยเพื่อชี้ขาดว่า ควรจะกระท�าประการใดหรือไม่

ผู้ท่ีเป็นเจ้าของสภุาษิตข้างต้น นยัว่า เป็นเสนาบดว่ีาการคลงัใน

สมยัโบราณ ท่านจะได้กล่าวถ้อยค�านัน้ๆ ในกาละและเทศะอย่างใดไม่

ปรากฏ แต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ท่านย�า้ถงึการวนิจิฉยัปัญหา เหน็จะเป็น

เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ ท่านอาจต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ของท่าน

พยายามช่วยพิจารณาปัญหาด้วย มิใช่จะแสดงข้อเท็จจริงอย่างเดียว  

ก็เป็นได้

แท้จริงในการปฏิบัติราชการคลัง เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่จะสามารถ
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วนิจิฉยัปัญหาได้ถกูต้องแม่นย�า กต้็องอาศยัข้อเทจ็จรงิเป็นหลกั ถ้าข้อ

เทจ็จรงิปรากฏเป็นข้อเทจ็เสยีมากกว่าข้อจรงิแล้ว ถงึจะวนิจิฉยัปัญหา

ด้วยความสุขุมคัมภีรภาพสักปานใด ก็จะเป็นช่องทางให้ผิดพลาดได้

ง่ายนัก

การรวบรวมข้อเท็จจริงนั้น ย่อมมีความส�าคัญดังกล่าว และมัก

จะเป็นหน้าที่ของผู้น้อยหรือเจ้าหน้าที่ชั้นกลาง แต่ในทางปฏิบัติ การ

ทีจ่ะแยกเรือ่งข้อเทจ็จรงิออกเสยีจากการวนิจิฉยัเดด็ขาดนัน้ ย่อมเป็น

ไปไม่ได้ แม้ผู้น้อยจะมีหน้าที่หนักไปในด้านข้อเท็จจริง ผู้ใหญ่จะหนัก

ไปในด้านนโยบายกต็าม ผูน้้อยกต้็องวนิจิฉยัปัญหาอยูบ้่าง และผูใ้หญ่

ก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงกล�้ากันไป

ในโอกาสที่กรมสรรพากรจะจัดให้มีการฉลองวันสถาปนาครบ

รอบปีที่ ๔๗ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ ผมในฐานะที่เป็นเพื่อน

ข้าราชการในกระทรวงการคลัง ใคร่จะขอน้อมอ�านวยพรมาแด่ท่านที่

สังกดักรมสรรพากรทัง้ผูใ้หญ่และผูน้้อยทกุท่าน ขอให้เพยีบพร้อมด้วย

สขุมุวจิารณญาณ ใช้สตปัิญญาความสตัย์สจุรติธรรม สามารถวนิจิฉยั

ประเด็นนโยบายพิจารณาข้อเท็จจริงตลอดจนการบัญชีนานัปการ 

ปฏบิตัริาชการให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้น อันจักเป็นสิริมงคล น�าความจ�าเริญ

สุข ลาภ และยศ สู่ท่านทั้งหลายตลอดจนครอบครัวของท่าน เทอญ



ถ้าหนุ่มสาวมีความรู้��

ถ้าผู้เฒ่ามีความสามารถ...

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๙

เรียน สาราณียกร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Si la jeunessesavait, si la viesillessepouvait...

ตามที่คุณได้ติดต่อมาขอเรื่องลงหนังสืออนุสรณ์ประจ�าปี เนื่อง

ในโอกาสพิธีต้อนรับน้องใหม่และขอให้เป็นเรื่อง “เก่ียวกับวิชาความรู้

ทางด้านการค้าหรือพาณิชย์ รวมทั้งด้านการเศรษฐกิจ” นั้น ผมยินดี

ตอบสนองให้ แต่เนื่องด้วยไม่มีเวลาพอ จึงขอเขียนเรื่องเป็นท�านอง

ค�าขวัญ เกี่ยวกับความรอบรู้ (แทนท่ีจะเป็นวิชาความรู้เฉพาะด้าน

เศรษฐกิจ) และขอเขียนมาในจดหมายฉบับนี้เลย

สภุาษติข้างต้นนัน้ แปลตรงตัวว่า “ถ้าหนุม่สาวมคีวามรู ้ถ้าผูเ้ฒ่า

มีความสามารถ...” ส่วนที่เป็นจุดละไว้นั้นหมายความว่า โลกนี้จะมี

ความสขุความเจริญเหลือหลาย จนไม่สามารถจะหาค�ามาพรรณนาได้

ในฐานที่ผมมีอายุขัยถึงกึ่งศตวรรษ เคยเป็นหนุ่มมาแล้ว และ

ก�าลงัจะย่างเข้าสู่ชราภาพ (เคยถกูเรยีกว่าผูเ้ฒ่าหรอือะไรท�านองนัน้ก็

เคย) เห็นว่าสุภาษิตนี้เป็นความจริง และมีความหมายลึกซึ้งทั้งใน
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ท�านองที่จะเตือนใจ และในท�านองเสียดายอาลัยโอกาส จึงขอยกมา

เชิญให้นิสิตทั้งหลายลองคิดพิจารณาดู

เท่าที่เคยสังเกตมา ประกอบกับที่เคยได้อ่านได้ฟังผู้รู้ทั้งหลาย 

คนเราในสมัยนี้มักจะมีปัญญาเปรื่องปราดเฉียบแหลมมากที่สุดในวัย

ระหว่าง 1๘ ถึง ๒๕ ขอให้สงัเกตค�าว่า “มกัจะ” และ “ปัญญา” เพราะ

ที่กล่าวนี้กล่าวโดยทั่วไปมีข้อยกเว้น และในตอนนี้ผมกล่าวถึงเฉพาะ

ปัญญา หมายความว่าถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จะใฝ่หา

วิชา และใช้ความคิดฝึกฝนวิชาให้แตกฉานได้ดียิ่ง ระยะนี้แหละที่เป็น

โอกาสเยี่ยม ถ้าโอกาสนี้ผ่านไปแล้ว ยากนักที่จะเล่าเรียนได้ผลดีหรือ

รวดเร็วว่องไวเท่าเทียมกับในวัยนี้

แต่การที่เรามีปัญญาดีนั้น ไม่ได้หมายความว่ามีความรู้ เพียง

แต่มีความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้เท่านั้น ถ้าไม่คิดแสวงหาไม่

ลงมือกอบโกยเอาความรู้ก็มีแต่ความสามารถเปล่าๆ ไม่ได้ใช้ความ

สามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงสติควบกับ

ปัญญา ผู้ใดมีความสามารถ และใช้ความสามารถทางปัญญานั้นเสาะ

แสวงความรู้เป็นของตน ย่อมท�าให้เกดิสติขึน้ ท�าให้มทีัง้สตแิละปัญญา

เท่าทีส่งัเกตมาและเท่าทีไ่ด้ยนิได้อ่านจากผูรู้ ้สตปัิญญามกัจะงอกงาม

ได้ดท่ีีสดุในระยะระหว่างอาย ุ๒๕ ไปถงึ ๔๕ เป็นเกณฑ์ทีง่อกงามเป็น

เลิศ

หลงัจาก ๔๕ ไปแล้ว อนจิจาสตยิงัคงอยู ่แต่ปัญญามกัจะเสือ่ม

ถอยลง ก�าลังวังชาก็ด้อยลง แม้จะค่อยๆ ด้อยลง ไม่ถึงกับหมดความ

สามารถเสียทีเดียว แต่พอย่างเข้าชราภาพ แม้ว่าจะรู้วิธี ก็มักไม่

สามารถเสียแล้ว

ที่กล่าวมานี้ กล่าวถึงเรื่องการใช้สติปัญญา ขอเชิญให้นิสิตทั้ง

หลายลองคิดให้กว้างออกไป คิดถึงเรื่องก�าลังกายหรือการใช้อวัยวะ

ต่างๆ เช่น สายตา ประสาทห ูการลิม้รส เป็นต้น ก็คงจะเห็นว่าสภุาษติ
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นี้ตรงกับความเป็นจริงทุกด้าน

ฉะนั้นในโอกาสพิธีต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตคณะพาณิชย- 

ศาสตร์และการบัญชี ผมขอเสนอค�าขวัญดั่งกล่าวข้างต้นไว้ให้เตอืนใจ

ทัง้น้องใหม่และพีเ่ก่า วัยของคณุท้ังหลายเป็นวัยท่ีประเสริฐท่ีสดุในชีวติ 

เป็นวัยที่มีความสามารถเป็นพลังในตัว ชอบที่จะใช้ความสามารถนั้น

เบกิทางให้เกดิความรู้ ให้เพยีบพร้อมท้ังสตปัิญญา เพยีบพร้อมทัง้ความ

รู้ความสามารถ และเนื่องจากนิสิตในมหาวิทยาลัยมีชีวิตอยู่ร่วมกัน

สนิทสนม จึงขออวยพรให้ทั้งนิสิตเก่าและนิสิตใหม่จงชักจูงซึ่งกันและ

กันให้ใช้ความสามารถไปสู่ทางดี ทางชอบ หลีกเลี่ยงอบายมุขนานา

ประการ สามารถเลือกผิดเลือกชอบ อะไรส�าคัญกว่าอะไร และขอให้

ทกุคนมคีวามสขุ ความเจรญิด้วยความรูแ้ละความสามารถยิง่ๆ ขึน้ไป

จนเกินวัยชรา

ด้วยความเคารพและปรารถนาดี

ป๋วย อึ๊งภากรณ์



เรียนเพื่อสอบ�หรือสอบเพื่อเรียน�

หรือเรียนเพื่อเรียน
เขียนเมื่อ 1๕ สิงหาคม ๒๕1๐

พิมพ์ครั้งแรกใน เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๑๐ และ สรุปผลการสัมมนา

วิชาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๐  

(ณ วิทยาลัยบางแสน ชลบุรี  

จัดโดยกลุ่ม AIESEC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผมได้รับจดหมายจากนักเรียนเก่าของคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคน ที่ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา บางคนมักจะบ่นในท�านองที่ว่าการเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยอเมริกันนี้ พวกเขาดูหนังสือกันไม่ใคร่ทัน แม้พวก

อเมริกันเองที่อ่านเร็วเข้าใจเร็ว ก็มักจะดูหนังสือไม่ใคร่ทัน เพราะตาม

มหาวทิยาลยัเขาสอบไล่ (examination) และทดสอบ (test) กนับ่อยๆ 

ในภาคการเรียนหนึ่งจะต้องมีการทดสอบหลายครั้ง แล้วมีการสอบไล่

อย่างน้อย 1 ครัง้ ฉะนัน้ถ้าใครอยากจะสอบไล่ได้ กต้็องรีบๆ เตรยีมตวั 

สอบอยู่เสมอ การอ่านหนงัสอืต�าราเพือ่เตรียมสอบนัน้ กต้็องอ่านแบบ

กินข้าวท่ีเรียกกันว่ายัด เป็นค�าไม่สุภาพ คือรีบๆ อ่านไม่ทันได้ย่อย 

ไม่ทันได้คิด ฉะนัน้เมือ่สอบเสรจ็ แม้ว่าสอบไล่ได้คะแนนผ่านไป ดบ้ีาง

ไม่ดีบ้าง วิชาความรู้ที่ได้จากการอ่านเตรียมสอบนั้น มักจะบินกลับไป

คืนสู่อาจารย์ คืนสู่ต�ารา มักจะไม่ติดตัวผู้อ่านลืมหมด ถ้าเป็นเช่นนี้
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จริง ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า นี่เขาเรียนกันเพ่ือสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อ

แสวงหาวิชา

ในหน้าที่คณบดีเศรษฐศาสตร์ มีอาจารย์บางท่านมาปรารภกบั

ผมว่า วชิาท่ีอาจารย์สอนอยูน่ัน้ ใคร่จะมกีารทดสอบเกบ็คะแนนไว้บ้าง

ส�าหรับนักศึกษาในระหว่างท่ีสอนอยู่ เอาไปบวกกับคะแนนสอบไล่

ปลายภาคการศกึษา ผมกเ็รยีนถามอาจารย์น้ันว่าเพราะเหตใุด มกัจะ

ได้ค�าตอบว่า ถ้ามีการทดสอบละก็นักศึกษามักจะขะมักเขม้น ขยัน 

อ่านต�ารา และฟังค�าบรรยาย ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ถ้าเป็นเช่นนี้จริงผมก็

ต้องปลงสังเวชว่า นี่เขาสอบเพื่อให้เรียน แล้วก็เรียนเพื่อสอบ ไม่ใช่

เรียนเพื่อแสวงหาวิชา

ผมปลงสงัเวชดังๆ ให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ท่านกต็อบว่า นกัเรยีน

ของเราไม่เหมือนนักเรยีนทีอ่ืน่ ถ้าไม่ทดสอบเกบ็คะแนนเอาไปรวมกับ

การสอบไล่ละก็ นักเรียนจะไม่เอาใจใส่ ขาดเรียนบ้าง ไม่เข้าห้องสมุด

บ้าง เพราะไปตกีลองกบัเดนิขบวนเชยีร์ ถอืเป็นเรือ่งส�าคญักว่าการเรยีน 

ดแูต่ทีค่ณบดสีัง่ให้นกัศกึษาไปฟังค�าบรรยายพเิศษซึง่เชญิศาสตราจารย์

ทีม่ชีือ่เสยีงของโลกมาบรรยายซิ พอประกาศส่ังไปนกัศึกษาก็มาถามว่า

ค�าบรรยายพิเศษนี้เก่ียวกับการสอบไล่ไหม ถ้าไม่เก่ียวกับการสอบไล่

ก็จะไมไ่ปฟงั ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า ออ้นี่เขาเรยีนเพือ่สอบ ถ้าไม่สอบ

ก็ไม่เรียน

เมื่อผมเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนั้น เขา

มีภาคการศึกษาปีละ ๓ ภาค เรียน ๓ ปี ๙ ภาค ถ้าสอบไล่ได้ก็เป็น

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ในปีแรกเรียนไปฟังค�าบรรยาย ไปเข้าห้องสมุด

อ่านหนงัสอืต�าราไป ภาคแรกกย็งัไม่มสีอบหรือทดสอบ ภาค ๒ กแ็ล้ว

ไม่มีทดสอบหรือสอบไล่ มาสอบกันจริงๆ เมื่อปลายภาค ๓ ถ้าสอบ

ได้เขาชมเชย เรียกว่าผ่านการสอบไล่ชั้นกลาง (intermediate) ไปได้

แล้ว พอขึน้ปีท่ี ๒ มหาวทิยาลยับอกว่าปีนีเ้ธออ่านหนงัสอืต�าราได้ตาม
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ชอบใจ ไม่มีสอบเลยทั้งปี ไปสอบเอาปีที่ ๓ และสอบในตอนปลายปี

เสียด้วย ผมก็เลยย่ามใจ ชอบต�าราอะไร ก็อ่านไปตามพอใจ หลัก

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ การเงนิการธนาคารรคิาโดว่าอย่าง

นี้ มาร์แชลว่าอย่างนั้น เคนส์มาแปรเป็นอีกอย่าง ฯลฯ อะไรมันถูก

อะไรมันผิด เอามาใช้ท่ีเมืองไทยได้ไหม ยางกับดีบุกพิเศษอย่างไร 

รถไฟในประวตัเิศรษฐกจิมคีวามส�าคญัอย่างไร ท�าไมอเมรกิาจงึก้าวหน้า

ไปกว่าอังกฤษและยุโรป ท�าไมนโยบายเศรษฐกิจจึงขัดกับนโยบาย

สังคม มสุโสลนิปีฏริปูอติาลอีย่างไรบ้าง และเกีย่วกบัเศรษฐกจิอย่างไร 

อารยธรรมตะวันตกต่างกับอารยธรรมตะวันออกอย่างไร พุทธศาสนา

ต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร ท�าไมรัฐบาลอังกฤษจึงมั่นคงเปรียบกับ

รัฐบาลฝรั่งเศส ฯลฯ ผมฟังแล้วอ่าน อ่านแล้วคิด คิดแล้วฟัง ฟังแล้ว

อ่าน อ่านแล้วถกเถียงกับเพื่อน ถกแพ้เพื่อนไปอ่านใหม่ ยังแพ้เพื่อน

อยู่อีกก็ถามครู ครูติเตียนกลับไปอ่านใหม่ กลับมาเอาชนะครูให้ได้ 

กลับมาเถียงกับเพื่อนอีก ยิ่งอ่านยิ่งย่ามใจ ยิ่งเถียงยิ่งรู้ตัวว่าจน ยิ่งจน

ย่ิงขวนขวาย ฯลฯ พอปลายปีที ่๓ ปากกจ็ดัวิชากแ็น่น ครอูอกข้อสอบ

มากเ็อาท่ีเถยีงกบัเพือ่นกบัครูมาบรรยายในค�าตอบเป็นฉากๆ ครูบอก

ว่าวชิาแน่นพอใช้ได้ รบัปรญิญาเกยีรตนิยิมได้ ผมมีความพอใจ ผูด้แูล

นกัเรยีนพอใจ ให้เงนิรางวัล ๒๕ ปอนด์ไปเท่ียวได้ รฐัมนตรีคลงัทีเ่มอืง

ไทยเจ้าสังกดัมคีวามพอใจ เพือ่นๆ ปลงสงัเวชว่า เจ้าขรวันี ้เรยีนเพือ่

เรียน แล้วยังเรยีนเพือ่ไว้สอบด้วย

คณุท้ังหลายทีเ่ป็นนสิติแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะพาณชิย- 

ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณคงไม่แตกต่างกับ

ลกูศษิย์ของผมทีธ่รรมศาสตร์มากนกั เพราะคณุกร็ุน่ๆ เดยีวกนั ความ

คิดความอ่านก็คงคล้ายคลึงกัน ผมขอถือวิสาสะถามเหมือนกับที่ถาม

ศิษย์ของผมหน่อยเถอะ เราจะเรียนเพื่อสอบ หรือสอบเพื่อเรียน หรือ

จะเรยีนเพือ่เรียนแล้วถึงเวลาสอบกเ็หมือนปะเสอื เราก็ชาย (หรอืหญงิ) 
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ชาติเชื้อ วิชาเกื้อก็จะสู้ดูสักหน จะมุ่งอย่างไรแน่

คุณจะเลือกอย่างไหนก็เป็นเรื่องของคุณ แต่ถ้าเป็นผม ใครมา

สบประมาทว่าถ้าไม่สอบแล้วไม่ควรเรียน ผมจะยอมไม่ได้ เพราะเรา

มามหาวทิยาลยั พ่อแม่หรอืผูอ้ปุการะให้ทุน (ในกรณขีองผมประชาชน

ทั้งประเทศ) หวังว่าจะให้มาเรียน คติที่พึงยึดถือ คือถ้าไม่เรียนก็อย่า

สอบ ไม่ใช่ถ้าไม่สอบก็อย่าเรียน



ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
พิมพ์ใน ยูงทอง ๒๕11

คณะเศรษฐศาสตร์

1๙ กรกฎาคม ๒๕11

เรียน บรรณาธิการ มหาวิทยาลัย

ในเหตุการณ์เกี่ยวกับการประท้วงของนักศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ มี

ประเดน็ทีน่่าจะพจิารณาอยูห่ลายเร่ือง และน่าจะมกีารอภปิรายกนัด้วย

เหตผุลตามความชอบธรรม แทนทีจ่ะยดึถืออปุาทานน�าเอาไปโฆษณา

ด้วยอารมณ์อันวู่วาม

เพื่อสนับสนุนการอภิปรายในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ตาม

ระบอบประชาธิปไตย ผมใคร่จะยกประเดน็ “ศกัด์ิศรขีองมหาวทิยาลยั” 

มาเร่ิมอภิปรายและขอตั้งเป็นกระทู้ว่า “ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยคือ

อะไร”

ความเข้าใจของผม ศกัดิศ์รท่ีีแท้จรงินัน้เกิดจากความดใีนตนเอง 

เช่น บุคคลคนหนึ่งท�าความดีไว้ก็มีความพอใจในตนเองและเมื่อมีคน

อื่นทราบถึงความดีนั้น ก็เกิดเลื่อมใส ก่อให้เกิดเป็นกิตติคุณและ

ศักดิ์ศรีขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง บุคคลใดท�าความชั่วแต่ปกปิดไว้ส�าเร็จ 

บคุคลภายนอกเข้าใจผดิไปว่าเป็นผูก้ระท�าความดีและยกย่องสรรเสรญิ 

นั่นมิใช่ศักดิ์ศรีที่แท้จริง แต่เป็นศักดิ์ศรีประเภทลวงโลก หรืออีกกรณี

หนึง่ บุคคลภายนอกพิจารณาเร่ืองศกัดิศ์รีแต่เฉพาะผวิเผนิ เช่น เคารพ

ความมั่งคั่งว่าเป็นเกียรติคุณโดยไม่ค�านึงว่าความมั่งคั่งนั้นจะเกิดจาก
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กรรมอันดีหรือชั่ว นั่นก็มิใช่ศักดิ์ศรีที่แท้จริง

เมื่อพิจารณาถึงมหาวิทยาลัยและหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การ 

กระท�าดขีองมหาวทิยาลยัวัดได้ด้วยมาตรฐานวิชาความรู้ทีม่หาวทิยาลยั

ประสทิธิป์ระสาทให้แก่นกัศกึษา และกจิกรรมวจิยัของมหาวทิยาลยัที่

จะน�าไปสู่ความเจริญแห่งวิชาการ 

“ผมมีความเห็นว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับ

มาตรฐานความรู้ของนักศึกษาและผลของการวิจัยท่ีคณาจารย์อ�านวย

ให้เป็นไป ถ้ามาตรฐานและวจิยันัน้ด้อยลงหรอืคงที ่ศักดิศ์รนีัน้กเ็สือ่ม 

ถ้ามาตรฐานและผลวจิยันัน้เจริญขึน้เรือ่ยๆ มหาวทิยาลยันัน้กม็กีติตคิณุ

และศักดิ์ศรีสูงขึ้นเสมอ หลักการพิจารณาระดับของศักดิ์ศรีนี้ผมขอ

เสนอว่าเป็นหลักเกณฑ์เดยีวท่ีถกูต้อง การพจิารณาไปในท�านองว่าเรา

เสียเปรียบได้เปรียบใครเรื่องอะไร หรือคนอื่นเขาจะหัวเราะเยาะเอา 

หรือคนอื่นเขาท�าหรือไม่ท�าอะไรนั้น ผมเห็นว่าเป็นหลักการที่ไขว้เขว 

ไม่ควรท่ีปัญญาชนจะน�ามาค�านึงในเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรี เพราะการ 

กระท�าชอบหรือมิชอบของเราเอง ซึ่งจะน�าศักดิ์ศรีมาสู่เราหรือไม่นั้น 

เป็นเรื่องความรับผิดชอบของเราเอง ถ้าเห็นจะเป็นคุณก็ควรท�าไป 

แม้ว่าทัว่โลกจะเยาะเย้ยเหยียดหยาม เราควรจะมอีสิระในการวนิจิฉัย

ผิดชอบของเราเอง”

ผมหวงัว่าข้อเสนอของผมน้ีคงจะมผีลให้นกัศกึษาและคณาจารย์

ได้อภิปรายเรื่องนี้ และเรื่องอื่นๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านเห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยเพื่อความเจริญของวิชาการ และเพื่อความเจริญของ

ระบอบประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัย

ด้วยความเคารพ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์



พรแด่นักศึกษาวิชาการธนาคาร
ตีพิมพ์ใน อนุสรณ์รุ่น ๑๐ สถานอบรมวิชาการธนาคาร  

(๒๕1๔)

ท่านนักศึกษาวิชาการธนาคารของสมาคมธนาคารไทย

ในโอกาสท่ีท่านท้ังหลายจะส�าเร็จการศกึษาครบตามหลักสตูรใน

ไม่ช้า ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีมายังทุกท่าน 

เพราะท่านจะสามารถน�าวิชาการ ศาสตร์ท่ีได้รบัการอบรมมาด้วยวริยิะ

และอตุสาหะน้ี ไปใช้เป็นประโยชน์แก่ระบบธนาคารไทยและประชาชาติ

ไทยเป็นอย่างดี

ผมขอตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านท้ังหลายได้รับพร ๓ ประการคือ 

ขอจงมีความอุตสาหะพากเพียรในการงาน ขอจงมีความด�าริอันโชติ

ช่วง และขอจงด�ารงไว้ซึ่งความสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ กับขอให้พรทัง้ ๓ 

ประการนี้บันดาลให้ท่านเกิดความอิ่มเอิบ เกษมส�าราญ ประสบแต่

ความสุขและความเจริญนานาประการตลอดไป

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

มหาวิทยาลัยพรินสตัน

มกราคม ๒๕1๔



ค�าถามถึงแพทย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

พระนคร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕1๔

เรียน นายแพทย์ วิชิต บุญยวรรธนะ

 บรรณาธกิาร หนงัสอืฉลองปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑติ (จฬุาฯ)

ก่อนอืน่ผมขอแสดงความยนิดีด้วยกบัท่านทัง้หลายทีส่�าเรจ็การ

ศึกษาและได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตตามความปรารถนา ขอให้

ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ท�าหน้าที่ช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ตามอุดมคติที่ท่านมีมาแต่เดิมตลอดไป

ท่านที่เป็นแพทย์คงจะมีผู้นิยมนับถืออยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้ว 

เพราะผู้ป่วยย่อมต้องหวังพึง่แพทย์ ญาตมิติรของผูป่้วยก็หวงัพ่ึงแพทย์ 

การที่มีผู้นิยมนับถือเราอยู่เสมอนี้ เป็นที่ปลาบปลื้มใจยิ่งนัก แต่บางที

กอ็าจจะท�าให้เราลมืตัว เพราะเวลาพดูอะไรไป ปรากฏว่ามีคนตัง้ใจฟัง

เรา ไม่ใคร่มีใครขัด จะท�าอะไรก็มีผู้เอาอกเอาใจ ผมไม่ได้เป็นแพทย์

ดอก แต่เป็นครู และเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ ทั้ง ๒ ต�าแหน่งก็คล้าย

แพทย์อยู่อย่างหนึ่ง คือไม่มีใครขัดคอ มีแต่เอาอกเอาใจ บางครั้งรู้สึก

เหงาและเปล่าเปลี่ยว เพราะแต่ก่อนมีผู้ขัดเดี๋ยวนี้เขาไม่ใคร่จะขัดเสีย



1๕1ทัศนะทางการศึกษา

แล้ว เขาเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรา ฉะนั้นอยากเรียนถามท่านทั้ง

หลายว่าท่านและผมนี่ควรจะวางตัวต่อไปอย่างไรจึงจะดี จึงจะเป็น

ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

รักที่อยากถามท่านท้ังหลายอีกข้อเดียวคือ ในประเทศต่างๆ 

รวมทัง้สหรฐัอเมริกา มปัีญหาบางประการเกีย่วกบัชมุนมุเลก็ๆ ถ้าเรือ่ง

ใดเป็นเมืองเล็ก หรือต�าบลใดเล็ก มีประชากรน้อย แพทย์ที่เคยรักษา

ประชาชนในเมืองนั้น ต�าบลนั้น มักจะหนีย้ายไปสู่ชุมนุมใหญ่ เคยมี

นักสื่อข่าวไปถามแพทย์อเมริกันคนสุดท้ายที่จะย้ายจากเมืองเล็กแห่ง

หนึ่งไปอยู่เมืองใหญ่ว่าเหตุใดจึงย้าย ค�าตอบของแพทย์ผู้นั้นไม่ใช่ว่า 

“ถ้าอยูต่่อไปแล้วจะไม่มกีนิ” แต่เขาตอบว่า “ถ้าอยูต่่อไป ไม่มวีนัรวย

ได้” ค�าถามของผมคือท่านนกึว่าอย่างไร เศรษฐกิจส่วนตัวกับหวงัทีก่าร

รักษาพยาบาลชาวบ้าน ท�าอย่างไรจึงให้ได้สัดส่วนดีกัน?

ผมขออภัยที่ได้แต่ตั้งค�าถาม แต่หวังว่าค�าถามของผมคงจะไม่

ระคายเคืองใจท่านทั้งหลายเกินไปนัก

ด้วยความเคารพ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์



มนุษย์อุบาทว์
เขียนเมื่อกันยายน ๒๕1๗ 

พิมพ์ครั้งแรกใน อุโฆษสาร ๒๕1๗–๒๕1๘

เมื่อผมเรียนในชั้นมัธยมปีที่ ๘ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ๔๒ ปี

มาแล้ว ครูผมสอนให้อ่านหนังสือปรัชญาเบื้องต้น ในหนังสือปรัชญา

นัน้ ผมจบัความได้ว่าสิง่ประเสรฐิในโลกนีท้ีค่วรจะใฝ่ใจอยูเ่สมอ ได้แก่ 

ความดี ความจริง และความงาม หนงัสอืทีก่ล่าวถึงเป็นหนังสอืปรชัญา

คริสตัง ถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักแห่งความศรัทธา ตามนิกายคริสตัง

คาทอลิก

อดุมคตเิร่ืองความดแีละความจรงิปรากฏอยูใ่นพทุธภาษติต่อไปนี้

นาญฺญตฺร โพชฺฌาตปสา นาญฺญตฺร อินฺทฺริยส�วรา

นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณิน�

ซึ่งแปลได้ความว่า “เราตถาคต ไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของ

สัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ ความเพียร ความส�ารวม

อินทรีย์ และการเสียสละทั้งปวง”

ความงามมคีวามหมายกว้างขวาง คอื ความพงึพอใจอนัเกดิจาก

ศิลปะวรรณคดีทั้งที่เป็นร้อยแก้ว และจินตกวีนิพนธ์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ตลอดจนการกฬีา การเสยีสละนบัว่าเป็นความงามทีป่ระจกัษ์อยูอ่ย่าง

หนึ่ง



1๕๓ทัศนะทางการศึกษา

ความดี ความจริง และความงามเป็นอุดมคติอันสมบูรณ์อยู่ใน

ตัวเอง ไม่ขึน้กับท่ีผูป้ระพฤตปิฏบัิตจิะได้รบัความพึงพอใจ หรอื รางวัล

ทางใจ ทางวัตถุ หรือไม่

บางคร้ัง ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอุดมคติอาจจะประสบความผิด

หวัง เพราะโลกนี้มีความอยุติธรรม มีอคติ มีอวิชชา มีความชั่ว เป็น

ธรรมดา

Anouilh นักเขียนฝรั่งเศส กล่าวไว้ว่า

“On a beau faire, on est toujours le salaud de quelqu’un.”

“ถงึจะพยายามท�าให้ดใีห้งามสกัปานใด กต้็องมใีครสกัคนด่าว่า

เราเป็นมนุษย์อุบาทว์”

อัสสัมชนิกรุ ่นบุตรรุ ่นหลานของผมควรจะค�านึงว่า ใครจะ

สรรเสริญเราหรอืจะด่าว่าเราเป็นมนษุย์อบุาทว์อย่างไรกช่็างเถอะ ต้อง

ยึดความดี ความจริง ความงาม เป็นอุดมคติตลอดไป



ขอบัณฑิตอย่าได้ประมาท
เขียนเมื่อมีนาคม ๒๕1๘

อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ (ภาคค�่า) รุ่นที่ ๕ – ๒๕1๒

ผมมีความยินดีท่ีทราบว่า กลุ่มนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ภาคค�่า รุ่นปี ๒๕1๒ (รุ่นที่ ๕) จะส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา

นี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านท้ังหลาย ที่จะส�าเร็จประโยชน์ในมหา- 

วิทยาลัยในขั้นนี้ทั่วทุกคน

การศกึษาภาคค�า่นัน้ ผมเองเคยประสบมาเอง ว่าเป็นการศกึษา

ทีต้่องอาศยัวริิยะอุตสาหะมากกว่าการศกึษาในภาคปกต ิเพราะผูท้ีต้่อง

ท�างานในภาคกลางวนัเพือ่เลีย้งชพีและเลีย้งครอบครวั แล้วยังต้องมา

ขับเคี่ยวกับการศึกษาในภาคค�่านั้น เป็นผู้ที่ต้องใช้ความพยายามเป็น

พิเศษ ฉะนั้นจึงควรแก่การสรรเสริญเป็นอย่างมาก

เมือ่ท่านทัง้หลายได้ส�าเร็จการศกึษาเป็นบัณฑติไปแล้ว นอกจาก

จะมีความภาคภูมิใจภายในใจของท่านแล้ว ขออย่าได้ประมาท เพราะ

บณัฑติท่ีแท้จริงย่อมไม่ประมาท ไม่ทระนง วิชาความรูน้ัน้ไม่มทีีส่ิน้สดุ 

เราจะต้องขวนขวายแสวงหาวชิาต่อไป และจะต้องแสวงหาประสบการณ์

ต่อไป

ขอให้คุณพระรตันตรยัจงบันดาลให้ท่านทัง้หลายมคีวามคดิเหน็

อนัแจ่มใสและยดึมัน่อยูแ่ต่สจุรติธรรมอยูเ่สมอ และจงประสบแต่ความ

สุขความเจริญตลอดจนครอบครัวของแต่ละคนตลอดไปเป็นกาลนาน



ค�าขวัญส�าหรับ�

หนังสือที่ระลึกครบรอบ�๑�ปี��

เปิดหอศิลป�พรีะศรี
เขียนเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕1๘  

ในฐานะรองประธานมูลนิธิหอศิลป พีระศรี

ส�าหรับตีพิมพ์ในหนังสือ ที่ระลึกครบรอบ ๑ ปี เปิดหอศิลป พีระศรี

ในโอกาสวันท่ี 1๔ พฤษภาคม ๒๕1๘ อันเป็นวันครบรอบปี

การเปิดหอศลิป พรีะศร ีผมอดมไิด้ทีจ่ะหวนระลกึถงึเมือ่ปีกลาย ขณะ

ท่ีสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีได้ทรงพระกรุณามาประกอบพิธีอัน

เป็นมงคลยิ่ง ท่ามกลางศิลปิน ทูตานุทูต และท่านผู้ใฝ่ใจสนับสนุน

ศลิปะท้ังมวล ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขณะนัน้ท่านประธานกรรมการ

มูลนิธิ ท่านประธานกรรมการบริหารหอศิลป ตลอดจนกรรมการทั้ง

หลาย และเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีความปลื้มปีติ เพราะงานส�าคัญที่เรา

ได้ใฝ่ฝันมุง่มัน่มาเป็นเวลานานหลายปี เร่ิมจะเป็นรูปร่างให้เหน็ประจกัษ์

แล้ว พวกเราอดนึกมิได้ว่าถ้าท่านอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่ 

ท่านจะมคีวามพอใจในงานทีเ่ราท�าหรอืไม่เพยีงใด แต่หวงักนัว่าท่านจะ

พอใจเพราะบุญคุณที่ท่านอาจารย์มีต่อวงการศิลปะของประเทศไทยน้ี

ใหญ่หลวงนกั แม้แต่ผูท้ีม่ใิช่ศลิปินอย่างผมกย็งัรูส้กึในพระคุณของท่าน

ตลอดมา



1๕๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ด้วยความร�าลึกอันกล่าวมาข้างต้น ผมจึงใคร่ขอตั้งจิตอธิษฐาน

ขอให้อนาคตของหอศิลปและมูลนิธิที่ใช้นามของท่านอาจารย์นี้ จงมี

ความเจริญสถติสถาพรยิง่ๆ ขึน้ไป ประชาคมใดทีเ่พกิเฉยต่อความงาม

และศิลปะ ประชาคมนั้นย่อมจะเจริญสมบูรณ์มิได้ และประชาคมใด

ทีเ่อาใจใส่บ�ารงุศลิปวิทยา ประชาคมนัน้ย่อมจะประสบความเจรญิ มใิช่

แต่ในด้านศิลปะอย่างเดียว ย่อมจะเจริญในด้านความดีและความจริง 

อันเป็นองค์ประกอบแห่งสันติสุขแห่งมนุษย์ในประชาคม
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มหาวิทยาลัย
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ทัศนะทางการศึกษา



ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย
กษิดิศ อนันทนาธร เรียบเรียงจากส่วนซึ่งเป็นการแสดงความเห็นของ 

อาจารย์ป๋วย ที่ปรากฏในที่ต่างๆ ของหนังสือ รายงานสัมมนา  

เรื่อง ปัญหาและบทบาทมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  

(พระนคร: สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ๒๕๐๗)

ค�าน�า
คนเราเมื่อมีความคิดและอยากใช้ความคิดนั้นให้เป็นประโยชน์ 

เวลาท�าอะไรอยู่ก็อยากจะคิดท�าให้งานนั้นดีขึ้น ถ้าท�าร่วมกับผู้อื่น ก็

อยากจะคดิอ่านปรบัปรงุให้งานทีท่�าร่วมกนันัน้ดข้ึีน ฉะนัน้การทีอ่าจารย์

มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมกันพิจารณาศึกษางานของตน จนเกิดเป็น

รายงานฉบับนี้ขึ้นมา จึงเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนและอนุโมทนา ไม่ว่า

จะมองในทัศนะของผูท้ีจ่ะเป็นผูว่้าจ้างใช้ความรูข้องนสิตินกัศึกษา หรอื

ในทัศนะของนักศึกษาเอง หรือแม้แต่ในทัศนะของผู้ใหญ่ในวงราชการ 

เพราะแสดงให้เหน็ประจักษ์ว่า อาจารย์ท้ังหลายทีไ่ด้เข้าร่วมงานสัมมนา

ครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความคิด และอยากใช้ความคิดนั้นๆ ให้เป็นประโยชน์

แก่ส่วนรวมของชาติไทย

การสัมมนาและการชุมนุมกันอภิปรายชนิดนี้ อาจจะท�าความ
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เสยีหายได้บ้าง ถ้าการสมัมนาและอภปิรายนัน้ กระท�าไปโดยปราศจาก

ความรับผิดชอบ หรือหนักไปในทางติท�าลายไม่มุ่งจะก่อ รายงานนี้

คงจะเป็นประจักษ์พยานยืนยันได้ว่า การสัมมนาและการอภิปรายได้

เป็นไปโดยชอบและด้วยวิธีที่ชอบ จึงไม่เป็นเรือ่งทีจ่ะก่อความเสยีหาย

ได้ ถ้าจะเสียหายส่วนบุคคลบ้าง ก็เห็นจะเป็นผู้ใหญ่บางท่านซึ่งท่าน

สบายใจอยูแ่ล้ว กลบัถูกชกัชวนด้วยรายงานฉบับนีใ้ห้ออกจากห้วงภวงัค์ 

ต้องมาคิดท�า มาปรับปรุงนั่น ปรับปรุงนี่ แต่ถ้าท่านจะคิดเสียว่าท่าน

ก็เป็นผู้ใหญ่ และการปรับปรุงต่างๆ นี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

ยืนยาวนาน ก็หวังว่าท่านจะให้อภัยและพยายามช่วยเราคิดเพิ่มเติม 

ช่วยเราปรับปรุงให้ส�าเร็จได้ผลดีงาม ช่วยสนับสนุนเราให้คิดมากข้ึน

อีก ให้สัมมนาอภิปรายกันอีกต่อๆ ไป จะได้ท�าประโยชน์เพิ่มพูนยิ่งๆ 

ขึน้ไปแก่ส่วนรวมของชาติไทย อานสิงส์ก็จะบังเกดิแก่ทกุฝ่ายเป็นมัน่คง

การสัมมนาและการจัดท�ารายงานฉบับนี้ มีผู้ลงแรง ลงเวลา  

ลงก�าลงัใจและวาจา เป็นอนัมาก มลูนธิเิอเชยีได้ลงทนุทรพัย์สนบัสนนุ

ด้วยจนส�าเร็จ สมควรจะได้รับบันทึกขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๗

๑
ในเรื่องความมุ่งหมายของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย นายป๋วย  

อึ๊งภากรณ์ ได้ให้ความเห็นว่า ควรจะเป็นการส่งเสริมวิชา (body of 

knowledge) ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นประการแรก การส่งเสริมวิชา

ให้ก้าวหน้านี้อาจท�าได้ ๒ ทาง คือ ส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปโดยไม่ค�านึง

ถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกรอบตัว หรือส่งเสริมให้ก้าวหน้าไปกับโลก 

คือน�าวิชานั้นมาประยุกต์ได้
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ประการท่ี ๒ การศกึษาขัน้มหาวิทยาลยัควรมุง่ทีจ่ะป้ันและเสรมิ

สร้างบุคลิกภาพของนักศึกษา ในอันที่จะสามารถรับช่วงหลักวิชาที่ได้

รับไปส่งเสริมให้ก้าวหน้าต่อไปอีก ในข้อนี้อาจจะกระท�าโดยให้

นกัศกึษาเป็นทาสวิชา คือท�าให้นกัศกึษาพยายามท�าให้วชิาก้าวหน้าไป 

แม้แต่ตนเองอาจจะอดตายก็ตาม แต่ก็น่าจะกระท�าโดยพิจารณาด้วย

ว่า นักศึกษาจ�าเป็นจะต้องใช้วิชาการเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพด้วย

โดยสรุปแล้ว นายป๋วยมีความคิดว่า ความมุ่งหมายของการ

ศกึษาขัน้มหาวทิยาลัยนัน้มทีัง้ทางด้านวชิาการ (academic) และด้าน

ปฏบิตักิาร (practical) ร่วมกนัไป คอืท้ังอาจารย์และนกัศกึษาท�าหน้าที่

ส่งเสริมวชิาความรูใ้ห้ก้าวหน้าไปเพือ่เป็นประโยชน์แก่สงัคม ซึง่รวมถงึ

ประโยชน์อันเกิดขึ้นโดยทันทีและอันอาจเกิดในอนาคตด้วย

๒
ในเร่ืองหลักการของการศึกษาข้ันมหาวิทยาลัย นายป๋วย  

สนับสนุนความเห็นของนายอดุล วิเชียรเจริญ๓ ว่าควรจะได้แก่  

อสิรเสรภีาพของมหาวิทยาลยั เสรีภาพทางวิชาการทัง้ในด้านการศกึษา

และการวิจัย และความสามารถที่นักศึกษาจะควบคุมดูแลตนเองได้ 

แต่ขอเพิม่หลกัการอกีข้อหนึง่ คอืความสัมพนัธ์อนัใกล้ชดิระหว่างแขนง

วิชาต่างๆ ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันวิชาการได้แตกแขนงออกไปมากมาย 

จึงไม่สามารถจะมีผู้ใดรู้รอบไปเสียทุกอย่างได้

3 ดบูทความ “ค�าอภปิรายเกีย่วกบัหลกัการและความมุง่หมายของมหา- 

วทิยาลยั” ของอดุล วิเชียรเจริญ ในหนังสือเล่มดังกล่าว หน้า ๓๐ ก.-

๓๐ ญ. – บรรณาธิการ



1๖๒ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๓
นายป๋วยชีแ้จงตอบข้อห่วงใยในรายงานของนายกมล สมวเิชยีร๔ 

ว่า ความจริง การพัฒนาที่พูดๆ กัน หาได้มุ่งเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

แต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ หากยังคลุมถึงด้านอื่นๆ ของสังคมประกอบ

กันไปด้วย เช่น การศึกษาและสาธารณสุข 

การจ�ากดัความค�าว่า เศรษฐกจิ และ เศรษฐศาสตร์ ย่อมจ�ากดั

ให้แคบหรือกว้างได้ แต่หน้าทีข่องวชิาเศรษฐศาสตร์มอียูใ่นเรือ่งบ�าบดั

ทุกข์บ�ารุงสุข ทั้งกายและจิตใจ เป็นแต่ว่าสุขที่มองเห็นกันได้ส่วนมาก

เป็นเรื่องของทางกายมากกว่าทางใจเท่านั้น

อนัท่ีจริง สภาพัฒนาเศรษฐกจิกด็ ีหรอืนกัเศรษฐศาสตร์กด็ ีมใิช่

เพ่งเล็งไปในทางที่จะเกี่ยวกับวัตถุอย่างเดียว นักเศรษฐศาสตร์ทีเ่พ่ง

เลง็ในเรือ่งวตัถุอย่างเดยีวนัน้ หาใช่นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้การได้ไม่

๔
ส�าหรับปัญหาทีว่่า ควรจะมกีารวางแผนการพฒันาหรอืไม่ และ

การวางแผนจะขดักบัเสรภีาพของเอกชนเพยีงใดนัน้ นายป๋วยอภปิราย

ว่า ควรจะมีแผนพัฒนาแน่ การมีแผนหมายความว่า เพื่อจะได้ดูล่วง

หน้า เพราะถ้าไม่ดูล่วงหน้าก็ไม่ใช่ผู้รอบคอบ การที่จะใช้เงินเพื่อวัตถุ

ประสงค์หนึ่งๆ ไปแล้ว ปีต่อไปเกิดไม่จ่าย อย่างนี้เป็นการขดักบัหลกั

การที่จะด�าเนินงานต่างๆ การท�างานใหญ่ๆ อย่างเช่นการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัย จ�าเป็นอยู่เองที่จะต้องพิจารณาล่วงหน้ากันมากๆ 

4 ดูบทความ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ” ของกมล สมวิเชียร 

ในหนังสือเล่มดังกล่าว หน้า ๔๖-๔๙ – บรรณาธิการ
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ส่วนในข้อที่ว่าการวางแผนพัฒนาจะขัดกับเสรีภาพของเอกชน

หรือไม่นั้น นายป๋วยให้แง่คิดว่า เป็นปัญหาขึ้นอยู่กับว่า การวางแผนดี

หรือไม่ดีมากกว่า ถ้าการวางแผนไม่ดี ก็อาจจะขัดกับเสรีภาพของ

เอกชนได้ แต่ในขณะเดยีวกนั ความหมายของเสรภีาพและประชาธิปไตย

ยังไม่สู้เป็นที่เข้าใจกันดีนักในเมืองไทยขณะนี้

๕
ประเด็นที่ว่า มหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาประเทศอย่างไร นาย

ป๋วยให้ทัศนะว่า จริงอยู่ มหาวิทยาลัยเป็นประทีปอันสูงส่งของหลัก

วิชาการ แต่โดยที่มหาวิทยาลัยมิใช่ตั้งอยู่ในโลกอวกาศ หากต้ังอยู่ใน

โลกมนุษย์ ประกอบด้วยปุถุชน ซึ่งมีกิเลสความต้องการในด้านต่างๆ 

เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยค�านึงไปแต่อย่างเดียวในท�านองที่

ให้คนเป็นทาสของวทิยาการ กย่็อมท�าหน้าทีไ่ม่ได้สมบูรณ์ จงึน่าจะถอื

เป็นหลักได้ว่า มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องมีนโยบาย มีความมุ่งประสงค์

ในด้านสังคมอยู่ด้วย

แผนพัฒนาจะเป็นแผนพัฒนาสังคมหรือเศรษฐกิจ จ�าเป็นที่จะ

ต้องใช้คน จ�าเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศเรายัง

ขาดคนที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยก็จ�าเป็นที่จะต้องม ี

นโยบายสนองความต้องการในด้านก�าลังคนให้แก่สังคม แต่ที่ว่าให้แก่

สังคมนี้ ไม่ใช่หมายความว่าจะละทิ้งเอกชนไปเสีย เพราะเหตุว่า  

ผูป้กครองกด็ ีนสิตินกัศกึษาทีเ่ข้าไปในมหาวทิยาลยักด็ ีเขาต้องการที่

จะได้รับความรู้ และเมื่อได้รับความรู้แล้ว จะน�าไปใช้ประกอบอาชีพ

หารายได้มากน้อยอย่างไร

อย่างในสหรัฐอเมริกาเขาไม่มแีผนในเรือ่งก�าลงัคน ใครเรยีนวชิา

ไม่ถูกต้องตรงกับความต้องการของตลาด ก็หากินไม่ได้ ถ้าเรียนวิชา
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ที่ถูกต้องกับความต้องการของตลาด ก็หากินได้ รายได้ดี มีทาง

ก้าวหน้าต่อไป

แต่ส�าหรับประเทศไทย ถ้าจะจูงกันไปในท�านองที่ว่า เรียนวิชา

ไหนกเ็รียนพรดืไปหมด สดุท้าย ผลเสยีหายจะตกแก่ผูท้ีม่าเรยีน ไม่ใช่

ตกอยู่กับมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะช่วยแผนพัฒนา

ได้ โดยเลือกเฟ้นวิชาและเลือกเฟ้นบุคคลเข้ามาอบรมให้ท�างานได้ ซึ่ง

มวิีธที�า เช่น แบบระยะส้ันดังทีเ่สนอในรายงานของนายเสนาะ ตันบญุ- 

ยนื๕ ว่ามหาวทิยาลยัเป็นแหล่งอ�านวยวทิยาการขัน้สงู กระทรวงทบวง

กรมควรจะมาขอร้องให้ช่วยเหลือเป็นครั้งคราว อย่างที่ท�ากันในต่าง

ประเทศ เขาไม่ต้องมาตั้งหน่วยอบรมขึ้นใหม่ แล้วก็น�าเที่ยวไต้หวันให้

เปลืองเงินเปลืองทอง แต่เขาให้มหาวิทยาลัยท�า มหาวิทยาลัยท�าแล้ว

ก็เป็นประโยชน์แก่เขา อย่างนี้ก็เป็นทางที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยท�า

ประโยชน์แก่หน่วยราชการและแก่เอกชน

ด้วยเหตนุี ้เราจึงจ�าเป็นต้องวางแผนการศกึษาของชาตแิละแผน

มหาวทิยาลยัของชาตว่ิา เราต้องการนกัสงัคมกีค่น นกัเศรษฐศาสตร์ 

ช่าง แพทย์ กี่คน เวลานี้ผลิตได้เท่าไร ไปเมืองนอกเท่าไร เหลือสุทธิ

เท่าไร แต่ข้อส�าคัญ อย่าไปยึดถือเอาชื่อของปริญญา ชื่อของกระทรวง

ทบวงกรมมาเป็นเกณฑ์ก�าหนดชี้ว่า เราต้องการเท่านั้นเท่านี้

ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยคุณภาพไม้ในกรมป่าไม้ เห็นใช้กันแต่

พวกนักเกษตร นักการป่าไม้ ซึ่งถ้าพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้ว การวิจัย

เนื้อไม้จะต้องใช้นักฟิสิกส์ ไม่ใช่คนเชี่ยวชาญทางไม้ หากต้องใช้นัก

วิทยาศาสตร์ แต่ที่ปฏิบัติกัน บรรจุกัน เฉพาะนักป่าไม้ อย่างนี้ไม่ถูก

เรื่อง หรืออย่างสภาพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ไม่ใช่จะมีแต่นักเศรษฐศาสตร์ 

5 ดู “วิจารณ์หลักการและความมุ่งหมายของการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย” 

ของเสนาะ ตันบุญยืน ในหนังสือเล่มดังกล่าว หน้า ๒๗-๓๐ –

บรรณาธิการ
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ถ้าพิจารณาเร่ืองการศึกษาก็จ�าเป็นต้องเอานักการศึกษาเข้าไปด้วย 

หรือถ้าพิจารณาเรื่องช่างก็ต้องมีพวกช่าง อย่างนี้เป็นต้น

๖
ในประเด็นการศึกษาจะต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อการผลิต

หรือไม่ นายป๋วยเสนอว่า จ�าเป็นต้องขยายการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย

ขึน้ แต่การขยายมหาวิทยาลัยนี ้กจ็�าต้องค�านึงถึงทัง้ในแง่ปรมิาณและ

คุณภาพ และเมื่อพูดถึงคุณภาพก็ต้องมีการวางแผนขยายการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาให้กลมกลืนกัน ส�าหรับปัญหาจะขยายในวิชาแขนง

ใดนัน้ กต้็องเป็นไปตามความต้องการในด้านพฒันาประเทศว่า ยังขาด

คน ต้องการคน ในแขนงใดบ้าง จากนัน้ยงัต้องมาพจิารณาถงึเรือ่งการ

ขยายอาจารย์ ปรบัปรงุหลกัสตูรวิชาการสอนกันต่อไป

การขยายอาจารย์เป็นปัญหาใหญ่ จะต้องแก้ระบบกนั จงึจะเป็น

ผล วิธีแก้ที่ใช้กันสมัยนี้ ก็คือ ถ้าอาจารย์ไม่พอ อาจารย์จะไม่อยู่ ก็

เอาไปข้ึนกบัส�านกันายกฯ เสยี จะได้มกีฎหมายพเิศษขึน้มา แต่จะเห็น

ได้ว่า เอาอ�านาจนายกฯ มาขู่ ไม่ได้เรื่องแน่ และการที่มหาวิทยาลัย

เป็นหน่วยราชการนี้ เป็นการขัดขวางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง 

ขัดขวางทั้งในทางโลกและขัดขวางทั้งในทางธรรม ขัดขวางทางโลก ใน

ด้านที่ว่าคนไหนไม่ดี ให้ออกไม่ได้ อาจารย์คนไหนดีจะส่งเสริมขึ้นไป

กว่าที่ระบบของ ก.พ. หรือ ก.ม. ก�าหนดไว้ไม่ได้ จะให้จ่ายเงินเดือน

มากกว่าข้าราชการธรรมดาก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต่างคนต่างแต่

ขวนขวายเสนอหน้าผูบั้งคบับัญชา จะได้เป็นชัน้เอกชัน้พิเศษเรว็ๆ อย่าง

นี้ใช้ไม่ได้ ขัดขวางทางธรรม เพราะเหตุว่า ไม่มีเสรีภาพทางวิชาการ 

อยูใ่กล้นายกฯ นายกฯ ว่าอะไรเป็นดีเสมอ จนกว่าจะตายไปแล้ว เป็น

อย่างนี ้เพราะฉะนั้นอะไรที่ขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศก็ต้องแก้กัน
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๗
คุณสมบัติของบัณฑิต ในข้อนี้ นายป๋วยได้อภิปรายแจ้งว่าการ

ที่จะให้บัณฑิตมคีุณสมบัตทิางด้านศีลธรรมกับการศึกษาวิชาศีลธรรม

นั้น น่าจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เพราะเรียนได้ อาจจะปฏิบัติไม่ได้ ทางที่ดี

ที่สุดคือปฏิบัติ คืออาจารย์ปฏิบัติเอง พ่อแม่ปฏิบัติ รัฐบุรุษปฏิบัติ ให้

มันถูกต้องจึงจะใช้ได้ ส่วนศีลธรรมที่สอนในโรงเรียนมัธยม ประถม

นั้น สอนกันผิดทั้งนั้น เช่น เห็นมีศีลธรรมน้อย ควรจะมีให้มากขึ้น ก็

ไปจัดหลักสูตรในโรงเรียน ไปเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือสอนขนบ 

ธรรมเนียมในการเข้าเจ้านาย ซึ่งเป็นคนละเรื่อง

แต่อย่างไรก็ตาม นายป๋วยเหน็ด้วยกับการทีใ่ห้บณัฑติมศีลีธรรม 

และไม่ใช่เฉพาะแต่บัณฑิตเท่านั้น คนที่ไม่ใช่บัณฑิตก็ควรจะต้องมี 

ศีลธรรมด้วย

๘
ในเรื่องต�ารา นายป๋วยได้ให้ความเห็นไว้ว่า ประเทศไทยยัง

จ�าเป็นจะต้องพึง่พาอาศยัต�าราภาษาอังกฤษต่อไปอีกหลายร้อยปี แม้แต่

ญีปุ่น่กต้็องพึง่ต�าราอเมรกินัและรสัเซยี อย่างไรกต็าม นายป๋วยได้ให้

ข้อคดิว่า อันท่ีจริงต�าราไทยก็ยงัพอม ีเช่น นกัศกึษาวชิาเศรษฐศาสตร์

อ้างว่าต�าราไม่มีอ่าน แต่ความจริงแล้วมีต�าราภาษาไทยในวิชานี้เป็น

จ�านวนมาก

อนึง่ อาจารย์ผูส้อนบางท่านกม็กัจะชอบผกูขาดในการสอนและ

ต�าราเรียน ถ้านิสิตนักศึกษาอ่านต�าราของคนอื่นก็อาจจะสอบตก ไม่

สนับสนุนให้อ่านต�าราของคนภายนอก และเวลาบรรยายก็มักจะใช้วิธี

บอกค�าบอกให้จด ซึ่งใช้ไม่ได้ในขั้นมหาวิทยาลัย



1๖๗ทัศนะทางการศึกษา

นายป๋วยได้กล่าวเลยไปถึงการวิจัยด้วยว่า จะหมายความกัน

อย่างไร ไม่ใช่ลอกต�าราเล่มหนึ่งเป็นการก๊อบปี้ ลอกสองเล่มเป็นการ

ค้นคว้า ลอกสามเล่มเป็นการวิจัย ควรจะเป็นการหัดให้ใช้ความคิดว่า

ต�าราถูกหรือผิดจะดีกว่า

๙
ส�าหรบัหวัข้อการคดัเลือกนักศกึษา นายป๋วยได้เริม่อภปิรายโดย

ให้ความเห็นว่า รัฐควรจะซื่อสัตย์ต่อประชาชน คือต้องบอกกับ

ประชาชนให้รู้ว่า เด็กบางคนอาจจะเข้ามหาวทิยาลยัได้ แต่บางคนอาจ

จะเข้าไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่ของแปลกอะไร ควบคู่ไปนั้นจะต้องส่งเสริมการ

ศึกษาขั้นอาชีวะ ซึ่งมีความส�าคัญที่สุดในการศึกษาของประเทศ

จากนั้นนายป๋วยชี้ให้เห็นว่า การคัดเลือกยังบกพร่องอยู่ เพราะ

นักเรียนหัวดีที่สอบเข้ามาเรียนเพียงชั่วคราวแล้วไปต่างประเทศ เช่น

นี้เป็นการแย่งที่นั่งและโอกาสของคนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา

๑๐
เร่ืองลักษณะพิเศษทางการสอนในมหาวิทยาลัยนั้น นายป๋วย

เสนอว่า

1. ผู้สอนจะต้องมีความหนักแน่น อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่

วิชาและนักเรียนที่ตนสั่งสอน

๒. การสอนนั้น เพียง สุ จิ ปุ ลิ เท่านั้นไม่พอ ต้องฝึกหัดนิสัย

การอ่าน ซึ่งมีความส�าคัญยิ่ง ควรฝึกให้มีตั้งแต่ชั้น ม.ศ. จนถึงขั้น

มหาวิทยาลัย และ
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๓. นักศึกษาควรมีเวลาอยู ่ตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู ้ควบคุม 

(Tutors) จึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เข้ามหาวิทยาลัยปีแรก

๑๑
นายป๋วยเสนอว่า คุณวุฒิของอาจารย์นั้น (ก) ควรจะเป็นผู้มี

ความรู้ (ข) สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นได้ และ (ค) เป็นผู้สามารถ

ให้นักเรียนคิด เรียน และฝึกฝน ๓ ข้อนี้จะขาดเสียมิได้

เรื่องการจัดระบบอาจารย์เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างการสอน

และการวิจัย นายป๋วยเสนอว่า จ�าเป็นต้องสนับสนุนเรื่องการให้หยุด

สอนชั่วคราว เพื่อท�าการค้นคว้าวิจัย ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยอยู่ในราชการ 

กต้็องให้ ก.พ. หรอื ก.ม. อนญุาตเป็นพเิศษ ถ้าไม่อยูใ่นระบบราชการ

ก็ยิ่งท�าให้สะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คือ ชาวนา

และกระบืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัยกับหน่วย

ราชการ หมายความว่า ถ้าทางราชการต้องการนักเศรษฐศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัย ก็ให้ยืมไปสัก ๒ ปี แล้วกลับมาสอนใหม่ แต่การขอยืม

ตัวอย่าให้ขาดไปเลย ถ้าขาดแล้วจะเกิดผลเสีย

นายป๋วยกล่าวว่า เรือ่งมหาวิทยาลยัเป็นราชการนัน้ เหน็ด้วยว่า

ปัจจุบันมีถึง ๘ นาย จริงอยู่ แม้ไม่เป็นราชการก็คงมีหลายนาย 

เหมือนกนั แต่การเป็นราชการดไีม่เท่ากบัการไม่เป็นราชการ

นายป๋วยกล่าวว่า การส่งเสริมมาตรฐานของอาจารย์นั้น ไม่ได้

อยู่ที่การค้นคว้าเผยแพร่อย่างเดียว งานวิจัยกับงานสอนควรไปเท่าๆ 

กัน แต่มิได้หมายความว่าจะให้งานวิจัยมารวมอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่ง

เดียว มิฉะนั้นแล้วสถาบันทางอื่นซ่ึงมีหน้าที่ค้นคว้า อย่างสถาบัน

วิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่ได้ท�าหน้าที่ซึ่งเขากระท�า

ตลอดมาด้วยดี ถ้าหากว่ากระทรวงทบวงกรมจะวิจัย ก็ให้วิจัยไปด้วย 
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แต่มหาวทิยาลัยจะอทิุศเงนิอุทิศตนเพ่ือการวิจัยเพือ่การเผยแพร่ให้มาก

นายป๋วยกล่าวเกีย่วกบัการเผยแพร่วิชาการว่า เข้าใจว่าตามปกติ 

อาจารย์ควรมเีวลาว่างพอสมควรระหว่างปิดเทอม น่าจะร่วมกันท�างาน 

extension โดยรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยสนบัสนุนให้เดนิทางไปบรรยาย

ตามชนบทที่ไม่มีมหาวิทยาลัย วิธีนี้อาจจะให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังมาก

๑๒
เร่ืองการเกบ็ค่าเล่าเรยีน นายป๋วยสนบัสนนุในข้อทีว่่าไม่ควรขึน้

ค่าเล่าเรียน เพราะอย่างไรมหาวิทยาลยักจ็ะพ้นแอกแห่งการเงนิของรฐั

ไปไม่ได้ ข้อส�าคัญ มหาวิทยาลัยควรเสนองบประมาณการเงิน ว่า

ต้องการปีหนึ่งเท่าไหร่ และจะใช้จ่ายอย่างไร

เรื่องการบริหารมหาวิทยาลัย นายป๋วยตั้งข้อสงสัยว่า จุฬา- 

ลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีรายได้มากมาย นอกเหนือจากที่ได้จากรัฐ 

จฬุาฯ ได้เคยเสนองบประมาณต่อสภามหาวิทยาลยัหรอืเปล่าว่าปีหนึง่ๆ 

ตนมีรายได้เท่าไร ได้แล้วจะเอาไปท�าอะไรบ้าง ที่มหาวิทยาลัยธรรม- 

ศาสตร์นั้น เวลาประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีการเสนองบ

ประมาณแยกออกเป็น ๒ แผนก แผนกหนึ่งคืองบประมาณแผ่นดิน 

อกีแผนกหนึง่คอืงบประมาณอนัหามาได้เอง กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ย่อมมีสิทธิที่จะพิจารณาดูได้ว่า ที่เสนอนั้นชอบหรือมิชอบประการใด 

ถ้าไม่เสนองบประมาณขึ้นมา กรรมการก็แสดงฤทธิ์อะไรไม่ได้ ก็เลย

มีแต่เรื่องอันน่าเบื่อ เพราะคณบดีและกรรมการก็หน้าเก่าๆ เลือกขึ้น

ใหม่ก็คนเดิมเสียเป็นส่วนมาก มิเช่นนั้น ก็ท�าหน้าที่พิจารณาไล่เด็ก 

ซึ่งนานๆ จะมีสักครั้ง

ว่าโดยเนือ้แท้แล้ว สภามหาวทิยาลยัมหีน้าทีพ่จิารณาหลกัสตูร

และการเงิน โดยเฉพาะการเงิน ควรใช้นักธุรกิจมาดูแล อย่างเช่น 
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ลอร์ดเคนส์เอาเงินของคิงส์คอลเลจ ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไปเล่น

แชร์ จนคอลเลจนั้นร�่ารวยหนักหนา ถึงเราจะไม่ต้องเสี่ยงขนาดเคนส์ 

แต่จะมาเก็บเงินดังยายแก่เก็บทรัพย์ หรือดังวัดกับที่ธรณีสงฆ์นั้น ไม่

สมควร เพราะรายได้ไม่งอก ใครๆ ก็รู้ ส�านักงบประมาณก็รู้ ว่า

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยันัน้ร�า่รวย มทีีด่นิมากมาย แต่ก็ไม่มใีครทราบ

ว่า ท�าเงินให้เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเพียงใด

๑๓
นายป๋วยเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรวางแผนเสนอสภาพัฒนา

เศรษฐกิจ นายป๋วยว่า คนส่วนมากมักไม่รู้หน้าที่ของสภาพัฒนา น่าที่

จะลองติดต่อดู และการท่ีวางแผนจะต่างคนต่างท�าไม่ควร พวกครู 

อาจารย์หนุ่มๆ ควรร่วมแรงร่วมก�าลังกัน มิใช่เพื่อตั้งเป็นสหพันธ์

กรรมกร ท�าอย่างนี้ไม่ได้ผล ขืนท�าขึ้นจริงๆ นายกรัฐมนตรีจะมาเป็น

ประธานสหพันธ์ดังกล่าวเสียเอง จะให้ได้ผลนั้น ต้องร่วมหัวกัน อย่าง

น้อยก็ประชุมระบายทุกข์ยากสู่กันฟังได้ เบาใจไปเปลาะหนึ่ง และ

ท�าการร่วมกัน ช่วยกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อน มักได้ผลดีกว่าท�าคนเดียว 

ทั้งยังจะรู้จุดแข็งจุดอ่อน เป็นประโยชน์แก่กันและกันด้วย ปะเหมาะ

เคราะห์ดีอาจส�าเร็จได้ง่ายๆ 

แม้กบัส�านักงบประมาณกอ็ย่าได้ไปกลวัเกรง อย่าละหลกัการและ

อุดมการณ์ อย่าหาทางออกง่ายๆ ด้วยวิธว่ิีงไปประจบข้าราชการผู้น้อย

ในส�านักงบประมาณ เพราะบุคคลดังกล่าวตัดสินชี้ขาดไม่ได้ อย่าไป

กลวัว่าเขาจะอาฆาต ต้องสูข้ึน้เรือ่ยๆ จนระดบัอธกิารบดีกบัอธบิดกีรม

บัญชีกลาง จนถึงเจ้ากระทรวง และคณะรัฐมนตรีในที่สุด ถ้าไม่ได้ก็

แล้วไป ปีหน้าเอาใหม่ ท้ังนี้แหละท้ังนั้น นายป๋วยก็สงสัยว่า บางที

ภายในมหาวิทยาลัยเองจะมีอุปสรรคทางผู้ใหญ่ ไม่ให้อาจารย์หนุ่มๆ 
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สาวๆ ท�าการอย่างเตม็ทีก่ไ็ด้ดอกกระมงั

อนึ่ง นายป๋วยเตือนที่ประชุมว่า อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้ังแต่

สมัยนายบุญมา วงศ์สวรรค์ ได้เคยส่งจดหมายเวียนถึงสถาบันต่างๆ 

ว่าถ้าท�าตามระเบียบของกระทรวงการคลังไม่ได้ ขอให้ส่งผู้แทนไป

เจรจา แต่ก็ไม่มีใครส่งไปเลย เพราะฉะนั้นทางที่ดีควรมีโอกาสได้พบ

กับเจ้าหน้าที่การเงินเสียบ้าง เพื่อหาทางเข้าใจซึ่งกันและกัน

๑๔
เร่ืองการหางานให้เด็กท�านี้ นายป๋วยกล่าวว่า กรมประชา- 

สงเคราะห์ และนายพร้อม พานชิภกัด์ิ ก�าลงัร่างโครงการแก้ไขอยู่ เช่ือ

ว่าจะหาทางขจัดปัญหาบัณฑิตว่างงานได้ แต่ในระยะนี้ควรขอร้องให้

อธกิารบดหีางานให้บณัฑติท�า เพราะอย่างน้อยก็จะเป็นผลได้ส่วนส�าคญั

อันผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวจะช่วยมหาวิทยาลัยได้จริงๆ นอกจากนี้ 

มหาวิทยาลัยควรวางนโยบายระยะยาว ในอันที่จะขจัดปัญหาบัณฑิต

ไม่มีงานท�า โดยการเชิญพ่อค้านายธนาคารและประชาชนเข้ามาเป็น

กรรมการในมหาวิทยาลยัเสยีบ้าง อย่าใช้แต่ข้าราชการอย่างเดยีว ท้ังนี้

กเ็พือ่ทีผู่ม้อีาชีพอ่ืนๆ จะได้แนะน�าให้มหาวิทยาลัยด�าเนนิการ วางหลกั

การผลิตนิสิตให้เหมาะแก่ความต้องการของโลกภายนอกด้วย

๑๕
เท่าทีส่มัมนากนัมาตลอดเวลานี ้นายป๋วยเหน็ว่า ผูแ้สดงทศันะ

ต่างๆ กันนั้นล้วนประสบอุปสรรคทุกข์ร้อนอยู่ทั้งสิ้น จึงมาระบายสู ่

กันฟัง นักการเมืองบางคนอาจเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นวิธีการ

บ่อนท�าลายแบบคอมมวินสิต์กไ็ด้ จึงใคร่ขอกล่าวแก้ว่าหาเป็นเช่นนัน้ไม่ 
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แท้ที่จริง การกล่าวความจริงสู่กันฟังเช่นนี้ นานๆ จะมีขึ้นในเมืองไทย

สักครั้ง 

จริงอยู่ ความจริงอาจมองได้หลายแง่ คนหนึ่งเห็นไปแง่หนึ่ง ก็

พดูมาจากใจจรงิแตใ่นแงน่ั้น อกีคนอาจเหน็อีกแง่พดูอีกแงก่็ได ้ฉะนั้น 

ขออย่าได้กลัวความจริง ควรหาทางรวบรวมข้อคดิความเหน็ ตลอดจน

ค�าพดูเหล่านี ้ตพีมิพ์เป็นเล่ม อย่าไปแก้ไขตดัตอนข้อความท่ีเป็นความ

จริง เพราะความจริงเช่นนี้มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อ

ตีพิมพ์แล้ว ควรแจกไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่างๆ อธิการบดี 

คณบดี ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ฯลฯ ให้ส่งถึงท่านเหล่านั้น

แต่ละคน เป็นส่วนบุคคล ขืนส่งเสนอขึ้นตามแบบราชการอาจไม่ถึง

ท่านดังท่ีบางคนเกรงกลัวกันว่า มัวแต่แทงหนังสือปะหน้า แล้วก็ไม่มี

ใครอ่าน ในที่สุดรายงานนั้นก็มาถึงผู้เสนอคนเดิมนั่นเอง ถึงจะส่งตรง

ทีแ่ต่ละท่านเป็นรายบคุคล ท่านอาจจะไม่อ่านกไ็ด้ แต่เรากไ็ด้ชือ่ว่าท�า

หน้าที่ของเราแล้ว ปะเหมาะเคราะห์ดี ท่านอ่านข้ึนมา และข้อความ

บางตอนไปก่อให้ท่านเกิดมติอะไรใหม่ๆ ขึ้น ก็อาจจะเกิดผลในทางดี

ขึน้กไ็ด้ ข้อส�าคญัต้องระวงัอย่าให้ข้อเทจ็จรงิผดิพลาดได้ แม้จะเป็นข้อ

ความเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องตรวจดูให้ดี ถ้าพูดขัดกันเองในเร่ืองข้อเท็จ

จริงแล้ว จะท�าให้น�้าหนักลดลงไปมาก

ส�าหรับนายป๋วยเองนั้นเห็นว่า อนาคตของประเทศชาติขึ้นอยู่

กับคนหนุ่ม การ “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา” นั้นเป็นของดี เมื่อรู้แล้วต้องเอา

มาขยายสู่กัน เพื่อหาทางท�าให้สังคมและประเทศชาติเจริญขึ้น ข้อน่า

วติกกค็อื คนหลายคนทีว่่ารูว้ชิานัน้ เมือ่ยงัหนุม่กย็งัท�าการเข้มแขง็เพือ่

สังคม เพราะตัวเองก็ยังต้องต่อสู้เพื่อตัวเองด้วย ครั้นเติบใหญ่ข้ึน มี

ต�าแหน่งหน้าท่ีการงานและการเงินมั่นคงแล้ว ก็เลยละสุภาษิตวรรค

แรกของสนุทรภูเ่สยี หนัมายดึวรรคหลงัว่า “รูร้กัษาตวัรอดเป็นยอดด”ี 

มิไยที่สังคมจะยังต้องการความช่วยเหลือจากตัวอยู่เพียงไรก็ตาม



มหาวิทยาลัย
อารัมภบทของอาจารย์ป๋วย 

ในรายงานผลการสัมมนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 

วันที่ 1๖–1๘ กรกฎาคม ๒๕๐๙  

ณ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านอธิการบดี ท่านปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี สหายอาจารย์ทั้งหลาย

อารัมภบทที่กระผมจะขอเสนอในเช้าวันนี้ก่อนการประชุมตาม

รายการนั้นได้แก่เรื่องความเห็นทั่วๆ ไปเก่ียวกับการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย แต่ก่อนท่ีกระผมจะเสนอถึงเร่ืองการบริหารงานของ

มหาวทิยาลยั กระผมคดิว่าควรจะท�าความเข้าใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์

ของการศกึษาระดบัอดุมศกึษาก่อน เพราะฉะนัน้กระผมจะขอเริม่ด้วย

วัตถุประสงค์และจะต่อด้วยข้อคิดบางประการที่เกี่ยวกับลักษณะของ

มหาวทิยาลยั ทีก่ระผมคดิว่าควรจะเป็นเพ่ือจะน�าไปสูว่ตัถปุระสงค์นัน้ 

หลังจากนั้นก็ใคร่จะวิเคราะห์ถึงหลักการที่จะท�าให้ลักษณะอันดีของ

มหาวิทยาลัยในข้อ ๒ เกิดขึ้นได้ ในตอนท่ี ๔ กระผมจะขอเปรียบ

เทียบลักษณะเหล่านั้นกับลักษณะของหน่วยราชการโดยปกติ เพื่อจะ

ให้พิจารณาได้ต่อไปว่าการบริหารงานมหาวิทยาลัยนั้นควรจะด�าเนิน

เป็นประการใด ส�าหรับรายละเอยีดในการพิจารณาเรือ่งการบรหิารงาน

มหาวิทยาลัยนั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดการเตรียมการสัมมนาในวันนี้ก็ได้

เตรียมไว้เป็น ๔ หัวข้อ และ ๔ กลุ่มด้วยกัน เพราะฉะนั้นกระผมจะ

ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดถือว่าการที่กระผมพูดในตอนนี้เท่ากับ
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ออกแขกเท่านั้น ส่วนจริงๆ นั้น จะเกิดขึ้นในวาระต่อไป และในวาระ

พรุ่งนี้

๑.�วัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับอุดม
กระผมใคร่จะเสนอเป็นข้อแรกในเรื่องวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาระดับอุดมว่า มีความมุ่งหมายอยู่ที่จะเสริมสร้างสติปัญญาของ

นิสิตและนักศึกษา ให้สามารถเป็นผู้ท่ีจะท�าประโยชน์แก่ตนเองแก่

ครอบครัว และแก่ประเทศชาตไิด้ ท�าประโยชน์ด้วยวธิพีเิศษกว่าบคุคล

ธรรมดา ที่กล่าวนี้มิได้หมายความว่านักศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ขั้น

อุดมศึกษา จะต้องเป็นเทวดาดีเลิศมากกว่าคนอื่นหามิได้ แต่

หมายความว่าเม่ือต่างคนมีความรู้ความสันทัดแตกต่างกันไป ต่างคน

ต่างกจ็ะท�าหน้าท่ีแตกต่างกนัไป และเนือ่งด้วยบัณฑติขั้นอุดมศึกษามี

ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษระดับสูงกว่าคนอ่ืน จึงมีหน้าที่และความรับ

ผิดชอบพิเศษไปกว่าผู้อื่น กระผมจะขอเรียนเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

1. เราควรจะเสริมสร้างสติปัญญาของนสิิตนกัศึกษา ให้สามารถ

เรียนรู้ในวิชาการโดยทั่วไปให้กว้างขวางเหมาะแก่สภาวะแห่งโลกและ

เหตุการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้นิสิตนักศึกษานั้น เมื่อส�าเร็จ

การศึกษาขึ้นไปแล้วเป็นก�าลังส�าคัญในด้านที่จะเป็นองค์ปัญญาแห่ง

สังคม หรืออีกนัยหนึ่งบัณฑิตจะต้องเป็นปัญญาชน

๒. เราจะต้องเสริมสร้างให้สติปัญญาของนิสิตนักศึกษาได้

สามารถเรียนรู้วิชาเฉพาะของตน เพื่อที่จะท�าประโยชน์แก่ตนเองและ

แก่ประเทศชาตใินการประกอบสมัมาอาชวีะ หรืออกีนยัหนึง่เพือ่ให้เป็น

ผู้สันทัดกรณีแต่ละแขนง

๓. นสิตินกัศกึษานัน้ ควรจะได้รับการสนบัสนนุให้รูจ้กัวเิคราะห์

และมีวิจารณญาณเป็นอิสระ ไม่ใช่เชื่อค�างมงายซึ่งเป็นข่าวลือ หรือ
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เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดๆ กันสืบมา ทั้งนี้ก็มิใช่อื่นไกล คือเป็นการศึกษา

ด�าเนินรอยแบบเดียวกับที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ คือ

สามารถล่วงพ้นไปจากอวิชชา ท�าให้ปัญญาเตบิโตขึน้ด้วยการวเิคราะห์

และพิจารณา มิใช่ด้วยการเชื่อถืออันงมงาย

๔. สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ยังมี

ความส�าคัญอยู่อีกประการหนึ่ง คือ มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้องค์

วชิาได้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ทีเ่รียกว่าองค์วิชานัน้ ก็หมายความว่าส่วนรวม

ของวิชาแต่ละแขนงซึ่งใครๆ ได้เล่าเรียนประกอบกันขึ้นมาจนกระทั่ง

ถอืได้ว่าเป็นองค์ประกอบอนัจะก้าวหน้าอยูเ่สมอ องค์ประกอบของวชิา

นี้ประกอบด้วย ๒ ประการ คือ ด้านทฤษฎีและด้านประยุกต์ ทฤษฎี

นั้นกระผมเปรียบเสมือนหนึ่งแก่นสาร ส่วนองค์วิชาทางด้านประยุกต์

นั้นเปรียบเลือดเนื้อซึ่งเห็นได้ แก่นสารนั้นเป็นนามธรรมซึ่งเห็นไม่ได้ 

แต่ทั้ง ๒ ด้านนั้นเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันและเป็นประโยชน์ทั้ง ๒ 

ประการ ท่านทั้งหลายคงจะไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องให้กระผมอธิบายจน

ละเอยีดนกั แต่ใคร่จะเสนอเป็นการสรปุว่าในด้านทฤษฎนีัน้ให้ประโยชน์

แก่ปัญญา และนิสิตนักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้เป็นประทีปส่อง

ไปในท่ีมดืมนให้สว่างไสว ขจดัปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีส่วนวชิาการ

ซึง่จะน�ามาใช้ประยุกต์นัน้เปรยีบได้เหมือนเลอืดเนือ้ยงัประโยชน์ให้แก่

การปฏิบัติงานของแต่ละคน และอ�านวยให้สังคมได้รับก�าลังงานตาม

ความจ�าเป็นแต่ละด้าน กระผมใคร่จะขอย�้าอยู่ข้อเดียวในชั้นนี้ว่า เรา

จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหามิได้ จ�าเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีและจ�าเป็นที่

จะต้องมีประยุกต์
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๒.�ลักษณะของมหาวิทยาลัย�

���ซึ่งจะน�าไปสู่วัตถุประสงค์
กระผมใคร่จะขอเชญิท่านท้ังหลายมาร่วมพจิารณาว่า ถ้าหากว่า

วัตถุประสงค์ดังที่กระผมได้เสนอไว้แล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะได้พูดขาดไป

บ้าง บกพร่องบ้าง ผิดพลาดบ้าง ก็ยังนับว่าพอใช้ได้ ตามความเข้าใจ

ส่วนรวม ถ้าวัตถุประสงค์เป็นอยู่เช่นนั้นแล้วมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็น

เครื่องมือให้เราน�าไปสู่วัตถุประสงค์นั้น ควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ในชั้นนี้กระผมใคร่จะขอข้ามไปถึงข้อโต้เถียงว่าอย่างไรเป็น

มหาวิทยาลัย และอย่างไรไม่เป็นมหาวิทยาลัย การศึกษาขั้นอุดมมี

สถาบนัต่างๆ กนั จะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยลกัษณะใดก็แล้วแต่ กระผม

ขอไม่พิจารณาในเรื่องนี้ ถือว่าไม่จ�าเป็น ไม่จ�าเป็นเพราะเหตุว่าเราจะ

ตีความว่ามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชนิดที่มีการศึกษาทุกแขนง

สมบรูณ์กดี็ หรือจะตคีวามไปในแง่ทีว่่าไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องสมบรูณ์ เป็น

เพียงสถาบันเทคนิคขั้นอุดมซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นแขนงๆ ไปก็ไม่

แปลก และลกัษณะทัง้หลายทีก่ระผมใคร่จะขอเสนอในตอนนีค้งจะยงั

ใช้ได้อยู่ จะมย่ิีงหย่อนกว่ากนักเ็พียงแต่ในข้อปลกีย่อย เพือ่จะให้บรรลุ

ถึงวัตถุประสงค์นี้ ที่ได้เสนอเมื่อกี้นี้

สถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นท่ีจะต้องมีลักษณะในส่วนต่างๆ  

ดังต่อไปนี้ คือ

1. มีอาจารย์พอสมควร

๒. มีนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพพอสมควร

๓. มีวิธีการศึกษาชนิดที่เป็นอิสระ

๔. มีเครื่องมือพอ

๕. มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่เป็นอันดี
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กระผมใคร่จะขอขยายความเนื่องด้วยเวลาน้อยแต่เพียงย่อๆ

1. อาจารย์ที่จะเหมาะแก่การที่จะน�าเราไปสู่วัตถุประสงค์ข้าง

ต้นนั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีความรักในอาชีพ กล่าวคือมีฉันทะ ไม่ได้ถือ

มหาวทิยาลยัแต่เฉพาะเป็นเรือจ้างส�าหรับท่ีจะข้ามไปสู่ฟากข้างโน้นเพือ่

ที่จะได้มีการยกย่องนับถือแต่อย่างเดียว จ�าเป็นที่จะต้องมีความใฝ่ใน

วิชาจริงๆ ในการสอนจริงๆ และอาจารย์ที่จะมีความนิยมในการอาชีพ

ของตนนั้น ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีอะไรมาสอนเขาได้ คือมีวิชาที่ทันสมัย

อยู่เสมอ การทีจ่ะมวิีชาทีท่นัสมยัชนดิทีจ่ะมาเผยแพร่แก่นกัศกึษาและ

นสิติได้ กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมุง่วิจัยให้ได้ประโยชน์ต่อองค์วชิาของตน และ

ในการวิจัยนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อจ�ากัดกีดขวาง มีข้อที่จะท�าอะไรไม่ได้

ดังใจก็ย่อมจะวิจัยให้วิชาแตกฉานไปมไิด้ เพราะฉะนัน้จึงเป็นข้อส�าคญั

ส�าหรบัในส่วนอาจารย์ว่า อาจารย์จ�าเป็นที่จะต้องมีอิสรภาพในการคิด 

ในการสอน ในการวิจัย และในการเผยแพร่วิชาของตน

๒. ส�าหรับนิสิตนักศึกษา ประการที่ ๒ นั้น จ�าเป็นที่จะต้องมี

ความรู้เบื้องต้นพอที่จะด�าเนินในการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยเป็น

ธรรมดา จ�าเป็นที่จะต้องมีความรักในวิชาที่ตนจะเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อให้

สันทัด ไม่ใช่ว่าพยายามที่จะศึกษาเข้าเป็นแพทย์ ตกแพทย์ขอเรียน

วศิวกรรม ตกวศิวกรรมขอเรยีนเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ถ้าเป็นเช่นนัน้

ไม่อยากรับเข้ามาเป็นนกัศกึษาขัน้มหาวิทยาลยั อนึง่ นกัศกึษามคีวาม

จ�าเป็นท่ีจะต้องรู้จกัใช้ความคดิ เพราะเหตวุ่าความคิดเป็นเครือ่งมอืไป

สู่วชิา จะต้องสอนให้ใช้ความคดิได้ นกัศกึษาที่ส�าเร็จชั้นมัธยมมาเป็น

อย่างดีก็อาจจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ แต่อาจยังไม่ได้ใช้ความ

คิดเป็นอิสระ เม่ือมาเรียนขั้นอุดมศึกษาก็จ�าเป็นที่จะต้องสอนให้ใช้

ความคิดเป็นอิสระ และเมื่อมีอิสระในความคิดแล้ว การที่จะให้วิชา

แตกฉานต่อไปกจ็�าเป็นทีจ่ะมอีสิรภาพในการเขยีน การพดู การอภปิราย 

โต้ตอบกับอาจารย์ และโต้ตอบกับนักศึกษาด้วยกัน
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๓. วิธีการสอนการศึกษา ในขั้นอุดมศึกษานั้นมีลักษณะแตก

ต่างไปกว่าวิธใีนการสอนและเรยีนชัน้มธัยม วิธกีารศึกษาโดยอิสระนัน้ 

เป็นการสอนชนิดที่ตรงกันข้ามกับการสอนแบบนกแก้ว คือแทนที่จะ

ให้นักศึกษาพูดซ�้า คิดซ�้า เขียนซ�้า ในสิ่งที่อาจารย์แต่ละท่านพูด การ

สอนนั้นควรจะใช้วิธีเบิกทางมากกว่าที่จะขยายความ เบิกทางและ

แนะแนวเพื่อให้นักศึกษาของเราสามารถได้ด�าเนินการต่อไป มีการส่ง

เสริมให้นกัศกึษาคดิ ให้ค้น ให้วิจยัด้วยตนเอง และเพือ่ทีจ่ะให้สามารถ

ทีจ่ะถ่ายทอดวชิาความรูข้องคนนัน้ต่อกนั ทัง้นีจ้�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารส่ง

เสริมให้มีการอภิปรายโต้ตอบกันได้ทั้งวาจาและอักษร อนึ่ง นักศึกษา

ไม่ควรที่จะเพ่งเล็งแต่วิชาเฉพาะของตน จ�าเป็นที่จะต้องสนใจใน

วิชาการด้านอื่น เพราะเหตุว่าวิชาการต่างๆ มีส่วนประกอบกัน พึ่งพา

อาศยัซึง่กนัและกนั จ�าเป็นทีจ่ะต้องให้สมบูรณ์ในตวันกัศกึษาแต่ละคน

พอสมควร

๔. เครื่องมือในการศึกษา ขั้นอุดมศึกษานั้นจ�าเป็นที่จะต้องมี

พิเศษไปจากเครื่องมือในการใช้ปฏิบัติราชการปกติ และผิดไปจาก

เครื่องมือที่จะต้องใช้ส�าหรับในการศึกษาขั้นมัธยม นักศึกษาจ�าเป็นที่

จะต้องมีห้องพักผ่อน และไม่ใช่ห้องพักผ่อนแต่เฉพาะในคณะหรือใน

แขนงวิชาของตน ถ้าหากว่าสามารถท�าท่ีพักผ่อนให้นักศึกษาแต่ละ

คณะได้มารวมกันพักผ่อน ได้มีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดวิชาซึ่งกันและ

กัน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และแท้จริงรวมถึงอาจารย์ด้วย โอกาส

ที่อาจารย์และศิษย์จะได้วิสาสะกันก็ควรจะถือเป็นของส�าคัญ อาจารย์

กบัอาจารย์จากแผนกวิชาต่างๆ วิสาสะกนั นสิติและนกัศึกษา อาจารย์ 

ผูว้จิยั จ�าเป็นท่ีจะต้องคละและผสมกนัอยูเ่สมอ ท�านองเดยีวกนักบัวดั

ในพุทธศาสนา หรือวัดโบราณในคริสต์ศาสนา การอยู่ร่วมกัน เรียน

ด้วยกนั อภปิรายด้วยกนั เป็นของส�าคญัทีจ่ะพาให้ท้ังศิษย์และอาจารย์

ไปสู่ความรู้อันเป็นประโยชน์สูงๆ ขึ้นไป
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๕. ในประการที่ ๕ มหาวิทยาลัยต่างๆ จ�าเป็นที่จะต้องมีความ

สัมพนัธ์ซึง่กนัและกนั เพราะองค์วิชานัน้จะสมบรูณ์ได้ก็โดยน�าสิง่ต่างๆ 

มาประกอบกัน มหาวิทยาลัยใดขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จะได้

สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่มหาวิทยาลัยอื่นมีดีกว่ามาสนับสนุน 

และความสมัพนัธ์ดงักล่าวนีม้ไิด้หมายแต่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ แต่กินความถึงความสัมพันธ์ของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ระหว่างประเทศด้วย

๓.�หลักการของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีลักษณะอันควร ในตอนที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยควรจะมีหลักการบริหารดังต่อไปนี้

1. จะต้องมีอิสรภาพในการบริหารด�าเนินงาน ในการเผยแพร่

และส่งเสริมวิชาการ

๒. อิสรภาพในการบริหารด�าเนินงาน เสรีภาพในการเผยแพร่

และส่งเสริมวิชาการดังกล่าว จะต้องอยู ่ในขอบเขตแห่งวินัยและ

ระเบียบซึ่งมหาวิทยาลัยเองพึงเป็นผู้ก�าหนด

๓. มหาวิทยาลยัต่างๆ ไม่จ�าเป็นจะต้องก�าหนดระเบียบและวนิยั

ของตนให้อยูใ่นกรอบเดยีวกนั เพราะเหตวุ่าแต่ละมหาวทิยาลยักม็คีวาม

ต้องการอยู่ในลักษณะต่างๆ กันไป แต่อย่างไรก็ตาม ควรจะมีความ

สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่ออ�านวยให้สิ่งท่ีจะท�าร่วมกันได้นั้น 

สามารถประสานกนัได้และเพือ่หลกีเลีย่งการท�าซ�า้กัน หรอืการกระท�า

ที่อาจจะก่อความเสียหายซึ่งกันและกัน

๔. หลักการทีส่�าคญัทีส่ดุทีก่ระผมใคร่จะเสนอต่อทีป่ระชมุนีค้อื

มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ควรจะเป็นหน่วยราชการ เพราะเหตุใดมหา- 

วทิยาลยัจงึไม่ควรจะเป็นหน่วยราชการ ขอเสนอตอบว่าการบรรจแุต่งตัง้ 
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ถอดถอน ปูนบ�าเหน็จรางวัล ตามแบบราชการทั่วไปนั้นใช้กับอาจารย์

ไม่ได้ อาจารย์ที่ดีกับข้าราชการที่ดีไม่เหมือนกัน การที่มหาวิทยาลัย

แห่งใดแห่งหนึ่งมีความประสงค์ที่จะบรรจุผู้มีอาวุโส และมีคุณวุฒิสูง

จากภายนอก เข้ามาเป็นศาสตราจารย์ในมหาวทิยาลยัแห่งใดแห่งหนึง่ 

ท่านจะเหน็ได้ว่าจะท�าไม่ได้ เพราะเหตวุ่าบุคคลคนนีไ้ม่เคยสอน เพราะ

ฉะนั้นเป็นศาสตราจารย์ไม่ได้ บุคคลนี้ไม่เคยเป็นข้าราชการ เพราะ

ฉะนัน้เข้ามาในมหาวทิยาลยัไม่ได้ ถ้าจะเข้ามาจะต้องเข้ามาเป็นชัน้ตรี 

หรือถ้าจะเข้ามาเป็นชั้นพิเศษจะต้องเป็นวิสามัญ เป็นศาสตราจารย์

ธรรมดาไม่ได้ อีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีการปูนบ�าเหน็จ สมมุติว่าเราเกิด

มาเปรียบเทียบอาจารย์มหาวิทยาลัย ๒ คน คนหนึ่งยังหนุ่มอยู่ซึ่ง

ส�าเร็จมาใหม่ๆ และสามารถที่จะคิดค้นอะไรมาเป็นพิเศษชนิดที่เรียก

กันว่าจีเนียสทีเดียว ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมมาก กับอาจารย์อีก

คนหนึ่ง อาจารย์ ข. ซึ่งปีแล้วปีเล่าสั่งสอนนักเรียนด้วยวิชาที่ตัวได้มา

เมื่อ ๕๐ ปีก่อน ๒ คนนี้เราจะเห็นได้ว่าตามระบบราชการปัจจุบัน 

อาจารย์ ข. จะต้องเป็นศาสตราจารย์ ส่วนอาจารย์ ก. ถ้าหากว่ามาจาก

เมอืงนอกใหม่ๆ ถงึแม้ว่าจะคดิค้นอะไรได้ อย่างมากกเ็ป็นอาจารย์โท 

เราไม่สามารถทีจ่ะท�าให้การปนูบ�าเหนจ็รางวลันัน้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ 

ตามลกัษณะของมหาวิทยาลยัได้ วิธีการท�างานของมหาวทิยาลัยกบัวธีิ

ปฏบิตัริาชการปกตกิม็ผีดิเวลากนั เวลาท�างานเวลาหยดุต่างกนั ท่ีส�าคญั

ที่สุดก็คือหน่วยราชการทั่วไปนั้นต้องรับใช้รัฐบาลในขณะใดขณะหนึ่ง 

แต่ส่วนของมหาวทิยาลัยนัน้ต้องรบัใช้รฐับาลเหมอืนกนั แต่เป็นรองลง

ไป มหาวิทยาลัยต้องบริการให้ชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ

เฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งก็คือ ข้าราชการต่างๆ 

ต้องปฏบิตัริาชการตามวินยัของข้าราชการ จะให้สัมภาษณ์หนงัสือพิมพ์

ไม่ได้ จะเขยีนลงหนงัสือพมิพ์ไม่ได้ ถ้าหากว่าผูบั้งคบับัญชาไม่อนญุาต 

ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นตรงกันข้าม มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่วิชา
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ความรูข้องตนให้สาธารณชนทัว่ไปทราบ ถึงแม้ว่าจะขดักับนโยบายของ

รัฐบาลในปัจจุบันแห่งใดแห่งหนึ่ง มีความจ�าเป็นที่จะต้องเสนอวิชา

ความรู้ มีสิ่งที่จะแสดงออกไป ถ้าหากว่าอาจารย์ใดมัวแต่เก็บเงียบใน

สิง่ทีต่นเหน็ว่าควรจะเผยแพร่ สิง่ทีต่นเหน็ว่าเป็นวชิาการแล้ว ผูน้ัน้จะ

ถือว่าเป็นอาจารย์หามิได้

๕. อาจารย์มหาวทิยาลยัต้องใฝ่ในวชิาการเป็นเบือ้งต้น การปฏบิตัิ 

งานนั้นเป็นรอง เพราะเหตุว่าต้องท�างานเกี่ยวกับวิชาการ ข้าราชการ

ปกตใินหน่วยงานราชการท่ัวๆ ไป ต้องใฝ่ในด้านปฏบิตัเิป็นเอก วชิาการ

ต้องถือเป็นโท ถ้าหากว่าการปฏิบัติราชการบกพร่อง แม้ว่าจะมีหน่วย

วิจัยในหน่วยราชการนั้นดีสักเพียงใด งานราชการแผ่นดินก็จะเดินไป

ด้วยดีไม่ได้

๔.�การบริหารมหาวิทยาลัย
ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยกับกระผมทุกข้อหรือไม่ใน

สาระส�าคัญของอารมัภบทนี ้ท่านคงจะเหน็ต้องกนัว่า เรือ่งทีส่�านกังาน

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีจัดให้เรามาสัมมนากันคราวนี้เป็นเรื่องที่

ส�าคัญอย่างยิ่ง และหัวข้อที่ให้แยกอภิปราย ๔ ข้อนั้น ก็เป็นหัวข้อ

ประเดน็ทีจ่�าต้องคดิอ่านหาวธิปีรบัปรงุให้การบรกิารมหาวทิยาลยัและ

การศกึษาข้ันอดุมด�าเนนิไปในทางท่ีดท่ีีชอบ เพราะมหาวทิยาลยัจะต้อง

กระท�าการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าในระยะยาวพอ

สมควร เพื่อบริการนักศึกษาและองค์วิชา ข้อนี้คงจะเป็นหัวข้อท่ีท่าน

ทั้งหลายจะได้ถกกันในเมื่อเราจะพิจารณาถึงข้อเสนอของกลุ่มที่ 1

๒. มหาวิทยาลัยจ�าเป็นท่ีจะต้องบริหารงานไปในท�านองที่จะ

จูงใจผู้ท่ีเหมาะสมให้มาเป็นอาจารย์ และจ�าเป็นที่จะต้องท�านุบ�ารุง
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รักษาผู้ที่เหมาะสมเป็นอาจารย์นั้น ให้คงอยู่เป็นอาจารย์ต่อไป ข้อนี้ 

เป็นข้อพิจารณาของกลุ่มที่ ๒ 

๓. มหาวิทยาลัยควรจะบริหารงานในด้านการส่งเสริม ในด้าน

การศึกษา และวิจัยให้สูงส่งยิ่งขึ้น ซึ่งท่านจะได้ฟังและได้อภิปรายกัน

จากรายงานของกลุ่มที่ ๓

๔. มหาวิทยาลัยควรจะมีความสัมพันธ์กับหน่วยบริการและ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ลักษณะของ

ความสัมพันธ์นี้เป็นประเด็นของรายงานกลุ่มที่ ๔



การบริหารมหาวิทยาลัย
เขียนเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕1๐  

ขยายความจากการอภิปรายในการประชุมสัมมนามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ ๒ “การบริหารงานมหาวิทยาลัย”  

วันที่ ๒๙–๓1 กรกฎาคม ๒๕1๐  

ณ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ 

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
การจดัระเบยีบหน่วยงานหรอืสถาบนัใดๆ ย่อมมจีดุมุง่หมายที่

จะอ�านวยให้หน่วยงานนั้นๆ ด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์โดยดี มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของหน่วยงานน้ันๆ เม่ือกล่าว

ถงึมหาวทิยาลยั (และสถาบนัอืน่ขัน้อดุมศกึษา) จงึสมควรทีจ่ะพจิารณา

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเป็นเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยพอจะสรุปได้ดังนี้

(ก) อบรมให้นิสิตนักศึกษาเป็นปัญญาชน มีความรอบรู ้ 

สามารถพจิารณาท้ังกรณโีลกและกรณธีรรม และสามารถใช้สติปัญญา

คิดอ่านโดยชอบธรรม

(ข) ฝึกสอนให้นิสิตนักศึกษามีวิชาชีพระดับสูงเพื่อน�าไปใช้

ประกอบสัมมาอาชีวะ เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

(ค) ส่งเสริมวิชาการให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ทั้งทันเหตุการณ์และ

น�าหน้าเหตุการณ์
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เพื่อประหยัดเวลาจะขอไม่ขยายความในวัตถุประสงค์ ๓ ข้อนี้ 

และหวังว่าแม้จะมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่บ้างก็คงมีข้อแตกต่างกัน แต่ใน

พลความ หลักการคงจะพอผ่อนผันให้เป็นจุดมุ่งหมายได้

ปัจจัยที่จะน�าไปสู่วัตถุประสงค์
การที่จะอ�านวยให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ดัง

กล่าวนั้น มีปัจจัยอยู่หลายอย่างซึ่งจะต้องใช้ประกอบกัน ระเบียบการ

บริหารเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การจัดระเบียบ

บรหิารมหาวทิยาลยัให้ดนีัน้เป็นปัจจยัส�าคญัส่วนหนึง่ทีจ่�าเป็น แต่ควร

ค�านึงว่าเพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องบริหารนั้นยังไม่เพียงพอ ต้องมีปัจจัย

ส�าคัญอย่างอื่นประกอบด้วย ในที่นี้จะขอเสนอรายการปัจจัยต่างๆ ไว้

ให้สมบูรณ์โดยไม่ขยายความ เพ่ือสงวนเวลาไว้กล่าวถึงการบริหารให้

ละเอียดพอสมกับที่เป็นหัวข้อเรื่อง

ปัจจัยที่จะน�ามหาวิทยาลัยไปสู่วัตถุประสงค์ได้นั้น มีดังนี้

(ก) มีนิสิตนักศึกษาที่ประกอบด้วยสติปัญญาพื้นฐานดีพอ

สมควร

(ข) นิสิตนักศึกษามีฉันทะในสาขาวิชาที่ตนเรียน มิใช่แต่ว่าขอ

ให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

(ค) มีอาจารย์ดีพอ และมีอาจารย์ประเภทประจ�ามากพอเมื่อ

เทียบกับจ�านวนนิสิตนักศึกษา

(ง) มีบรรยากาศอันเหมาะสมส�าหรับเป็นส�านักศึกษาและการ

วิจัย

(จ) มวีธิกีารสอนชนดิท่ีส่งเสริมให้วิชาความรู้ ความคดิแตกฉาน 

มิใช่แต่ส่งเสริมการท่องจ�าอย่างเดียว

(ฉ) มกีารประสานระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ 
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การประสานวิชาท่ีส�าคัญท้ังภายในวงสังคมศาสตร์ ภายในวงวิทยา- 

ศาสตร์ธรรมชาต ิและระหว่างสังคมศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(ช) มรีะบบบริหาร (รวมท้ังอาคารสถานที)่ ดี และเป็นระบบที่

มีสมรรถภาพ

ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงปัจจัยข้อ (ช) เป็นใหญ่ แต่ปัจจัย

อืน่ๆ กย่็อมอาศยัระบบบรหิารด้วย เช่นปัจจยัอาจารย์ ถ้าระบบบรหิาร

บกพร่อง อาจารย์ที่ดีย่อมจะมีมากพอมิได้ หรือปัจจัยบรรยากาศย่อม

ขึ้นอยู่กับระบบบริหารอยู่มาก

ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถภาพ
สมรรถภาพของระบบบริหารมหาวิทยาลัยวัดได้ด้วยความ

สามารถทีจ่ะท�าให้มหาวิทยาลยับรรลผุลตามวัตถปุระสงค์เพยีงใด ตาม

ความเหน็ของผูเ้ขยีน ระบบบรหิารของมหาวิทยาลยัทีม่สีมรรถภาพนัน้ 

ควรจะมีลักษณะดังนี้

(1) ผู้บรหิารในต�าแหน่งส�าคญัมคีณุวุฒ ิและสามารถอทุศิเวลา

ปฏิบัติงานได้มากพอ

(๒) การควบคุมการบริหารและการวางนโยบายเป็นไปโดยหลกั

ประชาธิปไตย

(๓) ระบบบริหารสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาการ

(๔) การเงินคล่องตัว

(๕) การบรหิารงานบคุคล (personel management) เหมาะสม 

ส�าหรับบุคคลประเภทอาจารย์

จะได้กล่าวขยายความลักษณะทั้ง ๕ ประการตามล�าดับต่อไป
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๑.�ผู้บริหารในต�าแหน่งที่ส�าคัญ
ผูบ้รหิารในต�าแหน่งท่ีส�าคญัของมหาวิทยาลยัตามกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติของไทย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 

หัวหน้าแผนกวิชา และเลขาธิการ

คณุวฒุขิองผูค้รองต�าแหน่งเหล่านีม้ไีม่เหมอืนกนั บางต�าแหน่ง

ก็หนักไปทางวิชาการ บางต�าแหน่งก็หนักไปทางบริหารสอดคล้องกัน

นักการเมืองบางท่าน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางท่าน นักธุรกิจ

บางท่านอาจจะมคีณุวุฒดิ ีสามารถครองต�าแหน่งส�าคัญในมหาวทิยาลยั

ได้เป็นอย่างด ีแต่ไม่ใช่นกัการเมอืงทุกท่าน ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ทกุท่าน 

นักธุรกิจทุกท่าน หรือไม่ว่าใครที่ไหนที่มีอ�านาจในแผ่นดินจะจัดได้ว่า 

มีคุณวุฒิดีเหมาะกับต�าแหน่งส�าคัญในมหาวิทยาลัย

นอกจากคณุวุฒแิละความสามารถดงักล่าวอนัเป็นลกัษณะความ

จ�าเป็นขั้นปฐมแล้ว ผู้ครองต�าแหน่งส�าคัญในมหาวิทยาลัยควรจะ

สามารถอทิุศเวลาให้แก่งานของมหาวิทยาลยั งานทีก่ล่าวถงึนีไ้ม่ใช่งาน

ที่อยู่นิ่งคงสภาพตลอดเวลา ซ่ึงเพียงแต่จะใช้อ่านเอกสาร ลงลายมือ

ชื่อ เข้าประชุมตามวาระ แล้วก็เสร็จเรื่องไปวันหนึ่งๆ หามิได้ เป็นงาน

ทีจ่ะต้องใช้ความคดิ ใช้เวลาพนิจิพจิารณาตรติรอง หาช่องทางก้าวหน้า

ให้เกิดความเจริญแก่สถาบันและนิสิตนักศึกษาอยู่เสมอ งานวิชาการ

กต้็องมแีผนมีช่องโอกาสให้คณาจารย์และนสิตินกัศึกษาได้ก้าวหน้าไป

ตามความเจริญของวิชาในสากลโลกด้วย ฉะนั้นลักษณะที่จ�าเป็นของ

ผู้ครองต�าแหน่งส�าคัญในมหาวิทยาลัยอีกข้อหนึ่ง คือ ความสามารถ

อุทิศเวลาเพื่อความก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและการบริหาร

งานส�าคัญอย่างนี้ต้องการผู้ที่ปฏิบัติงานในต�าแหน่งนั้นได้เต็ม

เวลา หรืออย่างน้อยก็ต้องการให้ผู้ครองต�าแหน่งนั้นๆ ถือว่าต�าแหน่ง

นั้นเป็นงานเอกของตน ไม่ใช่งานที่จะเจียดเวลาไปท�า
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มีผู้กล่าวว่า นกัการเมอืงหรอืผูที้ค่รองต�าแหน่งการเมอืง ไม่ควร

ครองต�าแหน่งส�าคญัในมหาวิทยาลยั เพราะอาจจะชกัการเมอืงเข้าสูใ่น

บรรยากาศของมหาวิทยาลัย ท�าให้พรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

สามารถชักจูงนิสิตนักศึกษาให้เอียงไปทางใดทางหนึ่ง ผู้เขียนเองไม่สู้

จะห่วงนักในข้อนี้ เพราะเชื่อว่าอาจารย์ต่างๆ และนิสิตนักศึกษามี

วิจารณญาณในด้านการเมืองได้ดีพอท่ีจะต้านทานต่ออิทธิพลอันไม ่

ชอบธรรมหากจะมีผู้พยายามใช้ ปฏิกิริยาของคณาจารย์และนิสิต

นกัศกึษาอาจจะเป็นไปในทางตรงกนัข้ามกับผูท่ี้คาดหวงัก็เป็นได้ เฉพาะ

อย่างยิ่ง ถ้าได้เห็นการใช้อิทธิพลทางไม่ชอบธรรมต�าตาอยู่ เพราะ

นักการเมืองก็ยังรู้พลาดเหมือนกัน

ประเด็นอีกข้อหนึ่งที่มีผู ้มักจะน�ามากล่าวอ้างคือ ในกรณีที่

มหาวิทยาลัยบางแห่งมีผู้พยายามเข้ามาชักจูงใจนิสิตนักศึกษาไปทาง

ด้านการเมอืงอนัมชิอบด้วยกฎหมาย เช่น มคีอมมวินสิต์เข้าแทรกแซง 

ในกรณีเช่นนี้มักจะอ้างว่าควรมีผู้ใหญ่ในราชการ เช่น รัฐมนตรี เป็น

อธิการบดี จะสามารถต่อต้านป้องกันการแทรกแซงดังกล่าวได้ ข้อนี้

เมือ่พจิารณาดูให้ลกึซึง้แล้วจะเห็นว่าไม่เป็นข้ออ้างทีม่นี�า้หนกัพอ เพราะ

ผูใ้หญ่ในราชการทีจ่ะมาป้องกนัการแทรกแซงทางการเมืองนั้น ถ้ายัง

คงเป็นผู้ใหญ่ในราชการอยู ่ทีไ่หนเล่าจะหาเวลามาอ�านวยการเอง เพือ่

ต่อสูป้้องกนักบัปรปักษ์ทีจ่งใจกระท�ามชิอบอยูต่ลอดเวลา มวีธีิควบคมุ

อย่างอื่นดีกว่านี้และมีสมรรถภาพดีกว่านี้คือ ให้อาจารย์ที่เชื่อถือไว้

วางใจได้ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในด้านการปกครองอย่างใกล้ชิด ที่นอก

เหนือไปจากนั้นก็เป็นเร่ืองของกฎหมายและต�ารวจรักษาความสงบ

เรียบร้อยตามปกติ

ข้ออ้างอกีข้อหนึง่คอื ถ้าได้รัฐมนตรีมาเป็นอธกิารบดหีรอืคณบดี 

ก็จะมีช่องทางหาความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัยได้ง่ายข้ึน เพราะขอ 

งบประมาณได้ง่าย ข้ออ้างนี้ถ้าเป็นจริงก็เป็นกรรมของประเทศไทย ที่
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การพจิารณาท้ังงบประมาณแผ่นดนิน้ันมหีลักเกณฑ์พิจารณาอยู่แต่ว่า

ใครเป็นผู้ขอ เป็นข้ออ้างท่ีหมิน่ประมาทการปฏบิตัริาชการตัง้แต่ชัน้คณะ

รฐัมนตรี นายกรัฐมนตร ีรฐัมนตรีต่างๆ และส�านกังบประมาณทัง้ส�านัก 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่ามหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ซึง่อธกิารบดมีใิช่รัฐมนตร ีแต่

ได้รับงบประมาณมากกว่ามหาวิทยาลยัอืน่ใดนัน้เป็นพยานหลกัฐานได้

อย่างดีว่าข้อนี้ไม่จริง

ถ้ามีความจ�าเป็นจรงิๆ ทีม่หาวิทยาลยัจะพงึมอีธิการบด ีซึง่มชีือ่

เสียงเกียรติยศสูงส่ง มีคุณวุฒิดี แต่ไม่สามารถจะปฏิบัติงานของ

มหาวทิยาลยัได้เตม็เวลา กย็งัมทีางทีจ่ะกระท�าได้ โดยถอืว่าอธกิารบดี

เป็นต�าแหน่งกิตติมศักดิ์ อย่างในประเทศอังกฤษ เขาเชิญพระบรม- 

วงศานวุงศ์ รัฐมนตร ีหรอืแม้แต่ตวัตลกทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอธกิารบดขีอง

มหาวทิยาลยั แต่ในกรณเีช่นนีอ้ธกิารบดไีม่มอี�านาจหน้าทีม่ากนกัตาม

กฎหมาย อ�านาจหน้าท่ีชัน้สูงในมหาวิทยาลยันัน้กฎหมายบญัญติัให้รอง

อธิการบด ี(Vice–Chancellor) เป็นผูบ้รหิาร

สรุปความว่า ประเด็นส�าคัญที่สุดเกี่ยวกับลักษณะอันดีของ 

ผู้ครองต�าแหน่งส�าคัญในมหาวิทยาลัยนั้นก็คือ (ก) คุณวุฒิและ (ข) 

ความสามารถท่ีจะปฏบัิตงิานมหาวิทยาลยัได้เป็นงานเต็มเวลาหรอืงาน

เอก๖

๒.�การวางนโยบายและการควบคุมงานบริหาร
อ�านาจและหน้าท่ีสูงสุดภายในมหาวิทยาลยันัน้ย่อมเป็นของสภา

มหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับรัฐบาลควร

จะมีลักษณะเป็นที่คารวะต่อกันและกันฐานผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ กล่าวคือ

6 ข้อนี้ย่อมหมายความด้วยว่า บุคคลคนเดียวไม่ควรด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ

ในมหาวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งต�าแหน่ง
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รัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศรับผิดชอบในนโยบายทุกด้านรวมทั้งด้าน

การศกึษา และรัฐบาลสนบัสนนุมหาวิทยาลยัในด้านการเงนิในลักษณะ

อนัเหมาะสม (ด ู๔. การเงนิ) ฉะนัน้มหาวิทยาลยัจงึจ�าเป็นทีจ่ะปฏิบตัิ

งานภายในกรอบนโยบายใหญ่ๆ ของรัฐบาล นอกจากนั้นในกฎหมาย

จัดตั้งมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีหนึ่งท่าน (จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาก็แล้วแต่จะ

เป็นไป) จะพึงเป็นผู้รับผิดชอบรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ใน

สภามหาวทิยาลยัจึงควรมผีูแ้ทนรฐับาลจ�านวนหนึง่ซึง่รัฐบาลเป็นผูแ้ต่ง

ตั้ง เป็นอัตราส่วนระหว่าง 1/๔ ถึง 1/๓ (หรือแม้ 1/๒) ของจ�านวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลย่อมตระหนักว่าหน้าที่ของสภามหา- 

วทิยาลยัเป็นหน้าทีท่างวิชาการ และวิชาการจะเจรญิได้ เป็นประโยชน์

แก่ประเทศและรัฐบาลเอง กโ็ดยมเีสรภีาพพอสมควร รัฐบาลย่อมพงึ

เคารพในความรอบรู้และความรู้จักรับผิดชอบของคณาจารย์ซึ่งเป็น

ปัญญาชน สามารถปกครองตนเองได้ตามหลกัประชาธิปไตย (ถ้าแม้จะ

ถอืว่ามหาวทิยาลยัซึง่ประกอบด้วยอาจารย์ทีม่คีวามรูร้ะดบัสงูไม่สามารถ

ปกครองตนเองได้แล้ว รัฐบาลกค็วรจะเลกิล้มความคดิและนโยบายท่ีจะ

ร่างรัฐธรรมนูญ และเทิดทูนหลักประชาธิปไตยส�าหรับประชาชนทั่ว

ประเทศได้) ฉะนัน้รัฐบาลจึงสมควรสนบัสนนุหลกัประชาธปิไตยในการ

บรหิารมหาวทิยาลยั และควรสนบัสนุนให้มหาวทิยาลยัมีอิสระเสรีภาพ

ในการบรหิารงานมหาวิทยาลยั ภายในขอบเขตอันกว้างขวางพอสมควร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จึงควรจะประกอบด้วยบุคคลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐบาลแต่งตั้ง 1/๔ ถึง 1/๒ ของจ�านวนทั้ง

สิ้น

(ข) อธิการบดีและคณบดีต่างๆ โดยต�าแหน่ง
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(ค) ศาสตราจารย์ ผู้ที่ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์เลือกตั้งขึ้น จ�านวนอย่างน้อย ๒ คน

(ง) อาจารย์ซึ่งอาจารย์อื่นๆ เลือกตั้งขึ้น อย่างน้อย ๒ คน

(จ) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชิญมา

เป็นกรรมการด้วย

สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล นโยบายดังกล่าว อธิการบดเีป็นผูร้บั

ไปด�าเนนิการ และสภามหาวทิยาลยัมอี�านาจหน้าทีค่วบคมุการปฏบัิติ

งานของมหาวทิยาลยั เฉพาะอย่างยิง่อนมุตังิบประมาณประจ�าปี แผน

พัฒนา และควบคุมดูแลการเงินให้เป็นไปโดยดี

ทุกวันนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง

โดยต�าแหน่ง ท่านนายกรัฐมนตรปัีจจุบันทราบดว่ีาข้อนีม้คีวามเสยีหาย

อยู่มาก ฉะนั้นประธานสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงควรมิใช่นายก

รฐัมนตร ีถ้าจะให้เป็นไปตามหลกัประชาธปิไตยกค็วรให้กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเลือกกันเองเป็นประธาน แต่ไม่ควรเลือกจากอธิการบดี 

คณบดี หรือคณาจารย์ ควรเลือกจากประเภท (ค) และ (จ) เป็น

ประธานสภามหาวิทยาลัยก็ยังได้

๓.�การสนับสนุนวิชาการ
สภามหาวิทยาลยัมอี�านาจหน้าทีท่างการบรหิารและนโยบายใน

ด้านวิชาการ จ�าเป็นจะต้องมีสภาอาจารย์เป็นองค์กร เพื่อเปิดโอกาส

และเป็นการสนับสนุนให้บรรยากาศทางด้านวิชาการเจริญแพร่หลาย

ขึ้น

สภาอาจารย์ดังกล่าวเทียบได้กับที่ในต่างประเทศเรียกว่า 

Academic Senate ประกอบด้วยคณาจารย์ทัง้ในด้านการสอนและการ

วิจัย ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภามหาวิทยาลัยเฉพาะในด้านวิชาการและ
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การพัฒนาวิชาการ หลักการด�าเนินงานและองค์ประกอบของสภา

อาจารย์อาจจะแตกต่างกันได้แล้วแต่มหาวิทยาลัย แต่ควรยึดหลัก

ประชาธิปไตย ในทางปฏิบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการควรเป็น

ประธานสภาอาจารย์ หลักสูตรในคณะและแผนกวิชาต่างๆ โครงการ

วิจัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ควรจะเป็นหน้าที่เบื้อง

ต้นของสภาอาจารย์ดังกล่าว

๔.�การเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลยัอาจจะมาจาก (ก) เงนิค่าบ�ารงุเกบ็จาก

นักศึกษา (ข) เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ 

(ค) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายจ่ายของมหาวิทยาลัยแยกได้เป็น (ก) รายจ่ายบริหารปกติ 

และ (ข) รายจ่ายลงทุน

การด�าเนนิกจิการมหาวิทยาลยัไม่เหมอืนกบัการด�าเนนิงานของ

หน่วยราชการท่ัวไป เพราะมรีายจ่ายทีค่าดไม่ได้เป็นอันมากและกิจการ

บางชนิดเกิดจากความจ�าเป็นรีบด่วน รอให้ถึงปีงบประมาณใหม่ไม่ได้ 

ถ้าไม่กระท�าโดยเรว็พลนัจะเกดิความเสยีหายได้รนุแรง ฉะนัน้การเงนิ

ของมหาวิทยาลัยจึงควรจะมีความคล่องตัวพอสมควร แต่ต้องมีการ

ควบคุมดูแลให้รัดกุมพอใช้ (ท�านองเดียวกับรัฐวิสาหกิจ)

ฉะนัน้เงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลจะพงึให้แก่มหาวทิยาลยั จงึควรจ่าย

ในลักษณะที่ให้สภามหาวิทยาลัย (ซึ่งมีผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมอยู่ด้วย) 

เป็นผู้มอี�านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลเอง ไม่ต้องมีการตรวจก่อนจ่าย (pre-

audit) แบบหน่วยราชการธรรมดา และไม่ต้องอยูใ่นบงัคบัแห่งระเบยีบ

ราชการตามปกต ิแต่ให้สภามหาวิทยาลยัออกระเบียบข้อบงัคบัเองตาม

ลกัษณะท่ีเหมาะสม หรอือกีนยัหนึง่ อ�านวยให้มหาวทิยาลยัมเีสรภีาพ

ในการเงินภายในขอบเขตที่กว้างแต่รัดกุม
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รายจ่ายประเภทบริหารนั้นเป็นยอดท่ีพอจะคาดหมายได้ล่วง

หน้าสกั ๕ ปี ทุกวนันีม้หาวทิยาลยัได้รบังบประมาณแผ่นดนิ ซึง่มกีาร

ควบคุมรายละเอียดอย่างท่ีไม่ท�าให้คล่องตัวได้ ควรจะหาทางแก้ไข

เปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินเพิ่มส�าหรับการนี้

มหาวิทยาลัยส่วนมากในสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุเคราะห์จาก

รัฐบาลเป็นลักษณะที่ดินที่มหาวิทยาลัยเก็บผลประโยชน์มาใช้ได้

ส�าหรับประเทศไทย การกระท�าเช่นนั้นย่อมสิ้นเปลืองเงินรัฐ แต่มีวิธี

ทีจ่ะให้ได้ผลอย่างเดยีวกนัโดยไม่สิน้เปลอืงคอื รฐับาลอนเุคราะห์มอบ

พันธบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกเบี้ยมาใช้จ่าย

สมมุติว่ามหาวิทยาลัยพึงใช้จ่ายในการบริหารปีละ ๓๕ ล้าน

บาท (เฉลี่ย ๕ ปี) และดอกเบี้ยพันธบัตรร้อยละ ๗ ต่อปี รัฐบาลอาจ

จะออกพันธบัตรชนิดเปลี่ยนมือไม่ได้ มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมีมูลค่า 

๕๐๐ ล้านบาท การจ่ายดอกเบี้ยนั้นจ่ายปีละ ๒ ครั้งตามปกติอย่างที่

ปฏิบัติกันอยู่เวลานี้ ผลก็คือ แต่ละปีแทนที่รัฐบาลจะตั้งงบประมาณ

รายจ่ายบริหารให้แก่มหาวิทยาลัย ๓๕ ล้านบาท ก็กลายเป็นรัฐบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประเภทดอกเบี้ยพันธบัตร (ซึ่งมหาวิทยาลัย

เป็นผู้รับ) ๓๕ ล้านบาท จ�านวนเงนิไม่เปลีย่นแปลง ส่วนต้นเงนิ ๕๐๐ 

ล้านบาทท่ีเป็นพนัธบัตรนัน้ รฐับาลเพยีงแต่ออกใบพนัธบตัรให้ ไม่ต้อง

มีเงินผ่านไปมา

เมื่อใกล้จะครบ ๕ ปี มหาวิทยาลัยกับส�านักงบประมาณก็จะ

ร่วมกันพิจารณารายจ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไปอีก 1 งวด ๕ 

ปี แล้วก็เพิ่มจ�านวนพันธบัตรให้ตามผลของการพิจารณา

ส�าหรับงบรายจ่ายลงทนุของมหาวทิยาลยันัน้ เป็นยอดทีไ่ม่สูจ้ะ

สม�่าเสมอกันทุกปี ฉะนั้นจึงควรใช้อุดหนุนด้วยวิธีการงบประมาณอีก

วิธีหนึ่ง คือใช้คณะกรรมการที่ในต่างประเทศบางประเทศใช้ เรียกว่า 

University Grant Committee (UGC) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่
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มหาวิทยาลัย โดยเจรจากับมหาวิทยาลัยด้านหนึ่งและเจรจากับส�านัก

งบประมาณอีกด้านหนึ่ง ประมาณการลงทุนนั้นควรก�าหนดเป็น

โครงการ ๕ ปี แต่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมได้ทุกปี

การปฏิบัตติามข้อเสนอข้างต้นนีม้ผีลดอียูห่ลายประการคอื (ก) 

การเงินมหาวทิยาลยัคล่องตวัขึน้เหมาะกบัลกัษณะงาน (ข) รฐับาลไม่

ต้องเสียเงินเพิ่มกว่าระบบการเงินปัจจุบัน (ค) เป็นการส่งเสริม

มหาวิทยาลัยให้มีอิสรภาพควบคุมตนเองได้

ในการควบคมุการเงนินี ้ภายในมหาวทิยาลยัทัง้ในด้านรายจ่าย

บริหารและด้านรายจ่ายลงทุน อธิการบดีก็มีหน้าที่เสนองบประมาณ

ต่อสภามหาวทิยาลยัเพือ่ขออนมุตั ิรฐับาลก็มทีางควบคมุการอนมุติังบ

ประมาณโดยผู้ที่รัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้น สภามหาวิทยาลัยยังมีอ�านาจหน้าท่ีออกระเบียบการเงิน

ทุกประการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ เป็นการควบคุมอีกชั้นหนึ่ง การ

ตรวจสอบการเงินภายใน (internal audit) อธิการบดีก็มีเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ (ท�านองเดียวกับบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ) และนอกจากนั้น

รัฐบาลยังสามารถสอบบัญชี (external audit) ได้อกีช้ันหนึง่ โดยคณะ

กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืผูส้อบบัญชอีสิระกไ็ด้ นบัว่าไม่เสยีหาย

ในด้านการควบคุมการเงินให้รัดกุมแต่อย่างใด ถ้ามหาวิทยาลัยใด

กระท�าเหลวไหลก็ปรากฏเรื่องขึ้นโดยเร็ว และรัฐบาลมีทางแก้ไข

ป้องกันได้หลายวธิี เช่นเปลีย่นตัวเจ้าหนา้ทีส่�าคญัๆ ที่เกีย่วข้องได้โดย

ผ่านสภามหาวิทยาลัย

๕.�การบริหารงานบุคคล
ในระบบปัจจบุนั อาจารย์ประจ�าในมหาวทิยาลยัมกัเป็นข้าราชการ 

การเป็นข้าราชการนี้อาจจะมีส่วนดีอยู่บ้างและส�าหรับบางคน แต่ข้อ

เสียที่ส�าคัญมีอยู่ ๒ ประการคือ (ก) ระเบียบวินัยในระบบข้าราชการ
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เป็นอุปสรรคแก่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ (ข) ระบบราชการไม่

สามารถดึงดูดให้ผู้มีวิชาดีเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�าในจ�านวนเพียงพอ

เร่ืองระเบยีบวนิยันัน้เป็นเรือ่งส�าคญัมาก เพราะข้าราชการต้อง

ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเคร่งครัด และในรายละเอียด 

แม้จะมคีวามเหน็ขัดแย้งกบัผูบั้งคับบัญชาหรือรัฐบาล ถ้ากล้าพอกเ็สนอ

ความเห็นขัดแย้งได้แต่เป็นการภายใน จะเปิดเผยมิได้ แต่หน้าที่ของ

อาจารย์นั้นต่างกันกับข้าราชการ อาจารย์พึงพยายามค้นคว้าหาสัจจะ

ในวิชาการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้ง หรือข้อสนับสนุนผู้บังคับ

บัญชา และเม่ือได้วิจัยมาแล้วก็มีหน้าที่ท่ีจะพิมพ์หรือพูดเผยแพร่ข้อ

วิจัยนั้นๆ โดยเสรีภาพ เร่ืองนี้เป็นจริงส�าหรับวิชาการทุกสาขา แต่

เฉพาะอย่างยิง่ในสาขาสงัคมศาสตร์ยิง่ส�าคญั เพราะเกีย่วกบัการเมอืง 

การต่างประเทศ เศรษฐกจิ ฯลฯ แม้ในทางปฏบิตั ิผูบ้งัคบับญัชาจะไม่

ได้เคยลงโทษผู้กระท�าละเมิดวินัยในข้อนี้เลยก็ตาม และแม้ว่าใน

ระเบียบปัจจุบันข้าราชการเขียนข้อความลงในหนังสือพิมพ์ได้ ถ้าหาก

ผูบั้งคบับญัชาอนญุาตกต็าม การทีม่ข้ีอจ�ากดัเสรภีาพอยูเ่ช่นน้ี กท็�าให้

อาจารย์ส่วนใหญ่ย่อท้อต่อการเสีย่งภยั และต้องใช้ความระมดัระวงัจน

เกินไป อุปสรรคข้อนี้ เข้าใจว่าเป็นสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่งที่ท�าให้การ

วิจัยในมหาวิทยาลัยมีน้อยจนเกินควร

อตัราเงินเดือนและรายได้ เป็นปัจจยัส�าคญัช่วยให้ผูม้วีชิาสมคัร

เข้าท�างาน และคงอยูใ่นต�าแหน่งหน้าทีน่ัน้ทนทานพอ ทีก่ล่าวเช่นนีข้อ

ขยายความว่า ประเดน็ส�าคญัไม่ได้อยูท่ี่เร่ืองเงนิเดอืนข้าราชการสงูหรอื

ต�่าอย่างเดียว ประเด็นส�าคัญอยู่ที่จะหาอาจารย์ประจ�าที่ดีๆ มาอยู่ยง

คงทนในมหาวิทยาลัยได้มากพอหรือไม่ และถ้าไม่ได้มากพอ จะควร

ท�าอย่างไร

ผู้ที่สมควรจะเป็นอาจารย์นั้นคือผู้ที่ (ก) มีความรู้ดี บวกด้วย 

(ข) มฉีนัทะในทางวิชาการ ยอมเสียสละอย่างอืน่ได้ถ้ามโีอกาสแสวงหา
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ความรู้และเผยแพร่ความรู้ ลักษณะทั้ง ๒ ประการนี้เป็นลักษณะที่

จ�าเป็นควบคู่กันไป ถ้าเราหาอาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยได้เพียงพอ 

ชนิดท่ีมีลักษณะทั้งสองประการได้ ปัญหาก็หมดไปส่วนหนึ่ง อาจจะ

ไม่ต้องค�านึงในด้านรายได้ของอาจารย์ แม้จะต�่ากว่าในอาชีพอื่น แต่ก็

ยังคงมีปัญหาด้านความยุติธรรมในสังคม เพราะถ้ารายได้อาจารย์ต�่า

กว่าในอาชีพอื่น ก็เท่ากับลงโทษบุคคลจ�านวนหนึ่งที่ขลังพอที่จะเสีย

สละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อมาเป็นอาจารย์ประจ�า

แท้จริง ผู้ท่ีเป็นอาจารย์หรือผู้ท่ีอาจสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์

ประจ�าก็เป็นมนุษย์ปุถุชนแบบคนอื่นๆ มีกิเลสความต้องการทางวัตถุ

ไม่มากกน้็อยด้วยกนัทกุคน ถ้ารายได้จากอาชพีอาจารย์เลวกว่ารายได้

จากอาชีพอื่นมากแล้ว ก็จะหาอาจารย์มาประจ�ามหาวิทยาลัยได้ยาก

ยิ่งขึ้น

ข้อนีเ้ป็นข้อทีร่บักนัอยูท่ัว่ไป เพราะรัฐบาลก็ยงัพยายามสนบัสนนุ

ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับการปฏิบัติซึ่ง (ในหลักการ) ดีกว่า

ข้าราชการพลเรือนอื่นๆ เว้นแต่ตุลาการและอัยการ คือให้อยู่ในระบบ 

ก.ม. แทนระบบ ก.พ. ซึ่งหมายความว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถ

เลื่อนขั้นได้สะดวกโดยไม่ต้องติดตัน

แต่วิธีแก้ปัญหาด้วยระบบ ก.ม. นี้มีข้อเสียหาย ๒ ประการคือ 

(1) ท�าให้การปูนบ�าเหน็จรางวัลอาจารย์ไม่มีความสัมพันธ์กับผลงาน

หรือความสามารถ ใครทนเป็นอาจารย์อยู่ได้นานพอ ก็ต้องได้เป็น

ศาสตราจารย์ (ชัน้พเิศษ) เข้าสกัวนัหนึง่ทัง้ๆ ทีไ่ม่ต้องมคีณุวฒุ ิความ

สามารถหรือความขยันขันแข็งอย่างใด ส่วนอาจารย์ใหม่ๆ นั้น แม้จะ

มีผลงานดีเด่นก็ยังคงเดินเตาะแตะ 1 ขั้นบ้าง ๒ ขั้นบ้างตามบุญตาม

กรรม ล้าหลังอาจารย์เก่าทีอ่าจจะตายด้านแล้ว แต่เดนิล่วงหน้าไปไกล 

วธิกีารเช่นนีไ้ม่เป็นการชกัจูงให้ใครขะมกัเขม้น มอีตุสาหะวริยิะท�างาน

ให้ได้ผลดีเด่น (ที่ขะมักเขม้นเอง โดยไม่ต้องชักจูงก็ยังมีบ้างเป็น



1๙๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธรรมดา) และนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นักเลงดีใช้วิธีลิงชิงหลัก คือ

อยูใ่นระบบ ก.พ. จนเกอืบตนั แล้วขอย้ายมาเข้าระบบ ก.ม. เพือ่เลือ่น

ขัน้ พอเลือ่นได้ย้ายกลบัเข้าระบบ ก.พ. พอเกอืบตนัย้ายมา ก.ม. ใหม่ 

ฯลฯ 

ข้อเสียหายข้อที่ (๒) เมื่อเทียบต�าแหน่งต่อต�าแหน่ง ชั้นต่อชั้น

แล้ว ข้าราชการที่เป็นอาจารย์ก็ยังด้อยกว่าข้าราชการในกระทรวง  

ทบวง กรม ปกตใินด้านอ�านาจ ศกัดิศ์รแีละลาภสักการะด้านอืน่ทีไ่ม่ใช่

เงนิเดอืน อาจารย์ชั้นพิเศษไม่มีรถประจ�าต�าแหน่ง มักจะไม่มีรายได้

เพ่ิมเติมในฐานะกรรมการหรือเงินรางวัลอย่างอื่น ที่เห็นได้ชัดคือ 

นักเศรษฐศาสตร์ ถ้าไปด�ารงต�าแหน่งในส�านักงบประมาณหรือสภา

พฒันาการเศรษฐกจิ หรอืกระทรวงการคลงั หรอืกระทรวงพฒันาการ

แห่งชาติ อ�านาจก็มากกว่า ศักดิ์ศรีก็ดีกว่า รายได้ประกอบอย่างอื่น 

ก็มากกว่าที่จะเป็นอาจารย์ในชั้นเดียวกัน ถ้าเป็นนักวิศวกรและเลือก

รายได้ตามล�าดบัสงูมาหาต�า่แล้ว กต้็องเลือกล�าดบัแรกอยูน่อกราชการ 

คืออยู่ในวิสาหกิจเอกชน ล�าดับท่ี ๒ ราชการพลเรือน ล�าดับที่ ๓ 

อาจารย์มหาวิทยาลัย

เมื่อสถานการณ์เป็นอยู่เช่นนี้ และเมื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ขึน้อยู่กบัการผลติและสงวนรกัษาอาจารย์ทีด่ใีห้มากพอได้ส่วนกับนสิติ

นกัศกึษา กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารงานบคุคลใน

มหาวิทยาลัย

ระบบท่ีเหน็ว่าควรจะน�ามาใช้อนโุลม คือระบบทีม่อียูต่ามวงการ

รัฐวิสาหกิจต่างๆ คือ แยกอาจารย์ออกจากราชการเสีย ให้สภามหา- 

วิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้งถอดถอนอัตราเงิน

เดอืน การเลือ่นขัน้เงนิเดือน การเล่ือนชัน้อาจารย์ การสวสัดสิงเคราะห์

ต่างๆ และบ�าเหน็จบ�านาญ ฯลฯ เสียเอง รัฐบาลยังมีทางควบคุมเรื่อง

นีอ้ยู ่โดยใช้กรรมการทีร่ฐับาลแต่งตัง้ขึน้ในสภามหาวทิยาลยัด้านหนึง่ 
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และโดยอาศัย University Grant Committee อีกด้านหนึ่ง

ข้อทีค่วรค�านงึในการวางระเบียบต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นคอื ความ

มัน่คงอบอุน่ในการด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ซ่ึงเป็นข้อดขีองระบบราชการ

ปัจจบุนั และซึง่มอียูแ่ล้วตามรฐัวสิาหกจิต่างๆ ฉะนัน้การแยกอาจารย์

ออกจากราชการนัน้ จะไม่ท�าให้อาจารย์รูส้กึหวัน่ไหวต่อความไม่แน่นอน

ในการประกอบอาชีพ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถอ�านวยสิ่งจูงใจให้

อาจารย์อยู่ยงคงทน และขะมักเขม้นต่อหน้าที่ยิ่งขึ้น

ระเบยีบการแต่งตัง้อาจารย์ไม่ควรจะมชีัน้แบบข้าราชการพลเรอืน 

แต่ควรมีการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามลกัษณะของงาน กล่าวคือ 

มีล�าดับเป็นอาจารย์ผู้ช่วย อาจารย์อาวุโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์อาวุโส เป็นต้น หรืออะไร

ท�านองนี ้การก�าหนดอตัราเงนิเดือน และขัน้วิง่ก็ควรก�าหนดให้ตรงต่อ

หน้าที่และภาระความรับผิดชอบตามหลักที่เรียกกันว่า position 

classification (ซึง่แม้ในทางราชการ ก.พ. กพ็ยายามจะกระท�าอยูแ่ล้ว 

แต่จะต้องเสยีเวลาอย่างน้อย ๕ ปี) ถ้าแยกอาจารย์ออกมาจดัเข้าระบบ

นี้ ก็จะกระท�าได้โดยรวดเร็วและได้ผลทันตา

การพจิารณาบ�าเหนจ็รางวลัเพือ่เลือ่นต�าแหน่งอาจารย์กค็วรจะ

วางระบบการประเมนิผลงานซ่ึงประกอบด้วยการสอน การควบคมุนสิติ

นักศึกษา การช่วยบริหาร การวิจัย และการเผยแพร่ในวิชาการ

การสนับสนุนงานวิจัยในมหาวิทยาลัยจะกระท�าได้ดียิ่งขึ้นต้อง

ตามระบบนี้เพราะไม่เป็นห่วงว่า ถ้าเปิดโอกาสพิเศษให้อาจารย์แล้ว  

จะต้องยอมให้ข้าราชการประเภทอืน่ได้รับโอกาสเหล่านัน้อย่างในระบบ

ปัจจบุนั เช่น การให้ลาไปวิจัย (sabbatical leave) กจ็ะสนบัสนนุได้ 

ง่ายขึน้

การปฏบิตัต่ิางๆ แก่อาจารย์ดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ คงจะใช้

เป็นบรรทัดฐานได้ส�าหรับมหาวิทยาลัยส่วนมาก กล่าวคืออัตราเงิน
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เดือนก็เท่าๆ กัน ในต�าแหน่งเดียวกัน แต่ถ้ามีปัญหาพิเศษส�าหรับ

มหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดซึ่งหาอาจารย์

ได้ยากกว่าในกรุงเทพฯ กอ็าจจะมข้ีอจงูใจพเิศษให้ยกเว้นเป็นรายๆ ไป 

กระท�าเช่นนี้ได้ง่ายกว่าในระบบราชการปัจจุบัน

เท่าที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง

ขาดแคลนอาจารย์ดไีด้ดพีอสมควร และหวังว่าอาจารย์ต่างๆ คงจะเหน็

ด้วยเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้ามีอาจารย์บางท่านทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยังรัก

การเป็นข้าราชการอยู่ ก็ควรจะเคารพในสิทธิเสรีภาพของท่าน โดยให้

คงอยูใ่นระบบราชการดงัเดมิเฉพาะคน จะท�าเช่นนีก้ท็�าง่าย ไม่ยุ่งยาก

แก่การปฏิบัติ หรือถ้าจะต้องการให้มีเพียงระบบเดียวในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ วิธีที่ดีก็คือการใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยทั่วไป ถ้าฝ่ายข้าง

มากต้องการเป็นอย่างไร ฝ่ายข้างน้อยก็ควรอนุโลมตาม ซึ่งเป็นธรรม

ในระบอบประชาธิปไตยในหมู่ปัญญาชน



ความชอบธรรมในมหาวิทยาลัย๗

ปาฐกถาแสดง ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕11

เร่ืองท่ีเสนอในการบรรยายนี ้อาจจะเรยีกเป็นหวัข้อว่า “ประชา- 

ธปิไตยในมหาวทิยาลยั” ก็ได้ หรือ “ศลีธรรมในการบรหิารมหาวิทยาลยั” 

กไ็ด้ และคงจะได้ความเหมอืนกนั คอืจะบรหิารมหาวทิยาลยัได้อย่างไร

ให้เข้าหลักเสรีภาพและให้ชอบด้วยศีลและธรรม

ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานการศึกษาชั้นอุดมคือสูงสุด ความ

มุ่งหมายส�าคัญคือการส่ังสอนอบรมให้ศิษย์สามารถในวิชาการเพื่อ

ประกอบสมัมาอาชวีะ ประการหนึง่ แต่ความมุง่หมายอกีประการหนึง่

ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ การอบรมให้ศิษย์เป็นปัญญาชน รู้จักใช้เหตุผล 

วิจารณญาณ สอดส่องดูสภาวะของสังคม และใช้ความสามารถ สติ

ปัญญา ปรับปรงุให้ดยีิง่ๆ ขึน้ สงัคมมข้ีอบกพร่องอย่างใดกร็ูจ้กัใช้ความ

คิดเป็นอิสระในการแก้ไขให้ดีขึ้น

นสิตินกัศึกษาอยูใ่นวัยหนุม่สาว มพีลงัทางกายแขง็แกร่ง ฉกรรจ์ 

มีพลังทางจิตกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และมีจ�านวนมากเมื่อเทียบกับครูบา

อาจารย์ ในประเทศไทยและประเทศอื่นแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง

ร�่ารวยมากจ�านวนนักศึกษาและนิสิตมีมากจนแน่นสถานที่ อยู่ใน

7 ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษควรจะใช้ค�าว่า Decency ไม่ใช่ Righteous- 

ness อย่างที่มีผู้แปลไปแล้ว
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ลักษณะเยียดยัดอัดแอเป็นส่วนใหญ่

พลงัทางจติของนกัศกึษาและนสิตินัน้เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก คอื

นสิตินักศกึษาอยู่ในลกัษณะกล้าหาญ เด็ดเดีย่ว ทีเ่รยีกว่าเด็ดเดีย่วน้ัน

เป็นทั้งคุณและโทษ คือ ถ้ามีอุดมคติก็มุ่งแต่อุดมคติ ซึ่งนับว่าเป็นคุณ 

แต่เนือ่งด้วยเป็นหนุม่และสาว ไม่เจนจดัในวิถีแห่งชวีติ ความเดด็เดีย่ว

นัน้อาจจะเป็นโทษได้ เพราะเกดิแปรเป็นความฉนุเฉยีวได้ง่ายเมือ่มีสิง่

ไม่สบอารมณ์ เกิดมีความดื้อ ความทะนง ความไม่ปรานีปราศรัย 

ปราศจากความละมนุละไม เมือ่ประสบอปุสรรคขัดขวางทางด�าเนนิไป

สู่อุดมคติของตนและหมู่คณะ

หนุม่สาวเหล่านีเ้พิง่พ้นจากความเป็นเดก็มาหยกๆ แต่จะนบัเป็น

ผูใ้หญ่กย็งันบัไม่ได้สนทิ อยูใ่นระหว่างกึง่กลาง ถ้าใครปฏบิตักิบัเขาใน

ฐานเด็ก เขามักจะมีความละอายซึ่งแปรสภาพเป็นความโกรธเคืองได้

ง่าย ปมด้อยนีเ้ป็นเรือ่งทีพ่วกเราทีม่วียัวฒุสิงูกว่ามกัจะละเลยไม่น�ามา

ค�านงึ และเป็นต้นเหตสุ�าคญัอย่างหนึง่แห่งความระหองระแหงระหว่าง

บิดามารดากับบุตร ครูบาอาจารย์กับศิษย์

ในทัศนะของคนวัยหนุม่สาวขนาดนสิตินกัศกึษา โลกของผูใ้หญ่

นั้นเต็มไปด้วยความบกพร่อง ผู้ใหญ่ไม่ท�าตัวเป็นผู้ใหญ่จริง เมื่อเด็กๆ 

เขาหลงรักผู้ใหญ่ และนบัถืออย่างงมงายตามวสิยัทารก เมือ่ลมืตาเหน็

ข้อบกพร่องข้ึน ความรกักลายเป็นความขมขืน่ และละอายบดัสี ความ

นับถือเชื่อถือกลับกลายเป็นความดูหมิ่นเหยียดหยาม รสนิยมของเขา

กับของผู้ใหญ่ขัดกัน และความขัดกันนี้เมื่อเกิดมีบ่อยๆ ขึ้นย่อมก่อให้

เกิดความแค้นใหม่ก่อให้เกิดความรู้สึกรุนแรง ซึ่งถ้าถูกกั้นสกัดไว้ก็ยิ่ง

เกิดพลังทางจิตกล้าแข็งเด็ดเดี่ยวยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ของจิตที่ผมกล่าวมานี้เป็นข้อที่นักปราชญ์ทางจิตวิทยาได้วิจัยไว้เก่ียว

กับปัญหาวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว ซึ่งไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นจริงส�าหรับ

นิสิตนักศึกษาไทยแต่ละคน แต่เท่าที่สังเกตดูเป็นเรื่องสมจริงส�าหรับ
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หลายคนทีเดียว

โลกของผู้ใหญ่บกพร่องอย่างไรบ้าง บางทีภายในครอบครัวนั้น

เอง บิดาเสพสุรามึนเมา หรือหมกมุ่นในกามารมณ์ หรือทอดทิ้งบุตร

ภรรยา บางทีมารดาจู้จ้ีจุกจิก หรือเพิกเฉยต่อหน้าที่ หาความสุขใน

กฬีาบตัร หรอืทัง้บิดามารดามคีวามโลภไม่ประพฤตตินในท�านองคลอง

ธรรม ภายนอกครอบครัว ในสังคมก็เต็มไปด้วยข่าวอันสกปรกโสมม 

รัฐมนตรีนี้ทุจริต อธิบดีนั้นกอบโกย แรกๆ อ่านหนังสือพิมพ์และฟัง

ข่าวลือก็ตื่นเต้นสนุกดี แต่ต่อๆ มามีบ่อยๆ เข้าคลายตื่นเต้นกลับเป็น

สังเวชและมองอนาคตไปในด้านมืดมน เกิดความระแวงในโลกของ

ผู้ใหญ่ ยิ่งมองไปในโลกทั่วไป ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศยิ่งร้าย

เลวยิง่นกั ท่ีเคยได้เชือ่ตามค�าสัง่สอนว่าท�าดจีะได้ดกีไ็ม่เหน็ว่าได้ดจีรงิ 

คนท�าชัว่ยิง่ปรากฏว่าร�า่รวยด้วยยศศกัดิบ์ริวารศฤงคารและอ�านาจ จาก

ทัศนะอันเด็ดเดี่ยวของคนหนุ่มสาว โลกของผู้ใหญ่เป็นโลกที่ผิดหวัง 

หาอะไรเป็นสรณะได้ยากท้ังในทางโลกและทางธรรม อนาคตล่อแหลม

ต่ออันตราย น่าหวาดระแวง ความสัจความจริงไม่มีในโลก ค�าพูดไม่มี

ค่า มีแต่ความกลับกลอก ความศรัทธาในผู้ใหญ่เสื่อมสลายสิ้นเชิง 

ภายนอกอาจจะท�าความเคารพต่อผู้ใหญ่ตามธรรมเนียม แต่ภายใน

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

ภายในมหาวิทยาลัยเล่า ครูบาอาจารย์จะเป็นที่พึ่งได้บ้างหรือก็

หาไม่ ด้วยจ�านวนมหมึาของนกัศกึษา อาจารย์แต่ละคนเคยสังเกตและ

รูจ้กัคุน้เคยกบันสิตินกัศกึษาแต่ละคนบ้างไหม บคุลกิลักษณะของนสิติ

นกัศกึษาแต่ละคนถกูกลนืไปในฝงูเยีย่งฝงูโคกระบอื มหิน�าซ�า้อาจารย์

บางคนยังสอนไม่ได้เรือ่ง สอบไล่ไม่ได้ความ ประพฤติตนให้เป็นท่ีเลือ่ง

ลือซุบซิบกันน่าเหยียดหยาม ผู้มีอ�านาจในมหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ

นานาประการ ห้ามโน่นห้ามนี่ ต้องท�าอย่างน้ัน สอบไล่ก็เข้มงวด ที่

สอบตกโดยอยตุธิรรมกม็ ีในทัศนะของนกัศึกษาจะผดิหรอืจะถกูกต็าม 
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โลกของมหาวิทยาลัยก็ไม่วิเศษเหมือนที่เคยคิดหวังไว้แต่ก่อน

ท่ีผมกล่าวมานี้ มิใช่จะเป็นแต่ทัศนะของนิสิตนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยไทยอย่างเดียว แท้จริงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก

ในระยะ ๔–๕ ปีที่แล้วมา และยิ่งวันยิ่งจะรุนแรงข้ึน ไม่ต้องนับเรื่อง 

เรดการ์ดซึ่งเป็นเรื่องพิเศษ จะเห็นได้ว่ามีความไม่สงบในหมู่นิสิต

นักศกึษาในญีปุ่น่ อเมริกา อนิโดนเีซีย ตรุก ีเกาหล ีพม่า ลงักา อินเดีย 

ปากีสถาน ยุโรปแทบทุกประเทศรวมทั้งโปแลนด์ โรมาเนีย และเมื่อ

เร็วๆ นี้ที่ฝรั่งเศส ค.ศ.1๙๖๘ เป็นปีระเบิดและระบาดของนักศึกษา 

ท�านองเดียวกับ ค.ศ.1๘๔๘ เป็นปีระเบิดและระบาดของกรรมกรใน

ยุโรปทุกประเทศ ซึ่งพ้องกันกับการเผยแพร่เอกสาร communist 

Manifesto ของ Karl Marx

ในประเทศไทยเรา ระหว่างที่นิสิตนักศึกษายังถูกกั้นสกัดด้วย

ค�าสัง่คณะปฏวิตัแิละกฎอยัการศกึ จะท�าอะไรกย็ากล�าบาก จงึระบาย

ความรู้สึกด้วยการทะเลาะวิวาทกันเองบ้าง เช่นในจุฬาลงกรณ์มหา- 

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการทะเลาะวิวาทกับคน

ภายนอกด้วยเรื่องส�ามะเลเทเมาบ้าง เช่นท่ีเชียงใหม่และขอนแก่น 

เดี๋ยวนี้รัฐธรรมนูญออกแล้ว และในรัฐธรรมนูญนั้นจะชั่วดีอย่างไร

ก็ตาม มีบทบัญญัติรับรองอิสรภาพ เสรีภาพ ในการพูด การคิด การ

เขียน ประชาธิปไตยนั้นใครๆ ก็ยกย่องบูชา แม้จะเป็นแต่บูชาด้วย

ลมปากอย่างเดียวก็ยังมีการยกย่องว่าดี 

นสิตินกัศกึษาหนุม่สาวย่อมตืน่ตวัเป็นธรรมดา ยิง่ทราบว่าทีใ่น

ประเทศอ่ืนท่ัวโลก เพือ่นรุน่ๆ เดยีวกนัเขาสามารถใช้สทิธิเสรภีาพตาม

รัฐธรรมนูญบ้าง ไม่ตามรัฐธรรมนูญบ้าง บางแห่งถึงกับช่วยให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงในวิถีการเมืองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ได้ส�าเร็จ นิสิต

นักศึกษาของเราก็ย่อมเกิดความไหวตัวขึ้นเป็นธรรมดา

ดูๆ ก็น่าประหลาดอัศจรรย์ที่พวกเราครูบาอาจารย์ พยายาม
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อบรมสั่งสอนศิษย์ให้นิยมเสรีประชาธิปไตย และให้รังเกียจลัทธิ

เผด็จการของคอมมิวนิสต์ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตย แต่พอศิษย์เรา

จะปฏบิตัติามหลกัเสรีประชาธิปไตย เรากห้็ามไว้ ช้าก่อน ครบูาอาจารย์

สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักคิดอ่านใช้เหตุผลด้วยตนเอง ครั้นศิษย์ใช้ความคิด

เป็นอิสระขึน้ เรากลบัไปเกรงว่าศษิย์จะคิดล้างเรา ครบูาอาจารย์สัง่สอน

ให้ศษิย์วจิยัพจิารณาภาวะสงัคมเพ่ือใช้วิชาและสตปัิญญาแก้ไขปรบัปรงุ

ให้ดีขึ้น ครั้นศิษย์เล็งเห็นชัดว่าสังคมมีความบกพร่อง และประสงค์จะ

ประท้วงความบกพร่องของผูใ้หญ่ในสงัคม เรากลบัเกดิความเกรงกลวั 

เรียกต�ารวจปราบจลาจลมาควบคุมเหตุการณ์ มีอาวุธเครื่องมือพร้อม

สรรพเพือ่ระงบัการประท้วง ดปูระหนึง่ว่าอาจารย์ในมหาวทิยาลยัมหีน้า

ท่ีท่ีจะสร้างศลิปวตัถอุนัวจิติรตระการตา แต่พอก่อๆ ขึน้จะเป็นรูปเป็น

ร่าง เรากลับท�าลายให้พังพินาศไป

เมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ เมื่อปัญหามีอยู่เช่นนี้ จะควรแก้

สถานการณ์อย่างไรให้กลับคืนดีขึ้น ให้เกิดความชอบธรรมข้ึนใน

มหาวิทยาลัย

ประการท่ี ๑ ผู้ใหญ่จะต้องพยายามสร้างความเชื่อถือแก่นิสิต

นักศึกษา ถ้ามิใช่บิดามารดา อย่างน้อยก็ครูบาอาจารย์ ต้องประพฤติ

ตนชนิดท่ีจะเป็นตัวอย่างให้แก่บุตรหรือศิษย์ของตน ผู้มีต�าแหน่งสูง

เด่นเป็นใหญ่ในแผ่นดินควรจะรักษาศีลสัตย์ให้ปรากฏแก่คนทั่วไปว่า 

ธรรมจริยานั้นเป็นจริยวัตรที่เราปฏิบัติเป็นปกติ มิใช่ว่าอธรรมจริยา

เป็นเร่ืองธรรมดา และให้เห็นว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือความดี ความ

ประพฤติชอบ ส่วนลาภ ยศ สมบัติ และอ�านาจเป็นเพียงเครื่อง

ประกอบภายนอก ไม่มีคุณค่าถาวรยืนนาน

 ประการที่ ๒ สายสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร ครู

อาจารย์กับศิษย์ควรจะกระชับให้สนิทแน่นแฟ้น เพ่ือให้มีการแลก
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เปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักว่า เดี๋ยวนี้

ตนมใิช่เป็นเดก็แล้วในสายตาของบิดามารดาหรืออาจารย์ ผูใ้หญ่เคารพ

ในความคิดของเขาพอที่จะน�าเอามาถกอภิปรายกัน แม้จะมีที่ไม่เห็น

พ้องต้องกันอยู่มาก ก็ได้หารือสนทนาโต้ตอบกัน แม้เมื่อหารือแล้ว

ผูใ้หญ่ยังคงยืนยันความเหน็ของตน อย่างน้อยกไ็ด้ฟังเหตผุลซึง่กันและ

กนัอยู่ ข้อส�าคญัอยู่ทีน่กัศกึษาได้เหน็และแน่ใจว่าอาจารย์ฟังความเหน็

ของตน และรบันบัถอืว่าเป็นเรือ่งจริงเรือ่งจงั ไม่ใช่เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธเสยี

แต่ในเบื้องต้นว่าไร้สาระหรือไร้เดียงสา

ประการท่ี ๓ อาจารย์จะต้องส่งเสรมิให้มกีารปฏิบตัติามระบอบ

ประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ระบอบประชาธิปไตย

ภายในมหาวิทยาลัยนี้ ต่างกับระบอบประชาธิปไตยในการปกครอง

ประเทศอยู่กท็ี่คณาจารย์ยังต้องรับผดิชอบในการบรหิารมหาวทิยาลัย

และในการประสิทธิ์ประสาทวิชาการ มิใช่ว่าจะให้มีการออกเสียงลง

คะแนนว่าปีนี้จะต้องยกชั้นกันหมดโดยไม่มีการสอบหรือมิใช่ว่าจะให้

นกัศกึษาออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้อธกิารบด ีคณบด ีหรอือาจารย์ หรอื

ออกเสียงรับหรือปฏิเสธหลกัสตูรต่างๆ เป็นต้น ระบอบประชาธปิไตย

ภายในมหาวิทยาลัยหมายความว่า นิสิตนักศึกษามีโอกาสได้แสดง

ความเหน็โดยเสรีเกีย่วกบัหลกัสตูรหรอืการสอนการวจิยัในมหาวทิยาลยั 

และเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพหรือบริการนักศึกษา 

นกัศกึษาควรได้มสีทิธอิอกความเหน็อภปิรายพร้อมด้วยเหตผุล เมือ่มี

ข้อบังคับออกมา นักศึกษาควรได้รับการชี้แจงให้เข้าใจถ่องแท้ และมี

โอกาสออกความเห็นได้โดยไม่ถูกลงโทษหรือหวาดเกรงการลงโทษ มี

การเลือกตั้งโดยนักศึกษาเองให้นักศึกษาเป็นผู้แทน เป็นกรรมการ

สโมสร และกรรมการสวัสดิการนักศึกษา เหล่านี้เป็นต้น

อนึ่ง ระบอบประชาธิปไตยนี้มิใช่จะพึงมีในหมู่นักศึกษาเท่านั้น 

การปฏบิตัใินหมูค่ณาจารย์เอง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผูน้้อย ผูใ้หญ่ หาก
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มีวิธีให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่หมู่

นกัศกึษา กจ็ะป้องกนัความยุง่ยากในการปกครองทัง้อาจารย์และศษิย์ 

และเป็นการส่งเสริมให้วิชาการก้าวหน้าได้โดยดี

ประการที่ ๔ หากเผอิญมีข้อขัดแย้งกันภายในมหาวิทยาลัยก็ดี 

หรือมีเรื่องที่นักศึกษาพร้อมใจกันประท้วงในกิจการนอกมหาวิทยาลัย

ก็ดี คณาจารย์และฝ่ายบริหารบ้านเมืองมีหน้าที่ที่จะดูแลสอดส่อง

ให้การประท้วงนัน้เป็นไปโดยมรีะเบยีบ ไม่เกดิเหตรุ้าย รนุแรง แทนที่

จะใช้วิธีห้ามเสียตะพึดตะพือไป นักศึกษามีเครื่องมือที่เหนือกว่า

อาจารย์อยู่ ๒ อย่างคือ (ก) พลังทางกายของคนรุ่นหนุ่มฉกรรจ์ และ 

(ข) จ�านวนอันมากของนักศึกษา การปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้

จบัใจนกัศกึษา จะช่วยให้นกัศกึษามโีอกาสประชมุพจิารณาข้อเทจ็จรงิ

ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ประท้วง และได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น

ตลอดจนการลงมตว่ิาจะประท้วงหรอืไม่ และถ้าจะประท้วงควรประท้วง

ด้วยวธิกีารใด อาจารย์อาจจะช่วยแนะให้ประท้วง (ถ้าจ�าเป็นจะประท้วง) 

ด้วยวิธีสันติแทนใช้วิธีรุนแรงด้วยวิธีอันหนักแน่นแต่ไม่ใช่วิธีขู่กรรโชก 

และในการนีอ้าจารย์จ�าเป็นจะต้องมจิีตใจมัน่คงและสงบ ปราศจากอคติ

ท้ังในด้านโทสะและในด้านความขลาดกลัว สามารถชักน�าศิษย์ให้

กระท�าการใดๆ ด้วยวิธีอันเหมาะและวิธีที่ถูกต้อง

ในด้านผู้บริหารบ้านเมืองก็ควรจะเรียนรู้ว่า การประท้วงโดย

สันตินัน้แตกต่างกบัการประท้วงแบบรนุแรง และควรจะใช้ความพยายาม

จนถึงที่สุดที่จะรักษาความสงบในการประท้วง เช่น ต�ารวจที่คอยดูแล

ให้การจราจรเป็นไปอย่างมีระเบียบ ในโอกาสที่มีงานมงคลสมรสหรือ

งานแห่แหนกลางเมืองฉันใด เม่ือมีการเดินขบวนอย่างสันติของ

นักศึกษา ต�ารวจก็พึงรักษาปกป้องให้กระท�าได้โดยดีฉันนั้น มิใช่ว่าถ้า

มข่ีาวจะเดนิขบวนประท้วง กด่็วนเอารถและอาวธุส�าหรับปราบจลาจล

ออกมาขูแ่ละกัน้ทางเสยีแล้ว เป็นเหตยุใุห้เกดิปะทะกนัได้ง่าย เป็นเหตุ
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ให้การเดินขบวนโดยสันตินั้นกระท�าได้โดยยาก และแปรสภาพจาก

สันติเป็นรุนแรงไปโดยเปล่าประโยชน์

ในด้านนักศึกษานั้น ก็ควรจะได้มีโอกาสพิจารณาประเด็นเรื่อง

ราวโดยถ่องแท้ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเดินขบวนประท้วง การเข้าร่วมขบวน

ทั้งๆ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุอันแท้จริง และยังไม่ได้พิจารณาข้อดีข้อเสีย

ร่วมกันอย่างชัดแจ้ง เพียงแต่อาศัยความรักเพื่อนรักหมู่คณะเฉยๆ 

นอกจากจะท�าให้ระบอบประชาธปิไตยต้องเสยีหายแล้ว ยงัเปิดช่องให้

มีผู้ใช้อุบายชักจูงนักศึกษาได้โดยง่ายให้กระท�าการอันเป็นประโยชน์ 

มิชอบแก่เขาเอง เป็นส่วนตัวหรือส�าหรับพรรคของเขา

สรปุความว่าการทีจ่ะบรหิารมหาวทิยาลยั และปกครองนกัศกึษา

ได้ด้วยความชอบธรรมนั้น อาจารย์จะต้องทรงไว้ด้วยขันติธรรม วิริย- 

ธรรม มฉีนัทะและเมตตากรณุาแก่ศษิย์ ปราศจากภยาคต ิความหวาด

กลวั หรือโทษคตคิวามโกรธฉุนเฉียว ส่งเสริมให้ศษิย์ปฏบิตัติามท�านอง

คลองธรรมแห่งระบอบประชาธปิไตย โดยใช้เหตผุลและความคดิ และ

ที่ส�าคัญที่สุดคืออาจารย์ผู้ใหญ่จะต้องวางตนอยู่ในศีลในธรรม ให้เป็น

ที่เชื่อถือแก่ศิษย์และอาจารย์ผู้น้อยทั้งปวงด้วย ในมหาวิทยาลัยก็เช่น

เดียวกบัในโลกภายนอก ความชอบธรรมเป็นเครือ่งค�า้จนุโลก และเมือ่

เกิดความชอบธรรมข้ึน การป้องกันเหตุร้ายจะกระท�าได้โดยง่าย ซึ่ง

เป็นสิง่อนัพงึปรารถนายิง่กว่าการปราบปราม หรอืการยอมจ�านนผ่อน

ตามโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ



การพัฒนามหาวิทยาลัย
บรรยาย ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

(ปัจจุบันคือหอประชุมศรีบูรพา) 

วันพฤหัสบดีที่ ๓1 กรกฎาคม ๒๕1๒

ความหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัยก็คือการท�าให้มหา- 

วทิยาลยัดข้ึีน โดยอาจจะมใิช่การเพิม่จ�านวนนกัศกึษา คณะหรอืวชิาที่

สอน แต่การทีเ่ราเพิม่คณุภาพให้ดขีึน้กเ็ป็นการพฒันามหาวทิยาลยัได้ 

แต่ส่วนที่ว่าเมื่อเรามีคุณภาพดีแล้วก็คิดจะขยายงานออกไปก็เรียกว่า

พฒันาเช่นเดยีวกนั เช่นการขยายแผนกวิชาหรอืเพิม่คณะขึน้ตามความ

จ�าเป็น ท้ังหมดนี้เป็นความหมายของค�าว่า พัฒนามหาวิทยาลัย ใน

ความหมายกว้างๆ ตามความคิดของผู้บรรยาย

ในที่น้ีจะพยายามกล่าวแต่เฉพาะการพัฒนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เพราะการอภปิรายนีไ้ด้จดัขึน้โดยนกัศึกษาธรรมศาสตร์ 

และอีกอย่างหนึ่ง การพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น ส่วนที่มีหลักการ

ร่วมกันก็มี และส่วนที่แตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยก็มี แต่มหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

อยู่ คือ

1. เป็นมหาวิทยาลยัท่ีสอนและวิจัยในงานด้านสงัคมศาสตร์โดย

เฉพาะ มีศิลปศาสตร์อยู่บ้าง

๒. นักศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ เมื่อเทียบอัตราส่วนกับ

พื้นที่และจ�านวนอาจารย์ประจ�า และที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็
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คือ ต้องอยูใ่นกรอบของราชการ อาศยัข้าราชการมาเป็นอาจารย์ประจ�า 

เพราะฉะนั้นจึงสมควรกล่าวถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มาก และ

คงมีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อยู่บ้าง

ความมุ่งหมายของการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามความ

เห็นของผู้บรรยายก็คือ ต้องการที่จะสนับสนุนให้วิชาความรู้ก้าวหน้า

ขึน้อยูเ่สมอ คอืส�าหรบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นัน้ มุง่เพือ่ให้วชิาการ

ด้านสังคมศาสตร์เกือบทุกแขนงให้ก้าวหน้าเสมอโดย

(ก) ส�าหรับผูไ้ม่เคยเรยีนมาก่อนกส็อนให้มคีวามรู ้ซึง่กค็อืการ

สอบนักศึกษา

(ข) ผู้ท่ีได้เรียนมาแล้ว เช่น ครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหา- 

วทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ�าเป็นต้องมโีอกาสขยายวชิาความรูใ้ห้ก้าวหน้า

อยู่เสมอ ถ้าความรู้หยุดนิ่งไม่ก้าวหน้าก็ไปไม่รอด นี่เป็นสิ่งส�าคัญ

การที่จะสอนนักศึกษาให้ได้ดี และการท่ีจะท�าการวิจัยโดย

อาจารย์และนกัเรียนชัน้สงูกว่าปรญิญาตร ีคอื ปรญิญาโทและปรญิญา

เอกให้มีวิชาก้าวหน้าอยู่เสมอนั้น มีปัจจัยอยู่ ๓–๔ ประการ

ปัจจัยที่ 1 วิชาที่จะสอนกับหลักสูตรที่จะสอน

ปัจจัยที่ ๒ คนที่จะรับเอาวิชาความรู้นั้นๆ ไป

ปัจจัยที่ ๓ คนที่จะสอนและคนที่จะวิจัย

ปัจจัยที่ ๔ สถานที่ เคร่ืองมือ ห้องสมุด กับเครื่องมือในการ

เรียนและวิจัย

๑.�หลักสูตรกับวิชาที่สอน
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้นอยู่คงที่ไม่ได้ เนื่องจากวิชา

ความรู้เปลี่ยนไปเสมอ เมื่อหลักสูตรอยู่คงที่ไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนหลักสูตร 

บ่อยๆ กเ็กดิความเสยีหาย คอืท�าให้เกดิการระส�า่ระสายในการทีจ่ะจัด

ครูอาจารย์ผูส้อน แต่ความจริงแล้ววิชาความรู้จะไม่เปลีย่นแปลงรวดเรว็
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ถงึขนาดท่ีเราจะต้องเปลีย่นแปลงหลกัสตูรตามอยูเ่สมอ ทีส่�าคญักค็อื 

หลกัสูตรท่ีจะใช้สอนนกัศกึษานัน้จะต้องมส่ีวนหนึง่ทีแ่น่นอนและใช้ได้

เป็นเวลานาน เป็นหัวใจของหลักสูตร โดยมีอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่

สามารถเปล่ียนแปลงไปได้อยู ่เสมอ ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปได้ตามลักษณะ โดยยึดถือให้คงที่อยู่ได้เป็นเวลานาน 

แต่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจ�าเป็น

ในสภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น การที่จะ

เปลี่ยนหลักสูตรแต่ละครั้งจ�าเป็นต้องขึ้นไป คือ

1. จากคณะ โดยมีคณะกรรมการประจ�าคณะพจิารณาเสรจ็แล้ว

๒. คณบดีเสนออธิการบดี

๓. อธิการบดีมอบให้ที่ประชุมคณบดีพิจารณา และ

๔. ปัจจุบันตามปกติจะมีกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของ

อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรอีกขั้นหนึ่ง

๕. เข้าสภามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะลงมติใดๆ เรียบร้อยแล้ว

๖. สภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้วส่งกลับมา ส่วน

มากมักจะมีการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ มีเงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เป็น

อปุสรรคต่อการแก้ไขหลกัสตูรซึง่ท�ายากล�าบากมาก ใช้เวลาอย่างน้อย

ก็ ๘ เดือน แม้แต่การแก้ไขเพียงเล็กน้อย เพราะกฎหมายของเราระบุ

ไว้ว่า หลักสูตรนั้นจะต้องให้สภาการศึกษาพิจารณาเสียก่อน เป็นข้อ

เสียในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้นได้ 

ฉะนั้นในเร่ืองการบริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องหลักสูตรนี้ควร 

จะได้มีการแก้ไขเสียใหม่ แก้ไขได้ง่ายโดยการเปิดโอกาสให้คณะ

เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเห็นชอบของอธิการบดีเท่านั้นก็พอ นอกเสีย

จากว่าจะมีการแก้ไขอย่างมากมายก็สมควรจะเข้าสภามหาวิทยาลัย  

ซึง่คงจะมปีระโยชน์มากกว่า แต่ส�าหรับการเปลีย่นแปลงหลกัสตูรเลก็ๆ 

น้อยๆ เช่นการน�าเอาวิชาปีที่ ๓ มาเรียนในปีที่ ๔ หรือปีที่ ๕ ไปเรียน
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ในปีท่ี ๒ แล้วกจ็ะท�าตามกฎหมายนัน้ล�าบากมาก เช่นในคณะเศรษฐ- 

ศาสตร์ วิชาหลักนั้นวางไว้ดีแล้ว แต่ในวิชาปีที่ ๔ วิชากฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ซ่ึงนักศึกษามักจะตก เพราะยาก เพราะไม่ถนัดด้าน

กฎหมาย แม้กระทั่งคนที่เรียนดีก็ตก ทั้งๆ ที่อาจารย์สอนดีและตรวจ

อย่างยุติธรรมและรอบคอบแล้ว ผลกค็อืเมือ่วิชานีไ้ปอยูใ่นปีที ่๔ ท�าให้

เกิดความเสียหายหลายประการแก่นักศึกษา เพราะถ้าวิชานี้อยู่ปีที่ ๓ 

นักศึกษาก็มีโอกาสแก้ตัวได้อีกครั้งหนึ่ง ในปีที่ ๔ และมีหวังส�าเร็จใน 

๔ ปี และวชิานีม้ใิช่วชิาต่อเนือ่ง จงึอาจจดัอยูใ่นปีที ่๓ หรอืปีท่ี ๔ กไ็ด้ 

แต่ถ้าอยู่ปีที่ ๔ ก็เสียหายดังกล่าว ซึ่งทางคณะได้พยายามขอเปลี่ยน

ให้วิชานี้มาอยู่ปีที่ ๓ แต่เสียเวลาและยุ่งยาก เพราะยังใช้วิธีการตาม

กฎหมายอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มวิชาหรือเปลี่ยนวิชาอื่นๆ ใน

หลักสูตรแล้วถ้ายังคงใช้วิธีการตามกฎหมายแล้วก็ท�าได้ยากมาก

๒.�ผู้ที่จะรับความรู้ไป�หรือนักศึกษาที่จะรับ�

���ความรู้ในแขนงต่างๆ
ปัจจบุนัคณุภาพของนกัศกึษามต่ีางๆ กนั บางคนดมีาก บางคน

ไม่ใคร่ดีนัก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแตกต่างกันมาก เข้ามาเรียนปีที่ 

1 ภาษาอังกฤษก็ดี บางคนเรียนมา ๔ ปีแล้วภาษาอังกฤษยังใช้ไม่ได้

ก็เรียนไม่ไหว เหตุท่ีใช้ภาษาอังกฤษวัดมาตรฐานก็เพราะทุกคณะจะ

ต้องสอบทั้งนั้น นอกจากนั้นแล้วความแตกต่างกันในแขนงวิชาอื่นๆ ก็

ยังมีอีกมาก

เมื่อนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกันอย่างนี้ วิธีที่จะแก้ไขเพื่อให้

คนที่เรียนดีอยู่แล้วเรียนดียิ่งๆ ขึ้นไป คนที่ไม่เก่งก็เอาใจใส่เป็นพิเศษ 

มีการ “ติว” บ้างก็พอจะให้ผลดี แต่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น

ท�าไม่ได้ เพราะมีนักศึกษามากเกินไปเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ�า เรา
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จึงจ�าต้องรับสภาพเช่นนี้ ไม่สามารถจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นการสอบตกจึงมีอยู่มาก เช่น คณะเศรษฐศาสตร์

รับนักศึกษาปีละ ๒๕๐–๓๐๐ คน นักศึกษาที่ส�าเร็จภายใน ๔ ปีมีอยู่

ประมาณ 1/๔ คอืประมาณ ๗๐–1๐๐ คนเท่านัน้ ทีส่�าเรจ็ภายใน ๕ ปี 

ก็มีมาก พวกที่เรียนมา ๖ ปี ๗ ปี เกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยให้

โอกาสเรียนแล้วยงัไม่จบกม็มีาก กไ็ม่สามารถจะท�าอย่างไรได้ ส�าหรบั

ผู้บรรยายเองคิดว่าถ้าได้น�าผลของการสอบแต่ละชั้นมาพิจารณา ถ้าผู้

ใดสอบตกน้อยหรือสอบไม่ตกเลยก็ไม่ต้องเอาใจใส่นัก ส�าหรับ

นกัศกึษาทีส่อบตกหลายๆ วิชาต้องเอาใจใส่เป็นพเิศษ หาทางช่วยเหลอื

ให้เรียนได้ดีขึ้น ถ้าท�าได้เช่นนี้ก็พัฒนาได้ดีมากพอใช้ แต่ก็ไม่สามารถ

จะท�าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนิติศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชีแล้วไม่มีโอกาสจะท�าได้เลย เพราะจ�านวนนักศึกษา

มากมายทีเดียวเมื่อเทียบอัตราส่วนกับอาจารย์ผู้สอน ส่วนคณะอื่นๆ 

เช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

และคณะเศรษฐศาสตร์ เหล่านี้ก็พอจะสามารถกระท�าได้บ้าง ก็มี

อาจารย์เพิ่มขึ้นหรือจ�านวนนักศึกษาลดลงจากปัจจุบันเล็กน้อย เคิร์ฟ

ของคณะเศรษฐศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ที่ส�าเร็จภายใน ๔ ปี นั้น

เท่ากัน คือเป็นจ�านวนประมาณ 1/๔ หรือ 1/๓ และที่ส�าเร็จภายใน 

๕ ปีมีมากที่สุด ส�าหรับผู้ที่สอบตก ๖–๗ ปี นั้นมีน้อยมาก แต่คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชีนั้น นักศึกษาที่เรียนส�าเร็จภายใน ๔ ปี

มีน้อย ๕ ปีมีมากขึ้น ๖–๗ ปี และไม่ส�าเร็จมีมากที่สุด

แต่คณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์กด็ ียงัมปัีญหาในเรือ่ง

นีอ้ยู่มาก เพราะมนีกัศกึษามากเกนิไปนัน่เอง ผูท้ีมี่ความสามารถเรยีน

ส�าเร็จได้ด ีฉลาดปราดเปรือ่งทัง้ทีบ่รรยากาศในมหาวทิยาลยัไม่อ�านวย

เลยก็มี แม้ว่าอาจารย์ไม่ได้สอนหรือสอนอย่างไม่มีคุณภาพ แต่เขาก็

ยังเรียนส�าเร็จไปได้ดี แต่นั่นเป็นกรณียกเว้น
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เนื่องจากอาจารย์มีน้อย นักเรียนมีมาก เราก็มีวิธีแก้ได้โดยน�า

นกัศึกษาท่ีเรียนอ่อนมาพจิารณาผลการสอบ แล้วแนะน�านกัศึกษานัน้

ว่าเทอมนั้นควรจะเรียนวิชาอะไรบ้าง กี่วิชา ซึ่งในต่างประเทศก�าลัง

นิยมกันมาก แต่เราก็ยังไม่สามารถจะท�าได้เพราะแม้ว่าบางคณะ เช่น 

คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์นั้นมีโอกาสท�าได้บ้าง แต่ส�าหรับ

คณะอ่ืนๆ เช่น คณะนิติศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชีไม่

สามารถจะท�าได้ เพราะการตรวจข้อสอบล่าช้ามาก เพราะอาจารย์เป็น

อาจารย์พเิศษ มีภาระมากอยูกั่บธรุะภายนอกอยูอ่กีทางหนึง่ ประกอบ

กับจ�านวนนักศึกษามีมากเกินไป อีกประการหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คณะ

นิติศาสตร์นั้น มีนักศึกษามากจนกระทั่งเมื่อท�าการสอบสนทนาภาษา

อังกฤษนั้น ถ้าสอบทีละ 1 คนแล้วต้องใช้เวลาถึง ๓ เดือน จึงจะสอบ

เสร็จ ซึ่งเสียเวลามาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพัฒนาไปได้ก็ต่อ

เมื่อ (ก) ต้องมีนักศึกษาน้อยลงกว่าปัจจุบัน แต่ถ้าไม่สามารถจะลด

จ�านวนนักศึกษาลงไปได้เพราะเหตุผลทางการเมืองก็จ�าต้อง (ข) เพิ่ม

อาจารย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ประจ�า เพราะไม่มีทาง

อืน่ใด ซึง่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1๐ ปี จงึจะสมดลุกบัจ�านวนนกัศกึษา

เท่ากับปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น คณะเศรษฐศาสตร์สมัยที่ผู้บรรยายรับต�าแหน่ง

คณบดีครั้งแรก มีอาจารย์ประจ�า ๓ คน ต่อมาได้รับความช่วยเหลือ

จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ รับอาจารย์และอาจารย์ผู้ช่วยเข้ามา และ

พยายามส่งเสริมให้อาจารย์เหล่านั้นไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ จน

ปัจจุบัน ๕ ปีมาแล้ว ส�าเร็จเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ต้อง

ใช้อาจารย์พิเศษด้วย เพราะอาจารย์พิเศษนี้มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ 

โดยตรง อาจารย์พิเศษควรจะมี 1/๔ อาจารย์ประจ�าควรจะมี ๓/๔ 

นักศึกษาควรจะมีอัตรา ๒๐ คนต่ออาจารย์ 1 คนก็เพียงพอแล้ว เรา

กจ็ะก้าวหน้าไปได้มาก แม้ว่าในสหรฐัอเมรกิาจะใช้อัตรานกัศกึษา 1๐ 
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คนต่ออาจารย์ 1 คนก็ตาม

๓.�อาจารย์และนักวิจัย
คุณภาพของอาจารย์ก็ส�าคัญมากเช่นกัน แต่จะหาอาจารย์ที่มี

คณุภาพจรงิๆ ต้ังใจเป็นอาจารย์อย่างจริงจังกค็งมบ้ีางแต่น้อยนกั ตราบ

ใดท่ีอาจารย์ยังเป็นข้าราชการอยู่ เพราะอาชีพอาจารย์นั้นไม่หรูหรา

สนุกสนานเช่นอาชีพอื่นๆ แต่อาจารย์ต้องรักเรียนจริงๆ และมีจิตใจที่

จะเป็นอาจารย์จริงๆ เพราะส่วนมากมักเข้ามาเป็นอาจารย์เพื่อหวังไป

ศึกษาต่อ ครั้นพอศึกษาส�าเร็จมาแล้วก็มักจะไปท�างานที่อื่นเสียหมด 

เพราะเป็นอาชีพที่สบายและเพราะรายได้ดีกว่ามาก ด้วยเหตุนี้การที่

จะพึง่แต่เพยีงอาจารย์ทีต่ัง้ใจจรงินัน้คงจะมไีม่มากนกั เพราะฉะน้ันเรา

จงึควรจะแก้ไขระเบยีบข้าราชการเสยีใหม่ โดยมใิห้อาจารย์ต้องรับเงนิ

เดือนเช่นข้าราชการพลเรือนทั่วไป ควรให้อาจารย์มีข้ันเงินเดือนและ

ความมั่นคงดีพอสมควร แต่เงินเดือนนั้นไม่ใช่เรื่องส�าคัญสุดยอด 

เพราะอาจารย์ที่มีความตั้งใจจริงนั้น แม้จะได้เงินเดือนน้อยก็ยินดี แต่

ขอเพียงให้ได้มีโอกาสวิจัยค้นคว้าให้ก้าวหน้าไปได้

ในยุโรปหรืออเมริกา เงินเดือนของอาจารย์ยังน้อยกว่างานข้าง

นอก คือประมาณ 1 ต่อ ๒ หรอื 1 ต่อ ๓ ประเทศไทยนัน้ได้ประมาณ 

1 ต่อ ๖ ซึ่งน้อยมาก ทั้งนี้เพราะระบบข้าราชการของประเทศไทย 

ล้าสมยัมาก และไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ เพราะเป็นองค์การทีใ่หญ่

มาก ท�าให้ต้องพึ่งอาจารย์ที่มีใจรักจริงๆ ที่ไม่ค�านึงถึงรายได้ อิทธิพล 

และความมีเกียรติ ซึ่งหายากมาก

นอกจากนั้น ระบบข้าราชการนั้นไม่ดีไม่ถูกต้องเพราะเมื่อเป็น

ข้าราชการแล้วอาจารย์ต้องระมัดระวังอยู่เสมอว่า งานวิจัยค้นคว้าของ

ตนซึ่งย่อมต้องการจะเผยแพร่นั้นจะขัดกับนโยบายของรัฐบาลหรือ

เปล่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านสังคมศาสตร์ เพราะอาจารย์เป็น
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ข้าราชการ เช่น สมมุติว่า วิจัยเรื่องภาษีอากรหรืองบประมาณพบว่า 

รฐับาลท�าไม่ด ีเกบ็ภาษีแต่เฉพาะคนจน ส่วนคนรุม่รวยไม่เก็บภาษ ีซึง่

ย่อมเป็นข้อโจมตีรัฐบาล รัฐบาลก็จะหันมาเล่นงานอาจารย์ได้ เพราะ

ฉะนั้นอาจารย์จึงไม่มีความปลอดภัยต้องเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งผู้บรรยาย

คิดว่าควรจะแยกเอามหาวทิยาลยัออกจากระบบข้าราชการโดยสิน้เชงิ 

แต่ให้ทางราชการควบคุมห่างๆ ให้อิสระพอควร

๔.�ห้องสมุด�ห้องเรียน�และอุปกรณ์
สถานที่เรียน อุปกรณ์ ห้องสมุด สมมุติว่าเราสามารถเพิ่ม

อาจารย์ได้และรับนกัศกึษาเท่าเดมิทกุปี จนได้อตัรานกัศึกษา ๒๐ คน

ต่ออาจารย์ 1 คน แต่สถานที่ไม่พอ เพราะนักศึกษามากเกินไปจน

ไม่มีห้องเรียน จึงจ�าเป็นต้องมีการขยายสถานที่ให้กว้างขวางกว่านี้

การศึกษาเพียงระดับปริญญาตรีนั้นไม่พอ จ�าเป็นต้องมีการ

ศึกษาและวิจัยในระดับสูงกว่านี้ขึ้นไปอีก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่

ส�าคัญมากที่สุด ซ่ึงมหาวิทยาลัยของเราควรจะสนับสนุนให้มากขึ้น 

เพราะต�าราต่างๆ นั้นได้จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด ถ้าไม่

สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอแล้ว ย่อมจะไม่สามารถติดตาม

วิชาการต่างๆ ได้ทัน ไม่สามารถจะท�าการวิจัยได้ดี แม้แต่ชาวอังกฤษ

ทีศ่กึษาในระดบัสงูกว่าชัน้ปรญิญาตรกีย็งัสามารถเข้าใจภาษาอืน่ๆ ได้

ดีอีกด้วย เช่น ภาษาเยอรมัน รัสเซียน เป็นต้น

เราควรจะพฒันาไปให้ถึงวิศวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ด้วย 

แต่ไม่ใช่ปัจจุบัน เพราะเรายังมีสิ่งบกพร่องอีกมาก เราควรจะพัฒนา

สิ่งต่างๆ ที่บกพร่องอยู่ให้ดีมีคุณภาพเสียก่อน และจึงขยายออกไป

เราอาจจะขยายด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจจะ

ท�าได้ดพีอใช้ถ้าหากว่ามเีงนิ มอีาจารย์และสถานทีซ่ึง่หาไม่ยากเลย แต่
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กระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนรวมมาก เพราะเมื่อมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ขยายด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกไปแล้ว 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นต้องล้ม และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์กอ็าจ

จะล้ม เพราะธรรมศาสตร์อยู ่ในกรุงเทพฯ แม้จะล�าบากอย่างไร 

อาจารย์ก็คงอยากอยู่ท่ีนี่ ผลสุดท้ายก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คงจะไม่มีอาจารย์สอนเป็นแน่

เพราะฉะนั้นจึงยังไม่ควรจะขยายด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ในขณะนี ้แต่ควรพยายามท�าคณุภาพของธรรมศาสตร์ให้

ดีขึ้น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บทบาทของนักศึกษาในการพัฒนามหาวิทยาลัย บทบาทของ

นักศึกษาก็คือ “เรียน” ให้ดีที่สุด โดยไม่ต้องค�านึงถึงใดๆ ทั้งสิ้น 

ประการที่ ๒ ให้นักศึกษาเข้าร่วมในการพิจารณาบางอย่าง เช่นให้มี

การเสนอในเรือ่งห้องสมดุ สโมสร คณะเศรษฐศาสตร์ใช้นกัศกึษาเป็น

กรรมการห้องสมุด ประการที่ ๓ ทางคณะต่างๆ ควรจะรับฟังความ

คิดเห็นของนักศึกษาในเร่ืองหลักสูตร วิธีสอน ข้อแนะ แต่ไม่ใช่ให้

นักศึกษาออกเสียง นักศึกษาไม่มีอ�านาจและหน้าที่ที่จะออกเสียง 

(Vote) เพียงแต่มีสิทธิ์พูด และอาจารย์ควรรับฟัง ถ้าสิ่งใดดีทางคณะ

ก็ควรจะพยายามกระท�าตาม และยังควรให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม

ในการพิจารณาต่างๆ เช่นการพิจารณาให้ทุน เพราะนักศึกษาย่อมจะ

รู้จักกันดี ถ้าอาจารย์พิจารณาฝ่ายเดียวนั้น ย่อมจะไม่ใคร่ทราบราย

ละเอียดท่ีถูกต้อง แต่เป็นเพียงผู้ปรึกษาเท่านั้น สิทธิเด็ดขาดอยู่กับ

อาจารย์ บทบาทของนกัศกึษามหีลายอย่าง บางอย่างควรจะมมีาก บาง

อย่างกค็วรจะมน้ีอย การให้นกัศกึษาโหวตเลอืกคณบดีย่อมไม่ได้ การ

จะโหวตเพือ่เข้าหรือไม่เข้าห้องเรียน ผูบ้รรยายไม่เหน็ด้วย แต่นกัศกึษา

มีสิทธิ์ประท้วง ถ้าเหตุการณ์ไม่ดี แต่ควรจะใช้เหตุผลอย่างรอบคอบ



บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ข้อเขียนประกอบการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕1๓

คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๗ เมษายน ๒๕1๓

เรียน อาจารย์ใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผมมีความยินดีที่ได้ทราบว่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ขึ้น โดยท่านศาสตรา- 

จารย์หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นประธานเตรียมการ ท่านประธาน

เตรียมการได้มคีวามเมตตาตดิต่อมายงัผมและให้เกยีรตผิม โดยขอให้

เขียนบทความเป็นท�านองแนะเรื่องบทบาทของอาจารย์ในระดับ

มหาวิทยาลัยมาประกอบการปฐมนิเทศคร้ังนี้ ผมจึงขอเขียนเป็นรูป

จดหมายมาถงึท่านทัง้หลาย หวังว่าคงจะไม่เป็นทีรั่งเกียจทัง้ในด้านท่าน

ทั้งหลาย และในด้านท่านผู้มีหน้าที่จัดการปฐมนิเทศ

ประการแรก ผมขอแสดงความยนิดกีบัท่านทัง้หลายทีไ่ด้เข้ามา

เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติเพียงใดและ

ส�าคัญอย่างใด ท่านทั้งหลายคงทราบดีอยู่แล้ว ถ้ายังไม่ทราบก็คงจะมี

ท่านผู้รู ้อธิบายให้ทราบในการปฐมนิเทศคราวนี้ แต่ที่ผมใคร่จะขอ
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ภาวนาให้ท่านทั้งหลายเป็นพิเศษนั้น คือขอภาวนาให้คงเป็นอำจำรย์

ใหม่ตลอดไปสัก ๒๐ หรือ ๓๐ ปี หรือมากกว่านั้น เพราะจากที่ผม

ได้ประสบมา อาจารย์เก่าอย่างขนาดผมนีม้กัมข้ีอเสยีอยู ่๓ อย่างคอื 

(ก) ขาดความกระตอืรือร้นในการปฏบัิตหิน้าที ่ทัง้ในด้านสอนนกัเรยีน

และในด้านท่ีจะปรบัปรงุระบบมหาวทิยาลยัให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ (ข) เพกิเฉย

ต่อความก้าวหน้าของวิชาการ มีทุนอยู่เท่าใดก็มักจะสอนไปวันหนึ่งๆ 

ตามสะดวก สบาย และ (ค) ที่ส�าคัญที่สุดคือเคยชินต่อการมีอ�านาจ

เหนือนักเรียน จนเกิดทิฐิมานะกล้าแข็ง ยิ่งอยู่นานยิ่งมีอาวุโสและ

ต�าแหน่งสูงขึ้นก็ยิ่งมีทิฐิหนักขึ้น จนเกิดค�าพังเพยว่า “สอนใครๆ ไม่

ยากเท่ากับสอนครูบาอาจารย์”

ด้วยเหตุฉะนี้ ผมจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายคงสภาพความ

เป็นอาจารย์ใหม่ของท่านไว้ยั่งยืนตลอดกาลนาน

ประการที่ ๒ ผมขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมาร่วมพิจารณา

กบัผมว่า ทีร่ฐับาลท่านตัง้มหาวทิยาลยัมานัน้เพือ่ใครกนัแน่ ค�าตอบที่

ถูกต้องน่าจะเป็นว่า มหาวิทยาลัยตั้งมาเพื่อนักศึกษา (หรือจะเรียกว่า

นิสิตก็ตามที) ฉะนั้นผู้ท่ีมีความส�าคัญมากที่สุดในมหาวิทยาลัยมิใช่

อธิการบดี หรือคณบดี หรืออาจารย์ทั้งหลาย หากเป็นนักศึกษาของ

ท่าน พวกเราครบูาอาจารย์เป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญพอใช้แต่ไม่ส�าคญั

ยิ่ง เรามีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีความประพฤติดี ให้มีวิชา

ความรู้สูง ให้มคีวามรอบรูใ้นเรือ่งของมนษุย์อย่างกว้างขวาง ให้รูจ้กัใช้

เหตุผลอย่างลึกซึ้ง งานของพวกเราเริ่มต้นด้วยนักศึกษา และผลงาน

ของพวกเราวดัได้ทีน่กัศกึษาของเรา อนัธรรมชาตขิองนกัศกึษาซึง่เป็น

คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนั้นเราก็ทราบดีอยู่แล้ว เพราะเคยผ่านวัยนี้มาแล้ว 

เราทราบอยู่ว่านักศึกษาย่อมมีข้อบกพร่องต่างๆ ไม่ใคร่จะได้อย่างใจ

ของครูบาอาจารย์ ทีโ่ง่ก็ม ีทีเ่กยีจคร้านกม็าก ทีส่กปรกก็คงมบ้ีาง บาง

คนก็ไว้ผมยาวผิดกับสมัยของพวกเรา บางคนนุ่งกระโปรงสั้นจนเกิน
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งาม บางคนเอาใจใส่ในเร่ืองทีเ่ป็นโทษแก่ตนและหมูค่ณะ บางคนยยีวน

ย่ัวโทโส ร้อยแปดพันอย่าง แต่ก็น่าคิดออกว่า ถ้านักศึกษาหนุ่มสาว

เหล่านี้ไม่มีข้อบกพร่องต่างๆ นานาแล้ว เขาคงจะเรียนวิชาต่างๆ เอง

ก็ได้ พวกเราคงจะไม่มีใครเขาจ้างมาให้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็น

จ�านวนมากถึงขนาดนี้ 

อีกประการหนึ่ง เรื่องบางเรื่องที่นักศึกษาปฏิบัติหรือกระท�าไป

ก็คงเป็นเรื่องของสมัยนิยม เช่น การไว้ผมหรือนุ่งกระโปรง หรือท�า

เสยีงหนวกหแูล้วบอกว่าเป็นดนตร ีเป็นต้น พวกเราเป็นครบูาอาจารย์

เขา น่าจะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง ถ้าไม่หนักหนาถึงขนาดล่วงละเมิด

ศลีธรรมแล้ว พวกเราอาจจะต้องอดทนต่อการปฏบิตัเิหล่านัน้ โดยหวน

ระลกึว่าอาจารย์ของเรา เมือ่อยูใ่นวัยรุ่นเช่นนีก้เ็คยอดทนต่อเรามาแล้ว 

ผมเองไม่มีความสามารถที่จะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่า กรณีอย่างใด

ท่านควรจะปฏิบัติอย่างใด เพียงแต่ขอเสนอเป็นหลักกว้างๆ ว่า เป็น

หน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแผ่เมตตาต่อนักศึกษา เมื่อมีเมตตาเป็น

พื้นอยู่แล้ว แม้ถึงบทจะต้องเตือนนักศึกษาก็คงจะเตือนได้ผล ถึงบทที่

จะต้องท�าโทษนักศึกษาก็คงจะปฏิบัติได้ถูกต้อง พวกเราจะหลีกเลี่ยง

อคตไิดง้า่ย และคงจะปฏบิตัหินา้ทีไ่ดด้ว้ยความเทีย่งธรรมและชอบธรรม

ด้วยเหตุฉะนี้ ผมจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีฉันทะและ

เมตตาจิตต่อนักศึกษาของท่านเป็นพื้นฐาน

ประการที่ ๓ เมื่ออาจารย์มีหน้าที่สอนนักศึกษา วิชาความรู้ที่

เราจะน�ามาสอนน้ันย่อมเป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่ วชิาความรูท้ีเ่ราเรยีนมาได้

เป็นทุนนัน้นบัวนักจ็ะยิง่เก่าลงไป เพราะในโลกนี ้วชิาต่างๆ กก้็าวหน้า

อยู่เสมอ ฉะนั้นหากอาจารย์เองหยุดเรียน มุ่งแต่จะถ่ายวิชาทุนที่มีอยู่

ให้นักศึกษา ถึงจะสอนดีสักปานใด วิชาท่ีจะถ่ายให้แก่นักศึกษานั้นก็

ย่อมจะด้อยลงไปทุกวัน ประโยชน์ของอาจารย์นั้นก็จะเสื่อมลงเป็น

ล�าดบั ด้วยเหตุฉะนีอ้าจารย์ในมหาวิทยาลยัจึงมีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
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ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือการศึกษาเพิ่มเติมและการวิจัยค้นคว้าหา

สัจจะในวิชาการเพิ่มขึ้นเสมอ

อนึ่ง การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยนั้น จะขึ้นอยู่กับวาจาสิทธิ์ของ

อาจารย์ผู้หน่ึงผู้ใดในการบรรยายหรือการสอนก็หามิได้ ความรู้ขั้น

อดุมศกึษานัน้มอียูท่ัว่จกัรวาล เพราะขึน้อยูก่บัเหตผุลและสภาวการณ์

ต่างๆ ย่ิงเป็นวชิาสงัคมศาสตร์ก็ยิง่มปีระเดน็ข้อพจิารณาและข้อโต้แย้ง

มาก จับตัววางตายไม่ได้ถนัดอย่างวิชาวิทยาศาสตร์ (ซึ่งก็จับตัววาง

ตายไม่ได้เหมือนกัน) ฉะนั้นการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้น 

จะมีประโยชน์จริงก็โดยใช้วิธีแนะแนวให้นักศึกษาค้นคว้าอ่านต�ารา

หลายๆ เล่ม น�าเอาวิชาการในแง่และมุมต่างๆ มาผสมผสานกัน มิใช่

เป็นการบอกค�าบอกให้นักศึกษาจดแล้วบังคับให้นักศึกษาตอบสอบไล่

ตามค�าบอกอนัศกัดิส์ทิธิน์ัน้ ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอืความสามารถของอาจารย์

ท่ีจะยั่วยุให้นักศึกษาสามารถใช้ความคิด ใช้เหตุผลของเขาเองมา

ประยุกต์กับทฤษฎีต่างๆ ของเจ้าต�าราแต่ละส�านัก

ด้วยเหตุฉะนี้ผมจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความอุตสาหะ

วิริยะหาวิชาใส่ตัวเพิ่มเติมเสมอ และมีความสามารถยุให้นักศึกษาใช้

วิธีใช้ความคิดของเขาเองในวิชาการต่างๆ

ประการที่ ๔ ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาจารย์และนักศึกษา

อยู่ร่วมกันเป็นสังคมอันเดียวกัน สังคมใดสังคมหนึ่งจะมีความเจริญ

ก้าวหน้าได้ ก็โดยอาศัยความเปลี่ยนแปลงให้สมกับกาละและเทศะ 

และความเปลีย่นแปลงนัน้ควรจะพอเหมาะพอด ีไม่รวดเร็วจนน่าเวยีน

ศีรษะ ก่อให้เกิดความหย่อนเสถียรภาพขึ้น หรือไม่แน่นิ่งอยู่จนเป็น

วิสัญญีภาพ อันจะเป็นช่องทางให้เกิดเชื้อระเบิดข้ึนได้ หรือมิฉะนั้นก็

ตกอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอยู่ตลอดไป

ตามความเหน็ของผม ระบบทีจ่ะอ�านวยใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง

ได้อย่างพอเหมาะพอดีในสังคมนั้น ได้แก่ระบอบประชาธิปไตย อะไร
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เป็นระบอบประชาธปิไตย นกัสงัคมศาสตร์อย่างพวกเราถกเถยีงกันได้

ไม่มีวันยุติ แต่ผมเห็นว่าไม่จ�าต้องถกเถียงกันให้แพ้ชนะ พวกเราส่วน

ใหญ่คงจะพอใจเพียงแต่ขอให้สมาชิกในสังคมนั้นมีเสรีภาพในการคิด 

ในการแสดงความคิด ในการรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นสมาคม และให้

ได้ใช้เสรีภาพนั้นโดยวิธีสันติและชอบธรรม

ด้วยเหตุฉะนี้ผมจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในหลัก

ประชาธิปไตย เพื่อน�ามหาวิทยาลัยของท่านไปสู่ทางเจริญอยู่เสมอ

ประการที ่๕ มหาวิทยาลัยกเ็ป็นเพยีงหน่วยเดยีวของสงัคมใหญ่

ซึ่งได้แก่ เมือง จังหวัด ประเทศ และโลก มหาวิทยาลัยจะเจริญหรือ

เสือ่มย่อมเว้นเสยีมไิด้ทีจ่ะรบัความกระทบกระเทอืนจากสงัคมใหญ่ และ

ในทางกลบักนั สงัคมใหญ่จะเจริญก้าวหน้าได้ดย่ีอมอาศยัประโยชน์จาก

มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านวิชาการและด้านก�าลังคนที่มหาวิทยาลัยผลิต

ให้สู่สังคมน้ัน ฉะน้ันความสมัพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลยักับท้องถ่ินและ

โลกภายนอก จงึเป็นเรือ่งทีส่�าคัญ แต่ละฝ่ายต้องเกือ้กลูอนเุคราะห์ซึง่

กนัและกนั ท่านทัง้หลายซึง่เป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยัจะหมกมุน่แต่

เฉพาะในด้านทฤษฎี หรือในด้านโลกุตรธรรมอย่างเดียวมิได้ ท่านจะ

สอนนักศึกษาก็ดี จะวิจัยก็ดี จะน�านักศึกษาไปในกิจกรรมต่างๆ ก็ดี 

จะด�าเนินการสมาคมในหมู่อาจารย์ก็ดี ควรจะคิดถึงประโยชน์ที่พึงจะ

อ�านวยให้แก่สังคมภายนอก ทัง้ทีใ่กล้ชดิและทีห่่างไกลออกมาอยูเ่สมอ 

อย่าให้เป็นจริงตามค�ากล่าวหาตลกๆ ทีว่่า “ผูท้ีม่คีวามสามารถนัน้เป็น

ผู้ท�า ผู้ที่ไร้ความสามารถนั้นเป็นผู้สอน” เป็นอันขาด

ด้วยเหตุฉะนี้ผมจึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายสามารถบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ เกือ้กลูแก่สงัคมนอกมหาวิทยาลยัให้เป็นทีป่ระจกัษ์ตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี

ป๋วย อึ๊งภากรณ์



ข้อคิดเรื่องอุดมศึกษา
บรรยาย ณ A.U.A. Language Center  

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕1๔

อุดมศึกษา หมายความว่าการเรียนชั้นสูงสุด การอ�านวยงาน

อดุมศกึษาจงึเป็นการประสทิธิป์ระสาทศลิปวทิยาชัน้ยอดของประเทศ 

ศิลปวิทยามีความส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์และของสังคม

ฉันใด สถาบันอุดมศึกษาก็ย่อมมีความส�าคัญฉันนั้น ไม่จ�าเป็นจะต้อง

กล่าวพรรณนาให้ละเอียด ณ ที่นี้

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะวิเคราะห์ได้

เป็น ๓ ประการคือ

1. สอนนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ในศิลปวิทยายอดเยี่ยมนั้น

๒. วิจัยให้ศิลปวิทยาก้าวหน้าแตกฉานยิ่งๆ ขึ้น

๓. อ�านวยประโยชน์โดยตรงแก่สังคม

หน้าท่ีความรับผิดชอบทั้ง ๓ ประการของสถาบันอุดมศึกษา 

ดงักล่าวมานี ้มคีวามสมัพนัธ์คาบเกีย่วกนักล่าวคอื การสอนจะดีได้กต้็อง 

อาศัยว่ามีอะไรใหม่ มีอะไรดีมาสอนเขา การที่จะมีอะไรดีและใหม่มา

สอนก็ต้องได้มาจากการวิจัย การวิจัยจะก้าวหน้าได้ก็ต้องสอนให้เกิด

ผูท้รงคุณวฒุพ้ืินฐานมาท�าการวิจัยสืบเนือ่งกนัไป ความสมัพนัธ์ระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษากับสังคมนั้นเป็นไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

หากสถาบันอุดมศึกษาท�าประโยชน์ให้สังคมน้อย สังคมก็ย่อมหมด
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ศรัทธาในสถาบันอุดมศึกษาท�าให้ด�าเนินการสอนและวิจัยไปมิได้

สะดวก ถ้าสังคมไม่สนับสนนุ สถาบันอดุมศกึษาให้เพยีงพอ สงัคมนัน้

ย่อมจะขาดประโยชน์จากการสอนและการวิจัยทางศลิปวทิยาอย่างมาก 

ท�าให้สังคมนั้นมีแต่จะเสื่อมลงไป

๑.�การสอน
การสอนเป็นหน้าท่ีแรกของสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลยัของ

ไทยเราแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องทางด้านวิจัยหรือด้านประโยชน์สังคม

ไปบ้าง ถ้าเพ่งเล็งการประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยาให้แก่นักเรียนให้ได้

ผลด ีเฉพาะอย่างยิง่ทางด้านคณุภาพแล้ว กย็งัจะนบัได้ว่าท�าประโยชน์

เบื้องต้นแล้ว

มหาวทิยาลยัจะท�าหน้าทีส่อนได้ด ีย่อมอาศยัปัจจยัหลายประการ 

คอื อาจารย์ พืน้ความรูข้องนกัเรยีน หลกัสตูร วธิสีอน อปุกรณ์การสอน

และระบบการบรหิาร

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะสอนวิชาชั้นอุดมนั้น จ�าเป็นต้องมี

คณุวฒุสูิงจงึจะสามารถถ่ายทอดศลิปวิทยาให้แก่ศษิย์ของตนได้ด ีหาก

อาจารย์มีประสบการณ์ประกอบกับความรู้ทางวิชาการด้วยก็ยิ่งดี แต่

อาจารย์จะมเีฉพาะแต่ความรูค้วามช�านาญเท่านัน้ไม่พอ จ�าเป็นจะต้อง

มีสติปัญญาหลักแหลมและกว้างขวาง มีความริเริ่มและใช้เหตุผลไม่

ยอมรบัฟังคตต่ิางๆ เฉยๆ โดยปราศจากเหตผุลสนบัสนนุลกัษณะของ

อาจารย์ที่ส�าคัญอีกข้อหนึ่งคือ เป็นผู้ที่มีใจรักวิชาการ รักสอน และรัก

ศิษย์ หรือท่ีพระท่านเรียกว่ามีฉันทะ เพราะการสอนนักเรียนนั้นจะ

ต้องอดทนต่อความโง่ ความดื้อของนักเรียนบางคนเป็นธรรมดา และ

จะต้องพูดซ�้าพูดซากเป็นที่ชวนเบื่อหน่ายแก่ตนเอง อนึ่ง อาจารย์จะ

ต้องมจี�านวนมากเพยีงพอสมส่วนกบัจ�านวนนกัเรียน เพราะวธีิถา่ยทอด
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ความรูท้ีด่นีัน้ คอืความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิระหวา่งอาจารยก์บัศษิย์ หาก

ความสมัพนัธน์ีม้ไีม่ได ้เพราะจ�านวนนกัเรยีนมากเกนิไป จ�านวนครนูอ้ย

เกนิไป จะขาดความส�าคญัยิง่ยวดไปในสถาบนัอดุมศกึษานัน้

อีกด้านหนึ่ง จ�านวนนักเรียนก็ควรจะมีมากพอ แต่ไม่มากเกิน

สมควรไปด้วยเหตุผลอย่างเดยีวกัน พืน้ความรูเ้ดมิของนกัเรยีนจากชัน้

มัธยมจะต้องดีถึงขนาด เพราะมิฉะนั้นแล้วจะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไปใน

ชั้นสูงสุดมิได้ พื้นความรู้ของนักเรียนขึ้นอยู่กับเหตุ ๒ ประการคือ ได้

เล่าเรียนมาดใีนชัน้มธัยม และมสีตปัิญญาล�า้เลศิพอทีจ่ะเรียนต่อไปได้

ในชั้นอุดม ด้วยเหตุนี้ ผมจึงใคร่จะยืนยันข้อเสนอ ๒ ประการคือ (1) 

การเรียนชั้นอุดมศึกษานั้นมิใช่ว่าใครๆ ก็เรียนได้ ต้องมีสติปัญญาถึง

ขนาดทางด้านวิทยาการ และ (๒) ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างการ

ศกึษาประโยคมธัยมกับการศกึษาประโยคอุดม เป็นความจ�าเป็นอย่าง

ยิ่ง ถ้ามัธยมศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงหนึ่ง และอุดม- 

ศึกษาอีกกระทรวงหนึ่ง หรืออาจารย์ทั้ง ๒ ประโยคกับหลักสูตรทั้ง ๒ 

ประโยคไม่มกีารประสานกลมกลืนต่อเนือ่งกัน ย่อมจะมแีต่ผลเสยีหาย 

เป็นอปุสรรคในการจดัการศกึษาชัน้อดุม ตามความเห็นของผม กระทรวง

ศกึษาธกิารน่าจะเป็นหน่วยราชการทีร่บัผดิชอบในการควบคมุก�ากบัการ

ศึกษาทุกระดับทุกแขนง และอาจารย์ชั้นมัธยมปลายกับอาจารย์

มหาวทิยาลยัจะต้องมคีวามสมัพนัธ์กนัทางวิชาการเป็นประจ�า

หลกัสตูรชัน้อดุมศกึษาย่อมแตกต่างกบัหลกัสตูรประถมศกึษา

หรอืมธัยมศกึษา คอืต้องมวิีวัฒนาการอยูเ่สมอ แท้จรงิหลกัสตูรประถม

หรือมัธยมกจ็�าเป็นจะต้องมกีารเปลีย่นแปลงววิฒัน์ไปตามกาลสมยัอยู่

แล้ว แต่ไม่จ�าเป็นจะต้องเปลี่ยนบ่อยนัก ส่วนหลักสูตรอุดมศึกษานั้น 

เนื่องด้วยเป็นชั้นวิทยาการยอด ทุกสาขาวิชาย่อมเกิดมีเปลี่ยนแปลง

ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนและอาจารย์เดินตามวิทยาการ

ทัน หลักสูตรชั้นอุดมจึงจ�าเป็นต้องคล่องตัว เปลี่ยนแปลงได้ไปตาม
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กาลสมัยโดยไม่ต้องผูกพันเป็นข้อบังคับหรือกฎที่ตายตัว จะแก้ไข

เปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังก็ต้องถึงสภาสูงสุดของมหาวิทยาลัย และต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาการศึกษาแห่งชาติอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

วิธีสอนหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ไปสู่ศิษย์ (และ

จากศิษย์มาสู่อาจารย์ด้วย) เป็นแก่นส�าคัญของการด�าเนินงานอุดม- 

ศกึษา ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์

กับศิษย์นั้นจ�าเป็นมาก แต่ควรจะกล่าวเพิ่มเติมในที่นี้ว่า เมื่ออาจารย์

กับศิษย์สัมพันธ์กันใกล้ชิดแล้ว จะสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์อันใด 

ประโยชน์ทีพ่งึแสวงในชัน้นีไ้ม่ใช่ประโยชน์ท่ีอาจารย์จะบอกวชิาแก่ศษิย์ 

ประโยชน์ที่ส�าคัญกว่านี้คือ การที่อาจารย์จะแนะและยุยงส่งเสริมให้

ศิษย์ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ยุและแนะให้ศิษย์ได้อ่าน

ต�าราเล่มนั้นเล่มนี้ บทความนั้นบทความนี้ ยุและแนะให้ศิษย์ไปฟัง 

ผู้นั้นผู้นี้บรรยายทางวิชาการ ให้ไปเขียนเรื่องวิชาการเอง เพราะการ

เขียนนั้นต้องใช้ความคิดเป็นกุญแจอยู่มาก ยุและแนะให้ศิษย์กล้าถก

เถียงเรื่องศิลปวิทยาระหว่างกันและระหว่างศิษย์กับอาจารย์ เป็นต้น

ผมสังเกตดูว่าทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยของไทยเราส่วนใหญ่ใช้วิธี

สอนและทดสอบควบคู่กันไป การทดสอบมีมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่

จะใช้ดุลพินิจกัน ข้อที่ควรค�านึงก็คือ ถ้ามีการทดสอบหรือสอบซ้อม

สอบไล่กันมากขึ้น เวลาที่เหลือส�าหรับการสอนก็ย่อมน้อยลงเป็น

ธรรมดา เหตุผลทีม่กัจะยกมาอ้างสนบัสนนุให้มกีารทดสอบบ่อยๆ นัน้

ก็คือว่า นักเรียนไทยเราส่วนมากมักจะไม่เรียนถ้าไม่มีการสอบ หรือ

อีกนัยหนึ่ง การทดสอบเป็นการเร่งเร้าให้นักเรียนได้ขวนขวายเรียน

เพือ่สอบเกบ็คะแนน ผมกลบัเหน็เป็นการตรงกนัข้ามคอืการเร่งเร้าให้

นักเรียนรีบๆ เรียนเพื่อเตรียมตัวสอบไล่หรือทดสอบนั้น ไม่เป็น

ประโยชน์แก่วชิาการ เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่ต้องพยายามท่องจ�าเพยีง

แต่จะให้สอบได้คะแนนด ีไม่ได้วางเป้าหมายให้แสวงหาวิชาอย่างแท้จรงิ 
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ในกรณีส่วนมาก เป้าหมายในการรีบเรียนเพื่อทดสอบหรือสอบไล่กับ

เป้าหมายในการเสาะแสวงวชิานัน้ขดักนัอย่างมาก เพราะเมือ่เรยีนกนั

อย่างรีบๆ เพื่อให้ทันการทดสอบก็มักจะลืมได้ง่าย ลืมได้เร็ว ไม่ทันได้

ยึดหลักวิชา ฉะนั้นผมจึงขอเสนอว่ามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการสอน

และการยุให้ศิษย์เรียนเป็นส�าคัญ ส่วนการทดสอบสอบไล่นั้น มีความ

ส�าคญัรองลงไปอนัดบัต�า่ เป็นเพยีงอปุกรณ์วัดผลของการเรยีนและการ

สอนเท่านั้น

เท่าท่ีได้กล่าวมา ผมได้เสนอว่ามหาวิทยาลัยจะสอนได้ดีก็ต้อง

มอีาจารย์ด ีศษิย์มคีวามรูพ้อสมควร จ�านวนพอเหมาะพอสม หลักสตูร

คล่องตัวและสมสมยั และการสอนถูกต้องตามเป้าหมาย ท่านทัง้หลาย

จะเหน็ได้แล้วว่า ด้วยเหตผุลทีไ่ด้กล่าวมาแต่ละตอน ระบบการบรหิาร

มหาวิทยาลัยนั้นจะใช้ระบบราชการธรรมดาหาได้ไม่ เพราะจะพบ

อปุสรรคไปเสียทุกประเด็น เริ่มแต่การบรรจุแต่งต้ังและการพิจารณา

บ�าเหน็จความชอบอาจารย์ การพิจารณาหลักสูตร การควบคุมบังคับ

บัญชาอาจารย์และศิษย์ จนถึงการปฏิบัติงานของอาจารย์ การที่

มหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนราชการ เช่นนี้ ในประเทศไทยหรือประเทศ

อื่น เช่น ฝรั่งเศส เป็นต้น ย่อมไม่เป็นผลดีแก่การศึกษาชั้นอุดมและ

ก่อให้เกดิปัญหาขึน้นานาประการ ถ้าจะพจิารณาล่วงหน้าเลยไปถงึหน้า

ทีอ่ืน่ๆ ของมหาวิทยาลยั คอืงานวิจัยและงานอ�านวยประโยชน์แก่สงัคม

แล้ว จะย่ิงเห็นได้ว่าระบบราชการเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมแก่การ

บริหารงานมหาวิทยาลัย

ระบบที่เหมาะสมแก่การบริหารมหาวิทยาลัยนั้น คือระบบที่ให้

อิสรภาพแก่อาจารย์และผู้บริหารงานมหาวิทยาลัย อ�านวยให้มีความ

คล่องตัวในการเลือกอาจารย์ ในการแต่งตั้งและก�าหนดเงินเดือน

อาจารย์ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ฯลฯ ทั้งนี้ ภายในความก�ากับของ

รัฐบาล ฐานที่รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งด้านนโยบายส่วนรวม และ
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ด้านการสนับสนุนการเงินซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน ภายใน

มหาวิทยาลัยนั้นเล่า เมื่ออาจารย์และศิษย์ก็เป็นผู้ที่ควรจะมีความรู้

ความคิดสูงพอสมควรแล้ว น่าจะใช้หลักประชาธิปไตยปกครองและ

บริหารได้ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และศิษย์ได้มีส่วนในการบริหาร

มหาวิทยาลัย และมีส่วนรู้เห็นในการบริหารและการพัฒนาด้วย ทาง

ด้านวิชาการวิจัยและหลักสูตร สภาอาจารย์ควรจะได้รับหน้าที่รับผิด

ชอบเป็นผูพ้จิารณาตามความถนดั ส่วนนสิตินกัศกึษากย่็อมมสีทิธิพอ

สมควรในการปรึกษาหารือเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของตนด้วย ที่ผม

กล่าวมานี้ ขอได้พึงสังเกตว่าผมใช้หลักประชาธิปไตยตามความหมาย

อนัจ�ากดั ข้อท่ีต้องการเน้นคือการเปิดโอกาสให้อาจารย์และศิษย์มส่ีวน 

(participation) ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ มิใช่จะยอมรับหลักการที่

จะใช้เสียงข้างมากเสมอ เพราะเรื่องบริหารและเรื่องวิชาการนั้น ไม่

เหมาะต่อการใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งถ้าใช้การออกเสียงลงคะแนน

จะหมายความว่านกัเรยีนซ่ึงมีจ�านวนมากทีส่ดุในสงัคมมหาวทิยาลัยจะ

กลายเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยไป การบริหารควรจะเป็นหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้บริหาร

เป็นล�าดับชั้นไปแต่ละคน การบริหารโดยคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็น

มหาวทิยาลยัหรือประเทศชาต ิไม่เป็นการบรหิารทีม่ปีระสทิธิภาพและ

รอบคอบ และเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่านักเรียนเข้ามาในมหา- 

วิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายข้อแรกคือการเรียน ไม่ใช่เข้ามาเพื่อใช้เสียงลง

คะแนนบริหารมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นแล้วจะต้องตั้งหลักเกณฑ์การคัด

เลอืกนกัเรยีนกนัใหม่ โดยนกัเรียนแทบทัง้หมดจะไม่ได้รบัการคดัเลือก

เข้ามา ข้อส�าคัญคือ ทั้งอาจารย์และนักเรียนควรจะมีส่วนทราบและ

ออกความเห็นเกี่ยวกับงานบริหารมหาวิทยาลัยด้วย

ก่อนทีจ่ะจบตอนท่ีว่าด้วยการสอนและการเรยีนในมหาวทิยาลยั 

เราน่าจะมาพิจารณากนัถึงปรัชญาของการเรยีนในมหาวทิยาลยัว่า เรา
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จะวางเข็มสอนนกัเรยีนของเราไปในทางใด เพือ่ให้เป็นอะไร ผมใคร่จะ

ขอเสนอว่าวตัถุประสงค์นีไ้ด้แก่ (1) ส่งเสรมิให้บณัฑติของเราเป็นคน

ด ีมธีรรมะ ใช้วชิาความรูเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม (๒) ส่งเสรมิให้บณัฑติ

เป็นปัญญาชน มศีลิปวิทยาพืน้ฐานกว้างขวางพอสมควร กล่าวคอื ไม่ใช่

มองแคบแต่ในวชิาทีต่นเรียนเป็นวชิาเอกอยู่เท่านัน้ แต่ให้มคีวามคดิอ่าน

กว้างขวาง ชอบด้วยเหตผุล (๓) ส่งเสรมิให้บณัฑติสามารถใช้วิชาชีพ

ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะได้ และเป็นประโยชน์ตามความต้องการ

ของสังคม และเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจน ต้องการ

ใช้คนที่มีความรู้ส่วนมากขนาดปริญญาตรี วิชาชีพที่จะพึงให้ดังกล่าว

จึงควรอยู่ในระดับปริญญาตรีเป็นเกณฑ์ ข้อนี้ย่อมแตกต่างไปจาก

ประเทศทีม่ัง่ม ีเช่น สหรัฐอเมริกา ซ่ึงหลกัสูตรปรญิญาตรเีป็นหลกัสตูร

ที่กว้างขวางแต่ไม่ลึกซึ้ง เขาไปสอนวิชาชีพกันส่วนมากในชั้นปริญญา

โทหรือเอก

วัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ประการที่กล่าวมานี้มีความส�าคัญทัดเทียม

กัน แต่การอบรมศีลธรรมตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่

จะมาพร�่าสอนพร�่าบรรยายกันในขั้นนี้ อย่างมากก็สอนกันได้ในวิชา

ปรัชญาหรือศาสนาเปรียบเทียบ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นวิชาพื้นฐานส�าหรับ

ทุกสาขาวิชา การอบรมศีลธรรมในชั้นอุดมศึกษานี้เป็นเรื่องที่อาจารย์

และผู้บริหารชั้นสูงของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วางตนให้เป็นตัวอย่างแก่

ศิษย์อย่างหนึ่ง และเป็นเร่ืองท่ีเหมาะแก่การส่งเสริมให้นักเรียนต้ัง

ชุมนุมนอกหลักสูตรขึ้น มีการปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายตั้งกลุ่ม

เป็นต้น อกีอย่างหนึง่ ส่วนวัตถุประสงค์ข้อ ๒ และ ๓ นัน้ เป็นเรือ่งของ

หลักสูตร ซึ่งจะตอ้งลกึซึง้พอควรในด้านวิชาเอก ซึ่งจะถือเปน็วชิาชีพ 

แต่จะต้องกว้างขวางพอควรในด้านวิชาพืน้ฐานและวชิาประกอบ ผมมี

ความเห็นว่าส�าหรับประเทศไทยระหว่าง 1 ใน ๔ กับ 1 ใน ๓ ของ

หลกัสูตรปริญญาตร ีเป็นสดัส่วนเหมาะสมส�าหรบัวชิาพืน้ฐานและวชิา
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ประกอบ และท่ีเหลอืควรจะเป็นส่วนของวชิาเอกวชิาชพี ทัง้นีห้มายความ

ว่า นักเรียนวทิยาศาสตร์ควรจะมคีวามรู้ทางด้านอารยธรรมและสงัคม- 

ศาสตร์บ้าง นกัเรยีนสงัคมศาสตร์กค็วรจะได้เรยีนทางมนษุยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์บ้าง เป็นต้น

ส่วนการอ�านวยการศึกษาขั้นปริญญาโทและปริญญาเอกนั้น 

ต้องถือว่าส�าหรับประเทศไทยเป็นการศึกษาพิเศษ ส�าหรับผู้ส�าเร็จ

ปริญญาตรีส่วนใหญ่ควรจะไปประกอบอาชีพได้แล้ว ผู้ที่มีความรู้พื้น

ฐานชัน้ปริญญาตรพีอสมควร ถ้าใคร่จะศกึษาต่อ กอ็าจจะจดัหลกัสตูร

ปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรชั้นสูงให้ศึกษาได้ในเวลาค�่าหลังจาก

เลิกงาน

๒.�การวิจัย
ได้กล่าวมาแล้วว่า งานวิจัยของอาจารย์และนักเรียนชั้นสูง มี

ประโยชน์สนบัสนนุการสอนอย่างหนึง่ กบัส่งเสรมิศลิปวทิยาให้ก้าวหน้า

อีกอย่างหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะเปิดโอกาสและ

สนับสนุนการวิจัยให้มากเท่าที่จะกระท�าได้

การวจิยัแบ่งได้เป็นการวิจัยทางทฤษฎแีละการวจิยัทางประยกุต์

กำรวิจัยทำงทฤษฎีนั้น มีผู้เข้าใจผิดอยู่บ้างว่าไม่มีประโยชน์ 

(กล่าวกันว่า ทฤษฎีเอามาใช้ไม่ได้) ถึงกับมีค�าเยาะเย้ยว่า นักทฤษฎี

อยู่ในหอสูงท�าด้วยงาช้าง เท้าไม่ได้แตะดิน ผมขอแก้แทนนักวิจัย

ประเภทนีว่้า เป็นนกัวิจัยท่ีมกีรรมแต่ท�าประโยชน์ได้มาก ถงึจะเป็นการ

ปิดทองหลังพระก็ตาม เพราะทฤษฎีนั้นต้องก้าวหน้าก่อน ประยุกต์จึง

จะตามมาได้และตั้งรากฐานอันมั่นคงอยู่บนทฤษฎี การก้าวหน้าทาง

แพทย์ ทางเกษตร ทางวิศวกรรม ต้องอาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ด้านทฤษฎเีป็นพืน้ฐาน เป็นตวัอย่าง ข้อต�าหนอิกีข้อหนึง่กค็อื นกัทฤษฎี
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นั้นไม่มีความรับผิดชอบในการงานหรือในการบริหาร ได้แต่คิด พูด

และเขยีน ท�าไม่ได้ ข้อต�าหนนิีเ้กดิจากความเข้าใจผดิในการแบ่งหน้าที่

รบัผดิชอบระหว่างนักทฤษฎกีบันกับริหาร นกัทฤษฎมีหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ที่ส�าคัญคือฝึกฝนสติปัญญาให้เฉียบแหลมลึกซึ้ง เบิกขอบฟ้าของ

ศิลปวิทยาให้กว้างขวางออกไป และส�าคัญยิ่งคือรักษาจรรยาบรรณใน

ทางวทิยา ต้ังตนเป็นกลางไม่ล�าเอยีง ก�าจัดเสยีซึง่อคตอินัเป็นอปุสรรค

ขวางบงัตาวชิาไว้ ท�าให้เสือ่มสติ อย่างนีต้้องนบัว่าเป็นความรบัผดิชอบ

อันส�าคัญ

กำรวจิยัด้ำนประยกุต์นัน้ ส่วนใหญ่ประชาชนและรฐับาลมักจะ

เหน็คณุค่า และได้รับความนยิมพอสมควร แต่ผมใคร่จะเสนอข้อสงัเกต

ไว้ ณ ที่นี้ ๒ ข้อ คือ (1) การวิจัยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประยุกต์นั้น

หาควรแยกตัวไปจากมหาวิทยาลัยไม่ ถ้าจะมีการต้ังสถาบันทางวิจัย

ประยุกต์ กค็วรจะให้มคีวามสัมพันธ์กับมหาวิทยาลยัต่างๆ อย่างใกล้ชดิ 

เพราะจะได้อาศัยเกื้อกูลกัน และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้ท�าหน้าที่

ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเป็นการประหยัดเงิน ประหยัดคน และ

ได้ประสานงานกับทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และ (๒) การวิจัยด้าน

ประยกุต์ในมหาวิทยาลยัไทย ควรจะเน้นหนกัไปทางด้านการศกึษาไทย

คติ (Thai studies) ทั้งในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

วทิยาศาสตร์ ถ้าเราไม่ศกึษาวจิยัเรือ่งของเราเอง ปล่อยให้ผูอ้ืน่เขาศกึษา 

นอกจากจะน่าละอายแล้ว เชือ่ได้แน่ว่าทีผู่อ้ืน่เขาจะสามารถศกึษาเรือ่ง

ของเราได้ถกูต้องเท่าเรานัน้ ย่อมท�าไม่ได้ อกีประการหนึง่ การศกึษา

วิจัยเรื่องของไทยนั้นจะอ�านวยให้มหาวิทยาลัยสามารถท�าหน้าที่ท่ี ๓ 

คือ อ�านวยประโยชน์แก่สังคมไทยได้ดีขึ้น

มหาวทิยาลยัต่างๆ ในประเทศเจริญแล้ว มักจะประสบกบัปัญหา

ข้อหนึง่คอื ความขัดแย้งระหว่างหน้าทีวิ่จัยกบัหน้าทีส่อนนกัเรยีนมกัจะ

บ่นว่าอาจารย์ทีด่มีชีือ่เสยีง ไปท�าการวิจัยเสยีหมด หาเวลาให้นกัศึกษา
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ส�าหรับจะสอนและแนะน�าไม่ใคร่ได้ ส�าหรบัประเทศไทยปัญหานีย้งัไม่

เกิดขึ้น เพราะการวิจัยยังมีน้อย แต่ทั้งๆ ที่ไม่ใคร่จะมีการวิจัย ก็ยังไม่

ทราบว่าอาจารย์มกัจะเอาเวลาไปท่ีไหนกนั ไม่ใคร่จะใกล้ชดิกบันกัเรยีน 

อย่างไรกด็ ีปัญหานีเ้ป็นปัญหาทีเ่ราจะต้องค�านงึถงึและหาทางป้องกนั

ต่อไป 

๓.�ประโยชน์สังคม
ศิลปวิทยาที่สะสมได้ในสถาบันอุดมศึกษา และก�าลังคนที่มี

ความรู้นับแต่ศาสตราจารย์ อาจารย์ ลงมาถึงนักศึกษาปริญญาชั้นสูง 

และนักศกึษาปริญญาตรีปีสงูๆ ย่อมมอียู่เป็นอนัมาก เมือ่มหาวทิยาลยั

ได้พัฒนาเจริญขึ้นพอสมควร ศิลปวิทยาและก�าลังคนเหล่านั้น ควรจะ

ได้น�ามาใช้เป็นประโยชน์แก่สงัคม ท้ังหน่วยราชการและงานเอกชนเมือ่

มีความต้องการ ในประเทศท่ีการอุดมศึกษาถึงขนาดเช่นในสหรัฐ- 

อเมรกิา จะเหน็ได้ว่า ประธานาธบิดหีลายท่านได้เคยเชญิศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยไปช่วยงานรัฐบาลอยู่เนืองๆ เมื่อรัฐบาลในสหรัฐฯ สห- 

ราชอาณาจกัร ประเทศอืน่ในยโุรป แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ ต้องการ

ต้ังกรรมาธิการพิเศษขึ้นศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็มักจะมีอาจารย์

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมอยู่ในกรรมาธิการนั้น เมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่าง

สหพันธ์กรรมกรกับนายจ้าง อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยแรงงานมกัจะรบัเชญิให้เป็นอนญุาโตตลุาการ 

ตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่เป็นอันมาก จะยกมากล่าวคงจะไม่หมดสิ้น

บางประเทศเขาใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่ฝึกอบรมของข้าราชการ

และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การฝึกพนักงานรถไฟ 

การฝึกพนักงานสถิติ และการอบรมหลักสูตรว่าด้วยสหพันธ์กรรมกร 

เป็นต้น



๒๓1ทัศนะทางการศึกษา

อาจารย์มหาวทิยาลยัเป็นจ�านวนมากจากสาขาวิชาต่างๆ สามารถ

ท�าประโยชน์แก่บริษัท ห้างร้านเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นที่

ปรึกษาทางวิชาการแก่องค์การ บริษัทห้างร้านเหล่านั้น ทั้งนี้ย่อมเป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ นั้นเอง มิใช่แต่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้

แก่อาจารย์เท่านั้น

ในประเทศท่ีมีมหาวิทยาลยัอยูต่ามเมอืงเล็กๆ มหาวทิยาลัยย่อม

เป็นศูนย์แห่งวัฒนธรรมและงานสังคมของเมืองนั้น นาฏศิลป์ ดนตรี 

วรรณคดี ปาฐกถา งานรื่นเริง งานกีฬา และงานอดิเรกอื่นๆ ของ

มหาวทิยาลยั เปิดโอกาสให้ชาวบ้านชาวเมอืงได้รบัประโยชน์อย่างน้อย

ก็มีการสังสรรค์กับผู้มีความรู้และหนุ่มสาวนักศึกษาจ�านวนมากของ

มหาวิทยาลัย ส�าหรับประเทศไทย เมื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ มีอาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ�านวนเพียงพอแล้ว มหาวิทยาลัยคงจะสนองและ

บ�าบัดความต้องการของชุมชนได้เช่นเดียวกับในประเทศอื่น

ในประเทศไทยขณะนี ้เมือ่เรากล่าวถงึประโยชน์ทีม่หาวทิยาลยั

จะอ�านวยให้แก่ประชาชน เรามกัจะเพ่งเลง็ไปในข้อทีจ่ะให้มหาวทิยาลยั

รับนักศึกษาเข้ามากๆ แต่ละปี โดยไม่ค�านึงถึงคุณภาพของการศึกษา 

จ�านวนอาจารย์ และสถานท่ี เคร่ืองมอืการสอน และไม่ค�านงึว่านกัเรยีน

ทีจ่ะเข้าศกึษาชัน้อุดมนัน้มจี�านวนมากทีพ่ืน้ความรูต้�า่ ไม่เหมาะแก่การ

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ผมเองมคีวามเหน็ว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัยของไทยเรามน้ีอยกว่า

ที่ควรจะเป็น เฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนอกกรุงเทพฯ แต่วิธีแก้ไขข้อ

บกพร่องนี้ หาใช่การเปิดมหาวิทยาลัยตลาดวิชาในกรุงเทพฯ ไม่ วิธี

แก้ไขท่ีจะให้ได้ผลดจีรงิๆ ควรจะเป็นดงันี ้(1) พยายามสะสมอาจารย์

ให้มากขึน้ เตรียมไว้ในสาขาวิชาต่างๆ (๒) พยายามปรบัปรงุการศึกษา

ชั้นมัธยมให้มีมาตรฐานสูงข้ึน เพื่อให้มีนักเรียนที่เหมาะสมมากข้ึน

ส�าหรับเรียนในชั้นอุดม (๓) ส�ารวจดูในท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ที่มี
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วิทยาลัยวิชาชีพชั้นสูง เช่นวิทยาลัยครู แล้วปรับปรุงวิทยาลัยนั้นๆ ขึ้น

เป็นมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาเตรียมงานพอควร (ในการนี้จ�าเป็นจะ

ต้องให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบขั้นอุดมศึกษาด้วย จึงจะส�าเร็จ

ได้ผลง่าย) (๔) ให้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ที่มีอาจารย์มากพอ ท�า

หน้าท่ีเป็นพีเ่ลีย้งวทิยาลยัดงักล่าวแล้ว ไปจนกว่าวทิยาลยัต่างๆ นัน้จะ

มีอาจารย์และอุปกรณ์การศึกษาเพียงพอ (๕) วางโครงการที่ว่านี้เป็น

โครงการระยะยาว ๕–๗ ปี ตามความจ�าเป็น โดยสนับสนุนการเงิน

งบประมาณและเงินกู้ให้เพียงพอ

ส่วนการสนับสนุนให้มีวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายของ

รัฐบาลอยู่แล้วนั้น ก็ควรด�าเนินต่อไป โดยให้เอกชนนั้นวางแผนงาน

ขยายวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยได้ ภายในกรอบแห่งความควบคุม

ของกระทรวงศึกษาธิการ

การท่ีจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นของรัฐและที่เป็นของ

เอกชน ให้เปิดสอนในสาขาวิชาใดบ้างนั้น ควรค�านึงถึงความต้องการ

ก�าลงัคนของชาต ิพยายามให้ผลติบัณฑิตในสาขาวชิาทีม่คีวามต้องการ

สูง เช่น ครู นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเกษตร พยาบาล เป็นต้น 

พยายามหลกีเลีย่งป้องกนัมใิห้ผลติบัณฑิตมาชนดิทีจ่ะท�าให้เกิดปัญหา

การว่างงานภายหลัง เฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในสาขาวิชาสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์บางสาขา

ในขณะนี้ผมเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในกรุงเทพฯ พอจะ

บ�าบดัความต้องการการศกึษาช้ันสงูของประชาชนได้บ้างหลายวธิ ีเช่น 

ในกรุงเทพฯ เอง ก็อาจจะเปิดหลักสูตรการอบรมวิชาชีพบางชนิดได้

ในภาคค�่า เพื่อใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์เต็มที่ วิชา

กฎหมาย วิชาบัญชี วิชาบริหารธุรกิจ วิชาช่างกล คณิตศาสตร์ การ

ธนาคาร ฯลฯ เป็นวิชาที่มีผู้สนใจเรียนมิใช่น้อย แต่ในการศึกษาชนิด

นี้ไม่ควรจะหลอกตัวเราเอง หรือผู้อื่นให้เข้าใจว่าเป็นการศึกษาระบบ
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ปริญญา เป็นการศึกษาเพื่อความรู้เฉพาะอย่าง และผู้ที่มีความรู้เรียน

แล้วสอบไล่ได้ควรได้รับประกาศนียบัตรแต่ละวิชาหรือจะรวมหลายๆ 

วิชาที่สอบไล่ได้ที่คล้องจองกัน เป็นประกาศนียบัตรพิเศษส�าหรับการ

ธนาคาร ส�าหรับวิชารัฐศาสตร์ หรือส�าหรับวิชาช่างกล ฯลฯ ก็ย่อม

กระท�าได้และเป็นประโยชน์ดี

ผมอยากได้เหน็อาจารย์และนกัศกึษาชัน้สงูๆ ของมหาวทิยาลยั

ในกรุงเทพฯ จัดการอีกอย่างหน่ึงที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนใน

ท้องถิน่ คอืรวบรวมกนัเป็นคณะในเวลาปิดภาคปลาย ก�าหนดหลกัสตูร

ให้ดี ให้เหมาะ จัดเป็นหน่วยเคลื่อนที่ไปตามหัวเมือง เพื่อบรรยาย

วิชาการต่างๆ ที่มีผู้สนใจ คราวละ ๒ หรือ ๓ เมือง เลือกเมืองที่ไม่มี

มหาวิทยาลัย ถ้ากระท�าเช่นนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่สังคมมิใช่น้อย

ข้อสังเกตท้ายเรื่อง
ก่อนจบบทความ ผมใคร่ขอเรยีนชีแ้จงว่าการทีผ่มได้น�าเอาเร่ือง

อดุมศกึษามาอภปิรายนี ้มิใช่ว่าเร่ืองอดุมศึกษาจะเป็นส่วนทีส่�าคญัทีส่ดุ

ในการพัฒนาการศึกษา แท้จริง ถ้าพูดถึงจ�านวนแล้ว ผู้ที่เป็นนักเรียน

ชั้นอุดมในประเทศเรานี้มีเป็นส่วนน้อย การศึกษาขั้นอื่นๆ มีนักเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงมากกว่านัก แต่โปรดค�านึงว่าอุดมศึกษาเป็น

กุญแจส�าหรับความก้าวหน้าของวิชาการในสังคมเราและการปรับปรุง

อุดมศึกษาให้ดีขึ้นนั้น จะมีผลสะท้อนให้การศึกษาระดับอื่นๆ ได้รับ

ประโยชน์จากความเจริญนั้นด้วย ทั้งทางตรงและทางอ้อม



มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย
ปีที่เขียนไม่ปรากฏแน่ชัด  

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ศูนย์ศึกษา มิถุนายน ๒๕1๖

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
โบราณท่านเปรียบวิชาว่าเป็นทรัพย์ ถ้าเราเช่ือกันจริงๆ ว่า 

สังคมทีจ่ะอยูไ่ด้ด้วยความสขุความเจรญินัน้ควรจะมกีารกระจายเฉลีย่

ทรัพย์ให้ทั่วถึงกัน อย่าให้ใครจนจนเกินไป และอย่าให้ใครมั่งมีจนเกิน

ไปแล้ว สังคมนั้นก็ควรจะมุ่งอ�านวยการศึกษาให้ประชาชนได้รับวิชา

โดยท่ัวถงึกนั หรืออกีนยัหนึง่ การศกึษาประชาบาลขัน้ประถมและการ

ศึกษาขั้นมัธยม ย่อมมีความส�าคัญมากกว่าการศึกษาชั้นอุดม โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมไทยซึง่มคีนมวีาสนาได้เรียนขัน้อดุมจ�านวนน้อย

นัก ไม่ถึง 1 ใน 1,๐๐๐ ของคนที่เข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ข้อนี้ได้

รับการยืนยันจากนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

การลงทุนเพื่อการศึกษาและผลท่ีได้รับจากการศึกษาในระดับต่างๆ 

เช่น ศาสตราจารย์มาร์ก เบลา ก็ได้วิเคราะห์เรื่องการศึกษาของไทย 

ส�าหรับสภาการศึกษาแห่งชาติเมื่อ ๓–๔ ปีก่อน และได้แสดงผลของ

การวเิคราะห์ไว้โดยชดัเจนว่า ผลได้จากการศกึษาชัน้ประถมเป็นสงูสดุ 

และผลได้จากการศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยต�่าสุด

ที่กล่าวมาข้างต้น มิได้หมายความเลยไปจนถึงจะแนะน�าให้
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สังคมไทยเลกิสนบัสนนุหรอืลงทนุในการศกึษาขัน้อดุม เพราะแม้ว่าจะ

ได้ผลน้อยกว่าการศกึษาขัน้อืน่ๆ กเ็ป็นเรือ่งทีส่�าคญัมากพอทีส่งัคมจะ

ต้องลงทุนสนับสนุนต่อไป แต่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าความส�าคัญของ

มหาวิทยาลัยนั้นมิใช่ความส�าคัญที่สูงสุด ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการให้

สังคมลงทุนสนบัสนนุต่อไป มหาวิทยาลยัจะต้องพสิจูน์ให้เหน็ประจักษ์

กนัว่าจะท�าประโยชน์ให้สงัคมได้จรงิๆ และจะต้องด�าเนนิการท�าประโยชน์

ให้แก่สังคมอยู่เสมอ

ประโยชน์ของมหาวทิยาลยัต่อสังคม เป็นประโยชน์ชนดิทีส่ถาบนั

ประเภทอืน่ไม่สามารถท�าได้ มอียูห่ลายประการคอื การสอนวชิาชัน้สงู 

การศึกษาวิจัยเพื่อให้วิชาก้าวหน้าและเป็นวิชาที่สังคมจะน�าไปใช้ได้ 

การปฏิบัติงานและเป็นท่ีปรึกษาทางราชการและทางวิสาหกิจเอกชน 

การเทิดทูนรักษาคุณธรรมในสังคม เป็นต้น ในบทความนี้จะได้ขยาย

ความประโยชน์ต่างๆ นี้เป็นล�าดับไป

หน้าที่สอน
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เห็นได้ชัดคือ สอนนิสิตนักศึกษาให้มี

วิชาชั้นสูง ให้มีความรู้ความสามารถสนองความต้องการของสังคม 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่าด้อยพัฒนา 

เราพยายามพฒันาเศรษฐกิจและการสงัคมด้วยวธีิวางแผนพัฒนาระยะ

เวลา ๓ ปี ๕ ปี ๖ ปี แล้วแต่กรณี ความต้องการผู้มีความรู้ความ

สามารถทางวิชาการเพื่อรับราชการและประกอบธุรกิจเอกชนนั้นยอ่ม

มีอยู่เป็นอันมากและมีอยู่ทุกแขนงวิชา ประเทศด้อยพัฒนาที่เคยเป็น

เมืองขึน้ของประเทศอืน่มาก่อนย่อมขาดแคลนผูม้วีชิาชัน้สูง เหน็ได้ชดั

เพราะแต่ก่อนต้องอาศัยคนของชาติที่ครอบครองตนท�าหน้าที่เหล่านี้ 

แม้แต่ประเทศไทยเอง แต่ก่อนกต้็องอาศยัชาวต่างประเทศเป็นอนัมาก
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มาบริหารงานและเป็นที่ปรึกษา แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการความช่วย

เหลือด้านนี้จากต่างประเทศอยู่ ยิ่งมีแผนพัฒนาลงทุนในเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การคมนาคม การพลงังาน ฯลฯ ตามวชิาการและเทคนคิ

สมัยใหม่ ก็ย่อมยิ่งจ�าเป็นต้องผลิตผู้มีวิชาชั้นสูงมาใช้งานมากขึ้น

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสอนและผลิตบัณฑิตนั้นเป็น

เรือ่งท่ีจะต้องขยายความอกีมาก จะขอยกไปอภปิรายให้ละเอยีดยิง่ขึน้

ในตอนหลัง

หน้าที่วิจัย
อาจารย์ (และนกัศกึษาข้ันปรญิญาสงู) ในมหาวทิยาลยั นอกจาก

จะท�าหน้าที่สอนนักศึกษาแล้ว จ�าเป็นต้องฝึกฝนวิชาของตนให้ลึกซึ้ง

กว้างขวางก้าวหน้าให้ทนัสมยัอกีด้วย เพราะวชิาในโลกนีไ้ม่หยดุนิง่อยู่

กับที่ ต้องก้าวหน้าอยู่เสมอ ยิ่งสมัยนี้วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจริญอย่างรวดเร็ว แตกต่างกับเมื่อ 1๐–๒๐ ปีก่อนอย่างผิดตา จริง

อยู่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยมีเคร่ืองมือ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติ

ทดลองไม่ได้สมบูรณ์ เพราะประเทศและมหาวิทยาลัยของเราจนกว่า

เขา และไทยสมัยใหม่เราก็เริ่มทีหลังเขา ที่จะหวังให้อาจารย์ไทยใน

เมอืงไทยคิดค้นอะไรขึน้ใหม่ให้ได้ผลเลศิลอยนัน้ คงจะหวงัได้ยาก (แต่

ก็เป็นไปได้เหมือนกัน)

การท่ีอาจารย์ในมหาวิทยาลยัไทยพยายามฝึกฝนขวนขวายอ่าน

และสดับตรับฟัง เพื่อทราบว่าวิชาในสาขาของตนนั้นในโลกภายนอก

ได้ก้าวหน้าไปในลักษณะใด และน�ามาถ่ายทอดให้นักศึกษาของตนได้

รบัทนักาลสมยั กน็บัได้ว่าเป็นงานวิจัยท่ีมปีระโยชน์จรงิๆ ได้สถานหนึง่ 

แต่ขอบฟ้าของการวิจัยมิใช่จะแคบเพียงเท่านั้น วิชาความรู้ที่ผู้อื่นใน

ประเทศอืน่เขาสามารถคดิค้นใหม่ๆ ได้นัน้ ส่วนมากใช้ได้แต่ในประเทศ
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อ่ืน จะน�ามาใช้ในประเทศไทยได้กต้็องดดัแปลงเพิม่เตมิในรายละเอยีด

บ้าง ในสาระส�าคัญบ้าง ฉะนั้นงานวิจัยของอาจารย์ไทยที่อาศัยผลงาน

ของท่ีอืน่น�ามาดดัแปลงให้ใช้ได้ประโยชน์ในภาวะของเมอืงไทย กย่็อม

เป็นงานวจิยัทีม่คีณุค่าต่อสงัคมและโลกแห่งวิชาการเป็นอย่างด ีทีก่ล่าว

นีห้มายถงึวชิาทุกด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศลิปะ

และวรรณคดี ฯลฯ

งานวิจัยของอาจารย์อาจจะมีความมุ่งหมายได้หลายอย่างเท่าที่

ได้กล่าวมาแล้ว ได้กล่าวถึงงานที่มุ่งหมายผดุงความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ท่ีอาจารย์สันทดั แต่อาจารย์อาจจะน�าความรูห้ลายๆ สาขาวชิามาผสม

ผสานกนั เป็นแบบพหสุาขาวิชา (multidiscipline) ข้อนีเ้ป็นเรือ่งส�าคญั

มาก เพื่อจะท�าประโยชน์ให้สังคมเพราะเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม

แท้จรงินัน้มกัจะมีสาเหตสืุบเนือ่งกนัมาหลายทาง เศรษฐกิจ สงัคม การ

ปกครอง ปรชัญา และประวัตศิาสตร์ เป็นอาทิ โครงการพฒันาประเทศ

จะมุง่พิจารณาแต่ในแง่เศรษฐศาสตร์ย่อมบกพร่องได้ง่าย เพราะบางที

ความเจริญทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและทางการเมือง

ได้ ด้วยเหตุฉะนีค้วามรู้แบบพหสุาขาวิชาจึงส�าคัญยิง่นกัส�าหรบัอาจารย์

สังคมศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ความรอบรู้ซึ่งเกิด

จากงานวิจัยจึงเป็นช่องทางส�าคัญที่มหาวิทยาลัยจะบ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมได้ ไม่ควรละเลย

ถ้าอาจารย์ทุกคนท�างานวิจัยแต่ในด้านประยุกต์ เพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์โดยตรงและทันทีส�าหรับสังคม ผมก็คิดว่าไม่พอ เพราะไม่

ว่าจะเป็นวชิาสาขาใด ก่อนทีจ่ะน�าความรูไ้ปประยุกต์เป็นเรือ่งจรงิจงัได้

นั้น จ�าต้องมีความรู้จริงทางทฤษฎีเป็นพื้นฐาน จึงจะน�าไปใช้เป็นคุณ

หนักแน่นได้ อีกประการหนึ่ง วิชาช้ันสูงในโลกนี้ปราศจากขอบเขต 

ยากท่ีจะก�าหนดแน่นอนแต่ต้นได้ว่าทฤษฎหีรอืความคดิเบ้ืองต้นอนัใด

จะน�าไปใช้ผลจริงจังหรือไม่ ฉะนั้นงานวิจัยทางทฤษฎีย่อมมีประโยชน์
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เสมอ อาจารย์บางคนสนใจทางทฤษฎีมากกว่าวิชาประยุกต์ ก็ควรจะ

ท�าการวจิยัตามแนวท่ีตนถนดั งานวิจัยทฤษฎน้ีีต้องอาศัยความสามารถ

ขดุคุย้ปัญหาต่างๆ นานา บางเรือ่งกม็ลีกัษณะเป็นเส้นผมบงัภเูขาและ

ต้องอาศยัความคดิทีม่แีนวแตกต่างไปจากสามญัส�านกึ ความสามารถ

ใช้วจิารณญาณท้วงตงิข้อทีม่หาชนรบัรองกนัอยูเ่ดมิอย่างไม่ลมืหลูมืตา

นัน้เป็นข้อส�าคัญในการวิจัยทฤษฎ ีงานวิจัยชนดินีแ้ละคณุวฒุนิีย่้อมท�า

ประโยชน์ให้แก่สังคมได้

งานวจิยัดงักล่าวมาข้างต้นนัน้ นอกจากอาจารย์จะเป็นผูก้ระท�า

แล้ว นักศึกษาในชั้นปริญญาโทและเอกก็มีหน้าที่และความสามารถ

กระท�าด้วย การเปิดสอนชั้นปริญญาสูงๆ ในมหาวิทยาลัยไทยจึงมี

เหตุผลสนับสนุนได้ด้วยเหตุนี้

หน้าที่ปฏิบัติและให้ค�าปรึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัยอาจท�าประโยชน์โดยตรงแก่สังคม โดย

เข้าไปปฏบิติังานในราชการหรอืในองค์การเอกชน ใช้ความรูส้ตปัิญญา

ที่ได้ฝึกฝนแล้วเป็นประโยชน์ได้ ในบางประเทศ เขาใช้วิธีแลกเปลี่ยน

คนท�างานกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานของรัฐบาลเป็นระยะ

เวลาหนึ่ง เช่น เอาอาจารย์ไปท�างานในกระทรวง ทบวง กรม และเอา 

เจ้าหน้าท่ีในกระทรวง ทบวง กรม ไปท�างานเป็นอาจารย์ชัว่คราว จะ

เป็น 1 ปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ 1 ปีอาจจะสั้นไป ที่เหมาะตามสภาพ

ของเมอืงไทยควรจะเป็น ๒ หรอื ๓ ปี ในประเทศอเมรกิา ประธานาธิบดี

แทบทกุสมยัในระยะ ๔๐ ปีท่ีแล้วมามกัจะเรียกใช้อาจารย์มหาวทิยาลัย

ไปช่วยบริหารกิจการ หรือเป็นที่ปรึกษารัฐบาลอยู่เนืองๆ ในองค์การ

ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาต ิองค์การศึกษาวทิยาศาสตร์

และวฒันธรรม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ธนาคารโลก กองทนุ
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การเงนิระหว่างประเทศ องค์การอาหารและเกษตร หรอืคณะกรรมาธกิาร

เศรษฐกจิแห่งเอเชยีตะวันออกไกล เขาเชิญอาจารย์ไปปฏิบตังิาน หรอื

ประชุมสัมมนา หรือเป็นที่ปรึกษาทั่วไป หรือพิจารณาปัญหาเฉพาะ

เรื่องหรือให้ร่วมคณะส�ารวจเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ

ในบางประเทศ เมื่อจะมีข้อด�าริวางนโยบายใหม่ในเรื่องต่างๆ 

เขามีธรรมเนียมที่ดี คือตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษข้ึนศึกษาเร่ืองแล้ว

เสนอแนะ คณะกรรมาธกิารดงักล่าวในสหราชอาณาจกัรเรยีกว่า Regal 

Commission ในกรณีเช่นนี้ แทบทุกกรรมาธิการจะมีอาจารย์เข้าไป

แทรกเป็นยาด�าเสมอ ในประเทศทีม่เีรือ่งพพิาทเกีย่วกบัค่าจ้างแรงงาน 

บ่อยๆ เขามักตั้งคณะตุลาการพิเศษขึ้นพิจารณาวินิจฉัยฐานคนกลาง 

อาจารย์มหาวิทยาลัยก็มักจะได้รับเชิญให้เป็นตุลาการเพราะเหมาะที่

เป็นคนกลางไกล่เกลี่ย

ทางด้านธุรกิจเอกชน บริษัทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมต่างๆ 

รวมท้ังสมาคมพ่อค้าและสมาคมนกัอตุสาหกรรมในยโุรปและอเมรกิา

ได้ใช้อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทดลองค้นคว้าในห้องปฏิบัติ เป็นที่

ปรกึษา เป็นกรรมการ หรอือนกุรรมการในสมาคมดงักล่าว น่าสงัเกต

ว่าในประเทศเหล่านี ้ในออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ เมอืงใดมกีารผลติ

สินค้าประเภทใด มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองนั้นมักจะมีความ

เชีย่วชาญสันทัดในวิชาที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม 

หรืออุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมสร้างเคร่ืองบิน ทั้งนี้ก็เพราะนักศึกษาเรียนวิชาเหล่านั้น

แล้วก็เข้าท�างานในท้องถิ่นได้เลย และอาจารย์ก็ได้ช่วยงานในท้องถิ่น

ได้สะดวก วิชาก็แตกฉานได้ง่ายเพราะอยู่ใกล้ของจริงและวิสาหกิจ

ต่างๆ ก็สนใจสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ท�าประโยชน์ให้แก่ตน เป็นการ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ได้ผลดีด้วยกันทุกฝ่าย

ในความสมัพนัธ์เกือ้กลูซึง่กันและกันระหวา่งชุมชนกับมหาวิท- 
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ยาลัยนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยอาจจะได้รับประโยชน์ทางการเงินเป็น

รายได้เพิ่มเติมจากเงินเดือนประจ�า ซึ่งก็เป็นเรื่องส�าคัญพอใช้ส�าหรับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนมากเงินเดือนอาจารย์มักจะต�่ากว่าราชการหรือ

วสิาหกจิเอกชน แต่ท่ีส�าคญักว่านัน้คอื วิชาและประสบการณ์ทีอ่าจารย์

จะน�ามาสอนศิษย์นั้นเป็นวิชาทันสมัย และเกี่ยวข้องกับชุมชน น�าไป

ใช้ได้ทันทีตามความต้องการของชุมชน มิใช่เป็นการสอนโดยเพียงแต่

เปิดต�ารา (บางทีไม่เปิดด้วยซ�้า) แล้วสอนไปตามบุญตามกรรม ทาง

ราชการและชมุชนเล่า กไ็ด้ประโยชน์จากอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นการช่วย

งานประจ�าหรือเพยีงเป็นครัง้คราว เพราะมโีอกาสได้ฟังได้รบัความคดิ

เหน็อนัเป็นอสิระ นอกเหนอืไปจากความคิดของผูท้ีท่�างานจ�าเจ เสมอืน

หนึ่งห้องท่ีปิดประตูหน้าต่างไว้จนอากาศอับเฉา ได้เปิดช่องลมให้

กระแสสดชื่นระบายอากาศ และบรรยากาศเหมาะแก่ความเจริญของ

งานไม่ว่าชนิดใด

หน้าที่ในฐานะปัญญาชน
ทุกวันน้ีเรามักจะบ่นเร่ืองความเส่ือมของศีลธรรมจรรยาและ

คุณค่าทางวัฒนธรรม บ่นว่าคนเราตั้งแต่ผู้น้อยไปถึงผู้ใหญ่ในราชการ

มักไม่ตั้งอยู่ในสุจริตธรรม การบ่นเช่นนี้บ่นกันทุกคน ชาวบ้านร้าน

ตลาดจนถงึผู้ใหญ่กบ่็น อาจารย์มหาวทิยาลัยกบ่็น นสิตินกัศึกษากบ่็น 

บางทีการบ่นนั้นก็ไม่น�าไปสู่การคิดอ่านแก้ไขปัญหาเลย 

ในสมัยก่อนๆ เร่ืองศีลธรรมเสื่อม ฯลฯ ก็มีอยู่เหมือนกัน แต่

อย่างน้อยเม่ือรุ่นผมเด็กๆ ก็ยังสามารถมองเห็นว่ามีผู้พยายามด�ารง

ชีวิตให้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ เริ่มตั้งแต่ผู้ใหญ่ภายในครอบครัว ครู และ

อาจารย์ ต้ังแต่ชัน้ประถมขึน้ไป พระภกิษุสงฆ์ ตัง้แต่ช้ันพระราชาคณะ

ลงมา บ�าเพ็ญพรหมจรรย์ถือศีล มีสมถะให้ชาวบ้านเห็น และถือเป็น
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บรรทัดฐาน ผู้ใหญ่ในราชการก็มีเรื่องมิดีมิร้ายให้ชาวบ้านลือ นินทา 

กนับ้าง แต่ไม่บ่อยนกั จะเหน็ได้ว่าเรือ่งศีลธรรม วฒันธรรม คณุธรรม

แห่งชวีติและอดุมคตแิห่งชมุชนนัน้หาใช่เป็นเรือ่งทีจ่ะบ่น หรอือภิปราย 

หรอืสมัมนากนัอย่างเดยีวไม่ เป็นเร่ืองท่ีจะเทิดทนูได้ด้วยความประพฤติ

และการกระท�าเป็นเยีย่งอย่างกนัมากกว่า เฉพาะอย่างยิง่ หน้าทีน่ีค้วร

จะตกหนกัอยูท่ีผู่ม้อี�านาจ และผูม้ปัีญญา อาจารย์มหาวทิยาลยัจัดว่า

เป็นผู้ทรงปัญญาจึงมีหน้าที่เป็นส�าคัญด้วย

ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง สิ่งที่เหนี่ยวรั้งใจและการประพฤติของ

คนย่อมได้แก่ จารีตประเพณี ค�าสอนและการปฏิบัติของผู้น�าในด้าน

ต่างๆ ผูน้�าดงักล่าวอาจจะเป็นผูอ้าวโุสทางวยัหรอืวฒิุอย่างอืน่ เป็นก�านนั 

ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นภกิษุหรอืสมภาร ประเภทหลงันีค้วรจะรวมครแูละ

อาจารย์เข้าด้วยตามลักษณะของชุมชนสมัยปัจจุบัน ในสมัยโบราณ 

นอกจากภกิษุสงฆ์จะมีหน้าทีท่างศาสนา หน้าทีเ่ทศนาสัง่สอนชาวบ้าน

แล้ว วดัยังเป็นโรงเรยีนของเดก็ ซ่ึงได้ความรูท้างโลกและทางธรรมจาก

พระภกิษซุึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นครเูยาวชนและอาจารย์ ส่วนชาวบ้านกเ็คารพ

นับถือภิกษุสงฆ์ว่าเป็นผู้รู้ คงแก่เรียนและทรงศีล 

ทุกวันนี้เราเรียกคนที่มีความรู้และคงแก่เรียนว่าปัญญาชน แต่

คนที่ชอบให้คนอื่นเรียกตนว่าปัญญาชน มักจะไม่รับหน้าท่ีเป็นผู้ทรง

ศีล สมัยนี้หน้าท่ีสอน “หนังสือ” ของภิกษุสงฆ์ได้โอนไปให้ครูและ

อาจารย์เป็นส่วนใหญ่ หน้าที่ในเรื่องจริยวัตรของผู้รู้ ผู้คงแก่เรียน จึง

ควรจะตดิมาเป็นของครแูละอาจารย์ฆราวาสทัง้หลายด้วย กล่าวอกีนัย

หนึ่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยจะเพิกเฉยต่อหน้าที่ท�าเยี่ยงอย่างทาง

จริยวัตรแก่ชุมชนนั้น หาควรไม่

แน่ละ อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นฆราวาส ไม่จ�าเป็นต้องยึดถือ

พรหมจรรย์อย่างภิกษุ และอาจารย์มีความรับผิดชอบเรื่องครอบครัว

ของตน มคีวามกงัวลทางโลกมากกว่าภกิษ ุแต่ความแตกต่างในหน้าที่
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รบัผิดชอบระหว่างอาจารย์ฆราวาสกบัอาจารย์พระนัน้เป็นความแตกต่าง

ในเร่ืองละเอียดปลีกย่อย ในหลกัการไม่ควรจะแตกต่างกนั เช่น เรือ่ง

ความโลภและความสันโดษ มพีทุธภาษิตกล่าวไว้ว่า ไม่มอีะไรน่าเกลยีด

กว่าภกิษท่ีุขาดสันโดษ เป็นหลกัการสจัจะฉันใด ภาษิตส�าหรบัอาจารย์

ก็เป็นสัจจะฉันนั้น คือไม่มีอะไรน่าเกลียดกว่าอาจารย์ที่ขาดสันโดษ

บุคคลสามัญในชุมชนย่อมหวังพึ่งผู้คงแก่เรียนหรือปัญญาชน

อย่างอาจารย์ ให้เป็นผู้แนะน�าในด้านศีลธรรม ความประพฤติ ความ

มั่นคงซื่อสัตย์ ความสุจริตในหน้าที่ ความวิริยะอุตสาหะ ความเมตตา

เอาใจใส่ต่อศษิย์และต่อคนทัว่ไป สนัโดษและถ่อมตน เป็นต้น นอกจาก

นี ้แต่ก่อนเราได้พึง่วดัและภกิษุสงฆ์มากในเรือ่งความงามแห่งชวีติ คอื 

วิจิตรศิลป์ ศิลปะประเภทอื่นๆ และวรรณคดี สมัยนี้หน้าที่ชักน�าศิษย์

และชุมชนให้ใฝ่และแสวงความรื่นรมย์อันชอบธรรมในศิลปะและ

วรรณคดี ควรจะตกเป็นของอาจารย์ผู้เป็นปัญญาชน และเน่ืองจาก

อาจารย์เป็นฆราวาส วัฒนธรรมประเภทอื่นๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ 

และกีฬารวมทั้งกรีฑา ก็เหมาะส�าหรับอาจารย์จะเป็นผู้ชักน�า ที่กล่าว

นีม้ไิด้หมายความว่าอาจารย์แต่ละคนจะพงึกระท�าหน้าทีว่ฒันธรรมทกุ

อย่าง ซึง่เป็นไปไม่ได้ แต่อาจารย์ทกุคนควรจะถอืเป็นหน้าทีท่ีจ่ะอยูใ่น

ศลีธรรม ครองชีพอยูใ่นจรยิธรรม ส่วนด้านวฒันธรรม คอืศิลปะต่างๆ 

และการกีฬาต่างๆ นั้น ก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน แต่เป็น

หน้าที่ส่วนรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย

หน้าที่ของชุมชนต่อมหาวิทยาลัย
ในการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้

กล่าวมาข้างต้น ชมุชนกย่็อมมหีน้าทีอ่�านวยให้มหาวทิยาลยัมลีกัษณะ

และวธิกีารด�าเนนิงาน ในแบบทีจ่ะส่งเสรมิให้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้โดยสะดวก 
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ลักษณะและวิธีด�าเนินงานมหาวิทยาลัยนี้ จะน�ามากล่าวในตอนน้ีเท่า

ที่เห็นเป็นส�าคัญ

รูปงานของมหาวทิยาลัยไม่ควรจะเหมอืนกบัรปูงานหน่วยราชการ 

เพราะมหาวทิยาลยัจะต้องเน้นหนกัไปทางศกึษาอบรมถ่ายทอดวชิา มี

ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ศิษย์กับศิษย์ และอาจารย์กับ

อาจารย์ มีการศกึษาวิจัย และมกีารสร้างจริยวตัรของปัญญาชน บรรดา

บุคคลท่ีประกอบขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนั้น ไม่ควรจะแยกเป็นผู้อยู่ใต้

บงัคบับญัชาและผูบ้งัคบับัญชา แต่ควรแยกเป็นผูต้้องการแสวงวชิากบั

ผู้ที่ช่วยให้ผู้อื่นได้วิชา อาจารย์มีหน้าท่ี ๒ หน้าที่คือ ช่วยให้ศิษย์ได้

วิชาและแสวงวิชาของตนเองด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ

อาจารย์ควรจะเป็นแบบเกือ้กลูซึง่กนัและกนัให้ได้วชิาเพิม่ขึน้แต่ละคน 

ทั้งในวิชาลักษณะเดียวกัน และวิชาที่มีลักษณะคาบเกี่ยวกัน อาจารย์

ทัง้หลายไม่ว่าอาวุโสหรอืไม่ย่อมต้องอยูใ่นระเบยีบวนิยั แต่เป็นระเบยีบ

วินัยต่างกับข้าราชการ การสอน การศึกษาและวิจัยจะจ�ากัดเข้าออก

ตามเวลาก�าหนดไม่ได้ ต้องยืดหยุ่นให้ตามแต่ละคนและตามความ

จ�าเป็นของเรือ่ง งานอ�านวยการนัน้ต้องมแีน่ แต่ก็ไม่ควรเป็นเรือ่งบงัคบั

บญัชาล�าดบัชัน้แบบราชการ ควรจะเกดิจากหลกัการอยูร่่วมกนั เรยีน

และวิจัยร่วมกัน อยู่ในบังคับของมติร่วมกัน แต่ละคนอยู่ในระเบียบ

วินัยของมติส่วนรวม เพื่อประโยชน์ทางวิชาการของแต่ละคนและของ

ส่วนรวม ในหมู่คณะอย่างอาจารย์ก็จ�าต้องมีผู้น�าเป็นธรรมดา แต่ใคร

จะเป็นผู้น�าควรจะเป็นไปตามมติของส่วนรวม และผู้น�าท่ีดีจะต้อง

สามารถชกัจงูคนอืน่ๆ ให้ด�าเนนิไปในแนวทีต่นเหน็เป็นประโยชน์ถาวร

แก่หมู่คณะ และจะต้องได้รับความไว้วางใจเชื่อถือจากส่วนรวม เช่นนี้

จึงจะเหมาะกับลักษณะของคณะปัญญาชน เปิดโอกาสให้ปัญญาและ

วิทยาเจริญงอกงามได้อยู่เสมอ ทั้งในบรรดาอาจารย์และศิษยานุศิษย์

มหาวิทยาลัยจะด�าเนินงานและเจริญก้าวหน้าได้ ต้องอาศัย



๒๔๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความสนับสนุนทางการเงินและปัจจัยอื่นๆ จากชุมชน ซึ่งหมายความ

ไม่เฉพาะแต่รฐับาล รวมถึงศิษย์เก่า และสาธารณชนโดยทัว่ไป อาจารย์

ควรจะได้รับรายได้และจตุปัจจัยพอควรแก่อัตภาพ จะได้ไม่ต้องพะวง

ไปหากินวิธีอื่น แต่ก็ไม่จ�าเป็นจนถึงกับเท่าเทียมกับคนอื่นที่ได้รายได้

สงูจากบรษิทัเอกชนชัน้น�า ผูท่ี้มใีจรักเป็นอาจารย์น้ันก็ต้องมหีน้าทีเ่ลีย้ง

ตนและครอบครัว แต่มักจะไม่ได้ถือเรื่องเงินเป็นส�าคัญจนเกินไป ที่

สมัครเป็นอาจารย์ก็เพราะรักวิชา รักการเพิ่มพูนวิชา และรักการเผย

แพร่วชิาเป็นเบือ้งต้น ข้อส�าคญัส�าหรบัอาจารย์คอืโอกาสศึกษาวจิยัเพิม่

เตมิ ห้องสมุด ห้องทดลองปฏบัิต ิเครือ่งมอืทดลองและบรรยากาศทาง

วชิาการ เป็นอปุกรณ์ส�าคญัยิง่ อาจารย์ควรจะได้มโีอกาสพกัจากหน้าที่

สอนเป็นครัง้เป็นคราว เพือ่ศกึษาวิจัยเพิม่เตมิความรูข้องตนให้ทนัสมัย

อยู่เสมอ ฝรั่งเรียกกันว่า “sabbatical leave” ผมจะขอยืมค�าพระท่าน

มาใช้เรียกว่า “ไปธุดงค์ศึกษา” 

การเงินประเภทหนึ่งซึ่งจ�าเป็นมาก คือเงินทุนเล่าเรียนส�าหรับ

นักศึกษาที่มาจากแดนกันดาร และนักศึกษาที่บิดามารดาไม่สามารถ

อุปการะให้เรียนได้ ชุมชนควรจะอุทิศสนับสนุนการเงินประเภทนี้ ได้

กล่าวมาแล้วว่ามหาวิทยาลยัควรจะเป็นจุดรวมของผู้แสวงวชิา แก่นสาร

ของจดุรวมนัน้คอืการอยูร่่วมกนัและถ่ายเทวิชาและประสบการณ์ซึง่กัน

และกนั สังคมไทยเป็นสงัคมทีบุ่คคลต่างๆ มชีัน้ ทรพัย์สนิ และความ

เป็นอยู่แตกต่างกนัมาก ถ้ามหาวิทยาลยัมศีษิย์และอาจารย์จ�าเพาะแต่

ทีม่าจากพืน้เพแบบเดยีวกนัหมดหรอืเป็นส่วนใหญ่ เช่นมาจากกรงุเทพฯ 

หรือมาจากครอบครวัข้าราชการมหาวิทยาลยันัน้จะเจรญิทางความคดิ

อย่างสมบูรณ์มิได้ มหาวิทยาลัยควรจะเป็นท่ีรวมของคนจากระดับ

ต่างๆ ในประเทศ ผู้ท่ีอยู่ในชนบทกันดาร ผู้มีรายได้น้อย แต่มีวุฒิ

ปัญญาพอเรียนได้จึงควรได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ เป็นการเสาะ

แสวงหาช้างเผือกในป่า ท้ังนี้ยังมิได้กล่าวถึงความยุติธรรมแห่งสังคม 
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และยงัมไิด้ค�านงึถึงหลกัการของประธานาธบิดรีามอน แมกไซไซ ทีว่่า 

“ใครเกิดมามีน้อย กฎหมายบ้านเมืองควรช่วยให้มีมาก”

บรรยากาศวิชาการภายในมหาวิทยาลัยนั้นขึ้นอยู่กับเสรีภาพ 

วชิาในโลกนี้ไม่มีขอบเขตจ�ากัด ทฤษฎีที่เราเห็นเมื่อวานนี้ว่าผิด พรุ่งนี้

อาจจะกลายเป็นทฤษฎีที่ใครๆ ยึดถือทั่วไปก็เป็นได้ อาจารย์และศิษย์

แต่ละคนควรจะได้โอกาสคิด พูด เขียน และอ่านเร่ืองต่างๆ โดยไม่

ต้องค�านึงว่าจะเป็นเรื่องแผลงๆ ที่ใครๆ ดูหม่ินและไม่ต้องค�านึงว่าจะ

ท�าให้ใครขดัใจหรอืไม่ ไม่ว่าจะเป็นภายในมหาวทิยาลยัหรอืภายนอกใน

ชมุชน ยกเว้นแต่เมือ่เหน็ประจกัษ์ว่าการกระท�านัน้ๆ เป็นการประทษุร้าย

ผู้อื่นหรือต่อส่วนรวม (ผมใช้ค�าว่า “เห็นประจักษ์” เพราะไม่ได้

หมายความว่าพอมีใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน จะเป็นอธิการบด ี

ก็ดี คณบดกีด็ ีอาจารย์ด้วยกันก็ดี หรือบุคคลในรัฐบาลก็ดี อ้างว่าเกิด

การประทุษร้ายแล้วกเ็ป็นอนัต้องห้าม) การจ�ากดัเสรภีาพทางวชิาการ 

เมื่อจะมีข้ึนก็ควรจะมีด้วยมติของคณาจารย์ คืออาจารย์ทั้งหลายเป็น

ผูก้�าหนดโดยส่วนรวม เสรีภาพทางวิชาการดังกล่าวเป็นหลกัการส�าคญั

ของมหาวทิยาลยั จะเกดิขึน้ไม่ได้ตราบใดทีม่หาวทิยาลยัยงัอยูใ่นระบบ

ราชการ

ความหมายของหน้าที่สอนและอบรม
ในตอนต้นได้กล่าวถึงหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการอบรมและ

สอนให้นกัศกึษามวีชิาตดิตวัไปประกอบอาชพี และสนองความต้องการ

ของชุมชน ในที่นี้จะขอขยายความเพิ่มเติม

ได้กล่าวมาแล้วว่าในกรอบของการศึกษา การศึกษาขั้นอุดมแต่

ในล�าพงัของตนเองนัน้ มคีวามส�าคญัน้อยกว่าการศกึษาขัน้ประถมและ

มัธยม เพราะประโยชน์ตกแก่คนส่วนน้อย แต่การศึกษาข้ันประถม
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และมธัยมนัน้ต้องอาศยัมหาวิทยาลยัอยูห่ลายทาง เช่น ผลิตครสู�าหรบั

สอนตามโรงเรยีนต่างๆ การวิจัยการวางแผนและจัดการการศกึษา การ

วิจัยหลักสูตร การหาวิธีขยายการศึกษาด้วยวิธีใหม่ๆ อันเหมาะแก่

กาลเทศะของไทย เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ชั้นอุดมกับ

อาจารย์ชัน้มธัยมในประเทศไทยน่าจะใกล้ชดิ มกีารร่วมมอืกันมากกว่า

ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัเพือ่ประโยชน์ของนกัเรียน การแยกความรบัผดิชอบ

เร่ืองนโยบายการศกึษาออกไปเป็นหน้าทีข่อง ๓ กระทรวงดังปัจจบุนั

ของไทย เป็นอปุสรรคส�าคญัในการส่งเสรมิและการวางแผนการศกึษา

ทุกวันนี้เราหลงคิดมุ่งไปแต่ว่า มหาวิทยาลัยจะสอนเฉพาะ

นักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรชั้นปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง

อย่างอืน่ไม่ต้องเกีย่วข้อง การกระท�าเช่นนีเ้ท่ากบัปิดประต ูไม่ยอมเผย

แพร่วิชาให้กว้างขวาง และตัดโอกาสโดยใช่เหตุส�าหรับคนส่วนมากที่

ต้องการวิชาชั้นสูงโดยไม่พะวงถึงปริญญา มหาวิทยาลัยควรจะเปิด

ประตูให้กว้างกว่าน้ี แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เปิดแบบมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแต่ก่อน และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สมัยนี ้เพราะล้าสมยัและมปัีญหามาก ถ้าจะท�าแบบมหาวทิยาลยัทีไ่ม่

จ�ากัดจ�านวนนักเรียนกันจริงๆ ก็ควรเอาอย่าง Open University ของ

สหราชอาณาจกัร ซ่ึงเขาท�าโดยคิดหลกัการและวิธปีฏบิตัอิย่างรอบคอบ 

ใช้เวลาเตรียมงาน ๕ ปี จึงเปิดสอน แต่ท่ีตั้งใจจะเสนอในที่นี้ก็คือ 

ค�านึงถึงผู้ที่ใฝ่วิชาจริงๆ แต่ไม่ใช่วิชาครบชุดตามหลักสูตรปริญญา 

สนใจเพียงบางวิชา อยากจะเรียน แต่มาเรียนตามปกติไม่ได้ เพราะ

อายุมากเสียแล้วบ้าง เพราะต้องประกอบอาชีพในเวลาเรียนปกติบ้าง

หรือเพราะเหตอุืน่ มหาวทิยาลยัควรจะจดัหลกัสตูรพเิศษภาคค�า่ให้ได้

เข้ามาเรียนเป็นเอกเทศ ใครจะเรียนกี่วิชาก็แล้วแต่ก�าลังและความ

สนใจของตน ถ้าท�าแบบนี้จะเข้าหลักการศึกษาตลอดชีพ (Life long 

education) ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วโลก เช่น สตรีที่มีบุตรเล็กๆ ต้องดูแล 
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อาจจะรอให้ลกูโตสกัหน่อย แล้วจึงเข้ามาเรียนวรรณคดไีทย หรอืภาษา

ต่างประเทศ หรอืการบญัช ีเป็นต้น หรอืนกัธรุกจิทีอ่ยากเรยีนรู้กฎหมาย

นิติกรรมหรือกฎหมายภาษีอากร หรือคนซ่อมรถยนต์ต้องการเรียน

ทฤษฎวีศิวกรรม หรือใครกต็ามอยากเรยีนคณติศาสตร์ชัน้สงู เป็นต้น 

ถ้าท�าเช่นนี้มหาวิทยาลัยก็จะได้ท�าหน้าที่สอน และหน้าที่สนองความ

ต้องการของชุมชนไปด้วยพร้อมกัน

ก่อนจบ ใคร่ขอเสนอประเด็นที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่อบรมและ

สอนนักศึกษาว่ามีความหมายที่แท้จริงอย่างไร ตามความเห็นของผม 

การอบรมการสอนนั้นมีจุดมุ่งหมายส�าคัญอยู่คือ อ�านวยให้นักศึกษา

เป็นบณัฑติได้ ความเป็นบัณฑิตหมายความว่า (1) เป็นมนษุย์ทีด่ ี(๒) 

เป็นพลเมืองที่ดี และ (๓) เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพ ต้องพร้อม

สมบรูณ์ท้ัง ๓ ประการ และความส�าคญักเ็ป็นไปตามล�าดบั 1–๒ และ 

๓ ข้างต้น บคุคลจะมปีระโยชน์ไม่ได้ถ้ามแีต่ความรูส้�าหรับอาชพีอย่าง

เดียว ต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์ รักศิลปะและความงาม 

รกัหมูค่ณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บ�าเพญ็ตนเป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ 

ฯลฯ ที่ส�าคัญท่ีสุดคือไม่ยอมเป็นหุ่นกระบอกให้มือที่สามชักใย หรือ

กรอกค�าพดูใส่ปาก หรอือกีนยัหนึง่เราต้องสอนและอบรมและส่งเสรมิ

ให้ศิษย์รู้จักใช้ความคิดโดยอิสระในต่างประเทศทั่วโลก ในอิหร่าน 

อินโดนีเซีย ไนจีเรีย เอธิโอเปีย แทนซาเนีย เนปาล เขาสนใจที่จะ

อบรมนักศึกษาให้บ�าเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยจัดหลักสูตร

ไว้เผื่อส�าหรับผู้ท่ีจะอาสาสมัครไปปฏิบัติงานบูรณะชนบท เป็นการ

อบรมให้เป็นพลเมืองดี ให้มีใจเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ 

ผู้ที่กล่าวว่า “นักเรียนมีหน้าที่เฉพาะแต่การเรียน” น้ัน กล่าว

ถูกและกล่าวผิด แล้วแต่จะตีความหมายค�าว่า “เรียน” กว้างหรือแคบ

เพยีงใด ถ้าตคีวามหมาย “เรยีน” อย่างแคบกเ็ป็นมจิฉาทฐิแิน่นอน ไม่

ว่าใครจะเป็นผูก้ล่าว ถ้าหมายความว่านกัศกึษาจะต้องเรียนโดยเอาใจใส่
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ต่อเหตกุารณ์ของชมุชน เรยีนโดยสนใจช่วยแก้ปัญหาบ้านเมอืง เรยีน

โดยแสดงความคิดเหน็อสิระ และใช้วิธสีนัตแิม้ว่าจะร่วมกนัเป็นหมูม่าก

ก็เป็นความหมายที่ถูกและครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยควรจะมีความ

ภาคภูมิใจว่าตนได้ท�าหน้าที่ถูกต้องแล้ว และได้ช่วยเหลือชุมชน โดย

อบรมสั่งสอนศิษย์มาส�าเร็จครบถ้วน
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วิชาเศรษฐศาสตร์
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นักเรียนเศรษฐศาสตร์�

ไปเรียนอะไรมา�ใช้อะไรได้
พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ  

นางเชย ประสาทเสรี และนางเซาะเช็ง อึ๊งภากรณ์

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓

และพิมพ์ใน รัฐสภาสาร ปีที่ 1๔ กรกฎาคม ๒๕๐๙

๑.�เศรษฐศาสตร์�เศรษฐกิจ�และเศรษฐี
เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเก่าแก่วิชาหนึง่ น่าจะได้เกิดมขีึน้เป็นหลกั

เรยีนและปฏบิตัมิาแต่ก่อนพทุธกาล ในทางฝรัง่ต�าราต่างๆ เขามกัอ้าง

ไปถงึนกัปราชญ์ชาตกิรกีทีช่ือ่อรสิโตเติล ผูม้ชีวีติอยูภ่ายหลงัพทุธกาล

ประมาณ ๒๐๐ ปี และชื่อวิชาเศรษฐกิจในภาษาฝรั่งก็ยังถือเน่ืองมา

จากต�าราที่นักปราชญ์ผู้นี้ได้เขียนไว้ แต่มาถึงสมัยนี้เศรษฐศาสตร์ได้

ตกทอดเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตา

อริสโตเตลิได้เขยีนไว้ตอนหนึง่ว่า “นักเศรษฐกจิพงึมคีณุสมบตัิ

เกี่ยวกับทรัพย์สิน ๔ ประการ คือ พึงรู้จักแสวงหาประการหนึ่ง รู้จัก

รักษาไว้ประการหนึ่ง พึงรู้จักจัดแจงทรัพย์ประการหนึ่ง กับใช้ให้ถูก

ต้องประการหนึง่” ทัง้น้ีย่อมตรงกบัความเข้าใจของสามญัชนแม้ในสมยั

ปัจจุบัน นักเศรษฐกิจต้องรู้จักวิธีที่จะเป็นเศรษฐี
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แต่ถ้าท่านมองหาผูท้ีเ่ราเรยีกกนัว่านกัเศรษฐศาสตร์ ในปัจจบัุน

นี้ท่านจะนับได้น้อยคนนักท่ีเป็นเศรษฐีเพราะวิชาความรู้ของเขาแต่

อย่างเดียว เมื่อเร็วๆ นี้มีนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งชั้นเอกผู้หนึ่งเข้ามาใน

ประเทศไทย เล่าเรือ่งภายในครอบครวัให้ฟังว่า บุตรชายของแกไม่ยอม

เรยีนเศรษฐศาสตร์ เมือ่ซักว่าท�าไม ปรากฏว่าบุตรชายตอบว่าตนอยาก

จะรวย เช่นนีย่้อมเหน็ได้ว่า นกัเศรษฐกจิกบันกัเรียนเศรษฐศาสตร์ใน

สมยันีไ้ม่จ�าเป็นจะต้องเป็นบคุคลคนเดียวกนัเสยีแล้ว นกัเรยีนเศรษฐ- 

ศาสตร์ในประเทศไทยอาจจะร�่าเรียนมาจากยุโรปหรืออเมริกา หรือ

แม้แต่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง หรือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย แต่นักเศรษฐกิจชั้นเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยยังคงมาจาก

ดินแดนแถบซัวเถานั่นเอง

กล่าวมาถึงเพียงนี้ ท่านผู้ใดจะเลยกระโจนลงความเห็นว่า

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทีไ่ม่มปีระโยชน์ กย่็อมจะเป็นความเหน็ทีไ่ม่ต้อง

ด้วยเหตุผล เพราะแพทย์ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นผู้แข็งแรงที่สุด หรือนัก

โลหกจิกไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นผูท่ี้มแีร่มากมายฉนัใด นกัเศรษฐศาสตร์

ก็ฉันนั้น ท่านนักปราชญ์กรีกท่ีกล่าวนามมาข้างต้นนี้เองก็ยังได้เขียน

ไว้ในภาค ๒ ของต�าราเศรษฐศาสตร์ของท่าน จ�าแนกเศรษฐกิจไว้เป็น 

๔ ประเภท คอื (1) เศรษฐกจิแห่งพระราชา (๒) เศรษฐกจิแห่งผูค้รอง

แคว้น (๓) เศรษฐกิจแห่งนคร และ (๔) เศรษฐกิจแห่งเอกชน ๓ 

ประเภทแรกว่าด้วยการตเีงนิตรา การค้าขายเข้าออก การจ่ายราชทรัพย์ 

การเก็บภาษีอากรจากสินค้า ทรัพย์สมบัติและบุคคล ส่วนประเภท 

หลงันัน้ท่านอริสโตเตลิกล่าวไว้ว่า มวิีธกีารและความมุง่หมายแตกต่าง

กันมากมายหลายประการนัก อย่างไรก็ดี นักเรียนเศรษฐศาสตร์

ปัจจบุนันีเ้รยีนไปใน ๓ ประเภทแรก ซ่ึงในการปกครองสมยันีย่้อมแยก

จากกนัไม่ออก เรยีกได้ว่าเป็นวิชาว่าด้วยทรพัย์ของแผ่นดนิและมหาชน 

มิได้ว่าด้วยทรัพย์ของเอกชนผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ
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อาจารย์ผูห้นึง่ในส�านกัลอนดอนได้กล่าวไว้ว่า เศรษฐศาสตร์เป็น

วิชาว่าด้วยการบ�าบัดความต้องการของมหาชน และเน่ืองด้วยปัจจัย

ต่างๆ ในโลกนีเ้ท่าท่ีจะน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในขณะใดขณะหนึง่มจี�านวน

จ�ากดั นกัเรียนเศรษฐศาสตร์จงึต้องเรียนรู้ถึงวธีิจะน�าเอาทรพัยากรใน

โลกมาใช้ให้ได้ประโยชน์ดีที่สุดที่จะดีได้

มีนกัเศรษฐศาสตร์บางส�านกัพะวงหนกัไปในทางการแบ่งทรพัย์

ในหมูป่ระชาชน กล่าวคือในขณะเดยีวกนักบัทีก่่อให้เกดิทรพัย์ กจ็�าต้อง

แบ่งเฉลี่ยออกไปให้ท่ัวถึงกันโดยให้เหมาะสมกับความต้องการของ

แต่ละคน

อย่างไรกด็ ีไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ส�านกัไหน เศรษฐศาสตร์

ย่อมเป็นวิชาว่าด้วยความต้องการของมนุษย์ในทางทรัพย์ และว่าด้วย

วิธีการใช้ทรัพยากรมาบ�าบัดความต้องการของมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้น

๒.�แขนงของเศรษฐศาสตร์
นักเรียนเศรษฐศาสตร์เขาเรียนอะไรกันบ้างเล่า? ข้อนี้ย่อมจะ

หาค�าตอบได้จากหลักสตูรของมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีสอนวชิาทีก่ล่าวถงึ

นี ้จ�าแนกได้เป็นเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาทีเ่กีย่วข้องเศรษฐศาสตร์

แท้ๆ แยกออกเป็นทฤษฎแีละประยกุต์ ทฤษฎีกค็อืหลกัวชิาว่าด้วยแก่น

ของความรู้ เปรียบได้กับโครงกระดูกและวิญญาณ ส่วนประยุกต์คือ

การน�าเอาหลักวิชามาใช้ให้ได้สาระ เปรียบได้กับเนื้อหนัง สายเลือด 

เส้นเอน็ ต้องมทีัง้แก่นและสารผสมกนัจึงจะเป็นตวัมนษุย์ สงิสาราสัตว์ 

หรือพืชผลออกมาได้ จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่กไ็ม่ได้ ผูใ้ดเรยีนทฤษฎี

มากเกนิไปจนหลงกอ็าจมสีตวิิปลาสเหมอืนผูท้ีห่ลงทางวปัิสสนาจนเกนิ

เหตุไป อาจจะฟุ้งซ่านโดยไร้สาระ ฝรั่งเขาเรียกว่า “ข้ึนวิมานงาช้าง” 

ผูใ้ดเรยีนแต่ทางประยกุต์กเ็หมอืนเข้าป่า เห็นต้นไม้ทลีะต้นสองต้น แต่
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ไม่มีแผนที่ เดินวกวนไปมา หลงเสียเปล่า

ถ้าจะให้แยกเศรษฐศาสตร์ออกให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็เห็นจะต้อง

กลบัไปหาท่านนกัปราชญ์อรสิโตเตลิอกี เพยีงแต่ดดัแปลงการจดัประเภท

ของท่านให้เหมาะสมกับกาลสมัยข้ึนเท่านั้น กล่าวคือ มีวิชาว่าด้วย 

การก่อให้เกิดเครื่องอุปโภคบริโภคที่เรียกกันให้ขลังข้ึนว่า “การผลิต” 

อย่างหน่ึง ว่าด้วยการตเีงนิตรารวมทัง้การให้สนิเชือ่ในปัจจุบันนีก้ค็อื การ

ธนาคารกลาง การธนาคารพาณชิย์ และสถานทีใ่ห้สนิเชือ่อืน่ๆ อย่าง

หนึ่ง ว่าด้วยการเก็บภาษีอากรและจ่ายทรัพย์กองกลางของแผ่นดินที่

เรยีกกนัว่า “การคลงั” อย่างหนึง่ ว่าด้วยการน�าเอาเครือ่งอปุโภคบรโิภค

มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินตราและสินเชื่อ ซึ่งเป็นแขนงของเศรษฐ- 

ศาสตร์เกี่ยวกับราคา ค่าครองชีพ และสินจ้างอย่างหนึ่ง ว่าด้วยการ 

“ค้าม้า ค้าช้าง” (พ่อขุนรามค�าแหง) และค้าของอื่นๆ อันจัดได้ว่าเป็น 

การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างหนึ่ง และว่าด้วยการ

อุปโภคบริโภคของประชาชนหลังจากก่อให้เกิดทรัพย์ และเปลี่ยนมือ

กนัโดยทางซือ้ขายแลกเปลีย่นให้และชกัภาษอีากรเสรจ็ แล้วเหลอืเท่าใด

น�ามาใช้สอยจริงๆ เรยีกเป็นศพัท์ว่า “บรโิภคกรรม” อกีอย่างหนึง่

การแบ่งสรรเป็นแขนงๆ อย่างนี้ ต�าราต่างๆ ไม่จ�าเป็นที่จะจัด

ให้สอดคล้องต้องกนัทกุต�ารา แต่ส่วนมากเป็นท�านองคล้ายๆ กนั และ

แต่ละแขนงกย็งัแยกออกไปเป็นสาขาอกีมากมาย เช่น วชิาว่าด้วยการ

ก่อทรัพย์อาจจะแยกออกเป็นท�านา ท�าสวน ขุดแร่ การประมง การ

ด�าเนินโรงงาน การท�าเครื่องจักร เป็นอาทิ ในที่นี้ผู้เขียนมิได้มีเจตนา

ทีจ่ะกล่าวแยกให้ละเอียดถ่ีถ้วน เพยีงแต่ประสงค์จะแสดงให้เหน็ว่าวิชา

ที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์นี้ก็คล้ายวิชาอื่นๆ คือ มีกิ่งก้านสาขามากมาย

จะเล่าเรียนให้รู้จบนัน้ย่อมเหลอืวิสยัมนษุย์ นกัเรยีนแต่ละคนจึงจ�าต้อง

ฝึกฝนให้รู้ทฤษฎีเป็นแก่นไว้เสียก่อน แล้วเรียนให้ช�านาญเพียงไม่กี่

สาขาส�าหรับสาขาอื่นๆ เม่ือมีหลักแม่นแล้วก็ย่อมจะฝึกฝนเพิ่มเติม
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เพียงเท่าที่จ�าเป็นมีโอกาสที่จะต้องใช้

อนึ่ง การแยกสาขาวิชาดังกล่าวนี้ก็เป็นเพียงการแยกให้เห็นตัว

วชิาเพือ่ความชดัแจ้งขึน้ ไม่บังควรท่ีจะแยกออกถงึเดด็ขาดจนไม่เหลยีว

แลถึงแขนงอ่ืนนอกจากที่ตนเอาใจใส่อยู่ เป็นต้นว่า การค้า การก่อ

ทรัพย์ และการขนส่ง ผู้ที่ไม่ใช้ความคิดอาจจะคิดว่า การค้าหรือการ

ขนส่งนัน้ไม่ใช่การกระท�าทีก่่อให้เกดิทรพัย์ข้ึนนัน้ เป็นการกระท�าทีไ่ม่

ชอบด้วยหลักธรรม ทั้งนี้หาได้ค�านึงถึงไม่ว่าถ้าเพียงชาวนาปลูกข้าวที่

รังสิต แล้วไม่มีเรือล่องมากรุงเทพฯ หรือแม้ว่าข้าวมีอยู่ในกรุงเทพฯ 

แล้วกต็าม หากไม่มร้ีานโรงขายปลกีขายย่อย ผูบ้รโิภคในกรงุเทพฯ จะ

ได้ประโยชน์น้อยนกั การก่อให้เกดิทรพัย์นีห้ากจะวเิคราะห์ให้ละเอยีด

ลงไปแล้วกคื็อการแปรสถานทีแ่ละการเปลีย่นทีข่องทรพัย์ให้เข้ามาใกล้

ปากใกล้มอืของผูใ้ช้นัน่เอง จะเห็นได้ง่ายจากตวัอย่างเรือ่งแร่ เช่น เหลก็ 

เป็นต้น ผู้ที่ขุดแร่ก็เคลื่อนจากบ่อแร่ใต้ดินขึ้นมา ผู้ถลุงแร่ก็แปรรูปแร่

ให้ใกล้กับความต้องการ รถไฟเรือไฟขนส่งแร่เข้าไปใกล้ผู้ใช้ ฯลฯ ผู้ที่

มส่ีวนจดังานเหล่านีย่้อมอนโุลมได้ว่าเป็นผูท้ีก่่อให้เกดิทรพัย์สนิทัง้สิน้

อนัตรายจากการแยกแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ออกเรยีนต่างหาก

จากกันอีกข้อหนึ่งก็คือ ท�าให้ผู้เรียนหรือใช้วิชานี้มองเหตุการณ์ต่างๆ 

แคบไป ในต�าราฝรั่งบางต�าราซึ่งเขียนในระยะร้อยปีที่แล้วมา ผู้เขียน

มักจะแบ่งวิชาการเงิน การคลัง การผลิต ฯลฯ ออกเด็ดขาดจากกัน

เป็นอย่างละเล่มอย่างละภาค ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนั ในปัจจบุนั

นกัเศรษฐศาสตร์ได้มองเหน็ชดัแจ้งขึน้แล้วว่า การเงนิกบัการคลงัแยก

กันไม่ออก เพราะรัฐบาลมักง่ายและจ่ายเติบมักจะตีเงินตราข้ึนใช้เอง

จนฟุ่มเฟือย

อนึง่ การคลงัของรฐับาลกบัการท�ามาหากนิของราษฎรกย่็อมมี

ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ ถ้าราษฎรหาง่ายใช้คล่อง รัฐบาลก็

เก็บภาษีได้มากขึ้น และในบางกรณีรัฐบาลยังมีหน้าที่ที่จะเก็บภาษี
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อากรให้มากขึ้นไปเสียด้วยเพื่อกันเงินเฟ้อ เพราะฉะนั้น ในวิธีการท�า

งบประมาณของประเทศที่จะเจริญ เขามิได้มุ่งพิจารณารายจ่ายรายได้

ของรัฐบาลแต่อย่างเดยีว เขาเริม่ด้วยการประมาณการท�ามาหากินของ

ราษฎรทั่วประเทศเสียก่อนเท่ากับเป็นการคิดบัญชีของประเทศ แล้ว

จึงคิดงบประมาณของรัฐบาลให้เหมาะสมเข้ารูปกับบัญชีของประเทศ 

สรุปความว่าการเงินของรัฐบาลกับการเงินของราษฎรแยกกันไม่ออก 

(ทัง้นีโ้ปรดอย่าเข้าใจจนเลยธงไปว่า “ทรพัย์ของหลวงเป็นลาภของฉนั” 

ซึ่งเป็นคติที่นิยมใช้กันในบางประเทศ โดยไม่ได้มีหลักเศรษฐศาสตร์

สนับสนุนเลย)

สรุปความได้ว่า การเรียนเศรษฐศาสตร์นั้นต้องมีทั้งทางทฤษฎี

และประยุกต์ และจะต้องแบ่งแขนงออกเรียนโดยไม่แยกกันเสียอย่าง

ไม่ลืมหูลืมตา

อีกประการหนึ่ง เมื่อนักเรียนแยกกันเรียนวิชาเป็นแขนงๆ ไป

แล้วเช่นนี้ก็ย่อมต้องมีการอาศัยซึ่งกันและกัน เช่นผู้ที่ช�านาญทางการ

เงินก็ย่อมต้องอาศัยผู้ช�านาญทางการคลัง หรือกลับกัน เช่นนี้จึงจะได้

ผลดีด้วยกันทั้งนั้น อนึ่ง องค์วิชานี้เป็นองค์ที่นักเรียนอาจารย์ได้สร้าง

สะสมกนัมาแล้วนานหลายร้อยพนัปี ผูใ้ดประสงค์จะเข้าใจลกึซึง้ในปัญหา

เศรษฐกิจจงึจ�าเป็นท่ีจะต้องหารอืต�าราเก่าๆ ด้วย จงึท�าให้เกดิเป็นวชิา

ประวตัทิฤษฎีหรอืลทัธิเศรษฐกิจขึน้ในหลักสูตรของส�านกัเรียนต่างๆ

๓.�วิชาประกอบเศรษฐศาสตร์
วิชาอื่นๆ ที่ต้องเรียนประกอบเศรษฐศาสตร์นั้นมีอยู่มากพอใช้ 

นกัเศรษฐศาสตร์จะรูเ้พยีงเศรษฐศาสตร์กเ็หมอืนกับเดก็ท่ีรับประทาน

แต่กบัหรอืของหวานผูใ้หญ่ห้าม ต้องมข้ีาวและผกัผสมด้วยพอประมาณ

จึงจะได้โตวันโตคืน วิชาที่เห็นได้ชัดก็คือวิชาบัญชี ผู้ใดจะเรียนการค้า
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หรือการธนาคาร กย่็อมต้องฝึกฝนวชิาบัญชด้ีวยจึงจะมปีระโยชน์ วชิา

สถติกิเ็ช่นกนั มปีระโยชน์ส�าหรบัการค�านวณดแูละประมาณความมาก

น้อยของทรัพย์และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทรัพย์ และประมาณความ

เคล่ือนไหวแห่งเศรษฐกิจเป็นวิชาซึ่งจ�าเป็น วิชาค�านวณนั้นใช้ในการ

ท�าสถติปิระการหนึง่ กบัยงัมปีระโยชน์ในการเศรษฐศาสตร์โดยแท้อกี

สถานหนึ่ง กล่าวคือ การสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระหว่าง ๘๐ ปี

ที่แล้วมานี้ ท่านผู้ที่ “เข้าวิมานงาช้าง” บางท่านมักจะใช้วิชาค�านวณ

เป็นอาจณิ ประวัตศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ทีเ่กีย่วกบัเศรษฐกิจนัน้เล่า กเ็ป็น

บันไดที่น�านักเรียนไปให้เข้าใจซาบซึ้งถึงเหตุการณ์ในอดีตและใน

ประเทศอืน่ๆ และเนือ่งจากต�าราเศรษฐศาสตร์มมีากมายหลายภาษา 

นกัเรียนเศรษฐศาสตร์จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องรู้ภาษาต่างประเทศด้วย

อย่างน้อย 1 หรือ ๒ ภาษา นอกจากนี้เครื่องมือส�าคัญของนัก

เศรษฐศาสตร์ก็คือ การรู้จักใช้เหตุผล เพราะวิชาเศรษฐศาสตร์เป็น

วิชาที่สืบสาวผลจากเหตุการณอ์ันประจักษ์แจ้งและแนช่ัดเพียงไม่กี่ข้อ 

เช่น ใครๆ ก็รู้ดีว่าถ้าฝนแล้งข้าวจะแพง แต่ถ้าในเวลาใดฝนแล้งแล้ว

ข้าวถกูลง นกัเศรษฐศาสตร์ควรสาวหาเหตวุ่าท�าไมจงึเป็นเช่นนัน้ อาจ

เป็นเพราะคนเลิกรับประทานข้าว หรือข้าวพม่ามีมากจนเกินธรรมดา

ส่งเข้ามาขายได้ถูก หรือเหตุอื่นใดก็เป็นได้ และเมื่อเข้าใจเหตุแล้วเสีย

คราวหนึง่ คราวต่อๆ ไปกจ็ะรูไ้ด้ว่าจะต้องน�าเอาเหตแุวดล้อมอืน่ใดมา

ประกอบพจิารณาบ้าง วิชานีเ้รียกว่า “ตรรกวิทยา” เป็นความรูท้ีม่นษุย์

ปกติมีระดับปัญญาอยู่โดยธรรมชาติแล้ว บางส�านักเขานิยมให้เรียน

ฝึกฝนขึ้นอีกให้แตกฉาน

ความเกี่ยวพันระหว่างเศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์หรือเรียกนัย

หนึ่งวิชาว่าด้วยการปกครองและการเมืองนั้น เป็นความเกี่ยวพันอัน 

สนิทสนมย่ิงนัก เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นเครือ่งมือการปกครองในส่วน

ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง บางต�ารากล่าวว่าปัญหาการเมืองต่างๆ 
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เป็นปัญหาเศรษฐกจิทัง้นัน้ บางต�าราก็ว่านกัการเมอืงเป็นช้างเท้าหน้า 

นกัเศรษฐศาสตร์เป็นช้างเท้าหลงั หมายความว่าเศรษฐศาสตร์น้ันเป็น

วชิาท่ีเป็นกลางแล้วแต่นกัการเมอืงจะใช้เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของ

ตน ความเหน็ ๒ ประการนีก้ม็คีวามจรงิอยู่ไม่มากกน้็อย เพราะฉะนัน้

ตามส�านกัเรยีนเศรษฐศาสตร์ต่างๆ จึงต้องมวิีชากฎหมายการปกครอง

และปรัชญาการเมือง ปรัชญาสังคม เรียนกล�้าอยู่แทบทุกแห่ง และ

กลบักนั นกัรัฐศาสตร์จ�าเป็นต้องรูเ้ศรษฐศาสตร์อยูบ้่าง เศรษฐศาสตร์

จึงแยกในข้อนีเ้ป็น ๒ แขนงคอื เศรษฐศาสตร์แท้ๆ หรอืหลกัเศรษฐ- 

ศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์การเมือง ในส�านักเรียนของฝรั่งเดิมเขาจัด

เศรษฐศาสตร์ไว้กบัวิชาการเมือง รวมเรียกว่า “ปรัชญาการเมอืง” (Poli- 

tical Philosophy) ส่วนในส�านกัเรยีนของไทย เศรษฐศาสตร์กเ็คยเป็น

วชิาเรียนในหลกัสตูรปรญิญาธรรมศาสตร์บัณฑิต

สรุปความทีก่ล่าวมาในตอนนีก้ส็มจรงิดงัค�าของนกัเศรษฐศาสตร์

เรืองนามผู้หนึ่งของอังกฤษชื่อ เคนส์ (John Maynard Keynes) ได้

กล่าวไว้ในบทประพันธ์ กล่าวถึงชีวิตของปรมาจารย์เศรษฐศาสตร์อีก

ผู้หนึ่งคือ มาร์แชล (Alfred Marshall) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 

เคนส์กล่าวไว้ดังนี้ 

“นักเศรษฐศาสตร์ชั้นเลิศจะต้องมีความสามารถหลายอย่างที่

มักจะไม่ค่อยได้พบรวมกนัในคนคนเดยีวกนั คือ จะต้องเป็นนกัค�านวณ 

นักประวัติศาสตร์ รัฐบุรุษ นักปรัชญา แต่ละอย่างจะต้องเป็นให้ได้ถึง

ขดีสมควร นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีดจีะต้องเข้าใจเคร่ืองหมายในวชิาค�านวณ

และพูดออกมาได้เป็นค�าสามัญ จะต้องพิจารณาปัญหาเฉพาะเรื่องให้

กลืนเกลียวกับหลักใหญ่ทั่วไป และในความคิดชั่วแล่นหนึ่งๆ จะต้อง

ระลกึได้ท้ังรูปธรรม (สิง่ทีเ่หน็ได้) และนามธรรม (สิง่ทีเ่หน็ไม่ได้) นกั

เศรษฐศาสตร์ทีด่จีะต้องเรียนรู้ถึงการปัจจุบันจากเหตกุารณ์ในอดตีเพือ่

ประโยชน์แห่งอนาคต จะต้องไม่เฉยในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และ
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สิ่งที่มนุษย์ท�าและก่อตั้งขึ้นแม้แต่อย่างเดียว นักเศรษฐศาสตร์ที่ดีจะ

ต้องรู้ตัวว่าตนต้องการอะไร และในอารมณ์เดียวกันนั้นเองจะต้องตั้ง

ตนเป็นกลางคอื ไม่ยินดยีนิร้ายในประโยชน์ได้เสียของตน ทัง้ๆ ทีล่อย

เลื่อนอยู่เหนือความยั่วยวนแห่งลาภสักการะประดุจหนึ่งศิลปิน นัก

เศรษฐศาสตร์ในบางครั้งก็จักต้องลดมาสู่ความจริงของโลกในฐาน

นักการเมือง”

๔.�ความง่ายและความยากของเศรษฐศาสตร์
ขอยกเอาข้อความของเคนส์อีกตอนหนึ่งมาบรรยายในที่นี้เพื่อ

แสดงให้เห็นว่า เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายและเป็นวิชาที่ยากทั้ง ๒ 

อย่างคือ เคนส์กล่าวไว้ในบทความเรื่องเดียวกันนั้นว่า “การเรียน

เศรษฐศาสตร์ ดูๆ ก็ไม่น่าจะต้องใช้สติปัญญาชนิดพิเศษพิสดารอย่าง

ใด...แต่ถึงกระนั้นก็ดี จะหานักเศรษฐศาสตร์ท่ีดีหรือแม้แต่ท่ีพอจะใช้

งานได้ก็เหมือนงมเข็มในท้องทะเล เป็นวิชาที่ง่าย แต่น้อยคนนักที่จะ

มีความรู้ซาบซึ้งดี”

ความง่ายของเศรษฐศาสตร์ แต่เพียงกล่าวถึงหลักใหญ่ก็เพียง

เป็นที่เข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น ใครๆ ก็ทราบแล้วว่า ของสิ่งใดเมื่อมีน้อย

และมคีนต้องการมากกย่็อมมค่ีาแพง และเมือ่ของมากกว่าความต้องการ

ราคาของก็ย่อมจะตก ไม่เห็นมีความจ�าเป็นที่จะต้องหาอาจารย์ทิศา

ปาโมกข์มานัง่อธบิายเลย และวิชาเศรษฐกจิส่วนมากกป็ระกอบไปด้วย

หลักใหญ่ที่สาธกมานี้ เป็นเรื่องที่ท่านผู้รู้เรียกในภาษาไทยว่า หลัก

อุปสงค์ (จะซื้อ) และอุปทาน (จะขาย)๘ และแก่นของเศรษฐศาสตร์

ก็ไม่มีอะไรอื่น เช่น ในเรื่องเงินตรา จะท่องคาถาว่า “เงินนองของแพง 

8 ที่ไม่เรียกกันว่า “หลักจะซื้อจะขาย” อย่างสามัญชน ก็คงจะเป็นด้วย

ประสงค์จะใช้ภาษาค�าแขกให้ขลังขึ้นบ้างกระมัง
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เงินแล้งของถูก” ก็จะได้ทั้งแก่นของเรื่องและยังมีสัมผัสถูกใจคนไทย 

ท่องง่ายจ�าง่ายอกีโสดหนึง่ด้วย หวนไปพูดถงึแก่นการค้าระหว่างประเทศ 

เด็กอมมอืกย่็อมรู้อยูว่่าถ้าประเทศใดซือ้ของเขามากกว่าขาย ถ้าไม่เป็น

ลูกหนีเ้ขาไว้กต้็องใช้เงนิ (ซึง่อาจจะเป็นทอง) ให้เขา จะหนไีปอย่างอืน่

ไม่ได้ ทีนี้น�าคาถาเรื่องเงินมาประกอบเข้า สมมุติว่าใช้เงินเขาไปแล้ว 

เงนิในประเทศของเรากแ็ล้ง ของกค็งถกูลง ขัน้ต่อไปกค็อื เมือ่ของของ

เราถกูลงแล้ว เรากอ็าจจะขายของของเรามากกว่าซือ้ของของเขา เป็นการ

แก้กันอยู่ในตัว แต่ที่พูดมานี้ท่านผู้อ่านผู้ฟังอาจจะท้วงว่าพูดวนเวียน

เป็นวัวพันหลัก ซึ่งก็จริงของท่าน แต่ถ้าท่านพลิกต�าราเศรษฐศาสตร์

แล้วจะเห็นจริงดังที่บรรยายยกอุทาหรณ์มานี้ เหมือนกับเมื่อเด็กๆ จ�า

ค�าของผูใ้หญ่ท่านได้ว่า “น�า้ขึน้ปลากนิมด พอน�า้ลดมดกนิปลา” ถ้าใคร

รูค้าถานีแ้ล้วน�าเอาไปเปรยีบเทยีบกบัเศรษฐศาสตร์ กไ็ด้ชือ่ว่าเป็นผูรู้้

เศรษฐศาสตร์แล้วแลฯ นีแ่หละเป็นข้อง่ายของเศรษฐศาสตร์ แต่แน่ละ

อาจารย์เศรษฐศาสตร์ทุกๆ ท่านคงจะไม่ยอมรับว่าวิชาของท่านง่าย 

บางท่านยังอุตส่าห์หาค�าบาลีสันสกฤต (หรือถ้าเป็นฝรั่งก็หาค�าละติน

ยาวสองสามหลา) มาท�าให้ขลังขึน้ หรือบางท่านท่ีช�านาญทางวาดเขียน

หรือค�านวณอาจจะพลางเอาหลักง่ายๆ มาแปรรูปเสีย เขียนสิ่งที่เขา

เรียกกันว่า “กราฟ” หรือเอาตัวเลขมาใส่เข้าเรียกว่า “สมการ” ทั้งๆ 

ที่บางครั้งไม่มีความจ�าเป็นเลย แต่มีผลในทางท�าให้ศิษย์ใหม่ท้อใจไป

ตามๆ กัน

ทีนี้จะกล่าวถึงความยากของเศรษฐศาสตร์ ความยากนี้มีอยู่ ๒ 

สถาน สถานที่ 1 ได้แก่ข้อที่เคนส์ได้กล่าวไว้ดังที่ได้น�ามาแปลข้างต้น

แล้ว คือจะต้องประกอบด้วยความสามารถหลายอย่างรวมกันจึงจะใช้

งานได้ อีกสถานหนึง่ได้แก่ความยากในการทีจ่ะเรยีนรูใ้ห้ซาบซึง้ในวชิา

นี้จริงๆ สถานแรกได้กล่าวไว้พอเข้าใจได้แล้ว สถานหลังจ�าเป็นจะต้อง

อธิบายเพิ่มเติม
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ขอเริ่มด้วยข้ออุปมาเสียก่อนคือ คาถา “น�้าขึ้นปลากินมด พอ

น�้าลดมดกินปลา” ฟังดูเผินๆ ก็รู้สึกเข้าใจง่าย แต่อาจจะซักต่อไปว่า 

น�้าขึ้นก่อนหรือน�้าลดก่อน? เพราะถ้าน�้าขึ้นก่อนปลาจะเป็นฝ่ายได้

เปรียบ ถ้าน�้าลดก่อนมดก็ได้เปรียบ นอกจากนี้ยังมีข้อซักอีกหลายข้อ

ซึ่งตอบได้ยาก เช่น น�้าขึ้นกี่ศอก ปลาจะกินมดได้กี่ตัว และน�้าจะต้อง

ขึ้นนานเท่าใด ปลาจึงจะกินมดสูญไป เช่นนี้เป็นต้น

หวนกลบัมาถงึหลกัใหญ่ของเศรษฐศาสตร์จะเหน็ว่า ในจ�านวน

นักเศรษฐศาสตร์ที่ท่องจ�าหลักใหญ่ๆ ได้แม่นย�านั้นมีไม่กี่คนที่จะตอบ

ข้อซักที่ลึกซึ้งออกไปอีกได้แน่นอน เช่นซักว่า ถ้ามีของน้อยเท่านี้ คน

อยากจะซือ้มากเท่านัน้ ราคาจะถบีสงูขึน้สกัเท่าใดแน่ หรอืในเรือ่งการ

ค้าระหว่างประเทศกอ็าจซักว่า ถ้าซ้ือเข้ามากกว่าขายออกแล้ว เงนิออก

ไปๆ จะต้องเสียเงินไปสักเท่าไรจึงจะกลับมาท�าให้ขายได้มากกว่าเดิม

ให้ได้ตามท่ีต้องการ ท้ังนีเ้พราะเหตวุ่าการท่ีระบายเงนิออกนอกประเทศ

โดยหวงัผลจะให้ของของเราราคาถกูลงนัน้ บางทจีะต้องระบายออกไป

จนเกอืบเกล้ียงกระเป๋าทีเดยีวจึงจะได้ผล และอาจจะซักต่อไปอีกว่า เมือ่

ของของเราถูกลงแล้วจะมีข้อเสียหายอย่างใดบ้าง เช่น พ่อค้าขาดทุน 

รัฐบาลก็เก็บภาษีได้น้อยลง ฯลฯ คนต้องออกจากงาน ไม่มีอาชีพไป 

เม่ือย่ิงซกักย่ิ็งมปัีญหามากและล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทีต่อบไม่ได้ง่ายๆ 

ทั้งนั้น

สรุปความว่า เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรยีนหลกักว้างๆ โดยง่าย

พอด ูแต่จะน�ามาปฏิบัตกิบัข้อเทจ็จรงิให้ลกึซึง้แม่นย�าได้ยากนกั นกัเรยีน

วชิานีจ้งึจ�าเป็นต้องใส่ใจในความรู้รอบตวัเร่ืองอืน่ และใช้สตปัิญญาพนิจิ

พิเคราะห์ความเป็นจริงให้ถูกต้องพอสมควร
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๕.�ปัญหาบางประการของนกัเรียนเศรษฐศาสตร์
ความยากของเศรษฐศาสตร์ที่ได้บรรยายมาโดยสังเขปในตอน

ก่อนนั้น เป็นความยากที่แท้จริงไม่มีใครแกล้งให้ยากก็คงยากอยู่แล้ว 

เป็นไปตามธรรมชาตขิองวิชาความรูซ้ึง่จะต้องมส่ีวนยากอยูบ้่างทกุวชิา 

แต่นอกเหนอืไปจากนี ้กย็งัมปัีญหาทีน่กัเรยีนเศรษฐศาสตร์ทัง้ชัน้ศษิย์

และอาจารย์จะต้องขบอยู่เป็นจ�านวนมาก และเป็นปัญหายุ่งยากพอที่

จะช่วยกันขจัดได้บ้างไม่มากก็น้อย จึงน่าจะน�ามาเล่าสู่กันฟังในที่นี้

ปัญหาข้อแรกของศษิย์ใหม่กค็อืเรือ่งศพัท์ ซึง่ได้กล่าวไว้บ้างแล้ว

ในตอนก่อนๆ ศพัท์เศรษฐศาสตร์แม้แต่ในต�าราฝรัง่กย็ุง่ยากพอใช้ พอ

ตกมาถึงต�าราไทยก็ยังเพิ่มความยากยิ่งขึ้นไปอีก จนนักเรียนทั้งหลาย

พากันเอือมวิชาของตนไปตามๆ กัน สมุฏฐานของความยากมีอยู่ ๒ 

ประการ คือ

1. อาจารย์ของไทยเราที่แต่งต�าราเศรษฐศาสตร์ (หรือแม้แต่

วิชาอื่นกต็าม) เมื่อจนแก่ถ้อยค�ากม็ักจะหันเข้าหาค�าแขกตะพึดตะพือ 

ไม่ค่อยจะคิดถึงค�าไทยง่ายๆ พยางค์เดียว ซึ่งอาจน�ามาใช้ได้ จริงอยู่

ภาษาไทยเราเป็นภาษาทีก่�าลงัจะเจรญิเตบิโตข้ึน จะต้องเพิม่ศพัท์เพิม่

ค�ากนัอยูเ่สมอ และพืน้เดมิของภาษาเรากม็กัจะขาดค�าทีเ่ป็นนามธรรม

เป็นของธรรมดาอยูเ่องทีจ่ะต้องอาศยัภาษาบาลสีนัสกฤตเข้าช่วย และ

ขณะน้ีท่านผู้ใดพยายามจะใช้ค�าพยางค์เดียวของไทยเดิมล้วนๆ ท่าน 

ผูน้ั้นกจ็ะต้องไม่เปิดปากสนทนากบัผูใ้ดเลย ในทีนี่ม้ไิด้ประสงค์จะห้าม

ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตเสียเด็ดขาด แม้ในเรียงความเรื่องนี้เองก็มีค�า

ยาวๆ ดาษดื่นไป เพียงแต่ควรจะใช้กันอย่าให้พร�่าเพรื่อนัก ตัวอย่าง

เช่น จะพูดถึง “การช่วยเหลือพลเมือง” หรือ “การรับใช้ราษฎร” ก็ไม่

จ�าเป็นท่ีจะต้องพูดว่า “บริการสาธารณะ” หรือ ถ้าจะใช้ “การแบ่ง

ทรพัย์” แทนค�าว่า “วิภาคกรรม” กจ็ะท�าให้นกัเรยีนโล่งอกไปมาก และ
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ไม่ต้องท�าให้เขาเสียเงินซื้อปทานุกรมมาพลิกดูเสียอีก (โดยบางครั้งก็

หาไม่พบค�าท่ีต้องการ) หรอืแม้แต่ “อปุสงค์อปุทาน” ก็อาจจะประหยดั

เอาไว้ใช้แต่ในที่จ�าเป็นจริงๆ ถ้าตอนไหนเขียนว่า “จะซื้อจะขาย” ได้ 

ก็น่าจะเพียรใช้บ้างจะได้ท�าให้วิชาของเราง่ายขึ้นพอดู

๒. ปัญหาเกีย่วกบัการใช้ถ้อยค�าในวิชาเศรษฐศาสตร์อกีข้อหนึง่

เกิดจากการที่ผู้แต่งต�ารา มักจะเป็นผู้ที่เรียนวิชานี้มาจากต่างประเทศ

เป็นภาษาต่างประเทศ จึงมักจะคิดเป็นท�านองภาษาต่างประเทศแล้ว

ดัดแปลงมาเป็นไทยอีกครั้งหนึ่ง บางท่านก็แปลต�ารามาจากภาษาอื่น

โดยตรงทีเดยีว อนัวิชาแปลนีก้เ็ป็นวิชาทีย่ากอยู ่และนกัเศรษฐศาสตร์

ก็ไม่จ�าเป็นต้องแปลเก่งทุกคน และถึงจะแปลเก่งก็อาจจะแปลไม่ได้

เหมือนกันทุกคน ขออ้างตัวอย่างค�าจะซื้อจะขายอีก ถ้าท่านเปิดต�ารา

เศรษฐศาสตร์ภาษาไทย ท่านจะเห็นว่าบางอาจารย์ใช้ “เสนอสนอง” 

บางท่านใช้ “ประสงค์อ�านวย” บ้างใช้ “อุปสงค์อุปทาน” บ้างก็ใช้ 

“ดีมานด์ซัพพลาย” ดื้อๆ อย่างนี้ นักเรียนที่ขยันอ่านต�าราหลายเล่ม

ย่อมจะต้องกินยาแก้ปวดศีรษะหลายเม็ดทีเดียว หรือบางทีค�าฝรั่งเขา

เป็นค�าแผลงหรอืค�าย่อไม่ได้ความหมายกระจ่างแล้ว ไทยเราน�าเอาค�า

แผลงค�าย่อน้ันมาแปลตรงตัว ก็ท�าให้งงได้เหมือนกัน เช่น ค�าว่า 

Foreign Exchange ซึ่งหมายความว่า เงินตราต่างประเทศ (ซึ่งเราจะ

เอาเงินของเราแลกเปลี่ยนมาได้) บางทีฝรั่งใช้ค�าว่า Exchange สั้นๆ 

ถ้าไทยเราแปลว่า “ปริวรรต” นักเรียนใหม่ๆ เปิดปทานุกรมของกรม

ต�ารา กระทรวงศึกษาธิการ ก็อาจจะเข้าใจว่าหมายถึงที่หมุนไปหรือ

แปรเปลี่ยนไป ซึ่งมีช่องทางที่จะสอบตกได้ง่าย หรือบางทีผู้แปลศัพท์

เป็นแถวตรง เช่น เหน็เขาแปลค�าว่า Service เป็น “บรกิาร” กเ็ลยแปล 

Civil Service เป็น “บริการประชาชน” ไป แทนทีจ่ะใช้ค�าว่า “ข้าราชการ

พลเรือน” หรือเห็นว่า Payment แปลว่า การช�าระหนี้ Balance แปล

ว่าตาชั่งหรือดุล Balance of Payment ก็เลยแปลว่า “ดุลช�าระหนี”้ 
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ห้วนๆ หาได้ค�านงึว่า (ก) เร่ืองหน้ีเป็นการเงนิระหว่างประเทศ และ (ข) 

การช�าระนั้นไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็น “การช�าระหน้ี” เสมอไป เพราะ

อาจจะเป็น Balance of Payment on Current Account ซึง่ยงัไม่มหีนี้

สนิตดิต่อกนัมาก่อนเลย เป็นเรือ่งการช�าระเงนิกนัระหว่างประเทศใน

งบเดนิสะพดั (เทียบศพัท์เงนิฝากธนาคาร) ผดิกบัการช�าระหนีห้รอืการ

ให้กูยื้มซึง่เข้าประเภท International payment on capital account

เม่ือได้กล่าวถึงเรือ่งถ้อยค�ามาเพยีงเท่านีพ้อเหน็สงัเขปแล้ว หวงั

ใจว่าท่านผู้อ่านคงจะไม่ท้าให้ผู้เขียนแปลศัพท์ที่อ้างมาไว้ในที่นี้ เพราะ

ถึงท้าก็คงไม่รับ ผู้เขียนแปลศัพท์ที่อ้างมาเพื่อประสงค์แต่จะชี้ให้เห็น

ว่า การใช้ถ้อยค�าในวชิานีเ้ป็นสิง่ทีย่ากยิง่และส�าคญัยิง่ นอกจากเจ้าต�ารา

ทั้งหลายจะอุตส่าห์หลีกเลี่ยงค�ายากๆ แล้ว เมื่อจ�าเป็นจริงก็น่าจะเชิญ

ให้มาประชมุปรกึษากนัถึงค�าท่ีจะใช้เพือ่ให้ได้ประโยชน์ในความกระจ่าง

แจ้งและความถูกต้องยิ่งขึ้น ประโยชน์ท่ีจะได้จากการปรึกษาเช่นนี้

คงจะมีมิใช่น้อย

ข้อท่ีหนักใจนักเศรษฐศาสตร์ในประการต่อไปได้แก่เรื่องสถิติ 

เพราะนกัเศรษฐศาสตร์ต้องอาศยัตวัเลขสถติต่ิางๆ ในการทีจ่ะตรวจดู

ฐานะเศรษฐกจิว่าดร้ีายเป็นอย่างไร จะใช้เป็นหลกัในการประมาณและ

วิธีแก้ไขหรือส่งเสริมเศรษฐกิจ ถ้าตัวเลขสถิติไม่มีหรือมีชนิดใดที่เชื่อ

ไม่ได้ ก็เหมือนหมอที่ไม่มีปรอทวัดความร้อนของคนไข้หรือปรอทนั้น

เสียเชื่อไม่ได้ หรือคนไข้บอกอาการไข้ของตนเพี้ยนไปจากความจริง 

จะให้ยาได้ถูกต้องก็เห็นจะต้องอาศัยโชคอ�านวย

ตัวเลขสถิติอาจจะบกพร่องได้หลายสถาน เช่น ไม่ได้ด�าริ

รวบรวมไว้ หรือรวบรวมไว้แต่ไม่ได้ดี ถ้าไม่ได้รวบรวมไว้ มข้ีอแก้ทีเ่หน็

ได้ง่ายก็คือต้องรวบรวมกันเสียที ไม่ควรคิดว่าเมื่อตั้งกรุงเทพฯ มาได้

เกือบ ๒๐๐ ปีแล้วไม่มีสถิติยังอยู่กันมาได้ ฯลฯ และไม่ควรจะทอด

อาลัยว่าตัวเลขนั้นใครจะแปลไปอย่างไรก็แปลได้ ไม่เห็นมีประโยชน์ 
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จริงอยู่การแปลตัวเลขเข้าข้างตนเองนั้นมีผู้นิยมกระท�ากันอยู่ แต่ก็

กระท�ากันไปไม่ได้นานนัก ความจะต้องแดงขึ้นสักวันหนึ่งถ้าไม่มี

เหตุผลสนับสนุนพอเพียง

การรวบรวมสถิตไิว้ได้ไม่ดนีัน้เป็นเรือ่งทีแ่ก้ได้ยาก ข้อบกพร่อง

ในการรวบรวมมหีลายอย่าง เช่น วิธไีม่ด ีหรอืรวบรวมไว้สกั ๒-๓ เวลา

แล้วหยุด หรือเริ่มท�าใหม่ หรือรวบรวมไว้อย่างเสียไม่ได้ นายเขาใช้ก็

ท�าไปวนัหนึง่ๆ หรอืเจตนาให้ผดิจากความเป็นจรงิ หรือแม้ทีส่ดุมกัง่าย

ท�าอย่างค�าตลาดเขาเรยีกกนัว่า “นัง่เทียนยกเมฆ” ทัง้นีไ้ม่ว่าจะบกพร่อง

ในสถานใดก็ย่อมเป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งนัก ยกตัวอย่างเช่น สมมุติ

ว่าในประเทศ ก. ข้าราชการได้รับเงินเดือนน้อยและจิตเสื่อม จึงนิยม

รับค่าน�้าชากาแฟจากราษฎร ช่วยให้ราษฎรเสียภาษแีก่รัฐบาลน้อยลง 

และอีกส่วนหนึ่งถือเป็นภาษีส่วนตัวเก็บเข้าคลังของตนเองเสีย เช่นนี้

ก็ย่อมจะท�าให้พ่อค้าวาณิชมีช่องทางหลีกเลี่ยงภาษีส�าหรับรัฐบาลได้

ง่าย ส่วนรัฐบาลเมื่อเห็นสถิติเงินเข้าคลังน้อยลงก็จัดการขึ้นภาษี แล้ว

กเ็กดิการหนีภาษีอกีต่อไป วนเวียนเป็นกงเกวยีน ผลก็คอืภาษตีกหนกั

อยูก่บัผูส้จุรติ และภาษีนัน้แทนท่ีจะเป็นศลุกากร ภาษเีงนิได้ หรืออะไร

เทือกนั้น แท้จริงกลายเป็นภาษีสุจริตไป อีกประการหนึ่ง เมื่อมีภาษี

สงูขึน้เกนิขดีกย่็อมเป็นอนัตรายแก่การท�ามาหากนิของราษฎร เพราะ

เมื่อถูกเก็บภาษีมาก และเผอิญรักความซื่อ พ่อค้าวาณิชก็ย่อมจะเกิด

ความท้อถอยไม่เป็นอันประกอบสัมมาอาชพี ส่วนรฐับาลเล่ากจ็ะด�าเนนิ

นโยบายปกครองบ้านเมืองให้ราบรื่นหาได้ไม่ นักเศรษฐศาสตร์เองก็

ย่อมจะวางสมฏุฐานแห่งโครงเศรษฐกจิได้ไม่ถกูต้อง เพราะตวัเลขลวง 

กลายเป็นผู้ที่เสื่อมจนถึงมีผู้ออกปากว่า “วิชาเศรษฐศาสตร์น้ันน�ามา

ใช้ในประเทศ ก. ไม่ได้” หนกัๆ เข้ากอ็าจจะต้องหนัเข้าหาวชิานัง่กสณิ

ใช้ดินสอพองหัดยกเมฆอย่างผู้อื่นเขา

ปัญหาอีกข้อหนึ่งของนักเศรษฐศาสตร์ก็คือ จะต้องส�านึกไว้
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เสมอว่าเศรษฐศาสตร์กับการบ้านการเมืองเป็นของคู่กัน สมมุติว่าพ้น

ปัญหาเร่ืองศพัท์เรือ่งสถิติไป และวิชาเศรษฐกจิเจรญิพอทีจ่ะช่วยให้นกั

เศรษฐศาสตร์ท�าประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้ แต่พอจะแนะน�าใครขึ้น

ทีใ่ดกไ็ม่เป็นท่ีเช่ือถอื ผูร้บัค�าแนะน�ามวัพะวงถงึเรือ่งอ่ืนเสยี ขอยกเอา

เรือ่งครอบครัวเป็นผูท้�ารายได้รายจ่ายของครอบครวัไว้ล่วงหน้า รายได้

นั้นพอจะคาดได้ว่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นจ�านวนเท่าใด จ�านวนนี้อาจจะ

น�ามาจ่ายได้ทัง้ในทางท่ีมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์แก่ครอบครวั และ

ในรายจ่ายท่ีมปีระโยชน์ ประโยชน์นัน้กอ็าจจะแยกได้ว่าเป็นประโยชน์

ในปัจจบุนั หรือประโยชน์ในอนาคต ดงันีไ้ม่ต้องน�าต�าราเศรษฐศาสตร์

ออกมากาง เราก็แทบจะกล่าวได้ว่ารายจ่ายชนิดที่ไม่มีประโยชน์แก่

ส่วนรวม เช่น การพนัน หรือซื้อขนมของแสลงให้เด็กๆ หรือการซื้อ

มีดซือ้ขวานให้เดก็เลก็ๆ เล่น เหล่านีน่้าจะตดัออกเสยีเดด็ขาด ส�าหรบั

รายจ่ายที่มีประโยชน์ก็ควรสรรจ่ายเพื่อประโยชน์ทันตากับประโยชน์

อนาคตให้ได้ ส่วนเหมาะเจาะกบักาลเทศะจึงจะชอบ เพราะถ้าจ่ายเพือ่

ซื้อกินในวันนี้เสียจนล้นเหลือ ลูกหลานวันข้างหน้าก็จะอด หากจ่าย

เพือ่อนาคตมากเกนิไป ลกูหลานในวนัน้ีกจ็�าเป็นต้องอิดโรยอ่อนเพลยี

ทีนี้สมมุติว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นเป็นผู้จ่ายเติบและใจอ่อนเสีย

อ้อนวอนลกูหลานไม่ได้ ตนจะซือ้บหุรีส่บูเอง ลกูอาย ุ๒ ขวบอยากสบู

บ้างก็ให้สูบ ซื้อผ้าอ้อมมาให้ลูกแดงๆ แต่หลานอายุ 1๖–1๗ ปี อยาก

ใช้สวมไปโรงเรียนก็ขัดไม่ได้ (น่ากลัวครูจะไล่ให้กลับบ้าน ขออภัย

ตัวอย่างท่ียกมานีไ้ม่น่าเชือ่ถอื แต่บางทเีปลีย่นตวัละครในตวัอย่างเสยี 

อาจจะเป็นจริงขึ้นก็ได้) ทั้งนี้เพราะหัวหน้าครอบครัวนั้นๆ ประสงค์จะ

เอาใจลูกหลานให้ทั่วถึงกันทุกคน มิฉะนั้นจะเกิดพยศขึ้น เมื่อการเป็น

ไปดังนี้ มิไยที่นักเศรษฐศาสตร์จะชี้ให้เห็นว่า เมื่อมีขนมก้อนเดียวจะ

เก็บไว้ทั้งก้อน แล้วกินไปทั้งก้อนขณะเดียวกันก็ย่อมท�าไม่ได้ หัวหน้า

ครอบครัวเมื่ออยู่ในฐานะเช่นนี้แล้วก็เห็นจะล�าบากอยู่สักหน่อย มีเงิน
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เดือนเดือนละ 1,๐๐๐ บาท ใช้เสีย 1,๕๐๐ บาท อีก ๕๐๐ ก็จะต้อง

อาศัยผู้อื่น เช่น เอกชน ผู้ให้กู้ยืม หรือโรงรับจ�าน�า เป็นต้น

ฐานะหัวหน้าครอบครัวกับรัฐบาลผู้ปกครองประเทศผิดกันอยู่

ท่ีหวัหน้าครอบครวัเมือ่ใช้เกนิได้กม็อียูวิ่ธเีดยีวคอืกู้เงนิเขา ส่วนรัฐบาล

นั้นมีอีกวิธีหนึ่งคือ พิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้น หรือกู้จากธนาคารที่พิมพ์

ธนบัตรได้ วิธีนี้ล่อแหลมอันตรายนักเพราะอาจจะท�าให้เงินเฟ้อหรือ

เงินนอง ของย่อมแพงและค่าของเงนิตราลดลงไปตามส่วน และถ้าไม่รู้

จักยับยั้งขืนใช้วิธีนี้บ่อยๆ ย่อมจะท�าให้ราษฎรหมดความเชื่อถือในเงิน

ตรา เมื่อค่าของเงินตราเสื่อม รัฐบาลก็จ�าต้องพิมพ์เงินตราเพิ่มขึ้นอีก 

ฯลฯ วนอยู่เช่นนี้จนหาที่สิ้นสุดมิได้ ลงท้ายจะไปรับประทานอาหาร

กลางวันสักมื้อหนึ่งอาจจะต้องหิ้วตะกร้าใบใหญ่ๆ ใส่ธนบัตรไป แล้ว

ต่อมากเ็กดิปัญหาอืน่เข้าแทรกแซง เพราะเมือ่เกิดเงนิเฟ้อขึน้ ผูท้ีม่รีาย

ได้ประจ�า เช่น ข้าราชการ มักจะเสียเปรียบ ท�าให้รายได้จริงของเขา

ตกต�่าลง ก็อาจจะเกิดเรื่องที่กล่าวไว้ในตัวอย่างเรื่องสถิติแล้ว

ปัญหาที่นักเศรษฐศาสตร์จะต้องเผชิญนั้นมีอีกมากมาย ที่น�า

มากล่าวโดยสงัเขปและโดยย่อนีก้ป็ระสงค์จะแสดงตวัอย่างเท่านัน้ ข้อ

ยุ่งยากอ่ืนยังมีมากชนิดที่มักจะคาดหมายไม่ถึง แต่นักเศรษฐศาสตร์

ก็ย่อมจ�าเป็นที่จะศึกษาและส�านึกได้ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน

ได้ตามกาลเทศะ สมมตุว่ิามนีกัเศรษฐศาสตร์จากโลกพระจนัทร์ลงมา

เยี่ยมโลกมนุษย์ แล้วคาดไม่ถึงว่าโลกเรานี้บางแห่งผู ้ใดจะขอต้ัง

โทรศัพท์หรือใช้โทรศัพท์ หรือขออนุญาตขับขี่พาหนะ หรือขอเช่ารถตู้

บรรทุกสินค้า หรือ ฯลฯ ก็อาจจะต้องช�าระเงินเช่นไหว้พระภูมิเจ้าที่

ต่างๆ โดยไม่มใีบเสรจ็รบัเงนิเป็นทางการ หรอืคาดไม่ถงึว่าพ่อค้าวาณชิ

มักจะนิยมท�าบัญชีกันเป็น ๒ บัญชี แต่ส่วนกรมกองราชการบางแห่ง

ท�าบญัชชีนดิท่ีเรยีกว่าบัญชหีาได้ไม่ หรอืคาดไม่ถงึว่าความสมัพนัธ์ทาง

ญาติมิตรและความสามารถใช้วาจาอันอ่อนหวานเป็นสิ่งที่นิยมนับถือ
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กนัมากกว่าความสามารถในเชิงความรูแ้ละค�าพดูชนิดสตัย์จรงิ ฯลฯ เช่น

นีแ้ล้ว นักเศรษฐศาสตร์แห่งโลกพระจันทร์ผูน้ัน้กย่็อมเป็นทีบ่กพร่องใน

วิชาของตนไม่สามารถน�าวิชาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ

๖.�คตินักเศรษฐศาสตร์
เมือ่นกัเศรษฐศาสตร์ต้องเผชญิกบัปัญหายุง่ยากเป็นจ�านวนมาก

เช่นนีจ้ะควรท�าฉนัใด ในทีน่ีจ้ะขอเชญิชาวอเมรกินั ๒ ท่านมาตอบแทน 

คนแรกคือ ประธานาธิบดีวู้ดโร วิลสัน อีกคนหนึ่งคือนักปราชญ์ชื่อ  

เอเมอร์สัน ค�าตอบของนายเอเมอร์สันยืดยาว๙ จึงขอน�าไปแยกเรียบ

เรยีงไว้ต่างหาก ส่วนนายวูด้โร วลิสนัได้กล่าวสนุทรพจน์ในโอกาสเปิด

ธนาคารของสหรัฐอเมริกาไว้ดังนี้

“อันปัญหาเศรษฐกิจของเรานั้น เราจะจัดการแก้ไขในสภาพที่

เป็นจริงอยู่และในสภาพที่อาจดัดแปลงได้ จะไม่มัวเพ้ออาลัยว่าถ้าเรา

ได้ตั้งต้นกันใหม่ ไม่มีอะไรเปรอะเปื้อนแล้ว เราจะท�าได้ดีถึงเพียงใด 

และเราจะค่อยพยายามปฏบิตัทิลีะขัน้สองขัน้ เพือ่ให้เศรษฐกจิของเรา

เป็นไปตามสภาพที่ควรเป็น”

9 ดู บทความแปลเรื่อง จรรยานักเรียน ในหนังสือเล่มนี้ – บรรณาธิการ



จุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ
ปาฐกถาแสดงที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๗

ค�ำเกริ่น

ข้าพเจ้าได้สัญญากับ เมธี ไว้ว่าจะส่งบทความมาก�านัล และได้

เริ่มคิดจะเขียนเรื่องนี้ให้ ประจวบกับประธานกรรมการนักศึกษา

ธรรมศาสตร์ได้ไปขอร้องให้แสดงปาฐกถาพิเศษในฤดูร้อน ขัดมิได้ จึง

ตกลงว่าจะน�าเรื่องไปแสดงปาฐกถาก่อน แล้วจึงจะน�ามาลงตีพิมพ์ใน 

เมธี เพื่อให้แพร่หลายส�าหรับชวนให้นักเรียนและนักคิดทั่วไปได้ออก

ความเห็นในเรื่องนี้

ในวันแสดงปาฐกถานั้น มีเพื่อนฝูงเอื้อเฟื้อน�าเครื่องอัดเสียงไป

ช่วยอัดให้เป็นเครื่องทุ่นแรงและทุ่นเวลาในการเขียนและการเตรียมที่

จะพูด แล้วต่อมาก็ยังมีเพื่อนฝูงช่วยพิมพ์และเรียบเรียงบทความจาก

เครื่องอัดเสียงนั้น ขอขอบคุณผู้ช่วยเหลือไว้ทั่วกัน บังเอิญในวันแสดง

ปาฐกถา ได้มีผู้แทนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งน�าเครื่องอัดเสียงจะ

ไปอัดเหมือนกนั แต่ไม่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าหรอืเจ้าหน้าทีข่องธรรมศาสตร์

ทราบ และมิได้ขออนุญาต ข้าพเจ้าจึงขออย่าให้อัด เพราะถ้าอัดแล้ว

น�าไปตีพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวัน ก็จะท�าให้สัญญาที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับ 

เมธี เสียไป ต่อมาปรากฏข่าวและการวิจารณ์ปาฐกถาของข้าพเจ้าใน
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หน้าหนงัสือพมิพ์ฉบับนัน้ถึง ๒ วันตดิกนั แต่น่าเสยีดายทีข่่าวนัน้คลาด

เคลือ่นไปจากปาฐกถาในสาระส�าคญั และบทวจิารณ์กไ็ด้เคลือ่นคลาด

ตามไปด้วย อย่างไรก็ดี หนังสือรายวันอีกหนึ่งฉบับ (สยามนิกร) น�า

ข่าวไปลงโดยย่อ ได้ความดีและถูกต้อง

บทความที่น�ามาเสนอต่อไปน้ี ตรงกับปาฐกถาเกือบทุกค�า 

ข้าพเจ้าได้แก้ไขเฉพาะส�านวนโวหารเลก็ๆ น้อยๆ และได้เพิม่หมายเหตุ

ไว้เป็นฟุตโน้ต

ท่านสุภาพสตรี และท่านสุภาพบุรุษ

ชื่อของเรื่องที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือ จุดหมายทางเศรษฐกิจ 

การที่ข้าพเจ้าน�าเรื่องนี้มาพูดก็เพราะเหตุว่าพวกเราในมหาวิทยาลัยนี้ 

และมหาวทิยาลยัอืน่ ได้ศกึษาในทางเศรษฐกจิกนัอยูบ้่าง การศกึษานี้

ได้ศึกษาไปในรายละเอียด ส่วนมาก เช่น ศึกษาว่าผลิต การบริโภค 

การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเงินและการธนาคาร มีวิธี

การอย่างไร ท่ีเรียกกนัว่าหลกัวิชาเศรษฐกจิ แต่เราอาจจะทอดทิง้หวัใจ

ส�าคัญของเศรษฐศาสตร์ คอืเรือ่งจุดหมาย เราอาจจะไปหลงอยูใ่นเรือ่ง

ทีว่่าอะไรท่ีเป็นวชิา แต่ไม่ได้คดิว่าเราเรยีนวิชานีไ้ปเพ่ือท�าอะไร เสมอืน

หนึง่ทหารหดัแต่วธิยีงิวธิกีลยทุธ์ แต่หาทราบไม่ว่าเป้าทีจ่ะยงิอยูท่ีไ่หน 

เพราะฉะนั้นจึงอยากจะน�ามาเสนอในวันนี้เป็นข้อคิดบางประการ เผื่อ

ว่าเมื่อท่านท้ังหลายได้ฟังไปแล้วและน�าไปคิด อาจจะมีความเห็นขัด

แย้งกบัทีข้่าพเจ้าเสนอ กอ็ยากจะได้ฟังความเหน็ของท่านท้ังหลาย เพือ่

ประดับสติปัญญาทุกฝ่ายต่อไป

ขอออกตัวก่อนว่า วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ภาษาอังกฤษ

เรียกว่า “dull” ภาษาไทยจะแปลว่า “ด้าน” ก็เห็นจะได้ (รูปที่ “ dull” 

คือรูปที่ “ด้าน”) กล่าวคือไม่มีความสนุก ไม่เหมือนกับไปเที่ยว
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เชยีงใหม่1๐ เพราะฉะนัน้ยิง่น�าเอาเรือ่งเศรษฐกิจมาเป็นปาฐกถาพเิศษ

ในฤดูร้อนก็ยิ่งท�าให้ “ด้าน” ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงหนักใจอยู่ว่า

อาจจะสนองความต้องการของท่านไม่ได้เตม็ที ่ไม่เหมอืนกับทีเ่ราได้ยิน

ทางวิทยุในบางครั้ง เม่ือร้านเสริมสวยร้านนั้นร้านนี้จัดดนตรีมาแสดง 

แล้วประกาศว่าขอให้ท่านผูฟั้งได้ชืน่อารมณ์พร้อมกับลมโชยในฤดรู้อน 

ปาฐกถาพเิศษเร่ืองเศรษฐกิจนีเ้หน็จะกลัว้กล�า้กบัลมโชยในฤดูร้อนยาก

เต็มที เพราะฉะนัน้ข้าพเจ้าจึงหาทางออกอยูท่างหนึง่ คอืว่าจะพยายาม

กล่าวถึงเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้ เหมือนกับนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเข้าไปนั่งเขียนค�าตอบข้อสอบ ผู้สอบไล่ออกให้

เรยีงความเรือ่ง การออกธนบัตร นกัศึกษาผูน้ัน้กค็งจะเหมอืนนกัศกึษา

ธรรมศาสตร์หลายคนท่ีไม่ได้อ่านหนงัสอืไปนัง่สอบแล้วแต่บญุแต่กรรม 

หรืออ่านหนังสือแต่เพียงบางข้อ แกเขียนค�าตอบไว้ว่าดังนี้ 

“ปัญหาคือการออกธนบัตร ธนบัตรนั้นเอาไปช�าระหนี้ หนี้ที่

ส�าคัญที่สุดคือค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างแรงงานนั้นคาร์ล มาร์กซ์เขียนไว้

ว่านายทุนมักจะให้น้อย เพราะฉะนั้นค�าตอบในต่อไปนี้จะเขียนเรื่อง 

ลัทธิเศรษฐกิจของคาร์ล มาร์กซ์...” 

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่านักศึกษาผู้นั้นได้คะแนนเท่าใด แต่ข้าพเจ้า

จะขออนญุาตท�าเช่นนัน้บ้าง เพราะจุดมุง่หมายส�าคญัของเศรษฐกิจนัน้ 

กเ็ปรยีบเสมอืนหนึง่รากฐานหรอืรากมลูของเศรษฐกจิ หรอืจะเรยีกกนั

ว่า มูลบทของเศรษฐกิจก็ได้ และมูลบทเศรษฐกิจนี้คล้ายๆ กับค�าว่า 

มูลบทบรรพกิจ ซ่ึงเมื่อเด็กๆ เคยได้ยินอยู่ เพราะฉะนั้นจะขอเอา  

มูลบทบรรพกิจ มาอ่านให้ท่านฟัง

10 หมายเหตุ ปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ได้จัดให้มีขึ้นหลังจากที่นักศึกษากลับ

จากเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนเมษายน
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มูลบทบรรพกิจ นี้ท่านที่เป็นนักศึกษาเด็กๆ คงจะไม่ค่อยรู้จัก 

เพราะเขยีนเมือ่ ๘๐ ปีทีแ่ล้วมา หลวงสารประเสรฐิ ชือ่น้อย ภายหลงั

เป็นพระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นผู้ได้เรียบเรียง และในหลวงรัชกาลที่ 

๕ ทรงอนุญาตให้ใช้ได้ส�าหรับกุลบุตรกุลธิดา ถึงแม้ว่าพวกเราบางคน

อาจจะไม่ได้เรียน ไม่ได้รู้เรื่อง มูลบทบรรพกิจ แต่คงจะเคยทราบว่า 

ใน มูลบทบรรพกิจ นั้นมีตอนหนึ่งว่า 

 “ก. ข. ก กาว่าเวียน หนูน้อยค่อยเพียร 

อ่านเขียนผสมกมเกย 

 ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย 

กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว 

 หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกซ�้าช�้าเขียว 

อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจ�า” 

ในสมัยการศกึษาสมยัหน้าเวลาข้าพเจ้าจะเข้าห้องเรยีน จะอ่าน

บทนี้เห็นจะดี แล้วขอให้จ�าไว้ว่าเมื่อสมัยก่อนนอกจากนักเรียนจะโดน

ไม้เรียวแล้วยังโดนหยิกอีกด้วย

ใน มลูบทบรรพกจิ ทีว่่านี ้มเีรือ่งทีพ่อจะเกีย่วกบัเศรษฐกจิบ้าง 

เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตอ่านที่อาจารย์เก่าๆ11 เขียนไว้ จะขอชี้ให้

นักศึกษาเห็นว่าท่ีท่านแต่งไว้นั้นแต่งด้วยความสามารถมาก ขอให้

11 คุณโสพรรณ โกมารกุล แนะน�าว่า ค�ากลอนที่แทรกอยู่ใน มูลบท- 

บรรพกิจ ตั้งแต่แม่ ก กา เรื่อง “พระยาไชยสุริยา มีสุดามะเหษี ชื่อว่า

สุมาลี ฯลฯ” ไปจนจบแม่เกยน้ัน สันนิษฐานว่า เป็นค�าร้อยกรองของ

สุนทรภู่ โดยสังเกตจากท�านองแต่ง และจากค�ากลอนส�าหรับอ่านเทียบ

ในแม่เกย ตอนทีว่่า “ภมุราการญุสนุทร ไว้หวงัสัง่สอน เดก็อ่อนอนัเยาว์

เล่าเรียน ฯลฯ” เข้าใจว่าคงแต่งไว้ส�าหรับให้นักเรียนในสมัยนั้นท่องจ�า 

เพื่อเรียนรู้วิธีอ่านค�าต่างๆ ตั้งแต่แม่ ก กา จนถึงแม่ เกย
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สังเกตดูจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในแม่ ก กา ซึ่งเขียนส�าหรับนักเรียนแรก

หดัอ่าน ท่านกย็งัร้อยกรองเป็นค�ากลอนอย่างไพเราะและได้ความดี ค�า

กลอนตอนนี้ขึ้นต้นว่า

“สะธสุะจะขอไหว้ พระศรีไตรสะระณา พ่อแม่และครบูา เทวดา

ในราศี ข้าพเจ้าเอา ก ข  เข้ามาต่อ ก กา มี แก้ไขในเท่านี้ ดีไม่ดี

อย่าตรี ชา

จะร�า่ค�าต่อไป พอล่อใจกมุารา ธรณมีรีาชา เจ้าพาราสาวะถ ีชือ่

พระไชยสุริยา มีสุดามะเหษี ชื่อว่าสุมาลี อยู่บูรีไม่มีไภย ข้าเฝ้าเหล่า

เสนา มีกิริยาอะฌาไสย พ่อค้ามาแต่ไกล ได้อาไศยในพารา ไพร่ฟ้า

ประชาชี เชาบรุกีป็รดีา ท�าไร่เขาไถนา ได้เข้าปลาแลสาล ี(นีเ่ศรษฐกจิ

เจริญ) อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวะนารี ที่หน้าตาดีๆ ท�ามโหรีที่เคหา 

ค�่าเช้าเฝ้าสีซอ เข้าแต่หอล่อกามา หาได้ให้ภิริยา โลโภพาให้บ้าใจ ไม่

จ�าค�าพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย (ธรรมศาสตร์ดกีว่าไสยศาสตร์) ถอืดี

มีข้าไทย ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา คะดีที่มีคู่ คือไก่หมูเจ้าสุภา ใครเอาเข้า

ปลามา ให้สุภาก็ว่าดี ที่แพ้แก้ชะนะ ไม่ถือพระประเวณี ขี้ฉ้อก็ได้ดี 

ไล่ด่าตีมอีาญา ทีซ่ือ่ถือพระเจ้า ว่าโง่เง่าเต่าปปูลา ผู้เฒ่าเหล่าเมธา ว่า

ไบ้บ้าสาระย�า ภิกษุสะมะณะ เล่าก็ละพระสะธ�าม์ คาถาว่าล�าน�า ไป

เรร�่าท�าเฉโก ไม่จ�าค�าผู้ใหญ่ ศีร์ษะไม้ใจโยโส ที่ดีมีอะโข ข้าขอโมทะ

นาไป พาราสาวะถี ใครไม่มีปราณีใคร ดุดื้อถือแต่ใจ ที่ใคร่ได้ใส่เอา

พอ ผู้ที่มีฝีมือ ท�าดุดื้อไม่ซื้อขอ ไล่คว้าผ้าที่คอ อะไรล่อก็เอาไป ข้า

เฝ้าเหล่าเสนา มิได้ว่าหมู่ข้าไทย ถือน�้าร�าเข้าไป แต่น�้าใจไม่น�าพา หา

ได้ใครหาเอา ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา ผู้ที่มีอาญา ไล่ตีไม่ปราณี ผีป่า

มากระท�า มะระณะก�าม์เชาบุรี น�้าป่าเข้าธานี ก็ไม่มีที่อาไศย ข้าเฝ้า

เหล่าเสนา หนีไปหาพาราไกล ชียาล่าลี้ไป ไม่มีใครในธานี” 

จะอ่านมากกก็ลัวจะหมดเวลา ขอเล่าต่อไปว่าพระไชยสรุยิา เมือ่

บ้านเมืองเกิดเรื่องก็ท�าให้ดินฟ้าอากาศวิปริต น�้าป่าเข้าเมือง ไม่มีที่



๒๗๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาศัย จึงต้องพาพระมเหสีไปในส�าเภา แล้วเกิดมีลมสลาตัน เรือแตก

ต้องไปอยู่เกาะ แล้วเลยไปเริ่มจ�าศีลกัน ณ ที่นั้น เรื่องยังมีอีกมาก 

ท่านทั้งหลายไปอ่านเอาเองก็แล้วกัน มีเรื่องที่เด็กๆ อ่านแล้วไม่เข้าใจ 

ผู้ใหญ่อ่านเข้าใจก็มี จนกระท่ังสุดท้ายพระไชยสุริยาได้รับพระธรรม

จากพระพุทธเจ้าจึงได้ส�าเร็จอรหันต์ ตอนที่จับธรรมนั้นค�ากลอนดังนี้ 

“ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์ เอ็นดูภูบาล ผู ้ผ่านพาราสาวะถี 

ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี กลอกกลับอัปรีย์ บุรีล่มจมไป ประโยชน์จะโปรด

ภูวนัย นิ่งนั่งตั้งใจ เล่ือมใสส�าเร็จเมตตา เปล่งเสียงเพียงพิณอินทิรา 

บอกข้อมรณา จงมาวันหนึ่งถึงตน เบียดเบียฬเสียดส่อฉ้อฉน 

บาปกรรมน�าตน ไปทนทกุข์นบักัปกลัป์ (ถ้าท�าไม่ดกีต็กนรก) เมตตา

กรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์ เป็นสุขทุกวัยหรรษา สมบัติสัตว์มนุษย์

ครุฑา กลอกกลับอัปรา เทวาสมบัติชัชวาล”

ผลสดุท้ายพระไชยสรุยิาเมือ่ทรงธรรมแล้วก็ได้รับความสขุ เรือ่ง

ที่อาจารย์เก่าๆ เขียนไว้ให้เด็กอ่านมีเพียงเท่านี้

ทีนี้มนัเขา้อะไรกับเรื่องเศรษฐกิจของเรา ข้าพเจ้าได้เสนอไวแ้ต่

แรกว่า ถ้า “มกีริิยาอะฌาไสย พ่อค้ามาแต่ไกล ได้อาไศยในพารา ไพร่

ฟ้าประชาชี เชาบุรีก็ปรีดา ท�าไร่เขาไถนา ได้เข้าปลาแลสาลี” ท�าให้

เศรษฐกจิรุง่เรอืง บ้านเมอืงสงบเรียบร้อยไม่มกีารเบยีดเบยีนซึง่กนัและ

กัน นี่ก็พอจะจับได้อีกข้อหนึ่งว่าจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจที่เราจะว่านี้

1. เป็นจดุหมายท่ีใช้ไม่ใช่ส�าหรับเศรษฐกจิเอกชน เป็นจดุหมาย

ในทางเศรษฐกิจของมหาชน กล่าวคือ ของประชาชนทั้งบ้านทั้งเมือง

๒. เป็นเพียงส่วนหนึง่ของจดุมุง่หมายของชวีติ แม้เศรษฐกจิจะ

ดีเท่าใดก็ตาม ถ้าไม่มีศีลธรรม ถ้าไม่มีความสงบเรียบร้อย บ้านเมือง

จะเจริญไม่ได้
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จดุหมายทางเศรษฐกจิจะเป็นจุดหมายทีส่�าคญัส�าหรบัชวีติเพยีง

ใดนั้น ก็แล้วแต่จะพิจารณากัน แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้าเศรษฐกิจไม่ได้

แล้ว จดุมุง่หมายอย่างอืน่กค็งเหลวไปด้วย เพราะเหตวุ่าเราเป็นมนษุย์

ปุถุชน ตราบใดที่ยังจะต้องรับประทานอาหาร ต้องได้รับความส�าราญ

ในทางอื่น ต้องการยาส�าหรับป้องกันรักษาโรค เศรษฐกิจเป็นสิ่งเดียว

ที่ส�าคัญ จุดมุ่งหมายในทางเศรษฐกิจนั้นข้าพเจ้าพอจะจับได้จาก มูล- 

บทบรรพกิจ มีอยู่ ๓ ประการ

ประการที่ 1 จะต้องให้บ้านเมืองเจริญในทางวัตถุและเครื่อง

อุปโภคบริโภคที่ประชาชนต้องการ หรือพูดอย่างในภาษาสมัยใหม่คือ 

จะต้องยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่วนรวมให้สูงขึ้น 

มาตรฐานการครองชีพของประชาชนนี้ ก็เกี่ยวกับความพึงพอใจของ

มนษุย์ ใช่ว่าเราจะท�านาได้ข้าวมาแล้วมากเท่าใด แต่ถ้าประชาชนเราไม่

ต้องการ กไ็ม่ได้รับความพงึพอใจ เมือ่ไม่ได้รับความพงึพอใจ มาตรฐาน

การครองชพีกสู็งขึน้ไม่ได้ ขอขยายความข้อนีอ้อกไปอกีหน่อย มนษุย์

ที่ประกอบขึ้นเป็นประเทศ ไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่ปีสองปี เพราะฉะนั้นการ

ยกมาตรฐานการครองชพีทีก่ล่าวนีจ้ะต้องดใูห้ยดืออกไปด้วย กล่าวคอื 

ไม่ใช่แต่จะให้ประชาชนมีเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่ตนพึงพอใจส�าหรับ 

ในกาลปัจจุบัน จ�าเป็นจะต้องดูเลยออกไปถึงในกาลอนาคต ถ้าเรา

พยายามจะได้รับมาตรฐานการครองชีพสูงในวันนี้โดยจะเสื่อมเสียใน

วันข้างหน้า เราก็ย่อมจะไม่ท�า ตรงกันข้ามถ้าเราจะต้องเสียสละ

มาตรฐานการครองชีพในวันนีบ้้าง เพ่ือจะได้มาตรฐานการครองชพีสงู

ขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆ ไปในวันข้างหน้า เราก็คงจะยอมเสียสละกัน นี่

ข้าพเจ้าเหน็ว่าเป็นเรือ่งที ่1 คอืหมายความว่าจดุมุง่หมายมอียูว่่า จะ

ต้องให้มคีวามพงึพอใจให้มากทีส่ดุทีจ่ะมากได้ โดยคดิถงึอนาคต

ความพึงใจนีไ้ม่ใช่แต่จะใช้แต่กบัเครือ่งอปุโภคบรโิภคเท่านัน้ สิง่



๒๗๖ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่จะท�าความพึงพอใจให้มาตรฐานการครองชีพของมนุษย์สูงขึ้นนั้น 

ไม่ใช่เป็นแต่ส่ิงท่ีเป็นวัตถุ สิง่ส�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ทีม่นษุย์ – เพราะเพิง่

จะมารู้สึกกนัเวลานี ้แต่ไม่รูส้กึกนัโดยทัว่ไป เฉพาะอย่างยิง่ในประเทศ

ตะวนัตก – กคื็อการพกัผ่อนหย่อนอารมณ์ การท่ีไม่ต้องไปท�างาน การ

ทีจ่ะสามารถนอนอยูใ่ต้ต้นไม้ แล้วไม่ต้องไปนกึถงึงานอะไรต่างๆ เวลา

ว่างงานเช่นนัน้ไม่ใช่เวลาว่างงานชนดิทีอ่ยากท�างานแล้วไม่ได้ไปท�างาน 

เวลาว่างงานเช่นนัน้ถือว่าเป็นส่วนประกอบส�าคัญอย่างหนึง่ในมาตรฐาน

การครองชีพ ที่ข้าพเจ้าน�าเรื่องที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องตื้นๆ มาพูดก็

เพราะเหตุว่าได้เคยได้ยินคนเป็นทุกข์เป็นร้อนว่า ชาวนาของเราท�านา

แต่เพยีงปีละหนึง่ฤด ูเสรจ็แล้วไม่ท�าอะไรกนัมเีวลาว่างงานอยูไ่ด้นานๆ 

จึงท�าให้ชาวนาเหล่านั้นต้องอยู่เรือนไม้กระบอกฝาขัดแตะตลอดมา 

ส�าหรับข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าตราบใดที่ชาวนาของเราเลือกที่จะไม่ท�างาน

คือท�างานปีหนึ่งได้เท่านั้นเท่านี้ฤดูแล้วได้เท่านั้นเท่านี้เดือนแล้วก็พอ 

แล้วไปหยุดไม่ได้ท�าอะไร เพราะเขาต้องการทีจ่ะไปท�าบญุตกับาตรบ้าง

อยากจะนอนพักเฉยๆ บ้าง นั่นก็เป็นเรื่องที่เขาจะเลือกเอา จะไป

เคีย่วเขญ็เขาท�าไมว่าให้เขาไปปลกูสิง่นัน้สิง่นี ้ในเมือ่เขาต้องการความ

สบายโดยไม่ต้องการจะขีร่ถยนต์1๒ แต่แน่ละข้าพเจ้าไม่เหน็ด้วยในการ

ที่ชาวนาเมื่อมีเวลาว่างแล้วน�าเอาเวลานั้นไปเล่นการพนัน อย่างนั้นไม่

ได้พักผ่อน ได้เพลิดเพลินบ้างแต่ไม่ได้พักผ่อน รู้สึกว่าจะขัดกับการ

ครองชีพที่ดี

สรุปกค็อื จดุมุง่หมายทางเศรษฐกจิประการที ่1 นีไ้ด้แก่ ความ

สามารถด�ารงชีพโดยหาเวลาพักผ่อนอย่างพึงพอใจได้ โดยคิดถึง

อนาคตด้วย

12 คุณนุกูล ประจวบเหมาะ ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าชาวนาขาดการศึกษาอาจ

จะไม่รู้จักเลือก หรืออาจจะอยากได้ลาภในทางวัตถุ แต่ไม่รู้วิธีสละเวลา

ว่างเพื่อแสวงหาลาภที่ต้องการนั้น ฉะนั้นอาจจะต้องชักจูงบ้าง
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ประการที่ ๒ ในการที่จะยกมาตรฐานการครองชีพให้สูงนั้นจะ

ยกให้ทั่วกันทุกคนย่อมท�าได้ยาก บางคนก็ยกได้มาก บางคนก็ยกได้

น้อย และถ้าเปิดอนุญาตให้หากินกันได้ตามเสรีแล้ว ย่อมจะมีการ

เบียดเบียนซึ่งกันและกันบ้างเป็นธรรมดา ผู้ที่สามารถเอาก�าไรมากก็

อาจจะตักเอาจ้วงเอา ทั้งนี้อาจจะท�าให้คนสามารถที่จะมีก�าไรมาก

ขาดทุนมาก และมหิน�าซ�า้อาจจะท�าให้มาตรฐานการครองชีพของบางคน

ลดต�่าลงมาก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งเล็งถึงประชาชนทั่วๆ ไปแล้ว 

ข้าพเจ้าเหน็ว่าจุดที ่๒ ควรจะเป็นดงันีค้อื จะต้องมกีารเฉลีย่โภคทรพัย์

ที่ได้มานั้นให้แก่หมู่ชนโดยทั่วๆ ไป คือพยายามให้มีการเหลื่อมล�้ากัน

น้อยท่ีสุดท่ีจะท�าได้ ข้าพเจ้าพูดประโยคนี้ยืดยาว เพราะไม่อยากให้

เข้าใจผิดว่าจุดมุ่งหมายอันนี้มีสีแดง ขอซ�้าอีกทีว่า พยายามเฉลี่ย

โภคทรัพย์ที่ได้มาให้แก่หมู่ชนโดยพยายามให้มีการเหลื่อมล�้ากันน้อย

ที่สุดที่จะท�าได้ ไม่ใช่ให้เท่าๆ กันหมด บางคนท�างานได้มากก็อยากได้

รางวัลมาก บางคนท�างานได้น้อยก็จะได้รางวัลน้อย การเหลื่อมล�้าต�่า

สูงย่อมมีอยู่เป็นธรรมดา แต่อย่าให้เหลื่อมล�้ากันมากนัก เพราะถ้า

เหลือ่มล�า้มากแล้วจะท�าให้เกดิความยุง่ยากไม่เฉพาะแต่ในทางเศรษฐกิจ

เท่านั้น จะท�าให้เกิดความยุ่งยากในทางการเมืองด้วย เพราะฉะนั้นจึง

เห็นว่าจุดมุ่งหมายข้อ ๒ นี้เป็นจุดหมายที่ส�าคัญ

ประการที่ ๓ ต่อไปก็คือ การที่บ้านเมืองเราและบ้านเมืองอื่นๆ 

ในปัจจุบันนี้เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการขยายงานการลงทุน ฯลฯ ย่อม

ท�าให้เกิดโรคเศรษฐกิจขึ้นอย่างหนึ่ง คือ ในบางเวลาเศรษฐกิจเจริญ

รุ่งเรืองมาก แต่พอรุ่งเรอืงจนสดุขดีแล้วเศรษฐกจิกลบัตกต�า่ลงไป เมือ่

เวลาที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองนั้นพ่อค้าได้ก�าไรมาก มีการลงทุนมาก ค่าจ้าง 
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ค่าแรงแพง คนท�างานกนัเตม็ คนว่างงานน้อย ดอกเบีย้แพง ราคาของ

แพง แต่คนส่วนมากรูส้กึสบาย ในเวลาทีเ่ศรษฐกจิเจรญิสดุขดีแล้วเกดิ

ตกต�่าลงมา การลงทุนต้องขาดทุน พ่อค้าวาณิชขาดทุนไปตามๆ กัน 

ต้องเอากรรมกรออก ค่าจ้างแรงงานต�่า คนว่างงานมาก ดอกเบี้ยต�่า 

ราคาสนิค้าต�า่ ในเวลานัน้ความเดอืดร้อนมมีาก ถ้าจะถามท่านทัง้หลาย

ว่าส�าหรับตัวท่านเองนั้นวันหนึ่งจะมีเงิน 1 ล้าน แล้วรุ่งขึ้น 1 ล้านนั้น

หายไปหมด ต้องไปหางานท�าแล้ว ไปหางานมาได้เป็นเช่นนั้นสลับกัน 

หรือมี 1 ล้าน ๓ เดือน แล้วหางานท�าไม่ได้ ต้องอดอยาก ๓ เดือน 

ท่านจะรู้สึกเป็นอย่างไร ส�าหรบัข้าพเจ้าไม่รูส้กึอยากได้ อยากจะได้เงนิ

เพียงพอประมาณเดือนละไม่กี่พันบาท แต่ขอให้มีตลอดไป จะชอบ

มากกว่า ไม่อยากได้ 1 ล้าน แล้วไม่อยากได้ตอนที่ไม่มีเงินเลย แน่

ละถ้าได้ 1 ล้านมาตลอดเวลาก็ดี แต่เหตุการณ์ในทางเศรษฐกิจเช่น

ว่านัน้เกดิมอียูเ่สมอ ท่ีท่านกค็งจะทราบดแีล้ว เช่นนบัตัง้แต่สงครามโลก

ครั้งที่ 1 เป็นต้นมา  เศรษฐกิจสลับกันเช่นนี้ เป็นอย่างที่เราจะเรียก

กันได้ว่าวัฏจักร คือเป็นวงไป ๙ ปี วงละ ๙ ปี หมายความว่ามี

เศรษฐกิจรุ่งเรืองอยู่ประมาณ ๓ ปี แล้วก็พอปานกลาง ๓ ปี ตกต�่า ๓ 

ปี แล้วกไ็ปรุ่งเรืองใหม่ เป็นเช่นนีอ้ยูเ่สมอ  เช่น ตกต�า่เมือ่เลกิสงคราม

ใหม่ๆ คือ ค.ศ.1๙๒1–๒๒ แล้วไปเจริญจนถึงขีดสุดเมื่อ 1๙๒๙ 

แล้วไปตกต�่านับตั้งแต่ 1๙๒๙–๓๐–๓1–๓๒ แล้วก็มาเจริญ 1๙๓๓–

๓๔ แล้วเจริญข้ึนมาจนสุดขีดเมื่อ 1๙๓๗ หลังจาก 1๙๓๗ ก�าลัง

ท�าท่าจะตกต�่าแต่ฮิตเลอร์ช่วยไว้ เกิดสงครามขึ้นจึงท�าให้ไม่เกิดตกต�่า 

พอเลิกสงครามแล้วท�าท่าจะตกต�่าไปอีก อเมริกาได้คิดการที่จะช่วย

เหลือประเทศต่างๆ จึงท�าให้บรรเทาไว้ได้บ้าง พอต่อมาเกิดสงคราม

เกาหลีเศรษฐกิจรุ่งเรืองอีก แต่รุ ่งเรืองอย่างนั้นเราก็คงไม่ชอบกัน 

อย่างไรกต็าม ส�าหรับประเทศไทยการค้ายาง ดีบุกและข้าวได้ผลด ีจน

กระทั่งมาตกต�่าเมื่อปีกลาย จนถึงปีนี้ก็ยังต�่าอยู่ ฉะนั้นจุดมุ่งหมายใน
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ข้อ ๓ นีก้คื็อ พยายามก�าจดัความตกต�า่และความขึน้สงูเหล่านีใ้ห้หมด

ส้ินไป (แต่ในข้อนี ้แม้นกัเศรษฐกจิทีด่ทีีส่ดุในโลกกย็งัไม่กล้ารบัรอง) 

อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถก�าจัดให้หมดสิ้นไปได้ ก็ควรพยายาม

บรรเทาให้น้อยลง สรปุกค็อื ต้องการให้ความเจริญก้าวหน้าในมาตรฐาน

การครองชีพเป็นไปอย่างสม�่าเสมอ ไม่ให้ขึ้นให้ลงรุนแรงนัก

สรุปแล้ว ในความเห็นของข้าพเจ้า จุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ 

๓ ข้อนี้คือ 

1. ยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนส่วนรวมให้สูงข้ึน 

โดยค�านึงถึงอนาคตและค�านึงถึงความต้องการที่จะได้รับความ

เพลดิเพลนิในเวลาว่าง

๒. เฉลี่ยโภคทรัพย์ที่ได้มาให้แก่หมู่ชน โดยพยายามให้มีการ

เหลื่อมล�้ากันน้อยที่สุดที่จะท�าได้

๓. ให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าไปโดยไม่ขึ้นสูงและไม่ตกต�่าเกิน

ไปนัก

พูดมาเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าคงจะถอนตัวลงจากที่นี่ได้ว่าท�าหน้าท่ี

ให้ท่านเสร็จแล้ว หัวข้อเรื่องว่า จุดมุ่งหมายก็ให้จุดมุ่งหมายไปแล้ว ๓ 

ข้อ แต่ท่านนักศึกษาผู้มีความอุตสาหะก็คงจะไม่หายข้องใจว่า เราจะ

ท�าอย่างไรเพือ่ไปหาจดุนัน้ หรอือีกนยัหนึง่เมือ่เลง็เหน็ผลทีอ่ยากจะได้

แล้ว มรรคนั้นอยู่ที่ไหน

ขอเสนอย่อๆ ดังนี้ว่า ที่จะท�าให้เกิดความมุ่งหมายตามข้อ 1 

นั้น ต้องอาศัยเอกชนในประเทศน้ันเองกระท�าให้เกิดข้ึน ข้าพเจ้าได้

กล่าวไว้แต่ตอนต้นแล้วว่าธรรมศาสตร์ดีกว่าไสยศาสตร์ อย่าไปหลง

เชือ่ในทางไสยศาสตร์ว่านกัเศรษฐกจิคนนัน้คนนีจ้ะสามารถท�าให้บ้าน

เมืองเจริญข้ึนได้โดยที่คนอื่นไม่ต้องท�าอะไรเลย นักเศรษฐกิจเช่นว่า

นั้นจอมปลอม รับว่าได้แต่ท�าไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่ท�ากันเอง เสมือน
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หนึ่งคนไข้ไม่รักษาตัวของตัวเอง จะไปนึกว่าหมอพยายามจะมารักษา

ตนอยู่เสมอนั้นท�าไม่ได้ 

นอกไปจากนั้น ขอเสนอความเห็นอีกข้อหนึ่งว่า ถ้าประชาชน

ไม่พยายามที่จะยกมาตรฐานการครองชีพของตนโดยการท�างานโดย

สมควรแล้ว แม้รัฐบาลจะพยายามกระท�าเพียงใดย่อมช่วยได้ยาก จึง

ขออ้างตวัอย่างค�าพูดของประธานาธบิดไีอเซนฮาว ในการเสนอรายงาน

เศรษฐกจิประจ�าปีปีนีเ้องต่อประชาชนในอเมรกิาว่า หน้าทีข่องรฐับาล

ในทางเศรษฐกจิมอียู่ว่าจะต้องท�าให้เกดิความแวดล้อม (Environment 

หรือ ท่ีภาษาสมัยใหม่ว่า บรรยากาศ) ในประเทศให้ประชาชนสามารถ

ที่ประกอบสัมมาชีวะให้เจริญขึ้นได้13 พูดกันอย่างง่ายๆ ก็คือ รัฐบาล

จะช่วยราษฎรในเร่ืองนี้ก็โดยพยายามท�าให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 

พยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อใจว่าไม่มีใครมารังแกราษฎร

ในเวลาท�างาน พยายามไม่ให้เหมือนกับเรื่อง มูลบทบรรพกิจ ที่ได้

กล่าวเมือ่กีน้ีว่้า “ขีฉ้้อกไ็ด้ด”ี หรอืทีว่่า “ถอืดมีข้ีาไทย ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขือ่

คา” หรืออีกตอนหนึ่งของ มูลบทบรรพกิจ ว่า กาลกิณี ๔ ประการมี

ดังนี้ “ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ สามัญอันธพาล 

ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์ ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน ส่อ

เสียดเบียดเบียนกัน ลอบฆ่าฟันคือตัณหา” ถ้าท�าเช่นนี้ย่อมขัดขวาง

ในทางที่จะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 

รฐับาลมหีน้าทีอ่กีประการหนึง่คอื จะต้องส่งเสรมิให้ประชาชน

13 “It is Government’s responsibility in a free society to create an 

environment in which individual enterprise can work construc-

tively to serve the ends of economic progress; to encourage 

thrift; and to extend and strengthen economic ties with the 

rest of the world.” (จาก Economic Report of the President) 
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มีความรู้และความสามารถทีจ่ะท�าให้การลงทนุของประชาชนเองนัน้ได้

ผลเจริญดี เพราะฉะนั้นตราบใดที่ประชาชนได้รับการส่งเสริมในด้าน

การศกึษาและในด้านการท่ีจะใช้วชิาความรู้ในการประกอบอาชพี ตราบ

นัน้ราษฎรจะยกมาตรฐานการครองชพีของตนได้ และตราบใดทีร่าษฎร

แน่ใจว่ารัฐบาลหรือบุคคลในรัฐบาลมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

พยายามที่จะไม่ให้เกิดการ “ส่อเสียดเบียดเบียนกัน” เกิดขึ้น ราษฎร

จะได้ประกอบอาชีพได้โดยสะดวก

มีผู้เป็นห่วงว่าถ้ารัฐบาลจะท�าเพียงเท่านั้นจะพอหรือ ประเทศ

เราเป็นประเทศทีไ่ม่ก้าวหน้า ถ้ารฐับาลไม่ลงมอืท�าแล้ว เศรษฐกิจท่ีอยู่

ในมือของชาวต่างประเทศจะคงอยู่ในมือของชาวต่างประเทศต่อไป ผู้

ที่มีความเห็นเช่นนี้สมมุติอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้ารัฐบาลท�าอะไรแล้วจะต้อง

ท�าได้ดีกว่าคนอื่น ถ้าสมมุติอันนี้เป็นจริง ข้าพเจ้าก็เห็นด้วย 1๐๐% 

ว่ารัฐบาลควรจะท�าส่ิงต่างๆ แต่ถ้ามาเพ่งเล็งดูถึงการกระท�าในทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วๆ โลกแล้ว จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่แต่เฉพาะใน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง การกระท�าของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจนั้นมี

ทางพลาดได้มาก เพราะเหตุว่ารัฐบาลมีอ�านาจเต็มที่ มีอภิสิทธิ์เต็มที่

ท่ีจะกระท�าการสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่มีผู้แข่งขันได้ และระบบงานของ

รัฐบาลนั้นเป็นระบบในทางที่จะปกครองคนมากกว่าที่จะเป็นระบบใน

ทางทีจ่ะท�าการค้าหรือรัฐพาณิชย์ ในประเทศองักฤษเม่ือการรฐัพาณชิย์

เจริญมากขึ้น เศรษฐกิจก็ย่อมจะต้องเสื่อมลงบ้าง เพราะเหตุว่าความ

ชักช้า การด�าเนินงานชนิดที่ขาดสมรรถภาพไปบ้างย่อมมีผลร้ายต่อ

มาตรฐานการครองชพีบ้าง ในประเทศรสัเซียสมยับอลเซวกินี ้ครัง้หนึง่

รัฐบาลพยายามที่จะท�านาทั่วประเทศ ประเทศรัสเซียประสบผลร้าย

จนกระท่ังต้องเลกิล้มความคดิอนันัน้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม รฐับาลลอง

ท�าการค้าต่างๆ และการอุตสาหกรรมต่างๆ อยูแ่ละท�าได้เป็นผลส�าเรจ็

บ้างโดยต้องใช้วิธีบีบบังคับ ใช้อ�านาจข่มข่ีราษฎร แต่ที่จ�าเป็นจะต้อง
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ข่มขีร่าษฎรนัน้ กเ็พราะเหตวุ่ารสัเซยีต้องการลงทุนมาก เพราะฉะนัน้

เมื่อจะเอาทรัพย์สินไปลงทุนแล้วประชาชนในปัจจุบันก็ย่อมได้รบัผล

ร้าย คอืมาตรฐานการครองชพีต้องตกต�า่ลง เมือ่ตกต�า่ลงประชาชนก็

ย่อมจะไม่พึงพอใจ เมื่อไม่พึงพอใจก็จะแก้ได้วิธีเดียว คือรัฐบาลใช้

อ�านาจมากในทางการเมอืง เป็นการเผดจ็การ ข้าพเจ้ายกตวัอย่างเพยีง 

๒ แห่งก็คงจะพอแล้ว

ส�าหรับในจุดหมายทางเศรษฐกิจข้อ ๒ และ ๓ กล่าวคือเฉลี่ย

ทรัพย์ไม่ให้เหลื่อมล�้ากันมากนัก และท�าให้ความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป

อย่างสม�่าเสมอนั้น จะให้ราษฎรท�าแต่ฝ่ายเดียวนั้นย่อมจะเกิดผลร้าย  

รัฐบาลมีหน้าที่ มีอ�านาจ และมีเคร่ืองมือท่ีจะสามารถปัดเป่าไม่ให้

ทรัพย์ที่ได้มาในประเทศนั้นแบ่งกันอย่างเหลื่อมล�้าต�่าสูงมาก และมี

ความสามารถท่ีจะท�าให้เศรษฐกิจกิจก้าวหน้าไปโดยไม่สม�่าเสมอ วิธี

เฉลี่ยโภคทรัพย์ดังกล่าวในจุดมุ่งหมายข้อที่ ๒ คือการเฉลี่ยโดย

นโยบายภาษอีากรรฐับาล เกบ็เงนิจากคนทีร่�า่รวยมากน�ามาแบ่งให้แก่

คนที่ร�่ารวยน้อย น�ามาแบ่งให้คนที่ไม่มีอันจะกินนั้นมีมาตรฐานชนิดที่

พอใช้ได้ ความเดือดร้อนก็จะได้น้อยลง ความพึงพอใจของประเทศทั้ง

ประเทศจะได้สูงขึน้ นีเ่ป็นวธิทีีจ่ะน�าไปสูจ่ดุหมายข้อที ่๒ คอืการเฉลีย่

โภคทรัพย1์๔

ในการน�าไปสู่จุดหมายข้อที่ ๓ นั้น กล่าวโดยสรุปได้ว่ารัฐบาล

14 คณุนกูุล ประจวบเหมาะ มคีวามเหน็แซมว่า “เมือ่รฐับาลเกบ็ภาษอีากร

เพื่อเฉลี่ยโภคทรัพย์จากคนมีไปให้คนจน ย่อมท�าให้คนมีย่อท้อในการ

ประกอบอาชีพบ้าง เป็นการขัดกับจุดมุ่งหมายข้อ 1” ความเห็นข้อนี้ก็

จริง จุดข้อ 1 และจุดข้อ ๒ ขัดกันอยู่บ้าง และก็เป็นหน้าท่ีของ

ประชาชนในระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่จะเลือกว่าจุดข้อใด

ส�าคัญกว่ากัน และปฏิบัติไปตามนั้น แต่ตามความเห็นของปาฐกเรา

ต้องค�านึงถึงและชั่งใจระหว่างจุดหมายทั้ง ๒ นี้อยู่เสมอ
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สามารถท่ีจะด�าเนินนโยบายทางการเงินและการงบประมาณให้แก่

เศรษฐกจิลุม่ๆ ดอนๆ ได้ กล่าวโดยย่อ ในเวลาทีเ่ศรษฐกจิอยูใ่นระดบั

สูงรัฐบาลควรทีจ่ะตัง้งบประมาณให้รายได้สงูและรายจ่ายต�า่ มผีลดคืีอ 

ราษฎรไม่เดือดร้อนนัก เพราะราษฎรมีรายได้มากและในเวลานั้น

รัฐบาลควรจ่ายออกไปต�่า เพื่อจะให้มีรายได้เกินกว่ารายจ่าย เงินใน

ท้องตลาดหรือในประเทศที่หมุนเวียนกันอยู่นั้นจะได้น้อย เศรษฐกิจก็

จะไม่เพิ่มสูงขึ้นมากมายนัก และเงินที่รัฐบาลเก็บมานั้น รัฐบาลย่อม

สามารถจะน�ามาชดใช้อุดหนุนราษฎรในเวลาที่เศรษฐกิจถึงตอนท่ีลุ่ม

หมายความว่าตอนทีเ่ศรษฐกจิตกต�า่ รฐับาลจะได้สามารถจ่ายออกไป

เกินกว่าที่จะดึงดูดจากราษฎรมาก ถ้ารัฐบาลจ่ายเงินออกไปให้แก่

ราษฎรมากกว่าที่รับมาราษฎรก็จะได้มีเงินมากข้ึน และเมื่อราษฎรมี

เงินมากขึ้นก็จะได้จับจ่ายใช้สอยกันได้มาก ย่อมจะท�าให้ประเทศมี

อ�านาจซื้อมากขึ้น ท�าให้การค้าฟื้นฟูขึ้นได้

ข้าพเจ้าเสียใจที่ไม่มีเวลาพูดให้มากกว่านี้ แต่พอจะสรุปได้ว่า 

ส�าหรับในการที่จะน�าประเทศไปสู่จุดหมายที่ 1 นั้น รัฐบาลไม่พึงที่จะ

ท�าอะไรมากมายนัก ควรจะปล่อยให้ราษฎรท�า ควรส่งเสริมให้ราษฎร

ท�ามากกว่าที่รัฐบาลจะท�าเอง ข้อส่งเสริมก็คือท�าให้ราษฎรออมทรัพย์

เอาไปลงทนุส�าหรบัความเจริญในทางเศรษฐกจิในภายภาคหน้า วธิกีาร

ท่ีจะน�าไปสู่จดุมุง่หมายข้อ ๒ และ ๓ นัน้ รฐับาลท�าได้มาก และมหีน้า

ที่จะท�าได้มาก ส�าหรับที่จะเฉลี่ยโภคทรัพย์ในหมู่ประชาชนให้เหล่ือม

ล�า้ต�า่สงูกนัน้อยลงนัน้ ควรจะใช้วิธีภาษีอากร ส�าหรบัทีจ่ะท�าให้ก้าวหน้า

ในทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปโดยทางสม�่าเสมอ จะท�าได้โดยใช้

นโยบายการเงนิการธนาคารและการงบประมาณ ส�าหรบัรายละเอยีด

ที่จะท�าอย่างไรนั้นได้กล่าวมาในข้ันต้นแล้วว่านักศึกษาเศรษฐกิจได้

เรียนรายละเอียดอยู่ เพราะฉะนั้นจึงของดไม่กล่าวในที่นี้
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อนึง่ อยากจะเสนอให้ท่านฟังก่อนจบว่า ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราจะ

ท�าให้ไปสู่จุดมุ่งหมายในทางเศรษฐกิจนี้ เราจ�าเป็นที่จะต้องใช้หลัก

ใหญ่ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ

ประการที่ 1 จะต้องมีหลักวิชาที่ดี ที่ว่าหลักวิชาที่ดีอยากจะย�้า

สักหน่อย ประชาชนในประเทศไทยซึ่งมีประมาณ ๒๐ ล้าน แทบจะ

พดูได้ว่าทุกคนรู้เศรษฐกจิในเร่ืองส่วนตวัของตวัเอง และเมือ่เป็นวชิาที่

ทกุคนรู้กนัหมด รูอ้ย่างพอไปได้ ก็เลยท�าให้เกดิหมอเศรษฐกจิมากขึน้ 

คนนั้นก็จะท�าอย่างนั้น คนนี้ก็จะท�าอย่างนี้ เปรียบเหมือนกับท่านทั้ง

หลายเล่นหมากรุกเป็นทุกคน แต่ดูได้ตาเดียว คือตาที่จะเดิน การที่

จะดูหมากรุกล่วงหน้าไปได้หลายๆ ตา เพื่อจะเอาชนะเขาได้นั้น ต้อง

ใช้เวลาฝึกฝน เพราะฉะนั้นประชาชนทั้ง ๒๐ ล้านในประเทศเราเป็น

นักเศรษฐกิจจริงๆ ทุกคนไม่ได้ ต้องเชื่อนักวิชาการเขา เพราะนัก

วิชาการเขาร�่าเรียนมา 1๐ ปี ๒๐ ปี ท�างานมาได้มีความช�านาญแล้ว 

และดไูด้ลกึซึง้หลายตา และดไูด้ทัว่ๆ ไป เพราะฉะนัน้ถ้าท่านนกัศกึษา

ก็ดี หรือท่านสภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มาฟังนี้เป็นใหญ่เป็นโตมีอ�านาจ 

อย่านึกว่าท่านเป็นนักเศรษฐกิจที่สามารถพอที่จะด�าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจไปได้ด้วยตนเองโดยขัดขืนกับต�าราเศรษฐกิจที่เขาเรียนกัน

มานานๆ

หลกัข้อ ๒ ทีจ่ะว่ากค็อื เศรษฐกิจกแ็บบเดยีวกบัการแพทย์ ต้อง

ใช้วทิยาศาสตร์ จะใช้ไสยศาสตร์ไม่ได้ ไสยศาสตร์ทางเศรษฐกจิเหมอืน

กับไสยศาสตร์ในทางศาสนา เช่น ถ้าเราเชื่อพระภูมิเจ้าที่ เพราะกลัว

ผีปีศาจจะโกรธ เราพยายามไม่ให้โกรธ พยายามชักจูงมาให้ช่วยเรา 

การทีท่�าเช่นนีเ้ป็นการหนัไปหาบคุคลทัง้นัน้ (เพราะภูตผปีีศาจกเ็รียก

ว่าบุคคลได้) แต่ในทางธรรมศาสตร์ ในทางศาสนาพุทธ เราไม่ได้เซ่น

ไหว้บุคคล เราถือพระธรรมเป็นใหญ่ ในทางเศรษฐกิจก็เหมือนกัน ถ้า

เราจะมาพิจารณาแต่ในตัวบุคคลอย่างเดียว หมายความว่าจะท�าให้
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เศรษฐกิจของคนนั้นคนนี้เจริญ เพราะเหตุว่าเขาจะเป็นคนใหญ่คนโต

หรอืเป็นคนมอี�านาจ และได้พยายามทีจ่ะท�าตามใจเขา เพราะกลวัเขา

โกรธ ถ้าเช่นนี้ท่านไม่ใช่นักเศรษฐกิจ ท่านเป็นนักไสยศาสตร์หรืออีก

นัยหนึ่ง ไสยศาสตร์นั้นใช้อ�านาจแก้ปัญหา และใช้สินบนเป็นการล่อ

อ�านาจ พระภมูเิจ้าท่ีโกรธขึน้มาเดีย๋วจะหกัคอ เราต้องเอาขาหม ูหัวหมู

ไปเป็นสนิบนเพือ่ไม่ให้หกัคอ แต่เศรษฐศาสตร์ทีด่ ีต้องไม่มไีสยศาสตร์

เจือปนไม่กลัวพระภูมิเจ้าที่หักคอ และไม่ใช้อ�านาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 

ในข้อสดุท้ายเรือ่งหลกัทัว่ไป ขอเตอืนใจไว้โดยสรปุว่า เศรษฐกจิ

กเ็หมอืนกบัอย่างอืน่ในสงัคม ถ้าไม่อาศยัศลีธรรมเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

ไว้แล้ว จะเจริญด้วยดย่ีอมท�าไม่ได้ ย่อมจะเกดิเรือ่งอย่างของพระไชย- 

สุริยาใน มูลบทบรรพกิจ ต้องอาศัยศีลธรรมส�าหรับที่จะค�้าจุน ถ้าขาด

ศีลธรรมแล้วจะเกิดโกลาหลแน่ ในเรื่องศีลธรรมนี้ ข้าพเจ้าอาจจะพูด

ยืดยาว แต่เพื่อจะไม่ให้กลับบ้านค�่านักจึงของดไว้แต่เพียงเท่านี้



การใช้และความสามารถที่จะใช้

เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
ปาฐกถาที่จัดโดยส�านักค้นคว้า มหาวิทยาลัยคอร์แนล  

ที่หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๔๙๘

ความเป็นมาแห่งเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
บทความบทก่อนได้แสดงให้ท่านทราบแล้วว่า วิชาที่เราเรียกว่า

เศรษฐศาสตร์นั้นอาจารย์ต่างๆ ได้จ�ากัดความไว้ต่างๆ กันอย่างไรบ้าง

แต่พอจะสรุปความได้ว่า เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยความต้องการ

ของมนษุย์โดยทางทรัพย์ และว่าด้วยวิธกีารใช้ทรัพยากรมาบ�าบดัความ

ต้องการต่างๆ ของมนุษย์

จากความหมายของเศรษฐศาสตร์นี้ ท่านจะได้เห็นว่า ไม่ว่าใน

เวลาใดหรอืภมูปิระเทศแห่งใด เมือ่มนษุย์ร่วมกนัอยูเ่ป็นชมุชน แม้แต่

จะเป็นชุมชนเล็กๆ ก็ย่อมต้องเอาใจใส่กับหลักการที่จะบ�าบัดความ

ต้องการทางด้านทรัพย์ของชุมชนนั้น ตามนัยนี้จะเห็นได้ว่าเศรษฐ- 

ศาสตร์มิได้เป็นวิชาใหม่ส�าหรับประเทศไทย และความจริงในประวัติ

ตัง้แต่ดัง้เดมิมาประเทศไทยกไ็ด้ใช้หลกัวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นประโยชน์

อยู่ เช่น จากหลักฐานในศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหง ปรากฏว่า 

แม้ในสมัยเกือบ ๖๐๐ ปีมาแล้ว ผู้ครองนครก็ได้มีแนวความคิดเด็ด
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เดี่ยวในทางเศรษฐกิจอยู่ ในศิลาจารึกนั้นมีตอนหนึ่งกล่าวว่า

“เมื่อชั่วพ่อขุนรามค�าแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน�้า

มีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู ่ทาง 

เพือ่นจงูวัวไปค้าขีม้่าไปขาย ใครจกัใคร่ค้าช้างค้า ใคร่จกั

ใคร่ค้าเงนิค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส ลกูเจ้าลกูขนุผูใ้ดแล้ 

ล้มตายหายกว่า เหย้าเรือนพ่อเขื่อเสื้อค้ามันช้างขอลูก

เมียเยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่าหมากป่าพลู พ่อเชื่อมัน

ไว้แก่ลูกมันสิ้น ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุน ผิและผิดแผกแสก

ว้างกนั สวนดแูท้แล้จงึแล่งความแก่ข้าด้วยซือ่ บ่เข้าผูล้กั

มกัผูซ่้อน เหน็ข้าวท่านบ่อใคร่ผิน เหน็สนิท่านบ่ใคร่เดอืด 

คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่วยเหนือเฟื้อกูมัน บ่มี

ช้างบ่มม้ีา บ่มป่ัีวบ่มนีาง บ่มเีงนิบ่มทีองให้แก่มนัช่วยมนั

ตวงเป็นบ้านเป็นเมือง ได้ข้าเสือกข้าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดี 

บ่ฆ่าบ่ตี”

กล่าวตามศัพท์ปัจจุบัน ข้อจารึกในศิลานั้นแสดงว่า พ่อขุน

รามค�าแหงถือหลักการค้าโดยเสรี หลักการถือกรรมสิทธิ์เอกชน การ

รับมรดก การสนับสนุนรายได้ของผู้ยากจนและส่งเสริมการประกอบ

สัมมาอาชีวะของประชาราษฎร์ เรื่องเหล่านี้ ทุกวันนี้ยังคงเป็นปัญหา

ส�าคัญในทางเศรษฐศาสตร์ทั้งสิ้น

นอกจากตัวอย่างที่ได้อ้างมาข้างต้นแล้ว เมื่อเราพิจารณาตาม

ประวัติในสมัยกรุงสุโขทัยก็ดี กรุงศรีอยุธยาก็ดี ตลอดจนมาถึงกรุง

รัตนโกสินทร์ กม็หีลกัฐานแสดงว่าเรือ่งเศรษฐกจิต่างๆ เช่นการตดิต่อ

กับพ่อค้าส�าเภาต่างประเทศ การเกณฑ์ไพร่พลเข้ารับราชการ การถือ

ศักดินาเรือกสวน การให้สัมปทาน การเก็บภาษีอากรจังกอบและส่วย
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เป็นต้น เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่ตลอดเวลา

ในประเทศไทย

ถงึแม้หลกัการใหญ่ในเศรษฐศาสตร์ยังคงเป็นหลกัการทีต่กทอด

มาแต่โบราณ เมื่อเรากล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ เราก็มักจะนึกถึงวิชา ซึ่ง

มีผู้เรียนมาจากยุโรป อเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ทั้งๆ ที่เรารู้อยู่ดีว่า 

นักธุรกิจผู้เจนจัดในเศรษฐกิจส่วนมากในประเทศไทยนั้น คือ จีน ซึ่ง

มไิด้ศกึษาหลกัทฤษฎมีาจากไหน เพยีงแต่ใช้ฝึกหดัอบรมในทางปฏบิติั

ต้ังแต่น้อยมา เหตท่ีุทฤษฎแีละหลกัปฏบัิตทิางเศรษฐกจิในประเทศไทย 

ยังคงแตกต่างและยังแตกแยกกันอยู่นั้นมีเหตุผลดังนี้ คือ

1. ไทยเรามไิด้รวบรวมหลกัวชิาต่างๆ ไว้เป็นระเบยีบแบบแผน

ส�าหรับศกึษากนั การศกึษาจงึมอียูแ่ต่ในเพยีงรปูการอบรมฝึกหดัด้วย

การปฏิบัติ

๒. สภาพ ระบบ และวิธีการเศรษฐกิจของประเทศไทยได้

เปลี่ยนแปลงไปมากโดยน�าเอาแบบแผนของต่างประเทศมาใช้ เฉพาะ

อย่างย่ิงแบบแผนในประเทศตะวนัตก เช่น การเงนิตรา การธนาคาร 

การค้าและการคลัง มวิีธกีารเปลีย่นแปลงไปทัง้ๆ ทีห่ลกัการใหญ่ยงัคง

เป็นอยู่เช่นเดมิ นกัศกึษากม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเรยีนรูถ้งึวธิกีารนัน้ๆ 

จึงชวนให้เห็นว่าเป็นวิชาใหม่

๓. การศึกษาระบบเศรษฐกิจก็ดี ลัทธิเศรษฐกิจก็ดี จ�าต้อง

ศกึษาจากต่างประเทศในทวีปฝ่ังตะวันตก เพราะในประเทศไทยเพ่ิงจะ

เริ่มมีการศึกษาเศรษฐศาสตร์เป็นหลักสูตรสมบูรณ์ เท่าที่ผู้บรรยาย 

จ�าได้กเ็มือ่ พ.ศ.๒๔๗๗ เมือ่เริม่ตัง้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และ

การเมือง ต่อมาภายหลัง การศึกษาวิชานี้จึงได้แพร่หลายไปตาม 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงชวนให้เข้าใจไป

ว่า คงจะเป็นวิชาใหม่
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เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในประเทศไทยทั้งทาง

ด้านเอกชนและราชการ ในด้านราชการนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ใน

ฐานเป็นครสูอนแล้ว นกัเศรษฐศาสตร์จะรับราชการได้ในสภาเศรษฐกจิ

แห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตร 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงสหกรณ์ กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นต้น 

การวางนโยบายและการบรหิารราชการ เกีย่วกบัการก�าหนดงบประมาณ

ประจ�าปีก็ดี การธนาคารและการเงินตราก็ดี การส่งเสริมการผลิตทั้ง

ด้านกสกิรรมและอตุสาหกรรมกด็ ีจ�าต้องใช้เศรษฐศาสตร์ทัง้สิน้ และ

กล่าวโดยทั่วไป แม้แต่การประกอบอาชีพของพ่อค้าประชาชนซึ่งเป็น 

กระดกูสันหลงัของเศรษฐกจิแห่งประเทศ กต้็องอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร์

เป็นพืน้ ไม่ว่าเอกชนแต่ละคนจะได้ศกึษาหลกัเศรษฐศาสตร์มาหรอืไม่

ก็ตาม

เงื่อนไขในการใช้เศรษฐศาสตร์�

ให้เป็นผลดีในประเทศไทย
เนือ่งจากเศรษฐกจิเป็นเรือ่งทีก่ระทบกระเทอืนถงึประชาชนทกุ

ผู้ทุกนามไม่มกีารยกเว้น รฐับุรษุ ข้าราชการ หรอืพ่อค้าประชาชนย่อม

มีความสนใจอยู่ทุกคนเป็นธรรมดา และเร่ืองที่เก่ียวกับเศรษฐกิจนั้น

ต่างคนต่างกม็คีวามรูค้วามช�านาญอยูบ้่าง บางคนก็มาก บางคนก็น้อย 

บางคนรู้มากและรู้จริง บางคนรู้มาก แต่รู้ไม่จริง บางคนรู้น้อย และ

เนื่องจากเป็นผู้รู้น้อยจึงเข้าใจว่าตนเป็นผู้รู้มาก ท�านองเดียวกับวิชาที่

เกี่ยวข้องกับร่างกายของมนุษย์ หรือวิชาแพทย์ ทุกคนก็มีร่างกายอยู่

และเคยปวดศีรษะ หรือเป็นไข้แล้วเคยหาย ทุกคนก็มีความรู้ในการ

รักษาและป้องกันโรคอยู่บ้าง แต่ผู้ที่เป็นแพทย์จริงๆ ก็มีอยู่ และผู้ที่

เข้าใจว่าตนสามารถจะรักษาเขาได้ทั้งๆ ท่ีไม่ได้เป็นแพทย์ก็มีอยู ่ 
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อนัตรายท่ีส�าคญัทีสุ่ดกคื็อการจับสมุฏฐานของโรคผิดและวางยาผดิ ผูท่ี้

ไม่รู้จริงแล้วเข้าใจว่าตนรูน้ัน้ อาจจะรบัเอาผลเป็นเหต ุและจบัเหตเุป็น

ผล ถ้าเคราะห์ดีก็ท�าการแก้ไขป้องกันได้บ้าง แต่ถ้าไปเผอิญประสบ

เรื่องที่ตนไม่มีความช�านาญอยู่ผลร้ายย่อมจะเกิดข้ึนได้อย่างรุนแรง 

ตัวอย่างเช่น ในประเทศใดประเทศหนึง่ขณะทีอ่ตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศขึน้สงู และราคาสนิค้าและค่าครองชพีสงู ผูส้มคัรทีเ่ข้าแก้

ปัญหาเศรษฐกจิข้อนี ้หากจบัเอาประเดน็ท้ัง ๒ ถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญ 

โดยไม่ค�านึงถึงปัญหาอื่นๆ และพยายามกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เพ่ือดงึเอาอตัราแลกเปลีย่นและราคาสนิค้าให้ลดต�า่ลงด้วยการควบคมุ

แต่เพียงฉาบฉวย มิได้พิจารณาปัญหาให้ลึกซึ้งลงไป การแก้ไขเช่นนี้

ย่อมไม่ประสบผลส�าเร็จได้ยัง่ยนื ตรงกนัข้ามในไม่ช้าอาจจะเกดิผลร้าย

ข้ึนได้ เปรียบเหมือนกับแพทย์รักษาโรค แก้ไขแต่เฉพาะอาการไข้

ภายนอกมไิด้ตรวจลกึซึง้ลงไปถงึโรคร้ายภายใน ย่อมจะตดัโรคร้ายนัน้

ให้หายขาดมิได้ ในตัวอย่างเรื่องการแก้ไขอัตราค่าครองชีพและอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น วิธีแก้ปัญหาอันที่จริงก็ต้องจับเอา

เรื่องการค้าระหว่างประเทศ การใช้จ่ายเงินทองของเอกชนและของ

รัฐบาลมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่า อะไรเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ราคาต่างๆ สูง

ขึน้ ต้องมองลกึไปจนถงึปรมิาณเงนิปรมิาณสนิค้าและบรกิาร จงึจะได้

แก่นสาระส�าคัญของปัญหาจริงๆ เนื่องด้วยเหตุนี้ เพื่อจะใช้เศรษฐ- 

ศาสตร์ให้เป็นประโยชน์จริงๆ จึงสมควรที่จะระมัดระวัง จ�าเป็นต้องใช้

นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เรียนรู้และเจนจัดในวิชาการมาเป็นผู้วิเคราะห์

ปัญหาและวางวิธีแก้ไข ไม่ใจเร็วด่วนได้ ใช้แต่สามัญส�านึกโดยเข้าใจ

ไปว่าใครๆ ก็จบปัญหาเศรษฐกิจได้

ข้อทีค่วรระมดัระวงัอกีประการหนึง่กค็อื ความสมัพนัธ์ระหว่าง

รัฐประศาสโนบายกับเศรษฐศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐ

ประศาสโนบายย่อมต้องเป็นเร่ืองท่ีน�าหน้าเศรษฐศาสตร์เป็นธรรมดา 
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แต่อันตรายอาจจะมีได้ในเมื่อนโยบายในการบริหารใดได้พยายามฝืน

หลักธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ ฉะนั้นนักการเมืองและรัฐบุรุษย่อม

พงึส�าเหนยีกว่าการใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครือ่งมอืนัน้ จ�าเป็นต้องพินจิ

พเิคราะห์ให้ด ีอย่าให้การใช้เศรษฐศาสตร์นัน้กลายเป็นการก่อกวนทาง

เศรษฐกิจไปตามอารมณ์ของนักการเมือง

วินัยของนักเศรษฐศาสตร์นั้นมีอยู่มากหลาย เพื่อจะกระท�าตน

ให้เป็นประโยชน์และน�าเอาวิชาของตนนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่

ประเทศชาติจริงๆ ในประการแรกนักเศรษฐศาสตร์ นอกจากจะต้อง

มีความรู้ในวชิาการในด้านทฤษฎแีล้ว จ�าต้องรูจ้กัน�าทฤษฎมีาใช้ปฏบิตัิ

ให้เหมาะสมกับสภาวะและระบบเศรษฐกิจในประเทศของตน เฉพาะ

อย่างย่ิงส�าหรับประเทศไทย ในเมื่อนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ส่วน

มากได้รับการศึกษามาจากต่างประเทศ เคยเล่าเรียนฝึกหัดมาแต่ใน

การพจิารณาปัญหาทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศจ�าเป็นทีจ่ะต้องศึกษาสภาพ

การเศรษฐกจิในประเทศไทยให้รู้แน่ชดัเสยีก่อน และหาทางทีจ่ะใช้หลกั

วิชาของตนน้ันให้เหมาะสมกับปัญหาของประเทศไทยจึงจะปฏิบัติ

หน้าที่ได้ผลจริงจัง การน�าทฤษฎีและการปฏิบัติมาประกอบประสาน

กนัขึน้ได้นัน้ เป็นเร่ืองท่ีกระท�าได้โดยยาก แต่ถ้าหากว่ากระท�าไม่ส�าเรจ็

อยูต่ราบใด ทฤษฎคีงอยูท่างหนึง่ และการปฏบิตัไิปอยูอ่กีทางหนึง่ ค�า

กล่าวท่ีว่า เศรษฐศาสตร์ใช้ส�าหรบัประเทศไทยไม่ได้นัน้กยั็งคงมคีวาม

จริงอยู่ตราบนั้น

ตามปกติ นักเศรษฐศาสตร์จะต้องอาศัยตัวเลขสถิติเป็นเครื่อง

ประกอบการพจิารณาปัญหาเศรษฐกจิ จะขาดเสยีมไิด้ ในประเทศไทย

ตัวเลขสถิติย่อมไม่สมบูรณ์และไม่มีคุณภาพดีพอ ในชั้นนี้นักเศรษฐ- 

ศาสตร์จะมาปัดความรับผิดโยนบาปให้นักสถิติหรือเจ้าหน้าที่สถิติอยู่

เสมอนั้น ย่อมไม่ควรกระท�า นักเศรษฐศาสตร์จะพยายามกระท�า

ประโยชน์ให้แก่วิชาของตนได้ โดยพยายามชกัจงูให้มกีารรวบรวมสถติิ
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เศรษฐกิจข้ึนให้ได้เท่าที่ตนต้องการ การกระท�าเช่นนี้ย่อมต้องอาศัย

เวลานาน และต้องอาศัยขันติธรรมอย่างสูง แต่ในขณะนี้ทั้งๆ ที่มีสถิติ

น้อยและไม่แน่นอน นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังมีช่องทางที่จะใช้สถิตินั้นได้

บ้าง โดยเลือกเฟ้นและวิเคราะห์สถิติที่ใช้นั้นด้วยความระมัดระวัง

ในประการสุดท้าย นักเศรษฐศาสตร์มีหน้าที่ในประเทศไทยที่

จะต้องพยายามเผยแพร่วิชาของตนให้แพร่หลายออกไปและพึงรักษา

ความบรสิทุธิแ์ห่งวชิาการของตนให้ถ่ายทอดออกไปยงันกัศึกษารุน่หลัง

ได้เป็นประโยชน์จริงๆ ในขณะนี้ความต้องการของนักศึกษาที่จะเรียน

เศรษฐศาสตร์นัน้ยงัมอียูเ่หลอืหลาย แต่การสนองความต้องการนัน้ยงั

บกพร่องอยู่มาก นักเศรษฐศาสตร์มีโอกาสที่จะกระท�าการแก้ไขข้อ

บกพร่องได้เป็นอันมาก เช่น การจัดหลักสูตรการศึกษาให้นักเรียนได้

เรียนรู้หลักวิชาเศรษฐศาสตร์จริงๆ โดยเข้มงวด วางระดับมาตรฐาน

ของการศึกษาให้สูงขึ้น ฝึกให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าโต้เถียงแสดง

ความคิดความเห็นของตนโดยให้เกิดความด�าริริเริ่มได้เอง ในการนี้

จ�าเป็นที่จะต้องฝึกนักศึกษาให้อ่านต�าราเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศได้

ด้วยตนเอง และในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์แต่ละคนพึงถือเป็น

หน้าที่ที่จะผลิตต�าราภาษาไทยในวิชานี้ให้มากขึ้น สรุปความว่านัก

เศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย นอกจากจะมหีน้าทีป่ฏบิตักิจิวตัรประจ�า

วันเฉพาะหน้าของตนแล้ว ยังควรที่จะยุให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไปส�านึก

ว่า การเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อน�ามาใช้เป็นประโยชน์ได้จริงๆ นั้นเป็น

เรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนจะต้องลงทุนลงแรงลงเวลาจริงๆ จึงจะได้ผล

มใิช่ว่าเพยีงแต่ฟังค�าบรรยายแล้วสอบไล่ผ่านได้เกยีรตไิด้ปรญิญาเพยีง

ชื่อ ไม่ค�านึงถึงสาระส�าคัญของเศรษฐศาสตร์อันแท้จริง

เท่าท่ีข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้ พอสรุปความสั้นๆ ได้ว่า เศรษฐ- 

ศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่จ�าเป็นใช้อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณมา 

แต่การศึกษาในวิธีการใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยนั้น 
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จ�าเป็นจะต้องน�าเอาหลักที่ต่างประเทศได้รวบรวมไว้มาประกอบ และ

การที่จะใช้เศรษฐศาสตร์ให้เป็นประโยชน์จริงๆ ในประเทศไทย ต้อง

อาศัยความรอบรู้ของผู้บริหารประเทศท่ีจะใช้วิชาการนั้นด้วยความ

ระมัดระวังประการหนึ่ง กับจะต้องอาศัยนักเศรษฐศาสตร์เองอยู่ใน

วนิยัทีจ่ะน�าเอาวิชามาใช้ด้วยความสขุมุคมัภรีภาพและเผยแพร่วชิาการ

ของตนให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนต่อไป



วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
อภิปรายโต๊ะกลมในรายการแนะอาชีพระดับมหาวิทยาลัย  

จัดโดยสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ และไทยทีวี

ออกอากาศทางไทยทีวี ช่อง ๔ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕

จ�ำนง รงัสิกลุ: สวสัดคีรบัในเวลาครึง่ชัว่โมงต่อไปนี ้เป็นรายการซึง่จดั

ขึ้นเป็นพิเศษให้เป็นบริการสาธารณะ โดยความร่วมมือกันระหว่าง 

สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ กับไทยทีวี ช่อง ๔ นี้ เนื่องจากสโมสรโรตารี่

กรุงเทพฯ มีวตัถปุระสงค์อยูอ่ย่างหนึง่ทีจ่ะส่งเสรมิแนะน�าวชิาชพีให้แก่

เยาวชนของเรา เพื่อให้เลือกอาชีพที่ถูกต้อง เพราะการเลือกอาชีพที่

ไม่เหมาะสมหรือทีผ่ดิกย่็อมเป็นการเสียประโยชน์ด้วยกันทกุฝ่าย การ

เลอืกอาชพีท่ีถกูต้องส�าหรบัเยาวชนเป็นผลดทีีจ่ะได้ท�าประโยชน์ให้แก่

ตัวเองและประเทศชาติได้มากที่สุด

ในรายการนีท้ีจ่ดัขึน้คร้ังนี ้เนือ่งจากว่าเราได้จดัขึน้ในเวลาจ�ากดั

เพราะฉะนัน้จงึต้องจ�ากดัวงของการแนะวิชาชพีระดับมหาวิทยาลยัและ

นอกจากจะต้องจ�ากัดวงแนะวิชาชีพในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้อง

จ�ากัดวงของสาขาวชิาชพีทีจ่ะแนะน�า ซึง่มอียูม่ากด้วยกนัดงัทีท่ราบอยู่

แล้ว ในครั้งแรกนี้เราจะแนะวิชาชีพที่มีความจ�าเป็นหรือมีความส�าคัญ

ยิง่ส�าหรับการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศชาตขิองเราในปัจจบุนันี ้ซึง่

รัฐฯ ก็มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมเป็นการเร่งด่วนเป็นอันดับ 1 ได้

พจิารณาเหน็ว่าควรจะมกีารแนะวชิาชพีทางเศรษฐศาสตร์ วศิวกรรม- 
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ศาสตร์ และวารสารศาสตร์ จึงได้ตกลงกันระหว่างสโมสรโรตารี่

กรงุเทพฯ กบัไทยทีวี ได้เชญิท่านผูท้รงคณุวุฒใินสาขาวชิาของ ๓ อย่าง

นี้มาร่วมในรายการอภิปรายครั้งน้ี ซ่ึงผมมีความยินดีและรู้สึกเป็น

เกียรติที่จะได้แนะน�าตามล�าดับ

อันดับแรกขอเชิญพบกับ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งเราได้เชิญมา

ในฐานะที่เป็นผู้ช�านาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งโดยวิชาชีพและโดย

ต�าแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ก็มีความส�าคัญมาก โดย

ต�าแหน่งหน้าที่ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

อนัดบัต่อไปผมขอแนะน�า คณุนลิวรรณ ป่ินทอง ซึง่เป็นผูส้นัทดั

ในทางวิชาวารสารศาสตร์ เพราะได้ประกอบอาชีพทางนี้โดยตรงมา

เป็นเวลานาน ในขณะนี้ท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สตรีสาร 

และสัปดาห์สาร นอกจากนั้นก็ได้บ�าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้าน

อื่นๆ ดังท่ีคงได้ทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นสุภาพสตรีผู้ได้รับรางวัลอันมี

เกียรติสูงยิ่งส�าหรับเอเชียเรา คือรางวัลรามอนแมกไซไซ ในวันนี้ท่าน

จะมาแนะน�าในวิชาชีพเกี่ยวกับวิชาวารสารศาสตร์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า

วิชาการหนังสือพิมพ์

ทางด้านขวาสุด ผมขอแนะน�า ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิสูงในด้านวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยต�าแหน่งหน้าที่ท่าน

เป็นเลขาธกิารการพลงังานแห่งชาต ิเราได้ตกลงกนัไว้ว่าในการอภปิราย

แนะน�าวชิาชพีแต่ละอย่างในวันนี ้เนือ่งจากมีเวลาจ�ากดัมาก ทัง้ ๓ ท่าน

กค็งมเีวลาท่ีจะพดูได้ท่านละ ๘ นาทเีศษๆ กจ็�ากดัวงการอภปิรายเป็น

สังเขปว่า

1. เราจะพูดถึงว่า สถานะของวิชาชีพนี้เป็นอย่างไรในปัจจุบัน

๒. ผูท่ี้จะเลอืกเรียนวิชาชพีนีจ้ะต้องมคีณุวฒุอิย่างไร และมนีสิยั

ใจคออย่างไร

๓. เมื่อเลือกเรียนวิชาชีพแล้วจะมีโอกาสอย่างไรในอนาคต ใน
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การประกอบอาชีพของตน

ในอันดับแรกของผมอยากจะขอเชิญ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้

อภิปรายถึงวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ก่อน ขอเชิญครับ 

ป๋วย อึง๊ภำกรณ์: ขอบคณุ ก่อนทีผ่มจะชีแ้จงถึงเร่ืองอืน่ เหน็จะมคีวาม

จ�าเป็นท่ีจะต้องอธบิายให้ฟังว่า เศรษฐศาสตร์หมายความถงึอะไร ตาม

ความเข้าใจของสามัญชนท่ัวๆ ไปกค็งจะเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์ก็คอืวชิา

ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ อันนีเ้ป็นความเข้าใจท่ีถูกต้องแต่เพยีงบางส่วนเท่าน้ัน 

แท้จริงเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเงิน กล่าวคือถ้าจะพูดให้ถูกแล้ว ในเวลาอัน

สั้นก็ควรจะพูดได้ว่า เศรษฐศาสตร์ คือวิชาท่ีน�าเอาทรัพยากรอันมี

จ�านวนจ�ากัดมาบ�าบัดความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีจ�านวนไม่สิ้นสุด 

ถ้าจะแจงเศรษฐศาสตร์ไปว่ามสีาขาอย่างไรบ้าง ก็คงจะได้ความ

ว่า เศรษฐศาสตร์นัน้เกีย่วกบัการเงนิ การคลงั การธนาคาร การพฒันา

ท้องถิน่ การค้าภายในและภายนอกประเทศ การอ�านวยธรุกจิทัว่ๆ ไป 

ถ้าจะกล่าวให้สอดคล้องเข้าไปในหวัข้อเรือ่งทีส่มาคมโรตารีไ่ด้วางไว้ ก็

จะเหน็ได้ว่าเศรษฐศาสตร์นัน้คงจะมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัในการพฒันา

เศรษฐกิจใน ๔ ทางด้วยกัน ผมจะขอกล่าวย่อๆ คือ

1. นกัเศรษฐศาสตร์มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัจะเตรยีมแผนให้เกดิ

การพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น

๒. เมือ่ได้เตรียมแผนแล้วนกัเศรษฐศาสตร์กม็หีน้าทีท่ีจ่ะอ�านวย

การให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้น

๓. นอกจากจะอ�านวยการเฉยๆ แล้วยังจ�าเป็นที่จะต้องอ�านวย

การให้เกิดมีการด�าเนินการไปโดยราบรื่น หมายความว่ามีเสถียรภาพ

ทางการเงิน ทางการครองชีพ อะไรต่างๆ และ

๔. ผมคิดว่าเป็นข้อส�าคัญ คือควรจะให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นไปในแง่ที่ว่าให้ได้ผลตกแก่ประชาชนทั่วๆ ไป นี่แหละครับผมขอ
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เกริ่นอยู่เพียงขั้นนี้

จ�ำนง: รู้สึกว่าเป็นความหมายกว้างและว่าตามนี้ก็คือ มีบุคคลหลาย

ประเภทด้วยกันและมีกิจการหลายอย่าง ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้

ศกึษาวชิาท่ีเรยีกว่าเศรษฐศาสตร์โดยตรง แต่อาจจะประกอบอาชพีซึง่

อยู่ในสาขาวิชานี้ หรือต้องใช้วิชานี้ปฏิบัติ

ตามที ่ดร.ป๋วย อธบิายมานี ้มวิีชาอะไรต่ออะไรหลายอย่าง หรอื

มีกิจการหลายอย่างที่จัดอยู่ในสาขาวิชานี้ ทีนี้ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ

เหล่านี้ คือเศรษฐศาสตร์เหล่านี้ควรจะมีคุณวุฒิ มีนิสัยใจคออย่างไร

ป๋วย: ส�าหรบัในการทีจ่ะแนะอาชพี วชิาชพีส�าหรบันกัเรยีนทีจ่ะไปเข้า

มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ผมคิดว่าในเบื้องต้นนี้

1. นักเรียนจะต้องมีความรู้ในด้านภาษาไทยให้ดีพอสมควร ที่

จะอ่านและเขียน เฉพาะอย่างยิ่งเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้ มิฉะนั้นจะไป

อ�านวยการอะไรไม่ได้ 

๒. นอกจากภาษาไทยแล้วก็จ�าเป็นจะต้องมีภาษาต่างประเทศ 

ภาษาใดภาษาหนึ่ง ตามปกติก็ควรจะเป็นภาษาอังกฤษ และจะเป็น

ภาษาต่างประเทศอืน่กไ็ด ้ทัง้นีก้เ็พราะเหตุว่าต�าราทีจ่ะไปเรยีนในวิชา

นี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็จ�าเป็นจะต้องใช้ต�าราภาษาอังกฤษ

และต่างประเทศอื่นๆ

๓. นอกจากข้างต้นแล้วก็ควรมีความรู้ในทางคณิตศาสตร์พอ

สมควร โดยเฉพาะอย่างยิง่จะไปใช้ในทางทฤษฎ ีวชิาสงัคมศาสตร์และ

วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ก็จ�าเป็นที่จะต้องเป็นผู้สันทัด เพราะ

ฉะนั้นถ้าพูดไปแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ที่จะเข้าไปศึกษาวิชาเศรษฐ- 

ศาสตร์ต่อไปในมหาวิทยาลัยนั้น ผมเข้าใจว่าควรจะคัดเลือกมาจาก

นักเรียนมัธยมบริบูรณ์ หรือเตรียมอุดมทั้งด้านภาษา และในด้าน

วิทยาศาสตร์ กล่าวคือคณิตศาสตร์นั่นเอง
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จ�ำนง: คือจะเป็นนักเรียนเตรียมอุดมในทางวิทยาศาสตร์ หรืออักษร

ศาสตร์ก็ได้?

ป๋วย: ก็ได้ทั้งคู่

เมือ่กีค้ณุจ�านงถามผมว่า ผูท้ีค่วรจะประกอบวชิาเศรษฐศาสตร์

ให้เป็นไปได้ผลดีนั้น ควรจะเป็นอย่างไร ผมขอตอบสั้นๆ ดังนี้ว่า

เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่จัดการเรื่องเงิน การเศรษฐกิจต่างๆ นี้ 

กจ็�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นผูท่ี้มคีวามซ่ือสัตย์สจุริต นอกจากจะซือ่สตัย์สจุรติ

แล้ว ยงัท�าให้คนอืน่เขาซือ่สตัย์สจุรติได้ นีเ่ป็นข้อส�าคญัจงึจะท�าให้เกิด

ผลทางเศรษฐศาสตร์ได้ดี แล้วสามารถที่จะน�าเอาวิชาของตัวนั้นออก

มาใช้ได้ถูกต้องตามกาลสมัย

จ�ำนง: ผมขอเรียนถามย้อนหลังเล็กน้อย คือ เมื่อตะกี้ผมเข้าใจพลาด

ไปนิดหน่อย คือว่า ที่ว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นี้ คุณป๋วยคิดจะจ�ากัด

วงเฉพาะเศรษฐศาสตร์แท้ๆ หรอืว่าในวิชาอืน่ทีเ่กีย่วโยงด้วย สมมตุว่ิา

เด็กบางคนอาจจะไปเรียนวิชาสหกรณ์ หรือจะเรียนการบัญชี เรียน

พาณิชยศาสตร์ ที่มีเล่าเรียนกันในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเวลานี้ พวก

นัน้จะสงเคราะห์ว่าเขาจะประกอบอาชพีสาขาทางเศรษฐศาสตร์ได้ไหม 

หรือต้องเป็น Economics โดยตรงไหม

ป๋วย: ความหมายของผมอย่างที่ว่านี้ เป็นความหมายอย่างกว้าง คลุม

ถึงพาณชิยศาสตร์ แต่เนือ่งจากผมไม่ใช่เป็นนกับญัช ีกเ็ลยไม่สามารถ

จะคิดเผื่อส�าหรับนักเรียนที่จะไปเรียนการบัญชีได้ แต่ผมคิดว่าการ

บัญชีจะมีประโยชน์แก่เศรษฐศาสตร์อยู่ในทางประกอบ แต่เศรษฐ- 

ศาสตร์ที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ รวมทั้งการธนาคาร การคลัง การงบประมาณ 

การสหกรณ์ ก็ควรจะรวมด้วยการพาณิชย์การบริหารธุรกิจ

จ�ำนง: วชิาเหล่าน้ีกน็บัเกีย่วเนือ่งอยู่ในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ทัง้นัน้?
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ป๋วย: ใช่ครับ

จ�ำนง: รวมทั้งสถิติด้วย

ป๋วย: ใช่ครับ

จ�ำนง: คุณวุฒิ ความโน้มเอียง หรือนิสัยใจคอของผู้เรียนก็คงจะมา

ทางๆ เดียวกัน คงจะไม่ห่างกันมากนัก ใช่ไหมครับ?

ป๋วย: กอ็าจจะห่างกนัมากครบั คอือย่างพวกทีอ่ยากจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ทางสถตินิี ้อาจจะไม่ต้องเรยีนทางภูมศิาสตร์ประวตัศิาสตร์มากนกั แต่

จ�าเป็นท่ีจะต้องรู้คณิตศาสตร์สงู อาจจะมเีหลือ่มล�า้กันนดิหน่อย หรอื

พวกท่ีเรยีนพาณชิย์อาจจะไม่จ�าเป็นจะต้องวชิาการในด้านประวติัศาสตร์

มากนัก แต่ภูมิศาสตร์จ�าเป็น

จ�ำนง: ที่เราแนะวิชาชีพเกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เราก็เชื่อว่ามี

ความส�าคัญยิ่งส�าหรับพัฒนาประเทศชาติ และมีความจ�าเป็นรีบด่วน

ท่ีควรจะต้องส่งเสริม เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น คือหมายความว่า 

หวังที่จะก้าวหน้า มีทางที่จะได้ดิบได้ดี พูดกันอย่างสามัญเรา มีช่อง

ทางมาก มีคนต้องการอย่างมาก...

ป๋วย: ทกุวนันีใ้นหน่วยราชการเองกจ็�าเป็นท่ีจะต้องใช้นกัเศรษฐศาสตร์ 

เป็นจ�านวนมาก เริม่ตัง้แต่ส�านกันายกรฐัมนตร ีมากส็�านกังบประมาณ 

สภาพฒันาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิกระทรวงการคลงั กระทรวงเศรษฐ- 

การ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสหกรณ์ กระทรวงเกษตร ฯลฯ รูส้กึ

ว่าเข้าไปคร่ึงรัฐบาลเข้าไปแล้วที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ 

และนอกจากนัน้กย็งัจะมบีรษัิท ห้างร้านต่างๆ ธนาคารเอกชน ซึง่จ�าเป็น

มากทีเดียวครับ ผมรู้สึกว่าถ้าได้เรียนมาก ในทางใดทางหนึ่งในแขนง

ของเศรษฐศาสตร์ได้เรยีนให้ลกึซึง้จรงิๆ และความรูจ้รงิๆ แล้ว ผมเชือ่

แน่ว่าประเทศชาติยังมีความต้องการอีกมากด้วย
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จ�ำนง: เท่าท่ีเราได้ทราบกนัมา กรู้็สึกว่า วิชาเศรษฐกิจก็แทรกเป็นยาด�า

อยูทุ่กๆ แขนงวชิา เพราะฉะนัน้กเ็ป็นวชิาทีก่ว้างขวางมาก แล้วกอ็ย่าง

ที่ ดร.ป๋วยพูดเมื่อกี้นี้ ก็ยังมีโอกาสอีกมากส�าหรับผู้ที่ศึกษาวิชานี้แต่

จะต้องพจิารณาว่าตวัเองมคีวามเหมาะสม ตามทีแ่นะน�าหรอืไม่ คอืว่า 

ถ้าไม่เหมาะสมไปเรียนเข้าก็จะล�าบาก

ป๋วย: ควรจะไปเรียนวิชาอื่น ที่ตัวเองถนัด

มีข้อหนึ่งท่ีผมอยากจะเติมสักนิด ถ้ามีเวลา คือ อย่าถือว่า

นักเรียนไปเข้าที่ไหนไม่ได้ แล้วจึงจะมาเรียนเศรษฐศาสตร์ หลักข้อนี้

ผมว่าควรจะใช้ได้ส�าหรับวิชาทุกแขนงเลย ควรที่จะปักใจเสียก่อนว่า

เรามีความช�านาญและความรักวิชาใด แล้วก็มุ่งเรียนทางนั้นจึงจะได้

ผลดี

จ�ำนง: เคยมีกรณีมาแล้ว

ป๋วย: ก็คงจะมีบ้าง

จ�ำนง: เห็นจะไม่เข้าที

ป๋วย: ไม่ว่าแขนงไหน ก็ควรถือหลักเช่นนี้

จ�ำนง: ไม่ใช่เป็นวชิาส�าหรบัทีจ่ะรองรบั หรอืเป็นฐานรองรบั หรอืส�าหรบั

เผื่อเลือก อะไรท�านองนี้ จะมุ่งเรียนทางนี้ก็เอาเลย ใช่ไหมครับ

ป๋วย: ครับ

จ�ำนง: ขอบคุณ ดร.ป๋วย มาก



เศรษฐศาสตร์ในฐานะที่เป็น

วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน แปลจากสุนทรพจน์  

“Economics as a Branch of Sciences” 

ที่อาจารย์ป๋วยแสดง ณ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๐๕ 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอภิปรายในสมาคมทางวิชาการแห่งนี้ 

ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่เป็นการผิดกาลเทศะที่มากล่าวถึงนิยามของค�าว่า

เศรษฐศาสตร์ตามที่มีผู้ให้ค�านิยามไว้ต่างๆ กัน อีกท้ังจะขอกล่าวถึง

ความยุ่งยากบางอย่างโดยย่อที่เผชิญหน้านักเศรษฐศาสตร์ และ

นักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ในบ้านเราอยู่เวลานี้

หากมใีครไปถามนกัศกึษาทีเ่รยีนเศรษฐศาสตร์อยูท่ีธ่รรมศาสตร์

ว่า พวกเขาเรียนอะไรกนัท่ีน่ัน นักศกึษากค็งจะตอบว่าเรยีนศิลปศาสตร์

สัก ๒ ส่วน (ซึ่งรวมวิทยาศาสตร์ด้วย) กฎหมาย 1 ส่วน และวิชา

จิปาถะอีก 1 ส่วน เช่น การเงินและการธนาคาร ที่จุฬาลงกรณ์มหา- 

วิทยาลัยสอนเศรษฐศาสตร์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ

ข้าพเจ้าได้ยินมาว่ามอีาจารย์หนุม่และหวัก้าวหน้าอยูใ่นคณะรัฐศาสตร์

ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ยังคงกระมดิกระเมีย้นแอบ

อยู่ข้างหลังสหกรณ์การเกษตร กล่าวโดยสรุป เศรษฐศาสตร์ยังไม่ได้

ปรากฏตัวเด่นชัดในด้านการศึกษาและความเข้าใจในเมืองไทย
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หนัมาหาอรสิโตเตลิ ดซิูว่าอรสิโตเตลิได้พดูถึง “Economica” ไว้

ว่าอย่างไรบ้าง ในยคุสมยัทีอ่ริสโตเตลิมชีวิีตอยูน่ัน้ เป็นทีเ่ข้าใจโดยทัว่

กนัว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วย “การจัดระเบียบในครวัเรอืน และใช้

หน่วยครวัเรอืนให้เป็นประโยชน์” แม้ว่าใน Book II ของเขา อรสิโตเตลิ

ได้เอ่ยถึงค�าว่า เศรษฐศาสตร์กษัตริย์ (Royal Economy) เศรษฐ- 

ศาสตร์นักปกครอง (Satrapic Economy) เศรษฐศาสตร์การเมอืง (Poli- 

tical Economy) และเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคล (Personal Economy) 

แต่ส่วนที่น่าสนใจมากกว่านี้ใน Book I ของเขาคือ การกล่าวถึงความ

หมายของค�าว่า “ภรรยา” ข้าพเจ้าขออนญุาตออกนอกเรือ่งสกัเลก็น้อย 

โดยขอยกข้อความบางตอนจาก Economica มาอ่านให้ท่านฟังดังนี้

“แรกสุดและส�าคญัท่ีสดุคอื บ้าน แล้วก็ภรรยา...” (Book I – 2)

“โดยที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในครัวเรือน ความเอาใจใส่จะต้องให้แก่

ภรรยาก่อน ด้วยว่าการมีชีวิตร่วมกันเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่ธรรมชาติได้

มอบให้แก่หญิงและชาย” (Book I – 3)

“มกีฎเกีย่วกบัภรรยาโดยเฉพาะอยูห่ลายข้อ มอียูข้่อหนึง่กล่าว

ว่าพงึหลกีเลีย่งการท�าผดิพลาดใดๆ ต่อภรรยา ซึง่จะช่วยให้ชายท�าผดิ

พลาดน้อยลงด้วย ความผิดข้อหนึ่งของสามีคือการสร้างความสัมพันธ์

นอกบ้าน อย่างเช่น การร่วมประเวณี จริงอยู่แม้ชายจะไม่ควรฝืน

ธรรมชาติ คือไม่ข้องเกี่ยวด้วยโดยสิ้นเชิง ทั้งไม่ควรท�าตัวแบบขาดไม่

ได้ แต่ท่ีควรท�าคอื ให้พอใจกบัสภาพทัง้ทีข่าดและไม่ขาด สิง่ที ่Hesiod 

กล่าวไว้นับว่าดีทีเดียว

“ชายควรแต่งงานกบัหญงิ หญงิจะเรยีนรูว้ธิเีอาตวัรอดจากชาย

ได้” (Book I – 4) 

เราจากชาวกรีกไว้เพียงเท่านี้ แล้วหันไปปรึกษาหารือกับชาว

สก๊อตบ้าง ก็อดัม สมิธไงล่ะ

“ในฐานะทีเ่ป็นศาสตร์สาขาหนึง่แห่งรฐับุรษุและผูต้รากฎหมาย
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เศรษฐศาสตร์การเมือง มีจุดมุ่งหมาย ๒ ประการ ประการแรก เพื่อ

แสวงหารายได้จ�านวนมากพอให้แก่ประชาชน หรือเหมาะสมกว่านั้น

คือช่วยประชาชนสามารถหารายได้จ�านวนมากนัน้ได้ ประการที ่๒ คอื

การแสวงหารายได้ส�าหรับรัฐและเครือจักรภพเพื่อใช้จ่ายในกิจการ

สาธารณประโยชน์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งทั้ง

ประชาชนและผู้มีอ�านาจ” (Book IV – intro – Wealth of Nations) 

เป็นที่น่าสังเกตว่าอดัม สมิธ ไม่ได้กล่าวว่า เศรษฐศาสตร์ควร

มุง่หมายทีจ่ะสร้างความร�า่รวยแก่กลุม่คนทีเ่ป็นข้าราชส�านัก นกัการเมอืง 

รัฐมนตรี นายพล หรือข้าราชการ ตรงกันข้าม สมิธก้าวหน้าไปกว่า

นั้น โดยกล่าวว่า “สิ่งมีชีวิตประเภทที่เต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่เพทุบายที่

เรยีกขานอย่างธรรมดาสามญัว่ารัฐบุรุษหรือนกัการเมืองนัน้ เป็นพวกที่

ท�างานอยูใ่นหน่วยงานทีห่าความแน่นอนอะไรไม่ได้” (Book IV – Ch.II) 

คาร์ล มาร์กซ์ล่ะ พูดถึงเศรษฐศาสตร์ว่าอย่างไรบ้าง ท่าน

ประธานโปรดถามข้าพเจ้าอีกครั้งภายหลังได้ยกเลิกการใช้กฎอัยการ

ศึกแล้ว

ส่วนอลัเฟรด มาร์แชล ได้กล่าวว่า “เศรษฐศาสตร์เป็นการศกึษา

การด�ารงชีพธรรมดาสามัญประจ�าวันของมนุษยชาติ เป็นการศึกษา

การกระท�าของบุคคลและสังคม ซ่ึงเกีย่วพนัใกล้ชดิกับความส�าเรจ็ และ

การใช้วัตถุสิ่งของซึ่งจ�าเป็นต่อการอยู่ดีกินดี ดังนั้น ในด้านหนึ่ง

เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศกึษาความมัง่คัง่ และในอีกด้านหนึง่ซึง่ส�าคัญ

กว่า คือ การศึกษาเกี่ยวกับตัวคน” (Principles I.I.1)

“สิ่งที่เศรษฐศาสตร์ได้เปรียบกว่าสาขาอื่นของสังคมศาสตร์คือ

ขอบเขตอันจ�ากดัของวิชาเศรษฐศาสตร์ ท�าให้มวีธิกีารศกึษาทีค่่อนข้าง

เป็นระเบยีบชดัเจนพอสมควร เศรษฐศาสตร์เกีย่วข้องโดยตรงกบัความ

ต้องการ ความอยากได้ และธรรมชาตทิีน่่าสงสารอ่ืนๆ ของมนษุย์ แรง

จูงใจที่สามารถแสดงออกได้ และสามารถกะประมาณหรือวัดออกมา



๓๐๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ได้ด้วยวธิกีารบางอย่างซึง่ให้ผลลพัธ์ค่อนข้างใกล้เคยีงกบัความเป็นจริง 

ดังนั้นจึงสามารถหาทางแก้ไขด้วยวิธีการอย่างเป็นศาสตร์เป็นระบบ 

(I.II.1)

มาร์แชลเพิ่มเติมต่อไปว่า การที่อ้างว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเป็น

ศาสตร์ ท�าให้เศรษฐศาสตร์สามารถรบัมอืกบัการทดสอบจากภายนอก

ได้และมีความสอดคล้องอยู่ภายใน (I.II.7)

ย้อนกลบัมาหามาร์แชลอกี ก่อนอืน่ข้าพเจ้าขอแทรกไว้ทีน่ีว่่าสิง่

ทีม่าร์แชลเรียกว่า “แรงจงูใจ” นัน้ หมายถงึแรงจงูใจทางการเงนิ (mo- 

netary incentives) มาร์แชลคงไม่ได้คดิกนัมากนกัว่าในกลางศตวรรษ

ที่ ๒๐ นั้น นักธุรกิจชาวยุโรปบางส่วนหรือหน่วยธุรกิจจะกระท�าการ

สิ่งใดลงไปด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังเช่นที่ปรากฏใน

เมอืงไทย ขอยกตวัอย่างธรุกจิของชาวฝร่ังเศสและความร่วมมอืระหว่าง

อิตาเลียน–ไทย ที่เสนอจะให้มีการส�ารวจถึงความต้องการสนามบิน

พลเรือนแห่งที่ ๒ ในเขตกรุงเทพฯ และบริษัทเยอรมันแห่งหนึ่งเสนอ

ช่วยส�ารวจการขุดอุโมงค์ใต้แม่น�้าเจ้าพระยา ทั้ง ๒ รายนี้อาสาท�าให้

เปล่า ไม่คิดเงินใดๆ อีกทั้งไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค�านิยามของเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า

ยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เป็นของศาสตราจารย์ไลออนนีล รอบบินส์ 

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่กล่าวถึงการแบ่งสรรทรัพยากรอันมีอยู่จ�ากัด

เพือ่สนองความต้องการของมนุษย์อนัมไีม่จ�ากดั หากค�านยิามนีถ้กูต้อง

ก็หมายความว่า หน้าที่ของนักเศรษฐศาสตร์และนักศึกษาเศรษฐ- 

ศาสตร์จะไม่จ�ากัดอยู่เพียงการศึกษาเรื่องการเงิน การธนาคาร ภาษี 

งบประมาณ การค้า ธรุกิจ การเกษตร และอตุสาหกรรม เพราะความ

ต้องการของมนษุย์มไีม่จ�ากดั นกัเศรษฐศาสตร์จงึต้องเข้าใจและศึกษา

ทกุๆ เร่ืองนบัแต่การแพทย์จนถงึการศกึษา นบัแต่ถนนจนถงึเมอืงและ
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หมู่บ้าน ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยจนถึงการวางผังเมือง ฉะนั้นจึงไม่น่าสงสัย

เลย เห็นมีผู้คนท่าทางมีงานล้นมือในมาดของนักเศรษฐศาสตร์ตามที่

ต่างๆ อาทิ ส�านักนายกรัฐมนตรี ส�านักงบประมาณ สภาวางแผน

พัฒนากระทรวงทบวงกรม ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน ฯลฯ 

หรือแม้แต่ในสมาคมสังคมศาสตร์ และไม่น่าสงสัยอีกเช่นกันว่า ทุก

วันนี้มีการท�าบาปและก่ออาชญากรรมในนามของนักเศรษฐศาสตร์ใน

ระบบเศรษฐกิจและในการพัฒนาเศรษฐกิจ

นกัเศรษฐศาสตร์กเ็ช่นเดยีวกบันกัวชิาการแขนงอืน่ คอื มหีน้า

ที ่“รวบรวมข้อความจรงิ เรยีบเรยีงและตคีวามข้อความเหล่านัน้ พร้อม

ทั้งหาข้อสรุป” (Marshall I. III.) เหล่านี้นับว่าเป็นหน้าที่อันหนักอึ้ง

ส�าหรับนักสังคมศาสตร์โดยเฉพาะ หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์คือหา

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ติดตามและแสวงหาความจริง เช่น นัก

ธรณีวิทยาศึกษาก้อนหินก้อนหนึ่ง และก้อนหินนั้นไม่สามารถที่จะ

กล่าวเทจ็ได้ ตรงกนัข้าม สมมตุว่ิานกัเศรษฐศาสตร์คนหนึง่จากส�านกั

งบประมาณก�าลังสอบถามอธิบดีคนหนึ่ง นักเศรษฐศาสตร์ผู้น้ีไม่อาจ

ถือว่าอธิบดีนี้เป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง อย่างน้อยนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้จะ

ต้องให้ความเคารพนับถืออธิบดีนั้นอยู่บ้าง แต่ทว่าภายในใจลึกๆ แล้ว

เขาไม่อาจตกลงปลงใจได้ว่าสิง่ทีฟั่งจากท่านอธบิดท่ีานน้ันเป็นความจรงิ

ทั้งสิ้น ไม่มีอื่นใดนอกจากความจริง เพราะใครๆ ก็ถูกชักน�าให้เขวได้

โดยความเท็จสารพัดแบบ บ้างก็เกิดจากความตกหล่น บ้างก็เกิดจาก

การเปรียบเทียบแบบผิดๆ บ้างก็เกิดจากความมดเท็จ เพ่ือให้เห็นชัด

ขึ้นจะขอยกตัวอย่าง หากมีใครต้องการชักจูงให้ท่านเห็นคล้อยตามว่า 

โครงการสร้างถนน ก. เป็นโครงการดแีละประหยดัเงนิ เขาก็อาจใช้วธีิ

บอกว่าโครงการสร้างถนน ก. นี้ถูกกว่าโครงการสร้างถนน ข. ทั้งนี้

โดยไม่พูดให้ชัดว่า โครงการสร้างถนน ข. นั้นมีทั้งการถางป่า ซื้อที่ดิน

คืน และอะไรใหม่ๆ อีกสารพัด ขณะเดียวกันถ้าศึกษาโดยตลอดแล้ว 
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จะเห็นได้ว่าถนน ก. นั้นมีอยู่แล้ว รถราทุกชนิดก็วิ่งอยู่แล้วเป็นปกติ 

งานของโครงการ ก. จึงไม่ใช่งานก่อสร้างถนน แต่เป็นงานซ่อมแซม

และปรบัปรุงถนนต่างหาก ท่ีร้ายกว่านัน้คอือธบิดท่ีานนัน้กย็งัคงอบุเฉย

ไม่บอกคุณว่า ทีแรกเขากป็ระมาณการจ่ายโครงการ ก. ต�า่กว่านีม้าก

นอกจากนี้ ความจริงอาจถูกบิดเบือนด้วยวิธีการสืบสวนแบบ

ผิดๆ เมื่อเร็วๆ นี้มีนายธนาคารคนหนึ่งมาบ่นให้ฟังเก่ียวกับพนักงาน

ของเขา พวกเราก็แนะว่าควรจะไปศกึษาประวตัใิห้ตลอดก่อนจะว่าจ้าง

เพราะลูกจ้างบางคนของเขาก็เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่าถูกให้ออกจาก

ธนาคารอืน่มาแล้ว เพือ่นคนนีก้เ็ผยว่า “ผมได้สบืสวนมาโดยตลอดแล้ว

โดยขอค�าแนะน�าจากหน่วยสืบสวนของกองทัพเชียวนะ”

นักวิทยาศาสตร์มักจะได้เปรียบพวกเราตรงที่ธรรมชาติอาจจะ

ผดิกฎผิดเกณฑ์บางครัง้บางคราว แต่ในความผดิกฎนัน้ก็ต้องมเีหตผุล

สอดคล้องต้องกันเสมอ ส่วนมนุษย์นั้นมักจะท�าตัวฝืนธรรมชาติและ

อยู่เหนือเหตุผล ท่านอยากได้ตัวอย่างไหม

ปัญหา: การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ

ค�าตอบ: ขุดอุโมงค์ใต้แม่น�้าเจ้าพระยาสิ

ท่านประธาน นักเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์ก็เพราะระบบและ

ทรัพยากรของเรามีแต่ความไม่สมประกอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน สังคม 

และการจัดองค์การ สรุปแล้วคือไม่มีระบบสมบูรณ์แบบ ผู้ว่าการ

ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวไว้เร็วๆ นี้ว่า “ข้าพเจ้าคงไม่มี

ชีวิตอยู่ได้จนถึงวันที่ระบบสมบูรณ์แบบแพร่ขยายไปทั่ว เพราะถึงวัน

นัน้พวกเราคงจะหางานท�าไม่ได้” แต่เรานกัเศรษฐศาสตร์ในการติดตาม

ศึกษาหาความจริงและฝึกฝนวิชาการ เราต้องไม่เอาแต่ศึกษา เอาแต่

ประสทิธภิาพ แต่เราต้องมคีวามซ่ือตรง แสดงออกซึง่ความซือ่ตรง และ

ซื่อตรงพอที่จะสนับสนุนชักชวนผู้อื่นให้ซื่อตรงด้วย



เศรษฐศาสตรบัณฑิต�

อันพึงปรารถนา
พิมพ์ครั้งแรกใน สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 1 ตุลาคม ๒๕๐๖

วงราชการ รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน ขณะนี้ต้องการใช้

นักเศรษฐศาสตร์ และถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่พิถีพิถันที่จะต้องให้ได้นัก

เศรษฐศาสตร์ที่ศึกษามาจากต่างประเทศ เศรษฐศาสตรบัณฑิตจาก

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็เป็นที่ปรารถนา ถ้ามีคุณภาพดีพอ

อย่างไรจึงจะเป็นเศรษฐศาสตรบัณฑิตอันพึงปรารถนา ในฐาน

ท่ีผู้เขียนมีหน้าที่ในหน่วยราชการที่ต้องการเศรษฐศาสตรบัณฑิตอยู่ 

คงจะเป็นการสมควรที่จะเสนอความคิดเห็นไว้ ณ ที่นี้ จะถูกหรือผิด

แล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป

ข้อแรกไม่จ�าเป็นจะต้องกล่าวอธบิาย เพยีงแต่เอ่ยกค็งพอ เพราะ

ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของนักเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ต้องการ

หนุ่มและสาวที่มีสุจริตธรรม ไม่ทะเยอทะยานใคร่จะร�่ารวยรวดเร็วจน

เกินไปนัก มีอุตสาหะมานะพากเพียร เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ 

และแสวงหาความรู้ความช�านาญต่อไปจากหน้าที่ที่กระท�า

คุณสมบัติในทางวิชาการนั้นเป็นเรื่องที่จะพรรณนาให้ละเอียด

ยิ่งขึ้นในบทความนี้

เศรษฐศาสตรบัณฑิตไม่จ�าเป็นต้องรอบรู้หรือรู้อย่างลึกซึ้งใน

แขนงเศรษฐศาสตร์ทกุแขนงวิชา กล่าวคอื ไม่จ�าเป็นต้องรู้เรือ่งเศรษฐ- 

ศาสตร์ให้หมด ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ ผูใ้ดอ้างว่าตนรอบรูห้มดทัง้การธนาคาร 
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การเงิน การคลงั การค้าภายในภายนอกประเทศ การผลติ การพฒันา 

ฯลฯ ผู้นั้นเป็นเทวดา ซึ่งพวกเราเกิดมานานแล้วยังไม่เคยพบเคยเห็น

แต่อีกนัยหนึ่ง เศรษฐศาสตรบัณฑิตพึงมีวิชาทางทฤษฎีไว้เป็น

เครือ่งมอืใช้ได้อย่างกว้างๆ เผือ่ไว้ตามแต่โอกาสจะต้องใช้ ถ้าต้องเผชญิ

กบัปัญหาแขนงใดหรอืประเดน็ใดประเดน็หนึง่กท็�าการศกึษาจบัปัญหา

นั้นได้ แล้วน�าเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์วิจัยอนุโลมเข้ากับ

ปัญหานั้นๆ ฉะนั้นเศรษฐศาสตรบัณฑิตจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ มใิช่แต่จะเรียนว่าเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างใด 

(ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ภาคพรรณนา หรือ descriptive) 

แต่ต้องเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ (analytical) เพื่อแยกธาตุของปัญหา เพื่อ

สังเกตเห็นปัญหาได้ถ่องแท้ และเพื่อแสวงหาวิถีทางอันถูกต้องที่จะน�า

ไปสู่การขบปัญหาตามความต้องการ

ถ้านกัเรียนเศรษฐศาสตร์เรยีนแต่เพยีงทฤษฎลีอยๆ ไม่ได้เรยีน

ให้ลึกซึ้งในบางแขนง ก็ไม่สมบูรณ์ เสมือนหนึ่งมีแต่เครื่องมือและรู้วิธี

ใช้ แต่ไม่เคยลองใช้ ฉะนัน้จ�าเป็นทีจ่ะต้องเล่าเรยีนฝึกฝนให้ลกึซึง้อย่าง

ที่เรียกกันว่า specialization ในแขนงใดแขนงหนึ่ง เฉพาะอย่างยิ่งใน

แขนงท่ีตนตัง้ใจจะถอืเป็นอาชพี เช่น เศรษฐกจิการคลงั เศรษฐกจิการ

ธนาคาร เศรษฐกจิการขนส่ง เศรษฐกจิการค้า เศรษฐกิจการสาธารณปู- 

โภค สาธารณูปการ เป็นต้น การเรียนและฝึกฝนอย่างลึกซึ้งในบาง

แขนงกบัมทีฤษฎเีป็นหลักอยูแ่ล้วจะช่วยนกัเศรษฐศาสตร์ได้ ๒ สถาน 

คือ ท�าให้เชี่ยวชาญในแขนงท่ีฝึกฝนอยู่นั้นดีขึ้น และเมื่อได้เคยขบ

พจิารณาปัญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่มาแล้ว ย่อมจะสามารถเพ่งเลง็ปัญหา

เรื่องอื่นได้ถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น

ถ้าเราจะเรยีนเป็นนกัเศรษฐกจิ จะเรยีนแต่เพยีงเศรษฐศาสตร์

ก็คงจะพอ แต่เราจะเรียนเป็นบัณฑิตเพื่อให้ได้ปริญญาเศรษฐศาสตร- 

บัณฑิต วิสัยบัณฑิตย่อมต้องพิจารณาเร่ืองต่างๆ ในกรอบแห่งความ
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เป็นจริง และความเป็นจริงแห่งสังคมศาสตร์นั้นย่อมสัมพันธ์กันเป็น

ลกูโซ่ จะพจิารณาเศรษฐกจิโดดๆ หาได้ไม่ ฉะนัน้วชิาอืน่ทีจ่ะต้องเรยีน

ประกอบกบัเศรษฐศาสตร์ย่อมมอียู่หลายวชิาเพือ่อบรมฝึกฝนให้สมบูรณ์ 

ที่เห็นได้ชัดก็คือ วิชาสถิติ ปรัชญาสังคม ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 

ภมูศิาสตร์ ระบบการปกครอง การบัญช ีกฎหมายบางลกัษณะ เป็นต้น

วชิาประกอบเหล่านี ้แต่ละวชิากม็คุีณค่าเสรมิเศรษฐศาสตร์ทัง้

นั้น แม้แต่บางวิชาซึ่งมองเผินๆ คงจะไม่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เท่าใด

นัก เช่น ชีววิทยาและวิชาว่าด้วยกรรมพันธุ์ แต่ถ้าพิจารณาดูให้ลึกซึ้ง

แล้วจะเห็นได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ที่วิจัยปัญหาประชากรจะไม่เรียน

วิชาดังกล่าวเสียบ้างย่อมไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ข้อที่ไม่ควรลืมคือ ประเด็นที่เราก�าลังพิจารณา

กนัอยูน่ีเ้ป็นประเดน็ท่ีว่าจะให้นกัเศรษฐศาสตร์มีคุณสมบตัอิย่างใดบ้าง 

ถ้าหากจะน�าเอาวิชาต่างๆ ที่เป็นวิชาประกอบมาให้นักเรียนเศรษฐ- 

ศาสตร์เรียนมากจนเกนิไปนกั จะไม่ได้เศรษฐศาสตรบณัฑติ จะกลาย

เป็นจับฉ่ายบัณฑิตอย่างที่มีปรากฏกันอยู่ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ใช ่

เศรษฐศาสตรบัณฑิตอันพึงปรารถนา อาจเหมาะสมแก่งานอื่นๆ แต่

ไม่เหมาะสมกบังานทีจ่ะรบัท�าฐานนกัเศรษฐศาสตร์ ฉะนัน้วชิาประกอบ

ที่จะต้องเรียนในขั้นปริญญาตรีนั้นไม่ควรจะเกินปีละ 1 หรือ ๒ วิชา 

และควรเลือกให้เหมาะกับสาขาเศรษฐศาสตร์ที่นักเรียนผู้หนึ่งๆ จะ

เรยีนลกึซึง้ เช่น นกัเศรษฐศาสตร์การค้ากค็วรรูก้ฎหมายพาณิชย์บ้าง 

รู้การบัญชีบ้าง เป็นต้น

วชิาทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นทัง้วชิาเอกและวชิาประกอบ นกัเรยีน

ย่อมต้องใช้วิธีฝึกฝนด้วยตนเอง คือ ฟัง อ่าน คิด เขียน ถ้าฟังค�า

บรรยาย จดค�าบรรยาย แล้วกรรมการออกข้อสอบตามค�าบรรยายจะ

เห็นว่าขาดการอ่านและการคิด ใช้ไม่ได้ ฉะนั้นเศรษฐศาสตรบัณฑิต

อันพึงปรารถนาควรจะฝึกตนให้อ่านหนังสือต�าราได้อย่างกว้างขวาง 
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และฝึกตนให้คิดริเริ่มตั้งปัญหาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกับเพื่อนนักเรียน

ด้วยกัน และอาจารย์จะช่วยเรื่องนี้ได้ดีด้วยการแนะหนังสือต�าราอื่นๆ 

นอกจากค�าบรรยายของตนให้นักเรียนอ่าน กับออกข้อสอบนอกค�า

บรรยายเพื่อให้เฉลยปัญหาด้วยความคิดริเริ่มของนักเรียน

การอ่านอาจจะต้องอาศยัต�าราต่างประเทศ แต่ก็ไม่จ�าเป็นเสมอ

ไป เช่น ต�าราการคลัง ต�าราทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เวลานี้มีเป็นภาษา

ไทยมใิช่น้อย แต่อย่างไรกต็าม ภาษาต่างประเทศเป็นเครือ่งมอืส�าคญั 

ไม่แต่เฉพาะในการอ่านต�าราเท่าน้ัน การประกอบอาชพีทกุวนัน้ีต้องใช้

ภาษาต่างประเทศอยู ่ฉะนัน้อย่างไรๆ กต้็องเรียนภาษาต่างประเทศด้วย

ถ้าเรามีชีวิตที่คาดว่าจะยืนยาวไปกว่าร้อยปี และมีทุนทรัพย์ทั้ง

ทางส่วนตัวและประเทศชาติมากมาย พวกเราจะเรียนชั้นปริญญาตรี

กันสักคนละ ๕–๖ ปี แล้วเรียนปริญญาชั้นสูงอีก ๔–๕ ปี ก็คงจะไม่

เสียหายนัก แต่แท้จริงส่วนมากเมื่ออายุถึง ๒๓ หรือ ๒๔ ขึ้นไปแล้ว

คงจะต้องหางานท�า (ไม่ต้องกล่าวถึงการมีคู่รักมีครอบครัวก็ยังได้) 

ฉะนั้นจึงเป็นว่าส่วนมากควรจะส�าเร็จเป็นเศรษฐศาสตรบัณฑิตอันพึง

ปรารถนากันไม่เกินอายุ ๒๔ ปี ยิ่งอายุน้อยใกล้ ๒๐ ปีเข้าไปก็ยิ่งดี

ถ้าการค�านวณดังกล่าวถูกต้อง นักเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ควร

จะชกัช้าเสียเวลาไถลไปเรยีนวชิาอืน่เสยีนานนกั ทัง้วิชาเอกวิชาประกอบ

ต้องเรียนโดยวธีิฟัง อ่าน คดิ เขยีนอย่างจรงิจงั อย่างน้อย ๓ ปี ถ้า

น้อยกว่านัน้สติปัญญากยั็งฝึกฝนไม่พอทีจ่ะท�าให้เราเป็นนกัวชิาการอนั

พงึปรารถนาได้ ฉะนัน้เพือ่ให้ถูกหลักเศรษฐกจิ การสอนเศรษฐศาสตร์

ชั้นบัณฑิตจึงควรมีหลักสูตรดังที่บรรยายมาข้างต้นคือ สรุปได้ว่าให้

หนกัไปทางเศรษฐศาสตร์ทัง้ทฤษฎแีละการประยกุต์ให้มวีชิาประกอบ

แต่น้อยพอควร ให้รู้ภาษาต่างประเทศ และอย่าให้ไถลไปเรียนเรือ่งอืน่

มากนัก

แต่ทั้งนี้ย่อมต้องมีข้อสมมุติที่ส�าคัญอยู่อีกข้อหนึ่ง คือ เมื่อ
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นักเรียนจะเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษานี้จะต้องมีหลักวิชาดีพอสมควรมา

จากชั้นมัธยมศึกษา อย่างไรจึงท�าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่จะเข้า

มหาวิทยาลัยมีหลักวิชาได้ดีนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนสนใจอย่าง

ยิ่ง แต่ไม่สามารถใช้เวลามาบรรยายในบทความนี้ เพียงแต่ขอสรุป

ข้อคิดไว้สั้นๆ ดังนี้

(ก) ควรคัดเลือกนักเรียนมัธยมตอนปลายที่สามารถเข้ามหา- 

วิทยาลัยได้ให้มีจ�านวนน้อยพอสมควร แล้วสอนเป็นพิเศษเพื่อเตรียม

เข้ามหาวิทยาลัย (นอกนั้นควรสอนมากเหมือนกัน แต่ไม่เป็นพิเศษ 

เพราะจะตามไม่ทันและจะถ่วงผู้อื่นไม่ให้เจริญก้าวหน้า บางคนก็ควร

จะฝึกในด้านอาชีวศึกษาให้ได้ดีจริงๆ)

(ข) นกัเรยีนท่ีจะไปสูม่หาวิทยาลยัต้องสามารถเตรยีมตวัฝึกฝน

วิชาใกล้เคียงกับวิชาที่จะเลือกไปเรียนต่อ เช่น ถ้าจะไปเรียนเศรษฐ- 

ศาสตร์กต้็องมหีลกัทางประวัติศาสตร์ ภมูศิาสตร์ คณติศาสตร์ เป็นต้น 

แต่ไม่จ�าต้องเรียนฟิสิกส์หรือเคมีให้แตกฉานนัก

(ค) นักเรียนที่จะไปสู่มหาวิทยาลัยต้องฝึกฝนนิสัยการอ่าน

หนังสือ และฝึกฝนการคิดอ่านด้วยตนเอง

(ง) ระหว่างทีย่งัมไิด้มกีารปรบัปรงุระดบัมธัยมศกึษาให้เป็นไป

ตามความต้องการข้างต้นนี้ นักเรียนควรจะพึ่งตนเองให้มากกว่าปกติ 

สิง่ใดอ่อนอยูก็่มุง่แก้ไขด้วยการอ่านการศกึษานกึคดิเสยีแต่ปีแรกๆ ของ

อุดมศึกษา

ถ้ากระท�าได้ดงักล่าวข้างต้น ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าเศรษฐศาสตรบณัฑติ

ของเราจะเป็นที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าความคิดเห็นข้างต้นเป็น

ที่ถูกต้อง ขออย่าได้โยนทิ้งฐาน “ดีแต่หลักการ ปฏิบัติไม่ได้” ต้อง

พยายามปฏิบัติให้ได้ ถ้าเห็นว่าหลักการดี แต่ถ้าความคิดเห็นข้างต้น

ผิดตกบกพร่องด้วยประการใด ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการทักท้วง

วิจารณ์ตามวิสัยบัณฑิต



การบัญชีกับเศรษฐศาสตร์
ปาฐกถาที่การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๐๙ ณ ศาลาสันติธรรม

ท่านผู้เป็นประธาน สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษนักบัญชีผู้มีเกียรติ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณที่ได้ให้เกียรติเรียกมาพูดใน 

วนันี ้ในเวลานี ้ทัง้ๆ ท่ีท่านท้ังหลายได้รับความเหนด็เหนือ่ยฟังปาฐกถา

และประชมุกลุม่เรือ่งส�าคญัๆ เกีย่วกบัการสอบบัญชมีาแล้วหลายเรือ่ง

หลายยก ถ้าเป็นสามัญชนคงจะไม่สามารถทนฟังต่อไปได้ แต่ที่ท่าน

ทัง้หลายเป็นนกับัญชแีละนกับญัชมีคีวามบกึบนึอดทนเป็นพเิศษ ดงัที่

ผมจะได้กล่าวถึงในบางประการต่อไป

ตามปกติถ้าจะเกณฑ์ให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างผมมา con- 

frontasi กับบรรดานักบัญชีทั่วประเทศอย่างในที่ประชุมนี้ ย่อมจะก่อ

ให้เกิดความสะทกสะท้านหวาดเกรงเป็นก�าลัง เพราะตามทัศนะของ

ผมแล้ว นกับญัชหีาใช่ผูท่ี้เราจะพดูเล่นด้วยได้ไม่ ท่านเป็นนกักายกรรม 

เล่นหกคะเมนตีลังกาด้วยรายการและตัวเลขอย่างน่าพิศวง เช่น พวก

เราสามัญชนชัน้นักเศรษฐกจิ เวลาเราพดูถึงการลงทนุเป็นหุน้ในบรษิทั

จ�ากัด เราก็เรียกว่า “ลงทุน” แต่นักบัญชีท่านไม่เรียกอย่างนั้น ท่าน

เกิดจัดประเภทเป็นเดบิตหรือประเภทเครดิต ก็จ�าไม่ได้แน่ ขออภัย

ด้วย แต่ว่าท่านเรียกเป็นอย่างอื่น พวกเราได้ยินท่านนับถือลัทธิหนึ่ง

ว่าส�าคัญนักในวิชาของท่าน ดูเหมือนจะเรียกว่า double entry แต่



๓1๓ทัศนะทางการศึกษา

พวกเรานักเศรษฐศาสตร์อาจจะเชื่อถือโชคลางมากเกินไปก็เป็นได้ 

เรื่อง double counting เราถือกันนักว่าเป็นบาป ยิ่ง double cross 

ยิ่งร้ายใหญ่ ที่ผมพูดมาถึงตอนนี้ท่านทั้งหลายคงจะจับความส�าคัญได้

ข้อหนึ่งแล้วเป็นแน่นอนว่า เจ้าหมอนี่ไม่ประสีประสา เรื่องหลักการ

บัญชีของเราเสียหาย ก็ต้องสารภาพว่าเป็นจริงเช่นนั้น

นอกจากนักบัญชีตามทัศนะของผมจะเป็นนักเล่นกลอย่าง

ส�าคัญแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่มีความพากเพียรอดทนเป็นอย่างมาก ที่ว่า

อย่างน้ีก็เพราะเคยสังเกตเห็นว่า เมื่อครั้งหนึ่งเช่นเมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๐๔ ผมได้งบบัญชีการเงินแผ่นดนิจากกระทรวงการคลงั ก็มคีวาม

ดใีจเป็นอย่างยิง่ เพราะมหีวงัว่าจะได้เหน็ตวัเลขการเงนิของรฐับาล ได้

รู้สภาพการคลังและเศรษฐกจิกนัละ แต่เมือ่อ่านดโูดยละเอยีด ปรากฏ

ว่าเป็นงบปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ เลยจินตนาการไปว่า ท่านบัญชี 

บางคน ท่านคงจะนั่งท�าและสอบบัญชีกันหามรุ่งหามค�่ากันถึง ๘ ป ี

กว่าจะเสร็จ น่าชมความอดทนและน่าจะท�าให้นักบัญชีบางท่านไม่ใช่

แต่เชีย่วชาญในวิชาการบัญชอีย่างเดยีว ยงัสนัทดัในวชิาประวตัศิาสตร์

อย่างยอดเยี่ยม อนึ่ง มีนักบัญชีบางท่านท�าการบัญชีราชการอย่างที่

เกี่ยวข้องกับสงครามโลก เราเลิกสงครามมาแล้ว ๒๐ กว่าปี จนร�่าจะ

ท�าศกึใหญ่กนัใหม่อกีแล้ว บญัชนีัน้กด็เูหมอืนยงัช�าระอยู่ทกุวนันีย้งัไม่

เสรจ็ ผมได้ยนิว่าถ้าเป็นนกับัญชรัีฐวิสาหกจิบางแห่งแล้ว ยิง่มฤีทธิม์าก 

คือท่านท�าให้บัญชีหายไปเป็นเล่มๆ ก็ท�าได้

ไหนๆ ท่านก็ได้ให้ผมมาพูดกับท่านแล้ว แม้ว่าจะเป็นเวลาเย็น

ในวนัอาทิตย์ควรจะเลกิได้แล้ว กข็อได้โปรดอดทนต่อไปกับผมจนหมด

เวลา 1๖.๓๐ น. ตามก�าหนด ผมจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผมจะขอเล่านิทานให้ฟัง

ครั้งหนึ่งมีดาว ๓ ดวงจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ จะ
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เป็นด้วยเหตใุดไม่ปรากฏ แต่พระอนิทร์ท่านสาปไว้ว่าดาวทัง้ ๓ นีต้้อง

มาปฏิบัติงานร่วมกัน ถ้าร่วมกันได้เมื่อใด ก็จะเกิดสารัตถประโยชน์

แก่มนษุยชาติย่ิงนกั แต่ถ้าดาวทัง้ ๓ นีเ้กดิมาแล้วแยกย้ายกันไปคนละ

ทิศละทางก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนเป็นอัปมงคลทั้งทางส่วนตัวและ

ส่วนรวม

ดาวทั้ง ๓ นี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นชายรูปงามทั้ง ๓ 

คน ชื่อ นายสถิต นายบัญ และนายเศรษฐ ทั้ง ๓ คนเฉลียวฉลาดยิ่ง

นกั ได้เล่าเรยีนศลิปวิทยาอนัประเสรฐิทุกคน และมคีวามสนัทดัจัดเจน

กันไปคนละอย่าง นายสถิตเชี่ยวชาญในวิชาสถิติ นายบัญมีสมองดีไป

ในทางบัญชี และนายเศรษฐ (ถ้าทายมีรางวัล ท่านทั้งหลายคงกิน

รางวัลเป็นแน่) ก็รักเรียนถนัดไปในทางวิชาเศรษฐกิจ ต่อมาเม่ือชาย

รูปงามทั้ง ๓ นี้เติบใหญ่เป็นหนุ่มขึ้น ต่างก็มีความทะเยอทะยานที่จะ

ออกเผชญิภยัและรกัทีจ่ะไปผจญภยัไปโดยโดดเดีย่ว จงึได้แยกทางกนั

ไปคนละทิศ และเมื่อแยกกันไปก็สมจริงดังค�าสาปของพระอินทร์ คือ

แต่ละคนมอีาการวิปริต วิปลาส วิชาความรู้ท่ีได้เล่าเรยีนมากก็ลบักลาย

เป็นอวิชชา ความเฉลียวฉลาดที่เคยมีมาแต่ก�าเนิด ก็กลายเป็นฉลาด

แกมโกง

นายสถิตท�าการผจญภัยและเลี้ยงสัตว์ด้วยความชุ่ย ใช้วิธีสุกๆ 

ดิบๆ คือ ถ้าจะบอกอะไรแก่ใครๆ ก็โมๆ เมๆ เอา หรือบางครั้งก็ถึง

กบัเดาเอา หรอืยอมให้ผูท่ี้เป็นนายจ้างของตนนัน้บังคบัได้อย่างตรงตาม

แต่นายจ้างจะต้องการ เช่น ถ้าจะพิสจูน์ว่าน�า้จะท่วม นายสถติก็เหมอืน

กบัข้าราชการบางคนเมือ่ใกล้ผูใ้หญ่บอกได้ว่าน�า้จะท่วมครบั ถ้านายจ้าง

ต้องการจะพิสูจน์ว่าน�า้จะลด นายสถิตกห็าตวัเลขมาเสนอตามวชิาการ

ได้ว่า “น�้าจะน้อย” เหมือนจีนตัดเสื้อ ถ้าลูกค้าต่อว่า ว่าเสื้อหลวม ก็

บอกว่าซักน�้าแล้วหด ถ้าต่อว่าว่าเสื้อคับ ก็บอกว่าใส่ๆ ไปจะยืด หรือ

เหมือนหนึ่งที่โคลง โลกนิติ ท่านบัญญัติไว้ว่า หัวเต่ายาวแล้วสั้น เล่ห์
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ลิ้นทรชน นายสถิตแกประพฤติอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีชื่อเสียงเลื่อง

ลือไปทั่วโลก นายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งในยุโรปถึงกับเคยกล่าวถึงไว้เลย

กลายเป็นค�าพังเพยว่า There are three kinds of lies: damn lie 

statistics แปลว่า “มีการโกหกอยู่ ๓ ประเภท คือ ค�าโกหกประเภท

หนึ่ง ค�าโกหกฉิบหายประเภทหนึ่ง และสถิติอีกประเภทหนึ่ง”

นายบญัชายหนุม่รปูงามคนที ่๒ เดนิทางไปผจญภยัอีกทางหนึง่ 

โดยใช้วิชากายกรรมและวิชาเล่นกลผสมกับวิชาบัญชี เป็นต้นว่า เมื่อ

ได้ไปรับจ้างอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม เจ้านายไม่อยากให้แกท�าบญัชี

ตรงไปตรงมา แกก็ท�าบัญชีไม่ให้มันเสร็จไป อยากจะให้ท�าบัญชีให้

ยุ่งเหยิงจนอ่านไม่รู้เร่ือง แกก็ท�าให้ยุ่งได้ แม้เวลาที่ท�าบัญชีอย่างดี

เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมามีเรื่องที่ไม่ควรจะเปิดเผยกับใคร แกก็ใช้วิชา

เล่นกลท�าให้บัญชปีลาสนาการกายสูญไปได้ ต่อมานายบญัลาออกจาก

ราชการ ท�างานอยู่กับห้างร้านบริษัท นายบัญก็ช�านาญในการท�าบัญชี

เป็นจ�านวนมากกว่าเดิม คือท�าทีละ ๒ บัญชี หรือมากกว่านั้นข้ึนไป 

บัญชีหนึ่งส�าหรับให้สรรพากรตรวจดู แต่อีกหลายบัญชีนอกนั้นท�าไว้

ส�าหรับใช้กันภายใน จ�านวนบัญชีที่ท�ากันนั้น ก็แล้วแต่ความจ�าเป็นที่

จะต้อง double entry เพื่อจะ double cross กันกี่ทอด เวลานายบัญ

เบื่อการผจญภัยกับพ่อค้าธรรมดา นายบัญอาจจะไปสมัครเข้าท�างาน

กับธนาคารพาณิชย์ ทีนี้แกใช้ความรอบรู้ของแกกว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น 

ผูจ้ดัการธนาคารพาณิชย์บางท่านต้องการจะอปุโลกน์ช่ือบญัชสีมญาขึน้

มา เพื่อประสงค์จะเบียดเบียนเอาเงินของผู้ฝากไปใช้เป็นการส่วนตัว 

นายบัญก็สามารถสร้างชื่อและเจ้าของบัญชีเงินฝากได้ด้วยวิธีอัศจรรย์

คล้ายกบัพระผูเ้ป็นเจ้าสร้างมนษุย์ได้จากอากาศธาต ุชือ่เสยีงของนาย

บญัในไม่ช้าก็โด่งดงั กระจายแต่ไม่เลือ่งลอืเท่ากับนายสถติ เพราะบญัชี

ต่างๆ ที่นายบัญท�านั้น นายบัญก็เป็นผู้สอบเองและรับรองว่าถูกต้อง

เสร็จไปแล้ว ท�านองเดียวกันกับค�าพังเพยที่ว่า ไทยท�า ไทยซื้อ ไทยใช้ 
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ไทยเจริญ จ�าเริญ

นายเศรษฐชายหนุม่รูปงามคนที ่๓ กม็ใิช่เล่น เมือ่เร่ิมออกผจญ

ภยัท�างานใหม่ๆ กเ็งอะๆ งะๆ ไม่เป็นประสีประสา เหมอืนนกัเรยีนนอก

ที่กลับจากต่างประเทศมาใหม่ๆ มีความทระนงตนว่ามีวิชาความรู้เลิศ

มนษุย์ แต่แท้จริงไม่มคีวามเข้าใจในสภาพความเป็นจรงิและปัญหาของ

ชีวิตของมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งในโลกมนุษย์ประเทศไทย ฉะนั้นจึง

ท�างานไม่ได้ผลสมดังค�าพังเพยท่ีว่า “เศรษฐศาสตร์น�าเอามาใช้กับ

ประเทศไทยไม่ได้” ต่อมาเมื่อนายเศรษฐเห็นว่าท�าการผจญภัยแบบนี้

ไม่ได้ผลแน่ จงึเปลีย่นใจหนัไปท�าการผจญภยัแบบใหม่ คอืไปหากนิกบั

นกัการเมอืง เพราะเหน็ว่าเป็นวิธท่ีีรวยเร็ว หลกัการทีน่ายเศรษฐยดึถือ

อยูถ่อืหลกัการท่ีว่า อ�านาจเงนิเป็นอ�านาจสงูสดุ งานคอืเงนิ เงนิคอืงาน 

บันดาลสุข ถ้ายิ่งงานใหญ่ก็ยิ่งมาก สุขก็ยิ่งมาก เมื่อเงินยิ่งมาก เงิน

หลวงก็ยิ่งจ่ายมาก ก็มีทางที่มีช่องทางที่จะเตะลูกหนัง คือ kick back 

เข้ากระเป๋าได้มาก เมื่อเงินเข้ากระเป๋าแล้ว ถ้าใครมาทักท้วงก็ยังมีข้อ

อ้างได้ว่า ความจริงนั้นตั้งใจจะเอาไว้ท�าบุญ งานท่ีนายเศรษฐถนัดใน

ชีวิตผจญภัยของตนนั้น ได้แก่งานก่อสร้างโดยทั่วไป งานสร้างถนน 

งานเหมืองแร่ งานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งอปุโภคบรโิภค จะเป็นไฟฟ้า ประปา 

หรืออะไรกแ็ล้วแต่ทีพ่วกเราต้องใช้และซ้ือกนัอยูท่กุวนั ประเภทอาหาร 

เนื้อสัตว์ น�้าตาล ไม้ขีดไฟ เป็นเหยื่ออันโอชะของนายเศรษฐ

เดชะบญุ อาสนะของพระอนิทร์เกดิร้อนขึน้มาตามวิสยัของนทิาน 

พระอินทร์สอดส่องทพิย์เนตรดเูหตกุารณ์ กแ็จ้งประจกัษ์ใจ พระอนิทร์

จึงเห็นว่า วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาก็คือชักน�าให้ทั้ง ๓ สหายชายรูปงาม

กลับมาร่วมมือร่วมใจกันท�าประโยชน์ให้แก่มนุษย์โลก พระอินทร์จึง

พยายามให้อินทรทูตหลายคนมาชักน�าทางให้แก่นายสถิต นายบัญ 

และนายเศรษฐ ให้เดินทางมาบรรจบกันและชักจูงซึ่งกันและกันไปสู่

ทางเจรญิ เทวทตูทีพ่ระอนิทร์ส่งมานัน้คอืเทวดาทีข่อเรยีกชือ่เป็นภาษา
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ฝร่ังว่า Must Do Good Must Do Good Must Do Good โปรดอย่า

นกึว่าเทวทูตนี ้๓ คน แท้จรงิเป็นคนเดยีว แต่มา ๓ ครัง้ ท�านองเดยีวกนั

กบัทีพ่วกเรานกัวิชาการสมยัใหม่เรียกว่า Three – Man – Year ชะรอย 

Must Do Good ก�าลัง ๓ นี้จะท�าการไม่ได้ผลนัก ต่อมาพระอินทร์จึง

ส่งเทวทูตอื่นๆ ลงมาพยายามปลุกปล�้าให้ชายรูปงามทั้ง ๓ เปลี่ยน

แนวทางเดนิมาร่วมกนัในทางทีจ่ะเจรญิต่อไป เทวทตูดงักล่าวชือ่ต่างๆ 

กัน แต่คล้องจองกันน่าฟัง แปลเป็นฝรั่งได้ว่า Have Moral, Hold the 

Truth ต่อมาก็เป็น No Greed, No Anger, No Stupidity และคงจะ

ยังมีมาอีกหลายทูตในอนาคต

ในตอนจบของนิทานน้ี ๓ สหายคือ นายสถิต นายบัญ และ

นายเศรษฐ ได้มาพบกนัจนได้ แล้วตกลงกนัว่าจะร่วมมอืร่วมใจปฏบัิติ

ตามค�าแนะน�าของ Must Do Good กล่าวกันว่าเป็นเร่ืองของเทวดา

ดลใจ เช่น ในกรณีของนายบัญ ดาราทั้งหลายได้ตกลงกันมาประชุม

สโมสรกันที่ศาลาสันติธรรมเมื่อต้นปี ๒๕๐๙ แล้วได้ตั้งปณิธานกันว่า 

ต่อไปนี้จะท�าอะไรก็ต้องท�าตามมาตรฐาน จะท�าอะไรก็ต้องรักษา

มารยาท และจะต้องนึกถึงและรับใช้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ น่า

สรรเสริญเทวดาและดาราทั้งหลายที่อย่างน้อยก็พยายาม

การร่วมมอืร่วมใจของ ๓ สหายได้ผลเป็นการเจรญิพฒันาอย่างไร

นั้น ส�าคัญอยู่ที่วิธีการ นายสถิตมีหน้าที่ค้นหาความจริงโดยทั่วๆ ไป 

ในด้านท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การทีจ่ะคดิอ่านก้าวหน้าต่อไป หน้าทีข่อง

นายบัญก็มีส�าคัญน้อยไม่ นอกจากแสดงความจริงด้านการเงินและ

ทรัพย์สิน หนี ้ของหน่วยต่างๆ แล้ว ยงัสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นเครือ่งมอื

ควบคุมก�ากับการด�าเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องกับเจตนาของผู้

ด�าเนินงาน สามารถป้องกันความรั่วไหลและความเหลวไหลสามารถ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงป้องกันมิให้ด�าเนินแนวที่ผิด และหันมาด�าเนิน

แนวที่ชอบธรรมได้ ส่วนนายเศรษฐนั้น เมื่อมีสหายร่วมใจอนุเคราะห์
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ในด้านข้อเท็จจริง และในด้านก�ากับควบคุม ก็สามารถใช้วิชาความรู้ที่

เล่าเรียนมาให้ตรงกบัสภาพของความเป็นจรงิได้ อปุมาเสมอืนหนึง่เรอื

เดินสมุทร มีเครื่องยนต์มีก�าลังเดินหน้า – ถอยหลังได้อย่างเดียวไม่

เป็นการเพียงพอ ต้องอาศัยผู้สามารถพยากรณ์สภาพคล่ืนลม และชี้

ทิศทางให้เป็นไปโดยถูกแนวทาง ซ่ึงเป็นความสันทัดเชี่ยวชาญของ

สหายทั้ง ๒ ของนายเศรษฐ คือ นายบัญกับนายสถิตนั่นเอง ส�าเภา

ล�านี้ผู้ใหญ่ท่านได้กล่าวถึงไว้ในมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร โดย

เจ้าพระยาพระคลงั (หน) เป็นทีจ่บัใจ คือส�าเภาทอง เมือ่ประกอบด้วย

สมาบตั ิและขนัตธิรรมแล้ว “กส็ามารถปรากฏล่องลิว่ไปตามลม สรรพ- 

สัตว์ก็ชื่นชมโสมนัส ถึงจะเกิดลมภาพพานกระพือพัดคือโลโภ ถึงจะ

โตสักแสนโตต้ังตีเป็นลกูคลืน่อยูค่รืน้โครมโถมกระแทก ส�าเภาน้ีก็มไิด้

วอกแวกวาบหวั่นไหว ก็จะแล่นระรี่เรื่อยเฉื่อยไปจนถึงเมืองแก้ว อัน

กล่าวแล้วก็คือพระอมตมหานครนฤพาน” สมัยใหม่นี่เราไม่เรียก

นฤพาน เราเรยีกว่า พฒันา เมือ่ได้ใช้วิธกีารร่วมมืออนัถกูต้อง ประกอบ

กับมีเทวดา Must Do Good, Have Moral, Hold the Truth, No 

Greed, No Anger, No Stupidity เป็นผู้ก�ากับแล้ว โลกมนุษย์ที่นาย

สถิต นายบัญ นายเศรษฐเป็นส่วนหนึ่ง ก็จะมีความผาสุกสันติ 

ปราศจากศัตรูภายในและภายนอก ปราศจากความทุกข์เข็ญยากไร้ มี

แต่ความรุ่งเรืองพัฒนาจ�าเริญก้าวหน้าไป ไพร่ฟ้าประชาชนมีแต่ความ

สุขสบายเป็นนิรันดร

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าปล่อยให้แกะเศรษฐศาสตร์เข้ามา

ในหมู่เสือบัญชี เรื่องที่อาจจะได้ก็คงจะมีเพียงประการฉะนี้
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เศรษฐศาสตร์�

ธรรมศาสตร์
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เศรษฐศาสตร์จงเจริญ
พิมพ์ใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ๒๕๑๑

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงทางแห่งความเจริญของคณะเศรษฐ- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประการหนึ่ง กับทางแห่งความ

เจริญของเศรษฐศาสตรบัณฑิตอีกประการหนึ่ง

คณะเศรษฐศาสตร์จงเจริญ
นโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์ตัง้แต่กนัยายน ๒๕๐๗ เป็นต้น

มาจนถึงปัจจุบันพอจะประมวลได้ดังนี้

ก. สะสมอาจารย์ประจ�า

ข. ปรับปรุงหลักสูตรชั้นปริญญาตรี

ค. ส่งเสริมการอ่านต�ารา

ง. สนับสนุนผู้เข้าศึกษา

จ. กวดขันคุณภาพ

ฉ. อบรมนักศึกษา

จะขอกล่าวขยายความโดยสรุปต่อไป
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๑.�สะสมอาจารย์ประจ�า
เม่ือกนัยายน ๒๕๐๗ อาจารย์ประจ�าคณะมอียู ่๔ คน ไปศึกษา

ต่อ ณ ต่างประเทศอีก 1 คน ส่วนอาจารย์ซึ่งเป็นผู้บรรยายพิเศษนับ

ไม่ถ้วน มีนักศึกษาชั้นปริญญาตรีอยู่ไม่น้อยกว่า 1,๕๐๐ คน

ในปัจจุบันมีอาจารย์ประจ�าคณะซึ่งปฏิบัติราชการอยู่ ๒๙ คน 

อาจารย์อเมริกนัจากมลูนธิร็ิอกกีเ้ฟลเลอร์ ๕ คน อาสาสมคัรอเมริกนั 

1 คน และอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษเหลือ ๔๒ คน

อาจารย์ประจ�าคณะนอกเหนือไปจาก ๒๙ คนนั้น มีอีก 1๗ 

คน ก�าลังศึกษาต่อในต่างประเทศ ที่ศึกษาด้วยทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ใน

สหรัฐอเมริกา ๙ คน ในฟิลิปปินส์ ๕ คน ที่ศึกษาด้วยทุนอื่นๆ ใน

สหรัฐอเมริกา ๓ คน

นักเรียนในต่างประเทศซึ่งผูกพันว่าจะกลับมาเป็นอาจารย์ใน

คณะมีอีก ๓ คน เป็นนักเรียนทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ 1 คน อีก ๒ คน

เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

๒.�ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ได้ปรับปรุงใหม่เร่ิมใช้ตั้งแต่ 

พ.ศ.๒๕๐๙ โดยแยกออกเป็น ๔ สาขาวิชา

1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

๒. สถิติเศรษฐศาสตร์

๓. การเงินการธนาคาร และ

๔. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ลักษณะท่ัวไปของหลักสูตรนี้เทียบกับหลักสูตรเดิม นอกจาก

จะแบ่งแยกสาขาเรียนแล้วยังย�้าให้มีวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาบัญชี และ

วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น วิชาประกอบน้อยลง และระดมเรียนภาษา

อังกฤษให้มากขึ้นใน ๒ ปีต้น โดยตัดภาษาอังกฤษในปีที่ ๔ ออก
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หลักสูตรใหม่นี้ ใช้ส�าหรับภาคปกติและภาคค�่า การศึกษาภาค

ค�่าเริ่มเปิดตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๘ และใช้เวลา ๖ ปี

๓.�ส่งเสริมการอ่านต�ารา
ได้จัดตั้งห้องสมุดคณะขึ้นเมื่อ 1 เมษายน ๒๕๐๘ โดยถือเป็น

สาขาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีหนังสือประมาณ ๖,๘๐๐ 

เล่ม วารสารไทย ๖๖ ราย และวารสารอังกฤษ ๕๙ ราย ผู้ให้ความ

สนบัสนนุห้องสมดุนีน้อกจากรฐับาลไทยแล้วกม็มูีลนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์

ช่วยเงิน ๗,๕๐๐ เหรียญอเมริกัน และจัดหาวารสารรายการทาง

เศรษฐศาสตร์ฉบับเก่าๆ มาให้ และมนีกัศกึษาในปัจจบัุนและอดีตช่วย

ด้านการเงินอีกเป็นอันมาก

ห้องสมดุคณะเปิดบรกิารอาจารย์และนกัศึกษาทัง้ภาคปกตแิละ

ภาคค�า่ กล่าวคอื ในวันจันทร์ถึงวันศกุร์เปิดตัง้แต่ ๐๘.๐๐ - ๒1.๓๐ น. 

และในวันเสาร์และอาทิตย์เปิดตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - 1๖.๐๐ น.

๔.�สนับสนุนผู้เข้าศึกษา
ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๐๘ มาจนถงึทกุวนัน้ี มนีกัศึกษาเข้าใหม่

ในภาคปกตปีิละประมาณ ๒๕๐ คน ในภาคค�า่อกีปีละประมาณ ๒๕๐ 

คน

การศึกษาภาคค�่าเปิดขึ้นโดยมุ่งหมายสนับสนุนผู้ที่ต้องการ

ท�างานประกอบอาชพีในเวลากลางวัน และศกึษาในเวลาค�า่และวนัหยดุ

งานเป็นส�าคัญ แต่ก็รับนักศึกษาที่ยังไม่มีงานท�าด้วย ถ้าผ่านการสอบ

คัดเลือกมาแล้ว

ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยนี้ ปรากฏว่าคุณภาพ

ของนกัศกึษาใหม่สงูขึน้กว่าเดมิตลอดเวลา แต่เดมินัน้ผูท้ีเ่ข้ามาศกึษา

เป็นคนท้ายๆ ในคณะ มกัจะได้คะแนนในการสอบคดัเลอืกต�า่ถงึ ๔๐% 
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ก็มีในปีการศึกษา ๒๕11 ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาภาคปกติในคณะนี้มี

คะแนนต�า่สดุเกือบ ๕๕% ในการสอบคดัเลอืก และคะแนนต�า่สดุของ

นักศึกษาภาคค�่าก็ดีขึ้นในท�านองเดียวกัน

นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการสนับสนุนด้วยรางวัล

และเงินทุน ซึง่มีผูบ้รจิาคเป็นอนัมาก บางทนุกเ็ป็นทนุซึง่มีผูบ้รจิาคแก่

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนรวม บางทุนก็เป็นทุนของมหาวิทยาลัยเอง และ

มหีลายทนุซึง่ผูบ้รจิาคระบุให้แก่นกัศกึษาคณะเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ

๕.�กวดขันคุณภาพ
คุณภาพของเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่ส�าเร็จไปขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการ (1) พื้นความรู้ สติปัญญา และความอุตสาหะของ

นกัศกึษาเอง (๒) จ�านวนและคุณภาพของอาจารย์ประจ�าและคณุภาพ

ของผู้บรรยายพิเศษ (๓) วิธีการสอนและการศึกษา (๔) หลักสูตร 

(๕) การสนับสนุนให้อ่านต�าราค้นคว้าและคิดหา

การด�าเนินงานเร่ืองนี้ให้คณะเศรษฐศาสตร์คาบเก่ียวกับหัวข้อ

อื่นๆ ในบทความนี้ แต่ข้อที่ควรน�ามากล่าวเป็นพิเศษ คือการจัด

หลกัสตูรซึง่มกีารสอนการอ่านต�ารา และการสอบไล่เป็นภาษาองักฤษ

ในชัน้ปีที ่๓ และปีท่ี ๔ ของหลกัสตูรปริญญาตรี โดยคดัเลอืกนกัศกึษา

ที่มีพื้นภาษาอังกฤษดีพอสมควรประมาณ ๒๕-๓๐ คน ผู้สอนส่วน

ใหญ่เป็นอาจารย์อเมริกนัด้วยความช่วยเหลอืของมลูนธิิรอ็กก้ีเฟลเลอร์ 

ซึ่งพยายามรักษามาตรฐานให้ทัดเทียมกับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

ที่ดีของอเมริกา อาจารย์ที่สอนวิชาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคนไทยก็มี

อยู่บ้าง และจะพยายามให้มีมากขึ้นเป็นล�าดับ

ส�าหรับนักศึกษาโดยท่ัวไปนอกจากท่ีศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

คณะก็ได้ชักจูงให้ได้ศึกษาด้วยวิธีอันถูกต้อง ด้วยอาจารย์ที่ดี และให้

ใช้ห้องสมุดได้ดียิ่งขึ้น
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การกวดขันที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ การกวดขันให้เศรษฐ- 

ศาสตรบณัฑติเป็นผูย้ดึมัน่อยูใ่นความซือ่สตัย์สจุรติ นกัศกึษาในคณะ

เศรษฐศาสตร์ทราบดว่ีา ผู้ใดกระท�าทจุริตในการสอบไล่ เมือ่ถกูลงโทษ

ถอนชือ่จากทะเบียนแล้วจะไม่มหีวังกลบัเข้ามาศกึษาอกี แม้ว่าข้อบงัคับ

ของมหาวิทยาลัยจะเปิดช่องให้รับได้

๖.�อบรมนักศึกษา
คณะมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาด�าเนินกิจกรรมนอก

หลกัสตูรโดยนกัศกึษาเอง โดยคณาจารย์เข้าแนะน�าเป็นทีป่รกึษาเท่าที่

จ�าเป็น การด�าเนนิกจิกรรมของนักศกึษานัน้ใช้หลกัประชาธปิไตย เพือ่

สนบัสนนุให้นักศกึษารูจ้กัรบัผดิชอบตามมตข้ิางมากของนกัศกึษาเอง

นักศึกษาแต่ละชั้นปีการศึกษาเลือกตั้งผู้แทนของตนขึ้น ๕ คน 

ผู้แทนนักศึกษาในคณะทั้งหมดรวบรวมกันเป็นสภานักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ เลอืกตัง้กนัเองขึน้เป็นประธานและรองประธาน มคีณะ

กรรมการบริหารจ�านวนหนึ่งท�าหน้าที่ โดยมีอาจารย์ผู้ปกครองเป็นที่

ปรึกษา

นกัศกึษาจะจดัตัง้กลุม่ข้ึนภายในคณะเพือ่กจิกรรมเฉพาะอย่าง

ได้ ในปัจจุบันมีกลุ่มนักศึกษาส�าหรับกิจกรรมพิเศษ ๔ กลุ่มคือ กลุ่ม

เศรษฐธรรม กลุ่มสมาคมนักศึกษา AIESEC (ร่วมกับมหาวิทยาลัย

อื่นและประเทศอื่น) กลุ่มฝึกพูด และกลุ่มเศรษฐสัมพันธ์

คณะเศรษฐศาสตร์จงเจริญยิ่งๆ�ขึ้นไป
คณบดีแต่ละคนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับแต่งตั้งขึ้น

ด�ารงต�าแหน่งมกี�าหนดคราวละ ๔ ปี เมือ่ครบก�าหนดแล้วมหาวทิยาลยั

จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีก ๔ ปีก็ได้ หรือจะเปลี่ยนให้ผู้อื่น

เป็นคณบดีแทนก็ได้ ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้เป็นระเบียบที่ดีเพราะท�าให้
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มหาวิทยาลัยมีโอกาสเลือกคณบดีได้ และคณบดีใดใคร่จะขอเปลี่ยน

หน้าที่การงานก็กระท�าได้โดยไม่ยากนัก

คณบดีเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันนี้ด�ารงต�าแหน่งมาแล้วครบ ๔ ปี 

เมื่อกันยายน ๒๕11 ยังสมัครขอเป็นคณบดีอยู่อีกวาระหนึ่ง และ 

สภามหาวิทยาลัยก็พิจารณาอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ซึ่งจะครบ

วาระในกันยายน ๒๕1๕ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่จะท�าให้

เปลี่ยนแปลงไป

แต่ในขณะนี้ ผมขอผูกพันไว้ขอเป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์ต่อไป

เพียง ๒ ปีด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ

1. งานพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ที่ก�าลังท�าอยู่และที่จะท�าต่อ

ไป (โปรดดูข้างล่าง) คงจะสัมฤทธิผลในขั้นหนึ่งใน ๒ ปีข้างหน้าทั้ง

อาจารย์ประจ�าทีก่�าลงัศกึษาอยู ่ณ ต่างประเทศกค็งจะได้กลบัมารบัหน้าท่ี

มจี�านวนมากพอสมควร กจิการภายในคณะคงจะด�าเนนิไปได้โดยดพีอ 

เป็นโอกาสที่จะเปิดทางให้อาจารย์ที่หนุ่มกว่า ทันสมัยกว่า วิชาความ

รู้สดๆ กว่า และมีเวลาท�างานมากกว่า มารับหน้าที่และความรับผิด

ชอบคณบดตี่อไป เพราะตามหลักการเศรษฐศาสตรท์ี่ส�าคัญนั้น “การ

ผูกขาดมักจะบั่นทอนสมรรถภาพ” ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง 

เป็นโอกาสที่จะอนุญาตให้ผมไปท�างานส่งเสริมมหาวิทยาลัยด้านอื่นๆ

๒. คณะเศรษฐศาสตร์จะเจริญได้ภายในขอบเขต แล้วแต่ว่า

มหาวทิยาลยัจะเจริญก้าวหน้าขึน้เพยีงใด ถ้าขอบเขตของมหาวทิยาลยั

นั้นแคบ ความเจริญของคณะก็ย่อมแคบตามไปด้วย ความเจริญของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เองกข็ึน้อยูก่บัระบบบรหิารมหาวทิยาลยัโดย

ทัว่ไปในประเทศไทยด้วย ฉะนัน้ในระยะยาวถ้าจะให้คณะเศรษฐศาสตร์

เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป จะต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารมหา- 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์เจริญกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย และจะต้องพยายาม

ด�าเนนิการให้ระบบการบรหิารมหาวทิยาลยัในประเทศไทยเจรญิขึน้ด้วย 
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(คาบเกี่ยวกับปัญหา เช่น เงินเดือนอาจารย์ เร่ืองอาจารย์ควรเป็น

ข้าราชการหรือไม่ เป็นต้น) ฉะนัน้เมือ่จดุหมายเป็นเช่นนี ้และถ้าความ

คิดความเห็นของผมไม่ผิดพลาดมากนัก และถ้าผู้อื่นเห็นว่าผมจะมี

ความสามารถท�าประโยชน์ให้ได้ ประเด็นส�าคัญก็อยู่ที่ว่าการปฏิรูป 

ดังกล่าวนั้น คณบดีเศรษฐศาสตร์ท�าได้หรือไม่ ถ้าท�าไม่ได้ก็ควรออก

จากต�าแหน่ง ผมจะท�าได้ในฐานน้ีเสีย ไปขอต�าแหน่งอื่นเพื่อท�าการ

ปฏิรูปโดยถนัดดีกว่า 

งานท่ีด�ารจิะท�าเพือ่ความเจริญของคณะเศรษฐศาสตร์ (ภายใน

ขอบเขตปัจจุบัน) ในระยะ ๒ ปีข้างหน้ามีโดยย่อดังนี้

1. งานปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอนชั้นปริญญาตรี งานนี้เป็น

งานต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด คณะจะต้องพยายามให้วิชาการของ

คณะทันสมัยอยู่เสมอ มีเร่ืองหนึ่งซึ่งคอยโอกาสที่จะท�าเมื่อมีอาจารย์

ประจ�ามากพอ คือ การจดัให้อาจารย์แต่ละคนเป็นทีป่รกึษาของนกัศกึษา

จ�านวนหนึ่งทั้งในด้านวิชาการ และด้านทุกข์สุขส่วนตัว ขณะนี้พอจะ

จัดให้ได้ส�าหรับนักศึกษาปีที่ ๒ (นักศึกษาปีที่ 1 อาจารย์คณะศิลป- 

ศาสตร์รับไปท�าให้) แต่เมื่อใดอาจารย์ประจ�ามากพอที่จะจัดให้เป็นที่

ปรึกษาของนกัศกึษา ตัง้แต่ ๓๐ คนลงมาแล้ว กค็งจะจดัส�าเรจ็ส�าหรบั

นักศึกษาทั้งคณะ

๒. งานเร่ิมหลกัสตูรปริญญาโทเรียนเต็มวนั และเรยีนเป็นภาษา

องักฤษ (เรียกโดยย่อว่าหลกัสตูรปรญิญาโทองักฤษ) คงจะเริม่ได้ในปี 

การศึกษา ๒๕1๒ ขณะนี้ก�าลังเตรียมการอยู่ ชั้นแรกจะรับนักศึกษา

เพียง 1๕ คน ซึ่งต่อไปหวังว่าจะเพิ่มขึ้นได้เป็น ๒๕ คนต่อปี หวังว่า

จะหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ทุกคน จะรับนักศึกษาด้วยการสอบ

คัดเลือกในวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ งานนี้

สัมพันธ์กับงานของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย (ผลิตอาจารย์

ชั้นปริญญาโทและเอก)
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๓. งานปรบัปรุงหลกัสูตรปรญิญาโทปัจจุบัน ซึง่นกัศึกษาท�างาน

พลางเรียนพลาง มีการบรรยายเฉพาะตอนเช้าและเย็น หลักสูตรนี้มี

ประโยชน์ส�าหรบันักศกึษาจ�านวนมาก และเหมาะกบัภาวะของประเทศ 

แต่ต้องการให้มหาบัณฑิตมีวิชากล้าแข็งขึ้น และทันสมัยกว่าปัจจุบัน 

คงจะเริ่มวางโครงการเมื่องาน (๒) ด�าเนินไปได้แล้ว

๔. งานริเริ่มประกาศนียบัตรชั้นบัณฑิต เวลานี้อยู่ในขั้นด�าริยัง

ไม่ได้เร่ิมวางแผน ข้อด�าริมีอยู่ว่า เศรษฐศาสตรบัณฑิตควรจะได้รับ

การส่งเสริมให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงานในชนบท เพื่อแก้ปัญหาความ

ยากไร้และความไม่รู ้หรอือกีนยัหนึง่อาสาสมคัรไปปฏิบตังิานช่วยสอน

หนังสือ ช่วยด้านอนามัย และงานพัฒนาด้านอื่นๆ ในชนบท และใน

ขณะเดียวกันให้เขียนรายงานเศรษฐภาวะของท้องถิ่นที่ตนไปอยู่นั้น 

เข้าใจว่าใช้เวลาปฏิบัติและศึกษารวมกัน 1 ปี จะได้ประกาศนียบัตร

ชั้นบัณฑิต ซึ่งหวังว่าสภาการศึกษา และ ก.พ. จะรับนับถือ

๕. งานสนบัสนนุการวจิยัของอาจารย์ และนกัศกึษาชัน้บณัฑติ

ขณะนี้ก�าลังเจรจาว่าจ้างอาจารย์มาจัดงานด้านนี้ คาดว่าคงจะเริ่มวาง

โครงการได้ในมกราคม ๒๕1๒ และลงมือด�าเนินงานได้ภายใน

พฤษภาคม ๒๕1๒

๖. งานจัดตั้งสภาอาจารย์ในคณะ ให้อาจารย์ทุกคนได้ร่วมคิด

ร่วมด�าเนินกิจการในคณะทั้งด้านวิชาการ หลักสูตร และการบริหาร

ตลอดจนวางแผนพัฒนาคณะต่อไป ในการนี้สภาอาจารย์คงจะเลือก

ตัง้กรรมการบรหิารคณะนีข้ึน้มาชุดหนึง่ ประกอบด้วยอาจารย์ทัง้ผูใ้หญ่

และผู้น้อยทุกชั้นทุกระดับ (ซึ่งผิดกับคณะกรรมการประจ�าคณะตาม

กฎหมายอันประกอบด้วยอาจารย์ผู้ใหญ่ล้วน) ถ้างานนี้เป็นปึกแผ่น 

ขึ้นเม่ือใด การบริหารและการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์จะไม่ข้ึนอยู่

กบัผู้ใดผู้หน่ึงคนเดียวอย่างเดีย๋วนี ้การสบัเปลีย่นกนัเป็นคณบดซีึง่เป็น

หลักการที่ดี ก็จะกระท�าได้โดยง่ายและโดยมีประโยชน์
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งานที่ด�าริจะท�าข้างต้นนี้ ท่านผู้อ่านท่านใด ทั้งอาจารย์และ

นักศึกษามีความเห็นเป็นอย่างไร จะเพิ่มเติมแก้ไข ขัดจังหวะประการ

ใด ผมขอรับฟัง

เศรษฐศาสตรบัณฑิตจงเจริญ
ปลายปีการศึกษานี้ นักศึกษาที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยพร้อมๆ 

กับท่ีผมเร่ิมเป็นคณบดี หลายคนจะส�าเร็จเป็นเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

บณัฑติใหม่เหล่านีส่้วนใหญ่คงจะเข้ารับราชการหรอืท�างานในรัฐวสิาหกจิ 

และท่ีไปท�างานเอกชนก็คงมีไม่น้อย ทางใดเล่าจะเป็นทางเจริญของ

เศรษฐศาสตรบัณฑิตทั้งรุ่นนี้ รุ่นก่อนๆ และรุ่นต่อไป

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพละ ๔ ประการเพื่อ

อุดหนุนก�าลังใจของผู้ปฏิบัติไว้ดังนี้

  ปัญญาพละ  ก�าลังคือปัญญา 1

  วิริยพละ  ก�าลังคือความเพียร 1

  อนวัชชพละ  ก�าลังคือกิจการที่ไม่มีโทษ 1

  สังคหพละ  ก�าลังคือความสงเคราะห์ 1

เมื่อสัตบุรุษมีพละ ๔ นี้แล้ว ท่านว่าจะพ้นภัย ๕ อย่างคือ

  อาชีวภย�  ภัยคือความกลัวเรื่องเลี้ยงชีพ 1

  อสิโขกภย�  ภัยคือความกลัวครหาติเตียน 1

  ปริส�ภารช�ชภย� ภัยคือความกลัวต่อความบริภาษ  

     (การใส่ความ) 1

  มรณภย�  ภัยคือความกลัวตาย 1

  ทุค�คติภย�  ภัยคือความกลัวทุคติ 1
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เศรษฐศาสตรบัณฑิตทีร่กัท้ังหลาย จงเจรญิด้วยจตพุละเถดิ คอื 

จงมีปัญญาความรู้รอบ จงมีความเพียรมานะอุตสาหะในการงาน จงมี

สตย้ัิงคิด ประพฤตตินแต่ในทางทีช่อบ หลกีเลีย่งทางแห่งความย่ัวยวน

ในลาภยศศฤงคาร ซึง่ไม่ชอบด้วยท�านองคลองธรรม และจงกอปรด้วย

เมตตากรุณาช่วยเหลือผู้ที่ยากเข็ญอ่อนแอ และแม้แต่ผู้ที่ท่านคิดว่า

เป็นศัตรูของท่าน ในการประพฤติดีประพฤติชอบนี้บัณฑิตจะต้องทรง

ไว้ซึ่งความกล้าหาญ เข้มแข็ง เฉพาะอย่างยิ่งในกาลเทศะปัจจุบัน ซึ่ง

เต็มไปด้วยความลุ่มหลงเห็นผิดเป็นชอบทั่วไป แต่ไม่ควรจะลืมว่า ถ้า

ได้ปฏิบัติให้เกิดพลังทั้ง ๔ ประการแล้ว ความกลัวนานาประการจะ

ขจดัหายได้โดยง่าย และความกล้าหาญจะเกดิขึน้แทน บณัฑติทัง้หลาย

จงรักษาความดีไว้ให้มั่น เสมือนเกลือรักษาความเค็มไว้ได้ และขอให้

ยึดมั่นเถิดว่าใครจะประพฤติอย่างไร จะร�่ารวยอย่างไร จะชักชวนเรา

ให้ท�าอะไรที่ไม่ชอบก็ตาม เราจะปฏิบัติของเราแต่ในทางที่ชอบธรรม 

เพื่อให้เศรษฐศาสตรบัณฑิตทรงไว้แต่ความเจริญด้วยสัตย์สุจริตธรรม 

เป็นที่รักที่นิยมแก่ฟ้าดินตลอดไป



คณะเศรษฐศาสตร์��

ในปีการศึกษา�๒๕๑๒
พิมพ์ใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ๒๕๑๒

ข้อความในบทนี ้จะเขยีนเป็นท�านองรายงานความก้าวหน้าของ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องจากบทความ

ที่ได้เขียนไว้ในเศรษฐศาสตร์อนุสรณ์ประจ�าปีการศึกษา ๒๕11

นักศึกษาใหม่
ในปีการศกึษา ๒๕1๒ มนีกัศกึษาใหม่ ซึง่ผ่านการสอบแข่งขนั

จัดโดยสภาการศึกษาฯ มาเข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ภาคปกติ 

๒๐๒ คน ภาคค�่า ๒๗๕ คน ผู้ที่สอบได้คะแนนเยี่ยมในภาคปกติ ได้

คะแนนในการสอบแข่งขันนั้น ๓๒๐/๔๐๐ หรือ ๘๐% และมีจ�านวน

ที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ ๗๐% ขึ้นไป ๘ คน ผู้ที่สอบได้คะแนนต�่าสุด

ได้คะแนน ๒๒๗/๔๐๐ หรือ ๕๕.๔%

นกัศกึษาใหม่ภาคค�า่ทีส่อบแข่งขนัเข้ามาได้คะแนนสอบแข่งขนั

สูงสุด ๒๙๖/๔๐๐ หรือ ๗๔% มีผู้ได้คะแนน ๗๐% ขึ้นไป ๔ คน 

และผู้ที่สอบได้คะแนนต�่าสุดได้ ๒1๖/๔๐๐ หรือ ๕๔%

คะแนนของนกัศกึษาใหม่ทัง้ภาคปกตแิละภาคค�า่นี ้นบัว่าดกีว่า

คะแนนนกัศกึษาใหม่ในปีก่อนๆ ซึง่ทัง้ในส่วนสงู ส่วนต�า่ และส่วนรวม 

ดขีึน้มาเร่ือยๆ ในระยะ ๔-๕ ปีทีแ่ล้วมา เลขาธิการสภาการศึกษาแห่ง
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ชาต ิบอกพวกเราว่า ในส่วนรวมแล้วนกัศกึษาใหม่ของเรามคีะแนนสงู

กว่าคะแนนเฉลี่ยโดยทั่วไปของนักศึกษาที่เข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ว 

ราชอาณาจกัร แม้ว่าเรายงัเป็นรองอยูบ่างคณะ บางมหาวทิยาลยั ก็เป็น

รองอยูน้่อยคณะ เช่น คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และคณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น

นักศึกษาใหม่ในปี ๒๕1๒ นี้ เลือกเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 

เป็นอันดับ 1 หรืออันดับ ๒ ภาคปกติ 1๔1 คน หรือ ๖๙.๘๐% (ปี 

๒๕11 = ๕๒.๘๐%) ภาคค�่า 1๖๗ คน หรือ ๖๐.๗๓% (ปี ๒๕11 

= ๖1.๗๕%) แสดงว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษาใหม่ของเรา มุ่งจะเรียน

เศรษฐศาสตร์ตั้งแต่แรกเริ่ม

สถิติข้างต้นนี้ ให้ก�าลังใจแก่คณบดีและคณาจารย์ยิ่งนัก

นักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่�๒-๓-๔
อาจารย์ต่างๆ มากท่านด้วยกันท้ังไทยและฝรั่ง ถือเป็นหลัก

ปฏิบัติท่ีจะรายงานการสอนประจ�าภาค ประจ�าวิชา ให้คณบดีทราบ 

หลายท่านท�าเป็นลายลักษณ์อักษร บางท่านก็รายงานด้วยวาจา ผมมี

ความยนิดทีีจ่ะกล่าวว่า โดยทัว่ไปคณาจารย์มคีวามพอใจในความก้าวหน้า

ของนักศึกษาแต่ละรุ่น เช่น รุ่นปี ๔ ปีนี้ ท่านก็กล่าวกันเป็นเอกฉันท์

ว่า ระดบัความรูด้กีว่ารุน่ปี ๔ ปีกลาย ครัน้ไล่ไปถงึปี ๓ และปี ๒ กไ็ด้

ความว่าดีขึ้นกว่าปี ๓ และปี ๒ ปีกลายตามล�าดับ ภาคค�่าก็ท�านอง

เดยีวกนั ผมสรุปมาให้ฟังจากรายงานมากมายด้วยกัน ใครไม่เช่ืออยาก

ดูหลักฐานจริงๆ ก็มาขอดูได้ และเมื่อเป็นจริงอย่างนี้ ภาวะอย่างนี้

แหละท่ีเราเรียกได้เตม็ปากว่าการศกึษาเศรษฐศาสตร์ในมหาวทิยาลยั

นี้เจริญขึ้นจริง และคณบดีกับคณาจารย์ก็ปลื้มใจ

แต่ความปลื้มใจนี้ ปลื้มได้แต่เฉพาะส่วนรวม ถ้าพิจารณาจริงๆ 

ลงไปในส่วนย่อยแล้วยังปลืม้ไม่ลง เพราะยังมีอีกหลายคนนักในแต่ละ
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รุ่น แต่ละปีที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่มาก ทางคณาจารย์ก็ยังมีน้อย จะ

ช่วยแก้ปัญหาให้แต่ละคนกย็งัท�าไม่ได้ ฉะนัน้คณบดีจงึขอวอนนกัศึกษา

เหล่านี้ซึ่งยังมี “ขาด” หรือ “ตก” อยู่มากในผลสอบที่ประกาศไปให้

พยายามช่วยตัวเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ใครต้องการให้ช่วย 

เป็นพิเศษเช่นในด้านจัดชั้นพิเศษให้มีการทบทวนวิชาพิเศษให้ ทาง

คณาจารย์จะจัดให้ ขอให้ร้องเรียนขึ้นมา

โครงการใหม่
ในอนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ปีที่แล้ว ผมได้แสดงความหวังว่าคณะ

เศรษฐศาสตร์จะได้เร่ิมโครงการในปีใหม่นี ้๒ โครงการ ทัง้ ๒ โครงการ

นี้ได้เริ่มแล้ว กับยังมีโครงการที่ ๓ ตามมาด้วย

โครงการใหม่โครงการแรก ได้แก่โครงการอาสาสมคัรขัน้บณัฑติ 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ

แล้ว และแม้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 

บรรดาคณาจารย์จากคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมใจกันช่วย

ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาและตรวจตราเป็นอย่างดี ฉะนั้นจึงเริ่มได้เมื่อ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม ๒๕11 หลงัจากได้คดัเลือกบณัฑิตอาสาสมคัรจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาได้ 1๘ คน ท�าการอบรมอยู่ ๒ เดือน 

แล้วบัณฑิตอาสาสมัครทั้ง 1๘ คนได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานเป็นครู

ในโรงเรียนต่างๆ ในชนบท ตั้งแต่แม่สะเรียงลงไปถึงสุไหงโก-ลก 

เชียงรายลงไปถึงพังงา ภาคตะวันตกไปอยู่ ๒ อ�าเภอในกาญจนบุรี 

และในภาคอีสานก็มีบัณฑิตไปปฏิบัติอยู่หลายจังหวัด คือ หนองคาย 

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ ในระหว่างเดอืนตุลาคมและพฤศจกิายน 

๒๕1๒ คณะได้จัดอาจารย์ไปเย่ียมและตรวจงานของบัณฑิตเหล่านี้

โดยทั่วถึงกัน ปรากฏว่าบัณฑิตของเราไปปฏิบัติงานได้ผลดีทุกคน แต่

มหีลายคนทีไ่ด้รบัความล�าบากนานาประการ ซึง่คณะพยายามจะบรรเทา
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ทุกข์ให้มากที่สุดที่จะกระท�าได้

งานอกีโครงการหนึง่ซ่ึงได้เริม่ในปีการศกึษา ๒๕1๒ นี ้คือ งาน

อ�านวยการศกึษาปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ เรียนเตม็เวลาและเรยีนเป็น

ภาษาอังกฤษ โครงการนีไ้ด้รบัความช่วยเหลอืส่วนใหญ่จากมลูนธิริอ็ก- 

กี้เฟลเลอร์และกระท�าเพื่อสนองความต้องการของรัฐบาล (โครงการ

พฒันามหาวทิยาลยั) ในด้านผลติอาจารย์ และในขณะเดยีวกันก็มุง่จะ

ส่งเสริมคุณภาพวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับ

ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบ

พืน้ความรู้เศรษฐศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ และเมือ่ผ่าน

การคัดเลอืกมาแล้วจะได้รบัทนุการศกึษาเป็นเวลา ๒ ปี ทนุละ ๕๐,๐๐๐ 

บาทส�าหรับ ๒ ปี มาตรฐานการศึกษาพยายามจะยกให้สูงเท่าเทียม

มหาวิทยาลัยที่ดีๆ ในโลก ส�าหรับปีแรกนี้มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือก 

1๖ คน มีผู้ศรัทธาสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพื่อการนี้เป็นอันมากจน

เหลือเฟือ

เมื่อได้จัดการเรื่องหลักสูตรปริญญาโทภาคอังกฤษแล้วคณะได้

หวนกลบัมาพจิารณาหลกัสตูรปรญิญาโทภาคไทย และได้ตัง้กรรมการ

คณะหนึ่งขึ้นพิจารณาปรับปรุงสังคายนา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่ง

เสริมคณุภาพให้สงูยิง่ขึน้ แต่ยงัมหีลกัการทีจ่ะอ�านวยให้นกัศกึษาส่วน

ใหญ่สามารถไปประกอบอาชีพได้ในขณะที่ศึกษาอยู่โครงการนี้คาดว่า

จะร่างส�าเร็จทันออกใช้ในต้นปีการศึกษา ๒๕1๓

ตัง้แต่น้ีต่อไปสกัสองสามปี คณะไม่มนีโยบายทีจ่ะขยายงานใหม่

ออกไปอีก แต่จะพยายามปรับปรุงงานปัจจุบัน ทั้งขั้นปริญญาตรี และ

ขั้นสูงกว่าปริญญาตรีให้ดีย่ิงขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในด้านให้ค�าปรึกษา

แนะน�าแก่นักศึกษาในการเรียน ซ่ึงจะท�าให้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีอาจารย์

ประจ�ามากพอ ฉะนัน้งานท่ีควรจะมุง่กระท�าในขัน้นีค้อืการผลิตอาจารย์

ที่มีคุณวุฒิสูง การขยายสถานที่ให้เหมาะแก่การศึกษาเป็นกลุ่มเล็กๆ 
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มากกลุม่ ส่วนงานในโครงการอาสาสมคัรขัน้บณัฑติ กจ็ะขยายให้กว้าง

ขวางออกไป ทัง้ในด้านรบับัณฑติจากสถาบนัอืน่เข้ามาและในด้านการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาสมัครในชนบทด้วย

คณาจารย์ประจ�า
ในปีการศึกษาปัจจุบันนี้ ปริมาณส่วนรวมของอาจารย์ประจ�าที่

ปฏิบัติงานอยู่ในคณะต้องลดลงไปอีก เพราะมีอาจารย์ชั้นผู้น้อยได้รับ

ทุนไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ ถึง ๙ คน แต่ได้รับอาจารย์ใหม่มา

รวมทั้งสิ้น ๘ คน เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทั้งนั้น รวมทั้ง

ที่ส�าเร็จจากออสเตรเลียมา 1 คน ในจ�านวน ๘ คนนี้ ต้องส่งไปฝึก

ภาษาอังกฤษเต็มวัน และไปปฏิบัติงานด้านอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยเสียหลายคน จึงท�าให้จ�านวนอาจารย์ชั้นปริญญาตรี ซึ่ง

ปฏิบัติงานในคณะเต็มเวลานั้นน้อยลง แต่อาจารย์ที่ไปฝึกและปฏิบัติ

งานด้านอื่น ก็ได้เสียสละเวลาร่วมกันกับอาจารย์ประจ�าอื่นๆ มาช่วย

ทบทวนนกัศกึษาปรญิญาตรีท้ังภาคปกตแิละภาคค�า่ ในวนัเสาร์และวัน

อาทิตย์ตามเคย

ตั้งแต่เริ่มส่งอาจารย์ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา ๓–๔ 

ปีมาแล้ว ได้มอีาจารย์ทีเ่รยีนส�าเรจ็ชัน้ปรญิญาโทกลบัมาปฏบิตังิาน ๔ 

คน และอาจารย์เหล่านีไ้ด้พยายามปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความอุตสาหะ สม

ตามความมุง่หวังแต่เดมิ ท�าให้คณุภาพของงานในคณะดยีิง่ขึน้กว่าก่อน 

ในระยะ ๖ เดอืนข้างหน้าคาดว่าจะมอีาจารย์ปรญิญาโทกลบัมาปฏบิตัิ

งานอกี ๓ คน และอาจจะได้อาจารย์ใหม่วุฒปิรญิญาตรจีากออสเตรเลยี

มาช่วยอีก ๒ หรือ ๓ คน คงจะเป็นประโยชน์แก่งานของคณะมาก 

แต่อาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่จะกลับมาปฏิบัติงานนั้น คงจะต้องรอต่อ

ไปอีกสัก ๒–๓ ปีจึงจะมีจ�านวนมากพอใช้ในข้ันต้น ในชั้นนี้ต้องพึ่ง
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อาจารย์มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และอาจารย์พิเศษอยู่มาก

อาจารย์ประจ�าทัง้ทีม่อีาวโุส และอาจารย์ชัน้โทชัน้ตรไีด้แบ่งหน้าที่

กนัไปปฏบิตั ิซึง่นอกจากจะผ่อนภาระของคณบดไีปได้บ้างยังกระท�าถูก

ต้องตามหลักการกระจายอ�านาจหน้าท่ีความรบัผดิชอบ หลกัการนีเ้ป็น

หลกัการท่ีดเีพราะงานทีส่�าคญั เช่น งานอ�านวยการศกึษาชัน้สงูนี ้ไม่

ควรท่ีจะผกูพนัมัน่คงอยูก่บัผูห้นึง่ผูใ้ดโดยเฉพาะ อนจิจงัเป็นของไม่เทีย่ง 

การกระจายความรับผดิชอบจะป้องกนัความเสียหายต่างๆ ได้ และเป็น

ประกันความม่ันคงในหมู่คณะได้อย่างดี ด้วยเหตุนี้คณาจารย์และ

ข้าราชการในคณะจึงได้รวบรวมกันเป็นกรรมการคณะต่างๆ เพื่อแบ่ง

ความรบัผดิชอบกนัไป การปฏบัิตงิานแบบคณะกรรมการนัน้กม็ข้ีอทีจ่ะ

ต้องป้องกนัมใิห้เกิดเสยีหายขึน้ได้ เพราะเมือ่จัดเป็นรปูคณะกรรมการ

แล้ว บางทีกรรมการกเ็กีย่งกนัเอง ไม่มใีครรบัผดิชอบและส่วนมากมกั

จะท�างานล่าช้า เพราะมวัแต่จะรอประชมุกนั แต่ในคณะเศรษฐศาสตร์

เราจัดงานกันเป็นคณะกรรมการนี้ ได้ย�้านักหนาว่าจัดเพื่อแบ่งหน้าที่

กัน ไม่ใช่เพื่อประชุมกันอย่างเดียว ฉะนั้นเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึก

ได้ท�างานกันเข้มแข็งพอใช้ถูกต้องตามหลักการ

การก่อตั้งกรรมการต่างๆ ปฏิบัติงานของคณะเศรษฐศาสตร์น้ี

อาศัยหลักประชาธิปไตยอยู่บ้าง กล่าวคือ คณาจารย์และข้าราชการ

ต้ังแต่ชัน้ตรีขึน้ไป ใช้สทิธเิลอืกตัง้คณะกรรมการกลางขึน้ ๔ คน ผสม

กบัคณบดแีละเลขานกุารคณะซ่ึงเป็นกรรมการกลาง โดยต�าแหน่งคณะ

กรรมการกลางนี้อาศัยอ�านาจจากการที่ได้รับเลือกต้ังมาท�าการมอบ

หมายงานให้แก่อาจารย์ต่างๆ ซ่ึงจัดไว้เป็นคณะๆ ตามหน้าท่ี กรรมการ

คณะต่างๆ ที่คณะกรรมการกลางได้จัดตั้งขึ้นมีดังนี้

1. กรรมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาตรี 

๒. กรรมการโครงการปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ

๓. กรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาไทย
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๔. กรรมการรับเข้าศึกษา (พิจารณาผู้เข้าใหม่รวมทั้งการย้าย

คณะ ย้ายภาค)

๕. กรรมการอ�านวยการศึกษา (เชิญผู้บรรยาย จัดตารางสอน 

ฯลฯ)

๖. กรรมการทบทวนวิชา (จัดสอนทบทวนเป็นหมู่ๆ)

๗. กรรมการทุนการศึกษา

๘. กรรมการงบประมาณ

๙. กรรมการสวัสดิการ

1๐. กรรมการห้องสมุดคณะ

คณะกรรมการห้องสมุดคณะมีนักศึกษาส่งผู้แทนมาร่วมเป็น

กรรมการด้วย และคณะกรรมการทุนการศึกษามีผู้แทนนักศึกษาเป็น

ท่ีปรึกษา ต่อไปเมื่อนักศึกษาพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับอาจารย์และ

ข้าราชการโดยกว้างขวางยิ่งขึ้น ก็จะขยายวงบทบาทของนักศึกษาให้

กว้างขวางขึ้นโดยมิให้เสียหายแก่การเรียน ถ้านักศึกษามีความเห็น

อย่างไรในเรื่องนี้ ให้ท�าบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นคณะกรรมการที่

ปฏิบัติงานอยู่ภายในคณะ และมีหน้าที่เน้นหนักไปในเชิงบริหารงาน

ส่วนคณะกรรมการประจ�าคณะ ซ่ึงมอียูต่ามกฎหมายนัน้กย็งัคงด�าเนนิ

การอยู ่ประชมุกนัเดือนละครัง้เป็นประจ�า มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน

ด้านนโยบายมากกว่าการบริหาร และมีอาจารย์พิเศษมาร่วมเป็น

กรรมการด้วย ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์อาวุโสต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 

๒๕1๒ นีเ้ป็นต้นมา สมาคมเศรษฐศาสตรบัณฑติ มธ. ได้ส่งกรรมการ

ผูแ้ทนสมาคมมาประชมุกรรมการประจ�าคณะมไิด้ขาด และเมือ่สมาคม

มกีารประชมุกรรมการกนั คณะก็ส่งอาจารย์ไปร่วมประชมุด้วย ก่อให้

เกิดความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นระหว่างสมาคมกับคณะ
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คติประจ�าปี
ในบทความซ่ึงเขยีนให้นกัศกึษาอ่านนี ้ผมขอจบด้วยค�าปราศรยั

กับนักศึกษาฉันครูกับศิษย์สักสองสามข้อ

ข้อแรก ผมอยากจะขอบคณุนกัศกึษาทัง้มวล ทีไ่ด้เล่าเรยีนและ

ประพฤติดีตลอดมาท�าให้ครูบาอาจารย์และคณบดีภาคภูมิใจพอใช้ ที่

เขยีนไว้ว่าพอใช้นัน้กเ็พราะการเล่าเรยีนและความประพฤติของนกัศึกษา

นั้น ในส่วนรวมอาจจะนับได้ว่าดี แต่พวกเรายังมีข้อบกพร่องอยู่มาก 

เฉพาะอย่างยิง่ในวชิาทีพ่วกเรามกัจะสอบตกกนัมากๆ (เหน็จะไม่ต้อง

ระบวุชิา) ผมสอบดแูล้วปรากฏว่าเป็นเพราะคณะและมหาวทิยาลยัไม่

สามารถจดัการให้ดีพอสกั 1 ส่วน แต่อกี ๓ ส่วน เป็นเพราะนกัศึกษา

มักจะละเลยวิชาชั้นปีต้นๆ พอสอบไล่พลาดพลั้งไปแล้ว ก็ไม่หวนกลับ

ไปเรยีนซ�า้เพือ่ให้สอบไล่ได้ กลบัไปเรียนวชิาชัน้สงูๆ ต่อไป เมือ่ไม่เข้า

ชัน้เรยีนวชิาท่ียังสอบตกอยูใ่นชัน้ต�า่ และไม่มโีอกาสท�าแบบฝึกหดัหรอื

สอบซ่อม เวลาเข้าสอบไล่นักศึกษานั้นๆ ก็ย่อมยากนักที่จะสอบไล่ได้ 

การสอบตกในวิชาชั้นต�่าๆ เป็นการเรื้อรังนี้ มักจะสะสมเป็นดินพอก

หางหมู ย่ิงนานวนักย็ิง่แก้ยากขึน้ทกุท ีฉะนัน้ใคร่จะขอแนะให้พยายาม

แก้ไขข้อนี้เสียให้เรียบร้อยไป ถ้าแก้ไขด้วยตนเองได้ก็ดี แต่ถ้ามีความ

เห็นจะให้คณาจารย์ช่วยเหลืออย่างไร เช่น ถ้าตกกันในวิชาใดมากๆ 

จะเข้าชื่อกันเสนอให้จัดการทบทวนวิชานั้นเป็นพิเศษ ส�าหรับผู้ท่ียัง

สอบไม่ได้ ผมก็ยินดีรับฟังและจะจัดการให้เท่าที่จะสามารถท�าได้

ข้อต่อไป ใคร่จะขอบคุณนักศึกษาอีกที่มีความอดทนเล่าเรียน 

ทัง้ๆ ทีค่ณะเศรษฐศาสตร์นีก้�าลงัขาดแคลนสถานทีอ่ย่างหนกั ข้อนีจ้ะ

ว่าเป็นข้อบกพร่องของผมเองก็ได้ เพราะมัวแต่ขยายงานของคณะ ไม่

ขยายสถานท่ี มีข้อแก้ตัวอยู่เพียงแต่ว่าระหว่างที่ขยายงานนี้ ถ้าเริ่ม

ขยายสถานท่ีเข้าจะต้องรือ้ตกึเก่าย้ายไปอาศยัทีไ่หนชัว่คราว รอจนตกึ
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ใหม่เสร็จแล้วจึงจะสบายขึ้น ผมเกรงเหลือเกินว่าในระหว่างรอตึกใหม่

เสร็จนั้น งานที่ก�าลังขยายอยู่จะขลุกขลักเสียหายได้ ข้อเกรงนี้อาจจะ

ไม่ถกูต้องนกั แต่ก็เพราะเกดิเกรงขึน้มา จงึยงัไม่ยอมขอตกึใหม่ ไม่ใช่

แต่นักศึกษาเท่านั้นที่เดือดร้อน อาจารย์ประจ�าทั้งหลายก็ต้องอดทน

กบัความคบัแคบเช่นเดยีวกนั อย่างไรกต็าม ข้อนีก้�าลงัอยูใ่นความด�าริ

ของมหาวิทยาลัย และคงจะมีทางผ่อนปรนได้ในไม่ช้า

ข้อสดุท้าย ขอยกเอาถ้อยค�าทีเ่คยเขยีนไว้มาเขยีนซ�า้อกีเป็นการ

เทศนาประจ�าปี

นักศึกษาและเศรษฐศาสตรบัณฑิตทั้งหลาย จงเจริญด้วยจตุ- 

พละเถิด คือจงมีปัญญาความรอบรู้ จงมีความเพียรมานะอุตสาหะใน

การงาน จงมีสตยิัง้คดิ ประพฤตตินแต่ในทางทีช่อบ หลกีเลีย่งทางแห่ง

ความย่ัวยวนในลาภยศศฤงคาร ซึง่ไม่ชอบด้วยท�านองคลองธรรม และ

จงกอปรด้วยเมตตากรุณาช่วยเหลอืผูท้ีย่ากเขญ็อ่อนแอ และแม้แต่ผูท้ี่

ท่านคิดว่าเป็นศัตรูของท่าน ในการประพฤติดีประพฤติชอบนี้ บัณฑิต

จะต้องทรงไว้ซ่ึงความกล้าหาญเข้มแข็ง เฉพาะอย่างยิ่งในกาลเทศะ

ปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยความลุ่มหลงเห็นผิดเป็นชอบทั่วไป แต่ไม่ควร

จะลืมว่า ถ้าได้ปฏิบัติให้เกิดพลังทั้ง ๔ ประการแล้ว ความกลัวนานา

ประการจะขจดัหายได้โดยง่าย และความกล้าหาญจะเกิดข้ึนแทน บัณฑติ

ทัง้หลายจงรกัษาความดไีว้ให้มัน่ เสมอืนเกลอืรกัษาความเคม็ไว้ได้ และ

ขอให้ยึดม่ันเถิดว่าใครจะประพฤตอิย่างไร จะร�า่รวยอย่างไร จะชกัชวน

เราให้ท�าอะไรท่ีไม่ชอบกต็าม เราจะปฏบัิตขิองเราแต่ในทางทีช่อบธรรม 

เพื่อให้เศรษฐศาสตรบัณฑิตทรงไว้แต่ความเจริญด้วยสัตย์สุจริตธรรม 

เป็นที่รักที่นิยมแก่ฟ้าดินตลอดไป



คณะเศรษฐศาสตร์��

ในปีการศึกษา�๒๕๑๓
พิมพ์ใน อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ๒๕๑๓

ในการเขียนเรื่องของคณะเศรษฐศาสตร์ในปีการศึกษานี้ ผมมี

ความล�าบากใจมากกว่าปีก่อนๆ เพราะต้องเขียนจากต่างประเทศ 

แท้จรงินกัศกึษาน่าจะขอให้อาจารย์ ซ่ึงรักษาราชการในต�าแหน่งคณบดี

เขียนแทน แต่เมื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบในหนังสืออนุสรณ์ปีนี้ ได้

ร้องขอมาในเวลากระชั้น ไม่มีโอกาสจะเบี่ยงบ่าย จึงพยายามเขียนให้

ได้ความสมบูรณ์เท่าที่จะกระท�าได้ โดยหวังว่านักศึกษาจะได้น�าไปให้

อาจารย์มนตรี บริสุทธิ์ ตรวจดู เผื่อจะมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติม

รายงานในคณะเราพอจะแยกได้ดังนี้

1. การศึกษาชั้นปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคค�่า

๒. การศึกษาชั้นปริญญาโท

๓. การศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ

๔. งานห้องสมุด

๕. กิจการของนักศึกษา

๖. งานสร้างสมอาจารย์

๗. งานวิจัย

นอกจากนี้ก็มีงานเอกเทศ คือ โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร ซึ่ง
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แท้จริงเป็นงานส่วนรวมของมหาวิทยาลยั คณะเศรษฐศาสตร์รบัด�าเนนิ

งานให้ภายใต้การก�ากับควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

อาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

วธิดี�าเนนิงานของคณะเศรษฐศาสตร์เท่าท่ีเป็นมาในระยะ ๒–๓ 

ปีที่แล้ว เมื่อมีอาจารย์ประจ�ามากขึ้นพอสมควร ก็คือพยายามให ้

ผูกพันอยู่กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดน้อยที่สุดที่จะกระท�าได้ เราพยายาม

สร้างระบบตามหลักประชาธิปไตย โดยให้อาจารย์ ข้าราชการธุรการ 

และนักศึกษา มีส่วนออกความคิด วางแผนงาน และด�าเนินกิจการทั้ง

ปกติ และทั้งพัฒนาตลอดไปหมดทุกแขนง ตามระบบนี้ นอกเหนือไป

จากคณะกรรมการประจ�าคณะตามกฎหมายแล้ว เราได้เปิดโอกาสให้

มกีารเลอืกตัง้กรรมการกลางขึน้ชุดหนึง่ มหีน้าทีบ่รหิารอ�านวยการส่วน

ร่วมในคณะ และเป็นผูจ้ดัแบ่งงานในแขนงต่างๆ เช่น แขนงพจิารณา

รบัเข้าศกึษา แขนงอ�านวยการศกึษาแขนงพจิารณาทนุการศกึษา แขนง

ช่วยเหลอืนักศกึษาทบทวนวิชา แขนงพจิารณาปรบัปรงุหลกัสตูรปรญิญา

ตรแีละปรญิญาโท แขนงจัดการห้องสมุด แขนงตรวจประเมินผล แขนง

วางแผนงานและอาคาร แขนงสวัสดิการ เป็นต้น ส่วนกิจการของ

นกัศกึษานัน้ มอีาจารย์ฝ่ายปกครองเป็นทีป่รกึษาก็จรงิ แต่ได้เปิดโอกาส

ให้นกัศกึษาได้จัดการปกครองกนัเอง ตามระบอบประชาธปิไตย มสีภา

นักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดย

นักศึกษาเอง

การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานภายใน

คณะของเราในปีการศึกษา ๒๕1๓ นี้ พอจะน�ามากล่าวได้ดังนี้ 

1. คณะเศรษฐศาสตร์ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยได้เห็นชอบด้วย ให้มีผู้แทนอาจารย์ประจ�ารุ่นอ่อนอาวุโส 

(คือเป็นอาจารย์ช้ันตรี ชั้นโท) เข้าร่วมเป็นกรรมการประจ�าคณะได้  

๒ คน ผู้แทนทีว่่านีเ้ลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุอาจารย์และข้าราชการธุรการ 
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(คณะกรรมการประจ�าคณะนี ้กฎหมายระบุให้รบัผดิชอบและมอี�านาจ

ในกิจการของคณะ แต่เดิมมามแีต่อาจารย์และข้าราชการธุรการอาวโุส 

คือชั้นเอกขึ้นไป)

๒. ปีนีน้กัศึกษาในคณะเรา ได้เริม่มีส่วนร่วมเป็นกรรมการเพือ่

บริหาร และพัฒนากิจการของคณะในแขนงต่างๆ มากขึ้น เป็นที่หวัง

ว่าผูแ้ทนนกัศกึษาทีไ่ด้เข้ามาร่วมงานกบัอาจารย์และข้าราชการอ่ืนนัน้ 

จะไม่เสียหายในการเล่าเรียนของตน ถ้าเป็นเช่นน้ันได้ ก็จักขยาย

ขอบเขตการร่วมงานของนักศึกษาออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

๓. จ�านวนอาจารย์ประจ�าได้เพิม่ขึน้เป็นจ�านวนหลายคน ซึง่รวม

ทัง้อาจารย์ใหม่ และอาจารย์เดมิทีไ่ด้รบัทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

กลบัมาแล้ว แต่ละคนไม่ว่าใหม่หรอืเก่า ได้เริม่คลกุคลกัีบงานของคณะ

ตั้งแต่แรกเร่ิม รู ้สึกมีความคึกคักเพิ่มขึ้นทั้งภายในคณะ ภายใน

มหาวิทยาลัยและในการประชุมภายนอกมหาวิทยาลัย

๔. อาจารย์ประจ�าของเราได้เริ่มงานวิจัยกันบ้างแล้ว โดยบาง

คนยังท�าหน้าที่ช่วยอาจารย์ฝรั่งทุนร็อกกี้เฟลเลอร์วิจัยและบางคนเริ่ม

วจิยัด้วยตนเอง บางคนกร็บัเอางานวชิาการจากภายนอกมหาวทิยาลัย

มาช่วยท�า และช่วยวจิยัด้วย การเริม่มงีานวิจยันีเ้ป็นท่ีหวงัว่าจะกระท�า

ต่อเนือ่ง และขยายต่อไปจนภายหลงักลายเป็นงานส�าคญัของคณะและ

มหาวิทยาลัย

๕. ปีนี้เราได้รับงบประมาณส�าหรับก่อสร้างอาคารเรียนและ

ที่ท�าการของคณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ด�าเนินการวางแผน

ร่วมกับสถาปนิกโดยเข้มแข็ง

๖. ปีนีเ้ราได้เร่ิมออก จลุสารเศรษฐศาสตร์ เพือ่เป็นสือ่สมัพนัธ์

ระหว่างพวกเราซึง่มจี�านวนมากขึน้แล้ว และหลายคนอยูใ่นต่างประเทศ 

ผมได้ทราบว่าจลุสารนีเ้ป็นทีพ่งึพอใจโดยท่ัวไป และอาจจะใช้ประโยชน์

ได้ในการตรวจประเมนิผลการด�าเนนิงานของคณะเราได้ด้วยภายหลงั
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๗. งานโครงการบัณฑติอาสาสมคัร ซ่ึงมอีาจารย์จากคณะต่างๆ 

ร่วมอ�านวยการ โดยมีอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นผู้

บริหารนั้น ในปีที่ ๒ นี้ได้ด�าเนินการก้าวหน้าดีเป็นพิเศษ ได้ขจัดข้อ

ยุ่งยากและอุปสรรคนานาประการ ท�าให้เป็นที่นิยมของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ศกึษาธกิาร และฝ่ายปกครองในชนบทเป็นอนัมาก โครงการนีเ้ริม่ออก

จุลสารเรียกชื่อว่า ข่าวสารเพ่ือนพ้อง ด้วย ซึ่งเป็นที่พอใจและเป็น

ประโยชน์แก่อาสาสมัครและผมเองด้วย

๘. ผมอาจจะลมืกล่าวถงึเรือ่งบางเรือ่ง ซึง่ส่อให้เหน็ความเจรญิ

ของคณะเราในรอบปีนี้ แต่เรื่องที่ไม่ควรจะลืมกล่าวก็คือความเจริญ

ของนักศึกษาของเราในด้านคุณภาพอันอาจจะวัดได้ด้วยความส�าเร็จ

ของเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากคณะเรา ในการไปรบัราชการหรอืท�างาน

ประกอบอาชีพอย่างอื่น และไปเรียนต่อในต่างประเทศ เท่าที่ผมได้

ส�ารวจด้วยตนเอง ทัง้ในประเทศไทยและในสหรัฐอเมรกิา เศรษฐศาสตร- 

บณัฑติของธรรมศาสตร์เราจะไปสอบแข่งขนัเข้าท�างาน กส็อบได้ผลดี 

จะไปเรียนต่อกเ็รยีนได้สะดวก ส�าเรจ็แล้ว อาจารย์ในมหาวทิยาลัยต่าง

ประเทศที่มีชื่อเสียงดีพอใจรับเศรษฐศาสตรบัณฑิตของเรามาก ขอให้

ความเจริญในด้านคุณภาพนี้จงมีอยู่ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง เพราะเป็น

เรื่องส�าคัญกว่าสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นในการพัฒนาการศึกษา

เท่าที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะมีผู้ทักได้ว่าน�าแต่เรื่องดีๆ มากล่าว

ท้ังนั้น ความจริงก็ไม่น่าจะประหลาดอะไร เพราะถ้าเราจะพยายาม

ส�ารวจดูว่ามเีรือ่งใดบ้างทีเ่ราท�าได้เลวกว่าปีก่อนๆ กค็งจะส�ารวจไม่พบ 

แต่ทัง้นีม้ใิช่ว่าเราจะไม่มีข้อบกพร่อง มใิช่ว่าเราจะท�าดกีว่านีม้ไิด้ก็หาไม่ 

พวกเราทัง้หลาย อาจารย์ ข้าราชการธรุการ นกัศกึษา ตลอดจนคณบดี

ไม่ควรประมาท ไม่ควรนอนใจ เราจะต้องขวนขวายต่อไป หาความ

เจริญมาสู่พวกเรา และวิชาการของเราโดยสวัสดิภาพและไม่หยุดยั้ง

ระบบกรรมการทีเ่ราใช้อยูใ่นคณะเศรษฐศาสตร์ เราได้ส�าเหนยีก
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มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า มิใช่ระบบถ่วงงาน ถ่วงเวลา และมิใช่ระบบที่ปัด

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล เยี่ยงการท�างานเป็นคณะกรรมการโดย

ทัว่ไป ทีเ่รยีกว่ากรรมการนัน้ กเ็พราะมผีูท้�างานร่วมกนัหลายคน แต่ละ

คนท�า แต่ละคนแยกแบ่งงานเอาไปท�า เราจะประชมุกันก็เฉพาะต้องการ

วางหลกัการ และเพือ่ปรกึษาหารอืกนัในวธิที�างาน ข้อทีพ่งึเป็นคอืเน้น

กรรมการที่ท�างาน ไม่ใช่กรรมการที่มานั่งพูดคุยกัน

คติที่ว่า การด�าเนินงานใดไม่ควรผูกพันอยู่กับบุคคลผู้หนึ่งผู้ใด

โดยเฉพาะนั้น ได้น�ามาทดลองใช้ในปีนี้ ซ่ึงเป็นปีที่คณบดีไม่อยู่ใน

กรุงเทพฯ เสียเกือบทั้งปี ถ้าข้อความที่ได้เขียนมาข้างต้น เป็นที่รับกัน

ว่าเป็นความจรงิ กไ็ด้พสิจูน์ให้เหน็ประจักษ์แล้วว่า ความเจรญิของคณะ

เรามิได้ขึน้อยู่กบัตวัคณบดเีป็นส�าคัญ แต่ขึน้อยูก่บัหลกัการทีด่ ีวธีิการ

ทีช่อบ และขึน้อยูกั่บการท่ีอาจารย์ ข้าราชการธรุการ และมวลนกัศึกษา

ต่างมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าท่ีของตนไป

ด้วยดีทุกด้าน ผลของการด�าเนินงานปีนี้เป็นที่พอใจของผม เพราะถ้า

จะพ้นต�าแหน่งคณบดีไปเมื่อใด ก็พ้นไปได้โดยสะดวกดาย แม้จะตาย

ก็นอนตาหลับ

ก่อนจบ ใคร่จะเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของอาจารย์และ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับพวกเราได้

พิจารณาดู ไม่จ�าต้องเห็นพ้องต้องกันกับผม แต่ใคร่จะขอให้คิดดู ใน

ระบอบประชาธปิไตยนัน้มผีูก้ล่าวว่า สถาบันการศกึษาชัน้สูงควรจะตัง้

ตนเป็นกลางในทางการเมอืง ไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดไม่ว่าจะเป็น

พรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน หลักการนี้ผมเห็นชอบด้วยเป็นอย่าง

ยิ่ง ปัญหามีอยู่ว่าพวกเราแต่ละคนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะให้

สถาบันเป็นกลางไปได้จริงๆ 

มีผู้แนะว่าพวกเราแต่ละคน เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ หรือ

อาจารย์อาวุโส คณบดีหรืออธิการบดี จะต้องไม่เอนเอียง สนับสนุน 
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(หรือค้าน) พรรคใดๆ จะต้องไม่เอนเอยีงสนบัสนุน (หรอืค้าน) นกัการ

เมอืงผู้ใดผู้หนึง่ ข้อเสนอแนะนีช้อบด้วยหลักการประชาธิปไตยหรือไม่ 

ผมเห็นว่า ไม่ชอบด้วยหลักการ เพราะ ประการแรก การนิ่งเฉยไม่

สนับสนุนไม่คัดค้านนั้นเป็นการล�าเอียง เพราะเป็นการรับสภาพ

ปัจจุบัน เป็นการสนับสนุนฝ่ายข้างรัฐบาล (ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล) 

ตลอดกาล ประการที่ ๒ บุคคลแต่ละคนในระบอบประชาธิปไตยพึงมี

เสรภีาพในการคดิ การพดู และการเขยีน ตามทีร่ฐัธรรมนญูได้รบัรอง

ไว้แล้ว ยิง่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรอือาจารย์ชัน้ผูใ้หญ่ ยิง่จ�าเป็นทีจ่ะใช้เสรภีาพ

นี้ ไม่ใช่ถูกจ�ากัดเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 

หลักการท่ีผมเห็นว่าจะอ�านวยให้สถาบันของเราเป็นกลางได้

จริงๆ ในทางการเมือง คือ (1) เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้เสรีภาพได้ใน

การสนบัสนุน (หรือคดัค้าน) ได้ทุกพรรค ภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย

และความชอบธรรม (๒) ความสมัพนัธ์ทางงาน เช่น อาจารย์กบัศษิย์ 

อาจารย์กับอาจารย์ ผู้ใหญ่ต่อผู้น้อย จะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือน

ด้วยความแตกต่าง (หรือความเห็นร่วมกัน) ในเชิงคติทางการเมือง 

และ (๓) ในการสอนอาจารย์จะต้องไม่เลือกสอนแต่ในคติการเมืองที่

ตนชอบ โดยจ�ากัดหรืองดเว้นในคติการเมืองฝ่ายตรงข้าม ความคิด

เห็นนี้น่าที่นักศึกษาและอาจารย์จะน�าไปอภิปรายกันต่อไป



ค�าขวัญในโอกาส�๒๐�ปี��

ของคณะเศรษฐศาสตร์
เขียนเมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕1๓

คณะเศรษฐศำสตร์ ๒๐ ปี ๒๕๑๓

คณะเศรษฐศาสตร์จงเจริญ

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์จงเจริญ

เศรษฐศาสตร์จงเจริญ

เศรษฐกิจไทยจงเจริญ

ป๋วย อึ๊งภากรณ์



ค�าขวัญวันไหว้ครู
ยูงทอง ฉบับวันไหว้ครู (๒๙ กรกฎาคม ๒๕1๔): ๓

การไหว้ครูจะมีความหมายและคุณค่าที่แท้จริงได้ ก็ต้องอาศัย 

(ก) ครูปฏบิตัตินเป็นทีค่วรแก่คารวะ และ (ข) นกัเรยีนมคีวามคารวะ

ครูอย่างจริงใจ

บุคคลผู้มีวิสัยปกติกราบไหว้ มีวิสัยปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนิตย์ ย่อมเจริญด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ อายุ 

วรรโณ สุขัง พลัง (คาถาสัพพีฯ)



ตึกใหม่เศรษฐศาสตร์
เขียนที่เคมบริดจ์ เมื่อตุลาคม ๒๕1๕

ตีพิมพ์ใน เศรษฐศาสตร์ พฤศจิกายน ๒๕1๕

ในโอกาสท่ีจะมกีารเปิดตกึใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ผมขออัญเชิญพุทธภาษิตมาเป็นค�าขวัญหนึ่งบทคือ 

นกฺขตฺต� ปฏิมาเนนฺต� อตฺโถ พาล� อุปจฺจคา

อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺต� กึ กริสฺสนฺติ ตารกา

“คนโง่มัวหาฤกษ์ยามอยู่ ผลประโยชน์ของเขาเสียไป ก็เมื่อผล

ประโยชน์เป็นฤกษ์ดีอยู่ในตัวแล้ว ดวงดาวทั้งหลายจักท�าอะไรได้”

กับขอตั้งจิตภาวนา ๓ ข้อ คือ

1. ขอให้ตึกใหม่นี้อ�านวยประโยชน์สถาพรทางวิชาการ แด่

นักศึกษาและคณาจารย์ทั่วไป

๒. ขอให้ตึกใหม่นี้ได้รับการบ�ารุงรักษาอยู่เสมอ ให้สะอาด ให้

แข็งแรง ให้อยู่ในสภาพคงทนงดงามอยู่ชั่วกาลนาน

๓. ขอให้นกัศกึษา คณาจารย์ ข้าราชการและพนกังานทัง้หลาย

ที่ใช้ตึกใหม่นี้ จงประสบแต่สันติสุขและความเจริญทั้งทางกาย ทาง

ความด�าริ และสติปัญญา ขอให้แคล้วคลาดจากภยันตรายและความ

จัญไรทั้งปวงอันอาจจะเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ ขอให้ด�ารงไว้ซึ่ง

เสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์อันเป็นสิทธิของผู้รักธรรมทั้งหลาย



จดหมายลาออก

เคมบริดจ์ อังกฤษ

๓ สิงหาคม ๒๕1๕

อาจารย์ที่รักทุกคนในคณะเศรษฐศาสตร์

วนัน้ีผมได้เขยีนใบลาออกจากต�าแหน่งคณบดเีศรษฐศาสตร์แล้ว 

เพราะมาค�านึงว่า ลาออกเสียดีกว่าท่ีจะถูกให้ออก เพราะจะครบ

ก�าหนดการเป็นคณบดใีนเดอืนกนัยายนนีแ้ล้ว ทีผ่มลาออก ผมกเ็ข้าใจ

ว่าผมและอาจารย์ท้ังหลายคงเสยีใจ แต่ถ้าผมถูกออก ผมเชือ่ว่าผมและ

อาจารย์ทั้งหลายจะเสียใจมากกว่า

ขอฝากงานของคณะและของมหาวิทยาลัยนี้แก่อาจารย์ทุกคน

ด้วย เราได้เร่ิมมาดถึีงเพยีงนีแ้ล้ว ขอให้ท�าดยีิง่ๆ ขึน้ต่อไป อย่าทอดทิง้

งานมหาวิทยาลัยเร่ิมต้นด้วยนักศึกษาและจุดหมายก็อยู ่ที่

นักศึกษา อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ขอให้ใส่ใจให้มาก อย่า

ทอดทิ้ง และขอให้ถือเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดอยู่เสมอ

งานบริการมหาวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ

อาจารย์และข้าราชการธุรการทุกคน ขอให้ทุกคนสนใจและช่วยกัน

คนละไม้คนละมือ อย่ารังเกียจเดียดฉันท์กัน เท่าที่ท�ามาก็รู้สึกว่า

อาจารย์ท้ังหลายมคีวามรูส้กึเช่นนัน้อยู่ เข้าใจดอียู ่แต่อาจจะมบีางครัง้

ท่ีพวกเราอาจจะลมืไปบ้างเพราะอยู่กนัหมูม่าก ความคดิเหน็ย่อมแตก

ต่างกันออกไป บางทีอาจจะเถียงกันจนลืมตัว เอาอัตตามาเป็นใหญ่ 
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ถ้าเป็นเช่นนีจ้ะเสยีงาน เสยีเพือ่น และเสยีเวลาเปล่า ผมหวงัว่าอาจารย์

ทุกคนคงได้คิดเช่นนี้ แม้ว่าบางทีอาจจะพลาดพลั้งไปบ้าง ผมจึงเห็น

ความจ�าเป็นที่จะเรียนย�้าในที่นี้ว่า ขอได้โปรดรักษาน�้าใจซึ่งกันและกัน 

อย่าทะเลาะกนัเรือ่งส่วนตวั คิดถึงนกัศกึษาเป็นใหญ่ ให้เขาได้ประโยชน์

จากพวกเราจริงๆ อย่าถือทฐิมิานะ อย่าถือพวก UK US Australia ฯลฯ 

ขอให้ถือว่าพวกเราทั้งหลายลงเรือล�าเดียวกัน ต้องช่วยกัน จึงจะได้ผล 

บางคนใจร้อน ปากจัด อาจจะก้าวร้าวคนอื่นได้ง่าย ขอให้ระวังใจระวัง

ปากเสียบ้าง จะได้ผลดีกว่า

ผมจากไปด้วยความระลึกถึงความรักและร่วมใจ ซึ่งพวกเรามี

ต่อกนัตลอดมา และขอขอบคณุทกุคนทีไ่ด้ช่วยผมท�างานด้านต่างๆ มา

จนวชิาเศรษฐศาสตร์พวกเราก้าวหน้าไปมากแล้ว ขอให้ช่วยให้ก้าวหน้า

ต่อไปอีกเถิด

งานของคณะเป็นของพวกคุณแต่ละคน ต่อไปนี้ขอให้ช่วยกัน

ประคับประคองให้ประเสริฐยิ่งๆ ขึ้น จะไม่มีอะไรที่ถูกใจผมมากไป 

กว่านี้

Au Revoir ไม่ใช่ Adieu1๕

ป๋วย อึ๊งภากรณ์

15 คุณพสธร อรัญญพงษ์ไพศาล กรุณาแปลให้ว่า “ลาก่อนไม่ใช่ลาจาก” 

– บรรณาธิการ



๓๕1ทัศนะทางการศึกษา

บทสนทนา
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ทัศนะทางการศึกษา



สนทนากับ�ดร.ป๋วย:�

ปัญหาอุดมศึกษา
สนทนากันที่ห้องคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕1๔ เวลา 1๐.๓๐–1๒.๓๐ น.

พิมพ์ใน วารสารธรรมศาสตร์ (มิถุนายน ๒๕1๔)

เกษม ศิริสัมพันธ์: การสนทนาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา ผมขอเรียนชีแ้จงเหตุผลเสียก่อน อาจารย์ไปอยูต่่างประเทศ

เสียหลายเดือน อาจารย์มีโอกาสหยุดพิจารณาปัญหาเร่ืองอุดมศึกษา 

และอาจารย์ได้มีโอกาสพบเห็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ 

อาจารย์เสน่ห์กับผมนั้นเป็นฝ่ายที่มัวเมาอยู่ในเขาวงกตของการศึกษา

มหาวิทยาลัยในบ้านเรา เพราะฉะนั้นการสนทนาวันนี้ผมจึงหวังว่าเรา

อาจได้ส่วนผสมของความคิดที่แปลกๆ

ปัญหาแรกทีผ่มอยากเรยีนถามท่านอาจารย์กค็อืว่าในปัจจบุนันี้ 

ผมมีความรู้สึกว่าความกระหายในทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ระดบัอดุมศกึษานัน้ขยายตวัมากข้ึน มคีวามต้องการจากประชาชน

หรอืเยาวชนยิง่ขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัผมรู้สกึว่าทรพัยากรของประเทศ

ที่จะแบ่งสรรให้กับการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมันมีอยู่จ�ากัด ผมจึง

อยากจะเรียนถามอาจารย์ในฐานะเป็นผู้ที่สนใจกับการศึกษาทั้งระดับ

อดุมศกึษาและเป็นทัง้นกัเศรษฐศาสตร์ด้วยว่า ปัญหาเรือ่งการจัดสรร



๓๕๔ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ทรพัยากรเพือ่การศกึษาในระดบัอดุมศกึษานัน้จะเป็นไปได้สกัแค่ไหน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเทียบเคียงกับความจ�าเป็นด้านอืน่ๆ ซึง่กม็ี

อยู ่เช่น การศกึษาในระดับอืน่กด็ ีหรือการบรกิารสงัคมในด้านอืน่ เช่น 

การบริการสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุข รัฐจะสามารถ

จัดสรรทรัพยากรให้แก่เราได้สักเพียงใด ในขณะเดียวกันถ้าจัดสรรไม่

พอความกระหายน้ีจะตอบสนองได้อย่างไร อนันีเ้ป็นปัญหาซึง่ผมอยาก

จะเรียนถามอาจารย์เสียก่อน

ป๋วย อึง๊ภำกรณ์: ตามความเหน็ผมนะครบั เรือ่งรฐัจะจดัทรพัยากรได้

มากแค่ไหน ข้อแรกทีเดยีวจัดให้มากแค่ไหนๆ กไ็ม่พอกบัความต้องการ

ที่ไม่มีขอบเขตจ�ากัดอย่างคุณเกษมได้พูดตะกี้ ผมว่ามันไม่มีขอบเขต

จ�ากดั แต่ในขณะเดยีวกันทัง้ทีท่รพัยากรไม่พอนี ้การศกึษากต้็องถอืว่า

เป็นความจ�าเป็นอนัดบัแรก แผนพฒันาที ่๓ นีเ้ขากย็งัถือว่าเป็นความ

จ�าเป็นอนัดบัแรก แต่งัน้กย็งัถูกตดัไปมาก แต่ทีผ่มผิดหวงัก็คอื ไม่ค่อย

จะมีอะไรใหม่ขึ้นมา นี่พูดถึงทุกๆ ระดับ ทั้งระดับประถม มัธยม และ

อุดม อาชีวะ และสามัญ เท่าที่ดูแผนร่างขึ้นมา ตอนต้นนั้นไม่มีอะไร

ใหม่ขึ้นมามีแต่ที่ท�าแล้วซ�้าๆ กัน 

ถ้าพดูถงึอันดบัความส�าคัญของการศกึษาบอกได้ว่าทัง้หมดนีส้งู

มากแต่กอ็ยากจะเลยต่อไปว่า การศกึษาอาชวีะชัน้มธัยมนีก้น่็าจะถือว่า

สูงมากทีส่ดุอนัหนึง่ โดยเหตผุลท่ีว่าถึงอย่างไรๆ ตามรปูแบบแห่งความ

เป็นจริงนี ้มคีนเป็นจ�านวนน้อยทีจ่ะเข้าอดุมศกึษาได้ เพราะฉะนัน้จ�าเป็น

ต้องให้คนที่อายุตั้งแต่ 1๗–1๙ ปี ซึ่งจะไม่ได้เรียนต่อได้สามารถออก

ไปท�ามาหากินได้ 

ความส�าคัญที่สูงอีกอันหนึ่งตามความเห็นผมเอง และเข้าใจว่า

ทัง้กรรมการบริหารสภาพฒัน์และกรรมการบรหิารสภาการศกึษากค็ง

เห็นเช่นนี้ ก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ (Out of School Education) ผู้ใหญ่
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ในที่นี่หมายถึงเด็กอายุ 1๔–1๕–1๖–1๗–1๘ ซึ่งเป็นจ�านวนใหญ่ท่ี

ออกจากประถมศึกษาไปแล้ว พวกนี้ก็ลืมหนังสือหมด หรือไม่ลืมก็รู้

กระท่อนกระแท่นเต็มที พวกนีไ้ม่สามารถไปท�ามาหากินได้ เพราะเหตุ

ว่าวิชาความรู้แค่นั้นเอง ส่วนมากก็คงจะไปท�าแบบที่พ่อแม่เคยท�ามา 

ซึง่ไม่มทีางก้าวหน้าเลย แต่การศกึษาผูใ้หญ่ทีผ่มว่านี ้ในเวลานีท้ัว่โลก

รู้สึกว่าจะหันเหไปทางด้านที่ยูเนสโกเรียกว่า Functional Literacy คือ 

ไม่ใช่ Literacy เฉยๆ เหตุก็คือว่าเราได้ลองเรื่องส่งเสริมการอ่านออก

เขียนได้เฉยๆ มากันแล้ว มันไม่ได้ผลเลย กลายเป็นว่าผลสุดท้ายเอา

ผู้ใหญ่หรือเด็กรุ่น ฝืนใจมาเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ อะไร ซึ่งมันไม่ถูกใจกับ

ความสนใจของเขาเป็นพิเศษ Functional Literacy ในที่นี้ถ้าพูดถึง

ประเทศเกษตรกรรมก็หมายความว่า เอามาเข้าชั้นเรียนเพื่อที่จะผสม

การอ่านหนงัสอืกบัการอ่านสลากเกีย่วกบัการใช้ปุย๋เก่ียวกับการท�าดนิ

ให้ดีขึ้น เกี่ยวกับการใช้เมล็ดพันธุ์ให้ดีขึ้น เกี่ยวกับการที่จะก�าจัดศัตรู

พืช และเกี่ยวกับการที่ขยายงานออกไป เช่น ด้านอนามัย หรือทาง

ด้านสัตวบาล ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรอะไร ผมว่าซึ่งเดี๋ยวนี้เขา

ก�าลังสนใจมาก ฮาบิซันกับเบรมเบกกับคนอื่นหลายคนในอเมริกาก็

ร่วมคิดกันในเรื่องนี้ แล้วก็จะตระเวนมาท�าสัมมนาในที่ต่างๆ รวมทั้ง

ประเทศไทยด้วย นีเ่ป็นความส�าคญัอนัดับทีห่นึง่อีกอันหนึง่ซึง่ผมว่าน่า

จะสนับสนุนมาก เมื่อผมไปร่วมพิจารณาเรื่องนี้กับสภาพัฒนาในชั้นนี้

ก็ขอให้เขาสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ 

ทีนี้ส�าหรับเรื่องอุดมศึกษานั้น ผมก็คิดว่าส�าคัญสูงพอใช้ แต่

ความส�าคัญอยู่ในวงจ�ากัด ใจผมเองผมว่าปริมาณควรจะจ�ากัดและ

คุณภาพควรจะให้สูง เฉพาะอย่างย่ิงการเชื่อมโยงกับความส�าคัญ ๒ 

ด้าน ถ้าเห็นด้วยว่าอาชีวศึกษาชั้นมัธยมกับการศึกษานอกโรงเรียนมี

ความส�าคัญ เราก็ควรทีจ่ะพยายามให้อดุมศกึษารบัใช้บ้านเมอืงในทาง

นี้ ในทางด้านการผลิตครูอาชีวะให้มากๆ เวลานี้ที่ขาดมากที่สุดก็คือ
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ครูอาชีวะและครูศิลปะปฏิบัติ และที่ขาดอีกด้านหนึ่งคือด้านที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร ทางแพทย์ทาง

พยาบาลอะไรนีก่ไ็ม่ใช่เราจะเพกิเฉย แต่กม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องขยาย

ไปเร่ือยๆ สงสัยว่าการบริการเรื่องทางแพทย์และการอนามัยน้ี ไม่ได้

เสยีหายอยูท่ีก่ารผลติแพทย์และการผลติพยาบาล อาจจะน้อยไปหน่อย

แต่ก็เพิ่มขึ้นได้ มันเสียหายอยู่ที่การจัดการ คือจัดกระจายอย่างไร ให้

เงนิเขามากแค่ไหน ให้เขาครองชพีได้มากน้อยแค่ไหน น่ีผมว่าเป็นเรือ่ง

ที่ส�าคัญมากกว่าในการที่จะผลิต 

ในตอนนี้ผมขอย้อนกลับมาเรื่องอุดมศึกษาอีกนิดหนึ่ง ความ

เห็นของผมที่เกี่ยวกับอุดมศึกษานี้มีหลักใหญ่อยู่ ๓ ประการ หน้าที่

ของสถาบันอุดมศึกษา คือ (1) สอน (๒) วิจัยเพิ่มให้วิชาความรู้

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ (๓) บริการให้แก่บ้านเมือง ให้แก่โลกภายนอก

ของมหาวิทยาลัย ๓ อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาดูแล้วมันขาดทั้ง ๓ อย่าง 

ในเมืองไทยเรานี้สอนก็ไม่พอ สอนก็คุณภาพระดับใหญ่ อาจมีข้อ

ยกเว้นบ้าง แต่ส่วนมากต�่าเหลือเกิน วิจัยนั้นก็แทบจะพูดว่าไม่มีเลย 

และการเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนากับแผนการศึกษาก็ยังไม่มีชนิด

หนึ่งที่สนิทกันดีถึงขนาด

เสน่ห์ จำมริก: พอดีอาจารย์พูดถึงความส�าคัญของการศึกษาระดับ

ต่างๆ คอืตลอดจนกระทัง่ในแง่ของประโยชน์ทีจ่ะมต่ีอปัญหาทรพัยากร

ก�าลงัคนของชาติ ทีนีผ้มอยากจะเรยีนถามเสริมต่อจากทีอ่าจารย์เกษม

ได้ถามมา อาจารย์เกษมพดูถึงความกระหายของนกัศกึษาไทยทีจ่ะเข้า

ศึกษาในชั้นอุดมศึกษา ท่ีจะเข้ามหาวิทยาลัยท่ีอาจารย์พูดถึงความ

ต้องการของบ้านเมือง จะต้องได้คนมีวิชาความรู้ต่างๆ เพราะฉะนั้น

ผมอยากจะเรียนถาม ๒ ข้อ 

ข้อ 1 ความกระหายอันนี ้นอกจากเป็นปัญหาในเรือ่งการจดัสรร
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ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นปัญหาว่ารัฐหรือสังคมจะมีส่วนในการให้ความ

ต้องการของคนทีจ่ะเข้าเฉพาะมหาวิทยาลยัเข้าไปสูจ่ดุหมายทีต้่องการ

ที่ถูกต้องกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ คือระบบค่านิยมของเรารู้สึกว่าการเข้า

มหาวิทยาลัยนั้นเป็นจุดที่ทุกคนต้องการ อันนี้เป็นเหตุท�าให้เกิดการ

สญูเสยีก�าลงัทรัพยากร ทีนีปั้ญหาท่ีจะตามมาเป็นปัญหาที ่๒ คอืปัญหา

ในด้านของการปฏิบัติ ถ้าเรายอมรับกันว่าความกระหายในการเข้า

มหาวทิยาลยัน้ันเป็นความกระหายท่ีไม่ถูกต้องเสมอไป เป็นการสญูเสยี

ทรัพยากรส่วนหนึ่ง และเป็นการกระทบถึงเป้าหมายที่อาจารย์ได้พูด

ถงึว่าจะส่งเสรมิคุณภาพ ไม่ใช่ปรมิาณของการศกึษาในชัน้อดุมศกึษา 

กเ็ป็นปัญหาทีร่ฐัหรอืสงัคมจะต้องยอมรับความส�าคญัของการศึกษาใน

ระดบัอืน่หรอืในแขนงอืน่ทีไ่ม่ได้อยูใ่นขัน้มหาวทิยาลยัเลย อนันีผ้มคดิ

ว่าเป็นปัญหาควบกนัไปกบัปัญหาของอาจารย์เกษม ปัญหาไม่ได้จ�ากดั

เฉพาะในเรื่องทรัพยากรที่จะแบ่งสรรกัน แต่เป็นปัญหาระบบค่านิยม

ในสังคมไทยด้วย

เกษม: ผมขอเพิ่มเติมสักหน่อย ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เสน่ห์ ความ

กระหายนั้นเป็นเรื่องค่านิยมอยู่ และอาจเป็นค่านิยมที่ผิดซึ่งจะต้องมี

การสร้างให้เกิดค่านยิมว่าควรจะศกึษาในระดบัอืน่ๆ ซึง่อาจจะช่วยเหลอื

ประเทศชาติได้ ในขณะเดียวกันผมมีปัญหาคล้ายๆ อย่างเดียวกัน 

อาจารย์จะได้ตอบรวมกันเสียเลย คือผมรู้สึกว่าเรามีความเข้าใจผิด

อย่างหนึง่ ในเรือ่งเกีย่วกบัความกระหายในด้านการศกึษา คอืปัญหานี้

จะพดูกนัในทางเศรษฐกจิกไ็ด้ คอืปัญหาว่าเรามงีานให้คนท�าหรอืเปล่า 

เป็นปัญหา Employment หรอืเปล่า ผมชกัสงสยั คอืว่าเราไม่มงีานให้

คนท�า คนงานไม่มงีานจะท�า เพราะฉะนัน้กใ็ช้การศกึษาเป็นเครือ่งฆ่า

เวลากนัไป คนบางคนอาจออกไปท�างานด้านอืน่ให้ได้ประโยชน์ ผมเอง

ก็ไม่มีประสบการณ์มากนักในเรื่องอาชีวศึกษาแต่ยกเป็นตัวอย่างด้วย
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ว่า อาชีวศึกษาอาจเป็นการแบ่งเบาภาระของระดับอุดมศึกษาไป แต่

ทว่าขณะเดยีวกันไม่มงีานจะให้คนส�าเร็จอาชีวะท�า เป็นปัญหา Employ- 

ment ท้ังนัน้ เพราะฉะนัน้การศกึษาระดับอดุมศึกษาน้ันกลายเป็นเรือ่ง

คล้ายๆ ว่าทดแทนปัญหาเรื่อง Employment ซึ่งก�าลังจะเป็นปัญหา

ใหญ่ของสังคมท่ีก�าลงัพฒันาอย่างในบ้านเรา ผมคิดว่าอย่างนัน้ ปัญหา

ว่าเราจะสร้างงานให้พอกบัคนหรือไม่ และเราจัดคนให้ท�างานตามความ

สามารถของเขาได้หรือไม่ เราจึงจะสามารถที่จะก�าหนดปริมาณของ

การศกึษาระดบัอดุมศกึษาได้ อนันีผ้มคดิว่าเป็นปัญหาทีผ่กูกนั คอืทาง

อาจารย์เสน่ห์พูดถึงค่านิยม ผมพูดถึงปัญหา Employment ผมคิดว่า

อาจารย์อาจรวมตอบกันได้

ป๋วย: ค่านิยมของเรานี้สร้างโดยทางราชการและก็โดยประชาชน ใน

ข้อแรกทีเดยีว คนส่วนใหญ่ต้องการเป็นข้าราชการ ในเมือ่คนส่วนใหญ่

ต้องการเป็นข้าราชการ กข็ึน้อยูก่บัว่าราชการมทีศันคตกิบัคนทีส่�าเรจ็

การศึกษาระดับต่างๆ อย่างไรบ้าง ในเมืองเราปริญญาส�าคัญกว่า 

ประกาศนียบัตรอื่นๆ ไม่ว่าปริญญาใดๆ ส่วนมากจะเท่ากันหมด เช่น

นีก้เ็ท่ากบัสงัคมในปัจจบุนันีเ้รานบัถอืปรญิญามากกว่าอย่างอืน่ การตี

ราคาคนท่ีจะเข้ามาท�างานกห็นกัในด้านปรญิญา ถ้าพูดไปแล้วมนัไม่ใช่

ความผิดของประชาชนอย่างเดียว เพราะเหตุว่าลองคิดดูถ้าหากคนใด

เข้าไปเรียนทางอาชีวะได้มาก เรียนได้ดีถึงจะท�างานได้ง่ายในทาง

ราชการ อนาคตก็ไม่แจ่มใสนัก ไปขนาดอย่างได้มากๆ จริงๆ อาจได้

ชัน้เอก และกไ็ด้เงนิเดอืนสกัสามสีพ่นั ไม่ถงึขนาดยกย่องนบัถอืกนัได้ 

ค่านิยมอันนี้เราจะต้องแก้ให้ส�าเร็จประการหนึ่ง

อกีประการหนึง่ถ้าจะถามว่าเรามงีานให้คนเขาท�าหรอืไม่ ในเม่ือ

เขาส�าเร็จอาชีวศึกษาชนิดที่ดีมาแล้ว เรื่องนี้เราจะไปวัดจากอดีตไม่ได้ 

ในอดีตนั้นเราจัดอาชีวะอย่างที่ท�าไปแกนๆ ไม่ได้ต้ังใจท�ากันจริงๆ ท่ี
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แล้วมานัน้อาชวีศกึษาไม่มเีป้าหมายจรงิๆ และหลกัสตูรในการเรยีนนัน้

กเ็ลวเตม็ท ีการสอนการเรียนเลวทุกอย่างหมด การปฏบิตังิานเลวหมด

เพราะฉะนั้นก็ท�าให้นายจ้างตีราคาผู้ที่ส�าเร็จออกมาต�่า เพราะฉะนั้น

จึงหางานยาก ถ้าท�าอาชีวศึกษาแบบที่ขณะนี้กรมอาชีวศึกษาก�าลังท�า

ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ทั้งในด้านเกษตร พาณิชยกรรม และ

อตุสาหกรรม ทัง้ในด้านวชิาเกีย่วกบัการบรหิารธุรกจิ กบัวชิาเกีย่วกบั

ทางวิทยาศาสตร์จริงๆ ซึ่งน�าเอาไปใช้ในทางปฏิบัติได้ เช่น งานเชื่อม 

งานหล่อ งานกลึง งานโลหะ งานไม้ อะไรเหล่านี้ ถ้าท�ากันจริงๆ แล้ว

ละก็พวกนี้ท�าได้ ทุกวันนี้เราสิ้นเปลืองคนไปในท�านองนี้ คืออะไรที่คน

ส�าเรจ็อาชวีศกึษาจะท�าได้ เราไปให้คนปริญญาในประเทศ ถ้ามปีรญิญา

เมืองนอกได้ยิ่งดี ถ้าปริญญาเมืองไทยก็ยังได้ หมายความว่าคนที่จะ

ท�างานปฏิบัติจริงๆ นั้น ส่วนมากเราใช้คนชนิดปริญญา แทนที่จะใช้

คนท่ีส�าเร็จประกาศนยีบัตรอาชวีศกึษา แทนทีเ่ราจะใช้คนปรญิญาของ

เราเองท่ีส�าเร็จจากเมอืงนอกหรอืส�าเร็จมาจากในประเทศเราให้ถกูต้อง 

เรากลับไปใช้ฝรั่ง หรือจีน หรือญี่ปุ่น ที่เชิญกันเข้ามา ถ้าพูดถึงก�าลัง

คนโดยส่วนรวมแล้วจะเหน็ได้ว่าถ้าเป็นจรงิอย่างทีผ่มว่า มนัขาดอยูท่ัง้

นั้น แล้วเราหางานให้เขาท�าได้ เพียงแต่เราจะจัดระเบียบให้ถูก แต่ใน

ขณะเดียวกันในทางด้าน Demand ทางด้าน Supply ต้องจัดกันให้ดี 

ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้

ทีนีห้วนมาพดูถงึความกระหายในการทีจ่ะเข้ามหาวทิยาลยัเพือ่

ให้ได้ปริญญานี้ ผมว่าเป็นความกระหายที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยไม่

น่าจะสนองโดยไม่มีท่ีส้ินสุด ในชั้นนี้การสนองความกระหายแบบ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงนั้น ผิดแน่ๆ เราเคยพูดกันว่าถ้าหากท�าแบบ 

Open University ของอังกฤษล่ะก็ผมเห็นด้วย แต่แบบมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงผมไม่เหน็ด้วย เพราะเป็นเหตจูุงใจคนให้ไปเสียเวลาเปล่าๆ 

เสร็จแล้วทีหลังจะเกิดปัญหาขึ้นหลายประการ ประการแรกมาตรฐาน
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การศึกษาจะแตกต่างกันไป ในประการที่ ๒ ผลิตคนออกมามากๆ  

ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จะหางานยาก ทีนี้ที่ผมพูดมา

เมื่อกี้นี้ว่ามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ที่ ๓ คือบริการให้แก่ประชาชนและ

บริการให้แก่บ้านเมือง ผมไม่ได้ลืมเรื่องความกระหายของประชาชน 

แต่ผมอยากจะแยกเป็น ๒ อย่าง อย่างหนึ่งกระหายอยากจะเข้า

มหาวิทยาลัย อีกอย่างหนึ่งกระหายจะเรียนต่อ ถ้ากระหายเพื่อเรียน

ต่อผมเหน็ว่าถกูต้อง ถ้ากระหายเพือ่เรยีนต่อโดยเจาะจงว่าฉนัต้องเข้า

มหาวิทยาลัยให้ได้ จะได้ปริญญาบัตรกับเขาบ้าง เช่นนี้เป็นความ

กระหายท่ีผิดแท้ๆ ผมเองยงัรูส้กึว่าเมือ่เราท�าการสอนในประเภทปกติ

ให้ได้เรียบร้อยดีพอสมควรแล้ว มหาวิทยาลัยเราท้ังหลายนี้น่าจะ

สนับสนนุให้คนท่ีเข้ามหาวทิยาลยัไม่ได้ได้เข้าไปศกึษาในมหาวทิยาลยั 

แต่ไม่ใช่เพื่อปริญญา เพื่อประกาศนียบัตร เราควรจะมี Extension 

Service หรอื Extra-mural Courses ขึน้ เป็นภาคกลางวนักไ็ด้ จะเป็น

ภาคค�่าก็ได้ ก็เป็นวิชาๆ ไป อย่างนี้ผมไม่ทราบว่าเคยคุยกันแค่ไหน 

ผมว่าถ้าใครส�าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มาแล้ว เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ 

แต่ไปท�างานมาได้ หรือส�าเร็จอาชีวศึกษาแล้วไปท�างานแต่อยากเรียน

ต่อ สมมุติว่าคนจ�าพวกนี้ได้เข้าไปท�างานเป็นเสมียนหรือเป็นอะไรใน

วงการธนาคาร อันนี้ผมต้องยกมาเป็นตัวอย่างเพราะเป็นสิ่งที่ผมรู้ดี 

ถ้าเข้าไปในวงการธนาคารเขากอ็ยากเขยือ้นฐานะของเขา มหาวทิยาลยั

ก็จัดอย่างที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของธรรมศาสตร์จัดอยู่

ในเวลานี้ เพื่อจะยกฐานะของเขาขึ้น โดยเปิดวิชาสอน ๓–๔ วิชาที่มัน

เกีย่วกบัการปฏบิตังิานจริงๆ แต่ว่าเอาทฤษฎีและวิชาการแทรกเข้าด้วย 

และเราก็ควรให้ประกาศนียบัตรเขา ซึ่งต่อไปถ้าหากเราสอนได้ดี ก็

ควรจะเป็นที่ยกย่องนับถือ ถ้าหาก ก.พ. ตามไม่ทันในเรื่องนี้ อย่าง

น้อยบริษทัห้างร้านหรอืธนาคารเขากจ็ะรบันบัถือ เช่น สมมตุว่ิาเราเอา

เด็ก ม.ศ.๕ มาเรียนพเิศษ มาเรยีนเรือ่งกฎหมายการธนาคารพาณชิย์ 
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กฎหมายการธนาคารโดยทัว่ไป กฎหมายสถาบนัการเงิน วธิปีฏบิตัใิน

ทางด้านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องทางวิชาการพอใช้ หมายความ

ว่าเรียนรู้ว่าในทางปฏบัิตทิ�ากนัอย่างไร รวมถึงวชิาทางด้านการเงนิและ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น มีวิชาการบัญชี วิชาเหล่านี้รวมกันเข้าไปแล้ว

เรียกว่าเป็นระดบัประกาศนยีบัตรขัน้สงู ส�าหรบัทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่าคน

คนนี้มคีวามรูเ้ลยไปกว่ามัธยมศึกษาแลว้ ไปขั้นอุดมศกึษา การปฏบิตัิ

เช่นนีค้งจะมปีระโยชน์ส�าหรับในด้านอ่ืนด้วยนอกจากธนาคาร เช่น ทาง

ด้านการค้า ในเรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงงาน หรือทางด้านอื่นๆ 

แล้วแต่จะคิดกัน รวมทั้งการแพทย์ การพยาบาล ซึ่งอาจจะเป็นผูช่้วย

พยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ เป็นช่างเทคนิคแพทย์ขึ้นมาก็ได้ ทาง

วศิวกรรมกเ็ช่นเดยีวกนั ผมว่าไปได้เหมอืนกนั นีเ่ป็นบรกิารทีผ่มอยาก

เห็นให้มหาวทิยาลยัเราท�า แต่อย่างท่ีว่านี ่มหาวทิยาลัยจะท�าได้ดก็ีต้อง

สอนเดก็ทีเ่ข้ามหาวทิยาลยัธรรมดาเสยีก่อนให้ดพีอสมควร แล้วกว็จิยั

ได้ดีพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรอันนี้ให้เป็นประโยชน์จริงๆ

ขอพูดในทางหลักการอีกอันหนึ่ง ในประเทศไทยเรานี้ผมได้

กล่าวมาแล้วว่า เด็กอายุ 1๗–1๘ ต้องให้มีความรู้ดีพอสมควร เพื่อ

ไปประกอบอาชพีได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนคนทีเ่ข้ามหาวทิยาลยัศกึษาขัน้

ปริญญาตรีนั้น จะไปถืออย่างอเมริกาไม่ได้ว่า ถ้าเรียนปริญญาตรีละก็

พอมีความรู้ท่ัวไป แล้วก็ต้องไปต่อปริญญาโทจึงจะออกไปท�างานได ้

ประโยชน์จรงิๆ ส�าหรับไทยเราน่ีใกล้กบัออสเตรเลยีกับองักฤษมากกว่า 

คืออาชวีศึกษาชัน้มธัยมหรือมธัยมสายสามญักม็ปีระโยชน์ทีจ่ะออกไป

ท�างาน ปริญญาตรีส่วนใหญ่ก็ออกไปท�างาน มีส่วนน้อยที่ไปเรียน

ปริญญาโท ถ้าเราทุ่มเททรัพยากรไปในด้านปริญญาโทมาก โดยที่ถือ

หลักแบบอเมริกาแล้วละก็เราจะไม่สามารถบริการให้จ�านวนเพียงพอ

ส�าหรับปริญญาตรีด้วย
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เสน่ห์: อาจารย์พดูถงึประเดน็เร่ืองการศกึษาข้ันมหาวทิยาลยั ผมรูส้กึ

ว่าปัญหานีเ้ป็นปัญหาทีพ่ดูกนัมานานแล้ว เราเคยได้แสดงความห่วงใย 

ถึงปัญหามาตรฐานคุณภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่ พอมีมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงเปิดขึน้ มหาวิทยาลยัรามค�าแหงกก็ลายเป็นคล้ายๆ กบัแพะ

รับบาป ทุกคนคิดว่ารามค�าแหงจะเป็นการท�าให้กระทบกระเทือนถึง

มหาวิทยาลัยอื่น การที่มองไปที่รามค�าแหงอันเดียว บางทีท�าให้เรา 

ลืมมองดูตัวเองว่า ภายในมหาวิทยาลัยของเรานี้ก็ก�าลังอยู่ในความ 

ต้องการปรบัปรงุคณุภาพอย่างมาก ผมคดิว่าอยากจะเรยีนถามอาจารย์

เหมือนกันว่า อันนี้เป็นปัญหาท่ีต้องอาศัยปัจจัยอะไร ที่จะแก้ไขใน

สภาพที่เป็นอยู่ และอะไรเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข ผมไม่คิดว่าการที่

จะเปลีย่นแปลงสถานะของมหาวิทยาลยัให้เป็นอสิระขึน้อย่างเช่นทีเ่รา

เรยีกว่ามหาวทิยาลยัในก�ากบัรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานีไ้ด้ในตวัมนัเอง นี่

เป็นปัญหามหาวิทยาลัยที่เป็นอยู่นะครับ คือ จุดส�าคัญอยู่ที่ว่า ถ้าเรา

ไปเน้นเรือ่งมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมากไป บางทีเราลมืมองตวัเอง ผม

เกรงว่าจะท�าให้เรามองข้ามปัญหาที่เราก�าลังเผชิญอยู่จริงๆ

ป๋วย: ผมเหน็ด้วยกบัอาจารย์เสน่ห์ร้อยเปอร์เซน็ต์ ผมยกตวัอย่างเรือ่ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงนี้ก็เพราะเหตุว่าจะท�าให้เราทรุดต่อไป แต่ใน

ขณะเดียวกันระดับที่เราอยู่ในเวลานี้ก็ไม่เป็นที่พึงพอใจ การแก้ปัญหา

เรื่องมาตรฐานและคุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ผมว่าข้ึน

อยู่กับหลายปัญหาเหลือเกินและอุปสรรคที่ว่านี้ก็มีมาก การที่พวกเรา

พยายามจะเอามหาวิทยาลัยออกไปจากการควบคุมหรือออกไปจาก

ระบบราชการนั้นมีเพียงส่วนเดียวท่ีจะช่วยเรื่องมาตรฐานได้ก็คือ เรา

พยายามท่ีจะให้มีอิสระมากขึ้นในการวิจัย มีอิสระมากข้ึนที่จะเลือก

ครบูาอาจารย์ และกถ้็าหากเราสามารถทีจ่ะเลอืกครบูาอาจารย์ได้และ

ก็เปลี่ยนระดับอัตราเงินเดือน เฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเดือนอาจารย์
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ชั้นผู้น้อยให้ใกล้เคียงทางภาคเอกชนเขาได้บ้าง ผมก็คิดว่าคุณภาพ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะดีขึ้นและจะมีจ�านวนเพียงพอกว่าน้ี นี่เป็น

เพียงส่วนเดียว ไม่ใช่เมื่อท�าลงไปแล้วจะเป็นไปตามนี้ มันเป็นการเปิด

โอกาสให้เราสามารถได้ปรับปรุงมาตรฐานได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่

ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะออกจากระบบราชการนั้นยังมี

ประโยชน์อีกหลายอย่าง ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องกล่าวให้ละเอียดในตอนนี้

อุปสรรคอย่างอื่นที่ท�าให้มาตรฐานของเราไม่ดีพอก็อยู่ที่ว่า 

มัธยมศกึษาของเราอ่อนมาก เท่าทีเ่ราเหน็นี ่นกัเรยีนทีเ่ข้ามาเป็นนสิติ

นักศึกษานั้นผมเข้าใจว่าจะมีสัก 1๐ หรือ 1๕ เปอร์เซ็นต์ นี้ส่วนใหญ่

กไ็ปรวมจดุอยูท่ีแ่พทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนทีเ่หลอืมาเข้า

เรียนทางสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์หรือทางแขนงอืน่ๆ เช่น เกษตร- 

ศาสตร์อย่างนี้ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นส่วนที่ถ่วงทางด้านคุณภาพ ทีนี้

ถ้าเป็นจรงิอย่างท่ีผมว่านี ้เราควรจะท�าอย่างไร ใจผมว่าเราควรจะมกีาร

ประสานงานกนัให้ใกล้ชิดกนัยิง่ขึน้ระหว่างผูร้บัผดิชอบทางอดุมศึกษา 

และผู้ท่ีรับผิดชอบทางด้านมัธยมศึกษา เวลานี้รู ้สึกว่ามันเป็นการ

ตัดตอนกันไป  มีประสานใกล้ชิดกันอยู่นิดก็ตอนที่ว่า บางทีเขาเอา

อาจารย์มหาวทิยาลัยมาออกข้อสอบ ม.ศ.๕ นีก็่มบ้ีางแต่ไม่มากพอ แล้ว

กเ็วลาสอบเข้ามหาวทิยาลัยกเ็อาอาจารย์มหาวทิยาลยัไปออกข้อสอบเข้า

เป็นส่วนใหญ่ ใจผมเองผมรู้สึกว่ากรรมการสอบไล่ทั้ง ๒ ประเภทนี้ 

ถ้าหากยังมีการมาสอบ ม.ศ.๕ แล้วกยั็งมาสอบเข้ามหาวทิยาลยัอกีชัน้

หนึง่ ควรจะรวมกนัท้ังอาจารย์มหาวิทยาลยัและอาจารย์ในระดบัมธัยม- 

ศึกษาและก็หลักสูตรของมัธยมศึกษานี้ ผมว่าน่าจะให้มหาวิทยาลัยมี

ส่วนทีช่่วยไปพิจารณา ด้วยหลักสตูรและเนือ้หาของแต่ละช้ันจนกระทัง่

มาถึง ม.ศ.๕ ในประเทศอเมริกาและอังกฤษเขามีการประสานกัน

ระหว่าง ๒ ข้างนี ่ของเรานีรู่ส้กึว่าจะเป็นอาณาจกัรซึง่แยกจากกนัไป

มากกว่า นีก่เ็ป็นปัญหาเรือ่งนกัเรยีนเข้าใหม่
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ทีนี้อีกอันหนึ่งซึ่งส�าคัญเหลือเกิน คือหลักสูตรและวิธีการสอน

ในมหาวิทยาลัยที่จะท�าให้ปรับปรุงการศึกษาระดับการศึกษาให้ดี ผม

เข้าใจว่าทุกวนันียั้งมช่ีองทางท่ีจะปรบัปรงุได้อกีเยอะแยะ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์เราพยายามท�าอยู่ เป็นการดี แต่ก็อยากให้ท�าไปเรื่อยๆ 

ไม่ใช่ท�าแล้วหยุด ท�าแล้วหยุด นี่เป็นประการหนึ่ง

อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญเหลือเกินส�าหรับการศึกษาข้ันอุดม- 

ศึกษา อันนี้พวกอาจารย์ก็รู้กันอยู่แล้วคือ ต�าราเรียนและนิสัยในการ

อ่านต�ารา และความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน เรื่องนี้ผมอยากจะ

ให้เราเอาจริงเอาจังกันจริงๆ เท่าที่เป็นอยู่ถึงแม้เราจะเปลี่ยนหลักสูตร

เปล่ียนอะไร เราก็ยังไม่แก้ปัญหาจริงๆ นิสัยอ่านหนังสือกับนิสัยของ

เดก็ทีอ่ยากรูซ้อกๆ แซกๆ แล้วไม่หน้าบางจนเกนิไปนกัทีจ่ะถามอาจารย์

หรือที่จะโต้เถียงระหว่างกันนั้น ผมไปเมืองนอกมาคราวนี้กลับมาเห็น

ความแตกต่างกันมากเหลอืเกนิ ทีเ่มอืงนอกนัน้ ใครไปเมืองนอกก็เหน็

เด็กเขากล้าพูด กล้าอ่าน กล้าเขียน กล้าอะไร ของเรานี่เด็กตามผู้น�า

ตามครูไป ส่วนใหญ่เอาค�าสอนเป็นพระคัมภีร์ แล้วถ้าหากจะมีนอก

เหนือไปกว่าค�าสอนนี่เป็นไม่รู ้เรื่องแล้ว ถึงแม้ว่าจะใช้ความคิดกัน 

นิดหนึ่งก็ไม่ได้ อันนี้ก็เนื่องจากเมื่อเวลาเป็นเด็กจริงๆ อยู่ รวมทั้งการ

อบรมทางบ้านด้วย อบรมให้กลัวผู้ใหญ่ หงอไม่กล้าพูดอะไร เรื่อง

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้น เราพูดกันง่าย แต่เวลาท�าจริงๆ จะเอา

กันอย่างไร ผมขอเสนออยู่อย่างเดียวว่าปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไข แล้ว

จะแก้ไขกันอย่างไรก็ว่าไป แต่ว่าต้องแก้ไขกันแน่ๆ

เกษม: ผมรู้สึกว่าประเดน็จะคยุกนัมอีกีหลายหวัข้อ แต่ผมอยากจะต่อ

จากที่อาจารย์เสน่ห์พูดเสียก่อน คืออาจารย์เสน่ห์เรียนถามถึงเรื่อง

คุณภาพการศกึษา และเกีย่วกบัเรือ่งมหาวทิยาลยัในก�ากบัรฐับาล ผม

ขอเสริมเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาลเสียก่อนนะครับ 
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มหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาลที่อาจารย์พูดว่ามีประโยชน์ในเรื่องความ

เป็นอสิระ อนันีก้เ็ป็นเรือ่งอดุมการณ์หรอือดุมคตซิึง่ดแีน่ แต่บางทผีม

เองออกจะรู้สึกส่วนตัวว่าปัญหามหาวิทยาลัยเป็นอิสระนั้น ไม่ใช่อยู่ที่

รูปแบบเสียแล้ว อยูท่ีว่่ามหาวิทยาลยัเองพร้อมทีจ่ะเป็นอสิระหรอืเปล่า 

ถ้าพูดกันตามจริงผมขอกลับมายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กไ็ด้ ถ้าเรามาดโูครงสร้างมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ตามพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างนี้ที่มีอิสระ ถ้า

เราดตูามเป็นจรงิ ถ้าจะท�าให้เป็นอสิระกท็�าได้ตามรปูแบบในพระราช- 

บญัญัติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน แต่ทีว่่าไม่เป็นอสิระเพราะ

อะไร เป็นเพราะรัฐบาลเขาไม่ให้ความอิสระหรือว่าอะไร นอกเสียจาก

เรื่องการเงิน และเรื่องเงินเดือนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ แต่ทว่าผมรู้สึกว่าใน

ขณะเดียวกันนั้น มหาวิทยาลัยขาดพลังในตัวเองที่จะเป็นอิสระหรือ

เปล่า

ประเดน็ทีผ่มอยากจะเรยีนถามท่านอาจารย์อกีประเดน็หนึง่นัน้

เกีย่วกบัเร่ืองคุณภาพการศกึษา เผอญิผมได้ไปอ่านนติยสารฉบบัหนึง่

แต่ก็นานมาแล้ว คือนิตยสาร Far Eastern Economic Review
16
 มี

บทความบทหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา

โดยทั่วไปในเอเชียเลยทีเดียว เขาตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษาในเอเชีย

ปัจจุบันนั้นตกอยู่ในวัฏจักรของความเสื่อม ที่เสื่อมเพราะการศึกษา

ขยายตวัมากเหลอืเกนิ รวดเรว็เหลอืเกนิ เกินไปเมือ่เทยีบกับประสบ- 

การณ์ของตะวนัตก อีกประการหนึง่ท่ีเขาเน้นก็คือว่าในเอเชยีการศึกษา

ขาดครู ขาดครูทุกระดับ อันน้ีพูดรวมถึงระดับอุดมศึกษาด้วย คือใน

ด้านปริมาณและคุณภาพของครู เรื่องนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงอยู่ แม้แต่ครู

16 “Education in Asia” Far Eastern Economic Review, Vol. LXX 

No.18 (November 23, 1970), pp. 23–30, 59–62
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ในมหาวทิยาลยัเอง เมือ่เราจะเพิม่เงนิเดอืนแล้วเราจะได้ครดูไีหมครบั 

หรือว่าปัญหาเหล่านีจ้ะเป็นปัญหาทีก่นิตวัของมนัเองตลอดเวลา คอืว่า

ครูไม่ดีก็สร้างคนไม่ดีต่อมา ซึ่งก็ออกมาเป็นครูต่อไป นี่เป็นประเด็น

ใหญ่ใน Far Eastern Economic Review ปัญหาเหล่านี้อาจารย์คิด

หรือเปล่าว่า มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเรา ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัย

หนึ่งมหาวิทยาลัยใด จะแหวกออกจากวัฏจักรนี้ได้อย่างไร อันนี้เป็น

ปัญหาที่ผมอยากจะถามท่านอาจารย์

ป๋วย: ปัญหาแรกกบัปัญหา ๒ ของอาจารย์เกษมนี ้ผมว่ามนัคาบเกีย่ว

กัน การที่เราจะหาครูได้ดีนั้นเราต้องมีระบบที่ดีที่ชักจูงคนเข้ามาเป็น

ครู และครูนัน้ต้องมรีะบบทีส่่งเสรมิให้สนใจในมหาวทิยาลยัของตวั ข้อ

นี้เป็นข้อหนึ่งซึ่งจากประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ผม

รู้สึกว่าขาดมาก และผมเชื่อเหลือเกินว่าในทุกมหาวิทยาลัยและเท่าที่

ส�ารวจดู ไม่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยเก่า มหา- 

วิทยาลัยใหม่ รู้สึกว่าขาดในเรื่องการที่จะมีส่วนร่วม อย่างที่อาจารย์

เกษมบอกว่า พระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์นีจ้ะเป็นอสิระ

ได้แค่ไหนกไ็ด้นัน้ผมไม่เหน็ด้วย จรงิอยูก่ฎหมายทีเ่ก่ียวกับมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตรเ์ราดกีว่ากฎหมายปจัจบุันของทกุมหาวิทยาลัย เช่น สภา

มหาวทิยาลยัมีอ�านาจมากกว่ามหาวิทยาลยัอืน่ เพราะมาตรา 1๕ ระบุ

ไว้ว่าสภามอี�านาจอะไรในกฎหมายนัน้ การท่ีมคีนทกัท้วงว่า ท�าไม ก.ม. 

ได้ออกกฎมาแล้วว่าคณบดจีะต้องเลอืกจากอาจารย์ประจ�าซึง่ไม่เกษยีณ

อายุ แล้วท�าไมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ด้ือดึงไปเอาอาจารย์ซึ่ง

เกษียณอายุแล้ว ขัดกับ ก.ม. มาเป็นคณบดี อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีกฎหมายที่สูงกว่ากฎ ก.ม. ซึ่งสภา

มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะเลือกพิจารณาได้ นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่จะเห็นได้ 

ผมว่ามันยังไม่หมด มันมีเรื่องส�าคัญอยู่ตั้งเยอะแยะ
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ในการทีจ่ะดงึดดูครทูีด่ ีผมเข้าใจว่าครทูีด่นีัน้ (1) ต้องชอบใน

การสอน (๒) ต้องมคีวามสามารถ มคีวามดงึดดูใจในการทีจ่ะมาท�าการ

วจิยัทีเ่กีย่วกบัวิชาการ เงนิเดอืนกพ็อสมควร แต่ว่าถ้าหากต�า่เกินไปนกั 

ความจ�าเป็นในทางบ้านของเขา จะท�าให้ถึงแม้ว่าจะรกัอาชพีครูแค่ไหน

ก็ตาม แต่อาจจ�าเป็นที่จะต้องไปท�างานประเภทอื่นที่ท�าให้เกิดรายได้

สูงกว่า แต่ว่าที่ผมพูดมานี่ไม่จ�าเป็นต้องมีเงินเดือนมากเท่ากับที่ไปท�า

ภาคเอกชน ในสภาพปัจจุบันนี้เงินเดือนของครูก็ต�่า ในมหาวิทยาลัย

พวกอาจารย์ไม่ใช่เงินเดือนต�่าอย่างเดียว การเลื่อนชั้นเลื่อนต�าแหน่ง

เป็นไปตามราชการทั้งสิ้น ไม่เป็นการส่งเสริมให้คนนึกไปเสียว่าวันน้ี

เราอดไปเสียหน่อยมาท�างานด้านวชิาการ มาสอนเดก็ วนัหลงัถงึแม้ว่า

จะอดล�าบากไปสกันดิกย็งัจะมหีวังได้ประโยชน์ในอนาคตซึง่ไม่ไกลนกั 

นี่เป็นสิ่งซึ่งอย่างน้อยเราต้องให้โอกาสแก่เขา

การที่รัฐบาลตั้งมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดมานั้น ก็เป็นความ

คิดที่ถูกที่ดี แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ในต่างจังหวัดนั้นก็ไม่ได้รับ

ประโยชน์ที่จะทดแทนกับความล�าบาก คือหมายความว่าคนก็ไม่ค่อย

จะไปต่างจังหวัดอยู่แล้ว และก็ไม่มีอะไรดึงดูดเป็นพิเศษทางด้าน

วิชาการ ทางด้านการสอนหรือทางด้านการเงิน ถ้าหากมหาวิทยาลัย

ออกไปนอกระบบราชการแล้ว ผมเข้าใจว่าจะเปิดช่องทางให้เราท�าได้ดี

กว่านี้ ในแง่ของอาจารย์ที่จะดึงดูดเข้ามาผมขอย�้าค�าว่า “เปิดโอกาส” 

นะครับ ไม่ใช่ออกไปเสรจ็แล้วระบบของเรากย็งัเลวอยูอ่ย่างนีก้ไ็ปไม่ได้

อกีปัญหาหนึง่ซ่ึงจะเหน็ทุกมหาวิทยาลยักค็อืเรือ่งการมส่ีวนร่วม 

(Participation) ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ สภาอาจารย์ก็ไม่มี เราก็บอกว่าวาง

กฎหมายในระบบนี้ให้เป็นสภาอาจารย์ได้ไหม แต่ผมว่าถ้าตราบใด 

เรายังอยู่ในระบบราชการ สภาอาจารย์ก็ไม่มีความหมายหรอก ไม่มี

ความหมายเพราะเหตวุ่าผลสดุท้ายมนักเ็กีย่วกบัเรือ่งการบงัคบับญัชา 

บังคับบญัชาแบบข้าราชการ สภาอาจารย์กไ็ม่มคีวามหมาย ถ้าหากเรา
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สนับสนุนอาจารย์ให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีความสนใจในเรื่องมหา- 

วิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้น้อย อาจารย์ผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะได้แก่ 

อาจารย์ใหม่ๆ และอาจารย์ชนิดนั้น ผู้น้อยที่มีไอเดียสามารถจะพูดได้ 

อย่างนี้ละก็ผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ แต่ในระบบนี้เป็นไปไม่ได้ 

เป็นไปไม่ได้แน่ๆ ในระบบราชการ 

วันก่อนนี้มีอาจารย์อาวุโสที่นีคนหนึ่งขอลาพัก 1 วัน เจ้าหน้าที่

เขาก็ท�าเรื่องมาแล้วปรากฏว่าท่ีจะไปขอลานี่คือ ขอลาเลขาธิการซึ่ง

ระบบนี้ทุเรศเหลือเกิน ศาสตราจารย์ประจ�านี่ต้องไปขออนุญาตเลขา- 

ธิการตามระเบียบราชการ เขาบอกว่าเป็นระเบียบราชการเพราะเหตุ

ว่าเลขาธกิารนีเ้ป็นรองอธบิด ีในกรณนีีผ้มว่าประหลาด แล้วการท�างาน

ของอาจารย์นี้ที่หลายคนพูดกันว่าทุกวันนี้ระบบนี้จะต้องเข้ามาเซ็นชื่อ 

เซน็ชือ่เช้าและเซน็ชือ่เยน็ กอ็ยากจะให้ยกเว้นกนั ยกเว้นได้เมือ่ไรเล่า

ถ้าหากยังเป็นระบบราชการนี้ เห็นไหมล่ะล�าบากเหลือเกิน ท�าไมผม

จึงเอาเรื่องเซ็นชื่อมาเป็นส�าคัญ เพราะเหตุว่าในการเซ็นชื่อนี้ ถ้าหาก

เราปล่อยอาจารย์เขามีอิสระให้ใช้เวลาของเขาไปในทางที่ถูกแล้ว เช่น

ใช้เวลาเพื่อการวิจัย ผมว่าแม้แต่การเซ็นชื่อเล็กๆ น้อยๆ ในตอนเช้า

มาท�างานและออกจากที่ท�างานตอนบ่าย มันก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่ง

เหมือนกัน มันไม่คล่องตัว

เสน่ห์: รู้สึกพูดเป็นเรื่องหลักการมาก ระบบมหาวิทยาลัยที่ดีก็ต้อง

อาศัยตัวบุคคล เพราะว่าระบบกับคนหนีไม่พ้นกัน

ป๋วย: ผมขอตอบตอนนี้ คนที่ดีและระบบที่ดีนั้นผมก็ว่ามันอยู่ที่คนคน

นัน้มใีจผูกพนักบังานของเรามากแค่ไหน เพราะฉะนัน้มนัมารวมจดุอยู่

ที่การมีส่วนร่วม (Participation)

เสน่ห์: อันนี้ ประเด็นนี้แหละครับ ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า 

อุปสรรคในการท่ีจะส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
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นัน้ ผมเหน็จากประสบการณ์ทีผ่มสอนมานานพอสมควร อปุสรรคนัน้

อยู่ที่ตัวเราเองคือพูดถึงประเด็นที่อาจารย์เกษมพูด สภาพบรรยากาศ

ในมหาวิทยาลัยในแง่ที่ว่าส่งเสริมทางวิชาการให้มากข้ึนนั้น ผมอยาก

จะเรียนถามเหมอืนกนัว่า สภาพบรรยากาศขณะนีรู้ส้กึว่าอ�านาจมนัมา

มากกว่าเหตุผล เรายังไม่รู้จักรับรู้รับฟังเรื่องเหตุเรื่องผล ในเรื่องของ

ความรูว้ชิาการ ฉะนัน้ในเรือ่งอ�านาจนีผ้มคดิว่าไม่ใช่เป็นแต่เรือ่งอ�านาจ

จากผู้ใหญ่เท่านั้น คือบางคราวเราจะพูดว่าเป็นอ�านาจนี้ผมคิดว่าไม่ใช่

เป็นแต่เรื่องอ�านาจจากผู้ใหญ่เท่านั้น คือบางคราวเราจะพูดว่าเป็น

อ�านาจของผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ผมรู้สึกว่าขณะนี้เราก�าลังตื่นตัวในเรื่อง

ความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ต่างๆ ผมคดิว่าอ�านาจบาตรใหญ่ทีจ่ะมาอีกทางหนึง่ในอนาคต

ส�าหรบัมหาวทิยาลยัในเมอืงไทยกค็อื อ�านาจของเสยีงส่วนใหญ่ อ�านาจ

ของมติประชาชนซึ่งได้แก่อาจารย์และนักศึกษา ผมรู้สึกว่าเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ผมรู้สึกกังวลต่อปัญหาในอนาคตของมหาวิทยาลัย

ป๋วย: ใช่ครับ และมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เป็นเช่นนั้นส่วนใหญ่ แต่

ว่าในอเมริกาอย่าลืมว่าเขาจะท�ากันโดยหลักประชาธิปไตยแค่ไหนเขา

กม็ห้ีามล้อ มสีิง่ท่ีจะกนัเอาไว้ ม ีcheck and balance อยูเ่สมอ หวัหน้า

แผนกวิชาหรือคณบดีนั้นไม่ใช่จะปราศจากความหมายเสียเลยทีเดียว 

ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไรก็เป็นเช่นนั้น เขายังมีอ�านาจ อธิการบดี 

คณบด ีหรือหวัหน้าแผนกวชิายงัมอี�านาจอยูบ้่างพอสมควร แต่ไม่มาก

เท่าในประเทศไทย มหาวิทยาลยัประเทศไทยน้ันผูใ้หญ่มอี�านาจเกินไป 

ผมเหน็ว่าถ้ารวมกนัทัง้ ๒ อย่างผสมกนัโดยฟังเสยีงกนับ้าง ทางผูน้้อย

ให้เขามคีวามสนใจขึน้บ้าง มนัเป็นสายกลางจะดีตามทีผ่มประสบมานี้

ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ในอังกฤษความจริงผมควรจะรู้มากกว่านี้ 

แต่อยากจะไปศึกษาให้มาก ว่าเขาปกครองส่วนใหญ่เป็นอย่างไร แต่
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เท่าที่เห็นมานี้ในอเมริกานั้นคล้ายๆ กับการปกครองวัดในพระพุทธ

ศาสนา การปกครองคณะสงฆ์ คือคณะสงฆ์มีความส�าคัญพอใช้ แต่

เจ้าอาวาสยังมีความส�าคัญเพ่ิมขึ้นนิดหนึ่ง แล้วก็เรื่อยข้ึนไปตามหลัก 

สทิธอิ�านาจกมี็ แต่เสยีงประชาชนกม็ ีท�าไมผมจงึย�า้เรือ่งมตปิระชาชน

อันนี้ก็เหมือนกันท้ังในประเทศและในมหาวิทยาลัย คือตราบใดที่มติ

ของอาจารย์และมติของนักศึกษาไม่มีความหมายแล้วจะมีความเห็น 

ขดัแย้งกนัระหว่างคนท่ีมคีวามเหน็รุนแรงอยูเ่สมอ หรอือีกส่วนหนึง่คน

ที่ไม่มีความเห็นรุนแรงจะเป็น Silent Majority และเพิกเฉยไปเลยที

เดียว ไม่เอาใจใส่ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ก็เป็นช่องทางการขัดแย้ง

ระหว่างผู้ที่ถูกปกครองและผู้ท่ีมีอ�านาจปกครอง ซึ่งผมเห็นว่ามหา- 

วิทยาลัยในเมืองไทยจะคล้อยไปในด้านนั้นถ้าหากไม่แก้ไข ไม่แก้ไขใน

หลกัทีว่่าจะเกดิให้มมีตทิางอาจารย์ข้ึนมา ผมรูสึ้กว่านีแ่หละเป็นทางแก้

เกษม: เมื่อพูดเรื่องนี้ ผมก็เลยขอต่อไปเสียเลยดีกว่า เพราะเป็นเรื่อง

ซึ่งผมเคยพูดเมื่อคราวสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที

หนึ่งแล้ว เพราะอาจารย์เสน่ห์อาจจะกลัวสิ่งซึ่งผมขอพูดเป็นศัพท์เสีย

หน่อยว่าเป็นทรราชของเสียงส่วนใหญ่ อันนี้อาจเป็นการใช้ศัพท์ใน

ทางการเมืองมากเกนิไป ผมเป็นห่วงว่ามหาวิทยาลัยเป็นประชาคมเลก็

เหลอืเกนิ เราเห็นได้จากประสบการณ์ในมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ

ในขณะนี้ ถ้าร้าวฉานกันด้วยความรุนแรงแล้วล่ะก็จะทานไม่อยู่ แล้ว

จะมองหน้ากันไม่ได้ นอกจากปัญหานี้ ในขณะเดียวกันผมมองดูอีก

ด้านหนึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยนั้นในฐานะที่เป็นองค์การซึ่งมีหน้าท่ี

มากมายอย่างทีท่่านอาจารย์กล่าว กต้็องการประสทิธภิาพมากขึน้ทกุที 

ในด้านการบริหารกด็ ีในการด�าเนนิการศกึษาอย่างหนึง่อย่างใดก็ด ีถ้า

มีการร้าวฉานกันอย่างนี้แล้ว หน้าที่ของมหาวิทยาลัยจริงๆ จะปฏิบัติ

ได้อย่างนี้หรือ ผมเองก็ยินดีในเรื่องการมีส่วนร่วม แต่อย่างที่อาจารย์
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เสน่ห์ต้องการพูดกระมัง ผมก็ไม่ทราบและเดาเอาเอง ว่าการมีส่วน

ร่วมนัน้จะต้องอยูใ่นบนรากฐานของความมเีหตผุลและด้วยหลกัความ

สัจจะต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย อันนี้ผมว่าอาจจะมี

ความส�าคัญอยู่มาก ผมมีความคิดเห็นอย่างนี้ เผื่ออาจารย์จะมีความ

คิดเห็นอะไรหรือไม่ หรือว่าอย่างไรครับ

ป๋วย: ความจริงที่อาจารย์เกษมพูดตรงกับผมทุกอย่าง เป็นสิ่งที่ผมไม่

ได้พดูถงึ ตดิว่าข้อสมมตุฐิานก็คอืเช่นนัน้ ว่าการปกครองจะเป็นอย่างไร

กต็าม แม้แต่จะปกครองแบบปัจจบุนั ถ้าหากมคีวามมเีหตมุผีล มกีาร

คิดเหตุคิดผลก็ยังเป็นการช่วยให้มันดีขึ้น แต่ว่าโอกาสไม่มีมากเท่าที่

จะเปลีย่นระบบ ผมขอย�า้ในข้อนีว่้า ไม่ใช่ผมเหน็ว่าถ้าหากเปลีย่นระบบ

แล้วไม่มีปัญหา ยังมีปัญหาอยู่ ผลสุดท้ายมันขึ้นอยู่ที่สันดานคน ถ้า

หากว่าสันดานพวกเราส่วนใหญ่ยังเป็นไปในทางลบแล้ว ยังหวังพึ่งคน

อืน่หรอืเอาเปรยีบคนอืน่ หรอืเฉยๆ หาความสนกุสะดวกสบายไป มนั

ก็ไม่เป็นผลนะครับ แต่ว่าที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ หวังเป็น

อย่างยิง่ว่าในเมือ่เขามโีอกาส แต่ละคนมคีวามคดิความเหน็ให้เกดิเป็น

มตมิหาชนขึน้มานี ้กจ็ะได้เป็นการยัว่ยใุห้สนัดานนัน้เปลีย่นแปลงไปบ้าง 

ลองคิดดูว่า ถ้าหากว่าเราพูดถึงประชาธิปไตยนี้ทั้งประเทศไทยเรานี้  

ทุกคนกอ็ยากจะได้ประชาธปิไตย คงไม่มใีครอยากจะได้แบบเผดจ็การ 

หรือแม้จะกลบัไปเป็นสมบรูณาญาสทิธิราชย์แบบเก่า กค็งแทบจะไม่มี

ใครเลยท่ีจะอยากได้ แต่ปัญหากม็อียูอ่ย่างเดยีวกนัทเีดียว คือ (1) ถ้า

มีประชาธิปไตยจะมีการร้าวฉานแน่ๆ เพราะเหตพุรรคการเมืองต้องมี

ร้าวฉาน และ (๒) ก็อยู่ที่คนเรา ว่าคนเราจะท�าอะไรๆ หรือไม่ ผม

เอาเร่ืองการปกครองประเทศกับหลักประชาธิปไตยมาใช้ส�าหรับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งผมคิดว่าใช้ได้ แต่ว่าอาจจะผิดก็ได้ อันนี้เรื่องจะต้อง

แย้งต้องโต้กันไป
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เกษม: ขอพักรบเดี๋ยวครับ

ป๋วย: โอเค

เกษม: คราวนี้ขอตั้งต้นคุยกันใหม่นะครับ ผมอยากจะเรียนเปลี่ยน

ประเด็นเสียสักหน่อย คือมาพิจารณาถึงปัญหาการวางแผนและการ

ประสานงานการศึกษา มองกันในระดับชาติกันสักครั้ง เมื่อตะก้ีเรา

มองในระดบัมหาวิทยาลยั คอื ผมรู้สกึว่าการขยายตวัในทางการศกึษา

ที่เราพูดกันถึงเรื่องความกระหายในการศึกษาก็ดี และอาจารย์พูดถึง

ปัญหาการศกึษาทีเ่รยีกว่าการศกึษาสบืเนือ่งกด็ ีทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพ

ของบคุคลทุกฝ่ายกด็ ีแต่ผมรูส้กึว่าในบ้านเรา ถ้าพดูถงึความเหน็ส่วน

ตัวของผม เรายังขาดอยู่ในการท่ีจะมองการณ์ไกลไปข้างหน้า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองนโยบายในระดับชาติเกี่ยวกับระดับอุดมศึกษา 

ท่านอาจารย์คงจะทราบดี ถ้าเปรยีบเทยีบอย่างขององักฤษเป็นตวัอย่าง 

อย่างเขามีรายงานของ Lord Robbins ซึ่งเป็นต้นเค้าของการตั้ง New 

Universities และเมื่อผมไปอังกฤษเมื่อปีที่แล้ว เขาข้ามขั้นนั้นไปแล้ว 

อาจารย์คงทราบดีกว่าผม เขามาเน้นหลังจากที่ตั้ง New Universities 

ขึ้นแล้ว ว่าเขาจะต้องขยายการศึกษาด้านเทคนิค เขามาเน้นในเรื่อง 

Technical Universities ต่อไปอีกระดับหนึ่งที่ผมเห็นของอังกฤษเขา

มองไปไกล และโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีอ่าจารย์พูด เราเองควรได้ประสบ- 

การณ์จากอังกฤษหลายอย่าง เพราะเราต่างเป็นประเทศเล็กด้วยกัน 

เราจะไปเอาอย่างอเมริกานกัเหน็จะไม่ได้ ทนีีท้�าไมในบ้านเรา ผมอยาก

จะเรยีนอย่างหนึง่ซ่ึงผมพิศวงอยูต่ลอดเวลา เราขาดการมองไกลไปข้าง

หน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ระดบัอดุมศกึษา และเราขาดการประสานงาน

ระหว่างแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานี้อย่างมากมาย 

ยกตัวอย่างอนัหนึง่ซึง่ผมได้ยนิได้ฟังมานานแล้ว คอืปัญหาเรือ่ง

วทิยาลยัท้องถิน่ (Community College) นีเ้ป็นปัญหาซึง่อาจช่วยสนอง
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ความต้องการของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาของ

ประเทศ ตลอดจนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกี่ยวกับเรื่องการ

บูรณะชนบทอะไรต่างๆ นานา ได้อีกมากทีเดียว แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มี

การริเร่ิมอะไรเกิดขึ้น ผมมองดูอย่างหนึ่งเท่าที่ผมเดินทางไปในต่าง

จังหวัด ในเวลานี้เรามีรากฐานอยู่แล้วอย่างพวกวิทยาลัยครู วิทยาลัย

เทคนิค วิทยาลัยเกษตร เกือบจะทุกภาคทุกจังหวัด แล้วท�าไมจึงไม่ส่ง

เสริมวิทยาลัยเหล่านี้ให้สอนให้ถึงขั้นให้ปริญญาในทางอื่นนอกจาก

ทางการศกึษาและวิทยาลยัเหล่านีก้ม็คีรบูาอาจารย์อยูไ่ม่ใช่น้อย แต่มนั

ตดิขดัเพราะอะไร ผมรูส้กึตดิขดัเพราะวทิยาลยัเหล่านีเ้ป็นของกระทรวง

ศกึษาธกิาร แต่มหาวิทยาลยัต่างๆ อยูที่ส่�านกันายกรฐัมนตร ีและสภา

การศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการก็อาจจะมีอะไรกันก็แล้วแต่ นี้ผมก็

เรียนตรงไปตรงมา ทีนี้การศึกษาก็ตกกลางอยู่อย่างนี้ อันนี้เป็นข้อที่

ผมคดิว่าท�าอย่างไรเราจงึจะสามารถมองการณ์ไกลได้ สามารถทีจ่ะใช้

ทรัพยากรของเราด้วยความประหยัด และสามารถให้เกิดผลแก่การ

ศกึษาได้ ผมเชือ่ว่าปัญหาการศกึษาไม่ว่าระดบัอดุมศกึษาหรอืขัน้ไหน

กต็าม ไม่ใช่ปัญหาระยะสัน้เท่านัน้ ต้องมองกนัให้ยาว ทีผ่มเป็นห่วงอยู่

คอื เรามองสัน้ อนันีก็้ไม่ทราบท่านอาจารย์จะมคีวามเหน็หรอือาจารย์

เสน่ห์จะมีอะไรพูดเสียก่อนก็ได้

เสน่ห์: ผมมคีวามเหน็อย่างเดยีวกบัอาจารย์เกษม ผมสงัเกตอย่างนัน้

เหมือนกัน พวกวิทยาลัยเทคนิค พวกวิทยาลัยเกษตร เป็นต้น เวลา

ผมได้ยินเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีสภาการศึกษาพูดถึง Community 

College ซึง่อาจารย์เกษมใช้ค�าว่าวทิยาลยัท้องถิน่ ผมรูส้กึว่าเขาพดูใน

ลักษณะการตั้งของใหม่ แต่ผมมองในทางที่ว่า น่าจะประสานการตั้ง

ใหม่กบัการปรบัปรุงของเก่า ซ่ึงจะเป็นการส่งเสรมิงานท้ังในขัน้นโยบาย 

และในขั้นปฏิบัติได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
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ป๋วย: ที่พูดมาน่ะ ผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรที่เรา

มอียู่ในขณะนี ้เราประสานกนัเสยีให้มนัเป็นกจิจะลกัษณะ เราจะได้ไม่

ต้องใช้ทรัพยากรใหม่มากจนเหลือหลาย ไม่เห็นด้วยก็อยู่ที่ ถ้าหากว่า

ที่เรียกว่า Community College หรือวิทยาลัยท้องถิ่นนั้นจะเป็นสิ่งที่

ต้ังข้ึนใหม่ เพือ่ท�าหน้าท่ีแบบท่ีในอเมริกาเรียกว่า Junior College อย่าง

นีผ้มไม่เห็นด้วย เวลานีเ้รามศีนูย์ฝึกเคร่ืองกลของกรมชลประทาน หรอื

ของกรมทาง นี่เทคนิคอย่างดีทีเดียวที่ควรจะเขียนเชื่อมกับมหา- 

วทิยาลยัควรจะเชือ่มกบัวิทยาลยัเทคนคิ และเราควรจะเชือ่มกนั ทาง

ด้านเกษตรกรกเ็ช่นเดยีวกนั เรากม็นีกัเกษตรทีจ่ะไปเปิดตัง้ศูนย์ข้ึนมา

แม้ว่าจะอยูร่ะหว่างขอนแก่นกบัท่าพระ ซึง่ระยะทางไม่กีก่โิล นี่

มันน่าจะเชื่อมกันได้ดีเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย ขอนแก่นก็จะ

ได้ประโยชน์ และทางท่าพระก็จะได้ประโยชน์ ถ้าหากว่าการที่เราจะ

พยายามประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับข้ันมหาวทิยาลยั

นี้ให้ดีแล้วล่ะก็ ผมรู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์มาก แต่ทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่

เรื่องครู จะท�าอย่างไรให้ครูไปมากๆ ในท้องถิ่น ข้อนี้ผมว่าถ้าตราบใด

ยังอยู่ในระบบราชการนี ้ไม่มหีวงัจะพจิารณาให้ความแตกต่างระหว่าง

อาจารย์ในท้องถิ่นกับอาจารย์ในกรุงเทพฯ แต่ถึงจะออกจากระบบ

ราชการไปแล้ว และก็มีการพิจารณาให้ความแตกต่างก็ตาม ผมก็ว่า

บางทีปัญหายังเหลืออยู่ ไม่หมด ในกรณีเช่นนี้จะท�าอย่างไร ผมก็คิด

ว่าทางกรงุเทพฯ เรากร็ะดมสร้างครขูึน้ไป ในขณะเดยีวกนัถ้าหากทาง

ท้องถิ่นไม่ว่าที่ใดยังขาดครูชั่วคราว มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ควรจะ

ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้ ไม่ใช่ส่งครอูอกไปให้ยืมแล้วบนิไปสอน บินกลบั

มา แต่ส่งพี่เลี้ยงไป ๒ อย่าง อย่างที่หนึ่งก็คือว่าที่ใดมีมหาวิทยาลัย

และยังขาดครู แล้วเรามีครูมากพอก็เอาครูของเราไปเป็นทีม แล้วไป

อยู่ที่นั่นอย่างน้อย 1 เทอม ถ้าอยู่ได้ทั้งปีย่ิงดี แต่ยังสังกัดอยู่ทางนี้ 

แล้วในขณะเดียวกัน เราก็คิดว่าค่าบริการพอสมควรจากมหาวิทยาลัย
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ในท้องถิ่น

ที่พูดมานี้เห็นด้วยกันมากที่สุดก็คือเราน่าจะมีการประสานกัน 

ส�ารวจไปแต่ละแห่ง มหาสารคาม หรอืว่าท่ีใดทีเ่หมาะสม เรากส่็งเสรมิ

ให้เป็นการศึกษาขั้นอุดมศึกษา โดยมีการประสานให้สนองกับความ

ต้องการของคนทีอ่ยากจะเรยีน และความต้องการของประเทศทีอ่ยาก

จะใช้คน นี่เห็นพ้องต้องกันหมด ผมไม่เห็นด้วยกับ Junior College 

เพราะเหตุว่ารู้สึกจะไม่มีประโยชน์ส�าหรับประเทศไทย เรามีวิธีท�าได้

มากกว่านี้

เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงใช้อาจารย์ในกรุงเทพฯ ไปช่วยอาจารย์ในต่าง

จังหวัด ซ่ึงก็คล้ายๆ กับอังกฤษเมื่อสมัยผมไปเรียนหนังสือ เวลาเขา

ตั้ง University College (ซึ่งยังไม่ถึงขนาดเป็นมหาวิทยาลัย) เขาก็ใช้

มหาวิทยาลัยเก่าเป็นพี่เลี้ยงอยู่เสมอ น่ีเราก็น่าจะท�า ที่ผมพูดลืมพูด

ไปอย่างหนึ่ง เมื่อกี้นี้เคยพูดว่ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ อาจจะช่วย

มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือส่งครูไปเป็นทีม อีก

วิธีหนึ่งนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อครูบาอาจารย์ในกรุงเทพฯ นี้มีมากพอสมควร 

กค็งมบ้ีางบางคนหรอกท่ีไม่จ�าเป็น ไม่ต้องสอนภาคฤดรู้อน อยากจะจดั

เป็นหมูเ่ป็นคณะไป แล้วกว็างหลกัสูตรกนัให้ดแีล้วกไ็ปตามมหาวทิยาลยั 

อย่างเดียวกับที่กระทรวงศึกษาธิการเขาเคยท�าในชั้นมัธยมศึกษา

ส�าหรับอบรมคร ูทนีีเ้ราไม่ใช่อบรมครเูรากจ็ดัทมีไป แล้ววางโปรแกรม

ว่าในปีนี้จะไปที่สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ประมาณ ๒ สัปดาห์ แล้วก็ไป

เลกเชอร์เรื่องนั้น แล้วก็ท้ิงหนังสือให้เขาอ่าน อย่างนี้ผมว่าจะเป็น

ประโยชน์ที่ท�าให้การศึกษาดีขึ้น

ทีนี้กลับมาถึงจุดส�าคัญที่คุณเกษมพูดเม่ือตอนต้นทีเดียวว่าเขา

มีรายงานของ Lord Robbins ท�าให้เราไม่มี ข้อนี้ผมคิดว่า ในเวลานี้

เรายงัไม่มุง่เรือ่งการศกึษาจรงิๆ ถ้าพดูกันจรงิๆ แล้วรูส้กึรฐับาลน้ีเหน็

ความส�าคัญอย่างหนึ่งในการศึกษา แต่ไม่อยากจะส�ารองถึงความ
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บกพร่องของตัวจงึไม่ได้ตัง้คณะกรรมการท�านอง Robins Commission 

ทีจ่รงิควรจะม ีแล้วกเ็คยตัง้มาแล้ว ผมคดิว่าคณะกรรมการท�านองนี ้ใน

เมืองไทยควรจะมีมาสักเมื่อ ๗–๘ ปีแล้วด้วยซ�้า เวลานั้นก็ร�่าๆ อยู่ 

เพราะเหตวุ่าไปได้นายเบรมเบกทีพ่ดูถึงกม็าเมือ่ครัง้นัน้ USOM เขาก็

ส่งมา ท้ังกระทรวงศกึษาธกิารและสภาการศกึษากส็นใจ มหาวทิยาลยั

ต่างๆ ก็สนใจ แต่เมื่อออกรายงานมาแล้วบางฉบับ ก็ไม่มีการปฏิบัติ

ในบางฉบับ แทนที่จะใช้รายงานเหล่านั้นเป็นบันไดเบื้องล่างส�าหรับที่

จะไปส�ารวจให้มันมากกว่านี้ ก็ไม่ได้ท�ากัน ประเทศอังกฤษที่อาจารย์

เกษมกล่าวนั้น Robbins Report ส�าคัญจริง แต่เป็นรายงานอันหนึ่ง

เท่านัน้ ในองักฤษซึง่แท้จรงิมรีายงานอกีเยอะแยะเชียวครบั เขาตัง้กนั

เกือบทุก ๕ ปี มกีารส�ารวจเรือ่ยเชยีว ชัน้อดุมศกึษา ชัน้มธัยมศกึษา 

และชัน้ประถมศกึษา เมอืงไทยเราน่าจะจดัใครทีม่งีานน้อยพอสมควร 

หรือเป็นข้าราชการบ�านาญซึง่เข้มแขง็ทีจ่ะท�าเรือ่งนีข้ึน้มา ทีจ่ะต้ังเป็น

ผูท้ีจ่ะมาส�ารวจแล้วกว็างแผนให้ อนัน้ีผมรูส้กึว่าเป็นหน้าทีข่องสภาการ

ศกึษาแห่งชาตทิีต้่องคิด แล้วผมคิดว่าควรจะมีแต่ไม่ใช่เฉพาะอดุมศึกษา

เกษม: มปัีญหาอีกนะครบัอาจารย์  อาจารย์อาจจะมปีระสบการณ์มา

มากกว่าผม เพราะอยูใ่นวงการบริหารชัน้สูงต่างๆ ของประเทศ อาจารย์

คงจะได้ประสบมา เป็นอุปสรรคใหญ่ทีเดียวในการด�าเนินการต่างๆ 

ของรัฐบาลคอืปัญหาเรือ่งการขาดการประสานงาน การประสานงานนี้

คนไทยเราไม่ชอบ แต่ละหน่วยงานเป็นอาณาจักรของตัวเองกันไป 

เสยีหมดนีน่้ะครบัเราจะแก้กนัได้อย่างไร ไม่ใช่แต่เรือ่งเฉพาะการศึกษา

เท่านั้นแต่ทุกด้านทีเดียว เพราะเราขาดการประสานงานจึงก่อให้เกิด

ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างๆ นานา อีกเยอะแยะ จนใน

ปัจจุบันนี้ผมวิตกเหลือเกิน ถ้าหากเราประสานกันไม่ได้ในเร่ืองระดับ

อุดมศึกษาหรือในด้านการศึกษาอื่น จะมีช่องว่างเกิดขึ้นมากอีกอย่าง
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หนึ่ง ก็จะกลายเป็นปัญหาในเมืองไทย

อาจารย์พูดถึง Robbins Report ผมก็คดิว่าในบ้านเมอืงเราจรงิๆ 

กม็รีายงานมามากมาย ตัง้แต่รายงานของ Sir Charles Darwin1๗ เก่า

แก่จนเกือบ ๒๐ ปี แล้ว แต่เมืองไทยเราอยู่ที่ว่ามีรายงาน แต่การที่

จะพิจารณาด�าเนินการจริงๆ จังๆ ตามข้อเสนอแนะนั้นไม่มี อันนี้ที่ผม

วิตกเหลือเกินในเรื่องการศึกษา เรามีแต่คนพูด แต่คนท�านี้จะหายาก

เข้าทุกที อันนี้เป็นปัญหาที่ผมอยากจะฝากอาจารย์ว่าจะแก้ไขกัน

อย่างไร และในขณะเดียวกันไม่แก้ไม่ได้ จะกลายเป็นปัญหาดินพอก

หางหมู หนาขึ้นทุกทีๆ แล้วปัญหาจะทับตัวเรา ตัวปัญหามากขึ้นจน

ไม่มีทางแก้ อันนี้เป็นข้อซึ่งผมอยากจะเรียนกับอาจารย์

ทีนี้มาถึงปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องการขาดครูในต่างจังหวัด

ผมกไ็ม่ทราบดีนกัเพราะผมเองกข็าดประสบการณ์ แต่ผมกเ็หน็ว่าเป็น

ของแปลก อย่างทางกระทรวงศกึษาธกิารนี ้พวกวทิยาลัยครูก็ยงัหาครู

ได้ดีๆ ท�าไมเขาท�าได้ ผมเห็นว่า อย่างที่วิทยาลัยครูมหาสารคามก็ดี 

หรือวิทยาลัยครูที่สงขลาก็ดี และวิทยาลัยครูต่างๆ น้ีมีครูได้มากมาย 

หรืออย่างที่วิทยาลัยเทคนิคก็เหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่

อาจารย์เสน่ห์ว่า เราจะมาตั้งของใหม่ขึ้น ตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ขึ้น แล้ว

หาครูไม่ได้ และนั่นเขาก็อยู่ในระบบราชการ ผมก็อาจจะแย้งอาจารย์

อีก แล้วท�าไมเขาหาได้ ของเราท�าไมเป็นเพราะอะไร อันนี้เป็นข้อซึ่ง

บางทีผมไม่เรียนถามเฉพาะอาจารย์ อาจารย์เสน่ห์มคีวามรูส้กึอย่างไร 

ว่าจะเอาอย่างไร แปลกดีอยู่เหมือนกัน

เสน่ห์: ผมเลยขอต่อค�าถามเสยีเลย ผมรู้สึกว่าค�าถามแรกของอาจารย์

เกษม อาจารย์พูดว่ารู้สึกว่าปัญหาการประสานงานอย่างที่เราเห็นใน

17 Report of Sir Charles Darwin to UNESCO on Science in 

Thailand and Notes on Universities in Thailand (1954) 
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วทิยาลยัต่างๆ กระทรวงเกษตรก็มขีองตวัเอง ชลประทานกม็อีะไรต่างๆ 

ผมว่ามนัเป็นภาพทีส่ะท้อนไปจากส่วนกลาง เพราะฉะนัน้ผมคดิว่าการ

ทีจ่ะแก้ไขประสานงาน ผมเข้าใจว่าจะต้องรวมไปถึงการยกเครือ่งระบบ

บริหารงานของรัฐบาลทัง้หมดเลย ไม่เฉพาะในเรือ่งการศึกษา ในเรือ่ง

ด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งผมสงสัยว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ปัญหาที่ ๒ ก็

คือว่า ถึงแม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นกิจการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

รัฐไปอีกนานส�าหรับเมืองไทย แต่ผมคิดว่าปัญหาวิทยาลัยเอกชนที่จะ

เปิดโอกาสให้เขาได้ส่งเสริมการศึกษากันอย่างแท้จริง ให้ภาคเอกชน

ได้มีส่วนร่วมขึน้ ไม่ใช่ร่วมเฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านัน้ แต่จะท�าอย่างไร

จึงจะส่งเสริมเขาให้ท�าได้ในต่างจังหวัด นี่ผมว่าน่าจะเป็นอีกประเด็น

หนึ่งเหมือนกัน ที่จะแบ่งเบาภาระในเรื่องปัญหาการศึกษา

ป๋วย: ก็เห็นด้วยเหมือนกันส�าหรับประเด็นสุดท้าย วิทยาลัยเอกชน 

แต่ผมเข้าใจว่าเรือ่งประสานงานหรอืการปฏบิตัติามนโยบายนัน้ขึน้อยู่

กับระบบการเมือง ตั้งแต่ 1๐ ปีที่แล้วมานี้มันเป็นเรื่องระบบการเมือง

การปกครองท่ีจะแยกกัน ไม่ได้มารวมกนั จะเหน็ได้ว่าการตัง้กระทรวง

พฒันาขึน้มากเ็พราะเกดิปัญหาในเรือ่งการแยกกนัขึน้มา และการทีถ่อน

มหาวทิยาลยัจากกระทรวงศกึษาธิการมาขึน้กบัส�านกันายกรฐัมนตรนีี่

ก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องระบบการเมือง ถึงเวลาแล้วและเลยเวลามา

นานแล้วท่ีจะเปลี่ยนนโยบายในรูปนี้ เมื่อเวลาที่นายกรัฐมนตรีที่เริ่ม

เรื่องเหล่านี้นะ ท่านเร่ิมโดยท่ีมีนักปราชญ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เสนอเรือ่งให้ท�าแบบนัน้ ถ้าท�าแบบนีล่้ะกน็ายกรัฐมนตรจีะเป็นผูท้ีเ่รยีก

กนัว่า Strong Prime Minister นีผ้มไม่เหน็เลยกบัการท�าแบบน้ี เพราะ

เหตุว่าเป็นการแบ่งแยกเครื่องมือของนายกรัฐมนตรีออกไปและเป็น 

การถอนอ�านาจออกจากผู้ที่ควรจะรับผิดชอบในเบื้องต้น กล่าวคือ 

รฐัมนตรีแต่ละกระทรวงแต่ละหน้าที ่ผมได้เหน็มาตัง้แต่ต้นแล้วว่าเป็น
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หลักการที่ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่เลยมานานแล้วที่เราจะ

ต้องเปลีย่นแปลงในเรือ่งนี ้การทีจ่ะท�าได้อย่างไรนัน้มนักต้็องส�าคญัอยู่

ที่ว่าพวกเราพูดกันมากขึ้นให้เปลี่ยนแปลง บางทีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ที่เคยท�าอย่างนี้มานานแล้วคงจะเปลี่ยนยาก ก็ต้องหาโอกาสในเวลาที่

มีเปลีย่นแปลงรัฐบาลมาเมือ่ใด จะเป็นนายกรฐัมนตรีคนเดียวกนัก็ได้ 

ที่พยายามท่ีจะขอให้ยกเร่ืองนี้ขึ้นมาเป็นเร่ืองส�าคัญ เรื่องที่อาจารย์

เกษมพูดว่าไม่มีการประสานงานกันและมีการแบ่งแยกกันนี้ เป็นเรื่อง

ทีส่�าคญัมากทางด้านเกษตรและทางด้านคมนาคม และกส็�าคญัทกุอย่าง

ทีน้ีท่ีส�าคญัในเมอืงองักฤษ หรอือเมรกิาเขามรีายงานนัน้มาแล้ว 

และมีข้อเสนอมาแล้วเขาท�า ท�าหรือไม่ท�าต้องบอกกันให้กระจ่างออก

มาเลย นั่นก็เพราะเหตุว่าระบบรัฐสภาของเขาท�างานได้ผล กล่าวคือ

เมื่อตั้ง Royal Commission อย่างใด เขาเอาเคล็ดอย่างหนึ่ง คือว่า

รัฐบาลตั้งเองก็ได้ แต่บอกรัฐสภาให้รู้ว่าก�าลังตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้

อยู่ เมื่อเสร็จแล้วก็พิมพ์รายงาน แล้วก็เอารายงานแต่ละอันนั้นไปวาง 

(Table) ที่รัฐสภา เสร็จแล้วก็จะต้องมีการแถลงในรัฐสภา นี่ผมพูดถึง

องักฤษ อเมรกิาผมไม่รูอ้นันี ้ถ้ารฐับาลชักช้าในการทีจ่ะแถลงว่าจะรบั

หรือไม่รับ รัฐสภาเขาก็รู้ รู้อยู่เรื่อย ผมอยากให้เมืองไทยเรามีรัฐสภา

ท�าหน้าที่นี้ ไม่ใช่ท�าหน้าที่อย่างที่เรารู ้กันอยู ่ในปัจจุบันกันนี้ คือ

หมายความว่า คอยด่ารฐัมนตรนีี ้หรอืว่าคอยปัดแขนปัดขากนั ซึง่เป็น

ที่น่าเสียดายมาก ถ้าสมาชิกสภาเราท�าหน้าที่อย่างนี้ แล้วต่างคนต่าง

มีความช�านาญพเิศษในเร่ืองต่างๆ เช่นการศกึษาก็สนใจ การคมนาคม

ก็สนใจ ผมก็ว่าการที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ด�าเนินไปจะเป็น

ประโยชน์มาก อันนี้ไม่ใช่ไปลอกแบบอังกฤษมาเฉยๆ ถ้าหากว่าเราจะ

ท�าวิธีใดก็ตามเถอะ ขอให้มันเกิดผลข้ึนมาอย่างนี้ก็ได้ ผมไม่สนใจวิธี

การเท่าไร อยากจะลองดกูไ็ด้ สงสยับางทอีาจจะต้องเริม่ทีร่ฐับาลเสนอ

สภาว่าจะตั้งคณะกรรมการนี้กรรมการนั้น แล้วสภาสนใจต่อไป แล้ว
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ก็จะได้มีการปฏิบัติกันบ้าง รัฐบาลอาจจะโยนรายงานท้ิงทั้งอันก็ได้ 

แม้แต่ Robbins Report เองรัฐบาลก็ไม่ได้ท�าทุกอย่างตามรายงานนั้น 

แต่ว่าอย่างไรกต็าม มนัรูข้าวรูด้�ากนัในไม่ช้า ลองคดิดซูว่ิาท�าไมเขาเอา

สภามาเกีย่วข้อง ค�าตอบกค็อืเงนิ สภารูม้าตัง้แต่ตอนต้นแล้ว แล้วสภา

อภิปรายกนัแล้ว เงนิงบประมาณกจ็ะตามมาอันนีต้รงเผงทเีดยีว เมือ่กี ้

อาจารย์เกษมพดูมาอย่างหนึง่ อาจารย์เสน่ห์พดูมาอย่างหนึง่ ผมเข้าใจ

ว่าผมวิจารณ์หมดแล้ว แต่อาจจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างก็ไม่รู้ 

เกษม: มอียูอ่กีนดิครบั ไม่ใช่เป็นค�าถามใหม่เลยทเีดยีวครบั คอืถ้าเรา

พูดถึงเรื่องประสานกันแล้ว กลับมาพูดถึงการศึกษา อาจารย์คิดไหม

ว่าเราควรจะรวมมหาวิทยาลยัไว้ในท่ีเดยีวกนักบัการศึกษาทัง้หมดของ

ประเทศ คือแทนที่จะอยู่ที่ส�านักนายกรัฐมนตรี มาเป็นกระทรวง

ศึกษาธิการ อาจารย์คิดว่าจะรวมท่ีกระทรวงศึกษาฯ หรือไม่ หรือว่า

จะท�าอย่างไร อันนี้มาพูดกันส�าหรับอนาคตที่ควรจะเป็นหรือ

เปลีย่นแปลงปฏริปูอย่างไร การท่ีแยกมหาวิทยาลยัมาอยูท่ีส่�านกันายก

ก็ดี เราจะกลับมาที่กระทรวงศึกษาฯ จะมีผลดีผลเสียอย่างไรครับ อัน

นี้ขอเรียนถามเสียเลย

ป๋วย: เรือ่งใหญ่ แต่พดูได้สัน้เหมอืนกนัแหละ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการต้องรับผิดชอบเร่ืองการศึกษาทุกระดับ ไม่มีปัญหา  

รับผิดชอบในการที่จะสนับสนุนที่จะท�าให้การด�าเนินการไปโดยดีทุกๆ 

ประการ เอาตั้งแต่เบื้องสูงลงมาเบื้องต�่า ส�าหรับมหาวิทยาลัยนั้นผม

อยากจะเห็นมหาวิทยาลัยเป็นอิสระ แต่อยู ่ในก�ากับของรัฐมนตรี

ศึกษาธิการ เวลาที่มีผู้แทนราษฎรต้ังกระทู้ถามเก่ียวกับมหาวิทยาลัย 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาเป็นผูต้อบ ไม่ใช่มหาวทิยาลยัเป็นผูต้อบ 

แต่ความหมายของข้อนี้อยู่ที่ว่าจะต้องก�ากับไม่ใช่ปล่อยให้ขาดลอยไป 

เพราะฉะนั้นต้องมสีื่อสัมพันธร์ะหว่างรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษา- 
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ธกิารกบัมหาวิทยาลยั ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยอยูน่อกราชการแล้วก็ตาม

ก็ยังมีส่ืออยู่ ทีนี้มาถึงขั้นอื่น มัธยมและประถมนี้ ความเห็นของผม

จริงๆ นั้นอยากให้อยู่ในความก�ากับของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เหมือนกัน และให้ความสนับสนุนในด้านวิชาการและในด้านอื่นๆ แต่

อยากจะให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้ด�าเนินการ 

และทีนี้ท�าไมผมไม่เห็นด้วย การโอนประถมศึกษาอยู่กับท้องถิ่น  

ค�าตอบก็คือการโอนการศึกษาประชาบาลไม่ได้ไปอยู่กับท้องถิ่นจริงๆ 

แต่ไปอยู่กับกระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ชัดๆ ทีเดียวว่าอะไร เนื่อง

มาจากกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้น ไม่ได้อยู่ท้องถ่ิน ทีนี้ก็เลยต่อไปว่า 

ท่ีผมบอกว่าอยากจะให้อยูก่บัท้องถ่ินนัน้จะต้องท�าอะไรบ้าง ผมรูส้กึว่า

เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยนี้ คือการปกครองท้องถิ่น การ

ปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงจะเอาเรื่องการ

ศกึษา เร่ืองต�ารวจ เรือ่งสขุาภบิาล โยธา ไปอยูก่บัท้องถิน่ทัง้หมด โดย

รัฐบาลกลางก�ากับควบคุมดูแลเท่าน้ัน แต่ที่จะท�าอย่างนั้นได้ต้องแก้

กฎหมายท้องถิ่นและต้องเปลี่ยนระบบการปกครองทุกวันน้ีให้มัน

กระจายอ�านาจไปสู่ท้องถ่ินจริงๆ ทีนี้ก็มีคนบอกว่าก็เราเคยท�ามาแล้ว 

กก็ารเลือกตัง้เทศมนตรีในท้องถิน่ โลๆ เลๆ ได้คนไม่ด ีอย่างนัน้ค�าตอบ

ของผมก็ว่าก็ต้องเสี่ยงกันบ้าง ผมรู้อย่างเดียวว่าตราบใดที่ไม่มีอิสระ

ส�าหรับท้องถิ่นนี้ ผิดแน่ๆ แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงหรอกครับ มันผิดแน่ๆ 

ไม่มีเสี่ยงว่าจะถูกด้วยซ�้า ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างพิการไปหมด ใช้ไม่ได้

ทั้งสิ้น ทีนี้การที่จะท�าตามอุดมคติที่ผมว่านี้จะเสียเวลานาน ผมก็มี 

ข้อเสนออยู่ ๓ ประการในตอนนี ้หนึง่กระทรวงศึกษาธิการก็ยงัด�าเนนิ

การโรงเรียนรฐับาลไปตามเดมิก่อนในตอนนี ้ทีไ่ปประชาบาลแล้วกไ็ป

มหาดไทย ถ้าย้ายกลับมากระทรวงศึกษาธิการได้ก็ยิ่งดี แต่ถ้าเห็นไม่

ควรย้ายก็ปล่อยไว้ นี่เป็นระยะส้ัน จนกว่าท้องถิ่นจะเรียบร้อย อีก

ประการหนึ่ง เราเริ่มท�าเสียที่กรุงเทพฯ นี้ กรุงเทพฯ ไม่มีข้อแก้ตัวว่า
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ท้องถิ่นไม่พร้อม เงินไม่พอ ประชาชนไร้การศึกษา ไม่มีเหตุผลอะไร

เลย กรงุเทพฯ นีม้ปีระชากรมากพอสมควร มทีรัพยากรมากพอสมควร 

จะเก็บภาษีอากรได้พอสมควร ระดับการศึกษาในกรุงเทพฯ ดีกว่า

ประเทศในยุโรปหลายประเทศ คนอ่านออกเขยีนได้เฉพาะในกรงุเทพฯ 

นี้นะครับ ระดับสูงกว่าในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียว ผมไม่รู้ว่าสูง

กว่าอเมริกาทั้งประเทศหรือไม่ แต่ว่าสูงแน่ๆ เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผล

อะไรที่จะไม่มีประชาธิปไตยท้องถิ่นที่กรุงเทพฯ เพราะฉะน้ันอยากจะ

ให้เริ่มที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกรณีทดลองแล้วก็กระจายออกไป เรื่องนี้ใน

ทัศนะของผมอยากจะฝากไว้เป็นเรื่องส�าคัญ แล้วตราบใดเราไม่มีการ

ปกครองท้องถิ่นแท้ๆ นี่ ไม่มีหวังครับทั้งประชาธิปไตยและในการที่จะ

ให้มีประสิทธิภาพในการปกครอง

เกษม: อนันีผ้มเหน็ด้วยเป็นอย่างมากกบัอาจารย์ทเีดยีว เก่ียวกับเรือ่ง

กระจายอ�านาจ ผมรู้สึกว่าจะไม่ใช่การกระจายอ�านาจ เวลานี้เรารวม

ความรบัผดิชอบมาไว้ส่วนกลางมากเกนิไป เช่นในเรือ่งการศกึษา รฐั

หรอืการปกครองส่วนกลางไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชน

ได้แล้ว ผมเหน็ด้วยว่าเราจะต้องมกีารกระจายอ�านาจไปสูก่ารปกครอง

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ เป็นหัวข้อสนทนาได้หัวข้อหนึ่งเลยทีเดียว 

ต่อไปวันหลังหากมีโอกาสอาจมาสนทนาเรื่องนี้กันอีกก็ยังได้นะครับ 

ป๋วย: ถ้าให้ดีหลังจากผมกลับจากอังกฤษ ท่ีผมไปนี้ก็ไปดูเรื่องการ

ปกครองท้องถิ่น อยากจะไปดูเอง บางแห่งดี บางแห่งไม่ดี มันผิดกัน

อย่างไร อ�านาจและบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการเขามีกันอย่างไร 

รวมทั้งเรื่อง Grant–in–aid อันนี้ผมอยากรู้

เกษม: คราวนี้มีอีกเรื่องผมอยากจะถาม อันนี้เป็นปัญหาย่อยๆ แต่ที่

จริงเป็นปัญหาเกีย่วกับในธรรมศาสตร์อยูเ่หมอืนกนั คอื ปัญหาทีเ่ก่ียว

กับกระทรวงศกึษาธกิาร อยากจะเรยีนถามท่านอาจารย์ คอืปัญหาเรา
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ขาดครอูย่างระดบัมธัยม แต่ท�าไมกระทรวงศกึษาธกิารจงึไปฝึกหดัครู

เองเฉพาะแต่ผู้รู้แต่วิชาครู ผมยังมองอย่างธรรมศาสตร์เราเอง ผู้ที่

ส�าเร็จอย่างรัฐศาสตรบัณฑติ เศรษฐศาสตรบณัฑิต นติศิาสตรบณัฑิต 

นีเ่ราสอนหนงัสอืได้นะครับ แล้วเวลานีก้ระทรวงศึกษาธิการก็ร้องเหลอื

เกินว่าขาดครูๆ หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต

ป๋วย: เวลานี้ศิลปศาสตรบัณฑิตก็ยอมแล้ว

เกษม: ยอมแล้ว แต่ว่าสังคมวิทยาอะไรนี้ วารสารศาสตร์ก็ได้นะครับ 

ที่จะไปสอนหนังสืออะไร อย่างน้อยที่สุดสอนหน้าที่พลเมืองบ้าง สอน

ภาษาไทยอะไรนี่ก็จะพอไหว เรื่องคุรุสภาอะไรนี้ จะท�าอย่างไร ให้เกิด

ความรูส้กึทีว่่า เราจะระดมสรรพก�าลงัทกุส่วนไปเพือ่การสร้างครู ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งส่วนใดอย่างที่เป็นมาอย่างนี้ นี่ผมก็อยากจะเรียนถาม

ป๋วย: ผมเหน็ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ วันน้ีวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ซึง่ท่ีธนาคาร

ชาตหิยุดทดแทนวันเมย์เดย์ วันที ่1 พฤษภาคม แล้วท่านนายกฯ ท่าน

ปรารภว่าทีหลังจะต้องมี Labor Union แต่เรื่องครูนี้ไม่ต้องเป็นห่วง

ครับ เขามี Trade Union อยู่แล้ว คือที่คุรุสภาและเป็น Trade Union 

ชนดิทีก่�าจดัสทิธขิองคนอืน่หมดเลย จะชอบใจเปิดให้กเ็ปิดให้แค่นี ้ไม่

ชอบอกชอบใจฉันก็ไม่เปิดให้ ไม่เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเลย อย่าง

ที่คุณว่าครูชั้นมัธยมขาดมาก ก็ในกรณีนี้เห็นชัดได้ทีเดียว ทีนี้ผมก็

พิสูจน์ให้อันหนึ่งแล้ว ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือไม่ บัณฑิตอาสาสมัครของ

เรา โครงการบัณฑิตอาสาสมัครก็ส่งไปสอนหนังสือไม่เคยได้วิชาครู

เลย เว้นแต่อบรมให้เพยีงระยะสัน้ เสร็จแล้วอาจารย์ทกุคนรายงานเข้า

มาบอกว่าด ีสอนได้ประโยชน์ สอนด้านพลศกึษา สอนภมูศิาสตร์ สอน

ประวัติศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ สอนภาษาไทย สอนภาษาอังกฤษ 

สอนได้ทั้งนั้น ก็ไม่ใช่ว่าเขียนมาแต่เฉพาะบอกว่าดีเท่านั้นนะครับ ยัง

ชวนไปสอนโรงเรียนเขาอีก เม่ือกลับมาแล้วยังชวนไปอีกอย่างน้อย 
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๓๐–๔๐% แล้วพวกนี้ไม่ได้มาจากศิลปศาสตร์เท่าน้ัน มาจากสังคม- 

สงเคราะห์ศาสตร์ มาจากรัฐศาสตร์ มาจากเศรษฐศาสตร์ มาจาก

พาณิชย์บัญชี สอนได้ทั้งนั้น แน่ใจเหลือเกิน อันนี้พิสูจน์ให้เห็นได้เลย

ว่าท�าได้ ทีนี้พวกน้ีก็ไปสอบ สอบ พ.ม. ใช่ไหมครับ พ.ม. ก็สอบได้ 

สอบได้หลายคน สอบก็ได้ไม่สอบก็ได้ แต่พิสูจน์ให้เห็นอย่างที่ผมว่า

คุรุสภาอย่างรุนแรงเมื่อกี้นี้ว่าเป็นความจริง เป็น Labor Union ชนิด

จ�ากัดและผูกขาด

เกษม: ตอนนี้ผมคิดว่าได้ประโยชน์หอบเข้าธรรมศาสตร์กันบ้างนิด

หน่อย วนันีเ้ราคุยและสนทนากนัมานานพอสมควรแล้วผมก็ขอจบเรือ่ง 

ขอขอบคุณอาจารย์ ที่เราตั้งปัญหาถามอาจารย์ ไม่ใช่ยิงปัญหาถาม

อาจารย์อย่างเดียว แต่ก็คิดว่าเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับ 

ขอบพระคุณครับ

ป๋วย: ขอบคุณครับ



สนทนากับ�ดร.ป๋วย:��

ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ
สนทนากันที่ห้องคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 1๔ พฤษภาคม ๒๕1๔

เสน่ห์ จำมริก: ส�าหรับในการสนทนาคราวนี้คิดว่า ก็จะได้ขยายวงถึง

ปัญหาท่ีเกีย่วกบัคนส่วนใหญ่มากขึน้ ปัญหาของบ้านเมอืงซึง่ผมอยาก

จะจ�ากดัหรือมุง่ไปทีปั่ญหาในทางสงัคมและเศรษฐกจิ ผมคดิว่าอาจจะ

เป็นประโยชน์ท่ีจะได้วเิคราะห์ลกัษณะหรอืแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง

ภายในสงัคมไทยเสียก่อน การเปลีย่นแปลงอาจเกิดพลงักดดนัภายนอก 

แต่ผมคดิว่าความเปลีย่นแปลงภายในสังคมนัน้เป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั

อย่างยิง่ ซึง่จะต้องพยายามมองกนัให้ชดัข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นการ

เปลีย่นแปลงซึง่เกดิจากการพฒันาในทางสงัคมและเศรษฐกจิ ซึง่ท�าให้

สังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ไม่อยู่คงท่ี เป็นสังคมท่ีก่อให้เกิดการขยาย

ตัวการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่าเป็นการเจริญ

เติบโตอันท�าให้เกดิกลุม่ชนทีม่คีวามนกึคดิ มคีวามเหน็ มีผลประโยชน์ 

ใหม่ๆ ขึน้มา เพราะฉะนัน้สงัคมไทยจงึเป็นสงัคมทีอ่ยูใ่นระยะของการ

เปลี่ยนรูป ซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นวิกฤตของการเปลี่ยนแปลง 

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น�าปัญหามาให้กับบ้านเมืองมาก ผมอยากจะ

เรียนถามเป็นข้อสังเกตจากอาจารย์ว่า ลักษณะแนวโน้มของการ
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เปลี่ยนแปลงซึ่งผมสังเกตดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักธุรกิจซึ่งมีผล

ประโยชน์ใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้มาจากผลของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

จะท�าให้สงัคมไทยนัน้เป็นสงัคมทีม่แีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปสูท่ศิทางที่

ดข้ึีน หรือว่าจะก่อให้เกดิการขดัแย้งในทางสงัคมทีจ่ะเป็นโทษแก่สังคม

ในอนาคต ผมอยากจะเริ่มอันนี้เสียก่อน เป็นจุดตั้งต้นของปัญหา

ป๋วย อึ๊งภำกรณ์: ผมเองคิดว่า ถ้าเราปล่อยให้สังคมของเรา คือ

ประเทศไทยของเรานีม่กีารเปลีย่นแปลงไปตามยถากรรมอย่างทีเ่ป็นไป

อยูก่่อนนี ้ผมเกรงว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เราอาจจะไม่อยาก

เห็นเกิดขึ้น เช่น เรื่องที่เราจะพูดกันในภายหลัง คืออาจจะเกิดความ

ไม่ยุติธรรมในสังคมมากขึ้นทุกที การที่รัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

อยู่นี้เป็นไปในท�านองที่ว่าจะปล่อยให้ใครที่ฉลาดพอถือประโยชน์ได้ก็

ถือเอาคนที่โง่หรือคนที่ไม่มีความรู้พอหรือไม่เฉลียวฉลาดพอก็ไม่อาจ

จะถือประโยชน์จากแผนพัฒนาอย่างที่เรากระท�ามาในแผนพัฒนา ๒ 

ระยะอย่างท่ีแล้วมานี ้กย็ิง่จะท�าให้เกดิเป็นปัญหาภายในสงัคมมากขึน้ 

อีกประการหนึง่ ถึงแม้ว่าเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันทุกฝ่ายก็ตาม

แต่ผลสุดท้ายมีนักสังคมศาสตร์ต�าหนิว่า การพัฒนาของประเทศไทย

เราเป็นการพัฒนาด้านวัตถุ ไม่มีการพัฒนาด้านวัฒนธรรม หรือไม่มี

การพัฒนาในทางนามธรรมหรอืในทางค่านิยมหรอืคณุธรรม นัน้ก็เป็น

ความจริง ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมได้ในภายหลัง ทีนี้

ถ้าหากว่าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างทีผ่มว่ามานีก็้จะได้

ผลไม่ด ีคร้ันจะไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเรากต้็องตัง้เขม็ให้ถูก 

เราต้องวางเป้าหมายและวางนโยบายของการพัฒนาให้ดีข้ึน เพ่ือไปสู่

อุดมคติซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเราที่มีความคิดความเห็น

อยากจะให้เป็นไป

แต่ถ้าหากว่าเราจะมมีาตรการอะไรต่างๆ เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมาย



๓๘๗ทัศนะทางการศึกษา

อันเป็นอุดมคติของเรา เราจะสามารถท�าได้ดีต่อเมื่อบ้านเมืองมีความ

สงบเรียบร้อย ถ้าหากว่าบ้านเมืองไม่มีความสงบเรียบร้อยทั้งภายใน

และภายนอก มภียัท่ีคกุคามมาทางด้านภายนอกแล้วกใ็นขณะเดยีวกนั

ภายในก็ไม่ปกติไม่มีความสงบสุข ความไม่สงบสุขอาจจะเป็นด้วยทาง

ด้านการเมืองก็เป็นได้ หรือแม้แต่ด้านการปกครอง ถ้าหากว่าเรา

ปกครองไม่ดที�าให้เกดิโจรผูร้้ายมากข้ึนในเมือ่มคีวามไม่สงบภายในและ

ก็มีภัยคุกคามที่เรียกว่าจะเกิดขึ้นจากภายนอก การเปลี่ยนแปลงที่เรา

อยากจะเห็นจะท�าได้ยากขึ้น และถ้าหากว่าภายในประเทศเรื่องความ

ระส�่าระสายมีมากขึ้นทุกทีๆ จนกระทั่งเครื่องมือของรัฐที่จะน�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นั้นไม่สามารถจะกระท�าอะไรได้เสีย

แล้ว ในกรณีเช่นนัน้การเปลีย่นแปลงทีเ่ราอยากจะให้เหน็เกดิขึน้นีก้ไ็ม่

สามารถท�าได้หรอืจะท�าได้ยากเตม็ท ีเพราะฉะนัน้ในระยะนีใ้นประเทศ

เรานี่ผมเป็นห่วงมากกว่าอย่างอื่นในเร่ืองความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนและความมัน่คงของประเทศ ถ้าหากว่าเรามคีวามมัน่คงแล้ว

ปัญหาต่างๆ เราก็จะแก้ได้ง่ายขึ้น

เกษม ศิริสัมพันธ์: ผมอยากจะเสริมตอนนี้เสียหน่อยนะครับว่า สรุป

ที่อาจารย์พูดมานี้อาจารย์รู้สึกว่าจะกลัวในเรื่องความระส�่าระสาย ซึ่ง

ผมเองกม็คีวามวติกอย่างเดยีวกนักบัอาจารย์เหมอืนกนั คอืปัญหานัน้

ผมมองดูในรูปทีว่่า การพฒันาท่ีเราท�ามานัน้จะเรยีกว่าในทางวตัถหุรอื

อะไรก็ตาม หรือยังขาดในทางนามธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็จริง 

แต่ผลอย่างหนึ่งซ่ึงเป็นเรื่องที่น่าวิตก การพัฒนาท�าให้คนรวยยิ่งรวย

ขึ้น คนจนยิ่งจนลงนะครับ นี่เองผมว่าจะเป็นสาเหตุของความระส�่า 

ระสาย และความระส�า่ระสายอย่างนีเ้ฉพาะอย่างยิง่ถ้าเราดูสถานการณ์

ในแหลมอินโดจีน หรือในเอเชียเกือบจะทั้งหมด ผมมองดูว่าเป็น

ลกัษณะของความระส�า่ระสายในชนบท เพราะชนบทนัน้ในระยะทีส่งัคม
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ก�าลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนี้นั้น ชนบทจะต้องปวดร้าวที่สุด 

เมือ่ปวดร้าวทีส่ดุและตึงเครยีดทีส่ดุ ความระส�า่ระสายจงึเกดิขึน้ในรปู

ของความรุนแรงอย่างทีเ่ราเหน็ เป็นผูก่้อการร้าย เป็นพวกเวยีดกงเป็น

อะไรต่ออะไรผมดูว่านี่เป็นสาเหตุจากนั้น

คราวนี้ปัญหามีอยู่ซ่ึงผมอยากจะใช้ค�าว่า จะท�าอย่างไรให้ใน

สังคมไทยเรานั้นเกิดความเป็นธรรมในสังคมขึ้น และผมอยากจะพูด

ในลกัษณะความยตุธิรรมทางสงัคมกนัเสยีท ีท�าอย่างไรจงึจะเกดิความ

ยุติธรรมขึ้น เกิดความผาสุก ซึ่งจะเท่าเทียมกันหรือให้ปริมาณของ

ความผาสุกมีมากที่สุดในจ�านวนคนที่มากที่สุดได้ อันนี้จะท�าอย่างไร 

จะมีมาตรการใดในทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างใด ผมมองปัญหาใน

รูปนี้ ผมไม่ทราบว่าอาจารย์เสน่ห์จะคิดในรูปนี้หรือเปล่านะครับ

เสน่ห์: ผมขอเสรมิข้อความนีส้กันดินะครบั ผมคดิว่าปัญหาความสงบ

ภายในเป็นปัญหาซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาโจรผู้ร้ายอย่างเดียว ผมมอง

ในแง่ที่ว่าความไม่สงบสุขเกิดข้ึนจากการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ

และสังคม คือหมายความว่าคนส่วนใหญ่อยูใ่นชนบท เป็นชนกลุม่ใหญ่

ซึ่งไม่สามารถจะวิ่งตามการเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ แต่

คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มที่ผมอยากจะเรียกว่าส่วนที่ทันสมัย 

(Modern Sector) ของสังคมไทย ผมมีความรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ไม่น่า

เป็นห่วง พวกนักธุรกิจนักวิสาหกิจพวกนี้เขาเริ่มมีปากมีเสียงที่อยู่ใน

ขั้นเรียกว่าอาจจะร่วมมือกับกลุ่มชนชั้นปกครองได้ แต่ว่าคนอีกกลุ่ม

หนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชนซึ่งไม่มีปากเสียง อันนี้ผม

เหน็ว่าท�าให้เกดิพลังทีเ่หลือ่มล�า้และลกัลัน่กนั ความลกัลัน่นีท้�าให้เกดิ

การเอารัดเอาเปรียบ ในปัญหาการพัฒนาผมไม่ค่อยเป็นห่วงใยนัก

อย่างที่พูดกัน แต่ว่าเป็นห่วงใยในเรื่องความตื่นตัวในเชิงผลประโยชน์ 

พลังการเป็นปากเป็นเสียงของกลุ่มชนส่วนใหญ่ พวกชาวไร่ชาวนาซึ่ง



๓๘๙ทัศนะทางการศึกษา

ผมคดิว่าช่องว่างนีเ้องทีท่�าให้ขาดความเข้าใจหรอืความสมัพนัธ์กนั ผม

เห็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ ๒๘ 

เมษายนนี้ บอกว่าปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติจะเป็นปัญหา

ส�าคัญที่สุดส�าหรับในระยะ ๓–๔ ปีข้างหน้านี้ แต่ปัญหานี้จะแก้ได้ก็

โดยอาศัยความร่วมมือของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ข้อนี้ผมเห็นด้วย แต่ทีนี้

พลังของกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมอย่างที่ผมว่าไว้ไม่ทัดเทียมกัน อย่างนี้

จะให้เกิดพลังท่ีไม่อยู่ในฐานะท่ีจะร่วมมือกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ 

อย่างผู้ท่ีเสมอเท่าเทยีมกนัได้ แต่จะกลายเป็นความร่วมมอืซึง่ฝ่ายหนึง่

นั้นตักตวงผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบกลุ่มชนอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างนี้

จะเรียกเป็นความร่วมมือที่แท้จริงไม่ได้

ป๋วย: อ้า…ผมว่าต้องแก้นิดนะครับ ไม่ใช่สัมภาษณ์ใน บางกอกโพสต์ 

เป็นบทความของผมลงใน สงัคมศาสตร์ปรทิศัน์1๘ และ บางกอกโพสต์ 

เก็บความเอาไป ไม่สู้จะถูกต้องสมบูรณ์นัก

ความเห็นก็ตรงกันละครับ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ที่ผมพูด

ถงึเร่ืองความสามคัคร่ีวมมอืในชาตขิองเรา นีผ่มหมายถงึระยะเวลาสัน้

ในปัจจุบันนี้ในเมื่อมีภัยต่อความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะยากดีมีจน

ก็ต้องร่วมมือกันละ เอาชาติให้รอดไปสักพักหนึ่งก่อน ที่ผมเรียกว่า

ชาติให้รอดไปนี ่ไม่ได้หมายความชาตเิราจะเสยีเอกราชนะครบั เพราะ

เหตุว่าภัยนั้นอาจไม่ใช่ภัยมาจากต่างประเทศก็ได้ แต่เป็นภัยภายใน

ประเทศของเรา พูดกนัง่ายๆ อย่างทีเ่ราไปพบในชนบทต่างๆ มานี ่ทกุ

วันนี้ในพระนครและธนบุรีมีโจรผู้ร้ายชุกชุม ในชนบทก็มีโจรผู้ร้าย

ชุกชุม แล้วที่ร้ายไปกว่าที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมก็คือทางเจ้าหน้าที่นั้น 

ไม่สามารถจะป้องกันและปราบปรามได้ โดยทั่วๆ ไปราษฎรก็ไม่เอา

18 ป๋วย อึ๊งภากรณ์, “ข้อคิดจากสหรัฐอเมริกา,” ใน สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (มีนาคม–พฤษภาคม ๒๕1๔), หน้า ๖–1๔
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เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเป็นที่พึ่ง ต้ังศาลเต้ียช�าระกันบ้าง หรือว่าเม่ือ

สู้กบัภยัทางบ้านเมอืงไม่ไหวกห็นจีากบ้านเมอืงไป กลายเป็นโจรผูร้้าย

ไป เร่ืองนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผสมกันกับที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

กม็บ้ีาง ท�าให้รูส้กึว่าบ้านเมอืงเรานีไ่ม่สูจ้ะปลอดภยันกัในระยะนี ้และ

นบัวันรู้สึกว่าจะย่ิงมมีากขึน้ ข้อนีผ้มเกรงมาก ถ้าหากว่าไม่มคีวามสงบ

เรียบร้อยแล้วล่ะก็ แผนระยะยาวที่เราจะสามารถสร้างสังคมไทยให้มี

ความยุติธรรมขึ้นนั้นเราจะท�าได้ยากมาก ข้อนี้เป็นข้อที่ผมอยากจะ

ขยายความ

ทีนี้เราจะท�าอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมข้ึน ผมก็ว่า

มันม ี๒ ระยะหรอื ๓ ระยะ จะแบ่งเป็นระยะสัน้ ระยะยาว หรอืมรีะยะ

กลางเข้ามาแทรกด้วยกแ็ล้วแต่ แต่ว่าระยะสัน้มแีน่ มคีวามจ�าเป็นอย่าง

ยิง่ จงึเหน็ว่าแทนทีท่กุวันนีเ้รามสีภาผูแ้ทนราษฎรขึน้มาแล้วก็พยายาม

เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดกัน เอาเรื่องพรรคมาพูดกัน น่าจะเอาเรื่องของ

ชาติมาร่วมพูดกัน เพื่อที่จะร่วมกันคิดหาทางแก้ไข ไม่ใช่ติอย่างเดียว 

ให้มนัมกีารก่อกนับ้างให้ประสานกัน ถึงผมได้เสนอไว้ในบทความทีผ่ม

ได้พูดไว้ว่า ควรจะมีสมานสามัคคีกัน แต่การที่จะมีความสามัคคีกัน 

ได้นั้น ผมก็คิดว่าจ�าเป็นที่จะมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวซึ่งกันและกัน  

ไม่คิดเขาคิดเราจนเกินไปนัก แต่ทว่าทุกวันนี้แม้แต่ภายในพรรคเท่าที่

เห็นก็แตกแยกกัน แล้วที่น่าเสียดายคือเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า และ

ก็เป็นเรื่องที่จะหักล้างกันมากกว่า แทนที่จะต่างคนต่างมาช่วยกัน นี่

เป็นเร่ืองท่ีผมเห็นว่าอยากจะให้พวกเราร่วมก�าลังกันเพื่อที่จะให้ฝ่าย

ปกครองได้ปกครองประเทศด้วยดีให้ความเป็นธรรม ฝ่ายที่จะปราบ

ปรามเช่นต�ารวจ ก็ให้จบัผูร้้ายจรงิๆ ไม่ใช่ท�าสิง่ทีเ่ป็นโทษแก่ประชาชน

ขึน้มาทุกฝ่าย เราร่วมมอืกนัเช่นนี ้ผมรูส้กึว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า 

ส�าหรับเร่ืองระยะยาวนี้ไม่ทราบว่าอยากจะพูดกันในตอนนี้หรือเปล่า 

หรือจะเอาไว้ในตอนหลงั ผมเองเหน็ว่า การทีจ่ะสร้างความเป็นธรรม
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แก่สังคมให้ได้นั้นผมไม่ชอบที่จะเปลี่ยนระบบเป็นระบบรัฐสังคมนิยม

ชนดิท่ีเป็น Dictatorship of Proletariat ไม่ต้องการเช่นนัน้ เพราะเหตุ

ว่ารู้สึกว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหายิ่งขึ้น ผมอยากจะให้สังคมไทยเรานี่

เป็นสังคมท่ีเสรภีาพอยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้ในระยะไกลเราจะต้องแก้ไข

ความล�าบากต่างๆ และตัวส�าคัญที่เราจะแก้ไขในเรื่องนี้ ที่จะให้ชนบท

ที่คุณเกษมพูดเมื่อกี้นี้ หรือผู้น้อยผู้ที่มีรายได้น้อยที่คุณเสน่ห์พูดถึง ก็

ตรงกันแหละ ให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ เรื่องนี้ก็ส�าคัญอยู่ที่การศึกษา 

ต้องระดมการศกึษาให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ ศึกษาในชนบทนะครบั 

ไม่ใช่ศึกษาอย่างทีเ่ราท�ากันทกุวันนี ้คอืเพ่งเลง็ให้การศึกษาโดยเฉพาะ

เน้นมาช่วยอยูแ่ต่ภายในกรงุภายในเมอืงภายในตัวจังหวดัเท่าน้ันไม่พอ 

ต้องให้การศึกษาชนดิทีเ่หมาะสมแก่ชนบท ในกรณเีช่นนีผ้มคิดว่าแผน

ระยะไกลพอจะช่วยได้ แต่การศึกษานี่กินเวลานาน ส่วนระยะใกล้นี้

เรายงัมทีางจะท�าอกีเยอะแยะ เช่น ระบบภาษอีากรก็ควรปรบัปรงุ อนั

นี้ผมอยากจะขยายความภายหลัง ระบบภาษีอากรและงบประมาณ

แผ่นดินชนิดที่ช่วยการพัฒนาที่แท้จริงในชนบท หลักการทั้งหลายเรา

รูก้นัทัง้นัน้ จะเหน็ได้จากการท่ีรัฐบาลตัง้กรมต่างๆ ขึน้มา กรมส่งเสรมิ

เกษตร กรมพฒันาชมุชน และหน่วยราชการอืน่ๆ กม็ทีัง้นัน้แหละ แต่

การบรหิารราชการแผ่นดนิของเรายงัไม่ประสานกนัให้สมบรูณ์ให้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน เราไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบของสังคมอย่างรุนแรง 

เรากท็�าได้ และขอให้ท�าให้ได้ดจีรงิๆ เถอะ ตัง้ใจท�ากนัจรงิๆ แล้วผมคดิ

ว่ามันจะส�าเร็จ ระยะสั้นต้องใช้ระบบภาษีอากรและงบประมาณและ

การบรหิารราชการแผ่นดนิให้ถูกต้อง ส่วนระยะไกลนัน้ต้องเริม่ท�าเร่ือง

การพัฒนาการศึกษาโดยเน้นหนักส�าหรับชาวชนบทเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้

จะได้เกิดผลระยะไกลก็ได้

เสน่ห์: ผมขอย้อนอีกสักนิดนะครับ ไปถึงเรื่องลักษณะแนวโน้มและ
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การเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกมีความกังวลสนใจตามที่พูดมาในตอนแรก 

ในแง่ทีว่่าเวลาทีเ่ราพดู ปัญหาผูก่้อการร้ายกด็หีรอืว่าการเปล่ียนแปลง

แบบรนุแรงทีจ่ะไปสูแ้บบเผดจ็การของชนกรรมาชพีแบบนี ้ถ้าผมเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ เข้าใจประสบการณ์สังคมอื่นๆ ที่ก�าลังอยู่ภายใต้ระบบ

นี้ถูกต้อง ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดช่องว่าง ถ้าเรามัว

เน้นไปทีเ่รือ่งปราบผูก่้อการร้ายอนัเป็นเรือ่งพืน้ผวิแล้ว จะท�าให้เรามอง

ข้ามปัญหาไปมากทีเดียว ปัญหาช่องว่างนีท่ี้ผมคดินัน้เกิดขึน้จากสาเหตุ

ทีว่่า ในขณะเดยีวกบัทีเ่ราพฒันาอะไรไปนี ่คนกลุม่ใหญ่ไม่สามารถจะ

ตื่นขึ้นหรือเติบโตได้ทันอัตราการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง อันนี้เป็น

อันตรายอย่างยิ่ง 

ทีนี้ก็กลับไปสู่ปัญหาความยุติธรรมในสังคม อย่างที่อาจารย์

เกษมและอาจารย์ได้พดูถึงว่า เราจะสร้างได้อย่างไร อาจารย์พดูถงึการ

สร้างในระยะสัน้ระยะยาวในการแก้ปัญหา ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในระยะ

สัน้หรือระยะยาว ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสังคมในอนาคตขึ้นอยู่ว่าใครเป็น

คนวางเป้าหมาย เวลาที่เรามองว่าบ้านเมืองจะเป็นไปอย่างไรนั้น เรา

มักจะมองที่แผน แต่ตัวคนที่จะวางแผนนี่ซิครับ เป็นตัวที่เป็นจักรกล

ส�าคัญอย่างยิ่งของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แผนที่ท�าๆ มานี่ท�ามาจาก

ระบบของราชการซึ่งมักไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคนส่วน

ใหญ่ นี่ผมเองจนปัญญานะครับ หาทางออกไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะ

แหวกออกจากระบบของการวางแผนพฒันา เพือ่ให้ได้ส่วนสมัพนัธ์กบั

ความต้องการและผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้หรือไม่ หรือว่าจะ

ปล่อยให้เป็นแผนที่เกิดจากจินตนาการของนักวิชาการ หรือว่าผู ้

เชีย่วชาญต่างๆ ในระบบราชการกนัอยูอ่ย่างนีต่้อไป อนันีผ้มคดิว่าเป็น

ปัญหาที่ผมเองก็จนปัญญาเหมือนกัน

เกษม: ผมกอ็ยากจะแสดงความคดิเหน็บ้าง คอืเรือ่งทีอ่าจารย์ป๋วยพดู
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ถึงระยะสั้นระยะยาวนั้น และอาจารย์เน้นในบทความ สังคมศาสตร์

ปริทัศน์ อาจารย์เน้นในเรื่องความสามัคคีของทุกฝ่าย นี่เองเป็นข้อที่

ผมไม่แน่ใจ ความสามัคคีนั้นดีแน่ แต่จะเกิดข้ึนจริงไหม ผมย้อนคิด

ดงันี ้จะเป็นด้วยเหตใุดกต็าม ในปัจจุบันนีส้ถานการณ์เกดิรดัตวักนัขึน้

มา เกิดตื่นกันขึ้นมา ก็มีอาการส�าคัญคือตกใจ เมื่อตกอกตกใจกันขึ้น

มาแล้ว ก็เหมือนกับคนตื่นไฟ แทนที่จะกอดคอกันดับไฟ จะเถียงกัน

เสยีมากกว่า บรรยากาศอย่างนีค้วามสามคัคจีะเกิดขึน้ได้อย่างไร ความ

ร่วมมือกันทุกฝ่ายอันนี้แหละเป็นของดีแน่ถ้าเราท�าได้ อันนี้แหละผม

คิดว่าจะเป็นไปไม่ได้ ผมเองก็ยังหนักใจ

ทนีีอ้กีทางหนึง่ทีผ่มอยากจะเรยีนถาม ผมว่าปัญหาในระยะสัน้

ในปัจจุบันนี้ จักรกลการบริหารประเทศนั้นจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป ถ้า

ไม่มีการปฏิรูป จักรกลจะหลุดหมดแล้ว ผมมองไปทางไหนมันหลวม

ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบโจรผู้ร้าย ไม่ว่าจะช่วยชาวนา ไม่ว่าจะ

ในเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในเรื่องใดๆ ก็ตาม จนในที่สุดปัญหาจราจร

ในกรุงนีก้ไ็ด้ จกัรกลมนัหลวมหมด ผมคดิว่าจะต้องแก้ไขปรบัปรงุจกัร

กลการบรหิารของประเทศทัง้หมด นีซิ่ครบัผมว่าจะต้องท�าโดยเรว็ทีส่ดุ 

จักรกลเหล่านี้คิดว่าเป็นระบบราชการก็ได้ เพราะว่าระบบราชการแย่ 

เมือ่ระบบราชการทกุสิง่ทกุอย่างแย่ มนัแย่หมด อาจารย์เสน่ห์อาจมอง

ไปในแง่ว่าระบบราชการเป็นภัย แต่ผมว่าเป็นภัยเพราะระบบนี้ขาด

ประสิทธภิาพ คราวนีจ้ะต้องแก้กนัอย่างไร ถ้าไม่แก้จกัรกลหลวมต่างๆ 

เหล่านีจ้ะก่อให้เกดิปัญหาขึน้ อันนีผ้มอยากจะเรยีนถามเหลอืเกนิ ผม

คิดว่าจะต้องมีการปฏิรูปปรับปรุงประสิทธิภาพของราชการนี้ให้ดีข้ึน 

พอที่จะท�าอะไรได้ให้เกิดผลจริงจัง ให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนได้ 

นี้เป็นความเห็นของผม

ป๋วย: ผมว่าได้ ๓ เรื่องที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ เรื่องหนึ่งคือ จักรกลการ
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บริหาร เรื่องที่สอง คือมีแผนแล้วเราจะบริหารให้เป็นไปตามแผนได้

อย่างไร ในเมือ่แผนนัน้ดเีหลอืเกนิอย่างท่ีอาจารย์เกษมพดู และอาจารย์

เสน่ห์กบ็อกว่าแผนนีอ้าจจะเกดิมาจากจินตนาการของนกัวชิาการ อาจ

จะไม่เป็นแผนทีป่ระชาชนต้องการด้วยซ�า้ เราจะท�าอย่างไรให้เกิดมแีผน

ของประชาชนขึ้น และอีกข้อหนึ่ง ก็พูดถึงเรื่องความสามัคคีในหมู่ชน

ผู้น�าในด้านการเมืองของเรา

ผมคดิว่าในเรือ่งจกัรกลการบรหิาร จรงิตามทีอ่าจารย์เกษมพูด

ทกุประการ ไม่ว่าเราจะดเูรือ่งไหน จะดูเรือ่งการเกษตร การอุตสาหกรรม 

จะดเูรือ่งการสงัคมสงเคราะห์ จะดเูรือ่งการพัฒนาชมุชน จะดเูรือ่งการ

ศกึษากเ็หมือนกนั รูส้กึว่ามกีารแตกแยกมกีารเกีย่งงานกนัท�า สบัสน

กนั เพราะฉะนัน้การบรหิารราชการแผ่นดนินีจ่�าเป็นจะต้องเปลีย่นแปลง 

แน่ๆ จะเป็นรัฐบาลชนิดไหนจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ดี จะเป็นรัฐบาล

ที่ฝ่ายค้านอาจจะข้ึนมาในวันหนึ่งตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญก็เป็นไป

ได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามเถอะ จักรกลการบริหารจ�าเป็นจะต้อง

แก้ไข เวลาน้ีรู้สึกว่าทางคณะรฐัมนตรกีพ็ยายามเสนอเรือ่งให้แก้ไข แต่

ตัวจักรกลที่ไปแก้ไขจักรกลก็ยิ่งร้ายใหญ่ ยิ่งช้าใหญ่ จักรกลที่จะไป

แก้ไขจักรกลนี่หลวมด้วยกันทั้งคู่ เพราะฉะนั้นจึงล�าบาก ผมเห็นว่า

เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญอย่างยวดยิ่ง

แตผ่มยงัอดนกึไมไ่ดว่้า สมมตุวิา่รัฐบาลนีไ้ม่ล�าบากในการที่จะ

ไปคิดว่า ฝ่ายค้านเขาจะว่าอย่างไร ฝ่ายโน้นจะว่ายังไง เผอิญเกิดเป็น

รฐับาลผสมขึน้มา ไม่ต้องให้เอ่ยชือ่หรอก เพราะหวัหน้าพรรคการเมอืง

ที่เข้าไปนั่งในสภาก็หลายท่านทีเดียว ถ้าเราจับรวมๆ กันเข้ามาแล้ว

หลายท่านทเีดียวทีมี่ปัญญา มีความรู้ มีความรักชาติ เราอย่าไปดูข้อเสยี

ของคนบางคนในสภา หลายคนทีเดียวที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง 

ท่านมคีวามสามารถ ท่านทัง้หลายเหล่านีเ้ข้ามาร่วมกนัขึน้มาแล้วกต็ัง้

รัฐบาลผสมขึ้น ลองดูสักพักหนึ่งสัก ๓–๔ ปี บอกว่าบ้านเมืองเกิด



๓๙๕ทัศนะทางการศึกษา

วิกฤตการณ์ ทางด้านการเมืองก็ล�าบาก ต่างประเทศก็ล�าบาก ทาง

เศรษฐกจิกล็�าบาก ไหนเราลองมาร่วมมอืกนัสกัทซี ิอย่าเพิง่นกึเขานกึ

เราเลย ก็แล้วแต่จ�านวนสมาชิกในสภาของแต่ละพรรคในเวลานี้ก็ได้ 

ไม่ต้องไปยุบสภาแล้วเลือกตั้งขึ้นใหม่ สภานี้มีออกมาเป็นก่ีส่วนก็มี

คณะรัฐมนตรีรวมเข้าไป เอาฝ่ายค้านเข้าไปร่วมกันเป็นคณะรัฐมนตรี 

แค่นี้อาจจะเป็นจินตนาการของผมก็ได้ ซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่

ผมอยากเหน็จรงิๆ บางทไีอ้เรือ่งจักรกลนีอ่าจจะแก้ไขได้ด้วยซ�า้ เพราะ

เหตุว่ามีหลายความคดิ รฐับาลปัจจุบันหน้าเก่าๆ และจ�าเจมาสบิกว่าปี

แล้ว อย่าว่าแต่รัฐบาลเลย แม้แต่ธนาคารชาติเองหน้าเก่ามาตัง้สบิกว่าปี

แล้ว รู้แก่ตัวเอง อย่างในธนาคารชาติผมเองก็ชักคิดไปในร่องเดิมอยู่

หลายเรือ่ง จงึควรลองเปลีย่นหาวิธใีหม่ซิ บางทมีนัอาจจะดขีึน้ ผมถงึว่า

ความสามัคคีเป็นเรือ่งทีส่�าคญั แต่ถึงอย่างไรกต็าม จะเป็นรฐับาลผสม

หรือไม่ใช่เป็นรัฐบาลผสมก็ตาม แม้รัฐบาลปัจจุบันนี้ก็น่าจะคิดเรื่อง

จกัรกลให้มนัมากหน่อย และไม่ใช่ได้คดิอย่างเดยีว ต้องแก้ไขให้เรยีบร้อย

ส�าหรับเรือ่งทีอ่าจารย์เสน่ห์เป็นห่วงเร่ืองแผนพฒันาประเทศจะ

เป็นทางด้านสังคมก็ดี เศรษฐกิจก็ดี ว่าจะเหมาะสมกับความต้องการ

ของประชาชนในชนบท ในท้องถิน่และในกรงุมากแค่ไหน ผมเหน็ด้วย 

แต่อย่าลืมว่าจ�าเป็นทีเ่ราจะต้องเป็นฝ่ายน�าอยูน่ัน่เอง เรานีห่มายความ

ว่ารัฐบาลและนักวิชาการ ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ยกย่องตัวเองว่าจะวิเศษกว่า

คนอื่น แต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะคิดจะวางแผน แต่ในขณะเดียวกันเราก็

จ�าเป็นท่ีจะต้องดูความต้องการของประชาชนในชนบทจรงิๆ ทัง้คนยาก

คนจน อนันีซ้คิรบัทีผ่มว่าเป็นเรือ่งทีน่่าจะคดิ และถ้าหากว่าสภาผูแ้ทน

มีประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ได้คิดถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ส่วนตัวจุกๆ จิกๆ 

มีความสามารถที่จะคิดถึงเร่ืองที่ว่าราษฎรในจังหวัดต่างๆ ที่ตั้ง ส.ส. 

ขึน้มาน่ี อาจจะมคีวามเหน็ในเรือ่งแผนบางอย่าง และกม็าอภปิรายกนั

ในสภาผู้แทนฯ ผมว่าอาจจะเป็นประโยชน์ขึ้น ถ้าเราเอาแผนนี่ให้เป็น
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ประชาธิปไตยจริงๆ แต่ว่าแน่ล่ะครับ รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ ที่จะ

เปลีย่นแปลงไปตามความเห็นของแต่ละแห่งไม่ได้ แต่ต้องเอาความเหน็

ของทุกฝ่ายมาประกอบพิจารณา แต่ที่ผมพูดนี้พูดแต่เพียงด้านเดียว 

แม้ว่าแผนพฒันากบัจกัรกลบรหิารจะเป็นไปตามทางทีถู่กทีต้่องกต็าม 

ซึง่ทุกวนันีเ้ราห่างไกลไปจากทีถู่กทีต้่องมากเหลอืเกนิ

แม้ว่าเราจะได้แผนที่ดีที่สุดจะดีได้ซึ่งวางขึ้นมาแล้ว แม้ว่าการ

บริหารของเราดข้ึีน เรากต้็องพจิารณากนัในด้านการคลงัของรฐับาล นี่

มองจากในแง่ของงบประมาณนะครับ เฉพาะอย่างยิง่รายได้ของรฐับาล 

ซึ่งแท้จริงมีเรื่องอื่นแอบแฝงอยู่ ทุกวันนี้ประชาชนและรัฐบาลไทยยัง

เข้าใจว่าการเก็บภาษีอากรนั้นเป็นการหารายได้ฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียว 

และเป็นการที่จะท�าให้ราษฎรต้องถูกบีบถูกรีดนาทาเร้นอย่างเดียว 

เรือ่งนีก้็เปน็ความจรงิสว่นหนึ่ง ทกุวันนีเ้ราเก็บเฉพาะภาษีทางอ้อมมา

เสมอ เพื่อเป็นรายได้ของประเทศ ภาษีศุลกากรก็เก็บเพื่อรายได้ จะมี

ยกเว้นอยู่กท่ี็ผมเคยพดูมาแล้วเมือ่กรกฎาคมทีแ่ล้ว ครัง้นัน้เราขึน้ภาษี

ไม่ใช่เพือ่รายได้ และแท้ทีจ่ริงก็ขึน้ภาษีเพือ่ลดรายได้ลงด้วยกันและผล

ก็เป็นจริงตามนั้น แต่ว่าทางด้านนโยบายการคลังและการภาษีอากร

นั้น ยังเป็นเร่ืองที่บังคับให้สังคมอยู่ในความชอบธรรมด้วยซ�้าไป จะ

เห็นได้ง่ายๆ อยู่ข้อหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยกันหรือเปล่า ถ้าเรามีการ

เก็บภาษีที่ดิน แทนที่จะท�าให้ที่ดินมันแพงขึ้นกลับจะท�าให้ที่ดินถูกลง 

นี่เป็นปริศนาซึ่งผมเข้าใจว่าแม้แต่บุคคลส�าคัญๆ ในรัฐบาลและใน

กระทรวงการคลังก็ยังมองไม่ถึง ข้อไขของปริศนาที่ผมพูดเมื่อตะกี้นี้ก็

มีอยู่อย่างเดยีว ทกุวนันีม้กีารซือ้ทีด่นิ เฉพาะอย่างยิง่ในพระนครและ

ธนบรุ ีและในเมอืงใหญ่ และตามสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ทีต่ากอากาศ 

คนชาวกรุงไปกว้านซื้อที่ดินไว้ ส่วนมากเป็นการซื้อที่ดินที่เราเรียกกัน

ว่าเก็งก�าไร ข้อไขอยู่ตรงนี้ ถ้าหากว่าการเก็งก�าไรมีน้อยลง ราคาที่ดิน

ก็ลดลง การเก็บภาษีที่ดินนั้น ถ้าหากว่าคนที่เก็งก�าไรมากถูกเก็บภาษี
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มาก ก็เก็งก�าไรน้อยลง

นโยบายภาษีอากรส่วนใหญ่นั้น เป็นมาตรการที่จะท�าให้คนท�า

อย่างหนึง่หรือไม่ท�าอกีอย่างหนึง่ ถ้าพดูไปแล้ว ยังมสีมาชกิสภาผูแ้ทนฯ

บางคน ซึ่งให้ความเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งตรงกับหลักวิชาการทุก

ประการ คือท่านว่าเมื่อคนไปท่องเที่ยวในต่างประเทศมากนัก ก็ควร

จะเก็บเพื่อรายได้นะ เก็บเพื่อบังคับจ�ากัดให้คนไปท่องเที่ยวในต่าง

ประเทศน้อยลง อนัเป็นส่วนหนึง่ของเรือ่งนโยบายการคลงัซึง่ควรกระท�า 

ทนีีอ้ะไรทีเ่กีย่วกบัภาษีอากรท่ีจะท�าให้เกดิความเป็นธรรมในสังคมมาก

ขึน้ กพ็ดูง่ายๆ มเีงนิมาก มทีรพัย์สินมาก เพือ่ความเป็นธรรมในสงัคม 

เราก็ให้เขาเฉลี่ยออกมาโดยผ่านรัฐ เพื่อไปสู่การพัฒนาให้คนที่มีราย

ได้น้อยให้มีความสามารถมีรายได้มากขึ้น ในกรณีเช่นนี้มาตรงกันกับ

หลักที่ว่า จะต้องเก็บภาษีทางตรง ไม่ใช่เก็บภาษีทางอ้อม ไม่ใช่เก็บ

ภาษศุีลกากร ไม่ใช่เกบ็ภาษีสรรพสามติ แต่ต้องเก็บภาษทีรพัย์สนิเก็บ

ภาษีเงินได้ให้ดีขึ้น แล้วก็เอาเงินที่ได้มานั้นก็เอาไปใช้จ่ายในเรื่องแผน

พฒันา ในเร่ืองการบรหิารให้มนัดขีึน้ นีเ่ป็นสิง่ทีผ่มเหน็ว่าจ�าเป็นเหลอื

เกินที่จะให้เกิดผลทันทีในปีสองปี ให้รู้ทีเดียวว่าได้ท�าอะไรเกิดขึ้นแล้ว 

เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าระบบภาษีอากรนี่เป็นเครื่องมืออันดีของ

รัฐบาลที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และอีกนัยหนึ่งถ้า

ไม่ใช่ระบบภาษีอากรอย่างทีผ่มว่าเมือ่กีน้ี ้แต่ใช้ภาษอีากรไปในท�านอง

อื่นละก็ ก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมมากขึ้นด้วยซ�้า

เสน่ห์: ปัญหาที่อาจารย์พูดมาคือว่า จักรกลที่ไปแก้จักรกลกันเองนั้น

ต่างหลวมด้วยกันจะท�าได้ยังไง มาตรการทางการคลัง การภาษีอากร

อย่างท่ีอาจารย์พดูถงึนี ่กต้็องอาศยัฐานะของผูน้�าทางการเมอืง เพราะ

เป็นมาตรการทางการเมืองอันหนึ่งที่ต้องอาศัยพลังสนับสนุนที่ส�าคัญ

มาก หมายถงึพลงัสนบัสนนุท่ีเกดิจากประชาชนส่วนใหญ่ แต่มาตรการ
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ต่างๆ เหล่านีจ้ะเกดิขึน้ย่อมขึน้อยูก่บัการตัดสนิใจของรัฐบาลหรอืผูน้�า

ทางการเมือง เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบรรดา 

กลุม่ชนทีจ่ะต้องถกูเกบ็ภาษี ทีจ่ะต้องถกูอยูภ่ายใต้มาตรการอย่างนัน้

อย่างนี ้ ถ้าเราจะพดูกนัอย่างไทยๆ ว่าขอให้เสยีสละขอให้สามคัค ีซึง่

ผมคดิว่าเป็นการพดูทีง่่ายเกนิไป เพราะทกุอย่างในทางสงัคมทางการ

เมอืงผมเชือ่ว่าเกดิจากลักษณะฐานะของพลงัท่ีสามารถต่อรองกันได้ ถ้า

หากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่สามารถจะต่อรองได้แล้ว ผมคิดว่าก็

ย่อมไม่สามารถท่ีจะท�าให้มาตรการเหล่านีเ้ป็นจรงิเป็นจงัขึน้มาได้

ทีอ่าจารย์พดูถึงว่าทางออกของเมอืงไทยนีน่่าจะเป็นไปในรปูของ

รฐับาลผสมเพือ่รวมมนัสมองปัญญาของคนนัน้ ผมรูส้กึออกจะไม่แน่ใจ

เหมือนกนั ผมคิดว่าสงัคมไทยเรานีไ่ม่ได้ขาดสมองไม่ได้ขาดปัญญาแน่ 

ย่ิงดวูฒุดิวูทิยฐานะคนทีอ่ยูใ่นวงราชการหรอืในส่วนเอกชนเดีย๋วนีแ้ล้ว 

แน่ใจว่าเราไม่ได้ขาดสมองเลย แต่ปัญหาอยูท่ีว่่า ทศิทางของการใช้สมอง

ใช้ปัญญาว่าจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่ ทีนี้พอพูดอย่างนี้ไม่ใช่

หมายความว่าจะเป็นเรือ่งทีเ่กิดจากความรู้สกึหรอืความเหน็ทีอ่งิวชิาการ

อย่างเดยีวแต่เป็นความเหน็ท่ีว่าเราจะต้องอาศัยพลงัของประชาชนทีจ่ะ

ได้รับผลของการบริหาร ของการตัดสินนโยบายให้ได้มีส่วนในการดึง

รั้งประชาชนต้องมีพลังพอ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาของสังคมไทย

เวลานั้นไม่ได้เป็นสังคมที่ขาดสมอง แต่เป็นสังคมที่ขาดพลังที่จะพึงรั้ง

สมองของบ้านเมืองให้มีความรับผิดชอบ คือเราไม่มีหลักความรับผิด

ชอบของฝ่ายบริหารกับฝ่ายที่จะได้รับผล ทั้งทางที่ดีและเสียของการ

บริหารบ้านเมือง

คราวนี้กลับไปหาปัญหาเก่าอีกที่ว่า จะปล่อยให้ระบบราชการ

แก้ไขกนัเองปฏรูิปกนัเอง หรอืจะรเิริม่ใช้มาตรการใหม่ๆ เช่น การเกบ็

ภาษอีากรเพ่ือให้คนมเีงนิเสียสละอะไรต่างๆ นี ่ผมเองก็ไม่เหน็ทางออก 

ผมคดิว่าในโครงสร้างของอ�านาจทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั ไม่เหน็ทางจะเป็น
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ไปได้ แต่ถ้าผูน้�าทางการเมอืงไม่สนใจในปัญหาข้อนีแ้ล้วจะเป็นอนัตราย 

ประชาชนจะไม่มีทางออก นอกเสียจากว่าจะหันเหไปในด้านของผู้

ก่อการร้าย หรอืไม่กห็าทางแก้หรอืทางออกแบบรนุแรง ผมกลวัอนันี้ 

ถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ในฐานะผู้น�าทางการเมืองอยู่ขณะนี้ไม่ส�านึกถึงความ

ส�าคญัของปัญหานี ้ผมเกรงว่าจะท�าให้การเปลีย่นแปลงและความเป็น

ไปของบ้านเมอืงสามารถทีจ่ะพ้นความรุนแรงได้ในอนาคต เพราะฉะนัน้

ผมเหน็ว่าความมปีรชีาญาณของผูน้�าทางการเมอืง ย่อมมส่ีวนอยูม่าก 

ทีเดยีวท่ีจะช่วยให้การเปลีย่นแปลงนัน้คลีค่ลายไปในทางทีส่งบราบรืน่ได้

เกษม: ผมขอเสริมอาจารย์เสน่ห์ และขอซักอาจารย์เสน่ห์บ้าง หลายข้อ

ด้วยกัน ข้อแรกนั้นผมเห็นจะต้องพูดถึงเรื่องที่ท่านอาจารย์ป๋วยกล่าว

เสียก่อน อาจารย์เคยให้ศีลให้พรผมว่าผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย 

นบัว่าเป็นศลีเป็นพรท่ีเป็นสิริมงคลแก่ผมอยู่ อาจารย์พูดถงึรฐับาลผสม 

ผมฟังดูกไ็พเราะด ีแต่ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดไีม่ได้ จะผสมไปได้ยงัไง 

คอือาจารย์จะให้ผสมอะไรกบัอะไร ผมมองดใูนปัจจบุนันีเ้ราขาดความ

เป็นผู้น�าท่ีมีปรีชาญาณ (Enlightenment of Leadership) ของที่ตัน

ด้วยกันมาผสมกันกต็นักนัอกี ผมมองดูอย่างนี ้เราจะเอาอะไรผสมกบั

อะไรมันก็เท่าเก่า ผมกลวัว่าจะเป็นอย่างนัน้ และในขณะเดยีวกันความ

ต้องการทางสงัคมก�าลงัเรยีกร้องความเปลีย่นแปลงอยู ่แต่เราขาดพลงั

ความเป็นผู้น�าทีจ่ะน�าการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีจ่ะสร้างความเป็น

ธรรมของสังคมต่างๆ นานา คราวนี้เรามองหาความเป็นผู้น�าชนิดนั้น

ไม่เห็น แล้วเราจะท�ากันอย่างไร เรื่องนี้อาจารย์จะว่าผมมองโลกในแง่

ร้ายก็ได้ครับ

ตอนนีม้าถงึอาจารย์เสน่ห์ ผมอยากจะให้อาจารย์เสน่ห์ตอบผม

บ้าง ผมก็งงเหมือนกัน อาจารย์เสน่ห์ว่าเมืองไทยไม่ขาดปัญญายังมี

สมองอกีเยอะ แต่ว่าสมองใช้กนัไปไม่ถูกทาง อาจารย์เสน่ห์จงึว่าต้องหา
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พลงัท่ีจะดงึรัง้สมองเหล่านี ้คราวนีจ้ะดงึร้ังกนัอย่างไรผมเกดิความสงสยั 

อาจารย์เสน่ห์ว่าสมองผดิ จะล้างสมองกนัหรอืยงัไง หรือจะทบุสมองทิง้

ไปเลย อาจารย์เสน่ห์จะให้พลังอะไรคอยดึงร้ังสมองเหล่านี้ ผมพอ

เข้าใจเหมือนกันว่า สมองอาจจะใช้ไปในทางที่ผิด เอาละมีปัญญา แต่

มีปัญญามันผิด ท�ายังไงจะให้ปัญญามันถูก จะเอาอะไรดึงรั้ง จะดึงรั้ง

ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรืออย่างไรกัน เวลานี้

ก็มีสภาผู้แทนฯ แล้วดึงรั้งไหวไหม ผมอยากให้อาจารย์เสน่ห์ตอบผม

ก่อน และท่านอาจารย์ตอบทีหลังก็ได้ครับ

เสน่ห์: ผมขอย้อนท่ีอาจารย์เกษมพดูแต่ต้น ทีอ่าจารย์เกษมบอกว่าผม

เห็นระบบราชการเป็นภัย ผมไม่ได้คิดว่าเป็นภัยเสียทั้งหมด แต่คิดว่า

ระบบราชการเป็นภัยในแง่ที่ว่า เป็นระบบที่มองจากด้านของกลุ่มผู้รู้

แต่ด้านเดียว อันนี้ท่ีจะเป็นภัย เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท�าให้ผมคิดว่า 

เราไม่ขาดปัญญาแน่ในทางระบบราชการนัน้ เราระดมบรรจคุนทีม่วีฒุิ

อะไรมากมายเหลือเกิน เพราะฉะนั้นในแง่ของเทคนิคในการที่จะ

ด�าเนนิงานต่างๆ เราไม่ขาดในแง่นัน้ แต่เราขาดในแง่ของนโยบาย และ

ขาดในแง่ของทศิทาง ผมไม่เคยเชือ่เลยว่าการบรหิารงานทีถู่กท่ีต้องนัน้

เป็นการบริหารงานทีถู่กต้องจากทศันะของผูรู้้แต่ฝ่ายเดยีว การบรหิาร

งานที่ดีต้องอยู่ภายใต้หลักการของความรับผิดชอบ คือจะต้องมีความ

รับผิดชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ทีนี้เมื่ออาจารย์เกษมมาถึงว่าความรับผิดชอบจะเป็นไปในรูป

ระบบรัฐสภาหรือยังไง ข้อนี้ซิครับที่ผมรู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าระบบ

รัฐสภาระบบผู้แทนที่เราได้มีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ มันเป็น

ระบบท่ียังไม่ได้สร้างความตื่นตัวของสังคม ที่จะให้รับกับความรับผิด

ชอบท่ีจะมมีาในระบบรัฐสภา นีค่ล้ายๆ กบัเป็นปัญหาเขาวงกตทีเ่ราไม่

สามารถจะหาทางออกได้ เราบอกว่าเราต้องมี ส.ส. ที่ดี แต่ ส.ส. ที่
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ดนีัน้จะต้องได้ผูเ้ลอืกตัง้ทีฉ่ลาดพอสมควร มีความรูพ้อสมควร แต่เรา

ขาดในสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นในเมื่อระบบการเมืองในรูปของผู้แทนที่

เป็นอยูใ่นขณะนีไ้ม่ใช่เป็นทางออกของประชาชนอย่างแท้จรงิตามความ

หมายทีผ่มได้กล่าวมาข้างต้น ผมจึงมคีวามรู้สกึทีไ่ม่ดนีกัในอนาคตของ

บ้านเมอืงในแง่ท่ีว่า ผลทีส่ดุแล้วคนท่ีอยูใ่นฐานะของการเสยีเปรยีบจาก

ความเปลีย่นแปลงของสงัคมกจ็ะหันไปหาผูน้�าจากทีอ่ืน่ ไม่ใช่เป็นผูน้�า

ในที่ซึ่งคิดว่าจะเป็นผู้ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความต่อเนื่องของบ้านเมืองได้

เพราะฉะนัน้ถ้าถูกหนัเหไปในทางอืน่เสียแล้วผมกลวัเหลอืเกนิว่าปัญหา

ผู้ก่อการร้ายที่กระจัดกระจายอยู่ทุกวันนี้จะกลายเป็นขบวนการใหญ่

ขึ้นมา เพราะว่าในระบบผู้แทน ระบบรัฐสภาและผู้น�าทางการเมืองใน

ขณะนี ้กไ็ม่สามารถท�าหน้าท่ีในฐานะท่ีจะสมานผลประโยชน์หรอืความ

นึกคิดของประชาชนอย่างแท้จริง ผมเองรู้สึกว่าถ้าผมเป็นราษฎรคน

หนึ่ง เป็นชาวนาคนหนึ่ง ผมจะมองดูในแง่ที่ว่า ผมไม่มีทางออกเลย 

และจะไม่รู้สึกว่าผู้ก่อการร้ายนั้นเป็นสาเหตุส�าคัญของความปั่นป่วน

ต่างๆ แต่ความป่ันป่วนนัน้เกดิขึน้เพราะว่าไม่มจีกัรกลอะไรหรือว่าผูน้�า

อะไรที่จะตอบสนองความรู้สึกหรือความต้องการของราษฎรอย่าง

แท้จริง ข้อนี้ผมจึงได้แต่มีความหวังในปรีชาญาณ (Enlightenment) 

ของความเป็นผูน้�า ทนีีส้ิง่นีเ้ราจะหวงัได้แค่ไหน เพราะฉะนัน้ผมจงึคดิ

ว่ายิ่งมอง ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ระบบรัฐสภาก็ดี ผู้แทนก็ดี ผู้น�า

ทางการเมืองก็ดี ท�าให้รู้สึกว่าเมืองไทยเรานี่อยู่ในสภาพที่มองไม่ออก

ว่าจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตของการเปลีย่นแปลงให้เป็นไปอย่างราบร่ืน

ได้แค่ไหน ผมถึงกลัวว่าความรุนแรงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ถ้า

หากว่าสภาพของผู้น�าและสถาบันในทางการเมืองยังคงเป็นอยู่อย่างที่

เป็นอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งระบบราชการบริหารด้วย ไม่ทราบว่าผมตอบ

ค�าถามของอาจารย์เกษมได้ครบถ้วนหรือไม่
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ป๋วย: การเปลีย่นแปลงชนดิรนุแรงนี ้ผมคดิว่าไม่อยูใ่นข่ายทีเ่ราจะพดู

กัน ไม่ใช่เพราะเหตวุ่าเราไม่อยากพดูถงึ แต่เป็นเพราะเหตวุ่าไม่อยาก

ให้เกิดเหตุขึ้น เราจึงพยายามหาวิธีที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่

ไม่รุนแรงเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง 

ผมเข้าใจว่าอาจารย์ทัง้ ๒ คนเหน็ด้วยกบัผมทีว่่า ถ้าเกิดการเปลีย่นแปลง

ชนดิทีร่นุแรงขึน้แล้วละก ็มนัไม่มทีางท่ีจะสิน้สุด แล้วก็มนัจะรนุแรงขึน้

ไปเร่ือยๆ และผลสุดท้ายความเป็นธรรมในสงัคมหรอืจะเป็นอย่างอืน่ๆ 

ก็คงจะไม่เกิดขึ้น ความรุนแรงไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหากันได้ เพราะ

ฉะนั้นเราจึงลองมาคิดดูกันว่า ด้วยทุนที่เรามีอยู่อย่างนี้ เราจะท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รุนแรง ไปในท�านองที่ดีที่ควรประการใดบ้าง 

ทุนที่เรามีอยู่นี้เรามีสมองมากแค่ไหน คือหมายความว่ามีปัญญามาก

แค่ไหน อันนี้ผมว่าต้องแบ่งออกเป็น ๒ ข้อ ข้อหนึ่งคือปัญญาของ

ข้าราชการประจ�า ผมว่าข้อนี้เห็นจะไม่บกพร่อง มีมากจริงแต่ว่าผม

อยากจะขมวดเสียนิดหนึ่ง ที่บอกว่าปัญญาเรามีมากนั้น ถ้าเรานับคน

หนุ่มๆ สาวๆ ซึ่งท�าหน้าที่ในชนชั้นกลางด้วยละก็มีมากจริง ถ้าหากว่า

ไปเอาแต่เฉพาะปัญญาของผูน้�าทีท่�างานแล้ว ๒๐–๓๐–๔๐ ปี หรอืใกล้

จะปลดเกษียณอย่างเดียวละก็ปัญญาเหล่านั้นอาจจะไม่ทุกคน แล้วก็

ส่วนมากมักจะเสื่อมไปมากกว่า แต่ว่าถ้าเราค�านึงถึงคนที่เข้ามาใหม่ๆ

แล้วก็มีปัญญามาในทางด้านข้าราชการประจ�ารู้สึกจะมีมาก มากพอ

อย่างท่ีอาจารย์เสน่ห์ว่า แล้วปัญหากม็อียูว่่าเราใช้เขาให้ถูกต้องหรอืไม่ 

ถ้าใช้ได้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ดีอย่างมาก ค�าว่าเราจะใช้เขานี่ใคร

เป็นผู้ใช้ ค�าตอบก็คือว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้ใช้ ทีนี้ก็ภายในวงรัฐบาลนี่มี

ปัญญาหรือไม่ ก็คงจะมีหรอก เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาท่านจะมา

เป็นรัฐบาลได้อย่างไร แต่ว่าผมอยากจะเรยีนว่าไม่ว่าจะเปลีย่นหน้ากนั

มาเป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามเถอะ ในสิบปีที่แล้วมานี้ เราปกครองด้วย

วิธีการอย่างเดียวกัน ด้วยระบบอย่างเดียวกัน คล้ายๆ กับว่าไขเอา
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จานเสียงขึ้นแท่น แล้วก็ไขไปตามเสียงน้ันจนจ�าเจ เรายังไม่ได้ขยาย

ฐานทางการเมือง ผมเองผมอยากจะได้ฐานอันกว้างยิ่งขึ้นทุกวันน้ี 

นอกจากว่าจักรกลที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้จะยืดยาดอืดอาดจริงๆ แต่ถ้า

หากว่ารฐับาลมฐีานกว้างขึน้แล้วอาจจะมเีป็นตวัจกัรกลได้ดขีึน้ประการ

หนึง่ อกีประการหนึง่ การท่ีรัฐมนตรแีต่ละท่านจ�าเป็นทีจ่ะต้องไปเอาใจ

ใส่หรือไปเอาใจพรรครัฐบาล อีกด้านหนึ่งจะต้องคอยป้องกันและต่อสู้

กบัฝ่ายพรรคตรงกนัข้าม ท�าให้ราชการแผ่นดนิชกัช้าไปเหมอืนกนั ไม่

คล่อง จนกระทัง่มีคนบอกว่า ถ้าไม่มสีภาบางทรีาชการแผ่นดนิจะทะมดั 

ทะแมงยิง่กว่านี ้อนันีอ้าจจะเป็นจริง แต่ว่าผมไม่เหน็ด้วย ทะมดัทะแมง

อย่างเดียวไม่พอ จริงอย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูด จ�าเป็นที่จะต้องให้

ราชการแผ่นดินมีความคิดเห็นของผู้ที่ถูกปกครองเข้ามาร่วมด้วย ใน

กรณีเช่นนีอ้ยากให้มสีภา ผมถึงได้สนบัสนนุว่าควรทีจ่ะมคีวามสามคัคี

และก็มีรัฐบาลผสม สิ่งที่จะได้จากเรื่องนี้คือ นอกจากจะตั้งแต่เฉพาะ

พรรค ส.ป.ท. ซึ่งก็เป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้ว เรา

ยงัสามารถท่ีจะไปเอาปัญญาจากพรรคฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วย ไม่ต้อง

ออกชื่อก็ได้ แต่ลองนึกดูก็ได้ว่าพรรคฝ่ายค้านก็มีผู้มีสติปัญญาดีและ

มีความรักชาติ และผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามารวมกับสมองพรรครัฐบาล

ข้ึนมาแล้ว จากเสียงท่ีเราขึ้นแท่นและก็เล่นไปตามร่องจนจ�าเจนั้น 

บางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นจานเสียงชนิดเสียงแจ๋วขึ้นมาอีกก็ได้ ข้อนี้จะ

เรียกว่าความแตกต่างระหว่างการมองโลกในแง่ร้าย และการมองโลก

ในแง่ดกีแ็ล้วแต่ แต่รูส้กึว่าเป็นทางออกทางหนึง่ถ้ามช่ีองทางทีจ่ะท�าได้

แล้วก็เห็นว่าควรจะท�า บางทีเราอาจจะเรียกร้องเอาความรักชาติของ

พวกท่านผู้น�าทั้งหลาย ที่จะท�าให้เกิดมีการปกครองแผ่นดินแบบนี้ขึ้น

มา ก็คงจะเป็นไปได้ อย่างน้อยก็ลองดูสักพักหนึ่ง จะเป็นยังไง ที่ไม่

อยากลองกเ็พราะอาจจะมส่ิีงท่ีจะท�าให้เกดิความแตกสามคัคกัีนข้ึนโดย

มีการก่อการรัฐประหาร หรือเปลี่ยนรัฐบาลโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่สันติ ถ้า
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เกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นก็จะน่าเสียดายอย่างยิ่ง เราจะเสียหายไปมากใน

ด้านจิตใจและทางด้านการปกครอง

ถ้าผมจะเลยพดูออกไปอกีสกันดิหนึง่ถึงเรือ่งการบรหิารราชการ

แผ่นดินชนิดท่ีจะท�าให้ราษฎรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นการพฒันาเศรษฐกจิหรอืสงัคมกด็ ีผมยงัตดิใจทีอ่าจารย์เสน่ห์พดู

เมื่อตะกี้นี้ว่า ควรที่จะมีฝ่ายที่เป็นประชาชนจริงๆ เข้ามา อันนี้ผมก็ได้

ตอบไปข้อหนึง่แล้วว่าถ้าหากจะให้ ส.ส. ท�าหน้าทีโ่ดยแท้จรงิแล้วให้เขา

มาติชมแผนพัฒนา และให้มีข้อเสนอในสภาผู้แทน ชนิดที่จะเป็นปาก

เป็นเสียงให้แก่ประชาชนท้องถิ่นได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง อีก

อย่างหน่ึงที่ผมคิดว่าในวงการบริหารน่าจะมีการวางระบบสนับสนุน

สหกรณ์ให้เป็นจริงเป็นจังสกัท ีทสีหกรณ์และการรวมกลุม่ไม่ว่าจะเป็น

ยังไง อย่าไปท�าหลายๆ อย่างเช่นสมาคมชลประทานบ้าง สหกรณ์

สมาคมผู้ใช้น�า้หรืออะไร เอาเป็นหลกักนัสกัอย่างหนึง่ให้ด�าเนนิการให้

เป็นการร่วมมือของประชาชนจริงๆ ตามรูปสหกรณ์ ผมว่าจะเป็น

ประโยชน์มาก นี่มองจากแง่ของเศรษฐกิจและมองจากแง่สังคม

เมื่อตอนต้นทีเดียวผมได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาทางด้านวัฒน- 

ธรรมและจิตใจ และผมยังขอยืนยันว่าเป็นความจ�าเป็น คือไม่ใช่ว่าเรา

เหน็แต่เฉพาะเร่ืองทรพัย์เรือ่งวัตถ ุเรือ่งการผลติให้ดข้ึีนเสมอ เรามอง

อย่างนั้นไม่พอ เราต้องมองไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น เมื่อเราผลิต

น�้ามันออกมาได้แล้ว น�้ามันไปท�าให้ทะเลเปื้อนหรือเปล่า และแม่น�้า

เปื้อนหรือเปล่า ปลาตายหรือเปล่า นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ายังไม่ถึงขั้น

วฒันธรรมหรอก แต่กเ็ป็นสิง่แวดล้อมซึง่ยงัมคีวามส�าคญัอยูม่าก และ

ต่อไปเราก็น่าจะคิดถึงวัฒนธรรม ศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีของเรา 

ซึ่งเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตให้สูงขึ้นให้เกิดมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมหมายถึงทั้งใน

เมืองและในชนบทนะครบัไม่ใช่แต่ในเมอืงเท่านัน้ เราได้ส่งเสริมให้ชวีติ

มคีณุภาพดมีากข้ึนแค่ไหน ทนีีส้งูขึน้ไปอกีหน่อย ส่วนมากส�าหรบัพวก
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ท่ีเป็นนักเล่านกัเรยีนเป็นพวกใช้ปัญญา ส�าหรบัส่วนนีผ้มว่าเรือ่งอิสรภาพ

นีเ่ป็นเร่ืองทีส่�าคญัเหลอืเกนิ เสรีภาพและอสิรภาพเราสนบัสนนุแค่ไหน 

การพัฒนาไม่ใช่เฉพาะการผลิตเท่านั้น เราต้องผลิตทั้งรูปธรรมและ

นามธรรมอย่างทีผ่มได้เรยีนไว้ตอนต้น ผมจึงอยากจะขยายความในแง่

นี้ว่าความเป็นธรรมในสังคมก็มีความส�าคัญอยู่มาก แต่นอกจากความ

เป็นธรรมแล้ว มนักย็งัมสีิง่บางสิง่ทีม่าประกอบท�าให้ชวีติในสงัคมและ

ชีวิตของปัจเจกชนในสังคมนั้น มีคุณภาพสูงข้ึน ซึ่งเราจะละทิ้งไมได้ 

นี่แหละที่ผมวา่เปน็เรื่องที่พฒันาจรงิๆ ถา้คณุไมอ่ยากพูดเรือ่งนี้จะเอา

ไว้พดูในวนัหลงักย็งัได้ แต่วันนีจ้ะเอาเรือ่งความเป็นธรรมในสงัคมกยั็ง

ได้ แต่อยากพูดให้สมบูรณ์

เกษม: ผมมคีวามเหน็บางอย่างทีเ่กีย่วกบัอาจารย์พดูปัญหาเรือ่งอนาคต

ทางการเมอืงของประเทศเรา ทีผ่มเหน็ว่าส�าคญัทีส่ดุในปัจจบัุน ผมคดิ

ว่าเราเหน็จะต้องพยายามรักษาระบบรัฐสภาไว้ ถงึแม้ว่าจะมเีสียงต�าหนิ

ติเตียนว่า ส.ส. ไม่ดี การเลือกตั้งไม่ดี หรือระบบรัฐสภาท�าให้การ

บริหารประเทศล่าช้า อย่างไรกต็าม ผมคดิว่าจ�าเป็นจะต้องรักษาระบบ

รัฐสภาไว้ และผมคิดอย่างเดียวกับท่านอาจารย์เหมือนกันว่า เราไม่

ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางรุนแรง เห็นจะต้องเลิกกันเสียที

หนึง่ ท�าไมสภาหรือรฐัสภาของเราจงึท�างานไม่ได้ผลดนีกัเมือ่เทยีบกบั

ประเทศอ่ืนๆ กเ็พราะว่าเราไม่มปีระสบการณ์ อนาคตทีส่�าคญัทีส่ดุนัน้

จะอยู่ที่ว่า ถ้าเราให้มีการเลือกตั้งได้อีก เลือกตั้งอีกสักครั้งหนึ่ง สัก  

๔ ปี ต่อจากนั้นก็มีการเลือกตั้งอีกครั้ง บทเรียนต่างๆ ทั้งผู้เลือกและ

ผู้รับเลือกตั้งตลอดจนหน้าที่ของสภานั้น จะค่อยๆ สร้างสมขึ้นมา แต่

ผมกเ็ป็นห่วงเหลอืเกนิว่าเวลาจะมไีหม และเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น ความ

ร้อนรนและความตกอกตกใจนัน้จะรวบรดักนัท�าลายระบบรฐัสภาเสยี

หมด ข้อนี้ผมก็เป็นห่วงอยู่
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ทีน้ีมาอีกข้อหนึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงคือ ถ้าเราจะพัฒนากันให้

แท้จริงเราจะต้องคดิถงึสิง่แวดล้อม ผมรูส้กึว่าการพฒันาไม่ใช่เพียงแต่

ทางวัตถุเท่านั้น ไหนๆ เราจะเลียนแบบตะวันตก เราก็เลียนแบบของ

เขาให้ตลอด ในปัจจุบันนี้ตะวันตกเขาก�าลังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาใน

ทางวตัถท่ีุเปลีย่นแปลงสภาพธรรมชาติมากขึน้ ไม่ได้น�าความสขุมาให้

แก่มนุษย์อย่างแท้จริง ตะวันตกเขาก�าลังพิสูจน์ให้ประจักษ์ในปัญหา

ดังกล่าวนี้ เราจะต้องตามเขาให้ทัน เราจะเรียนจากเขาทั้งทีเราจะต้อง

เรียนลัด อย่าไปเสียเวลาเดินตามขั้นอย่างเขา เราต้องรีบกันรีบแก้

ปัญหาน�า้เน่าหรือสิง่ปฏิกลูอันเป็นผลจากการขยายตัวทางอตุสาหกรรม 

เรายงัพอแก้ได้ เรากค็วรจะต้องแก้ต้องรบีป้องกนัเสยีบ้าง และในขณะ

เดยีวกนัไม่แต่เรือ่งน�า้เน่า ไม่ใช่แต่เร่ือง Pollution อย่างเดยีว แต่ปัญหา

ในเรื่องของความผาสุกของมนุษย์ด้วยกันเองนะครับ การพัฒนาย่อม

ท�าให้ลักษณะของปัจเจกชนเสื่อมหายไป สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคิดกันอยู่

เหมอืนกนั ทีอ่าจารย์เสน่ห์ชมเชยว่าเมอืงเรามปัีญญามากเรากค็วรจะ

ต้องใช้ปัญญาแก้กันเสียก่อน เพราะถ้ายิ่งนานไปเราก็ยิ่งหลงทางมาก

ขึ้น ทั้งๆ ที่คนอื่นเคยหลงกันมาแล้ว เราก็ไม่ควรจะหลงไปกับเขา

ทีนี้มาอีกข้อหนึ่งคือเรื่องการรวมกลุ่ม อาจารย์พูดถึงเรื่อง

สหกรณ์ อาจารย์เสน่ห์ตั้งท่าจะถาม ผมก็ต้องชิงถามเสียก่อนเอาชนะ

อาจารย์เสน่ห์เสียหน่อย กลุ่มต่างๆ ที่ท�ากันมาและมีกันข้ึนมานี้ ผม

ว่าไม่ใช่กลุ่มของชาวบ้าน เป็นกลุ่มของทางราชการไปจัดให้มีขึ้น ผมก็

เคยตามอาจารย์เสน่ห์ไปวิจัยในชนบทครั้งหนึ่ง ถามถึงเรื่องกลุ่มต่างๆ 

เหล่านี้ ชาวบ้านเองก็หัวเราะ เช่น บางทีในท้องที่เดียวกันมีทั้งกลุ่ม

ชลประทานราษฎร์ มีท้ังกลุ่มสหกรณ์ มีท้ังกลุ่มชาวนา ชาวบ้านก็

หวัเราะ และเอาประโยชน์จากทุกกลุม่เพราะกลุม่เหล่านีไ้ม่เป็นกลุม่ของ

ชาวบ้านเขา คราวนีจ้ะท�ายงัไงจงึท�าให้เกดิการรวมกลุม่ในระดบัชาวบ้าน

จรงิๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งอาจารย์เสน่ห์อาจจะมีข้อสังเกตอะไรบ้างก็ได้
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เสน่ห์: ผมเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นทางออก แต่ผมไม่ได้มองดูระบบ

สหกรณ์ในรูปท่ีเข้าใจกันอย่างธรรมดา แต่ผมเน้นไปในทางท่ีระบบ

สหกรณ์เป็นการส่งเสริมให้เกิดการปกครองตนเองของคนในท้องถ่ิน 

ระบบสหกรณ์จะเป็นระบบซึ่งจะท�าให้คนมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์

ของตนเอง เพราะระบบสหกรณ์จะเป็นในรปูผูผ้ลิตผูบ้ริโภคอะไรกต็าม 

ผมรู้สกึว่าเป็นการทีช่าวบ้านจะเข้าไปควบคมุกจิกรรมและผลผลิตของ

ตนเองได้อย่างเตม็ท่ี ระบบสหกรณ์ควรเป็นส่ิงทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัชวีติ

ประจ�าวันของแต่ละคน เพราะฉะนั้นผมจึงมองระบบสหกรณ์ไม่ใช่มี

ประโยชน์เฉพาะในรูปที่จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเท่านั้น แต่จะท�าให้

ชาวบ้านมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เป็นการฝึกหัด เป็นการเริ่มต้น

ของการเปลี่ยนแปลงในรูปการปกครองท้องถิ่นที่ดีอย่างยิ่ง นี่ผมคิดว่า

คือค�าตอบ แต่จะเป็นค�าตอบซึ่งมองผลระยะยาว แต่ปัญหาระบบ

สหกรณ์เท่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่เป็นระบบสหกรณ์อิสระที่แท้จริง หากเป็น

เพียงความริเริ่มของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งก็ออกไปจากระบบ

ราชการนั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้น�าในทางการเมืองมองเห็น

การณ์ไกลพอแล้ว ก็น่าจะท�าให้ระบบสหกรณ์เป็นระบบที่อิสระขึ้น 

แทนที่จะไปสอนวิธีการประชาธิปไตยอะไรต่างๆ หรือท�างานพัฒนา

ชุมชนกันอย่างทุกวันนี้ ผมคิดว่าเราควรสอนให้คนเข้าควบคุมรับผิด

ชอบตนเอง อนันีเ้ป็นวธิกีารทีจ่ะฝึกอบรมให้คนรูจ้กัรบัผดิชอบในเรือ่ง

ของตนเองมากขึ้น ในผลประโยชน์ของแต่ละคนมากขึ้น ดีกว่าที่จะให้

ไปฝึกหัดการปกครองท้องถิ่นโดยวิธีการเลือกตั้งเทศบาล เลือกผู้ใหญ่

หรืออะไรท�านองนี ้ระบบสหกรณ์จะท�าให้คนรูจ้กัเข้ามารวมกันเองด้วย

ความสมัครใจและก็มีอิสระที่จะท�าอะไรได้อย่างแท้จริง และรัฐบาล

กลางก็ให้เงินทุนอุดหนุน เราก็รู้อยู่แล้วว่าท้องถิ่นในเมืองไทยน้ันเป็น

ท้องถ่ินท่ีขาดพลงัสนับสนนุทางการเมอืง เพราะฉะนัน้ผมจงึคดิว่าการ

ส่งเสริมระบบสหกรณ์จะท�าให้ระบบรัฐสภาทีอ่าจารย์เกษมว่าควรจะคง
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ไว้นั้น สัมฤทธิผลอย่างแท้จริงในอนาคต ผมว่าจะต้องมีฐานที่นี่ที่ท้อง

ถิน่นี ้และผมคดิว่าฐานท่ีท้องถ่ินนีจ้ะต้องเริม่ต้นจากการปรับปรงุระบบ

สหกรณ์ให้เป็นในรปูการปกครองท้องถ่ิน ไม่ใช่รปูการรวมเพือ่ประสงค์

อย่างหนึง่อย่างใดโดยเฉพาะ คิดว่าจะเป็นในรปูอเนกประสงค์มากกว่า 

ป๋วย: อเนกประสงค์หรือไม่อเนกประสงค์ส�าคัญอยู่ทีห่ลกัการ ทีอ่าจารย์

เสน่ห์และอาจารย์เกษมพูดนั้น คือการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์

ปกครองตัวเอง ข้อนี้เป็นข้อส�าคัญในหลักการเรื่องนี้ เลยขออนุญาต

โฆษณาสินค้านิดหน่อยในตอนนี้ หลักการอันนี้เป็นหลักการ 1 ใน ๔ 

ของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งเราไปท�าที่จังหวัดชัยนาท 

เวลานี้มีอยู่ 1๓ หมู่บ้าน เราถือเรื่องการปกครองตนเองนี้เป็นส�าคัญ 

คือให้ชาวบ้านเขามาปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับหมู่บ้าน

ของเขา อเนกประสงค์จริงๆ คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องค้าขาย รวมตลอดถึง

เรื่องความปลอดภัยหรือเร่ืองอะไรต่างๆ มีปัญหาก็ให้เขาแก้ไขของ 

เขาเอง ในหมู่บ้านที่เราไปประสบกันนี้ที่ใดโคกระบือหายมากๆ มีโจร

ผู้ร้ายมากๆ ผู้ชายไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะเหตุว่าผู้ชายนอนหลับไป

สบาย แต่ผู้หญิงเป็นโรคเส้นประสาททุกแห่งหมด เพราะเหตุว่ากลาง

คืนนอนไม่หลับ เป็นห่วงวิตกเป็นทุกข์เรื่องขโมยเรื่องขโจร ทีนี้ใน

หมูบ้่านท่ีมลูนธิไิปท�านี ่เรากแ็นะว่าง้ันกจ็ดัยามซ ิเป็นเวรคนืละ ๒ คน 

ออกตรวจกัน เขาก็ท�ากันด้วยปกครองตัวเอง ผลสุดท้ายโจรผู้ร้ายก็

น้อยลง โรคเส้นประสาทของผูห้ญงิในหมูบ้่านกห็ายไปด้วยเช่นเดยีวกัน

สหกรณ์ในประเทศไทยตั้งมาเมื่อไรนี่ผมจ�าได้แม่น เพราะเหตุ

ว่าตั้งมาพร้อมๆ กับผมเกิด อายุ ๕๕ ปีแล้ว ถ้าพูดถึงว่าผมเกิดมา 

๕๕ ปี ดีขึ้นแค่ไหน ผมชั่วหรือดีอย่างไรก็ตามเถอะ อย่างน้อยความ

ก้าวหน้าในชีวิตของผมมีมากกว่าความก้าวหน้าของระบบสหกรณ์ใน

ประเทศไทย และความผิดอยู่ที่ไหน ผมก็ว่าความผิดมีอยู่อย่างที่เรา

ว่ากนั อนันีไ้ม่ใช่ว่ารฐับาลไปตัง้แล้วเสยีหาย อาจจะไม่เสียหาย แต่ทนีี้
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รัฐบาลไปตั้งไว้แล้วรัฐบาลยังไปเป็นผู้จัดการให้เขาด้วย เป็นผู้ท�าบัญชี

ด้วย เป็นผู้ตรวจบัญชีด้วย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านก็จะมีเสียงอะไร 

ในเมือ่ข้าราชการไปเป็นผูจั้ดการสหกรณ์ ให้ไปช่วยเขาท�า เจ้ากีเ้จ้าการ

ไปท�าบญัชใีห้เขาเสรจ็ โดยทีห่วงัประโยชน์ส่วนตวัของเจ้าหน้าทีใ่นการ

ทีจ่ะได้เบีย้เลีย้งอะไรมากขึน้ ในเมือ่เป็นสหกรณ์ทีใ่หญ่พอสมควรแล้ว

ควรจะมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าของสหกรณ์ขึน้เป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ ผูจ้ดัการ

จะต้องด�าเนินการภายใต้การควบคมุของหมูร่าษฎรทีเ่ป็นสมาชกิซึง่เขา

อาจจะตั้งเป็นกรรมการบริหาร มีประชุมกันทุกอาทิตย์ก็ได้ เพื่อที่จะ

ควบคุมดูว่าการจัดการนี้ดีแค่ไหน และก็เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ 

และส่วนการที่จะประชุมสมาชิกทั้งหมดเลยก็เดือนละคร้ังหรือสอง

เดือนครั้งเพื่อท่ีจะคุมกรรมการอีกที ก็เป็นได้ ส่วนรัฐบาลก็ไปสอบ

บัญชี อย่างนี้ถูกต้อง แต่เราไม่ได้ท�าอย่างนี้ มีสหกรณ์บางแห่งที่เจริญ

อย่างเช่นที่ใกล้ๆ นครราชสีมานี่ นั่นก็เพราะว่าเผอิญมีผู้น�าเป็นคนที่มี

ความรู้ได้รับการศึกษา เขาก็ท�าได้เจริญ เพราะฉะนั้นผมมารู้สึกว่า

ระบบสหกรณ์ควรจะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปตามหลักการที่อาจารย์ท้ัง

สองได้กล่าวมาแล้ว คือส่งเสริมชาวบ้านปกครองตนเอง และก็ไม่ใช่

หมายความว่ารฐับาลได้ด�าเนนิงานให้ ต้องให้เขาจ้างคนทีจ่ะไปด�าเนนิ

งานให้เขา เพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงว่า สหกรณ์นี้จะต้องเป็นสหกรณ์

ใหญ่ และจุดประสงค์ของสหกรณ์นั้นจะต้องเป็นอเนกประสงค์อย่างที่

อาจารย์เสน่ห์ว่า ทนีีก้ม็าถึงข้อทีว่่าเรากอ็ยูใ่นมหาวทิยาลยั เราเคยไหม

ในพวกเรานี่ที่เคยคิดกันว่าเราจะผลิตคนที่จะออกไปเป็นผู้จัดการ

สหกรณ์ให้ชาวบ้านเขาใช้ แม้เรามีปริญญาตรีปริญญาโททางบริหาร 

ธุรกิจส่วนมากเราไปคิดถึงร้านทั้งนั้น แต่ว่านักเรียนของเราที่จะออก

ไปเป็นผูบ้รหิารสหกรณ์ซ่ึงผมว่าจะท�าประโยชน์ได้เหลอืเกนิทเีดยีว เรา

ยังไม่ได้คิดท�า อาจจะเป็นข้อบกพร่องพวกมหาวิทยาลัยเราที่ไม่ได้คิด

ในเรื่องนี้
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เกษม: ผมมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะเรียนถามอาจารย์ ตอนต้นอาจารย์

พดูถงึเร่ืองปัญหาทีด่นิ อาจารย์พดูในท�านองการกว้านซือ้ทีด่นิในเมอืง 

เพื่อหวังผลก�าไร เพราฉะนั้นจึงต้องเก็บภาษีที่ดินกันบ้าง แต่ผมอยาก

จะมองให้กว้างออกไป ผมรูส้กึเป็นห่วงเหลือเกนิว่า ปัญหาทีด่นินัน้เป็น

ปัญหาใหญ่ในปัจจบัุน ผมเคยไปภาคอสีาน จังหวัดเลย เข้าไปในป่า ไป

พบคนซึ่งไปหักร้างถางพงในป่าซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย ผมลองแวะ

สอบถามเขาดปูรากฏว่าเป็นคนมาจากถิน่อืน่ มาจากสงิห์บรุ ีอ่างทอง 

ขึ้นไปหักร้างถางป่าถึงจังหวัดเลย หนีหนี้มา หนีหนี้มาแล้วก็ต้องหาที่

ท�ากินใหม่ในป่า ข้อนี้ผมสะดุ้งใจ ผมสะดุ้งใจว่าท�าไมหนี้สินชาวนาไป

ถึงอย่างไรกันแล้ว และการยึดครองท่ีดินของชาวนาทุกวันนี้เป็นอยู่

อย่างไร และธรรมดานัน้ความระส�า่ระสายในชนบทมกัจะมาจากปัญหา

เรื่องที่ดิน นี่ผมพูดจากประสบการณ์จากในสังคมอื่นๆ ในบ้านเรานั้น

เคยภูมิใจกันมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนว่า เรามีตัวเลขสูงในเรื่องชาวนาเป็น

เจ้าของท่ีดนิเอง เรือ่งนีจ้ะลวงตาในปัจจุบันหรอืเปล่า หรอืผมผดิ ข้อนี้

เราจะท�ายงัไง แล้วจ�าเป็นหรอืไม่ทีเ่ราจะต้องให้มมีาตรการปฏริปูทีด่นิ 

มีนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน เฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับที่ท�ากินหรือไม่ เวลา

นีม้ข่ีาวเรือ่ยมาถงึเรือ่งแย่งทีท่�ากนิกนั บกุเข้าไปในป่าสงวนบ้าง นีเ้ป็น

ความเดือดร้อนทั้งนั้น ความจริงเป็นอย่างไร แค่ไหน อาจารย์อาจจะรู้

ด ีแต่ผมนัน้ดเูป็นอาการผดิปกตอิยู ่ความจรงิในทางเศรษฐกจิเป็นอยู่

อย่างไร ผมอยากจะทราบนะครับ

ป๋วย: เร่ืองชาวนามีกรรมสทิธิท์ีด่นิหรอืไม่นี ้เรารูแ้ล้วว่าราษฎรในท้อง

ถิ่นบางแห่งเดือดร้อน ไม่ต้องย้อนไปไกลหรอกครับ ย้อนไป ๒–๓ ปี

ที่แล้วเม่ือฝนแล้ง ปรากฏว่าชาวนาขายที่ดินของตัวเองหรือว่าถ่ายหน้ี

ด้วยการมอบที่ดินหลุดจ�านองจ�าน�าไปได้ และมาปีนี้ข้าวถูกลงมาก ก็

จะเกิดปัญหานี้มากขึ้น นี่เป็นข้อเท็จจริงท่ีคงจะไม่มีใครโต้แย้งได้ แต่
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เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรและแค่ไหน แต่เราก็รู้ว่ามีปัญหาแน่ ประเด็นต่อ

มาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องหนี้สินกันก็ตามเถอะ แต่พลเมืองของเรามัน

เพิม่ขึน้ทกุท ีและในธรรมเนยีมของไทยเราและกฎหมายไทยเรา มรดก

ตกทอดในเรื่องที่ดินนี่แยกออกไปตามจ�านวนบุตร มีกี่คนก็แบ่งกันไป

ท�ากัน ท�าให้ที่ท�ามาหากินเล็กลงๆ จนกระท่ังไม่คุ้มกับที่จะไปท�านา 

ท�าไร่ ท่ีเชยีงใหม่จะถูกหรอืผดิไม่ทราบ เฉลีย่แล้วชาวนาท�าเพยีง ๕ ไร่

ต่อครัว นี่ต�่าจริงๆ สมมุติว่าเป็น 1๐ ไร่ก็ยังต�่า ข้อนี้เป็นข้อที่เราควร

จะค�านึงถึง มีบางอย่างที่เราท�าไปแล้ว บางอย่างที่เรายังไม่ได้ท�าก็มี

ในประการแรกผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะท�าการส�ารวจ

การยึดครองท่ีดินและการมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินอย่างใหญ่ทั่วประเทศใน

ตอนนี้ เพื่อจะให้เรารู้ว่าปัญหาเรื่องนี้มีอย่างไร แล้วก็จะได้หาทางแก้

ปัญหานั้นได้ ข้อสองเป็นสิ่งที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติได้เริ่ม

เสนอรัฐบาล และรัฐบาลได้เห็นชอบด้วยแล้ว กล่าวคือเราต้องยอมรับ

สภาพว่าราษฎรเรานี้มีมากข้ึน และการที่เราได้สงวนป่าไว้มากๆ นั้น

เป็นการลวงตามากกว่า หมายความว่าเราสงวนป่าไว้มากเกินไป และ

ควบคมุดแูลไม่ได้ด้วย อย่างทีเ่ห็นอยูท่กุวันนีว่้า ป่าสงวนนัน้ถูกราษฎร

บุกเข้าไปถางเป็นท่ีท�ากินกันอยู่มากมาย โดยที่ฝ่ายปกครองก็ไม่

สามารถห้ามปรามได้ ในกรณีเช่นนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

ได้เสนอว่าเราควรจะยอมรับความเป็นจริง คือสงวนป่าให้น้อยลงและ

ให้ชาวบ้านเขาเข้าไปยดึครองได้บ้างมากขึน้ ถ้าเป็นเช่นนีผ้มกว่็าจะแก้

ปัญหาปัจจุบันได้ ส่วนการส�ารวจนั้นส�าหรับการแก้ปัญหาระยะยาว 

เช่น อาจจะมีการปฏิรูปที่ดินในบางท้องถิ่น อาจจะไม่ใช่ทุกท้องถิ่นไป 

ในภาคกลางแถบลุ่มแม่น�า้เจ้าพระยา รัฐบาลก�าลังท�า Land Consolida- 

tion กล่าวคือปรับปรงุพืน้ทีน่าให้พอทีจ่ะใช้เครือ่งมอืจกัรกลท�าไร่ไถนา

แทนทีจ่ะให้ที่นาเว้าไปเว้ามา เขาก็พยายามที่จะให้เจ้าของแลกเปลี่ยน

กนั เพือ่ท่ีจะให้ทีท่างตรงกนัหมด เหมาะส�าหรับท่ีจะท�าไร่ไถนาได้ดข้ึีน 
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เป็น Land Consolidation และก็เป็นประโยชน์ในแง่การใช้น�้าเพื่อ

การเกษตรด้วย แต่ยังไม่ใช่ปฏิรูปที่ดิน เรื่องปฏิรูปที่ดินนั้นเราต้องท�า

เมื่อเราได้ข้อเท็จจริงกันขึ้นมาจริงๆ แล้วเราก็จะรู้ปัญหาว่าที่ไหนควร

จะปฏริปู และท่ีไหนไม่จ�าเป็นต้องปฏิรปู ถ้าเราท�าได้ทัง้ ๒ อย่างน้ี คอื

ทางด้านป่าสงวนกส็งวนกนัจรงิๆ สงวนน้อยหน่อย ป่านัน้ต้องสงวนแน่ 

ทกุวนันีผ้มเหน็ว่าเมือ่เทยีบกบัจ�านวนราษฎรแล้ว เราสงวนป่ามากเกนิ

ไป เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้ประชาชนเข้าไปท�ามาหากินบ้าง ถ้าเราไม่ยอม

ให้เขาเข้าไปท�ามาหากนิโดยถูกกฎหมาย เขาก็เข้าไปโดยไม่ถกูกฎหมาย

เราก็ป้องกันไม่ได้ ปราบปรามไม่ได้ เพราะฉะน้ันต้องยอมรับสภาพ

ความเป็นจริงเสียดีกว่า

เสน่ห์: ปัญหาท่ีดินเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ใช่ค�าตอบท่ีแท้จริง ผมไม่

แน่ใจว่าอาชพีการเกษตรจะเหมาะสมในอนาคตหรอืไม่ รัฐบาลควรจะ

จัดให้คนไปสู่งานอาชีพที่มีอนาคตดีขึ้นกว่าหรือไม่ ผมเห็นว่าการที่คน

อพยพจากท้องท่ีหนึ่งไปยังอีกท้องที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์เกษมพูดเป็น

เรื่องเราปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมกันมา ผมเห็นเหมือนกันแถบ

นครสวรรค์ ถงึเวลาหน้านากเ็ร่ร่อนออกไปเป็นลกูนาเขา ปัญหาเรือ่ง

แรงงานในชนบทเป็นแรงงานทีย่งัไม่ได้ประโยชน์เตม็ทีเ่พราะเทคนคิใน

การลงทุนในด้านเกษตรของเรายังอยู่ในขั้นท่ีเรียกว่าไม่ก้าวหน้าพอ

สมควร ข้อนีผ้มไม่ทราบว่ารัฐบาลควรมีนโยบายที่จะจัดน�าคนเหล่านี้

ให้ได้รบัการฝึกอบรมศกึษา ทีจ่ะท�าให้คนเหล่านีส้ามารถหางานอาชพี

ที่ดี พอท่ีจะหางานในเมืองหรือท้องถิ่นที่จะท�าให้อนาคตเจริญรุ่งเรือง 

แทนที่จะปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนั้น

ป๋วย: ผมคิดว่าเป็นใจผม ผมอยากจะให้ราษฎรส่วนใหญ่ของเราด�าเนนิ

การเกษตรต่อไป ผมยังรู้สึกว่าเราพัฒนาเพ่ือท�าให้คุณภาพของชีวิต

ประชาชนดขีึน้ และผมรูส้กึว่าเกษตรกรรมมสีิง่ทีช่่วยให้ชวีติมคีณุภาพ
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ดีอยู่หลายประการ ผมยังรู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศ

เกษตรกรรมอยู่ต่อไป ที่ผมพูดเช่นนี้เกิดจากความคิดในแง่ที่ว่า ท�าไม

หนอประเทศไทยเราน่ี ถึงแม้ราษฎรมีรายได้ต�่า ถ้าไปเทียบกับต่าง

ประเทศแล้วต�า่กว่าเขา ง่ายๆ เทยีบกับมาเลเซยีกย็งัต�า่กว่าเขา แต่ราษฎร

ของเราในชนบทในประเทศไทยเรานี่กับชนบทของมาเลเซีย ท�าไมถึง

ดูท่าทางพวกเราที่นี่มีความสุขมากกว่า ผมก็รู้สึกว่าเครื่องวัดความสุข

น่ีไม่ได้อยู่ท่ีตัวเงนิอย่างเดยีว มนัอยู่ทีร่ะบบสงัคม วถีิของการด�ารงชวีติ 

การที่อากาศดีๆ มีเวลาว่างมาก มีอะไรที่ดีๆ เหล่านี้ท�าให้ชีวิตของชาว

บ้านเรามคีณุภาพด ีเพราะฉะนัน้ผมจึงขอยดึการเกษตรไว้ก่อน และอกี

ประการหนึง่ก็ยงัไม่ได้พสูิจน์ว่าเกษตรกรรมจะสิน้ค่าจรงิๆ การทีร่ายได้

ของผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรต�่าเพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้ใช้

วทิยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลอืการเกษตรของเราอย่างจรงิๆ จงัๆ ถ้าเมือ่

ใดข้าวที่เราปลูกได้ไร่ละ ๔๐ ถัง เพิ่มขึ้นมาเป็นไร่ละ 1๐๐ ถัง โดย

ไม่ต้องลงทุนมากนกั กน็บัว่านัน่เป็นสิง่ทีน่่าสรรเสรญิ ถ้าเมือ่ใดชาวนา

และชาวไร่ของเรา ยงัไม่เคยปลกูถ่ัวปลูกผกัในฤดทูีไ่ม่ได้ท�านาแล้ว เรา

ส่งเสริมให้เขาท�าขึ้น นั่นก็ท�าให้เขาเกิดมีรายได้มากขึ้น ถ้าเมื่อใด

ชาวนาของเราไม่เคยเลีย้งไก่เลีย้งสกุรหรอืเลีย้งโคกระบอืชนดิทีเ่อาไป

เป็นประโยชน์ในการท่ีจะขายต่อไป แล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาท�าข้ึนมา 

รายได้ก็จะสูงขึ้นมา นี่เป็นทางที่จะพัฒนาทางเกษตรให้มากขึ้น

ที่ผมบอกว่าวิทยาศาสตร์จะท�าให้การเกษตรก้าวหน้า ต้องขอ

ชีแ้จงเพ่ิมเติมนดิหน่อยนะครบั ผมไม่ได้หมายความว่าจ�าเป็นจะต้องใช้

เครือ่งจกัรกลเสมอไป เพราะเหตวุ่าบ้านเมอืงเรานีค้งมเียอะ เพราะฉะนัน้

ควรจะใช้หลกัทีเ่รยีกว่า Labor Intensive ซึง่จะท�าให้ด้านเกษตรกรรม

ของเราเกิดรายได้สูง ถ้าเราท�าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ไม่ต้องเป็น

ห่วงหรอกครับว่าเขาจะทิ้งนามาท�าอุตสาหกรรม เพราะทุกวันนี้ใน

ประเทศไทยเรายังไม่ได้พิสูจน์ได้แน่นอนว่า คนที่ไปท�าอุตสาหกรรม
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นัน้จะมรีายได้สงูและแน่นอนกว่าคนทีท่�าการเกษตร และถงึแม้ว่าจะมี

รายได้สงูเป็นของตวัเอง แต่การอยูใ่นตวัเมอืงจะมคีวามสขุมากกว่าอยู่

ทางด้านเกษตรก็ไม่จริงเสมอไป ชีวิตในชนบทยังบกพร่องเพราะขาด

การศกึษาและขาดสิง่ท่ีเป็นสาธารณูปโภคท่ีส�าคญั โดยเฉพาะน�า้ ไฟฟ้า

มาทหีลังไม่จ�าเป็นนกัเพราะเหตวุ่าแพง น�า้นีซิ่เป็นข้อท่ีส�าคญั และถนน

หนทาง เพราะฉะนัน้ผมเองยงัรู้สกึว่าทางด้านเกษตรนีเ่รายงัมช่ีองทาง

ทีจ่ะท�าให้ก้าวหน้าไปอกีเยอะ ยงัไม่ต้องคดิอ่านไปถึงเรือ่งอตุสาหกรรม

ให้แน่นอนลงไป อุตสาหกรรมเราก็ท�าไปเท่าท่ีเราจะท�าได้ เท่าที่เรา 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมมา เราก็ได้ส่งเสริมสิ่งที่ไม่เหมาะตั้งหลายอย่าง 

ผลสุดท้ายอตุสาหกรรมทีเ่ราส่งเสรมิกนัมาก็มปัีญหาหลายอย่างขึน้มา

เหมือนกัน

เกษม: ผมใคร่จะต่อประเดน็นีเ้สยีหน่อย อาจารย์ได้พดูถงึเรือ่งการเกษตร

ขึน้มา ผมเหน็ด้วยว่าเกษตรควรจะเป็นงานหลกัของประเทศต่อไป ทนีี้

เวลานีปั้ญหาข้าวล้นตลาด อนัทีจ่รงิปัญหานีเ้ราควรจะรู้กนัและหาทาง

แก้กันมานานแล้ว ตั้งแต่ข้าวพันธุ์วิเศษ (Miracle Rice) ออกมา ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ในเอเชีย แต่

เรากป็ล่อยให้เร่ืองล่วงเลยมาจนเป็นปัญหาว่าข้าวของเราล้นตลาด ขาย

ไม่ออก ตกอกตกใจกันไปทั้งเมือง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่กับงาน

เกษตรกรรมกันต่อไป ผมคิดว่าเราควรจะต้องหันเหออกไปหาพืชอ่ืน

ดูบ้าง ต้องใช้การประสานงานกันอีก ต้องประสานกันทั้งฝ่ายผู้ผลิต  

ผูห้าตลาด ผมคดิว่าเราจะเอาแต่ข้าวอย่างเดยีวเหน็จะไม่ไหว ข้าวโพด

ทีเ่คยท�ากนัมาคร้ังหนึง่คงจะไม่พอแล้ว ผมมานัง่คดิของผมเอง คนเรา

เมื่อมีข้าวรับประทานกันมากแล้ว อาจจะเป็นข้าว IR8 อะไรก็แล้วแต่

ครบั เรากเ็ลีย้งหม ูส่งเนือ้หมไูปขายเขาเสยีบ้าง ผกัเรากส่็งออกไป ซึง่

เราก็ท�าได้ ผมว่าตลาดในต่างประเทศกย็งัม ีอย่างพวกเนือ้สตัว์ ผกัผล

ไม้ต่างๆ นานา คนในเอเชียมี Green Revolution จะรับประทานแต่
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ข้าวอย่างเดียวจะดหีรอื เรากส่็งผกัส่งเนือ้ให้เขารบัประทานกันบ้าง เรา

ต้องม ีDiversification ในทางการเกษตรของเรา เราเคยตดิกับเกษตร- 

กรรมแบบผลิตข้าวอย่างเดียวในระยะ ๗๐–๘๐ ปีที่แล้วมา บัดนี้เรา

ก�าลงัจะต้องเปลีย่น ข้อนีผ้มเหน็เป็นประเด็นเหมอืนกันว่า เราต้องปรบั

สังคมในชนบทของเราให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงภายนอก เฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านตลาดของผลิตผลทางเกษตรกรรม

ป๋วย: แต่ว่าเรื่องนี้ก็ล�าบาก ส�าหรับทุ่งราบภาคกลางนี่เรามาพิจารณา

ดแูล้วมน้ีอยแห่งเหลอืเกนิท่ีจะย้ายไปปลกูพชือืน่ได้ สมมตุเิอาว่าทุง่ราบ

ภาคกลางนีเ่ราปลกูข้าวเป็นส่วนใหญ่ ฤดทูีส่องของเราจะปลกูอย่างอืน่

ได้ แต่ท่ีว่าในทีอ่ืน่อย่างในภาคอสีานอาจปลกูข้าวกันต่อๆ ไป แต่ว่าเขา

ก็เปลี่ยนจากข้าวเหนียวมาเป็นข้าวเจ้าบ้าง แล้วถ้าเราส่งเสริมเลี้ยง

ปศุสัตว์ทางภาคอีสานได้ก็จะดี ส่วนทางภาคเหนือก็เริ่มปลูกอย่างอื่น

เช่น ฝ้าย ยาสูบ ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้น

เสน่ห์: ผมขอพูดอีกนิด อาจารย์เกษมพูดถึงจะส่งเสริมพืชอื่นๆ ในรูป

ของ Diversification ผมอ่านต�าราเศรษฐกจิของฝรัง่มาว่า เรือ่งนีถ้้าจะ

ท�าให้ได้ผลขึน้จะต้องส่งเสรมิการวจิยัทางเกษตรด้วยเป็นหลกั เพราะ

ว่าศูนย์วิจัยเป็นส่วนท่ีจะท�าให้สามารถชักชวนและส่งเสริมให้มีการ

ทดลองได้ และหมายถึงว่าจะเป็นทางชักน�าให้ปลกูพชืผลต่างๆ กนัมาก

ขึน้ ทีผ่มพดูอย่างนีห้มายถึงหน้าท่ีของสถาบันการเกษตร ทกุวนันีอ้ย่าง

กระทรวงเกษตร หรอืมหาวิทยาลยัเกษตร เป็นต้น ไม่ทราบว่าในความ

เหน็ของอาจารย์สถาบันเหล่านีไ้ด้ท�าหน้าท่ีในเรือ่งนีเ้ตม็ทีแ่ค่ไหนหรอืไม่

ป๋วย: เท่าที่ผมทราบ และเคยพบมาหลายแห่ง การวิจัยของเรานี่ไม่

ด้อยเลย ดีมาก ที่ท่าพระก็ดี ชัยนาทก็ดี ดีทีเดียว ทีนี้เราไมได้เอาสิ่ง

ท่ีวจิยัแล้วมาประมวลขึน้ เอาไปเผยแพร่ส่งเสรมิในทางท่ีถกู เรากค็อย

ว่าเมื่อไรจะมีปริญญาตรีทางเกษตรศาสตร์ที่จะมาสมัครท�าหน้าที่เป็น
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นกัส่งเสริมทางเกษตรเพยีงพอ เวลานีม้มีากพอใช้ส�าหรบัปรญิญาตรนีี่ 

แต่ว่ากี่ปีๆ ก็ไม่พอที่จะส่งเสริมเผยแพร่ทางเกษตร ที่ไต้หวันมีวิธีอีก

อย่างหนึ่งว่า เขาไม่ต้องการใช้ผู้ที่ได้ปริญญามาท�าหน้าท่ีส่งเสริมเผย

แพร่การเกษตร เขาต้องการใช้ขนาดประกาศนียบัตรทางเกษตรเฉยๆ 

หรอือาชวีะชัน้สงูทางเกษตร แล้วพวกนีก้ไ็ด้เรียนมาพอสมควร แต่เวลา

จะไปท�างานเขามีคู่มือรายละเอียดให้แต่ละคน แล้วคู่มือนั้นแตกต่าง

ไปตามท้องถ่ิน ถ้าเรื่องไหนนักเผยแพร่ไปตอบไม่ได้ เขาก็ไม่ได้

ขาดลอยเลย เขาก็วิ่งไปหาศูนย์เกษตรของเขา ในเขตในแขวงของเขา

เขตแขวงตอบไม่ได้ เขาก็ว่ิงมากรมอย่างนี้ล่ะ ก็มีความสัมพันธ์กัน

เร่ือยๆ ทีผ่มพดูนีไ่ม่ได้พดูเฉพาะแต่เร่ืองพชือย่างเดยีว รวมทัง้สตัวบาล 

รวมท้ังเร่ืองประมง เรื่องป่าไม้ เรื่องอะไรต่างๆ ทั้งน้ันทุกอย่างหมด 

วนัก่อนนีม้ปีระชมุระหว่างเจ้าหน้าทีก่ระทรวงเกษตร กระทรวงพฒันา 

สภาพัฒนา ก็ตกลงกันว่าจะลองดูแบบของไต้หวันท�าที่ทางเหนือของ

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา จะท�าคู่มืออย่างของเขาแล้วก็ลองดูว่าจะร่วมมือ

กนัได้แค่ไหน ทุกฝ่ายรบัหมดว่าจะท�า คนทีไ่ปประชมุกร็ูส้กึว่า ถ้าหาก

ท�าได้จริงๆ จะเป็นตัวอย่าง สรุปความว่าที่อาจารย์เสน่ห์ข้องใจว่าการ

วิจัยมีมากแค่ไหน ผมเข้าใจว่าการวิจัยมีมาก วันหลังอยากจะชวนกัน

ไป เดือนกรกฎาคมนี่ผมจะไปท่าพระ ผมจะไปดูเขาท�า ถ้ามีเวลาว่าง

ไปด้วยกันสัก ๒–๓ วัน จะได้เห็นว่าเขามีความรู้มากทีเดียว รวมทั้ง

พืชที่ใช้ให้คนกิน หรือส�าหรับพืชที่จะเอามาเป็นอาหารสัตว์ แต่ว่าเรา

ยังไม่ได้เอาผลของการวิจัยมาใช้

เสน่ห์: เชญิชาวนาเข้ามารบัการอบรมกนัเองกไ็ด้นะครบั คอืแทนทีจ่ะ

มองในแง่ของการศึกษาในโรงเรียนอย่างเดียว น่าจะมองในแง่การ

ศึกษาผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน

ป๋วย: ถูกใจผมในข้อนี้ ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียนต้อง
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ต่อกนัไปเรือ่ยๆ ทางด้านการศกึษาในโรงเรยีนความเหน็ของผมเราจะ

ไปตั้งโรงเรียนเกษตรกันที่ไหน ควรจะไปตั้งใกล้ที่เขามีการวิจัยศูนย์ 

ไม่ใช่ว่าไปหาที่ดินมาได้ที่ไหน ฉันก็ไปเอาที่นั่น กระทรวงศึกษาธิการ

ก็ไม่รู้ว่ากระทรวงเกษตรเขาอยู่กันท่ีไหน จะต้องไปต้ังใกล้ๆ กับที่เขา

มีศูนย์วิจัยทางเกษตร นักเรียนของเราจะได้ไปเป็นลูกมือในการวิจัย 

และครูของศูนย์ก็จะได้มาช่วย นี่พูดถึงการศึกษาในโรงเรียนพูดอย่าง

ส้ันๆ ส่วนการศึกษานอกโรงเรียนนั้นก็เช่นเดียวกัน กรมส่งเสริม

การเกษตรกบักองการศกึษาผูใ้หญ่ของกระทรวงศกึษาฯ ต้องมารวมกนั

ท่ีจะช่วยกนัท�าไป เวลานีธ้นาคารโลกสนใจเร่ืองนีเ้ป็นพเิศษ เอาเกษตร

กับการศึกษามารวมกัน ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเกษตรเท่านั้น ส�าหรับ

ชาวนาชาวบ้านธรรมดาด้วย ได้ข่าวมาว่าธนาคารโลกเขาจ้าง Interna- 

tional Council for Educational Development ท�าการส�ารวจปัญหา

เรื่องนี้รวม ๖ ประเทศ และเข้าใจว่าประเทศไทยเราจะอยู่ในโครงการ

นี้ด้วย เรื่องนี้หวังว่าประเทศไทยเราจะร่วมกับเขา จะให้ประโยชน์แก่

ประเทศเราเอง

เสน่ห์: ผมคิดว่าการพูดในสิ่งเหล่านี้ อย่างน้อยที่สุดก็คงจะท�าให้ได้

มองเห็นปัญหาหรือแนวทาง อาจจะมีผู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่ก็

เป็นอาหารของความคิดที่จะให้เราส�านึกกันถึงปัญหาว่า มีอะไรบ้าง 

และมีแนวทางทีจ่ะแก้ไขอย่างใด ถ้าเป็นอย่างนัน้แล้ว ปัญหาทีผ่มเรยีน

ตอนต้นว่าวกิฤตของการเปล่ียนแปลงนัน้คงจะไม่ถงึกับประสบกับความ

ยุง่ยากจนเกนิแก้ส�าหรบัอนาคตของสงัคมไทย ผมหวงัว่าอย่างนัน้ และ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครั้ง

นี้ ขอบพระคุณครับ

ป๋วย: ขอบคุณครับ
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บุคคลส�าคัญของโลก

ในโอกำสที่ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภำกรณ์ ได้รับกำรยกย่องจำก

องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 

(ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ผู ้มีผลงานดีเด่นด้าน 

การศกึษา สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ ในวาระ 1๐๐ ปี ชาตกาล 

๙ มนีาคม ๒๕๕๙ ข้อความสดดุทีีค่ณะกรรมการบรหิารสรปุเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกระบุว่า

“ดร.ป๋วยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็นบิดาแห่ง 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งเป็น 

นักการศึกษาและข้าราชการท่ีโดดเด่น มีจริยธรรมอย่างหาที่ติมิได้  

จนเป็นท่ียอมรบัว่ามอีทิธพิลอย่างมากในการพฒันาประเทศชาต ิท่าน

เป็นแกนกลางในการวางรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และใน

การปรับปรุงการศึกษาข้ันสูงของประเทศ ความสามารถของท่านใน

การท�างานทุกชิน้ให้เสรจ็ได้อย่างถูกท�านองคลองธรรมเป็นความส�าเรจ็

ที่น่าชื่นชมเป็นพิเศษ ลักษณะการท�างานเช่นนี้ส่งผลต่อพฤติกรรม 

ของผู้อ่อนอาวุโสให้เลิกยึดถือแบบอย่างของผู้ที่ได้รับความส�าเร็จจาก

การโกงกิน และให้กล้ายึดถือความถูกต้องโดยไม่ยอมต่ออ�านาจ   

พฤติปฏิบัติของ ดร.ป๋วยเป็นท่ียอมรับออกไปในระดับภูมิภาคด้วย  

อันเห็นได้จากการที่ท่านได้รับรางวัลแมกไซไซในสาขาการท�างาน 

ภาครัฐ รางวลัท่ีเป็นเสมอืนรางวัลโนเบลแห่งเอเชยี การปฏบิตังิานของ 

ดร.ป๋วย เป็นการยืนยนัว่า บุคคลเพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ก็สามารถน�าความ

เจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศของตนได้อย่างใหญ่หลวง”


