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ABSTRACT
From Selfless Giving to Commodification:
The Dilemma of Higher Education
Chetana Nagavajara
The assumption that the Humboldtian university has
outlived its usefulness is gaining ground. In its stead has come an
adoption of a thoroughly utilitarian approach to higher education.
The diminishing state support has forced the university to resort to
income generation in various forms, while the label of non-profit
organization is being willy-nilly retained. The obliteration of the
dividing line between expediency and legitimate permanent
practice has set in soon enough, and with the advent of modern
management the university is having a grand time turning itself
into a profitable enterprise. That the university is heading towards a
commodification of education is substantiated in this study by a
comparison between traditional and current concepts (in English)
employed in university circles (totaling 37 cases), which the author
individually analyzes. Teaching, once a noble act of selfless giving,
has been integrated into a revamped organizational system,
whereby marketability reigns supreme. No longer a community of
scholars propelled by intimate teacher-pupil relationship as well as
collegiality, higher education is being operated like a business or
industrial entity under rigid quality-control mechanisms. The study
maintains that the Humboldt model and the Thai “Wat Pho Model”
[ข]

(represented by the Stone Inscriptions) are not anachronistic, for
they are based on a democratic spirit and a principle of freedom to
choose what responds to the needs of individual learners. The
introduction of IT has not made the role of the teacher redundant;
on the contrary the teacher’s responsibility in guiding his/her pupils
through the ever-expanding knowledge base has to be that of
instilling a new skill of “learning how to learn”.
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จากวิทยาทานสู่การผลิตและจําหน่ายสินค้า:
ความปั่นป่วนของอุดมศึกษา
เจตนา นาควัชระ
บทนํา: หลักการทั่วไปของอุดมศึกษา
บทความนี้เรียบเรียงจากการบรรยายในกรอบของหลักสูตรหนึ่งที่สถาบัน
คลังสมองของชาติจัดขึ้น อันเป็นหลักสูตรสําหรับคณบดีจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ มีชื่อว่า “Deans for Change” ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้
ชื่อย่อว่า DFC3 เนื่องจากหลักสูตรนี้มีวิทยากรส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศ และมี
การเดินทางไปศึกษาดูงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน หัวข้อการบรรยายจึง
กําหนดไว้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้เขียนได้บรรยายเป็นภาษาไทยโดยใช้หัวข้อ
ภาษาอังกฤษว่า “From (Selfless) Giving to Commoditization: The Dilemma of
Higher Education” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ทิศทางของการบรรยายเป็นไปตาม
การหารื อกับผู้ อํ านวยการสถาบั นคลังสมองฯว่ า ควรจะเน้ นเรื่ องของหลักการ
อุดมการณ์ และอุดมคติของอุดมศึกษา เพราะเนื้อหาของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของการบริหารจัดการ และเทคนิควิธี เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นไปใน
รูปแบบของ “nuts and bolts” จึงน่าจะมีการตั้งประเด็นไปในทิศทางอื่นบ้าง ซึ่ง
ผู้เขียนก็ได้พยายามที่จะสนองตอบ
ปัญหาอุดมศึกษาที่นํามาอภิปราย ส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์ของไทย
แต่เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาระบบอุดมศึกษาของซีกโลกอื่น โดยเฉพาะซีก
โลกตะวันตก ทั้งที่ได้สัมผัสโดยตรง และที่ได้ศึกษาจากข้อมูลอื่นๆ ก็ปรากฏว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่พ้องกัน อาจจะเรียกว่าพ้องกันในระดับนานาชาติ
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เลยทีเดียว1 การที่ผู้เขียนมีความใกล้ชิดกับอุดมศึกษาเยอรมัน ซึ่งพยายามจะ
ปรับตัวให้เข้ากับระบบของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นประโยชน์ ทั้งนี้
เพราะกลุ่มคณบดีที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานใน
เยอรมนี ทํ า ให้ทั้ง ผู้บ รรยายและผู้ฟ ัง มีฐ านข้อ มูล ร่ว มกัน ในส่ว นหนึ ่ง สิ ่ง ที่
ผู้เ ขีย นพยายามจะเน้น ก็คือ คนไทยเราเองมีป รัช ญาการศึก ษาที่ค่อ นข้า งจะ
มั่นคง ซึ่งแม้จะมิได้เขียนไว้เป็นเอกสารที่เป็นระบบ แต่ก็อาจจะสกัดออกมาได้
จากประสบการณ์ข องเราเอง ปรัช ญาการศึก ษาที ่ว ่า นี ้อ าจจะไม่ป ระสม
กลมกลืน กับ แนวคิด อุด มศึกษาตะวันตกในทุก กรณีไ ป แต่ก็มีหลายๆ กรณีที่
พ้อ งกัน เช่น แนวคิด ของนัก ปราชญ์แ ละนัก บริห ารการศึก ษาชาวเยอรมัน
วิลเฮล์ม ฟอน ฮุมโบลดท์ (Wilhelm von Humboldt: 1767-1835) ซึ่งถือได้ว่า
เป็นบิดาแห่งอุดมการณ์อุดมศึกษาของยุคใหม่ ซึ่งแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกนับตั้งแต่
ต้น ศตวรรษที่ 19 เป็น ต้น มา ดัง ที ่ผู้เ ขีย นจะได้อ ภิป รายต่อ ไปในบทที่ว่า ด้ว ย
“ไม่ใช่ท้ังอาศรมหรือหอคอยงาช้าง ไม่ใช่ท้ังโรงงานผลิตสินค้า”
การที่ระบบอุดมศึกษาของไทยยึดประสบการณ์ตะวันตกเป็นแบบอย่าง
น่า จะถือ ได้ว่า เป็น โชคในลักษณะหนึ่ง เพราะอุดมศึกษาตะวันตกได้ผ่านร้อ น
ผ่านหนาวมามาก และก็ลองผิดลองถูกมามากเช่นกันเป็นเวลาต่อเนื่องกันมา
กว่า 800 ปี ซึ่งในที่สุดพวกเขาก็ได้พบแก่นแท้ของการศึกษาขั้นสูง (คําที่เรียก
เป็นภาษาตะวันตก แม้จะมีการที่ใช้คําที่ต่างกันไปบ้าง แต่ก็เป็นการคิดไปใน
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ผู้เขียนได้นําประเด็นบางประเด็นจากบทความฉบับนี้ไปสอดแทรกไว้ในปาฐกถาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ
“University as Performance: A Thai Case Study” ซึ่งแสดงที่ International Research Centre
“Interweaving Performance Cultures”, Free University Berlin เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ปรากฏว่า
ผู้เข้าร่วมฟังปาฐกถาซึ่งมาจากหลายประเทศยืนยันว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศของเขาด้วย
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ทํานองเดียวกัน ภาษาอังกฤษใช้คําว่า higher education ซึ่งดูจะมีพลวัตอยู่ใน
ตัว คือสูงขึ้นเรื่อยๆ [อย่างไม่มีวันรู้จบ] ในขณะที่ฝรั่งเศสไม่ลังเลที่จะพูดถึงของ
สูง คือ l’enseignement supérieur ในขณะที่เยอรมันกล่าวแบบกําปั้นทุบดินว่า
เป็น โรงเรีย นชั้น สูง คือ Hochschule ไทยเราดูจ ะใกล้ก ับ ฝรั ่ง เศสและเยอรมัน
มากกว่าอังกฤษ แต่ก็สร้างความขลังให้กับตนเองได้ด้วยการยืมรากศัพท์ภาษา
สันสกฤตมาใช้ นักคิดตะวันตกไม่ลังเลที่จะกล่าวว่าอุดมศึกษามุ่งสร้างความรู้
และปัญญาอันจะนํามาซึ่งความผาสุกแก่มวลมนุษย์ อันที่จริงฮุมโบลดท์มิใช่ต้น
ทาง แต่เป็นปลายทางของอุดมคติและอุดมการณ์อันสูงส่งนี้
อุดมศึ กษาไทยไม่ มีเวลาเป็นศตวรรษที่จะบ่ มเพาะตัวเอง เพราะเรา
สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อฝึกคนรุ่นใหม่ที่จําเป็นต้องมีทักษะและความจัดเจนใน
เชิงปฏิบัติ เพื่อจะได้ปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยพอที่จะดํารงความเป็นเอกราช
ไว้ได้ โดยไม่เพลี่ยงพล้ําเช่นประเทศเพื่อนบ้านที่ตกไปเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกกันหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น เราสั่ง “ของนอก” เข้ามาใช้ โดยไม่มีเวลาที่
จะทําความเข้าใจกับต้นกําเนิดหรือแม้แต่จะย่อยความรู้แบบตะวันตก2 และใน
ขณะเดียวกันเราเองก็ไม่มีเวลา หรือไม่ใส่ใจที่จะย่อยภูมิปัญญาของเราเองให้มา
เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมกับอุดมศึกษาได้ กล่าวได้ว่าสถานการณ์บีบบังคับให้เรา
ต้องยืมหรือซื้อเครื่องมือตะวันตกมาสร้างคน 90 กว่าปีผ่านไป เรามิได้หยุดอยู่
กับที่ เรามีนักคิดที่พยายามสร้างความชัดเจนให้แก่วงการของเราเองว่า สิ่งใด
เป็นมาตรการชั่วคราวซึ่งเราไม่ควรเหมาเอาว่าเป็นสัจธรรมอันเป็นอกาลิโก ทั้งนี้
ได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือเสริมเติมแนวคิดที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย
2

ผู้ เ ขี ย นได้ รั บ แนวคิ ด นี้ ม าปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ แนวทางหลั ก ของบทความจาก ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
ดร. เอกวิ ท ย์ ณ ถลาง
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(utilitarianism) ที่ติดมากับต้นกําเนิดของอุดมศึกษาไทย โดยนําความคิดเรื่องการ
สร้างปัญญาเข้ามาใช้ในการสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ ดังเช่นในกรณีของนักคิดด้าน
การศึกษาที่โดดเด่นที่สุดของเราคือ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ผู้ซึ่งนํา
แนวคิดของฮุมโบลดท์ในด้านของอุดมศึกษาที่มุ่งปลุกและปลูกปัญญา มาผนวก
กับการสร้างบุคลิกภาพแบบออกซฟอร์ด (Oxford) และเคมบริดจ์ (Cambridge)
รวมเข้ากับการสร้างความสํานึกด้านศิลปวัฒนธรรม อันรวมถึงการปลูกฝังความ
สํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย โดยได้นําอุดมการณ์ที่หลอมรวมขึ้นใหม่นี้ไป
ใช้ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในระยะต่อมาในการสร้างวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร3 แต่เมื่อท่านพ้นหน้าที่ไปจาก
มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง ก็มิได้มีผู้นําความคิดของท่านไปสานต่อ ความพยายาม
ในการนําแนวคิดเรื่อง “การศึกษาเบิกทางแห่งปัญญา” (liberal education) ตาม
แบบของอเมริกันมาใช้ในการสร้างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยคาดว่าจะเป็นรากฐานให้แก่ศาสตร์ท้งั หลายทั้งปวงของมหาวิทยาลัยนั้น ก็เป็น
ความพยายามที่ น่ า ยกย่ อ ง แต่ ใ นที่ สุ ด คณะวิ ช าต่ า งๆ ก็ มิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ความคิ ดเรื่ อ งการศึ ก ษาเบิ กทางแห่ ง ปัญ ญาได้ รับ การนํ า มาใช้ อีก ครั้ง หลั ง ยุ ค
ประชาธิ ปไตยเบ่ ง บาน โดยที่ ห น่ วยงานกลางของรัฐ คื อ ทบวงมหาวิทยาลั ย
ออกระเบียบกําหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการเรียนการสอน “หลักสูตรวิชา
พื้นฐานทั่วไป” ซึ่งต่อมาปรับเปลี่ยนไปเป็น “หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป” เราคง
จะต้องยอมรับความจริงว่า คณะวิชาส่วนใหญ่ไม่เปิดใจรับทิศทางใหม่น้ี และ
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ดู: เจตนา นาควัชระ. “บทวิพากษ์ว่าด้วยความคิดเรื่องอุดมศึกษาของศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล.”
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ฉบับ 25 ปี ศึกษาศาสตร์), 2538, 51-64.
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มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของเราขาดครูที่รอบรู้พอที่จะสอนวิชาในลักษณะนี้ได้ ซึ่ง
ในบางประเทศไม่กําหนดให้เป็นวิชาบังคับ ดังเช่นในกรณีของอุดมศึกษาเยอรมัน
ที่มหาวิทยาลัยทือบิงเงน (Tübingen) นักคิดแนวหน้าของเยอรมัน 2 คน
คือ นักวรรณคดีและนักประพันธ์ ชื่อ วัลเตอร์ เยนส์ (Walter Jens: 1923-2013)
และอดีตพระคาทอลิกและศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา ชื่อ ฮันส์ คืง (Hans Küng:
เกิด 1928)

เป็นผู้บุกเบิก “หลักสูตรนอกหลักสูตร” ใหม่น้ี โดยได้รับความ

ร่วมมือจากปราชญ์และนักคิดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่ประสบความสําเร็จ
ก็ เ ป็ น เพราะวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (ซึ่ ง ยั ง เรี ย กชื่ อ เป็ น ภาษาละติ น ว่ า “Studium
generale”) ที่กล่าวถึงนี้เกิดขึ้นในระบบมหาวิทยาลัยแบบฮุมโบลดท์ด้ังเดิมที่ครูยัง
เป็นผู้ให้วิทยาทาน และ “ครู” ที่กล่าวถึงนี้ก็รวมไปถึงปาฐกรับเชิญที่มาถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาอยู่เสมอ ผู้เขียนได้มีโอกาสกลับไปสัมมนา
ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยทือบิงเงนหลายครั้งในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา และได้มี
โอกาสร่ ว มประสบการณ์ น้ี ด้ ว ยความประทั บ ใจ ปาฐกท่ า นหนึ่ ง คื อ อดี ต
ประธานาธิบดีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งอาสามาแสดงปาฐกถาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนีกับอัฟริกา และในช่วงคําถาม-คําตอบ ท่านอดีต
ประธานาธิ บดีไม่ลังเลที่จะโต้แย้งข้อวิ พากษ์ท่ีค่อนข้างจะรุนแรงของนักศึ กษา
ชาวอัฟริกันผู้หนึ่ง ในบรรยากาศของคนที่เสมอกัน นั่นคือวัฒนธรรมแห่งการ
วิจารณ์ที่สถาบันอุดมศึกษาพึงมี ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2556

เมื่อนักประพันธ์สตรีชาวเยอรมันผู้ได้รับรางวัล

โนเบลสาขาวรรณคดี แฮร์ตา มึลเลอร์ (Herta Müller: เกิด 1953) มาแสดง
ปาฐกถาว่าด้วยศิลปะการประพันธ์ของเธอ และกล่าวข้อความที่แสดงถึงความ
จริงใจว่า “ถ้าทือบิงเงนเชิญ ก็ต้องมาทุกครั้ง เพราะพวกท่านให้โอกาสกับดิฉัน
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ในขณะที่ดิฉันยังตัวเล็กๆ อยู่” เธอหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยทือบิงเงนเชิญเธอ
มาเป็นอาจารย์ พิ เศษอยู่ ช่ว งเวลาหนึ่ง ในโครงการที่เ รี ย กว่ า Poetikdozentur
(แปลตามตัวว่า “ตําแหน่งผู้สอนด้านกวีศาสตร์”) ซึ่งจัดขึ้นในทํานองเดียวกันกับ
Professor of Poetry ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ถ้าจะกล่าวว่าทือบิงเงนทํา
หน้าที่ที่ยากกว่าออกซฟอร์ดได้ดี ก็เพราะว่าออกซฟอร์ดเชิญกวีที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติอยู่แล้วมาทําหน้าที่ศาสตราจารย์รับเชิญดังกล่าว ในขณะที่ทือบิงเงน
ค้นหา ค้นพบ และสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพ
ผู้เขียนใคร่ขอตอกย้ําไว้ในที่นี้ว่า หน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยมิใช่การ
ต่อยอดหรือเฉลิมฉลองความสําเร็จ แต่เป็นหน้าที่ของการแสวงหาหรือสร้าง
ศักยภาพ เงื่อนไขที่ว่าด้วยวิทยาทาน และที่ว่าด้วยวิญญาณของความเป็นครู
เป็นองค์ประกอบของภารกิจอันหนักหน่วงนี้ วิธีการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ประเมิน (ranking) ไว้สูง มักจะเป็นวิธีการฉกชิงผู้ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ เช่น
รางวัลโนเบลให้มาเป็นอาจารย์ในสถาบันของตน มหาวิทยาลัยที่จัดได้ว่าเป็นผู้นํา
ที่แท้จริง คือสถาบันที่ถางทางให้แก่ผู้มีศักยภาพในอันที่จะพัฒนาวิชาความรู้และ
ความสามารถของตนไปสู่ระดับที่จะได้รับรางวัลโนเบล สถาบันทางวิชาการที่
ควรกล่าวถึงอีกสถาบันหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการวิจัยคือ มูลนิธิอเลกซาน
เดอร์ ฟอน ฮุมโบลดท์ (Alexander von Humboldt Foundation) ซึ่งอเลกซานเดอร์
(Alaxander) เป็นน้องชายของ วิลเฮล์ม (Wilhelm) และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก (ก่อนที่จะมีรางวัลโนเบลนานนัก!) ระบบการให้ทุนของมูลนิธิ
นี้เน้นที่การประเมินผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่มีการนับการอ้างอิง ไม่มีการ
ให้ความสําคัญกับ impact factor ใดๆ นักวิชาการที่ได้รับทุนระดับหลังปริญญา
เอก (post-doctoral) จากมูลนิธิน้ีจํานวนไม่น้อย ได้รับรางวัลโนเบลในระยะเวลา
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ต่อมา ขณะนี้นับได้ 50 คนแล้ว มูลนิธิฯ ไม่เคยตั้งเงื่อนไขว่า ผลงานวิจัยของ
ผู้รับทุนจะต้องมีผลกระทบที่เกินเลยไปจากผลกระทบทางวิชาการ หรือจะต้อง
นําไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลเชิงธุรกิจ! สังคมอารยะคือสังคม
ที่รู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่า และก็รู้จักที่จะหาทางที่จะนําไปใช้ประโยชน์ นักวิชาการไม่มี
หน้าที่ออกไปเร่ขายผลงานของตน
สําหรับแนวคิดที่ว่าด้วยความสัมพันธ์หรือเอกภาพระหว่างการสอนกับ
การวิจัยนั้น เรายังหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับบ้านเราไม่ได้ และเมื่อคิดไม่
ออก ก็มั กเดิ นตามตะวั นตกไปก่อน และในหลายๆ กรณีก็เป็น การสั ม ผัส กับ
พื้นผิวหรือปรากฏการณ์ภายนอกของความคิดตะวันตกเท่านั้น ความเข้าใจผิดที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับขนบของไทยเองก็คือ การเหมาเอาว่าเราไม่มีการ “วิจัย”
ในระบบของเรา ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงครูบาอาจารย์ของเราแต่ด้ังเดิมมาจะนําเอา
ความรู้ที่ไหนมาถ่ายทอดให้ศิษย์ การแสวงหาความรู้ของครูไทยคือ การสกัดองค์
ความรู้จากประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และก็มักจะถนัดที่จะถ่ายทอดความรู้ควบคู่
ไปกับการปฏิบัติ อุดมศึกษาแผนใหม่ที่ถ่ายแบบมาจากตะวันตกเรียกร้องการ
สกั ด ความรู้ ที่ เ ป็ น ระบบ ถ่ า ยทอดได้ ด้ ว ยวั ฒ นธรรมลายลั ก ษณ์ และก็ อ าจ
เรียกร้องเกินกว่าวิธีการที่ “จารึกวัดโพธิ์” มอบความรู้ให้แก่มหาชน เพราะไทย
เราถ่ายทอดผลของการศึกษาค้นคว้าโดยมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการพรรณนา
กระบวนการ (เห็นจะมีก็แต่ตํารายาเท่านั้นที่มีการแจกแจงกระบวนการ) วิธีการ
เผยแพร่ผลการวิจัยแบบตะวันตกนั้นเราก็ด่วนสรุปอีกเช่นกันว่าเป็นเรื่องของการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และไม่ช้าไม่นานเราก็นําเอาเรื่องของการตีพิมพ์เผยแพร่มาผูกไว้
กับการขอตําแหน่งทางวิชาการ เราไม่เข้าใจว่าในกรอบของอุดมศึกษาตะวันตก
นั้ น การวิจัย เป็ น ส่ วนหนึ่ง ของชี วิต ประจํ าวั น ของอาจารย์ ม หาวิ ทยาลัย การ
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เตรี ย มสอนที่ ดีก็ถื อ ได้ ว่าเป็นรู ปแบบหนึ่ ง ของการวิ จั ย ดัง ที่ ผู้ เ ขี ย นได้ เ คยเล่ า
ประสบการณ์จากวงการเยอรมันเอาไว้ว่าครูของผู้เขียนเปลี่ยนวิชาสอนทุกภาค
การศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะท้ า ทายตนเองให้ ต้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ใ หม่ อ ยู่
ตลอดเวลา4 การวิจัยจึงมิใช่กิจที่มีผู้บีบบังคับให้ทํา แต่ “เพราะรักจึงสมัครเข้า
มาวิจัย” เราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอกย้ํา “สุนทรียภาพแห่งการวิจัย” ดังที่
ผู้เขียนได้กระทําไปแล้ว5
จุ ด บอดของเราก็ คื อ เมื่ อ เดิ น ตามความคิ ด ตะวั น ตกมาแล้ ว เมื่ อ
ตะวั น ตกเปลี่ ย นแนวคิ ด หรื อ เปลี่ ย นระบบ ซึ่ ง ไม่ จํ า เป็ น จะต้ อ งเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน เราก็ยึด“ลัทธิเอาอย่าง”เป็นสรณะที่พึ่ง โดยมิได้ใคร่ครวญ
ไตร่ตรองให้ดีว่าตะวันตกก็หลงทางได้เช่นกัน6 จริงหรือที่เราขาดความจัดเจนและ
ประสบการณ์พอที่จะตัดสินใจได้ว่า ส่วนใดควรนํามาใช้ ส่วนใดควรปฏิเสธ พระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตน่าจะ
เป็นสิ่งที่เตือนสติเราได้

4

ดู: Chetana Nagavajara: “Kurt Wais: A Centenary Appraisal” in: Manusaya. Journal of
Humanities (Special Issue No. 11, 2006), pp. 3-4.
5
เจตนา นาควัชระ. “สุนทรียภาพแห่งการวิจัย: ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์” (An Aesthetics of
Research: Experience of a Humanities Scholars). วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมสาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. (ม.ค. – ก.พ. 2553), 1-37. ฉบับย่อภาษาอังกฤษชื่อ “Towards An
Aesthetics of Ressearch”. In: Globale Kulturen – Kulturen der Globalisierung. Baden-Baden:
Nomos Verlag 2013, pp. 73-83.
6
ดังที่ศาสตราจารย์ Frank-Olaf Radtke แห่งมหาวิทยาลัย Frankfurt/Main ได้ให้อรรถาธิบายไว้โดย
พิสดารในบทความชื่อ “Die außengeleitete Universität” (เมื่อมหาวิทยาลัยถูกกํากับจากภายนอก)
ตีพิมพ์ใน West END (Neue Zeitschrift für Sozialforschung 1/2008)
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... การศึกษาสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีก็
แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีเขาได้ การงานสิ่งใด
ของเขาที่ดีควรจะร่ําเรียนเอาไว้ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือ
เลื่อมใสไปเสียทีเดียว7
จะสังเกตได้ว่า เราก็ไม่เคยคิดที่จะเสาะหาแก่นแห่งภูมิปัญญาของเรา
เองมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาการตะวันตกนั้น เรา
ยังคงต้องใช้ความเพียรพยายามอีกมากกว่าที่จะเข้าถึงหลักคิดของเขาในเชิงลึก
นอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์จากเขาที่ปลายทาง ที่กล่าวมานี้รวมถึงการนํา
ทฤษฎีตะวันตกมาใช้ด้วย
ว่าด้วย “ครู” และ “วิทยาทาน”
ความเข้าใจผิดของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับ “ครู” ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ไทยยังเป็นสิ่งที่จะต้องชําระล้างกันต่อไป เพราะนักวิชาการหัวก้าวหน้ามักจะ
เหมาเอาว่า ในขนบของไทย ศิษย์ถูกครอบ(งํา)โดยครู ต้องเชื่อครู ทําตามครู
เลียบแบบครู ท่องบ่นสิ่งที่ครูสอน ไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่าง
โดยสิ้ น เชิ ง จากความคิ ด แนวใหม่ ที่ ครูทํ า หน้ า ที่เ พี ย งเป็น “ผู้ จัด การความรู้ ”
เพราะผู้เรียนมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้ได้หลากหลายมาก สิ่งที่พึงเข้าใจก็คือ
ในยุคที่ปราศจาก IT

ความหลากหลายของวิทยาการนั้นมาจากครู ซึ่งไม่

จําเป็นต้องเป็นครูคนเดียว ครูบางคนแนะนําให้ศิษย์ไปเรียนกับเพื่อนร่วมอาชีพ
ของเขาในสํานักอื่น ระบบการเปลี่ยนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
7

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี.
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2538. หน้า 15.
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พลวัตในอุดมศึกษาของเยอรมันดําเนินต่อเนื่องมาเป็นศตวรรษ (และกําลังจะพบ
อุปสรรคในปัจจุบัน เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจําเป็นต้องสร้างหลักสูตรที่รัด
รึงและตายตัวมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเรียนจบได้เร็วขึ้น) ความ
หลากหลายของวิชาการที่ครูและองค์คณะของครู สามารถให้กับศิษย์ ได้ เป็น
ความหลากหลายที่กลั่นกรองแล้วด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นศตวรรษ และ
ด้วยจิตวิญญาณของครูแต่ละคนด้วย ครูจึงต้องเป็นเอตทัคคะ ซึ่งผู้เขียนจะได้ให้
อรรถาธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการวิพากษ์ตาราง (ข้อ 29) การที่ขนบของไทยมี
พิธีไหว้ ครู มิใ ช่เ ป็น การเชื่อถือโชคลางแบบลมๆ แล้งๆ แต่ เป็น “การประกัน
คุณภาพ” (quality assurance: QA) ในทางอ้อมว่า เมื่อมีคนมาเคารพกราบไหว้
ครู จ ะต้ อ งขวนขวายหาความรู้ ท้ั ง ทางกว้ า งและลึ ก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แล้ ว นํ า มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ที่มีหลักการ (และในยุคใหม่ เราคงจะต้อง
กล่าวว่า หลอมรวมเป็นทฤษฎีได้ด้วย) ความรู้น้ันมิใช่ข้อมูลดิบ แต่เป็นสิ่งที่สกัด
มาจากข้อมูลดิบ สําหรับการถ่ายทอดความรู้น้ัน ระบบดั้งเดิมของเราเป็นไปใน
แนวทิ ศ าปาโมกข์ เน้ น การถ่ า ยทอดตั ว ต่ อ ตั ว (ในสมั ย ใหม่ จ ะเรี ย กว่ า
individualized instruction) ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยน้อยแห่งที่ยังทําได้ เพราะ
ไม่สามารถหาครูได้พอที่จะสอนในลักษณะนี้ แต่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของอังกฤษ
คือออกซฟอร์ด และ เคมบริดจ์

ยังพยายามรักษาระบบนี้ไว้ให้ได้ (เรียกว่า

“tutorial” ที่ ออกซฟอร์ด และ “supervision” ที่ เคมบริดจ์) ครูที่ดีคือผู้ที่ใช้
วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ได้อย่ างถูกทาง คื อกระตุ้นให้ ศิษย์ คิด ต่ อ คิ ดแย้ ง
และคิดเอง ระบบดนตรีไทยของเราเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องบทบาทของครู
เพราะครูที่ดีจะสอนศิษย์ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล ในขั้น
แรก ศิษย์จําเป็นต้องตามครูไปก่อนในระดับความรู้พื้นฐาน แต่พอถึงขั้นที่เล่น
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เพลงเดี่ยวได้แล้ว ครูจะถ่ายทอดวิชาชั้นสูงให้ และจะสนับสนุนให้หาทางของ
ตั ว เอง ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ชั ด จากการ “ด้ น ” ในการบรรเลง ซึ่ ง เป็ น การสะท้ อ น
บุคลิกภาพทางดนตรีของแต่ละบุคคล มหาวิทยาลัยในปัจจุบันอาจจะลืมความ
แข็งแกร่งของขนบไทยไปแล้ว เพราะมุ่ง “ผลิต” บัณฑิตจํานวนมาก และมีความ
เชื่อว่า IT จะช่วยทําหน้าที่แทนครูได้
ในส่วนที่เกี่ยวกับ วิทยาทาน นั้น จะขออ้างข้อความบางตอนจากพระ
อภัยมณี ของสุนทรภู่มาอภิปราย เจ้าชายทั้งสองพระองค์ คือ พระอภัยมณี และ
ศรีสุวรรณ ไปขอสมัครเป็นศิษย์ของครูสองท่านที่ต้ังค่าเล่าเรียนไว้สูงมากถึงแสน
ชั่ง เจ้าชายทั้งสองจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยพระธํามรงค์ที่ติดพระองค์มา เมื่อเรียน
จบแล้วครูกลับคืนแหวนให้ โดยบอกว่าไม่คิดค่าเล่าเรียน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
วิชาชั้นสูงที่ถ่ายทอดให้น้ันถือว่าเป็นวิทยาทาน แม้ว่าสุนทรภู่จะมิได้นําคํานี้มาใช้
ในงานของท่าน
ครูของพระอภัยมณีสั่งลา
อวยพรพลางทางหยิบธํามรงค์

คืนให้องค์กุมาราแล้วว่าพลัน

ซึ่งดนตรีตีค่าไว้ถึงแสน

เพราะหวงแหนกําชับไว้ขับขัน

ใช่ประสงค์ตรงทรัพย์สิ่งสุวรรณ

จะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชา

ต่อกษัตริย์เศรษฐีที่มีทรัพย์

มาคํานับจึงได้ดังปรารถนา

จงคืนเข้าบุรีรักษ์นัครา

ให้ชื่นจิตพระบิดาแลมารดรฯ8

8

พระอภัยมณี คํากลอนของสุนทรภู่. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, 2517, หน้า 6-7. เกี่ยวกับสุนทรภู่
ผู้เขียนได้รับคําแนะนําอันเป็นประโยชน์จาก ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพชร สําหรับการตีความนั้น ผู้เขียน
รับผิดชอบเอง

[11]

ครูของศรีสุวรรณสั่งลา
ทั้งธํามรงค์วงนั้นก็คนื ให้

แถลงไขข้อความตามปริศนา

เหมือนอาจารย์คนนั้นที่พรรณนา

แล้วพฤฒาอวยชัยไปจงดี9

สิ่งที่ชวนพิศวงก็คือการตั้งค่าเล่าเรียนไว้สูงมากนั้นก็เพื่อ “จะป้องกันมิ
ให้ไพร่ได้วิชา” เป็นอันว่าใครจะได้วิชาหรือมิได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความใฝ่รู้
สติปัญญา และความเพียรพยายาม แต่ขึ้นกับวรรณะและฐานะทางเศรษฐกิจ
เป็นอันว่า (ลูก) กษัตริย์ กับ (ลูก) เศรษฐีเท่านั้นหรือที่มีสิทธิจะได้เรียนวิชาชั้นสูง
เป็นการยากที่จะระบุลงไปให้ชัดเจนว่า สุนทรภู่เชื่อเช่นนั้น หรือเพียงแต่พูดตาม
ความคิดของคนในแวดวงของท่าน ท่านเองก็รับใช้พระราชาอยู่ในรั้วในวัง แม้จะ
เป็นไพร่ แต่ก็คงไม่ มี “สํานึ กขบถ”แบบคนยุคใหม่ ในอันที่จ ะเรี ยกร้ องสิ ทธิ ใ น
การศึกษาชั้นสูงให้แก่คนธรรมดาสามัญ อันที่จริงจะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม การ
ที่สุนทรภู่แต่งเรื่องให้เจ้าชายทั้งสองพระองค์ตัดสินพระทัยที่จะเล่าเรียนวิชาที่ไม่
ก่อประโยชน์ทางปฏิบัติให้แก่ฐานันดรของตนนั้น ก็ดูจะ “เข้าทาง” แนวคิดหลัก
ของบทความนี้ (โดยบังเอิญ) มิหนําซ้ํายังแต่งบทให้ท้าวสุทัศน์ตรัสวาจาหยาม
เหยียดนักดนตรีและพลรบโดยทั่วไป ซึ่งดูเหมือนจะมีนัยของการรื้อแล้วสร้างใหม่
(Deconstruction) ที่แฝงอยู่ในตัวบทเองเสียด้วยซ้ํา ดังนั้นเมื่อเจ้าชายทั้งสองเสด็จ
กลับบ้านเมืองก็ถูกพระบิดาคือ ท้าวสุทัศน์บริภาษว่า ทั้งวิชาดนตรีและวิชารบพุ่ง
เป็นเรื่องของไพร่ มิใช่วิชาที่เจ้านายพึงศึกษา
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ท้าวสุทัศน์บริภาษโอรสทั้งสองพระองค์
ท้าวสุทัศน์ฟังอรรถโอรสราช

บรมนาถขัดข้องให้หมองศรี

โกรธกระทืบบาทาแล้วพาที

อย่าอวดดีเลยกูไม่พอใจฟัง

อันดนตรีปี่พาทย์ตะโพนเพลง

เป็นนักเลงเหล่าโลนเล่นโขนหนัง

แต่พวกกูผ้หู ญิงที่ในวัง

มันก็ยังเรียนร่ําได้ชํานาญ

อันวิชาอาวุธแลโล่เขน

ชอบแต่เกณฑ์ศึกเสือเชื้อทหาร

เป็นกษัตริย์จักรพรรดิพิสดาร

มาเรียนการเช่นนั้นด้วยอันใด10

ท้าวสุทัศน์มิได้ตรัสให้ชัดเจนลงไปว่า เจ้านายควรเรียนวิชาอะไร แต่ใน
เมื่ อเจ้ าชายจะต้ องรั บหน้ าที่ในการปกครองบ้ านเมื องสื บต่อจากพระราชบิดา
ต่อไป เราก็คงจะต้องเดาเอาว่า พระบิดาอาจจะมีพระประสงค์จะให้ศึกษาวิชา
รั ฐ ศาสตร์ หรื อ ถ้ า พู ด ด้ ว ยภาษาสมั ย ใหม่ อาจจะเป็ น บริ ห ารรั ฐ กิ จ หรื อ การ
จัดการ (management) ก็เป็นได้ ข้อขัดในตัวบทดําเนินต่อไป เพราะสุนทรภู่เองก็
เชื่อในพลังของศิลปะ โดยเฉพาะดนตรี ดังที่พระอภัยมณีกล่าวไว้กับพราหมณ์
สามคนที่ได้พบว่า
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อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป

ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์

ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช

จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์

แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน

ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา

เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.
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ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ

อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา

ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์

จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง11

สําหรับเรื่องพระอภัยมณีเองนั้นก็ดําเนินไปในทางที่จะยืนยันว่า เพลงปี่มีอํานาจ
วิเศษ เมื่อดนตรีมีคุณและมีพลังถึงปานนั้น การสงวนความรู้ในด้านนี้ไว้ให้กับ
เจ้านายและผู้มั่งมีโดยที่ไพร่ไม่ได้รับโอกาสนั้น จึงเป็นแนวคิดโบราณที่สุนทรภู่เอง
ก็อาจจะยังลังเลว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ในเมื่อไพร่ไม่อาจหาญพอที่คิดเข้าข้างไพร่ เทวดาฟ้าดินก็เลยบันดาลให้
ตกเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องปฏิรูปความคิดเรื่องการศึกษาเสียเอง รัชกาลที่ 3
ทรงมีพระราชปณิธานที่จะลบเส้นพรมแดนระหว่างเจ้ากับไพร่ เศรษฐีกับยาจก
เสียเลยในเรื่องของการศึกษา โดยพระราชทานจารึกวัดโพธิ์ ไว้เป็นของกลาง
และเป็ น ประจัก ษ์ พยานที่เ ป็น รูป ธรรมว่ า การถ่ายทอดวิ ชาความรู้ ไ ม่ เ กี่ยวกั บ
วรรณะ จารึกฯ ยืนยันได้ว่า ความรู้อันกว้างขวางที่ได้ทรงโปรดให้มีการรวบรวม
และบันทึกไว้บนแผ่นศิลานั้น พระองค์ท่านมอบให้เป็นสมบัติสาธารณะ (ปัจจุบัน
ต้องเรียกว่า “public domain”) ไพร่หรือเจ้าก็เข้าถึงได้เท่ากัน เพียงแต่มีเงื่อนไขว่า
ต้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ ออก เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ว่ า ก่ อ นที่ จ ะมี พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างการศึกษาภาคบังคับขึ้นอย่างเป็นทางการในสมัย
รัชกาลที่ 6 ผู้คนบางกลุ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 เริ่มเล็งเห็นประโยชน์ของการอ่าน
หนังสือออก และเป็นไปได้หรือไม่ที่อัตราของผู้อ่านออกเขียนได (rate of literacy)
เพิ่มขึ้นในสมัย รั ชกาลที่ 3 (ใครจะเป็น ผู้หาหลั กฐานมายืนยัน?) วิทยาทาน ที่
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ประเสริฐสุด คือ วิทยาทานที่ปราศจากวรรณะ (เราอาจจะลองมาคิดกันดูเล่นๆ
ว่า ถ้ามี IT ในสมัยรัชกาลที่ 3 คนไทยคงจะได้รับอานิสงส์จากการจัดการที่ดีโดย
ประมุขของประเทศเป็นแน่!) อุดมศึกษาของไทยเคยได้นํามโนทัศน์เรื่องวิทยาทาน
ในลักษณะที่กล่าวมานี้ไปไตร่ตรองบ้างหรือไม่
ประเด็นที่ว่าครูสอนให้เป็นวิทยาทานดังที่สุนทรภู่เล่าไว้ใน พระอภัยมณี
นั้น คงจะตีความตามตัวอักษรไม่ได้ว่า การศึกษามีคุณค่าเกินกว่าที่จะคิดเป็น
มูลค่า แต่ผู้ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาเป็นเวลานานอาจจะทึกทักเอาว่า
อุดมศึกษาน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับการศึกษาภาคบังคับ
ซึ่งในอดีตมาก็มิได้เป็นเช่นนั้นในทุกประเทศไป สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ อุดมศึกษา
มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และความสามารถของรัฐโดยทั่วไปในการที่จะรับภาระใน
ด้ า นนี้ ก็ ถ ดถอยลงทุ ก ที อาจจะกล่ า วได้ ว่ า ความจํ า เป็ น บี บ บั ง คั บ ให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งหารายได้ ใ นลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ ป็ น การค้ า กํ า ไร (non-profit,
non-profit-making)

เพื่อหนุนให้กระทํากิจของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สถาบันส่วนใหญ่ไม่พยายามคิดให้ไกลตัว หรือยื่นมือออกไปให้ไกลสุดเอื้อม แต่
มักจะหาทางออกที่ง่ายที่สุดคือ ผลักภาระให้แก่ผู้เรียน ไม่ช้าไม่นานก็ลืมไปว่า
มาตรการ (อันมักง่าย) ดังกล่าวเป็นสภาวะจํายอมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (expediency)
โดยเหมาเอาว่า ผู้ใดต้องการความรู้อันล้ําเลิศก็ต้องจ่ายด้วยอัตราที่คุ้มค่ากัน
ใครเล่ า จะเป็น ผู้ประกั น ความล้ํ าเลิ ศดั งกล่ าวได้อย่ างแม่ นยํ า (ในปั จจุ บัน เรา
อุป โลกน์ ใ ห้ อ งค์ ก รอิ ส ระที่ ต้ั ง ขึ้ น โดยมี ก ฎหมายรองรั บ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของแต่ละสถาบัน) ใครเล่าจะกล้ารับรองว่า มหาวิทยาลัยจะรักษาไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีและความสง่างามในการที่จะไม่รีดเลือดกับปูในลักษณะที่ไม่น่ายกย่อง
ผลพวงของความจําเป็นต้องเลี้ยงตัวเอง ก็คือ การทําการศึกษาให้เป็นสินค้า
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โดยใช้กลไกของตลาด ตารางภายใต้หัวข้อ “Fings Ain’t Wot They Used to Be”
ในส่วนท้ายของบทความนี้ชี้ให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยหลงทางไปแล้ว และก็เกิด
ความภาคภูมิใจขึ้นมาว่า อุดมศึกษาก้าวทันโลกสมัยใหม่ เพราะดําเนินกิจการได้
ดีเยี่ยงธุรกิจ และก็ถ่ายโอนเทคนิควิทยาและระเบียบวิธีของการบริหารจัดการ
เชิ ง ธุ ร กิ จ มาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในกรณี ข องอุ ด มศึ ก ษาเยอรมั น
ศาสตราจารย์ฟรังค์-โอลาฟ รัทเกอ (Frank-Olaf Radtke) เห็นว่าแรงกดดันด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองจากภายนอกทําให้มหาวิทยาลัยต้องพลัดหลงออกจาก
ทิ ศ ทางอั น เป็ น อุ ด มคติ ที่ ฮุ ม โบลดท์ ไ ด้ อ อกแบบเอาไว้ และใช้ ไ ด้ ดี ม าร่ ว ม 2
ศตวรรษ ในกรณีของไทยนั้นไม่แน่เสมอไปว่าแรงกดดันจากภายนอกบีบบังคับให้
มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งทํ า ธุ ร กิ จ หรื อ คิ ด เป็ น ธุ ร กิ จ ในแง่ นี้ ค งจะต้ อ งยอมรั บ ว่ า
มหาวิทยาลัยของรัฐได้เปรียบหรือเอาเปรียบมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่มาก เพราะ
ยังได้รับการอุดหนุนจากรัฐอยู่เป็นจํานวนเงินอันมหาศาล ผู้คนจํานวนไม่น้อยทั้ง
ภายนอกและภายในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด ความสงสั ย ว่ า กระบวนการทํ า ให้
อุดมศึกษาเป็นสินค้า (commoditication process) เกิดขึ้นจากภายในมหาวิทยาลัย
เองใช่หรือไม่ ดังจะเห็นได้จากโครงการที่ “ทําเงิน” ในลักษณะต่างๆ และการนํา
รายได้จากโครงการเหล่านั้นไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษา
ชาวมหาวิทยาลัยน่าจะหาโอกาสแวะเวียนไปที่วัดโพธิ์บ้าง เพื่อค้นหาแผ่นหินอัน
สําคัญที่จารึกโคลงโลกนิติบทหนึ่งที่ขึ้นต้นว่า “สนิมเกิดแต่เนื้อ ในตน ...”
ถ้ า สุ น ทรภู่ ห ลงทางเพราะยึ ด ติ ด วรรณะและโภคทรั พ ย์ เ ป็ น เส้ น แบ่ ง
ระหว่างผู้ที่ควรได้รับการศึกษาชั้นสูงหรือไม่ เราจะเหมาเอาได้หรือว่า เราคิดได้
ลึกซึ้งกว่าสุนทรภู่ด้วยการใช้ “มูลค่า” เท่านั้นเป็นตัวกําหนด ทั้งหลายทั้งปวงที่
กล่าวมานี้อาจเป็นเพียงเรื่องของโลภะและโมหะก็ได้
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ไม่ใช่ทั้งอาศรมหรือหอคอยงาช้าง ไม่ใช่ทั้งโรงงานผลิตสินค้า
นั ก การเมื อ งผู้ เ จนจัด ในโลกแห่ ง การปฏิ บัติ เ คยกล่ า วหยามอาจารย์
มหาวิ ท ยาลัย ว่ า หมกตัว อยู่ แ ต่ ใ นห้ อ งสมุด โดยตามไม่ ทัน โลกที่รุด หน้ า และ
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว มาก ข้ อ กล่ า วหานี้ ตั้ ง อยู่ บ นรากฐานของความ
เข้ า ใจผิ ด ส่ ว นหนึ่ง อาจเป็น เพราะอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย จํา นวนไม่ น้ อ ยไม่
ยอมเป็น เครื่อ งมื อ ให้ นั ก การเมือ ง หรื อ ค้ า นนโยบายและการดํา เนิ น งานของ
ฝ่ า ยการเมื อ งที่ยึ ด ความก้ า วหน้ า ทางวั ต ถุ และความมั่ง คั่ ง ทางโภคทรั พ ย์
เป็น สรณะ ภาพของมหาวิ ท ยาลัย เก่ า แก่ ข องยุโ รป ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นสถานที่อัน
เงี ย บสงบ อั น อาจเรี ย กได้ ว ่ า เป็น รมณี ย สถาน ชวนให้ เ กิ ด สมาธิ ใ นการ
แสวงหาความรู้ แ ละภูมิ ปัญ ญา แม้ แ ต่ ส ถานที่ตั้ ง ก็มั ก จะอยู่ ริ ม แม่ น้ํา ขนาด
เ ล็ ก มี เ ส น่ ห ์ เ ฉ พ า ะ ต น ส่ ว น ส ถ า ปัต ย ก ร ร ม นั ้ น ก็ม ี ล ัก ษ ณ ะ ช ว น ฝัน
ประกอบด้ ว ยอาคารอัน สวยงามที่มี ย อดแหลมสูง เรี ย กเป็น ภาษาอั ง กฤษว่ า
“dreamy spires” มหาวิ ท ยาลัย อเมริ กัน บางแห่ ง ก็เ ลี ย นแบบยุโ รป ถ้ า ท่ า น
ก้ า วเข้ า ไปในมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น พริ น ซตัน (Princeton) ท่ า นก็เ กื อ บจะคิ ด ไปว่ า
ท่ านกําลัง เดิ น อยู่ในมหาวิ ทยาลัยออกซฟอร์ดหรื อเคมบริ ดจ์ ในบทความของ
ผู้ เ ขี ย นในหัว ข้ อ “สุน ทรี ย ภาพแห่ ง การวิ จ ัย :

ประสบการณ์ ข องนัก

มนุ ษ ยศาสตร์ ” 12 ผู้ เ ขี ย นได้ อ้ า งคํา บอกเล่ า ของลอร์ ด จอห์ น เวซี (Lord John
Vaizey: 1929-1984) นัก เศรษฐศาสตร์ แ นวหน้ า ของอัง กฤษผู้ ก่ อ ตั้ ง แขนง
วิ ช าใหม่ ที่ ว่ า ด้ ว ย “เศรษฐศาสตร์ ก ารศึ ก ษา” (Economics of Education) ว่ า
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ดู: เจตนา นาควัชระ. “สุนทรียภาพแห่งการวิจัย: ประสบการณ์ของนักมนุษยศาสตร์”. วารสาร
สงลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์
2553), หน้า 1-37.
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สมั ย ที่ ยัง เป็น นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ไ ด้ ไ ปเดิ น เล่ น กับ เพื่อ นที่ทุ่ ง หลั ง วิ ท ยาลัย
ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลัย เคมบริ ด จ์ ที่ เ รี ย กว่ า The

Backs

และกล่ า วถึ ง

“ความรู้สึ กเชิ ง สุน ทรี ย ะ” (aesthetic sense) ที่ม าจากการสนทนากัน ในเรื่ อ ง
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ความจริ ง มี อ ยู่ ว่ า รมณี ย สถานที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ ก็ เ ป็น ที่
ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ แนวหน้ า ของโลกเช่ น กัน มี
ห้ อ งทดลองที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก เช่ น Cavendish Laboratory ความใส่ ใ จใน
สัง คมศาสตร์ ก ็ ต ้ อ งนั บ ว่ า สูง มากเช่ น กัน ครั ้ ง หนึ ่ ง เ ป็ น ที ่ร วมของนั ก
เศรษฐศาสตร์ ชั้ น นํา ของตะวัน ตก แม้ แ ต่ ใ นยุค ที่ ไ ม่ มี IT เป็ น ที่พึ่ง นัก วิ ช าการ
ที ่ ดีก็ ย ั ง อยู่ ใ นฐานะที ่จ ะติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของโลกภายนอกได้ เ ป็น
อย่ า งดี สามารถใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ไ ด้ สั่ ง สมกั น มายาวนาน อัน รวมถึ ง ความรู้
ภาคทฤษฎี ช่ ว ยให้ ม องปัญ หาได้ อ ย่ า งลุ่ ม ลึ ก ถ้ า จะย้ อ นกลับ ไปพิ จ ารณา
ความคิ ด ของผู้ นํา ในการสร้ า งระบบอุด มศึ ก ษาแบบใหม่ คื อ วิ ล เฮล์ ม ฟอน
ฮุ ม โบลดท์ ก็จ ะเห็ น ได้ ทัน ที่ว่ า ท่ า นมิ ไ ด้ ม องว่ า มหาวิ ท ยาลัย แยกตัว ออกมา
จากสั ง คมแต่ ป ระการใด แต่ ทุก สิ่ง ทุก อย่ า งต้ อ งดํา เนิ น ไปเพื่ อ ความผาสุก
ของมวลมนุ ษย์
… “the ultimate task of our existence is to give the fullest
possible content to the concept of humanity in our own
person […] through the impact of actions in our own lives
(This task) can only be implemented through the link
established between ourselves as individuals and the
world around us.” (GS, I, p. 283)
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[... หน้ า ที่อั น สู ง สุด ของการดํา รงชี วิ ต คื อ การเติ ม เต็ม เนื้ อ หาไป
จนสุด ทางให้ กับ มโนทัศ น์ ที่ว่ า ด้ ว ยมนุษ ยชาติ โดยยึ ด ตัว เอง
(เป็น จุด เริ่ม ต้ น ) […]

ทั้ ง นี้ ด้ ว ยการสร้ า งผลกระทบจากการ

กระทํา ในชี วิต ของเราเอง (หน้าที่ดังกล่ าว) จะลุล่ วงไปได้ ก็ด้ว ย
การเชื ่อ มโยงระหว่ า งเราเองในฐานะปัจ เจกบุค คลกั บ โลก
รอบตัวเรา] 13
สมาชิกของประชาคมอุดมศึกษาจึงไม่มีวันที่จะหลงทางได้ เพราะพวกเขา
มิได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อสนองตัณหาของตนเอง แต่มองตนเองว่าเป็นองคาพยพของ
มนุษยชาติ และสิ่งที่ปัจเจกบุคคลกระทําได้ก็ควรที่จะเชื่อมโยงกับโลกและสังคม
ในแง่นี้นักวิชาการคงจะไม่ใช่ผู้ที่เรียนรู้จากตําราในห้องสมุดหรือวางตัวอยู่ “หลัง
เขา” ห่างไกลจากโลกแห่งความเป็นจริง หากแต่กิจของนักวิชาการอุดมศึกษาถูก
กํากับด้วยความสํานึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ และพลังทางปัญญา
ที่มหาวิทยาลัยสร้างได้ จึงเป็นทั้งพลังในระดับบุคคล และพลังที่ได้รับแรงหนุน
จากความสํานึกเชิงสังคม
ชุมชนของนักวิชาการจึงเป็นชุมชนที่เดินตามอุดมคติอันสูงส่ง ที่รู้จักกัน
ในนามของมโนทัศน์ภาษาเยอรมันว่า Humanitätsideal (ซึ่งอาจแปลได้ว่า “อุดม
คติแห่งมนุษยธรรมนิยม”) สมาชิกผู้เป็นหลักของประชาคมนี้ คือครูกับศิษย์ซึ่ง
สามารถร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยได้ เพราะการเรียนการ
สอนกับการวิจัยสร้างความมั่งคั่งให้แก่กัน จนถึงทุกวันนี้วงการอุดมศึกษาของ
13

“อ้างตาม Wikipedia: “Wilhelm von Humboldt” ทั้งนี้เพราะผู้เขียนเขียนบทความนี้ในประเทศไทย
โดยไม่มีโอกาสได้อ้างต้นฉบับภาษาเยอรมันของฮุมโบลดท์ (อักษรย่อ GS หมายถึงหนังสือชุดรวมผลงาน
ของฮุมโบลดท์ เรียกเป็นภาษาเยอรมันเต็มรูปว่า Gesammelte Schriften)
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เยอรมันก็ยังไม่ละเลยที่จะเตือนสติตัวเองว่า ความเปลี่ยนแปลงที่มากับการปฏิรูป
การศึ ก ษาตามแนวทางร่ ว มของยุ โ รปนั้ น ยั ง ควรที่ รั ก ษาความแข็ ง แกร่ ง ของ
เอกภาพระหว่างการเรียนการสอนกับการวิจัยเอาไว้ให้ได้ แนวคิดของฮุมโบลดท์
เองมีความชัดเจนมาก
“The university teacher is therefore no longer a teacher and
the student no longer someone merely engaged in the
learning process but a person who undertakes his own
research, while the professor directs his research and
supports him in it” (GS, XIII, p. 261)
[ด้วยเหตุน้ีครูมหาวิทยาลัยจึงมิได้เป็นแค่เพียงครูผู้สอนอีกต่อไป
และนักศึกษาก็มิใช่ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการรับความรู้เท่านั้น แต่เขา
จะต้องเป็นผู้ที่ทํางานวิจัยของตนเองได้ ในขณะที่ศาสตราจารย์
ทําหน้าที่กํากับทิศทางการวิจัยของเขา และให้ความช่วยเหลือ (ที่
พึงให้ได้)]14
ผู้ที่ได้ผ่านระบบอุดมศึกษาของเยอรมันจะทราบดีว่า แม้แต่นักศึกษาเข้า
ใหม่ก็จะต้องเรียนรู้วิธีการ “ทําวิจัย” ที่เหมาะสมกับสถานะและความสามารถ
ของเขา คือรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนํา ในการ
เรี ย นแบบสั ม มนาระดั บ ต้ น ที่ เ รี ย กเป็ น ภาษาเยอรมั น ว่ า “Proseminar”นั้ น
นั ก ศึ ก ษารุ่ น เยาว์ จ ะได้ รับ การฝึ ก ฝนให้ เ สนอผลการค้ น คว้ า ของตนในรู ป ของ
เอกสารวิชาการที่เรียกว่า Referat โดยที่อาจารย์และเพื่อนนักศึกษาจะเป็นผู้คอย
14
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ให้คําวิจารณ์ มหาวิทยาลัยเยอรมันในขนบดั้งเดิม จึงไม่กําหนดหลักสูตรที่ตายตัว
และไม่ กํ า หนดระยะเวลาของการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา หากปล่ อ ยให้ นั ก ศึ ก ษา
แสวงหาวิชาที่ตนสนใจ และแสวงหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตน ตลอดจนเลือก
“ครู” ที่ตนเองอยากเรียนด้วย ระบบที่ว่านี้กําลังจะสลายตัวไปพร้อมกับการปฏิรูป
อุดมศึกษาที่กําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้
แม้ว่าสมาชิกของประชาคมอุดมศึกษาควรจะมีความสํานึกในเชิงสังคม
และความสามารถในการรับรู้ และวิเคราะห์ความเป็นไปของโลกในระดับที่สูงมาก
แต่ฮุมโบลดท์เองก็ยงั ยืนยันในประเด็นเรื่องเสรีภาพและอิสรภาพของมหาวิทยาลัย
“Education will be good to the extent that it suffers no outside
intervention; it will be all the more effective, the greater the
latitude left to the diligence of the teachers and the emulation
of their pupils.” (GS, I, p. 146)
[การศึ ก ษาจะดี ไ ด้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มิ ไ ด้ ถู ก แทรกแซงจากภายนอก
การศึกษาจะมี ประสิทธิ ภาพยิ่ง ขึ้ น ถ้ ายิ่ง ปล่ อ ยให้ ค รูได้ ใช้ ความ
ขยันหมั่นเพียรของพวกเขาได้อย่างเสรี อันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้
ศิษย์ยึดครูเป็นแบบอย่างในทางที่ดี]15
จะเห็ น ได้ ว่ า เยอรมั น กั บ ไทยก็ ไ ม่ ห่ า งไกลกั น นั ก ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ซึ่งดูจะเป็นไปในแบบที่คนไทยอธิบายด้วยความ
เปรียบที่ว่าด้วย “แม่ปูกับลูกปู” เรื่องของความเชื่อในสัญชาตญาณใฝ่ดีในตัว
มนุษย์เป็นรากฐานอันสําคัญของปรัชญาการศึกษา ซึ่งในที่น้ีฮุมโบลดท์น่าจะได้รับ
15
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แรงกระตุ้นจากแนวคิดของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของเยอรมัน คือ อิมมานูแอล คันท์
(Immanuel Kant: 1724-1804) ในความเรียงอันเลื่องลือของเขาในหัวข้อ “อะไร
คือยุคแสงสว่างแห่งปัญญา” (Was ist Aufklärung?: 1784) ซึ่งเป็นการประกาศ
ความเชื่อว่า “มนุษย์จะพาตัวให้พ้นจากความป่าเถื่อนด้วยตนเองทีละเล็กละน้อย
ถ้าไม่มีใครจงใจออกแรงไปกักขังพวกเขาไว้” ถ้าปรัชญาอุดมศึกษาเป็นเช่นนี้ เรา
ที่เป็นชาวพุทธก็คงจะต้องแสดงความกังขาต่อขนบของเราเองให้เป็นที่ประจักษ์ว่า
การนํามโนทัศน์เรื่อง “บัวใต้น้ํา” ไปแฝงไว้ในพระคัมภีร์ อาจจะเป็นการจงใจ
บิดเบือนวิญญาณแห่งพุทธธรรมก็ได้ ระบบปัจจุบันดูจะรกรุงรังด้วยกฎระเบียบ
และเครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบนานั ป การ ซึ่ ง อาจเป็ น การถ่ า ยแบบมาจาก
กระบวนการผลิ ตและการตรวจสอบคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
เครื่องมือประเภท “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (มคอ.)
[Thailand Qualifications Framework: TQF) เป็นการเดินสวนทางกับปรัชญา
อุดมศึกษาสมัยใหม่อย่างชัดแจ้ง และดูประหนึ่งจะเป็นการตั้งข้อสงสัยที่เป็นระบบ
ซับซ้อนที่สุดต่อความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณใฝ่ดีของมนุษย์ ถ้าจะกล่าวตามอิม
มานูแอล คันท์ (Immanuel Kant) ก็คงจะต้องพูดว่า ใครก็ตามที่คิดระบบนี้ข้ึนมา
เขาผู้ น้ั น หรื อ เขาเหล่ า นั้ น จงใจที่ จ ะออกแรงกั ก ขั ง มิ ใ ห้ อุ ด มศึ ก ษาของเราได้
ปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความป่าเถื่อน
มรดกจากความคิดเยอรมันอันเป็นรากฐานของ “มหาวิทยาลัยแบบฮุม
โบลดท์” (เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า die Humboldt’sche Universität หรือเป็น
ภาษาอังกฤษว่า the Humboldtian University) แผ่ขยายออกไปในระดับนานาชาติ
และเราคงจะต้องยอมรับว่าการที่อุดมศึกษาอเมริกันพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ด้ ว ยอานิ ส งส์ ข องความคิ ด ต้ น แบบที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด the
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Humboldtian University อุดมศึกษาของไทยมิได้รับอิทธิพลมาโดยตรง แต่เป็นไป
ในทางอ้ อม คือ ผ่านสหรัฐอเมริกา จึงมี บางสิ่งบางอย่างที่ ตกหล่นไป หรื อถูก
บิดเบือนไปบ้าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ภารกิจที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษาในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเราเข้าใจผิดว่าจะต้องเน้นวัฒนธรรมของชาติ คือ
วัฒนธรรมไทย และต้องเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมแบบประเพณี (traditional
culture)

คณะวิชาต่างๆ จึงมุ่งสร้างกิจกรรมประเภท แห่เทียนพรรษา หรือ

ประกวดนางนพมาศ ไม่ค่อยจะมีใครคิดได้ไกลกว่านั้น
ความคิดที่เป็นต้นแบบนั้นมาจาก ปราชญ์และกวีชาวเยอรมัน ฟรีดริค
ชิลเลอร์ (Friedrich Schiller: 1759-1805) ซึ่งเป็นเพื่อนรักของ วิลเฮล์ม ฟอน ฮุม
โบลดท์ และ ฮุ ม โบลดท์ เ องก็ ยื น ยั น ว่ า จากการสนทนาเชิ ง ลึ ก และการเขี ย น
จดหมายโต้ตอบกับชิลเลอร์ เขาได้แนวความคิดทางการศึกษาที่นําไปปรับให้เป็น
รู ป ธรรมได้ ความคิ ด ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ว่ า ด้ ว ย สุ น ทรี ย ศึ ก ษา (aesthetic
education) ซึ่งชิลเลอร์ได้เขียนเอาไว้ในงาน “ว่าด้วยสุนทรียศึกษาของมนุษย์”
(Über die ästhetische Erziehung des Menschen: 1793-1795) เป็นการแสวงหา
ทางออกจากความโหดเหี้ยมของมนุษย์ที่เพิ่งจะปรากฏให้เห็นในการปฏิวัติฝรั่งเศส
และผลที่ตามมา ชิลเลอร์เชื่อว่าความสํานึกเชิงสุนทรียะจะเชื่อมโยงไปสู่ความ
สํานึกเชิงจริยธรรมได้ การกล่อมเกลามนุษย์ด้วยความงาม ทั้งในธรรมชาติและใน
งานสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะ คือรากฐานอันมั่นคงของ
การศึกษา การเรียนรู้เชิงสุนทรียะเป็นไปโดยธรรมชาติ ด้วยอารมณ์ความรู้สึก
ด้วยสัญชาตญาณ กระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดคือการสร้างความ
ดื่มด่ํากับศิลปะ ฮุมโบลดท์เชื่อว่าแนวคิดของชิลเลอร์เป็นรากฐานอันสําคัญยิ่ง
ของ “การศึกษา” ในความหมายที่รู้จักกันในภาษาเยอรมันว่า “Bildung” ซึ่งแปล
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ตรงตัวว่า “การสร้าง” หมายถึงการสร้างมนุษย์ สร้างความเป็นคน มรดกตกทอด
จากความคิดเยอรมันทําให้นักคิดและนักการศึกษาของตะวันตกให้ความสําคัญ
ต่อบทบาทของศิลปะในชีวิต ยิ่งในเยอรมันแล้ว ไม่ว่าบ้านเมืองจะประสบยุคเข็ญ
หรือจะยากแค้นเพียงใด ทั้งรัฐและเอกชนก็ไม่ทอดทิ้งศิลปะ ในประเทศอังกฤษ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง นักเศรษฐศาสตร์ช้ันนําของอังกฤษคือ ลอร์ด
จอห์น เมยนาร์ด เคนส์ (Lord John Maynard Keynes: 1883-1946) ได้เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล (Sir Winston Churchill: 1874-1965) ว่า ใน
ยุคที่บ้านเมืองกําลังต้องเผชิญกับความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ การลงทุนที่ดีที่สุด
อันจะส่งผลในระยะยาวได้ คือการลงทุนทางศิลปะ จึงได้มีการตั้ง The

Arts

Council of Great Britain ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1946 กิจกรรมด้านศิลปะใน
สหราชอาณาจักรโดดเด่ นขึ้ นตามลําดับ จะขอยกตัวอย่างเรื่ อ งของดนตรี คน
เยอรมันเคยดูหมิ่นประเทศอังกฤษว่าเป็น “ดินแดนที่ไร้ดนตรี” (das Land ohne
Musik) แต่ปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อังกฤษไล่ทันเยอรมันแล้วในด้านนี้ และ
วาทยกรของวงดนตรี ในเยอรมนี ก็ เ ป็ น ชาวอั ง กฤษเสี ย เป็ น ส่ ว นใหญ่ ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับอุดมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านศิลปะได้รับการสนับสนุนมาแต่
ไหนแต่ ไ รแล้ ว แต่ อุ ด มศึ ก ษาของสหรั ฐ อเมริ ก ามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสร้ า ง
หลั ก สู ต รพื้ น ฐาน หรื อ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ กํ า หนดไว้ ชั ด เจนว่ า ศิ ล ปะ
จะต้องมีส่วนสําคัญในหลักสูตรนี้ และมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นําคือมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด (Harvard) ซึ่งสร้าง Core Curriculum ขึ้นมาในปี 1979 อันประกอบด้วย
กลุ่มวิชา 5 กลุ่ม โดยมี “Literature and Arts” เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด
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มรดกของชิล เลอร์แ ละฮุม โบลดท์ที ่ไ ทยเรารับ ผ่า นตัว กลางอัน
หลากหลายมานั้น ดูจะยังไม่ฝังรากลึกลงไปเท่าใด เพราะการต่อสู้แย่งชิงหน่วย
กิตกับกลุ่มวิชาเฉพาะยังดําเนินต่อไป แม้ว่าระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนรูปไปเป็นวิชาศึกษา
ทั่ ว ไปจะชั ด เจนมากในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ โครงสร้ า งหลั ก แต่ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ
ปรากฏการณ์ท้ังหลายในระบบอุดมศึกษาไทย ถ้าการบังคับมาจากภายนอกโดย
มิ ไ ด้ ก ลายเป็ น วิ ถี ข อง “เพราะรั ก จึ ง สมั ค รเข้ า มาเล่ น ” แล้ ว ละก็ ประชาคม
มหาวิทยาลัยก็ทําได้แต่เพียงที่จะเดินตามเกณฑ์ หรือ “เล่นตามเกม” โดยที่มิได้
ฝากใจไว้กับงาน เราจึงพบกับการตีความภารกิจที่ 4 อันว่าด้วย “การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม” ในรูปแบบที่ซ้ําซากจําเจ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยิ่งถ้าเป็น
กิจกรรมที่ไม่ได้ถูกกํากับด้วยหลักสูตร การฝืนใจทําหรือการจําใจทําก็มักจะไม่
ก่อให้เกิดมรรคผลอันใด อันที่จริงเราต้องทําความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียแต่เริ่มแรก
ว่ า ศิ ล ปะคื อ แกนของวั ฒ นธรรม และผู้ ที่ มี วั ฒ นธรรมคื อ ผู้ ที่ มี ใ จให้ แ ก่ ศิ ล ปะ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงควรจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวัน คือไม่ต้องจัดกิจกรรมพิเศษที่เดินตามป้ายว่าเป็นการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม แต่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตมหาวิทยาลัยด้วยการซึมซับ
ศิลปะจากสิ่งแวดล้อม จากประชาคม จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ แม้แต่การวิจัยก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้ ถ้าเราเห็นความงามของการวิจัย ดังที่ผู้เขียนได้ให้อรรถาธิบายไว้โดยพิสดาร
แล้วในบทความ “สุนทรียภาพแห่งการวิจัย” ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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ความเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา พินิจด้วยการเปรียบเทียบมโนทัศน์แบบ
ประเพณีกับมโนทัศน์ของยุคใหม่
ส่วนต้นของบทความนี้เป็นการอภิปรายหลักการ จากทั้งประสบการณ์
ไทยและตะวันตก ขั้นต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา
โดยนําความเปลี่ยนแปลงจากมโนทัศน์เก่าไปสู่มโนทัศน์ใหม่มาจับคู่กัน (ได้ 37 คู่)
เพื่อความสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบ ผู้เขียนได้จัดทําเป็นตารางขึ้น และให้ชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษ (สําเนียง Cockney) ตามชื่อละครเพลงในยุค 1960 ว่า “Fings Ain’t
Wot They Used to Be” (อะไรๆ ก็ไม่เหมือนเดิมเสียแล้ว) และบทวิเคราะห์ขนาดยาว
ที่ตามมาจะชี้ให้เห็นว่า ศัพท์แสง หรือมโนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปมิใช่เป็นแต่เพียง
ปรากฏการณ์ทางภาษา แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม
ที่อาจสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กําลังถูกครอบงําด้วยวัตถุนิยม
มากขึ้นทุกที
ในที่นี้จะขอเสนอตารางเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่ใช้กันในวงการอุดมศึกษา
ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ ทั้งนี้มีความ
จําเป็นที่จะต้องยึดมโนทัศน์ต้นแบบในภาษาอังกฤษเอาไว้ เนื่องจากคําแปลภาษา
ไทยอาจยังไม่ครบถ้วนและยังไม่ลงตัว ในภาคพรรณนาที่ตามมาหลังการนําเสนอ
ตาราง ผู้เขียนจะได้อธิบายมโนทัศน์เหล่านี้เป็นความเรียงภาษาไทยเท่าที่จะทําได้
ทั้งนี้ได้จัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยใช้อักษรโรมัน A-B-C-D-E-F
กํากับ การเรียกชื่อกลุ่มยังจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะตัวมโนทัศน์เอง
เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราหยิบยืมมาใช้ กลุ่ม A: HUMAN, ETHICAL, AESTHETIC
VALUES จัดได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของอุดมศึกษาแต่เดิมมา กลุ่ม B: HUMAN
RELATIONSHIPS คือสายโยงใยระหว่างบุคคล ระหว่างครูกับศิษย์ ระหว่างครูกับครู
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ศิษย์กับศิษย์ และมหาวิทยาลัยกับสังคม โดยที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตัวมนุษย์ กลุ่ม
C: THE INDIVIDUAL ถือได้ว่าการบ่มเพาะทางปัญญาและความรู้ในระดับบุคคลเป็น
จุดเริ่มต้นของการศึกษา อันจะนําไปสู่ความแข็งแกร่งในระดับหมู่คณะในขั้นต่อไป
กลุ่ม D: INSTITUTIONAL VALUES เป็นเรื่องของการก่อตัวขึ้นเป็นสถาบัน ซึ่งมิได้
ดํารงอยู่เป็นเอกเทศ หากแต่มุ่งประสงค์ที่จะได้รับใช้สังคมและได้รับการยอมรับ
จากสังคม กลุ่ม E: MODES OF OPERATION เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด เพราะเรื่องของ
การดําเนินการและการจัดการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางกว่ากิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย กลุ่ม F: INSTRUMENTALITY ว่าด้วยเครื่องมือหรือกลไกในการ
ดําเนินงาน แม้จะไม่มคี วามหลากหลายนัก แต่ก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
“FINGS AIN’T WOT THEY USED TO BE”:
REMINDERS MATRIX CONCERNING HIGHER EDUCATION
(The juxtaposition of traditional and new concepts is not necessarily antithetical)

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Traditional Concepts

New Concepts

A. HUMAN, ETHICAL, AESTHETIC VALUES
man, human beings
manpower
value (ethical, philosophical,
value (monetary)
intellectual etc.)
ethics
good governance, accountability
beauty, aesthetic sense
marketability
enrichment (intellectual, scholarly,
value addition
etc.)
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7.

B. HUMAN RELATIONSHIPS
the scientific community,
stakeholder
the republic of letters, the public
esprit de corps
participation

8.

collegial relationship

competition, competitiveness

9.

collaboration, cooperation; nepotism

networking

10.

colleague, primus inter pares

CEO

11.

face-to-face contact, doalogue

online contact

6.

C.

THE INDIVIDUAL
entrepreneur

12.

creative individual

13.

students, pupils

clientele

14.

graduates

output

15.

potential

certification

16.
17.

maturity, maturation
growth
discipline, self-discipline, selfbenchmarking, evaluative mechanisms
(eg. QA, KPI, etc.)
criticism
D. INSTITUTIONAL VALUES
universitas litterarum
goal-oriented, mission-oriented
institution

18.
19.

research-oriented university

research university

20. reputation

branding

21.

ranking

(collegial, public) recognition

visibility

22. humility (or the other extreme:
elitism)
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E.

MODES OF OPERATION

23. concern (in the sense of “care”)

concern (in the sense of “company”,
e.g. spin-off company)
formal, formalized

24. informal
25. informal consultation

office hours

26. horizontal
27. division of responsibility

top-down, vertical
performance agreement
contract , MOU

28. gentlemen’s agreement,
commitment
29. teaching-learning
30. distance learning
31.

knowledge management
surfing, googling

publishing

website, blog

32. non-commercial organization
33. explicit concepts
F.

non-profit organization
acronyms (see APPENDIX)

INSTRUMENTALITY

34. library, archive, resource centre
35. resource

database, search engine

36. public money, taxpayers’ money,
“royal money” (still current in
Thailand!)
37. donation
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capital, input
state support

fundraising, social enterprise

APPENDIX
ABBREVIATIONS
IG

Income Generation

IP

Institutional Plan, Institutional Profile

KM

Knowledge Management

KPI

Key Performance Indicator

MOU

Memorandum of Understanding

PAP
PBA

Performance Assessment Plan, Performance Assurance Plan,
Performance Assurance Procedures
Performance Based Agreement

QA

Quality Assessment, Quality Assurance, Quantitative Analysis

QC

Quality Control

RA

Research Article, Resident Auditor

RAE
RL

Research, Assessment and Evaluation; Research Assessment
Exercise
Research Lab

SE

Search Engine, Software Engineering

SL

Student Loan, Software Library

UP

University Press

WUR

World University Ranking
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อุดมศึกษาไทยรับทั้งรูปแบบ ระบบ แนวคิด และเนื้อหามาจากระบบ
การศึ ก ษาตะวั น ตกเสี ย เป็ น ส่ ว นใหญ่ เมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ในระบบ
ตะวันตก การเปลี่ยนแปลงตามแบบตะวันตกจึงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในวงการ
อุ ด มศึ ก ษาไทย ตารางที่ นํ า มาเปรี ย บเที ย บในครั้ ง นี้ บ่ ง บอกให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังที่กล่าวไว้แล้วในบทนํา การขอยืมชื่อละครมิวสิคัลของ
อังกฤษมาใช้ดูจะเหมาะกับความเคลื่อนไหวของวงการอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี
การนํามโนทัศน์มาจับเป็นคู่กันมิได้หมายความว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน นอกจากนี้ก็
มิได้เป็นการบ่งบอกว่าสภาวะของยุคใหม่ดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใด ทั้งนี้สุดแท้แต่
ท่านผู้อ่านจะวินิจฉัย จะขอวิพากษ์มโนทัศน์เป็นคู่ๆ ไปดังต่อไปนี้
1. ถ้ามหาวิทยาลัยคือที่สร้างคน มโนทัศน์ที่กํากับกิจของมหาวิทยาลัย
มาแต่เดิมคือ มนุษย์ (man หรือ human beings: 1/1)16 การสร้างคนด้วยความรู้
และปัญญามีลักษณะเชิงอุดมคติอยู่มาก อาจจะเป็นอุดมคติเกินไปสําหรับยุค
ปัจจุ บันที่มุ่งประโยชน์ ใช้สอยเป็นสรณะ เราจึงมุ่ง ประเด็นไปที่มนุษย์ในฐานะ
“แรงงานมนุษย์” (manpower: 1/2) อันเป็นทุนอย่างหนึ่ง หรือเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในกระบวนการผลิต มหาวิทยาลัยไม่ควรลืมอุดมการณ์ด้งั เดิมของตน
2. ภาษาไทยอาจจะได้เปรียบภาษาอังกฤษในแง่ที่ว่า คําภาษาอังกฤษว่า
value นั้น ในภาษาไทยแยกออกจากกันได้ชัดเจนว่าเป็น “มูลค่า” หรือ “คุณค่า”
สําหรับอุดมคติด้ังเดิมของอุดมศึกษานั้นเน้น (ethical, philosophical, intellectual,
spiritual) values แต่ในบางครั้งโลกตะวันตกก็ถูกครอบงําด้วยศาสนจักร ซึ่ง
บิดเบือนคุณค่าอันสูงส่งเหล่านี้ เพื่อเสริมหรือสร้างอํานาจให้แก่ตนเอง จนใน
ที่สุดพระราชาหรือพระจักรพรรดิต้องออกกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ
16

ตัวเลข 1/1 หมายถึง ข้อ 1 สดมภ์ 1 ในตารางเปรียบเทียบ
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ให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่มาของการลอกเลียนแบบว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
จะต้องมีพระราชบัญญัติเฉพาะของตน ในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐในด้านของทุนน้อยลงทุกที ความคิดที่ว่าจะต้องเลี้ยงตนเองให้
ได้จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ มโนทัศน์เรื่องมูลค่า (monetary value: 2/2) จึงเข้ามา
เบียดบัง “คุณค่า” มหาวิทยาลัยที่ดีก็คือ มหาวิทยาลัยที่พยายามรักษาคุณค่า
เอาไว้ให้ได้ โดยไม่ประสบภาวะล้มละลาย ซึ่งต้องการความสามารถอันสูงมาก
ของผู้ ที่ ร วมตั ว กั น เป็ น ประชาคมวิ ช าการ มิ ใ ช่ เ ป็ น หน้ า ที่ เ ฉพาะของผู้ บ ริ ห าร
เท่านั้น
3. การแปลคําว่า “good governance” (3/2) เป็นภาษาไทยว่า “ธรรมาภิ
บาล” ทําให้เกิดความขลังเกินกว่ามโนทัศน์ต้นแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ การปรับ
ความสํ า นึ ก ในเรื่ อ งของความถู ก ต้ อ งมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารที่ ดี เ ป็ น
กระบวนการอัน พึ ง ปรารถนา แต่ ใ นท้ ายที่สุด เราก็นํ า “ปลายทาง” คื อ good
governance มาทดแทนมโนทัศน์ที่อยู่ต้นทางคือ “ethics” (3/1) ซึ่งครอบคลุม
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ไ ด้ ก ว้ า งกว่ า มาก องค์ ก รใดที่ ส มาชิ ก มี ค วามสํ า นึ ก ในเชิ ง
จริยธรรมสูงก็ย่อมจะดําเนินการงานของตนในลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็น “good
governance” อยู่แล้ว จริงอยู่ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการมีระบบและขั้นตอนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่เราก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอกย้ําว่า “จริยธรรม” เป็น
ความสํานึกที่แฝงอยู่ภายในมนุษย์ และกินความลึกซึ้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลึกซึ้งกว่า “accountability” (3/2) ซึ่งแต่เดิมมีความหมายเพียงการทําบัญชีให้
ถูกต้อง โดยระบุให้เห็นว่ามีการดําเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีการ
โกงกินกันในลักษณะใดๆ
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4. การที่สมาชิกของประชาคมมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ของตนไปตามแบบ
แผน กลไก และระบบที่กําหนดไว้ โดยมีการให้คะแนนหรือให้แต้มนั้น ทําให้เกิด
กิเลสในรูปแบบต่างๆ เป็นการทําลายหลักการดั้งเดิม ซึ่งผู้ที่สมัครเข้ามาเป็น
อาจารย์น้ัน เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเหตุ “เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเป็นครู”
เราอาจกล่าวได้ว่า กิจที่อาจารย์มหาวิทยาลัยทํานั้นแต่เดิมทําเพราะมองเห็น
“ความงาม” เช่น ถ้าสนใจทําวิจัยก็เพราะเป็นเรื่องของการเล็งเห็น “สุนทรียภาพ
แห่งการวิจัย”17 ถ้ากล่าวเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะต้องกล่าวถึงมโนทัศน์ที่ว่าด้วย
“beauty” หรือ “aesthetic sense” (4/1) ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องจํากัดวงอยู่เพียงเรื่อง
ของศิ ล ปะ ในปั จ จุ บั น ความหมกมุ่ นอยู่ กั บ ความอยู่ ร อดในทางการเงิ น ของ
มหาวิทยาลัยทําให้เรามองข้ามมิติแห่งสุนทรียภาพที่ว่านั้นไปเสีย แม้แต่วิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์ก็ถูกบีบบังคับให้คิดถึงผลผลิตที่จะนําไปขายได้ (marketability:
4/2) ซึ่งเป็นการเรียกร้องที่ตอบสนองได้ยากมาก (และวิทยาการสาขาอื่นๆ ก็คง
ตอบสนองได้ไม่ครบถ้วนเช่นกัน)
5. ดั ง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในข้ อ 2 ความผั น แปรในเรื่ อ งมโนทั ศ น์ ที่ ว่ า ด้ ว ย
“value” มีผลกระทบต่ออุดมศึกษาอย่างแน่นอน ในกระบวนการผลิตทั้งหลาย
การสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” (added value) เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา แต่มหาวิทยาลัยจํา
จะต้องมองให้ไกลกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value addition: 5/2) คือย้อนกลับไป
หามโนทัศน์ด้ังเดิมที่ว่าด้วย ความมั่งคั่งทางปัญญา ทางวิชาการ และ ทางจิต
วิญญาณ ฯลฯ (intellectual, scholarly and spiritual enrichment: 5/1) เพราะหา
ไม่แล้ว มหาวิทยาลัยก็ไม่ต่างจากสถานฝึกอบรม ซึ่งสถาบันเหล่านี้ที่มีคุณภาพ
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เจตนา นาควัชระ วารสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค. –ก.พ. 2553), 1-37. (อ้างแล้ว)

[33]

อาจจะใช้กระบวนการฝึกวิชาชีพพร้อมการแฝงคุณค่าและความมั่งคั่งทางปัญญา
ลงไปในกระบวนการศึกษาของตนได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยเสียด้วยซ้ํา)18
6. แต่ เ ดิ ม มามหาวิ ท ยาลั ย สํ า นึ ก ดี ว่ า ตนเป็ น ที่ ร วมของนั ก วิ ช าการ
(scientific community: 6/1) มีหน้าที่สร้างองค์ความรู้และสร้างความเบ่งบาน
ในทางปัญญา นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “สาธารณรัฐแห่งความรู้” (republic of
letters:

6/1;

ภาษาเยอรมันใช้คําว่า Gelehrtenrepublik

แปลตรงตัวว่า

“สาธารณรัฐของศึกษิต”) จึงต้องมีความสํานึกในเกียรติภูมิและความสง่างามของ
ตน ซึ่งปัญญาความรู้ดังกล่าวนั้นน่าจะยังประโยชน์ต่อมหาชน (public: 6/1) ในวง
กว้างได้ ดังที่นักปราชญ์ชาวเยอรมัน Immanuel Kant ได้พรรณนาเอาไว้ในงาน
ของเขาที่ชื่อว่า “อะไรคือยุคแสงสว่างแห่งปัญญา” [Was ist Aufklärung?] ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ปัจจุบันเรามักจะมองมหาชนผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากอุดมศึกษาว่า
เป็นเพียง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” (stakeholder: 6/2) นับว่าเป็นการมองโลกที่แคบ
ลง มุ่ ง แต่จ ะสนองตอบความต้ อ งการของกลุ่ม ผู้ ที่มี ผลประโยชน์ ร่วมกั น ซึ่ ง
ห่างไกลจากแนวคิดของวิทยาทานและความเป็นอิสระทางวิชาการมากนัก
7. มโนทัศน์ภาษาฝรั่งเศส “esprit de corps” (7/1) มักได้รับการนํามาใช้
ในวงการกี ฬ า หมายถึ ง การมี น้ํ า หนึ่ง ใจเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น การเรี ย กร้ องความ
สมานฉันท์ ทั้งด้วยมโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม ปัจจุบันเรากล่าวถึงแต่
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ผู้เขียนเคยไปเยี่ยมโรงเรียนอาชีวศึกษาของฝรั่งเศสที่เมืองมองเปลิเยร์ (Montpellier) ทางใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส ผู้อํานวยการซึ่งเป็นผู้นําชมโรงเรียนเน้นว่าความเชี่ยวชาญของโรงเรียนนี้ คือเรื่องของ
การสร้างและซ่อมเครื่องทําความเย็นในรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นได้พาไปเยี่ยมห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือ
วรรณคดีอยู่เป็นจํานวนมาก นักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเตรียมตัวจะไปเป็นช่างเทคนิคด้านตู้เย็น-ห้องเย็น
และเครื่องปรับอากาศคงจะสนใจอ่านวรรณคดีด้วย และวรรณคดีก็คงเป็นวิชาเสริมในหลักสูตร นั่น
คือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมฝรั่งเศส

[34]

เพียงการมีส่วนร่วม (participation: 7/2) หมายความว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความ
ทะเยอทะยานที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่สมาชิกของประชาคม
ของตน ขอเพียงแต่ให้มีส่วนร่วม (บ้าง) ก็พอแล้ว ในระยะหลังนี้ การที่กลุ่ม
อาจารย์เหินห่างจากกลุ่มผู้บริหาร (ซึ่งอันที่จริงก็คือตัวแทนของกลุ่มอาจารย์ที่
ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เฉพาะกิจและเฉพาะกาล) โดยมีการใช้เครื่องมือเช่น
การประเมิน หรือแบบฟอร์มอันหลากหลาย ทําให้ความเหินห่างนั้นยิ่งขยายวง
ออกไป การมีส่วนร่วม เช่น การมีตัวแทนในกรรมการชุดต่างๆ มิอาจทดแทน
การกระชับมิตรสัมพันธ์ของประชาคมแห่งนักวิชาการ (community of scholars)
แต่ด้งั เดิมได้
8. จริงอยู่นักวิชาการย่อมจะต้องแข่งขันกันในด้านของการสร้างงานที่มี
คุ ณ ภาพ แต่ ห ลั ก การใหญ่ ข องอุ ด มศึ ก ษายั ง คงเป็ น เรื่ อ งของการสร้ า ง
สัมพันธภาพในหมู่นักวิชาการด้วยกัน (collegial relationship: 8/1) มีการคบหา
สมาคมกัน แลกเปลี่ยนความรู้กัน วิจารณ์กัน ซึ่งอาจจะต่างจาก “competition”
หรือ “competitiveness” (8/2) ในด้านของการผลิตหรือการตลาด เพราะการ
แข่ ง ขั น กั น ในทางวิ ช าการนั้ น มิ อ าจวั ด ได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารของการพาณิ ช ย์ ซึ่ ง ถู ก
กําหนดด้วยกลไกของตลาด มโนทัศน์ที่ว่าด้วย “ผู้ผลิต” และ “ผู้บริโภค” ใช้ได้
ยากกับอุดมศึกษา
9. ดังที่กล่าวมาแล้ว การร่วมมือกัน (collaboration, cooperation: 9/1)
เป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมอุดมศึกษา แต่เดิมเป็นไปในระดับของบุคคลและ
กลุ่ มบุคคล แต่ ในปัจ จุบันอาจมี การเน้ นความร่วมมือระหว่างสถาบัน (ซึ่งใน
บางครั้ ง ถู ก กํ า หนดลงมาจากผู้ ใ ห้ ทุ น โดยเฉพาะรั ฐ ) มโนทั ศ น์ ว่ า ด้ ว ย
“networking” (9/2) มิได้เป็นการลดรูปความร่วมมือระหว่างกันลงไปแต่ประการ
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ใด แต่ก็มีผู้ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า การอ้างมโนทัศน์ที่ว่าด้วยเครือข่ายนั้นถูกใช้ไป
ในทางที่ไม่ชอบในบางกรณี ซึ่งอาจจะกลายเป็นการเล่นพวก (nepotism: 9/1) ก็
ได้ สังคมไทย โดยเฉพาะสังคมอุดมศึกษาของไทยมีการถือ “สี” กันอยู่มาก เรา
จําเป็นจะต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่นําเรื่องของการสร้างเครือข่ายให้พ้น
จากบ่วงกรรมของ “การเจริญพันธุ์ในหมู่เครือญาติ” (inbreeding) ซึ่งในบางครั้ง
สามารถใช้ “networking” เป็นข้ออ้างได้
10. ผู้เขียนได้เน้นย้ําหลายครั้งแล้วว่า ความเป็นมิตรต่อกันในฐานะเพื่อน
ร่วมงาน คือปัจจัยที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาทั้งระบบก้าวหน้าไปได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ คําว่า “colleagues” (10/1) แต่เดิมเป็นคําที่มี
ความหมายต่อชีวิตของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักวิชาการผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าภาควิชา คณบดี หรืออธิการบดีก็ยังรู้ดีว่า
เขาได้รับมอบหมายให้ทํางานเป็น “หมายเลขหนึ่งในบรรดาผู้เสมอกัน” (เรียกเป็น
ภาษาละตินว่า “primus inter pares”: 10/1) ถือเป็นงานชั่วคราว เมื่อหมดหน้าที่
แล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์เหมือนเดิม (ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลา)
ปัจจุบันมีการนําระบบธุรกิจมาใช้ในกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจึงได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็น “ผู้บริหารระดับหัวหน้า” (Chief Executive Officer [CEO] : 10/2)
สามารถสั่ง การลงไปยัง ผู้ ปฏิ บัติงานในระดับที่ต่ํ ากว่ า CEO บางคนจึงอาจจะ
ใกล้ชิดกับสภามหาวิทยาลัย (ซึ่งในหลายกรณีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่สูงวัยผู้
ไม่ขัดใจใคร) มากกว่ากับนักวิชาการในสถาบันของตนเอง การที่เหมาเอาว่า “การ
สั่งการ” เป็นกลไกการบริหารที่ได้ผลในมหาวิทยาลัยนั้ น ต้ องถื อว่าเป็นความ
เข้าใจผิด ในการกําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน องค์กรเบื้องสูงจําเป็นที่จะต้อง
ให้เหตุผลให้นักวิชาการเชื่อถือ จึงจะทําให้งานมหาวิทยาลัยเดินไปได้ด้วยดี
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11. มหาวิทยาลัยในยุคที่ IT มีพลังมหาศาลมักจะลืมไปว่า ระบบ “มนุษย์
สัมผัสมนุษย์” (face-to-face contact: 11/1)

ยังคงเป็นหนทางที่จะสร้างความ

สามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ดีที่สุด เราจะต้องไม่ลืมว่าสงคราม
เย็นสิ้นสุดลงได้ เพราะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีของ
สหภาพโซเวี ย ดพบเจรจากัน ตั ว ต่ อ ตัวหลายครั้ ง จริ ง อยู่ ก ารติ ด ต่ อ กั นในโลก
เสมื อ นจริ ง โดยผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต อํ า นวยความสะดวกนานั ป การ และช่ วยให้
วิชาการรุดหน้าไปได้อย่างเห็นได้ชัด แต่การติดต่อกันในรูปของ online contact
(11/2) ก็ยังขาดไออุ่นของความเป็นมนุษย์ การที่สมาชิกของประชาคม ซึ่งนั่ง
ทํางานใกล้กันหรือติดกัน ชอบสื่อสารกันด้วยอีเมล์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็น
นอกเสียจากเป็นการส่งข้อมูลที่มีความสําคัญ การสนทนากัน การสร้างทวิวัจน์
(dialogue: 11/1) ต่อกันยังคงเป็นการติดต่อสื่อสารกันที่จะสร้างมิตรภาพได้ดีที่สุด
12. ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 ภารกิจการสร้างคนก็คือการสร้างผู้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (creative individual: 12/1) ผลผลิตของมหาวิทยาลัยจึง
เป็นที่ต้องการของสังคม เพราะบุคคลเหล่านี้คิดเป็น เรียนรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา
คิดใหม่ได้ตลอดเวลา รู้จักปรับตัว โดยไม่ยอมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทุกกรณี แต่มุ่ง “เป็นนาย” โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ยังยึดคุณค่า
แห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ เ อาไว้ การที่ เ รานํ า เอามโนทั ศ น์ เ รื่ อ ง “ผู้ ป ระกอบการ”
(entrepreneur:

12/2)

มาใช้กับบัณฑิตอาจจะเป็นการมองโลกนี้แคบลงไป

เช่นเดียวกับในกรณีอื่นๆ
13. ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์คือตัวประกันคุณภาพของอุดมศึกษา
แม้แต่ในยุคที่ IT รุ่งเรือง ครูก็ยังมีบทบาทหน้าที่ในการให้คําแนะนํา ในการชี้ทาง
และในการกํากับดูแลการเรียนของศิษย์ คําว่านักศึกษา (students หรือ pupils:
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13/1) จึงเป็นมโนทัศน์ที่เปรียบดังสมาชิกของครอบครัว ปัจจุบันความคิดของ
ตลาดแผ่ขยายเข้ามาครอบงําอุดมศึกษา เราจึงมองนักศึกษาว่าเป็น “ลูกค้า”
(clientele: 13/2) ในการขอเปิดหลักสูตรในยุคใหม่จะต้องมีการคํานวณจุดคุ้มทุน
โดยการนับจํานวนลู กค้ า และคิ ดราคาค่ าหน่ วยกิ ต ให้ ถูกต้อง ความสั มพั นธ์
ดั้ ง เดิ ม ที่ เ ปี่ ย มด้ ว ยไออุ่ น แห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ จึ ง เปลี่ ย นไปเป็ น เรื่ อ งของกํ า ไร
ขาดทุ น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น มิ ไ ด้ เ กิ ด จากตั ว ของ
มหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้น นักศึกษาและผู้ปกครองก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดไปสู่ความ
เป็นลูกค้าที่เรียกร้องให้พ่อค้าสนองความต้องการของตนเองในด้านนั้นด้านนี้
14. เราเคยเรียกผู้ที่จบการศึกษาว่าเป็น graduates (14/1) ซึ่งเป็นมโนทัศน์
ที่ยังเอื้อให้เราได้เห็นตัวมนุษย์อยู่ แต่ปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องมีการวางแผน ซึ่งต้อง
เป็นไปตามระบบของ input – process – output ภาพของศิษย์ที่จบการศึกษาจึง
เลือนหายไป เพราะพวกเขาถูกจัดให้เข้าไปในระบบและกลายเป็น output (14/2)
ไปเสี ย แล้ ว เราจะได้ เ ห็ น หน้ า เขาในภาพของมนุ ษ ย์ อี ก ครั้ ง ก็ ใ นพิ ธี ก รรมอั น
ศักดิ์สิทธิ์ของการรับพระราชทานปริญญา การที่ครูกับศิษย์มีโอกาสถ่ายภาพ
ร่วมกันในวันรับปริญญา จึงนับได้ว่าภาพถ่ายมีคุณูปการในการเตือนความทรง
จําว่า ครั้งหนึ่งเรากับศิษย์เคยเป็นมนุษย์ที่ได้สัมพันธ์กันในโลกแห่งความเป็นจริง
มาแล้ว
15. การที่ จะคาดหวัง ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สร้ า งบั ณฑิตผู้ มีความพร้ อ มที่ จ ะ
สนองความเปลี่ยนแปลงของสัง คมได้ใ นทุกรู ปแบบเป็นสิ่ง ที่เป็นไปไม่ได้ การ
เรียนรู้และการฝึกอบรมเสริมเติมเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ หน้าที่ของมหาวิทยาลัยจึง
เป็นเรื่องของการสร้าง “ศักยภาพ” (potential: 15/1) ให้แก่บัณฑิต กวีเอกของ
เยอรมัน แบร์ทอลท์ เบรชท์ (Bertolt Brecht: 1898-1956) เขียนบทกวีไว้บทหนึ่ง
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ที่ลงท้ายด้วยคําคม ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Learn how to learn and never
unlearn it!”19

ซึ่งศักยภาพนี้จะเป็นรากฐานรองรับการปรับตัวให้เป็นนายของ

สถานการณ์ต่างๆ ได้ (ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 12 ข้างต้น) ปัจจุบันเรามุ่งไปใน
เรื่องของ “การสําเร็จการศึกษา” ซึ่งอันที่จริง “การสําเร็จ” ที่ว่านี้น่าจะหมายถึง
การสร้ า งความพร้ อ มในการที่ บั ณ ฑิ ต จะไปแสวงหาความรู้ แ ละความชํา นาญ
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยจึงควรทําหน้าที่เป็น “โรงเรียนเตรียมฯ ของ
การศึกษาตลอดชีวิต” การให้ปริญญา (certification:

15/2)

น่าจะเป็นเพียง

ใบรับรองว่า บัณฑิตได้ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมดังกล่าวมาแล้วใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น
16. มหาวิทยาลัยคือสถาบันที่จัดการ “เรียนลัด” คือด้วยเวลาอันจํากัด
เพียงไม่กี่ปี มหาวิทยาลัยที่ดีก็สามารถบ่มเพาะศิษย์ของตนให้บรรลุวุฒิภาวะ
(maturity: 16/1) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิภาวะทางปัญญา กระบวนการทําให้
เกิดวุฒิภาวะ (maturation: 16/1) จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มหาวิทยาลัยควรจะ
ช่ําชอง หมายความว่า การเรียนรู้ในระบบของมหาวิทยาลัยน่าจะมีประสิทธิภาพ
ไม่ ด้ อ ยกว่ า การเรี ย นรู้ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต โดยไม่ ทํ า ให้ ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
กลายเป็นกระบวนการผลิตที่ตายตัว ปัจจุบันเราลืมเรื่องของการสร้างวุฒิภาวะ
19

จากบทกวีชื่อ “An die Studenten im wiederaufgebauten Hörsaal der Universität” (สําหรับ

นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ซ่อมสร้างใหม่) ใน กวีนิพนธ์เยอรมันร่วมสมัย: บทวิเคราะห์
และสรรนิพนธ์ (ผู้วิจัยหลัก: เจตนา นาควัชระ) เอกสารอัดสําเนาเย็บเล่ม, หน้า G156-G160 จาก
โครงการวิ จั ย เมธี วิ จั ย อาวุ โ ส สกว. เรื่ อ ง “กวี นิ พ นธ์ ใ นฐานะพลั ง ทางปั ญ ญาของสั ง คมร่ ว มสมั ย :
ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ อเมริกัน ฝรั่งเศส และเยอรมัน” พ.ศ. 2541
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ไปเสีย โดยมุ่งสร้างทักษะและความพร้อมในการที่จะไปประกอบอาชีพอันจะทํา
ให้เกิด “การเติบโต” (growth: 12/2) ซึ่งอาจวัดได้ในระดับต่างๆ เช่น ในระดับชาติ
เรายึดการเติบโตของ GDP

เป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้า ผู้ที่มีวุฒิภาวะก็

ย่อมจะสนองการเติบโตเหล่านี้ได้อยู่แล้ว อีกทั้งยังมีมิติทางสติปัญญามาเสริมให้
อีกด้วย
17. สมาชิกของประชาคมมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ดังที่
วิลเฮล์ม ฟอน ฮุมโบลดท์ ได้เคยตั้งความหวังเอาไว้ คําว่า discipline (17/1) อัน
หมายรวมถึงความเข้มข้นทางปัญญาและความเป็นปึกแผ่นของสาขาวิชาต่างๆ ใน
ที่น้ีจึงบ่งบอกถึงการมีวินัยต่อตนเอง (self-discipline 17/1) และอาจเลยไปถึง
ความสามารถที่จะวิจารณ์ตนเอง (self-criticism: 17/1) กรณีหลังนี้คือ เครื่อง
พิ สู จ น์ ค วามเป็ น ผู้ มี ปั ญ ญาที่ แ ท้ จ ริ ง เพราะผู้ ท รงปั ญ ญาซึ่ ง รู้ จั ก ที่ จ ะวิ จ ารณ์
ตนเอง คือ เสาหลักของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้อง
มี ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี้ คื อ ความสํ า คั ญ ของการมี แ ละการใช้
วิจารณญาณ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้วิจารณญาณในการประเมินคุณค่า ยุคใหม่
ต้องการมาตรวัดที่เป็นรูปธรรม มีความเป็นภววิสัย จึงไปหยิบยืมเครื่องมือของ
ช่างรังวัดที่ดินมาใช้ คือมโนทัศน์ที่ว่าด้วย benchmarking (17/2) การประเมิน
คุณค่าใดๆ จึงต้องมีลักษณะเชิงปริมาณ วิธีการที่กล่าวมานี้ก็เป็นการประกาศ
ความไม่มั่นใจในการใช้วิจารณญาณของมนุษย์ซึ่งเลี่ยงที่จะเป็นอัตวิสัยมิได้
18. คําว่ามหาวิทยาลัย (university) ในโลกตะวันตกรู้จักกันตั้งแต่มัธยสมัย
เป็นต้นมาเป็นภาษาละตินว่า “จักรวาลแห่งวิทยาการ” (universitas litterarum:
18/1)

หมายความว่า มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งหลอมรวมวิทยาการความรู้อัน

หลากหลายอย่ า งมิ รู้ จ บ มี นั ย แฝงอยู่ ว่ า การแสวงหาความรู้ อ าจไม่ จํ า เป็ น ที่
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จะต้องมีเป้าหมายอันนําไปสู่การสร้างประโยชน์เชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ถึ ง
กระนั้ นก็ตาม ก็เป็นที่ทราบกันว่า มหาวิทยาลัยตะวันตกแต่ด้ังเดิมนั้นจั ดการ
เรียนการสอนในวิทยาการบริสุทธิ์หรือทั่วไปในคณะวิชาที่เรียกว่า “คณะปรัชญา”
(Faculty of Philosophy) อันเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่การศึกษาขั้นต่อไปในสาขาที่
เป็ น การเตรี ย มผู้ รู้ แ ละผู้ เ จนจั ด ในทางปฏิ บั ติ ใ นสาขาเทววิ ท ยา (Theology)
นิติศาสตร์ (Law) และแพทยศาสตร์ (Medicine) วิวัฒนาการดังกล่าวมีผลต่อเนื่อง
มาจนถึ ง ช่ ว งหลั ง ของคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 ในมหาวิ ท ยาลั ย บางแห่ ง เช่ น
มหาวิ ท ยาลั ย เวี ย นนา ผู้ ที่ ศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาอยู่ ใ นคณะปรั ช ญา
มรดกดังกล่ าวยัง สั ง เกตได้ จ ากการให้ ชื่อปริ ญญาที่ยั ง ใช้ กัน อยู่ ในทุ กวัน นี้ คื อ
Doctor of Philosophy (PhD) ซึ่งรวมวิทยาการพื้นฐานทั้งหลายไม่ว่าสาขาใด ใน
กรณี ดัง กล่ าวอุ ด มศึ ก ษาของไทยก็รั บ แบบอย่ า งนี้ ม า โดยใช้ ชื่อ ปริ ญ ญาดุษ ฎี
บัณฑิตที่มีลักษณะเป็นวิชาการว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยมี เ ป้ า ประสงค์ เ ฉพาะ (goaloriented, mission-oriented institution: 18/2) มีการด่วนสรุปโดยเฉพาะในวง
การศึกษาไทยว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และมีนัยแฝงอยู่
ว่า สถาบันในลักษณะใหม่น้ีจะสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศได้ดีกว่า
มหาวิทยาลัยแบบเดิม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเข้าใจผิด เพราะแม้แต่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี (Institute หรือ University of Technology) บางแห่ง เช่นในเยอรมนีหรือ
ในสหรัฐอเมริกา ก็มีการให้การศึกษาทั่วไปที่กว้างขวางมาก และในบางแห่งก็มี
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และ/หรือสังคมศาสตร์ประจํา
อยู่ด้วย เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT) ของสหรัฐอเมริกา
ตั ว อย่ า งจากเยอรมนี ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เมื อ งชตุ ท การ์ ท
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(Stuttgart)

ซึ่งได้ขยายความเชี่ยวชาญออกไปในด้านต่างๆ จนต้องปรับตัวเป็น

มหาวิทยาลัยเต็มรูป ซึ่งรู้จักกันในนามของ Stuttgart University ในปัจจุบัน
19. อันที่จริง มหาวิทยาลัยยุคใหม่ส่วนใหญ่รับแนวคิดของ วิลเฮล์ม ฟอน
ฮุมโบลท์ มาใช้กันอย่างกว้างขวาง นั่นก็คือ การทําหน้าที่ท้ังการสอนและการ
วิจัยควบคู่กันไป ในยุคหลัง มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เช่น สถาบันเทคโนโลยี
รับทํางานวิจัยให้กับทั้งรัฐและเอกชน สมประสงค์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผู้รับก็
ได้ รั บ ประโยชน์ จากองค์ ค วามรู้ อัน หนั ก แน่ น และความสามารถในการค้ น คว้ า
แสวงหาแนวทางใหม่ ฝ่ายผู้ให้คือมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้ “ลับอาวุธ” ของตน
ให้ ค มกริ บ อยู่ ต ลอดเวลา แต่ ก็ ยั ง ไม่ ลื ม บทบาทหน้ า ที่ ใ นการสอน ถ้ า จะให้
ความสํ าคัญต่ อการวิ จัยก็ขอเพี ยงแต่ เรียกสถาบันของตนว่ า “มหาวิ ทยาลัยมุ่ ง
วิจัย” (research-oriented university: 19/1) ไม่ช้าไม่นาน ผลประโยชน์ โดยเฉพาะ
รายได้ที่มาจากการวิจัย ก็ทําให้มหาวิทยาลัยลืมบทบาทดั้งเดิมของตน คือลืมไป
ว่าสถาบันวิจัยอิสระ (เช่น Max Planck Institutes ในเยอรมนี) ที่ทําหน้าที่ได้เท่าตน
หรือดีกว่าตนก็ยังมีอยู่ จึงปรับสมญานามของตนไปเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย”
(research university: 19/2) ซึ่งบางแห่งถึงขั้นละเลยการวิจัยพื้นฐานเพื่อไปทํางาน
ประเภท “มือปืนรับจ้าง” ไทยเราซึ่งระบบอุดมศึกษายังอยู่ในขั้นปฐมวัยจึงควรจะ
เตือนสํานึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า เรายังเป็นสถาบันการศึกษา หรือประชาคม
ทางวิชาการอยู่
20. แต่เดิมมา การสร้างชื่อเสียง (reputation: 20/1) ให้แก่มหาวิทยาลัยใด
เป็นกระบวนการอันยาวนาน บางครั้งนับได้เป็นหน่วยของศตวรรษ ชื่อเสียงมา
จากคุณภาพของสมาชิกของประชาคมนั้ นๆ ซึ่งวงวิชาการและมหาชน (ซึ่งใน
ปัจจุบันรวมถึงประชาคมนานาชาติ [international community]) ให้การยอมรับ
[42]

ล่ า สุ ด ได้ มี ก ารนํ า มโนทั ศ น์ ท างธุ ร กิ จ ที่ ว่ า ด้ ว ย “การสร้ า งจุ ด ขาย” (branding:
20/2) มาใช้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งดูจะเป็นการเรียนลัดและรวบรัดเกินไป เพราะ
เป็นการทําให้มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องโฆษณาตนเองในรูปของสินค้า ซึ่งเป็นการ
ผิดวัตถุประสงค์ด้งั เดิมของอุดมศึกษา
21. คําตอบต่อข้อสงสัยข้างต้นก็คือ การยอมรับนับถือ (recognition: 21/1)
ซึ่งมาจาก 2 แหล่งคือ จากผู้ร่วมอาชีพด้วยกันเอง (colleagues) หรือจากมหาชน
(public) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่โลกปัจจุบันเป็นโลกของการชั่งตวง-วัด จึงมีองค์กรเอกชน (ที่โฆษณาตนเองว่ามีลักษณะนานาชาติ) รับอาสา
เข้ามาจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก เรียกว่า “World University Ranking”
ซึ่งการวัดคุณภาพมหาวิทยาลัยโดยองค์รวมนั้น เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ยาก เพราะใน
แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีท้ังวิชาที่แข็งแกร่ง และวิชาที่อ่อนแอ แต่ผู้คนในยุคของเรา
ไม่ชอบใช้วิจารณญาณของตนเอง ระบบ “ranking” (21/2) จึงได้รับการสถาปนา
ขึ้นมา และมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย แม้แต่ในการระบุว่า มหาวิทยาลัยของ
ไทยแห่งใดควรได้รับสมัญญาว่าเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” (research universities)
นั้น หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยก็ยึดการจัดอันดับในระดับนานาชาติที่กล่าว
มานี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เหตุใดจึงไม่คิดหาเกณฑ์ของตนเอง
22. ถ้ า มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ด้ั ง เดิ ม มาเป็ น ที่ ร วมของผู้ มี วิ ช า ของศึ ก ษิ ต
คุณสมบัติที่ประชาคมพึงสร้างก็คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility: 22/1) เมื่อ
ผู้มีวิชารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ก็ย่อมพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา วิชาก็
จะเพิ่มพูน วิชาก็จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่น แต่ก็มักมีปรากฏการณ์ในทางตรงกันข้าม
ที่ผู้มีวิชาเกาะตัวกัน แล้ วหลงคิดไปว่ า ตนคือกลุ่ม ผู้ นํา (elite)

ทําให้ เ กิ ด

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “elitism” (22/1) ไม่ช้าไม่นาน การหลงตัวเองก็ก่อให้เกิด
[43]

ความประมาท สํ า นั ก วิ ช าที่ นั ย ว่ า เป็ น ผู้ นํ า แท้ จ ริ ง ก็ คื อ สุ ส านทางวิ ช าการ
(academic mausoleum) นั่นเอง ซึ่งในแง่น้ีมหาวิทยาลัยแบบประเพณีน่าจะเป็น
บทเรียนที่เตือนสติคนรุ่นใหม่ได้ แต่ในปัจจุบันมีพัฒนาการของการสร้างความ
โดดเด่นให้แก่ตนเอง ที่รู้จักกันในนามของ “visibility”

(22/2) ไม่ช้าไม่นาน

สถาบั น บางแห่ ง ยอมลดตั ว ลงไปใช้ ก ลไกของตลาดในการโฆษณาตนเอง
“visibility” จึงกลายเป็นการสร้างภาพเพื่อดึงดูดลูกค้า น่าเห็นใจผู้ที่จะเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยและผู้ปกครองของเขาเหล่านี้ ที่ไม่อาจรู้ได้ว่าอะไรคือของจริง
อะไรคือของเทียม
23. คําว่า “concern”

ในภาษาอังกฤษมี 2 ความหมาย เช่นเดียวกับ

“value” ครูบาอาจารย์ที่ดีย่อมมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อศิษย์ของตน (23/1) ทั้งใน
ด้านความรู้และด้านอื่นๆ (ในอดีต ครูบางคนทําหน้าที่เป็น “ธนาคารของนักบุญ”
ที่ให้ศิษย์กู้เงินโดยไม่เสียดอกเบี้ย!

ซึ่งศิษย์ที่ดีก็มักจะชดใช้คืนให้เมื่อมีโอกาส

ปัจจุ บั น “กองทุน กู้ยืม เพื่อ การศึ ก ษา” [กยศ.] ไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ เพราะ
องค์กรมิได้มีตัวตนเช่น “ธนาคารนักบุญ” ย่อมไม่กระตุ้นความรับผิดชอบในส่วน
ของนักศึกษา) ความหมายที่สองของคําว่า “concern” คือองค์กรธุรกิจ ซึ่งก็มี
ความหมายกลางๆ ถ้ายังคงสถานะของตนอยู่ในภาคธุรกิจ เมื่อมหาวิทยาลัยต้อง
“เลี้ยงตัวเอง” ความคิดเรื่องการตั้งองค์กรธุรกิจจําต้องผันตัวเข้ามาในระบบ
อุดมศึกษา อาทิ การปรับผลงานวิจัยไปสู่ระบบการผลิตต้องมีองค์กรเชื่อมโยงที่
ชวนให้คิดถึงมโนทัศน์เรื่อง “concern” ในรูปของบริษัท เช่น “spin-off company”
(23/2) ซึ่งก็ยังดํารงอยู่ ณ จุดกึ่งกลางระหว่างสถาบันซึ่งทําหน้าที่ให้การศึกษากับ
องค์กรธุ รกิ จ แต่ไม่ช้าไม่นานมหาวิ ทยาลัยบางแห่งก็หลงทางไปสู่แนวคิ ดเชิ ง
ธุรกิจอย่างเต็มรูป
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24. ความเป็นปึกแผ่นของระบบอุดมศึกษาแต่เดิมมา แม้แต่ในระดับข้าม
ชาติ ก็เป็นไปในรูปที่ไม่เป็นทางการ (informal: 24/1) ตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
ปารี ส ในมัธ ยสมัย เป็นตั ว อย่ า งของประชาคมนานาชาติ ที่มี ชีวิต ชี วายิ่ง ดั ง ที่
นักวิชาการและนักประพันธ์ชาวอิตาเลียน อุมแบร์โต เอคโค (Umberto Eco) ได้
พรรณนาไว้อย่างพิสดารในนวนิยาย Baudolino (2000) ของเขา อุดมศึกษาจึง
เป็ น ระบบที่ ก้ า วไปด้ ว ยมิ ต รภาพ ถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย กั น ยุ ค ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ที่
เรียกร้องลักษณะที่เป็นทางการ (formal: 24/2) การร่วมมือไม่ว่าในระดับสูงหรือ
ระดับล่างก็ต้องมีการทําให้เป็นทางการ (formalized: 24/2) แม้แต่ผลงานของ
อาจารย์และของหน่วยงานก็ยังมีการให้แต้มและนับแต้ม มหาวิทยาลัยจึงแปร
สภาพเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งขึ้นทุกที
25. เคยมีศาสตราจารย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่ง ทิ้งหลักฐานไว้ในเอกสาร
จดหมายเหตุ (archive)20 ของท่านว่า ท่านพร้อมที่จะรับโทรศัพท์จนถึงก่อนเวลา
เที่ ย งคื น หมายความว่ า ศิ ษ ย์ ที่ มี ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น อาจปรึ ก ษาท่ า นได้ ทุ ก เมื่ อ
วัฒนธรรมอันดีของฝ่ายศิษย์ก็คงจะเป็นว่า ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ ก็ไม่ควรจะกวนครู
ในยามวิ ก าลเช่ น นั้ น แต่ ค รู ผู้ ป ระเสริ ฐ ท่ า นนั้ น (ซึ่ ง ผู้ เ ขี ย นรู้ จั ก เป็ น ส่ ว นตั ว ) มี
วิญญาณแห่งความเป็นครูเต็มเปี่ยม การปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ
(informal consultation: 25/1) จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอุดมศึกษา ยุค
ปัจจุบันครูอาจารย์ทําตัวเยี่ยงแพทย์ หรือ ทนายความ ผู้มีเวลาจํากัด จะพบได้ก็
ในช่วงที่เรียกว่า “office hours” (25/2) เท่านั้น หาไม่อาจารย์เหล่านั้นจะไม่มีเวลา
ไว้ ทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น สถาบั น ของท่ า นให้ ขึ้ น สู่ ร ะดั บ “research
20
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universities” (19/2) แล้วก็จะได้รับทุนอุดหนุนอันมหาศาลจากรัฐ (ซึ่งในบาง
ประเทศเป็นจริงอย่างที่หวัง แต่ในประเทศไทยในขณะนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่)
26. ในการประชุมอธิการบดีจากทั่วโลก ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2549
ผู้ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถานําคือ Lord Chris Patten ซึ่งเป็น Governor of Hong
Kong คนสุดท้าย และต่อมาได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด ท่านลอร์ดยอมรับว่า แนวโน้มของการบริหารมหาวิทยาลัยในระดับ
โลก กํ า ลั ง จะปรั บตั วไปในลัก ษณะของการตัด สิ นใจจากบนลงมาสู่ ล่ า ง (topdown: 26/2) ทั้งนี้เพราะทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะทรัพยากรจากรัฐ จึงต้องมี
การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว จะรอให้มีการคิดพ้องกัน (consensus) ในประชาคม
เสียก่อนย่อมไม่ทันท่วงที แต่เดิมมา ประชาคมของนักวิชาการ (community of
scholars) มีความสัมพันธ์ในแนวนอน (horizontal: 26/1) ถึงอย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารที่รู้จักผูกใจคน เพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีที่สุดจากเพื่อนร่วมงาน ย่อมจะต้อง
รู้จักศิลปะในการสื่อสารกับประชาคมของตน โดยที่ไม่ทําให้นักวิชาการชั้นนําใน
สถาบันของเขาเกิดความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์กับผู้บริหารกําลังจะเปลี่ยนไปใน
รูปของ นายกับบ่าว!
27. การบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต่เดิมมาดําเนินไปในรูปแบบของ
การ “แบ่งงานกันทํา” (division of responsibility: 27/1) ซึ่งถ้ามีการตกลงกันด้วย
วาจาก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 24 ข้างต้น ยุคปัจจุบัน
เรี ย กร้ อ งความเป็ น ทางการ หั ว หน้ า งานในระดั บ สู ง กว่ า จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งทํ า
performance agreement (27/2) กับหัวหน้างานในระดับรองลงมา เช่นอธิการบดี
ลงนามในสัญญากับคณบดี และคณบดีต้องไปมีข้อตกลงต่อไปกับหัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาก็จําเป็นต้องมีข้อตกลง (จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ) กับ
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อาจารย์ในภาควิชา ถ้าอาจารย์ในภาควิชาไม่สร้างผลงานเช่นงานวิจัยดังที่ตกลง
กันไว้ หัวหน้าภาควิชาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (หรือรับเคราะห์) ด้วยการที่ไม่ได้แต้ม
ตามที่คาดหมายไว้ ความเป็นทางการในลักษณะที่กล่าวมานี้ เป็ นการเปลี่ ยน
วั ฒ นธรรมอุ ด มศึ ก ษา มี ลั ก ษณะของการรั ด รึ ง ซึ่ ง ย่ อ มทํ า ให้ อ าจารย์ เ กิ ด
ความเครียด
28. เราจะย้ อ นกลั บ ไปสู่ ร ะบบเก่ า ที่ ต้ั ง อยู่ บ นรากฐานของ “สั ญ ญา
สุภาพบุรุษ” (gentlemen’s agreement: 28/1) ได้หรือไม่ โดยไม่ต้องมีการลงนาม
ในสัญญาใดๆ อย่างเป็นทางการ เพราะเชื่อได้ว่าผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ
ประชาคม จะเป็นผู้ที่พร้อมที่จะผูกมัดตัวเอง (commitment: 28/1) ด้วยการรักษา
สั ญ ญาสุ ภ าพบุ รุ ษ ความจริ ง มี อ ยู่ ว่ า สมาชิ ก จํ า นวนหนึ่ ง ไม่ รั ก ษาสั ญ ญา
สุภาพบุรุษ จึงทําให้งานเสียหาย ทางออกของยุคใหม่จึงจําเป็นต้องเป็นไปในรูป
ของการทําข้อสัญญา (contract: 28/2)

ถ้าเป็นในระดับสถาบันต่อสถาบันก็

จะต้องมีการลงนามใน memorandum of understanding (MOU: 28/2) ซึ่งก็
ปรากฏว่ามีการลงนาม MOU กันเป็นจํานวนมากมาย รวมทั้ง MOU กับสถาบัน
ในต่างประเทศ ซึ่งถูกลืมไปโดยไม่มีการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ปัญหาที่กล่าวมา
นี้ ไ ม่ มี ท างแก้ ที่ ต ายตั ว จะว่ า เก่ า ถู ก และใหม่ ผิ ด ก็ ค งจะไม่ ไ ด้ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
วิจารณญาณของแต่ละสถาบันที่จะใช้มาตรการที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
แล้วแต่กรณี
29. ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูต้ังอยู่บนรากฐานของการเรียน-การ
สอน ซึ่งในกรณีของแนวคิดอุดมศึกษาของ วิลเฮล์ม ฟอน ฮุมโบลท์ นั้น ศิษย์
ควรที่ จ ะเอาอย่ า งครู ใ นการทํ า งานด้ ว ยความตั้ ง ใจจริ ง การเห็ น ภาพที่ เ ป็ น
รูปธรรมของนักศึกษา 1,000 คน ถูกจับยัดเยียดเข้าไปในห้องบรรยายขนาดใหญ่
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เพื่อ ฟั ง การบรรยายของอาจารย์ 1 คน ในวิ ชาหลั ก ของหลั กสู ตรศึ กษาทั่ วไป
ย่ อ มจะชวนให้ เ กิ ด ความคิ ด ที่เ ป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ การเรี ย นการสอนแบบประเพณี
เพราะห้ อ งเรี ย นในลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น เรื อ นจํ า ทางวิ ช าการ
teaching-learning (29/1) ในยุคของ IT น่าจะมีความหลากหลายกว่านั้นได้ และ
การเรียนด้วยตนเองย่อมจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ จึงเป็นการสมควรที่จะนํา
มโนทัศน์ของ “การจัดการความรู้” (knowledge management 29/2) มาใช้ โดยที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีบทบาทในการรับผิ ดชอบตัวเองมากขึ้น แต่เราจะต้องไม่
เข้ า ใจผิ ด ว่ า ครู ห มดบทบาทไป หรื อ ต้ อ งลดบทบาทลง ครู ม หาวิ ท ยาลั ย ที่
ฮุม โบลดท์ ไปเชิ ญ ให้ ม าสอนในมหาวิ ท ยาลั ย เบอร์ ลิ น เมื่ อ ปี 1810 นั้ น เป็ น
นักวิจัยและนักคิดระดับแนวหน้าของโลกตะวันตก ผู้เรียนสนใจหรือแย่งกันเข้าฟัง
การบรรยายของท่านเหล่านั้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ความรู้ที่ท่านนํามา
เสนอให้น้ันเป็นการบุกเบิกใหม่ ท่านอาจเป็นคนแรกในโลกที่คิดสิ่งเหล่านั้นได้
แม้แต่ฮุมโบลดท์เองในฐานะอธิบดีกรมศึกษาธิการ (ซึ่งขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย
ของราชอาณาจักร)

ยังขอเข้าฟังการบรรยายเป็นครั้งคราว ประเด็นที่ควร

พิจารณาก็คือ มหาวิทยาลัยยุคใหม่มีครูที่มีคุณภาพเทียบได้กับอาจารย์ผู้สอนที่
ฮุมโบลดท์ไปเชิญมาสักกี่คน อีกประการหนึ่ง ยุคใหม่ของเราคงจะมีวิธีการที่เอื้อ
ให้เอตทัคคะเหล่านั้นได้เผยแพร่ความรู้ของท่านนอกเหนือไปจากการบรรยายใน
Auditorium Maximum (คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย) เราจะต้องไม่
ลืมว่า การจัดการเป็นเพียงเรื่องของกระบวนการ แต่เนื้อหาเป็นเรื่องที่ผู้รู้นํามา
เสนอให้
30. เรื่องของการศึกษาทางไกล (distance learning: 30/1) มีมาก่อนการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิด ทั้งในตะวันตกและในประเทศไทย ผู้คนจํานวนไม่น้อย
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สมัครเข้าเรียน correspondence

course

และมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ชื่อเมื่อก่อตั้ง) ก็สนับสนุนให้มีการเรียน
ด้ ว ยตนเอง อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย ของไทยรู้ จั ก การเขี ย นตํ า ราประเภท selfinstructional มานานแล้ว ผู้ที่เป็นครู ถ้าจะเลื่อนวิทยฐานะขึ้นเป็นครูมัธยมเต็ม
รูป ก็จะต้องสอบผ่านประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเรียนได้ด้วยตนเอง ผนวกกับ
การฝึกอบรมเป็นระยะๆ เทคโนโลยีรุ่นแรกๆ เช่นวิทยุ มีคุณูปการมหาศาลใน
ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดทั้งของตะวันตกและของไทย ซึ่งเริ่มกิจการใน
ยุคที่โทรทัศน์กําลังเฟื่องฟูก็ได้ใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าว การปรับเปลี่ยนสื่อ
เพื่อสนองความต้องการของการศึกษาจึงเป็นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้ ว
ความเข้าใจที่ว่าสังคมร่วมสมัยมีเสรีภาพอย่างหาที่เปรียบมิได้ในการที่จะแสวงหา
ความรู้อันไร้ขอบเขตด้วยอานิสงส์ของ IT ในรูปของ “surfing หรือ “googling”
(30/2) กลับเป็นการเรียกร้องให้ผู้เรียนต้องมีวิจารณญาณสูงกว่าในอดีต เพราะ
ลําพังเพียงแต่จะทํากิจแห่งการลองผิดลองถูก ก็อาจจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไป
เสียด้วยซ้ํา หากไม่มีการชี้นําใดๆ จากผู้รู้ หรือจากกลไกอื่นๆ ที่ช่วยชี้ทาง
31. วงการอุดมศึกษาเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ (publishing: 31/1) เป็นตัวชี้
พลวัตและคุณภาพการศึกษา ระบบที่มีการตรวจสอบโดยผู้รู้ในสาขาวิชาเดียวกัน
ที่เรียกว่า “peer review” นั้น อาจจะเป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองคุณภาพได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันก็มีการเล่นแร่แปรธาตุโดยวารสารวิชาการบางฉบับเสีย
จนทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ สําหรับประเทศไทยนั้นยังขาดผู้เชี่ยวชาญในบาง
สาขาวิชา และปัญหาที่หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นก็คือ ผู้กลั่นกรองไม่ทําหน้าที่
ของตนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ อั น ที่ จ ริ ง ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นวงการวิ ช าการที่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์จากผลงานตีพิมพ์เหล่านั้นน่าจะเป็นผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือที่สุด ใน
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บางกรณี งานวิ ช าการบางชิ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสาขามนุ ษ ยศาสตร์ ใ ช้
เวลานานมากกว่าจะได้ รับการซึ มซับโดยวงการวิชาการ ซึ่ งอาจจะนับได้เป็น
หน่วยทศวรรษ ถึงอย่างไรก็ดี ระบบที่มีการตรวจสอบย่อมให้ความอุ่นใจกับ
นักวิชาการ โดยเฉพาะนักวิชาการรุ่นใหม่ได้ดีกว่าการเผยแพร่งานวิชาการในโลก
ออนไลน์ เช่นเดียวกับกรณีของการเรียนรู้ในข้อ 30 ข้างต้น เราไม่อาจเชื่อได้ว่า
เว็บไซต์หรือบล็อก (website,

blog:

31/2) ที่มีผู้สร้างขึ้นเองจะให้ความรู้ที่

น่าเชื่อถือได้เสมอไป สรุปได้ว่า โลกเสมือนจริงที่ดูประหนึ่งจะขยายองค์ความรู้ไป
ได้อย่างไม่รู้จบนั้น อาจชวนให้นักวิชาการรุ่นใหม่หลงทางได้ง่ายกว่าระบบการ
ตีพิมพ์แบบประเพณี
32. ผู้ที่อยู่ในวงการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในประเทศซึ่ง
อุดมศึกษาเอกชนมีขอบเขตจํากัดหรือเพิ่งจะเริ่มก่อตัวย่อมมองว่ารัฐมีหน้าที่ใน
การให้การศึกษาที่ดีที่สุดและถูกที่สุดไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในบางประเทศ
เช่นในยุโรปตะวันตกสามารถทําได้ในยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู แต่ในปัจจุบันก็ต้อง
เริ่มคิดใหม่เสียแล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในรูปของ
องค์กรที่มิได้ทําการค้า (non-commercial organization: 32/1) ก็ยังคงอยู่ใน
สายตาของมหาชน คําว่า non-commercial มีความชัดเจนมาก และมหาวิทยาลัย
ก็ย่อมจะต้องละอายใจถ้าบิดเบือนลักษณะดั้งเดิมของสถาบันอุดมศึกษาในยุค
หลังได้มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เพียงเล็กน้อยให้มหาวิทยาลัยกลายเป็น nonprofit organization (32/2) ที่ดูจะให้อิสระต่อมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นบ้างในการที่จะ
หารายได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน
อันเล็กน้อยนี้ โดยมักอ้างว่า การหารายได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดเป็นกลไกที่
ชอบธรรมในการหาทางเลี้ยงตัวเองให้รอดพ้นจากการล้มละลายในยุคที่รัฐไม่อาจ
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ให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ไม่ช้า ไม่นานก็มีการใช้สิทธิน้ี เกินขอบเขตของ
ความพอเหมาะพอดี อาจกล่าวได้ว่า การค้ากําไรเกินควร โดยไม่ต้องเสียภาษี
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนิจสิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเก็บค่าหน่วยกิตที่แพงลิบลิ่ว
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร “พิเศษ” ต่างๆ (เพื่อให้
โอกาสแก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยระบบปกติไม่ได้) ยิ่งไปกว่านั้น ค่าหน่วยกิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับดุษฎีบัณฑิตอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศ
ตะวันตก ซึ่งมีค่าครองชีพที่สูงกว่าบ้านเราหลายเท่าตัว อันที่จริง ถ้าว่ากันโดย
หลักการแล้ว ผู้ที่สมควรที่จะศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาเอกน่าจะต้องมีพ้ืนฐาน
และประสบการณ์ทางวิชาการในระดับที่จะทํางานวิจัยที่มีคุณภาพได้ ถ้าได้รับ
การกํ า กั บ ดู แ ลหรื อ การแนะนํ า จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถ
หมายความว่า แทนที่มหาวิทยาลัยจะเก็บค่าหน่วยกิตที่สูงมากจากกลุ่มนักศึกษา
ระดับสูงกลุ่มนี้ ในทางตรงกันข้าม มหาวิทยาลัยควรจะให้ทุนสนับสนุนพวกเขา
เสียด้วยซ้ํา เพราะเขาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยอาจารย์ในการทําวิจัย หรือใน
บางครั้ง ในการทําหน้ าที่ เ ป็น ผู้ช่วยสอน สํ าหรับ เงิ น ที่ม หาวิ ท ยาลัย หามาจาก
รายได้ที่ประกาศต่อมหาชนว่ามิใช่ในรูปผลกําไรนั้น สภามหาวิทยาลัยก็หาได้
ควบคุมการนําไปใช้ทําให้ประโยชน์ต่อการศึกษาเสมอไปไม่ สรุปได้ว่า ประเด็นนี้
มหาวิทยาลัยมีแต่ได้ ไม่มีเสีย
33. สมาชิกของประชาคมอุดมศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในด้านการ
บริหารจัดการแนวใหม่มักจะใช้ศัพท์แสงเฉพาะที่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่อาจตาม
ไม่ทัน เพราะเขาเหล่านั้นยังอยู่ในระบบเก่าที่ชอบอภิปรายมโนทัศน์ที่แสดงออก
อย่างเต็มรูป (explicit concepts: 33/1) เมื่อได้สัมผัสกับศัพท์แสงเฉพาะ (jargon:
33/2)

ของกลุ่มหัวก้าวหน้าก็มักจะเกิดความงุนงง ยิ่งไปกว่านั้น jargon ที่
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กล่าวถึงก็มักจะแสดงออกเป็นอักษรย่อ (acronyms: 33/2) เสียเป็นส่วนใหญ่ อัน
ที่จริงอักษรย่อที่ผ้เู ขียนนํามารวมไว้ใน Appendix21 ซึ่งดูประหนึ่งจะเป็นมนตราที่มี
ความขลังนั้น ก็ใช่ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในทุกวงการ เพราะอักษรย่อบาง
ตัว ย่อมาจากต้นแบบที่ความหมายต่างกันมาก เช่น SL อาจแปลว่า เงินที่ให้
นักศึกษากู้ยืมก็ได้ หรือ ห้องสมุดซอฟแวร์ก็ได้ การใช้ศัพท์แสงในรูปแบบใหม่จึง
ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าศัพท์แสงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของ
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ชาการและปั ญ ญาความคิ ด ที่ แ ท้ จ ริ ง ก็ค วรจะได้ รับ การ
เผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจในวงกว้าง
34. อุ ด มศึ กษาเติ บโตขึ้ นมาด้ วยวั ฒ นธรรมลายลั ก ษณ์ เราจึ ง มี คํ า ว่ า
“เรียนหนังสือ” สํานวนอังกฤษว่า “คุณเรียนสาขาอะไร” ใช้ประโยคว่า “What
do

you

read?” แหล่งความรู้ไม่ว่าจะในสาขาใดจึงเป็นในรูปของหนังสือ

ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ (archive) ซึ่งมีความสําคัญมาแต่โบราณกาล ในยุค
หลังมีการใช้คําว่า resource centre (34/1) ซึ่งครอบคลุมความหมายได้กว้างกว่า
ขณะนี้มีความเข้าใจผิดว่า ความรู้ทุกสาขาเรียนได้จากโลกไซเบอร์ โดยผ่าน
search engine หรือ database (34/2) ซึ่งมีข้อมูลที่กว้างขวางกว่าหอสมุดใดๆ บน
พื้นพิภพนี้ ซึ่งไม่เป็นความจริง ความรู้มากหลายยังอยู่ในรูปของหนังสือ และ
ต้นฉบับลายลักษณ์ ข้อมูลปฐมภูมิต่างๆ จํานวนมากที่มีอยู่ในหอจดหมายเหตุยัง
ไม่ได้รับการปรับเข้าระบบดิจิตัล ถึงกระนั้นก็ดี มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัย
จะต้องเรียนรู้วิธีการแผนใหม่ในการสืบค้นข้อมูล และในขณะเดียวกัน ผู้เรียนรุ่น
ใหม่ก็ยังจําเป็นจะต้องเข้าใจคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าแบบเก่าอยู่
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35. เป็นที่เชื่อกันว่าทรัพยากร (resource: 35/1) ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น
ได้น้ัน เป็น human resources

ทรัพยากรทั้งหลายทั้งปวงในรูปแบบต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยจําต้องหามา จึงเป็นการนํา resources อันหลากหลายไปสนองการ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งก็ดูจะเป็นกิจที่สง่างาม แต่ความหมกมุ่นอยู่กับเรื่อง
ของวัตถุและทุนก็ทําให้ความคิดของผู้คนในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเปลี่ยนผันไป
คือ ชอบที่จะพูดถึง capital (35/2) หรือ input (35/2) จึงสังเกตได้ว่า วัตถุนิยม
(ซึ่ ง ไม่ จํ า เป็ น จะต้ อ งเป็ น ความหมายเชิ ง มาร์ ก ซิ ส ต์ ) เข้ า มาเบี ย ดบั ง โลกแห่ ง
ความคิดของปัญญาชนรุ่นใหม่ มีการมองมนุษย์เป็นทุน (human capital) มีการ
มองวัฒนธรรมเป็นทุน (cultural capital) อีกเช่นกัน ถ้าภาษาเป็นตัวบ่งชี้การมอง
โลก ความเปลี่ยนแปลงที่มากับภาษาในปัจจุบันที่เป็นสิ่งที่น่าศึกษาไม่น้อยเลย
36. คําว่า “เงินหลวง” ไม่อาจหาคําแปลเป็นภาษาตะวันตกได้ เพราะใน
บริบทของสังคมไทย เงินของพระราชาก็ใช่ว่าพระราชาจะสามารถใช้ได้ตามพระ
ราชอัธยาศัยเสมอไป ประมุขของเราเช่นรัชกาลที่ 3 ทรงหาเงินใส่ท้องพระคลัง
ไว้จนคนรุ่นลูกรุ่นหลานสามารถ “ซื้อบ้านเมืองกลับคืนมา” ได้ในกรณีพิพาทกับ
มหาอํานาจตะวันตก ท้ายที่สุด เงินของพระราชาก็คือบรรพบุรุษของ “public
money” (34/1) ในลักษณะหนึ่งนั่นเอง ซึ่งน่าประหลาดที่เรายังไม่ยอมเลิกใช้คําว่า
“เงินหลวง” (ซึ่งถ้าแปลว่า “royal money” [36/1] ก็จะไม่สื่อความที่ตรงตามความ
เป็นจริง) อันที่จริง ความช่วยเหลือจากรัฐ (state support: 36/2) ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับก็คือ เงินจากภาษีอากร (taxpayers’ money: 36/1) นั่นเอง ถ้าเช่นนั้น
มหาวิทยาลัยของรัฐก็คือ มหาวิทยาลัยของประชาชน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยมากกว่านี้ มิให้ดําเนินกิจการใดๆ ที่มิได้เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา
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37. คนไทยชอบทํ า บุ ญ ด้ ว ยการสร้ างวั ด หรื อ ด้ ว ยการสร้ าง
สถานพยาบาล

เป็นการให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนอันเป็นรูปธรรม คือเป็น

การให้ (donation: 37/1) ที่อาจจะมิได้ส่งผลในชีวิตนี้ แต่สําหรับชาวพุทธบางคน
อาจจะพอใจกับการหวัง ผลบุญในชี วิตหน้า การทําบุญด้ วยการบริ จ าคให้ กับ
สถาบันการศึกษาเป็นของใหม่ แม้รัฐจะสร้างระบบภาษีอากรที่เอื้อต่อการบริจาค
ให้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา แต่ ก็ ดู จ ะยั ง ไม่ เ กิ ด มรรคผลอั น ใด ต่ า งจากในบาง
ประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการบริจาคให้กับสถาบันการศึกษากระทํากัน
มาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิบางแห่งหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับประเทศในแดน
ไกล ซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้น การสร้างวิทยาการด้านแพทยศาสตร์ข้ึนมาจนมี
คุ ณ ภาพดั ง ที่ เ ห็ น กั น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ก็ ไ ด้ รั บ อานิ ส งส์ จ ากเงิ น บริ จ าคของมู ล นิ ธิ
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกตะวันตกพึ่งตนเองได้เพราะมีกองทุน
(endowment fund) จํานวนมหาศาล ซึ่งถ้าบริหารอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
ก็จะทําให้มหาวิทยาลัยนั้นทําบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นําของอุดมศึกษาได้ จริง
อยู่ เงิ น บริ จ าคมิ ไ ด้ ไ หลเข้ า มาโดยอั ต โนมั ติ แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งทํ า สิ่ ง ที่
เรียกว่าการหาทุน (fundraising: 37/2) ซึ่งเป็นความสามารถที่วงการอุดมศึกษา
เรียกร้องจากผู้บริหาร ในบางครั้งมหาวิทยาลัยอาจต้องยอมรับโดยดุษณีว่าตน
ขาดความจั ด เจนในด้ า นนี้ จึ ง จํ า ต้ อ งไปพึ่ ง องค์ ก รที่ รั บ จ้ า งหาทุ น เป็ น อาชี พ
(professional fundraiser) สําหรับประเทศไทยนั้น การหาทุนในลักษณะดังกล่าว
ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้น การหาเงินมาอุดหนุนมหาวิทยาลัย

จึงยังมี

รูปแบบที่ไม่หลากหลายนัก และก็ยังมุ่งไปที่รายได้จากค่าหน่วยกิต ดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ในปัจจุบันมีวิทยาการสาขาหนึ่งที่เรียกตนเองว่า social

enterprise

(37/2) ซึ่งมีความหมายที่หลากหลายมากอันอาจรวมถึงสังคมสงเคราะห์ แต่ใน
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ลักษณะหนึ่งเป็นการนํามหาวิทยาลัยไปเชื่อมโยงกับสังคม เพื่อที่จะแสวงแนวทาง
ในการหาทุน ถ้าทําอย่างพอเหมาะพอดีและอย่างมีศักดิ์ศรี ก็มิใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ
แต่ประการใด เคยมีผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษในสาขา Social Enterprise ได้มา
เป็ น วิ ท ยากรในการฝึ ก อบรมในประเทศไทย และได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในด้านนี้ไว้ด้วยความมั่นใจมาก เมื่อได้รับคําถามจากผู้เข้ารับการ
อบรมชาวไทยว่า “ถ้ามหาวิทยาลัยหมกมุ่นในเรื่องนี้มากเกินไป จนถึงขั้นที่จะไม่
ฟังคําวิจารณ์จากนักวิชาการของตัวเอง จะมีผลกระทบต่อการสร้างสํานึกในด้าน
ปัญญาและจิตวิญญาณ (intellectual and spiritual: 2/1) หรือไม่” ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญก็เกิดความงุนงงเป็นอันมาก เพราะดูจะลืมตัวไปว่าบทบาทหน้าที่
ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างความรู้และปัญญา
บทสรุป: มีทางออกหรือไม่สําหรับอุดมศึกษายุคใหม่
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่ได้เสนอไว้ข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่
ชั ด เจนในบางประการ ส่ ว นที่ ชั ด เจนที่ สุ ด เป็ น เรื่ อ งของบทบาทของครู แ ละ
นักศึกษา ซึ่งแต่เดิมร่วมกันก่อตัวขึ้นมาเป็นประชาคมของศึกษิต (community of
scholars) ซึ่งได้ถูกกลืนกินไปเสียแล้วด้วยกระบวนทัศน์และกระบวนการใหม่ที่มุ่ง
การผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองลู ก ค้ า ณ จุ ด นี้ เราจํ า เป็ น ต้ อ งยอมรั บ โดยดุ ษ ณี ว่ า
มหาวิทยาลัยของไทยในหลายๆ กรณีทําเกินกว่าความต้องการของสังคม ทําเกิน
กว่าความต้องการของตลาด คือทํากิจของการโฆษณา เรียกลูกค้าให้ซ้ือสินค้า
ฟุ่ ม เฟื อ ย หรื อ สิ น ค้ า ที่ ด้ อ ยคุ ณ ภาพด้ ว ยราคาที่ สู ง เกิ น ควร อย่ า ว่ า แต่ จ ะ
พิจารณาด้วยจรรยาบรรณของนักวิชาการเลย แม้แต่ด้วยจรรยาบรรณของพ่อค้า
ก็ไม่น่าจะยอมรับได้แล้ว กระบวนการผลิตและจําหน่ายสินค้าจึงมิได้เกิดจาก
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ความต้ องการจากภายนอกเสมอไป แต่ กิ เ ลสเป็ น ตั วขั บ เคลื่อ นการยั่ ว ยุ จ าก
ภายในระบบอุดมศึกษาเอง ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพิจารณาตัวเอง พูดกันตาม
ความเป็นจริง มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่ต้องการเลี้ยงตัวเองอาจจะรักษา
เกียรติภูมิของอุดมศึกษาไว้ได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเสียอีกในบางครั้ง
ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น นักศึกษาจํานวนไม่น้อยอาจจะไม่สํานึกว่าตน
กําลังถูกหลอก แต่สําหรับครูน้ัน สังเกตได้ว่า ถ้าไม่เกิดความขัดข้องใจที่ต้อง
เข้าไปร่วมขบวนการของการผลิตและจําหน่ายสินค้า ก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ยินดี
และยินยอมเป็นเครื่องมือให้แก่ขบวนการนี้เสียเลย เพราะเป็นการเสริมรายได้
ด้วยวิธีการที่เป็นทางการภายใต้การนําของมหาวิทยาลัยเอง อันที่จริง เรื่องการ
ลดทอนความสําคัญและเกียรติภูมิของครูน้ัน อาจเกิดจากความเข้าใจผิดที่ว่า
การบริหารที่ดีที่สุด ซึ่งใช้ได้ผลมาแล้วในระบบของตลาดและอุตสาหกรรม อาจ
ถ่ายโอนมาใช้กับอุดมศึกษาได้ ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า ในระบบของการจัดการที่
เลียนแบบธุรกิจ และในระบบที่ IT

เพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้นทุกที ครูมิได้หมด

บทบาทไป หรือต้องลดบทบาทลงไป แต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนบทบาท
และวิธีการทํางานของครู ถ้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับครู เรื่องของวิทยาทานก็
เป็นอันต้องตกไปโดยปริยาย
สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้ก็คือ ขณะนี้ครูที่ดีมีความทุกข์ มีความอัดอั้นตันใจ
ถ้ามีโอกาสไปมีอาชีพอื่นก็อาจจะไม่ลังเลที่จะทํา หรือไม่ก็หาทางเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด ก็จะมีแต่ครูที่รักศิษย์ รักชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างเต็มเปี่ยมเท่านั้น
ที่ยังอดทนต่อสภาพปัจจุบันได้ ความทุกข์นี้มิได้เกิดจากการที่ได้รับเงินเดือนน้อย
ไม่พอกิน ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่เป็นเพราะถูกแย่งเวลาจากการสอนและการ
วิจัยไปใช้กับการสนองระบบการประเมินอันซับซ้อนเกินพอดี จริงอยู่ตราบใดที่รัฐ
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ยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยอยู่ การประเมินจําเป็นต้องมี เพื่อพิสูจน์ด้วยความ
โปร่ ง ใสว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ “เงิ น หลวง” ด้ ว ยความถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพ (ถึงมหาวิทยาลัยเอกชนที่มิได้รับเงินอุดหนุนก็จําเป็นต้องมีระบบ
ประเมิ น) การที่มี ท้ังระบบประเมิ นด้ วยตนเอง และระบบประเมิ นโดยองค์ กร
อิสระจากภายนอกนั้น โดยหลักการถือว่าชอบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีอัจฉริยะด้านการ
จัดการคนใดที่สามารถคิดระบบประเมินที่มีความชัดเจนและความแม่นตรงสูง
และในขณะเดี ย วกั น ก็ ง่ า ย กะทั ด รั ด และตรงประเด็ น อาจจะต้ อ งมี ก าร
“ประกวดแบบ” ในระดับชาติดังเช่นที่ทํากันในวงการสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งระบบประเมินที่ผู้ถูกประเมินยอมรับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์อย่างแท้จริง
ผู้เขียนเคยไปเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์
(U.C. Berkeley) ในสหรัฐอเมริกา และก็ต้องยอมรับว่าระบบการประเมินการ
สอนโดยผู้เรี ยน โดยเฉพาะภาคบรรยายนั้ น เป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง ต่อผู้สอน
ช่ ว ยให้ ค รู ป รั บ ตั ว เองให้ เ ป็ น ครู ที่ ดี ข้ึ น แต่ นั่ น ก็ ห มายความว่ า มี เ งื่ อ นไขบาง
ประการซ่อนอยู่ในระบบ นักศึกษาจะต้องเอาจริงเอาจังต่อระบบประเมิน และมี
วุฒิภาวะพอที่จะประเมินงานของครูอย่างสร้างสรรค์ ถ้าระบบของไทยยังไปไม่ถึง
จุดนั้น เราก็จําเป็นจะต้องพัฒนาศิษย์ของเราให้ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ ถ้านักศึกษา
ได้ รับ “วิ ทยาทาน” จากครู เขาคงจะไม่ ประเมิ นงานของครู ในระดับเดี ยวกับ
“สินค้า” ที่หาซื้อได้ทั่วไปเป็นแน่
การที่ผู้เขียนอ้างแนวคิดของ วิลเฮล์ม ฟอน ฮุมโบลดท์ มาหลายครั้ง
มิใช่เป็นการตกหลุมพรางของอุดมคติที่ล้าสมัย แต่เป็นเพราะได้คิดไตร่ตรองดู
แล้วว่า ความคิดของท่านผู้นี้สามารถนํา มาปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ย นแปลงไปได้ จะขออนุญ าตกล่า วย้ํา อีก ครั้งหนึ่ง ว่า มหาวิท ยาลัย แบบ
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ฮุมโบลดท์เป็นแหล่งที่ให้เสรีภาพกับคนหนุ่มสาวที่จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะกับ
ความต้องการและความสามารถของตน มหาวิทยาลัยคือสถาบันที่เอื้อให้ปัจเจก
บุคคลสร้างวุฒิภาวะให้กับตนเอง จากมุมมองของศิษย์เก่าเยอรมันจากประเทศ
โพ้นทะเล ผู้เขียนอดคิดไม่ได้ว่าเยอรมนียอมเสียสละมากเกินไปในการดําเนินการ
ตาม Bologna Declaration (1999) ด้วยการยอมปรับระบบให้เข้ากับระบบกลาง
มีการลดการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย จาก 13 ปี ลงเหลือ 12 ปี และจัดทํา
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข้ึ น เป็ น ครั้ ง แรกในประวั ติ ศ าสตร์ อุ ด มศึ ก ษาของ
เยอรมันโดยใช้เวลาศึกษา 3 ปี อันเป็นระบบที่รัดรึงตายตัวเกินไปเสียจนนักศึกษา
ไม่มีโอกาสที่จะคิดเอง เลือกเอง ค้นพบเอง ทั้งนี้เพราะอุดมศึกษาของเยอรมัน
ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ซึ่งผู้ ที่

สันทัดกรณีในเรื่องนี้ คือประเทศอังกฤษ ใช้เวลาหลายศตวรรษกว่าจะหาทาง
ออกที่เหมาะสมได้ มหาวิทยาลัย เช่น ออกซฟอร์ด และ เคมบริดจ์ แม้จะโดด
เด่นในฐานะ “มหาวิทยาลัยวิจัย” ในโลกยุคใหม่ ก็ไม่ยอมลดความสําคัญของ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ล งไปแต่ ป ระการใด เพราะรู้ จัก ผ่ อ นสั้ น ผ่ อ นยาว
ระบบ “มนุ ษ ย์ สั ม ผั ส มนุ ษ ย์ ” ด้ ว ยการให้ ค รู กั บ ศิ ษ ย์ พ บกั น ตั ว ต่ อ ตั ว ยั ง คง
ประสิทธิภาพดั้งเดิมไว้ได้ แทนที่ IT จะเข้ามาทําให้ระบบเดิมล้าสมัยไป ในทาง
ตรงกันข้าม IT กลับกลายมาเป็นตัวเสริมให้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างครู
กับศิ ษย์ นําไปสู่การเจริ ญปัญ ญาได้ ดียิ่ง ขึ้ น เยอรมนี ไ ม่ มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้จาก
ประสบการณ์ในลักษณะที่ว่านี้ จากเสรีภาพทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแบบฮุม
โบลดท์ อุดมศึกษาเยอรมันเบนทิศทางไปสู่หลักสูตร “สําเร็จรูป” ที่ค้านกับขนบ
อุดมศึกษาอันยาวนานของตน
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ประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทของครูในโลกที่ IT เป็นใหญ่มีความสําคัญอย่าง
ยิ่งยวด เพราะศักยภาพอันมหาศาลของ IT เอื้อต่ออุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
แบบฮุมโบลดท์ นั่นคือการให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่จะเลือกเฟ้นความรู้ที่ตนต้องการ
จากข้อมูลอันมหาศาล ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน แต่เดิมความรู้อยู่กับครู อยู่กับ
หนังสือ อยู่กับห้องสมุด ปั จจุบันผู้เรียนมีแหล่ง ข้อมูลที่กว้างกว่าเดิม มากนั ก
และนั่นคือปัญหา ที่กวี แบร์ทอลท์ เบรชท์ (Bertolt Brecht) เสนอไว้ให้ “เรียน
วิธีการเรียนรู้” นั้น เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทํายาก ผู้เรียนมีเวลาพอหรือที่จะลองผิด
ลองถูกเป็นเวลาแรมปีในการกลั่นกรองความรู้ ครูจึงยังคงความสําคัญอยู่ ครู
คือผู้ที่ช่วยกลั่นกรองข้อมูลอันมหาศาลเหล่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ก้าวหน้าใน
ด้านวิชาความรู้ไปในแนวที่เหมาะสมกับตน ครูจึงยังสามารถทําหน้าที่เป็นผู้ชี้ทาง
ให้แก่นักศึกษาได้

มิใช่ทําหน้าที่เพียง “บอกวิชา” หน้าที่ของครูยิ่งยากขึ้น

กว่าเดิม สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องให้เวลากับครูให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มิใช่เอาพันธนาการต่างๆ นานาไปบีบคั้นครูดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มาตรการ
แก้ไขที่เร่งด่วนที่สุดคือการรวมตัวกันขอเจรจากับหน่วยงานของต่างๆ ของรัฐ ที่
ในปัจจุบันต่างคนต่างประเมินมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ที่ต่างกันให้ร่วมกันปรับ
ระบบด้วยการใช้เกณฑ์เดียวกันหรือเกณฑ์ที่พ้องกัน นอกจากนี้ก็ควรจะวิงวอน
ให้ยกเลิกหรือปรับระบบอันยุ่งยากซับซ้อน เช่น มคอ. ให้รวบรัด เรียบง่าย และ
ตรงเป้า โดยกําหนดเพียงกรอบกว้างๆ ให้มหาวิทยาลัยหาทางกํากับกระบวนการ
ดําเนินการด้วยตนเอง อันน่าจะตอบสนองสาขาวิชาอันหลากหลายได้ จริงอยู่
มหาวิทยาลัยต้องยอมรับว่า ถ้ายังใช้ “เงินหลวง” ก็ต้องยอมรับการกํากับและ
การประเมิน แต่ระบบที่เป็นอยู่เป็นตัวทําลายมหาวิทยาลัยโดยปริยาย เพราะ
เป็นระบบที่ทําให้นักวิชาการไม่ได้ทํางานวิชาการ
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ในเมื่ออุดมศึกษาเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาเพื่อทวย
ราษฎร์ (mass education) และมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยจําจะต้องปรับตัวไป
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อทวยราษฎร์ (mass university) เราจะยังรักษามาตรฐานและ
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยไว้ได้อย่างไร ประเทศไทยมีประสบการณ์ไม่น้อย
เลยในด้านของการจัดการในรูปของ มหาวิทยาลัยเปิด (open university) ทั้งในแบบ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ม่ จํ า กั ด รั บ และมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส อนทางไกล เราได้ ใ ช้
เทคโนโลยีเท่าที่มีอยู่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้มาแต่เริ่มต้น สิ่งที่เราควรจะตอก
ย้ําในเรื่องของ mass university ก็คือ เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ มหาวิทยาลัย
เพื่อทวยราษฎร์จะดําเนินไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนที่แห่แหนกันเข้ามาเรียนเป็น
จํานวนมหาศาลเอาจริงเอาจังกับบทบาทของตนในฐานะผู้เรียน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ในขณะที่ครูก็ต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ในการสนองตอบความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น (ซึ่ งไม่ อาจจะดํ า เนิ น ไปได้ ใ นรู ปแบบหนึ่ ง -ต่ อ -หนึ่ ง ของ
ออกซฟอร์ด และ เคมบริดจ์) โดยใช้ IT เป็นเครื่องช่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้า
มองปัญหาในลักษณะนี้ mass university สามารถที่จะอ้างได้ว่าตนเป็นทายาทสาย
ตรงของมหาวิทยาลัยแบบฮุมโบลดท์ ขนาดอาจเปลี่ยนไป รูปแบบอาจเปลี่ยนไป
วิธีการเรียนรู้อาจเปลี่ยนไป แต่ปรัชญาการศึกษามิได้เปลี่ยน มหาวิทยาลัยเพื่อ
ทวยราษฎร์ ให้ เสรี ภาพแก่ ผู้ เรี ยนโดยมี ครูเป็นพี่ เลี้ ยง เป็นแหล่งที่จะฝึกฝนวิ ชา
learning how to learn ได้อย่างดีที่สุด
เมื่ อ ได้ เ อ่ ย ถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ทวยราษฎร์ แ ล้ ว ก็ จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ย้อนกลับไปพิจารณาต้นแบบมหาวิทยาลัยเพื่อทวยราษฎร์ของไทยที่รัชกาลที่ 3
ได้ พ ระราชทานไว้ ใ ห้ แ ก่ ป วงชนชาวไทย (การเรี ย ก “จารึ ก วั ด โพธิ์ ” ว่ า เป็ น
university in stone ต้องถือว่าเป็นการมองประเด็นที่ไม่ลึกซึ้งพอ เพราะยึดติดแต่
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เพียงรูปลักษณ์ภายนอก) ข้อจํากัดของต้นแบบที่ท่าเตียนของเราก็คือ แผ่นศิลา
ขาดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของสมองกลยุคใหม่ จารึกวัดโพธิ์ทําให้
ทันสมัยได้ยาก พูดด้วยภาษาปัจจุบันคือไม่เปิดทางให้สําหรับการ “update” แต่
หลักการที่ว่าความรู้และภูมิปัญญาเป็นของกลางที่มหาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้
ถือได้ว่าเป็นหลักการที่ประเสริฐที่สุด และเราก็ไม่ควรลืมที่ว่า Rama III et al. ได้
ทําหน้าที่ของครูที่ดี ในการจัดการความรู้ด้วยการกลั่นกรองเอาสิ่งที่มีคุณภาพ
และคุณค่ามาเผยแพร่ไว้ช้นั หนึ่งแล้ว เราอาจกล่าวถึง “ต้นแบบจากวัดโพธิ์” (The
Wat Pho Model)

ได้อย่างเต็มปาก22 ซึ่งอาจจะนํามาปรับใช้กับหลักการของ

มหาวิทยาลัยแบบฮุมโบลดท์ได้เป็นอย่างดี เราอาจจะต้องเบนความสนใจไปจาก
มหาวิ ท ยาลัย ทํา การค้ า (ไม่ ใ ช่ ม หาวิ ทยาลั ยหอการค้ าฯ) สั กระยะหนึ่ง แล้ ว
รณรงค์ เรียกร้อง ให้เกิดการรวมตัวของผู้รู้ ซึ่งพร้อมที่จะธํารงไว้ซึ่งหลักการ
ของวิ ท ยาทาน สิ บ กว่ า ปี ม าแล้ ว ที่ นั ก การเมื อ งท่ า นหนึ่ ง ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ริเริ่มก่อตั้ง “ศาสตราจารย์สโมสร”ขึ้น ซึ่ง
เมื่อนักวิชาการเหล่านั้นได้มาชุมนุมกัน ก็ได้ปวารณาตนเอาไว้ว่าพร้อมที่จะร่วม
กิจกรรมที่เป็นวิทยาทาน แต่เมื่อนักการเมืองท่านนั้นหมดวาระไป กิจการของ
ศาสตราจารย์สโมสรขาดช่วงไป เพราะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการคือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีงานล้นมืออยู่แล้ว
การนํ า แนวคิ ด ของฮุ ม โบลดท์ ท่ี ว่ า ด้ ว ยอุ ด มศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ของ
ผู้เรียน มาผนวกกับการสั่งสมและเผยแพร่ความรู้เพื่อกิจสาธารณะของรัชกาลที่
3 ผนวกเข้าอีกชั้นหนึ่งกับระบบอาสาสมัครของผู้รู้ที่พร้อมจะให้วิทยาทาน โดยใช้
22

ผู้เขียนได้รับข้อเสนอแนะจาก ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ให้นํา
ความคิดเรื่องต้นแบบจากวัดโพธิ์มาอธิบายให้เข้ากับบริบทของปัจจุบัน
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IT เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน การคิดในแนวนี้น่าจะเหมาะสมกับยุคสมัย
แหล่งเรียนรู้ใหม่อาจจะมิใช่มหาวิทยาลัยในรูปแบบที่รู้จักกัน อาจจะไม่มีการ
ประสาทปริญญา แต่อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนด้วยระบบการเรียน
การสอนแบบออกฟอร์ดและเคมบริดจ์ก็ยังได้ โดยใช้ IT เป็นตัวสื่อ การโหยหา
ความรู้ในหมู่มหาชนมีอยู่อย่างแน่นอน โครงการวิจัยการวิจารณ์ ซึ่ง สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ทุนต่อเนื่องมาเป็น ทศวรรษได้ทดลองเปิด
“คลีนิคการวิจารณ์” ขึ้น ในด้านการเขียนสร้างสรรค์ และวรรณกรรมวิจารณ์
ปรากฏว่ามีผ้ตู ิดต่อขอความช่วยเหลือเป็นจํานวนมากเกินกว่านักวิจัยเพียงไม่กี่คน
จะตอบสนองได้ งานในลักษณะนี้ควรจะเหมาะสําหรับ “ศาสตราจารย์สโมสร”
บทความฉบั บ นี้ เ ริ่ ม ต้ น จากการพิ เ คราะห์ ห ลั ก การทั่ ว ไปที่ ว่ า ด้ ว ย
อุดมศึกษา โดยเน้นแนวคิดแบบไทยที่ว่าด้วยวิทยาทานและบทบาทของครู แล้ว
ใช้บททดลองของการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ ที่มีผู้นํามาใช้ในกิจกรรมอุดมศึกษา
ในปัจจุ บัน เปรี ย บเที ย บกับมโนทัศ น์แบบประเพณี ผลปรากฏว่ า “คํา ” มิ ไ ด้
หมายถึงแต่เพียง “คํา” แต่คําที่เปลี่ยนไปบ่งบอกถึงความคิดที่เปลี่ยนไป อัน
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแวดวงอุดมศึกษาที่ดูจะถลําลึกลงไปใน
กิจการเชิงธุรกิจ ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงตัวเสริม แต่ได้กลับกลายมาเป็นตัวชี้นํา
ทิศทางของอุดมศึกษาไปอย่างที่เรามิได้คาดคิดมาก่อน ปรากฏการณ์ที่กล่าวมา
นี้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ และแม้แต่โลกตะวันตกอันเป็นต้นแบบของอุดมศึกษา
ที่ ไ ด้ ส ร้ า งคุ ณู ป การไว้ ม ากมายให้ แ ก่ โ ลกก็ มิ อ าจหนี บ่ ว งกรรมที่ ก ล่ า วมานี้ ไ ด้
สําหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุดมศึกษาของไทยนั้น อาจจะมีท้ังที่คิดว่าระบบใหม่น้ี
เหมาะสมแล้ว และผู้ที่ยังคิดหาทางออกไม่พบ ผู้เขียนก็เพียงแต่จะขอเสนอว่าให้
แสวงหาทางสายกลางระหว่างวิทยาทานกับการหารายได้ ซึ่งในกรณีหลังนี้น่าจะ
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เป็นเพียงแค่เครื่องช่วยให้มหาวิทยาลัยได้ทําหน้าที่ในการให้วิทยาทานต่อไป โดย
ไม่ ป ระสบภาวะล้ ม ละลาย หาใช่ เ ป็น จุด หมายปลายทางของมหาวิ ทยาลั ยไม่
เพราะมหาวิทยาลัยมิใช่ธุรกิจ แม้จําจะต้องหยิบยืมเครื่องมือบางอย่างจากธุรกิจ
มาใช้
มีคําคมจากนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส อัลเฟรด์ เดอ มิวเซ (Alfred de
Musset: 1810-1857) จากละครเลื่องชื่อของเขาชื่อ ลอเรนซัชชิโอ (Lorenzaccio)
ความว่า “แต่เดิมความชั่วเป็นเพียงเสื้อผ้าห่มกาย บัดนี้มันเกาะติดเข้าไปถึงเนื้อ
หนังจนแกะไม่ออกเสียแล้ว” อุดมศึกษาไทยน่าจะได้คิดจากคําคมนี้บ้าง แม้ว่า
คําของมิวเซอาจจะแรงเกินไปสําหรับเรา
สําหรับสมาชิกของประชาคมอุดมศึกษาที่ต้องการจะสืบทอดพระราช
ปณิธานของรัชกาลที่ 3 ต่อไปในด้านของการสร้างทานบารมีด้วยการมอบภูมิ
ปัญญาให้เป็นสมบัติสาธารณะ ข้อเสนอที่ว่าด้วยการก่อตัวของ “ศาสตราจารย์
สโมสร” อาจจะเป็นทางออกที่มีความสง่างามไม้น้อยเลยสําหรับอุดมศึกษาไทย

----------------------
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ประวัติผู้เขียน
เจตนา นาควั ช ระ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ได้ รับทุนรั ฐบาลไปศึกษา
ต่ อ ในยุ โ รป จบปริ ญ ญาตรี ส าขาภาษาปั จ จุ บั น
จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge)

และ

ปริ ญ ญาเอกสาขาวรรณคดี เ ปรี ย บเที ย บจาก
มหาวิทยาลัยทือบิงเงน (Tübingen) เป็นอาจารย์
รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เคยดํารงตําแหน่ง
บริหารในมหาวิทยาลัย ฯ และเกษียณอายุราชการในตํ าแหน่ ง ศาสตราจารย์
ระดับ 11 มีผลงานตีพิมพ์เป็นภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในสาขาวรรณคดีศึกษา วัฒนธรรมเปรียบเทียบ การวิจารณ์ศิลปะ
สาขาต่างๆ และอุดมศึกษา เคยดํารงตําแหน่ง Deputy Director ของ SEAMEO
Secretariat และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ ของราชการ และ
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชน ได้ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ จาก
มหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ รวม 6 แห่ง ล่าสุดจาก Tübingen University
เยอรมนี ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร สถาบันคลังสมองของชาติ
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