คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2536

ชีวิตบรรณาธิการ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเปนบรรณาธิการ `อาชีพ' มาแตป 2506 เริ่มไตเตาจากการทําหนังสือ
โรงเรียนมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา ในระหวางที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจาก
มีสวนชวยจัดทําหนังสืออนุสรณประจําปของคณะศิลปศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรแลว ยังมี
บทบาทในการจัดทําหนังสือ `นิตยสาร' รายสะดวกชื่อพัฒนาสารอีกดวย แตจุดหักเหแหงชีวิต
กลับอยูที่การเขารวมคณะบรรณาธิการ สังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษาและฉบับบัณฑิต
ชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางป 2507-2511 เปนชวงแหงการฝกปรือวิทยายุทธดาน
การขีดเขียนอยางสําคัญ
เมื่อผมกลับจากประเทศอังกฤษในป 2515 ก็เริ่มรับผิดชอบเปนบรรณาธิการ
วารสารธรรมศาสตร โดยที่ในขณะเดียวกันก็เปนผูเขียนประจําคอลัมน "เมืองไทยมิใชกรุงเทพฯ"
ในสังคมศาสตร ปริทั ศน แมภ ายหลั ง มีการจัดทํ าสังคมศาสตรปริทัศนฉบับวิชาการ ผมก็มี
ตําแหนงเปนบรรณาธิการรวม จนมีการกลาวหาทั้งตอหนาและลับหลังวา ผมเปนบรรณาธิการ
ผูกขาดในวงวิชาการสังคมศาสตร ซึ่งมีมูลความจริงอยูบาง แตสภาพการณทั้งหมดนี้ก็สิ้นสุดลง
เมื่อเกิดการรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 ผมยุติ `อาชีพ' บรรณาธิการเกือบโดยสิ้นเชิง แม
ภายหลังจะรวมอยูในคณะบรรณาธิการของวารสารเศรษฐศาสตร อันสมาคมเศรษฐศาสตรแหง
ประเทศไทยเปนเจาของ ความกระฉับกระเฉงในการทํ างานเหือดหายไปพรอมกับเหตุการณ
ตุลาคม 2519 ความหฤโหดของเหตุการณครั้งนั้นยังคงติดตาตรึงใจมาจนถึงบัดนี้
เมื่อสิ้นรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ผมกลับมาชวยจัดทํา วารสารธรรมศาสตร
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ ดํารงตําแหนงบรรณาธิการ ครั้นในป 2526
เมื่อคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มออก วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
ผมก็ไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนงบรรณาธิการนับแตบัดนั้นจนบัดนี้
ดวยเหตุที่ผมเปนบรรณาธิการ `อาชีพ' มาเปนเวลาชานาน คลุกคลีอยูในวงการ
หนังสือมากวาสามทศวรรษ ผมจึงมองเห็นอนิจลักษณะของวารสารวิชาการไดคอนขางชัดเจน
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บทสรุปของผมก็คือ วารสารวิชาการมีวงจรชีวิตของมัน วงจรชีวิตดังกลาวนี้สั้นยาวแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับตัวแปรอยางนอย 2 ตัว คือ บรรณาธิการ และสิ่งแวดลอมในชุมชนวิชาการ
ในทศวรรษ 2500 เมื่อผมยังเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวารสาร
วิชาการที่โดดเดนในวงวิชาการสังคมศาสตรเพียง 2 ฉบับ คือ วารสารรัฐประศาสนศาสตร
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และวารสารสังคมศาสตร (คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
ความโดดเด น ของวารสารวิชาการทั้งสองฉบับนี้เกิดจากการเพิ่มจํ านวนอาจารยรุนหนุมสาว
ไฟแรงของสถาบันทั้งสอง สถาบันอื่นยากที่จะผลิตวารสารวิชาการได เนื่องจากถูกครอบงําโดย
`สํ านักวิชาการขุนนาง' การเรียนการสอนตองพึ่งขาราชการจากกระทรวงทบวงกรมตางๆเปน
ผูบรรยาย และดวยการครอบงําของ `สํานักวิชาการขุนนาง' มหาวิทยาลัยหลายตอหลายแหงจึง
มิไดมีนโยบายการผลิตและสรางอาจารย
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับความชวยเหลือจาก
มูลนิธิฟอรดในการผลิตอาจารยและในการผลิตงานวิชาการ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ วารสาร
รัฐประศาสนศาสตร มีมาตรฐานระดับหนึ่ง และออกจําหนายคอนขางตรงตอเวลา
สวนคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในยุคทศวรรษ 2500 ก็อุดมดวย
ขุนพลทางสังคมศาสตร ผูเยี่ยมยุทธจํ านวนมากพากันตบเทาเขาสูสํ านักนั้น เมื่อผมยังเปน
นักศึกษา ผมไดยินชื่อยอดขุนพล `โฉมฉาย สายหู ชูโต' แลว อาจารยประชุม โฉมฉายเปน
เสาหลักทางเศรษฐศาสตร ในขณะที่อาจารยพัทยา สายหูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
อาจารยสมศักดิ์ ชูโตทางความสัมพันธระหวางประเทศในสํานักนั้น
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ วารสารรัฐประศาสนศาสตร และ วารสารสังคม
ศาสตร จึงเปนขุมความรูที่สําคัญในสาขาวิชาสังคมศาสตรในทศวรรษ 2500 ในขณะที่วารสาร
สังคมศาสตรปริทัศน เปนแหลงประเทืองภูมิปญญาที่มีบทบาทสํ าคัญยิ่งในชวงเวลาเดียวกัน
แมสังคมศาสตรปริทัศน จะสิ้นอายุขัยดวยเหตุการณเดือนตุลาคม 2519 แตพัฒนาการของ
เหตุการณในเวลาตอมาก็บงบอกอยางชัดเจนวา วารสารทางภูมิปญญาไมสามารถอยูรอดได
ในทางธุรกิจ แตสําหรับ วารสารพัฒนบริหารศาสตร (ผูสืบมรดกตอจากวารสารรัฐประศาสน
ศาสตร) และวารสารสังคมศาสตร แมจะยังคงไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานที่เปนเจาของ แตก็
มีอาการลมลุกคลุกคลานเปนเวลาเกือบทศวรรษ บัดนี้ ผมถือวา วารสารสังคมศาสตรถึงแก
มรณกรรมแลว ในขณะที่วารสารพัฒนบริหารศาสตรมีอาการอัมพฤกษ นี้นับเปนอนิจลักษณะ
ของวงวิชาการในเมืองไทยโดยแท
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ในชวงปลายทศวรรษ 2510 ผมเห็นความกระตือรือรนของสาขาวิชาการตางๆ
ในการออกวารสารวิชาการของตนเอง แตเมื่อบรรณาธิการผูกระตือรือรนสิ้นหนาที่ลง วงจรชีวิต
ของวารสารนั้นๆ ก็จบสิ้นตามไปดวย วารสารศิลปศาสตรนับเปนตัวอยางที่ดีของความขอนี้
บุคลิกภาพและบารมีของบรรณาธิการมีสวนกํ าหนดคุณภาพและวงจรชีวิตของ
วารสารวิชาการอยางสํ าคัญ วารสารวิชาการหลายฉบับมีวัฏจักรแหงความรุงเรืองและความ
เสื่อมถอย ยุคที่รุงเรืองมักจะเปนยุคที่มีบรรณาธิการที่เขมแข็ง ทุกวันนี้ผูคนยังคงกลาวขวัญถึง
วารสารธรรมศาสตร ยุคชาญวิทย เกษตรศิริ วารสารเศรษฐศาสตร ยุคไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท
และ วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ยุคศรัณย วรรธนัจฉริยา
แตวารสารวิ ช าการอีก หลายฉบั บเช น เดีย วกัน ที่ไมเ คยมี ยุ คแหงความรุงเรือง
กลาวคือ เริ่มเสื่อมถอยนับตั้งแตวันที่ออกฉบับแรก อยางไรก็ตาม นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520
เปนตนมา ความเสื่อมถอยของวารสารวิชาการในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลายเปนปรากฏการณทั่วไป วารสารวิชาการฉบับแลวฉบับเลามีอันตองเปนไป สวนที่ยัง
`แข็งใจ' ดํารงชีพอยู ก็ไมสามารถออกตรงตอเวลา วารสารธรรมศาสตร ตองพึ่งบทความแปลใน
สัดสวนที่สําคัญ ความขอนี้เปนจริงสําหรับรัฐศาสตรสารดวย หากแตดวยสัดสวนที่ตํ่าลงมา
เมื่อผมรับตําแหนงบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ในป 2526
ผมไมเคยมีปญหาขาดแคลนตนฉบับบทความ บทความที่ไดรับมีมากพอแกการคัดออกในอัตรา 1
ตอ 3 ได ในบางชวงเวลา บทความบางเรื่องตองรอคิวในการจัดพิมพนานถึง 12 เดือน ในเวลานั้น
วารสารเศรษฐศาสตร ของสมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทยกําลังปดตนเอง วารสาร
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถึงยุคเสื่อมถอย เชนเดียวกับ
วารสารเศรษฐศาสตรปริทัศน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บทความวิชาการในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรจึงหลั่งไหลสู วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ซึ่งมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่ง
ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ กระแสของบทความที่เขาสู วารสารเศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตร เริ่มออนตัวลงอยางเห็นไดชัด ความเสื่อมถอยกําลังมาเยือน ทศวรรษแหงความ
รุงเรืองยุติลง แมวงจรชีวิตที่รุงเรืองจะยาวนานถึง 10 ป แตวารสารฉบับนี้ก็ไมสามารถแข็งขืน
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชนวิชาการได วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เริ่ม
ไมสามารถออกตรงตอเวลาในปที่ 11 เนื่องจากมีปญหาการขาดแคลนตนฉบับบทความที่มี
คุณภาพ ยอดจําหนายซึ่งเคยสูงกวา 90% ของจํานวนพิมพเริ่มตกตํ่าลงสูระดับไมเกิน 30%
ปรากฏการณดังกลาวนี้ไมยากแกการอธิบาย ดวยเหตุที่วารสารฯตีพิมพบทความที่อุดมดวย
สมการ เทคนิคการคํานวณ และแบบจําลอง ผูอานที่รับไมไดเริ่มตีจากไป บางคนถึงกับตอวาผม
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เป น การส ว นตั ว ที่ ตี พิ ม พ บ ทความลั ก ษณะนี้ เพราะเป น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว า ผมสั ด ทั ด
การวิเคราะหเชิงสถาบันมากกวาเชิงปริมาณ ผมก็ไดแตอธิบายวา ผมไมสามารถฝนกระแส
ของสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักได และโดยหลักการแลว ผมเปดกวางตอกระแสของสํานัก
เศรษฐศาสตรทุกสํานัก
อาจารยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีฉันทะทางวิชาการอยางจริงจังมีจํ านวน
ไมเกิน 10% และนี่เปนเหตุผลที่อธิบายวา เหตุใดความกาวหนาทางวิชาการในแขนงวิชาตางๆ
จึงเปนไปอยางเชื่องชา ในหมูอาจารยผูมีฉันทะทางวิชาการที่มีจํานวนไมเกิน 10% นี้ เกือบ
ทั้งหมดตอง `ปากกัดตีนถีบ' เพื่อดํารงชีวิตตามมาตรฐานชนชั้นกลาง ทั้งนี้ดวยการหารายไดเสริม
จากการทํางานวิจัย จากการสอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการเปนที่ปรึกษาธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ลําพังแตเงินเดือนราชการ ซึ่งตํ่ากวา
เอกชน 2-5 เทา ไมพอเพียงแตการธํารงมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นกลางได ในสภาวการณ
ดังกลาวนี้ การคาดหวังความกาวหนาทางวิชาการจากอาจารยมหาวิทยาลัย อาจเปนเรื่องที่ไมเปน
ธรรมนัก
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูหลังป 2529 มีสวนสําคัญในการทําลายวงวิชาการใน
เมืองไทย ผูคนที่มีความสามารถทางวิชาการจํ านวนมากพากันตบเทาเขาสูตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสามารถแสวงหารายไดอยางเปนกอบเปนกําจากการเก็งกําไร ผูคนเหลานี้
ใชเวลานานนับชั่วโมงในการเฝาจอโทรทัศนในแตละวันทําการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรัพย จริยธรรมในการทํางาน (work ethics) ถูกกัดกรอนอยางรุนแรง มิไยจะตองกลาว
ถึงสภาวะที่นักศึกษาบางคนขออนุญาตออกนอกหองบรรยายเพื่อไปสั่งซื้อขายหลักทรัพย
ในอีกดานหนึ่ง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนกระตุนใหเกิด
อาการกระหายขาวสาร อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยออกไปผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
บางคนเขาสูธุรกิจโฆษณา และบางคนประกอบธุรกิจขายขาวสารในดานตาง ๆ
บัดนี้ เศรษฐกิจฟองสบูและสังคมสารสนเทศกําลังดูดกลืนอาจารยมหาวิทยาลัย
ในไมชา ผูคนอาจพากันตั้งคําถามวา
อาจารยมหาวิทยาลัยหายไปไหน?
ถึงตอนนั้น บรรณาธิการวารสารวิชาการจะไมมีที่ยืนในมหาวิทยาลัย เพราะ
วารสารวิชาการกลายเปน `สิ่งชํารุดทางวัฒนธรรม' เสียแลว

