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เครื่องจักรกลแหงวิชาการ

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เครื่องถายเอกสาร ซึ่งเคยสงเสียงในยามทํ างานอยางหักโหม บัดนี้เงียบเสียงลง
ตามฤดูกาล ผลของการหักโหมทํ าใหเครื่องถายเอกสารจํ านวนมากชํ ารุดเสียหาย รานถายเอกสาร
ทั้งหลายขมีขมันซอมแซมเครื่องจักรกลแหงการทํ ามาหากินของตน เพื่อรอรับฤดูกาลใหมที่กํ าลัง
ยางกรายมาในไมชานี้
           นับต้ังแตมนุษยประดิษฐเครื่องถายเอกสาร โดยที่มีพัฒนาการอันรุดหนาทั้ง 
ในดานประสิทธิภาพและดานตนทุนการผลิต มนุษยก็เร่ิมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อยางนอย
ในประเทศไทยผมเห็นอาจารยมหาวิทยาลัยเปนจํ านวนมากที่เปน `หนอนหนังสือ' เปลี่ยนแปลง
แบบแผนการซื้อหนังสือ สํ าหรับอาจารยบางคน หนังสือบางเลมมีราคาสูงกวา 50% ของเงินเดือน 
หากพอแมไมรวย หรือไมมีบุญหลนทับไดรับมรดกจํ านวนมาก ก็คงยากที่จะทนจายซื้อหนังสือ
ราคาแพงเชนนี้ได สํ าหรับผูที่มีลูก ก็คงตองชั่งนํ้ าหนักระหวางการซื้อหนังสือราคาแพงกับการ 
ใชจายเพื่อเลี้ยงลูก
           หนังสือและตํ ารับตํ าราทางวิชาการมีราคาถีบตัวสูงขึ้นภายหลังวิกฤติการณ 
นํ้ ามันครั้งแรกในป 2516 ราคาหนังสือยิ่งทบทวีภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522  
ในชวงเวลาเดียวกับที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันนี้เอง การพัฒนาเครื่องถายเอกสารก็รุดหนาไปเปน 
อันมาก ไมเพียงแตในแงของความคมชัดเทานั้น หากยังกาวไปถึงขั้นการถายภาพสีไดอีกดวย  
นอกจากนี้ ตนทุนการถายเอกสารก็ลดลงอีกมาก จากอัตราสูงกวาแผนละ 2 บาท เหลือเพียง 
แผนละ 0.50 บาท  โดยที่บางรานรับถายเอกสารในราคาตํ่ ากวานี้
           ผมจํ าไดดีวา เมื่อคาถายเอกสารเหลือเพียงแผนละ 50 สตางคนั้น เพื่อนรวมงาน
ของผมที่สํ านักทาพระจันทรพากันถายเอกสารตํ าราเศรษฐศาสตรภาษาตางประเทศเปนเลมๆ  
ยิ่งเมื่อขามไปทาพรานนก ผมเห็นนักศึกษาและอาจารยวิชาแพทยศาสตรถายเอกสารตํ าราแพทย
เปนลังๆ  กิจการบริการถายเอกสารจึงเฟองฟูทั้งสองฟากฝงของแมนํ้ าเจาพระยา
           การที่หนังสือภาษาตางประเทศมีราคาแพงขึ้นมาก ประกอบกับการที่ตนทุนการ
ถายเอกสารลดลงมาก ทํ าใหพฤติกรรมของผูคนในชุมชนวิชาการแปรเปลี่ยนไป `หนอนหนังสือ'  
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ซื้อหนังสือนอยลงแตหันไปถายเอกสารแทน ยิ่งการเขาปกหนังสือมีวิทยาการอันรุดหนาและตนทุน
ลดลงดวยแลว ยิ่งเปนตัวกระตุนใหการถายเอกสารหนังสือเลมขยายตัวมากขึ้น
           ผมแนใจวา ความกาวหนาของเครื่องถายเอกสารเปนประโยชนแกผมและเพื่อนๆ
ในชุมชนวิชาการ อยางนอยที่สุดก็ชวยเกื้อกูลในการแสวงหาความรูและการถายทอดความรู 
จากตางประเทศ ผมและเพื่อนๆไมตองไปแยงชิงจับจองหนังสือในหองสมุด ดวยการนํ าหนังสือ 
ไปถายเอกสารแทนการซื้อหนังสือเชนนี้เอง ผมมีความรูสึกวา อํ านาจในการซื้อหนังสือมีมากขึ้น 
แมเมื่อเทียบกับภาวการณเมื่อ 20 ปที่แลวก็ตาม ดวยเงินเพียง 500 บาท ผมสามารถถายเอกสาร
หนังสือไดถึง 2-3 เลม โดยที่มีการเขาปกเหมือนกับหนังสือโดยทั่วไป แตเงินเพียง 500 บาทเมื่อ 20 
ปที่แลวอาจซื้อหนังสือไดไมถึง 3 เลม
           การถายหนังสือเปนเลมๆนั้นถือเปนการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา  
หากผมเปนผูเขียนหนังสือเหลานั้น ผมคงไมพอใจที่มีผูนํ าหนังสือของผมไปอัดสํ าเนา พฤติกรรม
เชนนี้ทํ าใหหนังสือของผมขายไดนอยลง และกระทบตอรายไดของผมดวย อยางนอยที่สุดก็ทํ าให
การตีพิมพคร้ังที่สองตองทอดเวลาเนิ่นนานออกไป
           ถึงผมจะตระหนักดีวา การถายหนังสือเปนเลมๆเปนการละเมิดกรรมสิทธิ์ใน 
ทรัพยสินทางปญญา แตผมก็จะยังคงมีพฤติกรรมเชนนี้ตอไป ตราบเทาที่รัฐบาลยังมิไดถือเปน 
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ผมมีเหตุผลที่เขาขางตนเองบนพื้นฐานของความเห็นแกตัววา ผูที่มีอาชีพ
เปนผู นํ าทางปญญาของสังคมเชนผมและเพื่อนๆในชุมชนทางวิชาการจํ าเปนตองไดรับการ 
เกื้อหนุนใหสามารถรับการถายทอดความรูจากตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ สังคมไทยจะ 
รุดหนาไปไดอยางไร หากผูคนในสังคมมีปญหาในการติดตามวิทยาการที่กาวหนาในตางประเทศ 
หากรัฐบาลตองการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในกรณีนี้ รัฐบาลควรจะมีมาตรการ 
ในการทํ าใหตํ าราวิชาการที่นํ าเขาจากตางประเทศมีราคาถูก หรือมิฉะนั้นก็ตองหาทางปรับ 
โครงสรางเงินเดือนหรือใหเงินอุดหนุนแกอาจารยมหาวิทยาลัยในการซื้อหนังสือวิชาการ
           ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานการถายเอกสาร นอกจากจะมีผลกระทบ 
ตอพฤติกรรมการซื้อหนังสือของ `หนอนหนังสือ' แลว ยังมีผลกระทบตอวัฒนธรรมการเรียนรู 
อีกดวย

           ผมมีความเขาใจวา วัฒนธรรมการเรียนรูจากการอานหนังสือมิใชวัฒนธรรมของ 
ชาวไทยที่เปนสามัญชนแตโบราณ หากแตเปนวัฒนธรรมของชนชั้นสูง ราชสํ านักจึงเปนแหลงผลิต    
วรรณกรรมที่สํ าคัญ แมจะมีวรรณกรรมชาวบานจํ านวนมาก แตติดขัดในดานเทคโนโลยีการ 
เผยแพร วรรณกรรมชาวบานจึงไมแพรหลาย ในสภาพการณดังกลาวนี้ วัฒนธรรมการเรียนรู 
จึงอาศัยการบอกเลาเปนสํ าคัญ ยิ่งคนสมัยโบราณมีความรูสึกหวงแหนวิชาดวยแลว การจารึก 
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วิชาความรูเปนลายลักษณอักษรจึงมีไมมาก การถายทอดวิชาอาศัยการบอกตอกันชนิดปาก 
ตอปาก โดยที่มีกระบวนการกลั่นกรองผูรับการถายทอดอยางเขมงวด แมจะไมเปนทางการก็ตาม 
จารีตการถายทอดความรูดังกลาวนี้ทํ าใหเทคโนโลยีชาวบานไมพัฒนาเทาที่ควร และในหลายตอ
หลายกรณีหยุดอยูกับที่ หรือสูญหายไปในบางกรณี
           ดวยเหตุที่วัฒนธรรมการเรียนรูอาศัยการบอกเลาชนิดปากตอปากเชนนี้เอง เมื่อ
สังคมไทยรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก สังคมไทยมีปญหาอยางมากในการรับวัฒนธรรมการ
เรียนรูจากการอานหนังสือ เพราะการอานหนังสือมิใชวัฒนธรรมพื้นฐานของประชาชนชาวไทย 
โดยทั่วไป แมในหมูนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีผูซึมซับวัฒนธรรมการอานหนังสือเพียงนอยนิด 
ความขอนี้มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะในหมูอาจารยมหาวิทยาลัยนั้นเอง ก็มีผูรับวัฒนธรรม
การอานเปนวิถีชีวิตจํ านวนนอยนิดเชนเดียวกัน การขาดวัฒนธรรมการเรียนรูจากการอานหนังสือ
นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหการรับวิทยาการจากตางประเทศมีความลาดานเวลา 
(time lag) ยาวนานกวาที่ควรจะเปน
           แมอุตสาหกรรมการพิมพจะเติบโตอยางมากในชวงเวลา 30 ปที่ผานมานี้  
แตการเติบโตดังกลาวนี้อาจใหภาพการเติบโตของวัฒนธรรมการเรียนรูที่บิดเบือนไป จริงอยูคน
ไทยอานหนังสือมากขึ้น แตการอานหนังสือที่ขยายตัวนี้เปนการอานเพื่อความบันเทิงยิ่งกวาการ
อานเพื่อการเรียนรู หนังสือบันเทิงเริงรมยขายดี ในขณะที่หนังสือวิชาการหรือสารคดียังคงมียอด
พิมพ 1,000-2,000 เลม ความขอนี้เปนจริงดวย เมื่อพิจารณานวนิยายนํ้ าเนาเทียบกับวรรณกรรม 
ที่สะทอนภาพชิวิตและสังคม เพียงเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2537 นี้เอง เมื่อสุชาติ สวัสดิศรี จัด 
รายการ `ชางวรรณกรรม' เพื่อแจกรางวัล `ชอการะเกด' แกผูเขียนเรื่องสั้นดีเดน ณ หอศิลป 
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูเขารวมรายการเพียง 20-30 คนเทานั้น ซึ่งเทียบมิไดกับ
การแจกรางวัล `ซีไรท'

           เมื่อศาสตราจารยโธมัส ซิลคอก (Thomas H. Silcock) กลาวถึงมหาวิทยาลัย 
ไทยในปลายทศวรรษ 2500 ซิลคอกฉายใหเห็นภาพนักศึกษาที่ไมเขาหองเรียนและไมเขา 
หองสมุด เมื่อถึงฤดูการสอบไล ก็เพียงแตขอสมุดจดคํ าบรรยายจากเพื่อนไปลอก แลวทองไปสอบ
เทานั้น  ผูคนจํ านวนมากสํ าเร็จเปนบัณฑิตดวยวิธีการเชนนี้
           แมวาเวลาจะผานพนไป 30 ปเศษ แตวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษาไทย 
ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงในสาระสํ าคัญจากภาพที่ศาสตราจารยซิลคอกฉายใหเห็น กลาวคือ นักศึกษา
จํ านวนมากยังคงไมเขาหองเรียนและไมเขาหองสมุด เมื่อถึงฤดูสอบไล ก็อาศัยสมุดจดคํ าบรรยาย
ของเพื่อน แตแทนที่จะตองนั่งหลังขดหลังแข็งเพื่อลอกสมุดจดคํ าบรรยายดังเชนที่ศาสตราจารย 
ซิลคอกฉายภาพใหเห็นเมื่อ 30 ปเศษที่แลว บัดนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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นักศึกษาสามารถใชเครื่องถายเอกสารในการ `ลอก' สมุดคํ าบรรยายของเพื่อนไดในเวลา 
อันรวดเร็ว ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ธุรกิจบริการถายเอกสารเฟองฟูสุดขีดในฤดูการ 
สอบไล ในบริเวณสํ านักทาพระจันทร มีรานรับถายเอกสารมากกวา 20 ราน แตละรานมีงานชุก 
ในฤดูสอบ  บางรานถายไดถึงวันละ 15,000 แผนในชวง 2 สัปดาหกอนฤดูสอบ
           แมวาทุกวันนี้อาจารยมหาวิทยาลัยจะใหนักศึกษาอานบทความ เอกสาร และ
หนังสือประกอบการศึกษามากกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว แตวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษา 
ก็หาไดพัฒนาในทางที่ดีข้ึน จะมีนักศึกษาจํ านวนนอยนิดเทานั้นที่สนใจศึกษาดวยตนเองตาม 
คํ าแนะนํ าของอาจารย บางคนทํ าบทคัดยอจากสิ่งที่ไดอาน และบทคัดยอเหลานั้นก็กลายเปน
คัมภีรที่นักศึกษาอื่นๆ ขอไปคัดลอกดวยเครื่องถายเอกสาร
           ในทํ านองเดียวกัน แมทุกวันนี้นักศึกษามีภาระในการเขียนรายงาน สารนิพนธ 
หรือภาคนิพนธมากกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว แตความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชวยเกื้อกูลการผลิตรายงานดวยกระบวนการ `กรรไกรและแปงเปยก' อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน 
ส่ิงที่นักศึกษาจํ านวนมากกระทํ ากันเปนปกติวิสัยก็คือ การถายเอกสารจากตนฉบับที่ตองการ แลว
ใชกรรไกรตัดตอ เสร็จแลวปะติดดวยแปงเปยก เพื่อพิมพเปนรายงานตอไป
           สังคมไทยมี `บัณฑิตซีร็อกซ' (Xerox Graduates) นับต้ังแตเร่ิมมีระบบ
มหาวิทยาลัย แตเดิมการซีร็อกซเปนกระบวนการที่อาจารยบอกใหนักศึกษาจดคํ าบรรยายใน 
ชั้นเรียน เมื่อผมเขาศึกษาในสํ านักทาพระจันทรในปลายทศวรรษ 2500 ผมยังมีโอกาสพานพบ
อาจารยประเภทนี้ บัดนี้ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสวนใหญไดอาศัย
กระบวนการ `การอัดสํ าเนาความรู' เพื่อไตเตาเปนบัณฑิต `บัณฑิตซีร็อกซ' จึงปรากฏทั่วทุก 
หัวระแหง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกํ าลังเซาะกรอนวัฒนธรรมการเรียนรูจาก
การอานหนังสือในโลกตะวันตกจะยิ่งทํ าใหการปลูกฝงวัฒนธรรมการอานหนังสือในสังคมไทยเปน
ไปไดดวยความลํ าบากยากยิ่ง
           บัดนี้ อาจถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนแปลงจารีตการไหวครูในสถาบันอุดมศึกษา  
จากการกราบไหวครูที่เปนปูชนียบุคคลมาเปนการกราบไหวเครื่องถายเอกสาร หากปราศจาก
เครื่องจักรกลแหงวิชาการดังกลาวนี้ สัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองลดลง
อยางแนนอน การทดลองกระทํ าไดงายๆ ดวยการที่รัฐบาลไทยฝาฝนกฎขอบังคับของ GATT 
ประกาศหามนํ าเขาและหามผลิตเครื่องถายเอกสารเปนเวลา 5 ป!
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