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อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

อาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยมีความคลายและความแตกตางจากโสเภณี ในขณะ
ที่โสเภณีไดชื่อวาเปนอาชีพเกาแกที่สุดในโลก อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพคอนขางใหม 
ในประเทศไทย แมวามหาวิทยาลัยจะมีอายุขัยเกือบ 80 ป แตอาจารยมหาวิทยาลัยกลับเปน 
อาชีพที่มีอายุขัยเพียง 40 ปเศษเทานั้น

การที่อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพคอนขางใหมนั้นเปนผลจากการครอบงํ า
ของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ กลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats) ไมเพียงแตยึดกุมกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเทานั้น หากยังยึดครองมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงขาดอาจารย
ประจํ าในชวงแรก เนื่องเพราะกลุ มขุนนางนักวิชาการยึดกุมการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และไดรับผลประโยชนทั้งในรูปตัวเงินและรูปอ่ืนจากการนั้น จึงเปนธรรมดา 
อยูเองที่ไมสนับสนุนนโยบายการสรางอาจารยของมหาวิทยาลัย แมวามหาวิทยาลัยในยุคแรกเริ่ม
จะมีอาจารยประจํ าอยูบาง แตเปนเพียงสวนนอย อาจารยผูบรรยายเกือบทั้งหมดเปนขุนนาง 
นักวิชาการจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ

การที่ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ ยึดครองมหาวิทยาลัยของรัฐได กอใหเกิดผล
กระทบหลายประการ ในประการสํ าคัญก็คือ มหาวิทยาลัยไมสามารถทํ าหนาที่เปนองคกรที่ผลิต
องคความรูดานตางๆแกสังคมไทย เนื่องเพราะมหาวิทยาลัยมีเฉพาะแตกิจกรรมการเรียนการสอน 
หามีกิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนาไม แมแตในดานการเรียนการสอน วิชาที่สอนใน
มหาวิทยาลัยมักจะมีเนื้อหาที่ลาหลัง ดวยเหตุที่กลุมขุนนางนักวิชาการไมสามารถติดตามความ
กาวหนาทางวิชาการได เนื้อหาวิชาที่สอนจึงเปนเรื่องที่ผูสอนไดเรียนรูแตเมื่อยังเปนนักศึกษา และ
ลาหลังตามอายุขัยของผูสอน

การยึดกุมมหาวิทยาลัยของ  ‘สํ านักวิชาการขุนนาง ’  ไม เพียงแตทํ าให
มหาวิทยาลัยลาหลังทางวิชาการเทานั้น หากทวายังทํ าลายวัฒนธรรมการวิพากษ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรอีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา กลุมขุนนาง 
นักวิชาการไดอาศัยมหาวิทยาลัยเปนองคกร ‘กลอมเกลา’ ความคิดของนิสิตนักศึกษา ซึ่งเปน 
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ผูนํ าของสังคมในอนาคต อยางนอยที่สุดใหเห็นดีเห็นงามกับนโยบายดานตางๆของรัฐบาล 
กระบวนการขัดเกลาทัศนคติของนิสิตนักศึกษามีสวนสํ าคัญในการทํ าลายวัฒนธรรมการวิพากษ 
ดังจะเห็นไดวา ในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยตกอยูในความครอบงํ าของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ 
มหาวิทยาลัยไมเพียงแตไมสามารถทํ าหนาที่เปนผูนํ าสังคมและตั้งคํ าถามเกี่ยวกับระบบตางๆ 
ที่เปนอยูในสังคมเทานั้น แมแตการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล ก็ยังเปนปรากฏการณ 
ที่หายากยิ่งอีกดวย

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยตางๆเริ่มมีการสรางอาจารย 
ประจํ าอยูบาง แตการสรางอาจารยประจํ าระลอกสํ าคัญเกิดจากการผลักดันจากตางประเทศ 
บรรดาสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศลวนถูกผูกมัดใหมีนโยบาย 
การสรางอาจารยประจํ า ดังจะเห็นไดจากกรณีของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร หลังป 
2497 คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชวงตนทศวรรษ 2500 ซึ่งเมื่อแยกตัว 
มาเปนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในชวงทศวรรษ 2510 ก็ยังคงธํ ารงนโยบายการสราง
อาจารยประจํ าสืบตอมา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในชวงปลายทศวรรษ 2500 นโยบายการสรางอาจารยประจํ าผุดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
ความชวยเหลือจากตางประเทศ แตการขยายการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ไปสูสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ เปนไปอยางเชื่องชายิ่ง

ดังนี้ หากจะกลาววา กํ าเนิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพเกิดจาก 
การผลักดันจากตางประเทศคงไมผิดนัก หากปราศจากความชวยเหลือจากตางประเทศยอมยาก 
ที่จะมีการผลิตอาจารยประจํ าอยางมีแบบแผนและเปนไปตามขั้นตอนได

ความชวยเหลือจากตางประเทศมิใชเหตุปจจัยสํ าคัญประการเดียวในการวาง 
พื้นฐานสํ าหรับอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยการวางแผน
จากสวนกลางนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดันให
อาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเติบโต มหาวิทยาลัยขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่
หนึ่ง (2504-2509) และฉบับที่สอง (2510-2514) เพื่อผลิตกํ าลังคนรองรับการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ ยิ่งเมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคในปลายทศวรรษ 2500 ดวยแลว ก็ยิ่ง 
ทํ าใหมีความตองการอาจารยมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนอีกมาก การเปลี่ยนแปลงสภาวการณดังกลาวนี้
ทํ าให ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ ตองปลอยบังเหียนการยึดกุมมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัย 
ภายใตการยึดกุมของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ จะไมสามารถผลิตกํ าลังคนสนองความตองการ และ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางพอเพียง
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การตอสูระหวาง ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ กับ ‘สํ านักวิชาการมหาวิทยาลัย’ 
ปรากฏตลอดทศวรรษ 2500 ‘สํ านักวิชาการมหาวิทยาลัย’ เรียกรองใหมหาวิทยาลัยตองมีอาจารย
ประจํ า และลดการพึ่งพิงอาจารยพิเศษ การที่มีวิวาทะเชนนี้เกิดขึ้นยอมเปนดัชนีบงบอกถึงการ 
กอเกิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ เพราะแตเดิมการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมิใช
อาชีพ หากแตเปนงานอดิเรกของกลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ 
อาจารยประจํ ามีฐานะออนดอยกวาขุนนางนักวิชาการในหลายตอหลายกรณี อาจารยประจํ า 
ทํ าแตงานธุรการ  และตองรับใชขุนนางนักวิชาการที่เปนอาจารยผูบรรยายลักษณะวิชาตางๆ

การเรียกรองศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยยังคงปรากฏ
ตอมาในชวงตนทศวรรษ 2510 คร้ังถึงปลายทศวรรษ 2510 ก็ปรากฏชัดแจงวา มหาวิทยาลัยของ
รัฐสลัดหลุดจากแอกของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ เพราะแมแตคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัย 
ตางๆ ตางยอมรับนโยบายการผลิตอาจารยประจํ า

ดังนี้ จะเห็นไดวา การกอเกิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพเปน 
ปรากฏการณคอนขางใหม หาก ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ สามารถครอบงํ ามหาวิทยาลัยตอไปได 
สถานะแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยยอมยากจะเกิดขึ้นได แรงกดดันจากตางประเทศและการ
ขยายตัวของระบบอุดมศึกษา ประกอบกับการเรียกรองของ ‘สํ านักวิชาการมหาวิทยาลัย’ มีสวน 
ในการเสริมสรางสถานะแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย แตการที่มหาวิทยาลัยสามารถสลัด 
หลุดจากแอกของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ ไดเร็วกวาที่ควรจะเปน  ก็เปนเพราะการผลักดันของ 
ขุนนางนักวิชาการดวย เพราะภายในกลุมขุนนางนักวิชาการนั้นเอง มีผูเห็นความจํ าเปนที่
มหาวิทยาลัยตองมีอาจารยประจํ า และผลักดันใหรัฐบาลยอมรับนโยบายการผลิตอาจารยประจํ า

การเติบใหญของอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยกอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 
ดาน ดานหนึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทในการผลิตองคความรูสาขาวิชาตางๆ ซึ่งแตกตาง
จากเดิมที่ตองพึ่งพาองคความรู จากตางประเทศเพียงถายเดียว อีกดานหนึ่งก็คือ อาจารย
มหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทในการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล และตั้งคํ าถามเกี่ยวกับ 
ส่ิงตางๆที่ดํ ารงอยูในสังคมไทย บทบาทดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดตั้งแตปลายทศวรรษ 2500 
และยิ่งชัดเจนมากขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 จนอาจกลาว 
ไดวา ณ บัดนี้สังคมไทยคาดหวังบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยในเรื่องเหลานี้ ซึ่งแตกตาง 
จากชวงกอนทศวรรษ 2500 ที่ไมมีบทบาทในการชี้นํ าสังคมแตประการใด

แตการที่มหาวิทยาลัยเรงรับอาจารยก็เปนดาบสองคม กระบวนการกลั่นกรอง 
ที่หยอนยานทํ าใหผู ที่ขาดฉันทะทางวิชาการและความรับผิดชอบหลุดเขาสู อาชีพอาจารย
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มหาวิทยาลัยจํ านวนมาก ยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยกํ าหนดภาระงานสอนแตพอสมควร เพื่อใหอาจารย
มหาวิทยาลัยมีเวลาในการศึกษาคนควาและวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ กลับเปดโอกาส 
ให ‘นักฉวยโอกาส’ กาวเขาสูอาชีพอาจารย โดยที่ทํ างานสอนแตเพียงนอยนิด แลวใชเวลาที่เหลือ 
ในการประกอบอาชีพอื่นที่มิใชงานวิชาการ สํ าหรับ ‘นักฉวยโอกาส’ เหลานี้ อาชีพอาจารยเปน 
เพียงอาชีพสํ ารองเทานั้น  คนเหลานี้ตองการตรา ‘อาจารยมหาวิทยาลัย’ เพียงเพื่อยกสถานะของ
ตนในสังคม และใชเปนเครื่องมือในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ  ในดานหนึ่งช วยให 
มหาวิทยาลัยสลัดหลุดจากแอกของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ แตในอีกดานหนึ่งก็สรางความ 
เสื่อมถอยแกมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยไมสามารถกาวตามทันกระบวนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจนั้น

เมื่ออาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเริ่มกอเกิดขึ้น ภาคเอกชนยังมีขนาดไมใหญนัก 
เงินเดือนในภาคเอกชนแตกตางจากภาครัฐบาลไมมาก มหาวิทยาลัยสามารถดูดซับชนชั้น 
มันสมองเขามาเปนอาจารยไดไมยากนัก สถานะของอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยคอนขางสูงสง  
อยางนอยจนถึงตนทศวรรษ 2510 คลื่นเศรษฐกิจถาโถมโหมกระหนํ่ ามหาวิทยาลัยเมื่อกาวเขาสู 
ทศวรรษ 2520 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางปงบประมาณ 2523-
2525 และรัฐบาลตองดํ าเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 
2525-2531 มหาวิทยาลัยตองตกตํ่ าลงดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ การขาดสภาพคลองในภาค
รัฐบาลทํ าใหไมสามารถปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนใหเทาทันอัตราเงินเฟอ ขาราชการกลายเปน 
‘คนจนยุคใหม’ ความขอนี้รวมถึงอาจารยมหาวิทยาลัยดวย ในขณะที่ภาคเอกชนยังคงเติบใหญ
ทางเศรษฐกิจตอไป เงินเดือนและผลตอบแทนการใชแรงงานในภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล  
2-3 เทา ยิ่งเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา  
ความแตกตางของผลตอบแทนการใชแรงงานเพิ่มเปน 5-6 เทา มหาวิทยาลัยตองเผชิญปญหา
สมองไหล คลื่นเศรษฐกิจมีสวนสํ าคัญในการทํ าลายความเปนครูและความรับผิดชอบของอาจารย
มหาวิทยาลัย ซึ่งจํ านวนไมนอยกระโดดเขาไปเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย ณ บัดนี้
วิญญาณแหงชุมชนวิชาการไดมลายหายไปจากมหาวิทยาลัยเสียแลว

แตคลื่นเศรษฐกิจมิใชมรสุมลูกเดียวที่กระหนํ่ ามหาวิทยาลัย เพราะในชวงเวลา
เดียวกันนี้ สังคมไทยตองเผชิญกับคลื่นสารสนเทศดวย อาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอย
กระโดดเขาสูธุรกิจสารสนเทศ บางก็จัดรายการวิทยุและโทรทัศน และบางก็ประกอบธุรกิจการวิจัย
และการใหคํ าปรึกษา
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แมว าอาจารยมหาวิทยาลัยจะเปนอาชีพคอนขางใหมเมื่อเทียบกับโสเภณี  
แตอาจารยจํ านวนไมนอยก็ขายตัวไมตางจากโสเภณี เพียงแตวาโสเภณีขายตัวดวยภาวะจํ ายอม 
แตอาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยมิเพียงแตขายตัวเทานั้น หากทวายังขายจิตวิญญาณ 
อีกดวย ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย อาจารยจํ านวนไมนอยเขาไปชวยคํ้ าจุนระบอบการปกครอง
ดังกลาว ในยุคที่นักเลือกตั้งครองเมือง อาจารยจํ านวนไมนอยอีกเชนกันที่เขาไปเปน ‘เครื่อง
ประดับ’ ของนักเลือกตั้งผูทรงอํ านาจ

ณ บัดนี้ อาจารยมหาวิทยาลัยมิเพียงตกตํ่ าในเชิงเศรษฐกิจเทานั้น หากยังตกตํ่ า
ในเชิงภูมิปญญาและจริยธรรมอีกดวย
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