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อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะสํ าราญชน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

มหาวิทยาลัยเมื่อแรกจัดตั้งในสังคมตะวันตกเป นชุมชนของสํ  าราญชน   
(Leisured Class) สํ าราญชนเปนกลุมคนที่ใชเวลาในการแสวงหาความสํ าราญ ปญญาชนเปน
องคประกอบสวนหนึ่งของสํ าราญชน อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนเปนองคประกอบของปญญา
ชน แตบางสวนเปนสํ าราญชนที่มิใชปญญาชน

แตสังคมตะวันตกมิไดคาดหวังใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชนที่ไร 
บทบาทหนาที่ หรือใชชีวิตประดุจเสเพลชน หากแตยังคาดหวังวา อาจารยมหาวิทยาลัยเปน 
สํ าราญชนที่มีบทบาทในการสรางองคความรูในแขนงวิชาตางๆ ความคาดหวังเชนนี้เองที่ทํ าให
อาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยตองเปนอาชีพของสํ าราญชน

หากไม มี เวลาว างพอเพียง  และไม มี ส่ิงแวดลอมที่ เหมาะสม  อาจารย  
มหาวิทยาลัยยอมยากที่จะผลิตองคความรูใหม หรือสรางกระบวนทัศนใหม อันมีผลตอการขยาย
พรมแดนแหงความรูในสาขาวิชาตางๆได หากอาจารยมหาวิทยาลัยมิใชสํ าราญชน ก็คงไมมีใคร 
มารวมถกเถียงวา อะไรคือความงาม ความจริง และความยุติธรรม จะมีใครที่จะมานั่งเฝาดู 
การเคลื่อนไหวในจักรวาล นั่งเพงพินิจกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรียประเภทตางๆ หรือนั่ง 
เฝามองการรวงหลนของผลแอปเปลจากลํ าตน

ดวยเหตุที่อาจารยมหาวิทยาลัยถูกกํ าหนดใหเปนผู มีบทบาทในการสราง 
องคความรูใหมนี้เอง มหาวิทยาลัยจึงมิไดมีฐานะเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากรเทานั้น หากยังตอง
ทํ าหนาที่หนวยผลิตความรูดวย เมื่อมีการกํ าหนดบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยโดยชัดเจน  
ก็ตองมีการจัดองคกร มีการจัดสรรโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (academic infrastructure)  
มีการกํ าหนดจารีตธรรมเนียม รวมตลอดจนกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถทํ า 
หนาที่ทั้งหนวยผลิตบุคคลากรและหนวยผลิตความรูควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพ

มรดกทางประวัติศาสตรในสังคมตะวันตกทํ าใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพ 
ที่มีสถานะอันสูงสงในสังคม ผูมีอาชีพดังกลาวนี้มิไดมีหนาที่เฉพาะการถายทอดความรูและการ 
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ฝกอบรมกุลบุตรกุลธิดาเทานั้น หากยังเปนที่คาดหวังวาจะมีบทบาทในการพัฒนาองคความรูใน
สาขาวิชาตางๆ ดวย การกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบัน (institutional design) จึงเปนไปในทาง 
ที่เกื้อกูลใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชน กลาวคือ มีเงินเดือนสูงหรือคอนขางสูง เพื่อที่ 
จะไดไมตองกังวลตอการทํ ามาหาเลี้ยงชีพเพื่อการประทังชีวิต และมีเวลาวางในการแสวงหาความ
รูใหม

แตการสรางเงื่อนไขใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชน แมจะจํ าเปน แตก็ 
ไมพอเพียงที่จะใหอาจารยมหาวิทยาลัยบุกเบิกพรมแดนแหงความรู ในสาขาวิชาของตน 
มหาวิทยาลัยจะตองมีบรรยากาศทางวิชาการและมีส่ิงแวดลอมอันอุดมดวยศานติสุข รวม 
ตลอดจนตองมีส่ิงอํ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดและ 
หองทดลองหรือหองปฏิบัติการ ในประการสํ าคัญ ตองมีเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อเกื้อกูลตอ 
การแสวงหาความรูใหมดวย

วิทยาการที่กาวหนาในสังคมตะวันตกเปนผลงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 
อยางคอนขางสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ไมเพียงแต
มหาวิทยาลัยจะใหความสํ าคัญแกการผลิตความรูไมยิ่งหยอนกวาการผลิตบุคลากร รัฐบาลก็ให
ความสํ าคัญ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือโดยผานสภาวิจัย
ตางๆ (research councils) หรือหนวยงานวิจัยอื่นๆ ในประการสํ าคัญ ประชาชนเห็นความสํ าคัญ
ของการอุดมศึกษา โดยบริจาคเงินใหแกมหาวิทยาลัยจํ านวนมาก

ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในสังคมตะวันตกเริ่มถูกดดัน 
ใหทํ างานรับใชภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น งานวิจัยจํ านวนมากมุงสูการพัฒนาเทคโนโลยีและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อระบบ 
ทุนนิยมแกกลา มหาวิทยาลัยเริ่มถูกดึงเขาหากลไกราคามากขึ้น ความเปนสํ าราญชนของ 
อาจารยมหาวิทยาลัยเริ่มลดนอยลง แตหาไดหมดไปไม อาจารยมหาวิทยาลัยถูกกดดันใหเปน  
‘ผูประกอบการความรู’ (knowledge entrepreneur) ผลงานการผลิตความรูเปนเครื่องกํ าหนด
ตํ าแหนงทางวิชาการ ตราบเทาที่ยังมิไดตํ าแหนงศาสตราจารย ก็ตองเปน ‘ผูประกอบการความรู’  
ที่โหมการผลิตอยางตอเนื่อง ตอเมื่อไดตํ าแหนงศาสตราจารยแลว จึงจะเปนสํ าราญชนเต็มข้ัน 
ศาสตราจารยจํ านวนไมนอย ภายหลังจากไดรับตํ าแหนง เกือบมิไดผลิตผลงานวิชาการใดๆ  
แตสวนใหญยังคงเปนจักรกลสํ าคัญของโรงงานผลิตความรู

ภูมิหลังทางประวัติศาสตรทํ าใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยในสังคมตะวันตกเกือบโดยสิ้นเชิง เมื่อแรกกอต้ัง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
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มีสถานะเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากรเทานั้น โดยชั้นตนเนนการผลิตบุคลากรปอนระบบราชการ 
และตอมามุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม แมเมื่อยางกาวเขาสูยุคแหง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวของระบบอุดมศึกษาก็เพียงเพื่อผลิตกํ าลังคนใหพอเพียงแก
ความตองการของสังคมเปนสํ าคัญ มหาวิทยาลัยมิไดมีบทบาทในฐานะหนวยผลิตความรู  
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเมื่อแรกกอต้ังจึงมิใชชุมชนของสํ าราญชนผูมีหนาที่ผลิตความรู   
มิหนํ าซํ้ าผู จัดตั้งมหาวิทยาลัยก็มิไดคาดหวังที่จะพัฒนาอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย ผูสอน 
ในมหาวิทยาลัยลวนเปนขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ซึ่งยึดการสอน
หนังสือในมหาวิทยาลัยเปนงานอดิเรก และพรอมที่จะงดสอนเมื่อติดราชการที่เปนงานหลัก  
การเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยเปนเพียงเครื่องประดับสถานะในสังคม โดยมีคาสอนเปน
รายไดเสริมเทานั้น ในสภาพการณดังกลาวนี้ ยอมยากที่จะคาดหวังใหมหาวิทยาลัยเปนหนวย
ผลิตความรูที่สรางความกาวหนาทางวิทยาการ ส่ิงที่เรียนและสอนกันในมหาวิทยาลัยเปนความรู 
ที่อาจารยผูสอนเลาเรียนในยุคที่เปนนักศึกษา และลาสมัยไปตามอายุขัยของผูสอน มหาวิทยาลัย
จึงกลายเปนพิพิธภัณฑอันเปนที่สิงสถิตของความรูอันลาสมัย

ด วยเหตุที่ ขุนนางนักวิชาการครอบงํ าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการและการกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบันไมเพียงแตไมเกื้อกูลให
มหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิตความรู เทานั้น หากยังไมเกื้อกูลตอการพัฒนาอาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยอีกดวย โครงสรางเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากขาราชการทั่วไป 
ดวยเหตุที่รัฐบาลไมมีนโยบายการสรางอาจารยประจํ า และไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองมีสํ าราญ
ชนผูมีหนาที่ผลิตความรู จึงมิตองมีส่ิงจูงใจพิเศษ

มหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่งจะมีนโยบายการสรางอาจารยประจํ าในชวงหลัง 
สงครามโลกครั้งที่สอง และปรากฏเปนนโยบายอันเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยกลายเปน 
โรงงานผลิตกํ าลังคนเพื่อสนองตอบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อาจารยมหาวิทยาลัย
ในฐานะอาชีพเพิ่งปรากฏเปนรูปธรรมเมื่อการสถาปนามหาวิทยาลัยลวงพนไปแลวกวา 40 ป

ในระยะแรก มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถดูดดึงชนชั้นมันสมองของชาติไดเปน
จํ านวนมาก ทั้งนี้ดวยการใชทุนการศึกษาตางประเทศเปนสิ่งจูงใจ ในเวลานั้น ชนชั้นกลางมิได 
มีฐานะดีพอที่จะศึกษาตางประเทศดวยทุนสวนตัว แตแรงดึงดูดออนลาลงตามกาลเวลา เมื่อ 
ภาคธุรกิจเอกชนเติบใหญจนสามารถประมูลแยงชิงชนชั้นมันสมองจากภาครัฐบาล และชนชั้น
กลางมีฐานะดีพอที่จะศึกษาตอตางประเทศดวยทุนสวนตัวเองได คุณภาพของอาจารย
มหาวิทยาลัยจึงเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ
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ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยมิไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยผลิตความรู มหาวิทยาลัยจึง 
มิไดมีโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และการกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบันที่เกื้อกูลตอการวิจัยและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไมมีบรรยากาศและจารีตในการวิจัย กฎเกณฑและกติกาในมหาวิทยาลัย
มิไดกํ ากับใหอาจารยมหาวิทยาลัยตองผลิตความรู มหาวิทยาลัยมิไดมีหนวยงานวิจัยในระยะแรก
เร่ิม และรัฐบาลมิไดจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกมหาวิทยาลัยในเบื้องตน

เมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยแปรสถานะเปนอาชีพ รัฐบาลมิไดปรับโครงสรางอัตรา
เงินเดือนใหแตกตางไปจากขาราชการโดยทั่วไป หากแตยินยอมโดยพฤตินัยใหทํ างานเพียง 
คร่ึงเวลา ซึ่งเทากับยอมรับวา อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพของสํ าราญชน แตสํ าราญชนแหง
มหาวิทยาลัยไทยมิอาจทํ าหนาที่ในการผลิตความรู ได เนื่องจากไมมีส่ิงเกื้อหนุนการวิจัย  
เมื่อมหาวิทยาลัยมิไดสถาปนาขึ้นมาเปนหนวยผลิตความรู มหาวิทยาลัยจึงมิไดเขมงวดในการ 
กลั่นกรองผูที่มีความสามารถและศักยภาพในการผลิตความรูเพื่อเปนอาจารย ดวยเหตุดังนี้
อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการวิจัยที่มีคุณภาพจึงเปนชนกลุมนอยในมหาวิทยาลัย 
คนเหลานี้สมควรไดรับการปฏิบัติเยี่ยงสํ าราญชน

ในชวงเวลาประมาณ 80 ปที่ผานมา อาจารยมหาวิทยาลัยมีสวนบุกเบิก 
พรมแดนแหงความรูในสาขาวิชาตางๆอยูบาง ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ คณะวิชาที่มีบทบาทในการ
ผลิตองคความรู ใหมลวนแลวแตไดรับเงินอุดหนุนการวิจัยจากตางประเทศ ดังเชนคณะรัฐ 
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปลายทศวรรษ 2500 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตรในทศวรรษ 2510 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดลในทศวรรษ 2510 และ 2520 เมื่อกระแสเงินอุดหนุนการวิจัยจากตางประเทศ
ออนตัวลง บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยผลิตความรูก็ออนลาลงดวย

รัฐบาลเพิ่งจะมีนโยบายและจัดองคกรสงเสริมการวิจัยเมื่อมหาวิทยาลัยลวงสูวัย 
40 ป สภาวิจัยแหงชาติ (2499) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย (2506)  
มิไดมีบทบาทในการขยายพรมแดนแหงความรูมากนัก จนตองมีการจัดองคกรใหมดวยการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2522) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ 
แหงชาติ (2529) ศูนยเทคโนโลยีอีเล็คโทรนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2529) ศูนยเทคโนโลยี 
ชีวภาพแหงชาติ (2529) สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2534) สํ านักงาน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2535) สถาบันวิจัยสาธารณสุขแหงชาติ (2536) เปนตน

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา และ 
จัดสรรสิ่งจูงใจเพื่อการนั้น เปนชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยเขาสู วัฏจักรแหงความเสื่อมถอย 
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มหาวิทยาลัยมี ‘นักผลิตความรู’ จํ านวนนอยนิด และนับวันมีแตจะรอยหรอลง เนื่องเพราะ 
อาจารยมหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคลากรที่มีคุณภาพตกตํ่ าลงไปเรื่อยๆ ทุนวิจัยจํ านวนมาก 
ตองนอนคอย ‘นักผลิตความรู’ สภาพที่ทุนวิจัยวิ่งหา ‘นักผลิตความรู’ คงจะปรากฏตอไปอีกนาน 
เพราะบัดนี้มหาวิทยาลัยมีแตสํ าราญชนที่ไมมีความสามารถในการผลิตความรู
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