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จงตอบขอสอบตอไปนี้ทุกขอ ขอละ 5 คะแนน (รวม 15 คะแนน)

ขอ 1.

โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใชกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทานเห็นวา
เปนการอบรมเลี้ยงดูที่ดี พรอมทั้งยกตัวอยางและแสดงเหตุผลประกอบ
พอสังเขป
โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใชกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทานเห็นวา
เปนการอบรมเลี้ยงดูที่ยังไมเหมาะสมและควรปรับปรุง พรอมทั้งยกตัวอยาง
พอสังเขป
ทานจะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
3.1 บุตรหลานของทานสอบไดคะแนนดีเยี่ยมทุกวิชา ยกเวนวิชา
พลศึกษา
3.2 บุตรหลานของทานสอบไดคะแนนดีเยี่ยมทุกวิชา แตมีปญหา
ความประพฤติ

ขอ 2.

ขอ 3.

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งคัดเลือกนักเรียนดวยวิธีการสอบทั้งตัวนักเรียนและ
ผูป กครอง นักเรียนที่ผานการคัดเลือกบางคนแมตัวเองจะสอบไดคะแนนนอย แตอาศัยที่ผูปกครอง
สอบไดคะแนนสูงจึงติดกลุมผูสอบได ในกรณีตรงกันขาม นักเรียนบางคนสอบไดคะแนนสูง แต
ไมตดิ กลุมผูสอบได เนื่องจากผูปกครองสอบไดคะแนนนอยนั่นเอง
ผมอานขอสอบ ซึ่งเผยแพรในหนาหนังสือพิมพ มติชน (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10
มิถนุ ายน 2542) แลว ตองสารภาพวา แมผมตอบขอสอบเหลานั้นได ก็มีโอกาสที่จะ 'สอบตก'
หากความเห็นของผมและกรรมการผูตรวจขอสอบไมตองตรงกัน
ขอสอบทั้งหมดเปนคํ าถามเกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม หรือ
วิธกี ารอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ดีเลิศ จึงเปนคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเปน (What ought to be) สิ่งที่
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ควรจะเปนยอมแตกตางไปตามดุลพินิจของปจเจกชน ความแตกตางดานอุดมการณ ปรัชญาชีวิต
และโลกทรรศน ยอมทําให 'สิง่ ทีค่ วรจะเปน' ของมนุษยแตละคนแตกตางกันไปดวย ในประการ
สํ าคัญ 'สิ่ ง ที่ ควรจะเปน' มิอาจพิสูจนวาผิดหรือถูก ดวยการหาประจักษพยานขอเท็จจริง
(empirical evidence) ในสังคมเผด็จการ ผูมีอํานาจเผด็จการมักจะใชอํานาจเปนธรรมในการ
ยัดเยียดใหประชาชนรับ 'สิง่ ทีค่ วรจะเปน' ในทัศนะของตน โดยที่ประชาชนมิอาจแสดงความเห็น
ในแนวทางที่แตกตางกันไปได แตในสังคมประชาธิปไตย การแปร 'สิ่งที่ควรจะเปน' ของ
ปจเจกบุคคลมาเปน 'สิ่งที่ควรจะเปน' ของสังคม จําเปนตองไดรับฉันทมติจากสมาชิกในสังคม
กระบวนการในการไดมาซึ่งมติของสังคม (Social Choice) จึงตองมีกฎการลงคะแนนเสียง
(Voting Rule) ทีช่ ัดเจนและโปรงใส
การเลี้ยงดูและอบรมบุตรมีองคประกอบอยู 2 สวน สวนหนึ่งเปนความรูหรือ
เนือ้ หาสาระสําหรับเลี้ยงดูและอบรม อีกสวนหนึ่งเปนกระบวนการในการเลี้ยงดูและอบรม ทั้งสอง
สวนนีม้ ที งั้ สวนที่เปนความรูเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Knowledge) และสวนที่ตองใชดุลพินิจ
สวนที่เปนความรูเชิงวิทยาศาสตรยอมสามารถพิสูจนความถูกตองหรือไมถูกตองดวยการหา
ประจักษพยานขอเท็จจริง กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะชวยกลั่นกรองสิ่งที่เปนความรู ดวยการ
ทํางานของกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้เอง สิ่งที่เปนความรูในอดีตหลายตอหลายเรื่องตองถูก
ละทิง้ ไป เนือ่ งจากถูกพิสูจนใหเห็นจริงแลววาไมถูกตอง โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีความรูใหมที่ถูก
คนพบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระนั้นก็ตาม ยังมีความรูอีกมากหลายที่กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรมิอาจพิสูจนวาผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดได ในสภาวการณเชนนี้ ยอมตองมีคน
เลือกเชื่อ 'ความรู' ของฝายหนึง่ ฝายใด ดวยเหตุนี้เอง ความรูเกี่ยวกับการอบรมและเลี้ยงดูเด็ก
แมในสวนทีเ่ ปนความรูเชิงวิทยาศาสตรในบางเรื่องยังตองใชดุลพินิจ มิพักตองกลาวถึงการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กตามความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจโดยตรง
การเลี้ยงดูและอบรมเด็กยอมแตกตางไปตามสังคมและวัฒนธรรม การวินิจฉัยวา
วิธกี ารเลี้ยงดูและอบรมเด็กของสังคมตะวันตก 'ดี' หรือ 'เลว' กวาสังคมตะวันออก เปนเรื่องที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคลได ในแตละสังคมยอมตองมีพัฒนาการของวิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กของตนเอง วัฒนธรรม จารีตประเพณี ระบบคุณคา โลกทรรศน และชีวทรรศน
ลวนมีอทิ ธิพลตอวิธกี ารดังกลาวนี้ หากไมเขาใจพัฒนาการของสังคม ยอมมิอาจเขาใจพัฒนาการ
ของวิธกี ารเลีย้ งดูและอบรมเด็กในสังคมนั้นไดโดยถองแท แมในสังคมเดียวกัน วิธีการเลี้ยงดูและ
อบรมเด็กยังแตกตางไปตามชนชั้น ความขอนี้เปนจริงในสังคมตะวันตกดวย
แมในสังคมที่พยายามเลี้ยงดูและอบรมเด็กอยางเปนวิทยาศาสตรดังเชนสังคม
อเมริกนั สตรีอเมริกันที่เปนมารดาจํานวนมากตองปวดหัวและสับสนกับ 'ความรูเชิงวิทยาศาสตร'
ที่จะนํ ามาประยุกตใช เพราะหลายตอหลายเรื่องมิใชความรูที่ลงตัว ครอบครัวที่แตกตางกัน
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ตางประยุกตใช 'ความรู' ทีแ่ ตกตางกัน ตัวอยางของ 'ความรู' ดังกลาวนี้ ไดแก ควรจะใหเด็กนอน
ควําหรื
่ อนอนหงาย ควรจะแยกทารกใหนอนคนละเตียง (หอง) กับมารดาหรือไม เมื่อเด็กรอง ควร
จะอุม ขึน้ มาปลอบขวัญ หรือปลอยใหรองจนเลิกรอง ถาเด็กอมนิ้วมือจะทําอยางไรดี การตามใจ
บุตรหลานระดับใดจึงจะเรียกไดวาเปนระดับที่เหมาะสม ฯลฯ
ภายหลังจากที่สํานักพฤติกรรมศาสตร (Behaviouralism) เริม่ มีอิทธิพลนับตั้งแต
ทศวรรษ 2480 ผูนําสํานักดังเชน B.F. Skinner และ John Broadus Watson เสนอแนะวิธีการ
เลีย้ งดูเด็กโดยอาศัยความรูทางจิตวิทยา อาทิเชน อยาจูบเด็ก และอยาอุมเด็กมานั่งตัก ฯลฯ ทั้งนี้
ดวยเหตุผลทีว่ า วิธกี ารเลี้ยงดูเชนนี้จะทําลายความเปนตัวของตัวเองของเด็ก และทําใหเด็กพึ่งพา
บิดามารดามากเกินไป ในเวลานี้ จะมีสตรีอเมริกันสักกี่คนที่ยอมรับวิธีการเลี้ยงดูเด็กของสํานัก
พฤติกรรมศาสตร และเราจะพิสูจนไดอยางไรวา 'อยาจูบเด็ก' และ 'อยาอุมเด็กมานั่งตัก' เปน
ความรูเชิงวิทยาศาสตร
เบนจามิน สปอก (Benjamin Spock) เปนผูท ี่มีอิทธิพลอยางสูงตอการเลี้ยงดูเด็ก
อเมริกนั ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งชนรุน Baby Boomers ในทศวรรษ
2490 และ 2500 สปอกนําทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยดมาแตงหนังสือเรื่อง The Common Sense
Book of Baby and Childcare เพือ่ ใหคาแนะนํ
ํ
าวิธีการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก หากเปรียบเทียบ
เนือ้ หาในฉบับการแกไขครั้งที่ 7 ในป 2541 (กอน ดร.สปอกถึงแกกรรม) กับฉบับการตีพิมพ
ครัง้ แรกในป 2489 ก็จะเห็นไดวา เนื้อหาสาระและคําแนะนําแตกตางกันมาก มิไยตองกลาววา
หลังทศวรรษ 2510 อิทธิพลของ ดร.สปอกทีม่ ีตอการเลี้ยงดูทารกและเด็กอเมริกันเสื่อมถอยลงไป
มาก
การเลี้ยงดูและอบรมเด็กหลายตอหลายเรื่องไมมีองคความรูที่ลงตัว และสวน
ใหญตอ งอาศัยดุลพินิจ การออกขอสอบเพื่อถามวา อะไรคือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ 'ดี' และอะไร
คือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ 'เลว' เปนการออกขอสอบถามดุลพินิจ ผมสงสัยเปนอยางยิ่งวา
จะตรวจขอสอบชนิดนี้อยางเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร
กรรมการผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบจักตองมีคําตอบในใจวา วิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กที่พึงปรารถนาหรือดีเลิศ จะตองเปนอยางไร นั่นก็คือ จะตองมี 'ธง' ของคําตอบ
ผูส อบที่ตอบคําถามตรงหรือใกลเคียงกับ 'ธง' จะไดคะแนน สวนคําตอบที่ไกล 'ธง' มากจะไมได
คะแนน แต 'ธง' เชนวานี้หาใชความรูที่เปนวิทยาศาสตรลวนๆไม เพราะเจือปนดวยดุลพินิจ
การออกขอสอบในลักษณะนี้จึงมีนัยวา วิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของผูออกขอสอบและผูตรวจ
ขอสอบเปนวิธีที่ 'ดี' กวาวิธกี ารของคนอื่นๆในสังคม หนทางที่ผูสอบจะไดคะแนนจากการสอบก็แต
โดยการคนหา 'ธง' ใหพบ นัน่ ก็คือ จะตองหาขอมูลใหไดวา ใครเปนผูออกขอสอบ และใครเปน
ผูต รวจขอสอบ ผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบมีทัศนคติอยางไรเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูและอบรม
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เด็ก ในทายที่สุดแลว ก็ตองตั้งขอกังขาวา จริงละหรือที่ผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบมีความรู
เกีย่ วกับการเลี้ยงดูและอบรมเด็กดีกวาใครๆในสังคม
หากวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก อันเปน 'ธง' ของกรรมการผูออกขอสอบและ
ผูต รวจขอสอบเปนวิธีการที่ 'ถูกตอง' ก็นา จะตรวจสอบขอมูลวา ชีวิตครอบครัวของกรรมการเหลานี้
เปนชีวติ ทีอ่ ดุ มดวยศานติสุขหรือไม มีปญหาในการเลี้ยงดูบุตรธิดาหรือไม และดวยวิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กที่ 'ถูกตอง' เชนนี้ บุตรธิดาเปนพลเมืองดีที่มีความเอื้ออาทรตอสังคมหรือไม หาก
บุตรธิดาของกรรมการผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบติดยาเสพติดและเปนสวะสังคม จะให
คนเหลานี้มาตัดสินวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของคนอื่นไดอยางไร
ผมยกประเด็นดังกลาวนี้ขึ้นมาถกแถลง ก็เพราะเห็นตัวอยางของเบนจามิน สปอก
ผูแตงหนังสือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก จนมีอิทธิพลอยางสูงตอสังคมอเมริกันนานนับทศวรรษ
แตตวั เองกลังมีปญหาในการเลี้ยงดูลูก และครั้งหนึ่งถึงกับบานแตกสาแหรกขาด หากวิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กของเบนจามิน สปอกเปนวิธีการ 'ถูกตอง' วิธกี ารนี้ก็ใชไมไดกับลูกของเขาเอง
ในทศวรรษ 2510 เมื่อขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกัน
เบนจามิน สปอกก็ถกู ชําแหละ เขาถูกกลาวหาวา วิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กที่เสนอในหนังสือ
เปนวิธีการกดขี่ทางเพศอยางแฝงเรน สปอกตองกลาวขอโทษชาวอเมริกันผูใชหนังสือของเขาใน
ฉบับการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่สองในป 2511 และตอมาก็ยอมรับในฉบับการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่สาม
ในป 2519 วา ทัศนคติที่ใหมารดาเปนผูรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรแตเพียงผูเดียวเปนทัศนคติที่ผิด บิดา
ตองมีหนาที่ความรับผิดชอบไมแตกตางจากมารดาดวย
ในเมื่อความเปนศาสตรของวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กมีขอกังขา การนําเรื่องนี้
มาออกข อสอบเพื่ อตัดสิน บุคคลจึ ง ตองใชดุลพินิจอยา งสูง และการตรวจข อสอบอยา งเปน
วิทยาศาสตรมิอาจกระทําได เพราะการพิสูจนความถูกผิดของดุลพินิจมิอาจกระทําไดดวยการหา
ประจักษพยานขอเท็จจริง การใชขอสอบที่ถามดุลพินิจมาใชคัดเลือกบุคคลหรือจัดกลุมบุคคลจึง
เปนเรือ่ งอันตรายยิ่ง การที่ผูสอบคนหนึ่งไดคะแนนสูงกวาผูสอบอีกคนหนึ่ง 20% แสดงวา ผูสอบ
คนแรกเขาใจวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กที่ 'ถูกตอง' มากกวาผูสอบคนหลัง 20% กระนั้นหรือ
เราจะวัด ความ 'ถูกตองกวา' ไดอยางไร
ผมรูสึกชวนหัว เมื่ออานพบขอสอบที่วา "โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทาน
ใชกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทานเห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ยังไมเหมาะสมและควรปรับปรุง
พรอมทั้งยกตัวอยางพอสังเขป" หากผมตอบคําถามนี้วา ตั้งแตผมมีลูก ผมไมเคยใชวิธีการอบรม
และเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม กรรมการผูตรวจขอสอบคงใหคะแนนศูนย แตกรรมการผูตรวจขอสอบ
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จะพิสูจนไดอยางไรวา คํ าตอบของผมไมถูกตอง และเหตุที่ผมไมไดคะแนนจากคําตอบเชนนี้
คงมิใชอะไรอื่น หากเปนเพราะคําตอบของผมไม 'ถูกใจ' กรรมการผูตรวจขอสอบนั้นเอง
สมมติวา การตรวจสอบ 'ความถูกตอง' ของวิธกี ารเลี้ยงดูและอบรมเด็กสามารถ
กระทําได คําถามก็มีอยูวา เหตุใดโรงเรียนจึงรับเฉพาะเด็กที่ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่
'ถูกตอง' กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สรางวงไพบูลยเฉพาะแตกลุมบุคคลที่มีระบบความเชื่อเดียวกัน
เหตุใดจึงไมรับเด็กที่ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ 'ไมถูกตอง' เพือ่ ที่จะไดปรับเปลี่ยนระบบ
ความเชื่อ ?
ผมมิไดตอตานการออกขอสอบถามดุลพินิจ คําถามลักษณะนี้เหมาะสําหรับการ
อภิปรายในชั้น และใชตรวจสอบโลกทรรศนของผูสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคล ขอสอบลักษณะ
นี้เปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการใหคะแนนอยางสูง ในเมื่อไมสามารถตรวจขอสอบอยางเปน
วิทยาศาสตรได หากความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมมีอยูอยางหนาแนน ประกอบกับความ
ไมสจุ ริต ขอสอบลักษณะนี้ยอมเปดชองใหมีการใชดุลพินิจใหคะแนน แต 'เด็กเสน' มากเปนพิเศษ
ไดเชนกัน

