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ฉบับที่ 3 วาดวยระบบการศึกษาของอังกฤษ ตามทัศนะของพวกสมุดปกดํ า1

เธอที่รัก

 จดหมายฉบับนี้ควรถึงมือเธอในขณะที่หนังสือพิมพเมืองไทยกํ าลังกลาวขวัญถึง
การสอบคดัเลอืกเขามหาวิทยาลัย และถึงฉันจะไมมีหนังสือพิมพไทยอานขณะนี้ ก็พอจะวาดภาพ
ไววา หนังสือพิมพเหลานั้นไดแสดงความเห็นอกเห็นใจผูที่สอบคัดเลือกไมไดอยางไรบาง เธอคง 
ไมรูสึกแปลกใจหากคํ าทํ านายของฉันใกลความจริง ทั้งนี้เพราะเหตุวา วัฏจักรธุรกิจของหนังสือ
พิมพไทยภายหลังขาวการประกวดนางสาว “วชิราวุธ” ก็ควรตองเปนขาวการสอบคัดเลือก 
เขามหาวทิยาลยั ทีก่ลาวเชนนี้มิไดตองการติเตียน หนังสือพิมพบางฉบับอาจมีขอเสนอแนะที่ควร
จะรับฟง แตฉันอดมีอคติมิไดวา การวิพากษวิจารณเร่ืองเชนนี้ในหนาหนังสือพิมพสวนใหญขณะนี้
เปนไปตามวฏัจกัรเพื่อความคงอยูของธุรกิจ ยิ่งกวาที่จะเปนการวิพากษวิจารณที่ต้ังอยูบนรากฐาน
ของหลักแหงเหตุผลและวิชาการ

ความไมพอใจระบบการศึกษาปจจุบันดูจะเปนโรคระบาดที่แพรอยูในยุโรปและ
อเมริกา ในเอเชียถึงจะไดรับเชื้อติดตอบาง แตก็ไมรายแรงถึงกับเกิดการจลาจลวุนวายดังที่เกิดขึ้น
ในอารยประเทศหลายตอหลายประเทศ ในอังกฤษเองมีการวิพากษวิจารณเร่ืองนี้ตลอดทศวรรษที่
ผานมา จนถึงกับมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง อันมีลอรดรอบบินส (Lionel Robbins) นัก
เศรษฐศาสตรนามกระเดื่องเปนประธานเพื่อสํ ารวจสภาวะของระบบการศึกษาของอังกฤษในขณะ
นัน้ (ประมาณ พ.ศ. 2507) ขอเสนอแนะจากรายงานของลอรดรอบบินสยังผลใหมหาวิทยาลัยชุด
ใหมผุดขึน้ 10 แหง ฉันเองมิไดประสงคจะเลาใหเธอฟงวา ลอรดรอบบินสไดเสนอแนะอะไรบาง 
เนือ่งจากมรีายละเอยีดลกึซึ้งเกินกวาที่จะอธิบายไดในจดหมายเพียงหนึ่งฉบับ ทั้งระยะเวลาก็ผาน
มานานแลวดวย ทีฉั่นกลาวขวัญถึงลอรดรอบบินสก็เพราะเหตุวา เมื่อไมนานมานี้ ทานผูนี้ดูจะเปน
เปาโจมตีของผูที่ไมพอใจระบบการศึกษาปจจุบันของอังกฤษมากอยู ทั้งมีรายงานการวิจัยวาดวย 
อิทธิพลและผลกระทบที่มีตอระบบการศึกษาอันสืบเนื่องมาจากรายงานของลอรดรอบบินส 
ออกตีพิมพ
 เมื่อฉันไปถึงอังกฤษใหมๆนั้น ชาวอังกฤษกลุมหนึ่งประกอบดวย ครู อาจารย
มหาวิทยาลัย นักเขียน และสมาชิกรัฐสภาจัดตั้งขบวนการการตอสูเพื่อการศึกษา (Fight For 
Education) ข้ึน พรอมทั้งรวบรวมเอกสาร บทความ และขอคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาตีพิมพ 
ในหนังสือชื่อ สมุดปกดํ า (Black Paper) เวลานีเ้พิ่งตีพิมพไดสองฉบับ ที่ใชชื่อวา สมุดปกดํ า ทั้งๆ
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน วิทยาสารปริทัศน ฉบับที่ 10 (20 พฤษภาคม 2513)
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ทีป่กจรงิๆมิใชสีดํ าลวน ก็เพื่อใหตรงกันขามกับ สมุดปกขาว (White Paper) อันเปนเอกสารของ 
รัฐสภาที่ทางการนํ าออกตีพิมพใหประชาชนทั่วไปทราบ ฉันไดอานบทความบางเรื่องในเอกสาร
ฉบับทีห่นึง่ แตมิไดอานฉบับที่สอง ก็พอจะสรุปไดวา ปญญาชนกลุมนี้ (ไมวาคํ าวา “ปญญาชน” 
จะมีความหมายตื้นลึกอยางไร) ไมสูจะพอใจคุณภาพของการศึกษาปจจุบัน กลาวอางวา  
มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาตกตํ่ าลง เนื่องจากระบบการศึกษาสมัยใหม 
เปดโอกาสใหนักเรียนหัดเรียนรูดวยตนเอง โดยมิไดใชวิธีบังคับดังแตกอน แมในระดับมัธยมศึกษา 
พัฒนาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม (Comprehensive School) ดูจะเปนอันตราย
อยางยิง่ เนือ่งจากโรงเรียนประเภทนี้มิไดคํ านึงระดับความสามารถของนักเรียนแตละคน จึงเทากับ
ปดชองโอกาสของนักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงกับนักเรียนที่มีระดับสติปญญาตํ่ า จริงอยู 
โรงเรียนมัธยมแบบประสมอาจจะมีขอดีที่ชวยลบรอยแหงการแบงชนชั้นระหวางผูมีอันจะกิน 
กับผูไมมีอันจะกิน เพราะโรงเรียนประเภทนี้รับนักเรียนจากครอบครัวที่มีระดับรายไดตางๆกัน  
แตขอที่ สมุดปกดํ า โจมต ีกคื็อ โรงเรียนนั้นมีไวเพื่ออํ านวยการศึกษา มิใชเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคทางการเมืองอยางหนึ่งอยางใด แมโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมจะเปน
สัญลักษณแหงความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชนในขอที่วา ลูกกรรมกรก็อาจจะเรียน 
ในโรงเรยีนเดยีวกับลูกขุนนางได แตถาพิจารณาในอีกแงหนึ่ง โรงเรียนประเภทนี้อาจยังผลใหเกิด
ความรูสึกแบงชนชั้นรุนแรงและเดนชัดขึ้นก็ไดเชนกัน จะเปนไปไดหรือที่ลูกชายรัฐมนตรีจะเชื้อเชิญ
ลูกชายกระเปารถเมลซึ่งเรียนอยูโรงเรียนเดียวกันไปรวมรับประทานนํ้ าชา นี่เปนขอโตเถียงอันหนึ่ง
ในเอกสารดังกลาว

ระบบการศึกษาแบบเกาดูจะเปนหลักอันเดียวที่ สมุดปกดํ า ยดึได  เขาเหลานั้น
ตองการใหหันกลับไปใชระเบียบอันกวดขันในโรงเรียนประถมศึกษากับระบบการมัธยมศึกษาที่มี
การทดสอบระดับความสามารถและปญญาของนักเรียนแตละคนวา ใครบางควรจะไดรับการ 
สงเสรมิใหเรียนรูวิชาการขั้นสูงๆขึ้นไป การทดสอบดังกลาวนี้กระทํ าเมื่อเด็กอายุ 11 ป ซึ่งฉันเอง 
ไมวายสงสัยวา จะไมเปนการดวนตัดสินเกินไปหรอกหรือ ที่ สมุดปกดํ า หนัไปยึดระบบการศึกษา
แบบเกา กโ็ดยอางวา มาตรฐานในการอาน การเขียน และคณิตศาสตรของเด็กทุกวันนี้ดูจะตกตํ่ า
กวากอน แมแตนักเรียนฝกหัดครูเองก็ยังไมอาจจะใชภาษาของตนเองไดอยางถูกตอง

พวกที่เปนเปาโจมตีของ สมุดปกดํ า โดยตรงเห็นจะเปนพวก Egalitarian 
ซึ่งฉันนึกไมออกวาตรงกับคํ าอะไรในภาษาไทย แตพออธิบายไดเพียงคราวๆวา ปรัชญาของคน
พวกนี้ก็คือ ชนทุกคนควรจะมีความเสมอภาคในชองโอกาสแหงการเรียนรู โดยอางหลักความ 
ยุติธรรมและความเปนธรรมของสังคม ดูจะไมเปนการยุติธรรมอยางยิ่งที่เด็กสองคนซึ่งมีระดับสติ
ปญญาและความสามารถเทาเทียมกัน แตกลับไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพแตกตาง
กนั ถาหากเธอจะถามวา ใครคือ Egalitarian ที่ สมุดปกดํ า โจมต ี ฉันเองก็ไมอาจใหคํ าตอบ 
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อันแจมแจงได ทั้ง สมุดปกดํ า เองก็มิไดระบุโดยแนชัด จนมีผูวิจารณวา Egalitarian ในที่นี้ 
เปนเพียงบุคคลที่ สมุดปกดํ า สมมติข้ึนเทานั้น หามีตัวตนจริงๆไม แตความเขาใจของฉันนา 
จะหมายถึงรัฐบาลอังกฤษพรรคกรรมกร เนื่องจากพรรคการเมืองพรรคนี้มุงที่จะรักษาสิทธิและ 
ผลประโยชนของชนชั้นกรรมกร แมโรงเรียนมัธยมแบบประสมที่ผุดขึ้นในอังกฤษในสมัยรัฐบาล 
ชุดปจจุบัน เหตุผลทางการเมืองดังกลาวนาจะมีสวนอยูดวย ขอที่ สมุดปกดํ า โจมตีก็คือ  
หลกัความเสมอภาคในการศึกษาดังกลาวยังผลใหมาตรฐานการศึกษาตกตํ่ าลง เพราะแทนที่จะมี
การแยกนักเรียนที่มีระดับสติปญญาสูงไปเรียนรวมกันในโรงเรียนเดียวกัน กลับใหเรียนรวมกับ 
นกัเรยีนทีม่สีติปญญาตํ่ ากวา เพราะฉะนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวา คุณภาพของการศึกษาสมัยใหม
จะไมต่ํ ากวาเดิม โรงเรียนตามระบบการศึกษาสมัยใหมก็จะมีแตโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับปาน
กลางโดยเฉลี่ย ทั้งการศึกษาตามทัศนะใหมก็จะเปน ‘การศึกษาเพื่อการอยูรวมกันในสังคม’  
ยิง่กวา การศกึษาเพื่อการศึกษาอยางแทจริง  ฉันเองออกจะเห็นดวยกับ สมุดปกดํ า ในประเด็นนี้ 
จริงอยูคนทุกคนควรจะไดรับการศึกษาโดยเสมอภาค แตหลักความเสมอภาคดูจะเปนอุดมการณที่
บรรลุไดยาก ถาหากความเสมอภาคในการศึกษาในที่นี้จะหมายถึงความเสมอภาคที่ไมคํ านึงถึง
ฐานะทางครอบครวัและพื้นเพทางสังคมละก็ ฉันก็เห็นดวย แตฉันจะไมเห็นดวยอยางยิ่ง หากคํ าวา
ความเสมอภาค ดังกลาวจะมิไดถูกจํ ากัดดวยระดับสติปญญาและความสามารถของนักเรียน 
แตละคน มนุษยหาไดมีความเสมอภาคทางระดับสติปญญาโดยกํ าเนิดไม ทั้งไมมีวิธีการใดๆที่จะ
บรรจุความเสมอภาคดังกลาวไดดวย จะมีประโยชนอันใดที่จะมากีดกันเด็กที่มีสติปญญาสูง 
มใิหไดรับการศกึษาในระดับที่กาวหนากวาผูอ่ืน เพียงเพื่อคํ าวา ความเสมอภาค ดังที่กลาวอาง 
เทานัน้หรอื ขอทีเ่รานาจะยอมรับ และเธอก็คงเห็นดวยกับฉันก็คือ มนุษยควรจะมีความเสมอภาค
ในชองโอกาสแหงการเรียนรู  แตมนุษยก็หาไดมีความสามารถเทาเทียมกันในการเรียนรู ไม  
ขอแตกตางพืน้ฐานดังกลาวนี้ควรเปนเครื่องเตือนใจวา หลักความเสมอภาคในการศึกษาควรจะใช
ไดเพยีงกบัการศึกษาระดับพื้นฐานระดับหนึ่งเทานั้น หาควรใชกับการศึกษาระดับสูงๆไม เธอก็คง
ยอมรับวา คนทกุคนหาไดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย  แตขอโตเถียงที่เรา
มกัไดยนิไดฟงในบานเราเนืองๆนั้น มักตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา ผูสํ าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนผูทีม่คุีณสมบติัเหมาะสมแกการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เธอลองคิดดูวา สมมติฐานดังกลาว 
จะถกูตองเพยีงใด มิไยจะตองกลาววา อัตราสวนผูที่สอบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายไดกับ
มาตรฐานของขอสอบแตละปจะแตกตางกัน และเคลื่อนไหวไปตามพลังกดดันทางการเมือง 
อยางไร และมิไยจะตองกลาววา มาตรฐานการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยของเราจะตกตํ่ าลงหรือไม
เพียงใด สภาพการณภายในมหาวิทยาลัยของเธอก็คงเปนประจักษพยานอันดี เธออาจจะ
ประหลาดใจถาหากฉันเลาวา ในอังกฤษเองเวลานี้มีผูรองเรียนวา มหาวิทยาลัยควรจะปรับ 
มาตรฐานการศึกษาใหไดระดับกับประชาชน มิใชหนาที่ของประชาชนที่จะตองยกมาตรฐานการ
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ศึกษาของตนใหเทาเทียมกับมาตรฐานการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ขอโตเถียงเชนนี้ ฉันเขาใจวา  
เปนขอสรุปจากขอเท็จจริงที่วา การศึกษาในอังกฤษสวนใหญรัฐเปนผูจัดบริการ หากมาตรฐาน 
การศกึษาตํ ่า กค็วรเปนความผิดของรัฐ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยตางๆซึ่งรัฐเปนผูใหเงินอุดหนุน
อีกเชนกัน ก็ควรจะลดมาตรฐานการศึกษาลงตาม นี่เปนแตเพียงขอโตเถียงซึ่งฉันไมเชื่อวา 
มหาวิทยาลัยในอังกฤษจะยึดถือเปนนโยบายดังเชนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยบางแหงยึดถืออยู
โดยปริยาย

ฉันไดกลาวถึงลอรดรอบบินสตอนตนของจดหมายฉบับนี้ ดูจะเปนการเหมาะสม 
ที่จะกลาวถึงทานอีกกอนจบจดหมายฉบับนี้ รายงานของลอรดรอบบินสไดเนนใหเห็นถึงบทบาท
ของมหาวิทยาลัยในฐานะผูสนองความตองการของสังคมวา หลักสูตรตางๆควรจะกํ าหนดขึ้น 
โดยมีจุดมุงหมายที่จะนํ าไปใชปฏิบัติได ทั้งแผนกวิชาที่จะสอนในมหาวิทยาลัยก็ควรจะพิจารณา
จากเหตผุลทางสงัคมยิง่กวาเหตุผลทางวิชาการ กลาวโดยสรุป วิชาการที่จะสอนในมหาวิทยาลัย
นัน้ ควรจะเปนวิชาการที่นํ ามาประยุกตใชไดกับสังคมจริงๆ ขอเสนอของลอรดรอบบินสในประเด็น
นี้ไดรับการวิพากษวิจารณอยางมาก เหตุผลก็คือ มหาวิทยาลัยมิใชโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง  
ทั้งมหาวิทยาลัยมิไดมีหนาที่ผลิตบุคคลประเภทหนึ่งประเภทใดตามความตองการของสังคม 
สวนหนึง่สวนใด การศกึษาเพื่อการศึกษาเทานั้นที่เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย ถาหากเราจะยึดถือ
วา มหาวทิยาลยัตองมีหนาที่สนองความตองการของสังคม หากสังคมตองการนักบัญชีผูมีความ
สามารถพมิพดีดไดหรือใชเครื่องคอมพิวเตอรเปน มีความหมายวา มหาวิทยาลัยจะตองบรรจุวิชา
พิมพดีดและการใชเครื่องคอมพิวเตอรไวในหลักสูตรกระนั้นหรือ หรือถาหากสังคมตองการ 
นักเศรษฐศาสตรที่มีความรูเกี่ยวกับบัญชีและกฎหมายพาณิชย มหาวิทยาลัยก็คงตองบรรจุ 
วิชาเหลานั้นไวในหลักสูตรเชนกัน ซึ่งถาเปนเชนนี้ก็คงไมมีความแตกตางระหวางนักบัญชีกับ 
นกัเศรษฐศาสตร  หรือกับนักนิติศาสตรมากนัก

รักและคิดถึง
รังสรรค  ธนะพรพันธุ
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