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นิดที่รัก
ขณะที่เธอกําลังอานจดหมายฉบับนี้ ฉันไดกลายเปนอีกคนหนึ่งที่มีคาตัวตามที่ทาง

การกําหนดไวแลว เมื่อวานนี้เองฉันยังเปนกระทาชายนายหนึ่ง ซ่ึงเมื่อไปสมัครทํางานที่ไหนก็มีแตคน
เมินหนา เพียงเพราะเหตุวา ฉันไมมีปริญญาบัตรเปนเครื่องประดับกาย มาบัดนี้ฉันมีแกวสารพัดนึก
แลว เธอคงดีใจกับฉันดวย คิดๆ ดูก็นาขํา ที่คาตัวของฉันสูงขึ้น ทั้งๆที่วันนี้ฉันอาจมีความรูดอยกวา
เมื่อวานนี้ และทั้งๆ ที่เมื่อวานนี้ฉันอาจยังเปนนักอุดมคติอยู แตมาวันนี้ฉันอาจละอุดมการณใดๆเสีย 
เพียงเพราะเหตุแหงความยากจนเทานั้น

ฉันไดขาววาเธอสอบเขาเรียนในคณะที่เธอปรารถนาไดแลว ขอแสดงความยินดีดวย 
และขอชมเชยในเจตนาอันแนวแน ทั้งๆที่เมื่อปที่แลว หากเธอสอบเขาคณะอื่นดวย ปานนี้เธอคงกําลัง
เรียนอยูปที่ 2 แลว คิดถึงเรื่องนี้ทีใด ฉันอดเศราใจมิได ที่ฉันและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนใหญตาง
เลือกเขามหาวิทยาลัยอยางไรจุดหมาย สักแตวาขอใหเขามหาวิทยาลัยไดก็แลวกัน ฉันอาจจะมีสวนผิด
ในเรื่องนี้) ที่มิใชนักศึกษาในอุดมคติ แตดูจะชวยไมได  ในเมื่อการศึกษาของฉันตั้งแตระดับประถมถึง
มัธยมมิไดตระเตรียมหรือวางแนวทางการศึกษาชั้นสูงใหแกฉันแตประการใด ฉันมองไมเห็นหนทาง
เลยวา มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาที่ใฝใจศึกษาวิชาเฉพาะโดยแทจริงไดอยางไร ในเมื่อระบบการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัยของสภาการศึกษาแหงชาติที่เปนอยูนี้ สงเสริมใหนักเรียนมักงายและขาด 
เปาหมายที่แนนอน นักเรียนสวนใหญเมื่อสอบเขาคณะวิชาที่ตองการไมไดก็ยังทนเรียนในคณะวิชา
อ่ืนที่สอบได แมวาจะไมเคยสนใจมากอนก็ตาม แตมีอยูหลายคนที่ทนเรียนไดไมนานก็ตองชิงลาออก
เสียกอน นี่เปนรอยมลทินอันยากแกการลบลางที่สภาการศึกษาฯชวยกอใหแกวงการศึกษาเมืองไทย  
ดูเหมือนสภาการศึกษาฯ จะเปนพระพรหมที่คอยลิขิตใหใครเรียนอะไรก็ได ฉันไมสูแนใจนักวา การ
สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเทาที่เปนอยูนี้จะผุดผองเพียงใด ในเมื่อสภาการศึกษาฯเองเปนเจากี้ 
เจาการจัดตั้งแผนกกวดวิชาเขามหาวิทยาลัยขึ้น แมวาโดยนิตินัยจะใชช่ือของสถาบันอื่นก็ตาม แตโดย
พฤตินัยแลว สถานที่เรียนและอาจารยที่สอนก็เปนสถานที่และคนของสภาการศึกษาฯ ทั้งสิ้น ดูจะ 
ไมชอบมาพากลอยู มิไยที่จะตองกลาวถึงเสียงเลาลือวามีขอสอบรั่วเกือบทุกป เดิมฉันเองไมเชื่อวา 
จะเปนเชนนั้น แมจะไดรับคํายืนยันจากเพื่อนหลายตอหลายคน แตฉันก็ยังอดที่จะเชื่อไมได ในเมื่อผู
ยืนยันเรื่องนี้คนหนึ่งเปนอาจารยของฉันเอง อยางไรก็ตาม แมจะตัดขอกลาวหาดังกลาวนี้ทิ้ง ฉันก็ยัง
ไมเขาใจวาทําไมสภาการศึกษาจึงไมปลอยใหแตละมหาวิทยาลัยจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเอง โดย
กําหนดวันสอบคัดเลือกใหพรอมกันทุกมหาวิทยาลัย เพื่อวาแตละคณะวิชาจะไดสามารถคัดเลือกนัก
ศึกษาที่ใฝใจศึกษาวิชาแขนงนั้นโดยแทจริง ทั้งจะไดปลอยใหผูสมัครสอบใชวิจารณญาณเลือกเรียน
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แขนงวิชาที่ตนถนัดและเหมาะสมมากที่สุดเอง จะไดไมสรางสมนิสัยมักงายอยางที่เปนอยู ณ บัดนี้ 
และทั้งยังชอบดวยเหตุผลของการแขงขันกันอีกดวย

โดยที่ระบบเปนอยูเชนนี้ จึงเปนการยากที่จะคนหานักศึกษาชนิดที่เฮอรเบิรต รีด  เคย
เปน  สวนใหญของนักศึกษาที่ฉันเคยพบมีสติปญญาเพียงกระผีกร้ินของไอนสไตน แตก็ยังขยันได 
ไมเทาหนึ่งในรอยของไอนสไตน ความหวังของชาติจึงดูมืดมนอยูมาก ในเมื่อชนช้ันนําของชาติ 
สวนหนึ่งและเปนสวนใหญยังเปนเชนนี้ ถาหากขอกลาวหาของ เอช. จี. เวลส ที่วา คนไทยไมเคยให
อะไรแกมนุษยชาติเลย  และไมสามารถเปลี่ยนวิถีแหงประวัติศาสตรของมนุษยชาติได จะยังคงเปน
ความจริงอยู ฉันก็อดสงสัยมิไดวา อีกกี่ทศวรรษเราจึงจะพนจากขอกลาวหานี้ นักศึกษาสวนใหญนั้น
มักสนใจแตเรื่องเฉพาะตัว แคบ และพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยไมใชหลักเหตุผล จะมีสักกี่คนที่สนใจวา 
มนุษยมีอนาคตหรือไม อยางที่เบอรทรันด รัสเซล สนใจ การทําใหสังคมที่ตนอยูเปนสังคมที่ปดตาย
นั้นกอความหายนะใหแกชาติเพียงใด ประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยาราชวงศบานพลูหลวง และรัชกาล
ที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ไดใหบทเรียนไวเปนอยางดี แตเราก็พากันลืมเลือนเสีย ที่นาหัวเราะและพึง
ปลงสังเวชก็คือ เมื่อตอนที่ฉันเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใหมๆ นั้น มักจะไดยินการถกเถียงวา 
มหาวิทยาลัยฉันดีกวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ แมแตอาจารยผูทรงปริญญาวุฒิบางทานก็ยังหลงในชื่อเสียง
และความยิ่งใหญของมหาวิทยาลัยที่ตนเรียนมา แลวนับประสาอะไรกับบัณฑิตเมืองไทยซึ่งต่ําทั้ง
ปริญญาวุฒิและบางทีปญญาวุฒิดวย แตสําหรับเธอซึ่งเปนคนเคารพเหตุผล ฉันเชื่อแนวา จะไมเปน
อยางที่คนทั่วไปเขาเปนกัน เธอคงจําไดวา หลายปมาแลวเมื่อฉันเลาเรื่องนี้ใหเธอฟง เธอยังตอบฉันวา 
แมมหาวิทยาลัยเราจะดีกวามหาวิทยาลัยอ่ืน แตจะมีประโยชนอันใดเลา หากมหาวิทยาลัยไมสามารถ
ทําใหเราเปนคนดี แมแตมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดก็ยังอาจสรางคนที่เลวที่สุดได จริงซิ ถาคิดไดเสียเชนนี้
แลว ความหลงภาคภูมิใจผิด ๆ ก็คงโบยบินไป

จนบัดนี้ เธออาจเรียนรูชีวิตมหาวิทยาลัยมากพอสมควรแลว แตฉันยังเปนหวง  
เกรงเธอจะผิดหวังดังที่เกิดแกฉัน บัดนี้เธอคงประจักษชัดแลววา ภาพการจับกลุมถกปญหาตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยดังที่เธอและฉันใฝฝนนั้นไมมี ฉันไมอายเลยที่จะบอกเธอวา ฉันเคยรูสึกขมขื่น เพราะเหตุ
วา สอบเกือบตกทั้งๆ ที่ตั้งใจเรียนอยางที่สุด อีกไมกี่เดือนเธอก็ตองลงสนามสอบครั้งใหญ ฉันใครขอ
แนะนําเธอวา หากขอสอบใดใหเธอแสดงความคิดเห็น นั่นมิไดหมายความวา เขาใหแสดงความ 
คิดเห็นของเธอ แตใหเธอทบทวนความเห็นของอาจารย หากเธอจะยึดถือความเห็นของตนเปนใหญ  
ก็อาจจะเสี่ยงตอการสอบตกอยูมาก ดังที่เกิดแกฉันมาแลว อยางไรก็ตาม  เมื่อฉันเรียนรูมากขึ้น มักพบ
อยูเนืองๆ วา ความเห็นของอาจารยนั้นเปนความเห็นที่ถูกตอง เพราะฉะนั้นในการสอบระยะหลังๆ 
ฉันจึงถือความเห็นของอาจารยเปนหลักในการตอบ สวนความเห็นที่แทจริงของฉันจะเปนอยางไรนั้น
เปนอีกเรื่องหนึ่ง ถาหากจุดมุงหมายของการศึกษา คือการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม หรือความอยู



3

รอดแลว วิธีการเชนนี้อาจจะถูกตอง แตฉันก็มิวายจะสงสัยวา นี่จะมิใชวิถีทางสรางสมนิสัยประจบ
สอพลอหรอกหรือ แลวอีกนานเทาไรที่เราจะบรรลุทวารแหงสัจธรรม

เธอคงรูสึกประหลาดใจถาฉันจะบอกวา ที่มหาวิทยาลัยฉันนั้น หากใครไมเขาเรียน
และยังสอบไดดวยแลว ก็แทบจะกลายเปนวีรบุรุษเลยทีเดียว ฉันเองไมเคยนึกเลื่อมใสบุคคลจําพวกนี้
เลย เพราะถือวา คนพวกนี้เปนนักฉวยโอกาสจากความพิการของมหาวิทยาลัย แตที่รายยิ่งกวานี้ก็คือ 
พวกที่สอบไมได แตชอบทําตัวเปนขอทานปริญญา คนพวกนี้เหมือนกับที่ตัวละครของ โรสลาเรน  
ตัวหนึ่งกลาววา “…มนุษยเปนอยางนี้ ปรารถนาสวรรค แตไมยอมทําความดี หรือถาจะทําความดี 
สักนิดก็เรียกรองของตอบแทน…”  นักศึกษาอีกจําพวกหนึ่งไมสูไยดีตอการเขาหองเรียนนัก แตกลับ
ใชเวลาที่ตองเขาหองเรียนไปศึกษาหาความรูดวยตนเองในหองสมุด เหตุผลของพวกนี้ก็คือ เขา 
ไมสามารถอดทนตอความไมเดียงสาในการสอนของอาจารย และไมอาจทนฟงความรูอันลาหลังที่
พร่ังพรูจากปากอาจารยได เวลาที่ควรจะเสียไปในหองเรียนหากนําไปใชในหองสมุด ดูจะเปน
ประโยชนกวา ฉันออกจะนิยมนักศึกษาจําพวกนี้ไมนอย และฉันเองก็ประสบเรื่องทํานองนี้อยูบอยครั้ง 
ยิ่งมาคํานึงถึงวิชาบางวิชาที่บรรจุไวในหลักสูตรดวยเหตุผลเพียงวา ผูสอนเปนอธิบดีหรือผูยิ่งใหญใน
กรมหนึ่งกรมใดเทานั้นดวยแลว ก็ยิ่งทําใหฉันเขาขางนักศึกษาพวกนี้มากขึ้น จริงอยู วิชาจําพวกที่ฉัน
กลาวถึงนี้มีความสัมพันธกับวิชาที่ฉันเรียนอยูไมนอย แตเมื่อคํานึงถึงเนื้อหาและลําดับความสําคัญ
แลว ก็ไมมีเหตุผลอ่ืนใดที่จะหยิบยกมาอธิบายการบรรจุวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรนอกจากเหตุผลที่
ฉันกลาวมาขางตน

แมจนบัดนี้ฉันยังไมแนใจวา อะไรคือปรัชญาการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยของเมืองไทย 
แตที่ฉันแนใจเปนที่สุด ก็คือ รอยคราบของโรงเรียนขาราชการพลเรือนครั้งรัชกาลที่หายังคงติด 
เกรอะกรังมาจนทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหนาที่แตเพียงผลิตคนงานกระปอง
ใหแกราชการเทานั้น แมเวลาจะเนิ่นนานพอที่โลกจะโคจรรอบดวงอาทิตยกวาหาสิบรอบแลวก็ตาม 
แตแนวความคิดดังกลาวนี้ยังคงฝงรากลึกอยู จนฉันอดรูสึกหดหูใจมิได ในขณะที่เมืองไทยได 
แปรโฉมจากสังคมยุคโบราณมาเปนสังคมที่กําลังพัฒนานั้น เกือบจะไมมีอะไรเกิดขึ้นกับระบบการ
ศึกษาของเราเลย  มหาวิทยาลัยยังคงตองการใหนักศึกษาอยูในโอวาท เชื่อฟงผูอาวุโส และเดินตามทาง
ที่กําหนดไว แมมหาวิทยาลัยของฉันจะไดช่ือวาไมมีระบบอาวุโส แตสภาพที่เปนอยูดูเหมือนจะ 
ไมแตกตาง หรือบางทีอาจจะยิ่งกวาระบบดังกลาวนี้เสียอีก ไมตองสงสัยเลยวา  ภาวะเชนนี้จะไมเปน
ศัตรูตอความคิดริเร่ิม และแมที่สุดตอความกาวหนาของประเทศ แทที่จริงมหาวิทยาลัยควรจะกอให
เกิดการปฏิวัติทางปญญาเพื่อใหสอดคลองเทียมทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หนาที่ของ
มหาวิทยาลัยดังที่เซอรวอลเตอร โมเบอรลีย กลาวไว มิไดมีเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อการศึกษา 
เทานั้น ซ่ึงตามความเขาใจของฉัน การจํากัดหนาที่เฉพาะเพียงนี้ก็เพื่อใหสามารถบรรลุสัจธรรมโดยวิถี
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ทางที่ส้ันที่สุด และมหาวิทยาลัยจะไดเปนตัวของตัวเองเทาที่ควรจะเปน แตสําหรับมหาวิทยาลัยเมือง
ไทยหาไดเปนเชนที่กลาวนี้ไม ในขณะที่อาจารยมหาวิทยาลัยและปญญาชนสวนหนึ่งแสดงความวิตก
หวงใยที่นักศึกษามิไดสนใจกิจการบานเมืองเทาที่ควร อาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยอีกสวนหนึ่ง
กลับพยายามสรางกําแพงขวางกั้นพลังความสนใจดังกลาวเสียเอง หนังสือพิมพและสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงควรจะเปนเครื่องมือและสื่อกลางในการเผยแผความคิดสรางสรรค กลับถูกควบคุม
ตรวจสอบ จนมีแตบทความที่ไรชีวิตและละครโฆษณาชวนเชื่อ โรงพิมพมหาวิทยาลัยซ่ึงควรมีหนาที่
ผลิตตําราเรียน ก็กลับพิมพแตใบปลิวโฆษณา ก็ในเมื่อสภาพการณเปนเสียเชนนี้ เธอก็คงพอจะหลับตา
เห็นภาพไดวา นักศึกษาจะใชชีวิตไปในทางเหลวแหลกอยางไร มหาวิทยาลัยไมเปดโอกาสให 
นักศึกษาใชหลักแหงเหตุผลนานเกินไป นานจนพอเพียงแกการกอเหตุวิวาทดวยเรื่องที่ไรเหตุผลได 
และไมตองประหลาดใจเลยวา ทําไมนักศึกษาจึงพากันชื่นชมตอรายการบันเทิงเริงรมยที่จัดขึ้นอยาง 
ไรรสนิยม และปรบมือตอนรับโสเภณีที่นวยนาดบนเวทีหอประชุม ฉันยังจําไดวา คร้ังหนึ่งชุมนุม
ดนตรีสากลไดจัดการแสดงคอนเสิรตขึ้น แตก็ลมเหลวอยางไมเปนทา ขณะที่ดนตรีกําลังบรรเลง นัก
ศึกษาก็พากันพูดคุยสงเสียงดัง ทั้งยังมีเครื่องบินกระดาษปลิววอนไปวอนมา แมแตมารยาทในการฟง
คอนเสิรตก็ไมมีเสียแลว ก็ยากที่จะหารสนิยมอันละเอียดออนอื่นใดอีกแลว

เธอถามฉันวาควรจะวางตนอยางไร ก็ออกจะแปลกใจที่เธอมาขอคําแนะนําจากฉัน
แทนที่จะขอคําแนะนําจากเพื่อนผูหญิงดวยกัน เธอเปนผูหญิง การวางตัวนับวาเปนปญหายุงยาก 
ไมนอย ยิ่งเธอไมเคยเรียนในโรงเรียนสหศึกษามากอนเชนนี้ การทําตัวใหเขากับนักศึกษาชายในระยะ
แรกๆ ก็ยิ่งเปนเรื่องขัดเขิน คงตองอาศัยเวลาในการปรับตัวอยูบาง ขอที่ฉันใครขอเตือนก็คือ อยาไดคิด
วา  การมีคูควงหรือการเปลี่ยนคูควงบอยๆ นั้นเปนเรื่องโกเก วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
ยังเปนปฏิปกษตอเร่ืองนี้ เมื่อปที่แลวเอง ใครคนหนึ่งเขียนเรื่องลงในหนังสืออะไรฉันก็จําไมไดเสีย
แลว กลาวเปนทํานองวา นักศึกษาหญิงเวลานี้กําลังทําตัวเปน Man-Hunter ฉันเองเห็นดวยอยูบางใน
ขอนี้ แตสภาพที่เปนอยูยังไมรายแรงเทาที่เปนอยูในหมูนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา ผูปกครอง 
บางคนสงเสริมใหลูกหลานเขามหาวิทยาลัยเพียงเพื่อวาจะไดมีโอกาสเลือกคูครองดีๆ หรือรํ่ารวย  จริง
อยู ฉันเชื่อวา  Platonic Friendship นั้นมี แตผูหญิงบางคนก็ทําตัวเปนเพียง  ‘ส่ิงมีชีวิตที่นอนแบหงาย
ใหผูชายปลดเปลื้องความกําหนัด’ ดังที่ อีริค มาเรีย เรอมารค กลาวหา บางคนใชความเปนผูหญิง 
ในการขอคะแนนสอบเพียงเพื่อใหสอบไลไดหรือไดคะแนนดีขึ้น ฉันอดสงสัยไมไดวา คาของผูหญิง
มีแคคะแนนเพียงไมกี่คะแนนเทานั้นหรือ  แตที่ฉันโกรธยิ่งกวาก็คือ อาจารยที่ยอมใหคะแนนในกรณี
เชนที่กลาวนี้ คาของอาจารยมหาวิทยาลัยมีเพียงความฉอเลาะออเซาะของผูหญิงที่ทําตัวไมตางกับนาง
คณิกากระนั้นหรือ
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ฉันเคยใฝฝนอยากเปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตสภาพการณดังกลาวนี้ ทําใหฉันทอแท
เหนื่อยหนาย ถาฉันหมดแรงกอนขึ้นเวทีเสียแลว ฉันจะชกชนะคูตอสูไดอยางไร อาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยนั้นเหมาะสมสําหรับผูมีอันจะกินเทานั้น แลวคนที่มีฐานะไมมีอันจะกินเชนฉันจะอดทน
ตออุดมคติไดนานเทาใด ถาฉันเปนอาจารย ก็ไดแตภาวนาวา ขออยาไดเปนเชนอาจารยที่เคยถูกฉัน
วิพากษวิจารณมาแลวเถิด

รักและคิดถึง
รังสรรค  ธนะพรพันธุ

หมายเหตุ       ตีพิมพคร้ังแรกในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน  (ฉบับบัณฑิต) ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม  
 2511)  หนา 18-22.


