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ความคิดของการที่จะใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ  มิไดเปนความคิดใหมของรัฐ
บาลปจจุบัน มิไดเปนการกระท ําเพ่ือเปนการเอาใจธนาคารโลก หรือธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย  เปน
ความคิดที่เริ่มตนตั้งแตสมัยผมยังเปนรัฐบาลอยู   เม่ือ ๙  ปมาแลว   แตเนื่องจากอยูระยะสั้น   ก็ยังไม
สามารถผลักดัน  หรือไมสามารถที่จะดํ าเนินการใหมันมีผลส ําเร็จได   ถาถามวาความคิดนี้ดีไหมผมก็
อยากจะพูดวา  ที่ผานมาเทาที่ผมติดตามมา  ไมไดติดตามอยางละเอียด  แตพอไดอานหนังสือพมิพ
บางคร้ังไดยินขอวิพากษวิจารณ  ผมวาหลายครั้งหลายคราว  การวิจารณตาง ๆ  คอนขางจะใชอารมณ
และบางคราวใชการเดาใจซึ่งมันขัดกับหลักการหาวิชาความรู  นิสัยคนไทยบางครั้งบางคราวไมใคร
จะแสวงหาความจริงหรือขอเท็จจริง

เพราะฉะน้ันในบายวันน้ีการพูดถึงคุณภาพของการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเมืองไทย   
อาจจะมีบางคร้ังบางคราวหรือบอยคร้ังท่ีผมพูดแลวสะเทือนใจผูบริหารหรือคณาจารย  หรือแมแต
สะเทือนใจคนไทยเองมากบางนอยบาง  แตผมขอไวอยางเดียวครับ ไมวาผมจะพูดอะไรผมจะพูดใน
สิ่งที่ผมคิดวาจะเปนไปไดมันเปนความจริง  เปนขอเท็จจริงในชีวิตของคนเรา   มหาวิทยาลัยจะยั่งยืน
ตอไปได   ข้ึนอยูวาเม่ือไรเราจะยอมรับสภาพความจริง  และเม่ือเรารูความจริงแลว ปญหาตาง ๆ มันก็
แกไขไปได   แตถาเราไมยอมรับความจริง  ไมยอมรับขอเท็จจริง  การแกปญหาตาง ๆ มันก็จะมีความ
ยุงยากมากขึ้น  และก็จะใชแตอารมณกัน

ขอเท็จจริงในปจจุบันเปนอยางไรขอเท็จจริงคือวามหาวิทยาลัยในเมืองไทยนี้ มีมหาวิทยาลัย
ที่เกาแกบาง  หนุมสาวบาง  บางมหาวิทยาลัยก็ตั้งมากวา  ๑๐๐ ป  บางมหาวิทยาลัยก็ตั้งมาเมื่อ ๑๐ -
๒๐  ปที่แลว  หรือเพ่ิงเม่ือปท่ีแลว  มันชวยไมได  ระดับความรูระดับความเปนเลิศก็แตกตางกัน   แตท่ี
ผานมาเราจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ในอดีตจะเปนเร่ืองท่ีงาย
รัฐจะเปนผูอุดหนุน ๑๐๐ เปอรเซ็นต งบประมาณรัฐเปนผูกํ าหนด  แตผูบริหารเปนผูปฏิบัติงาน ภายใต



การควบคุมของรัฐ  ภายใตกฎระเบียบของราชการในเร่ืองการเบิกจาย  ไมวาจะเปนประเภท  ไมวาจะ
เปนเรื่องการดํ าเนินการใด ๆ  ทั้งสิ้น  เปนไปตามกฎราชการอันน้ีเปนขอเท็จจริงท้ังส้ิน

ขอเท็จจริงขอที่สอง  มหาวิทยาลัยที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐ  ผมอยากจะพูดวาไมใช
ของรัฐแตเปนภายใตการควบคุมของระบบขาราชการ   ซึง่การบริหารงานไมวาจะเปนการบริหารงาน
บุคคล บริหารงานดานการเงิน  บริหารงานดานการลงทุนตาง ๆ  ขึ้นอยูกับกฎราชการ  ผมใชเวลา
๒๓  ป ในชีวิตผมอยูในระบบราชการ   ผมใชเวลา  ๒๐  ปอยูนอกระบบราชการ   ผมรูวามีความแตก
ตางกัน   ผมรูวาระบบราชการน้ันแทบจะวารอยท้ังรอยมีแตวางขอจํ ากัด  มีแตการพยายามจะก ําจัด
คนไมด ี   คนโกง  คนกิน  มีกฎเกณฑมากมาย   ไมมีความยืดหยุน หลายครั้งหลายคราวไมใชสมอง
และไมใชสามัญส ํานึก ใชแตกฎเกณฑ  กฎระเบียบ  ยิ่งมีกฎมากการรั่วไหลก็มีมากขึ้น  และไม
สามารถเขียนตัวบทกฎหมายที่เปนกฎเกณฑตายตัวที่จะปองกันความไมดีของคนได  ลดความไมดีท ํา
ได  แตปองกัน ๑๐๐ เปอรเซ็นตไมมี  ไมมีความยืดหยุน  เพราะฉะน้ันการบริหารงานตาง ๆ  ภายใต
กฎขาราชการน้ันมันเปนเร่ืองของภาษาฝร่ังเขาเรียกวา  Paper work มีแตเอกสารการประชุม ไปที่
ไหนก็เปนปง ๆ ไปเบิกเงิน  ๕๐๐  บาท  หรือ  ๑,๐๐๐  บาท  ก็ตองตั้งฎีกา  ฎีกาไปที่หนวยการคลัง
และก็ไปตามสายงาน  ผานอีก ๒๐ โตะกวาจะถึงคลัง  กวาจะไดเงินก็ใชเวลา  ๓ - ๔  เดือน   ผมผาน
มาหมดแลว   ผมเคยไปสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรดวย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย   คาสอนเม่ือ
๔๐  ปกอนน้ัน ชั่วโมงละ  ๓๐  บาท  ผมไดเงินเดือน ๑,๖๐๐  บาท    ผมมีภรรยาแลวก ําลังจะมีลูก
ภรรยาผมไดเงินเดือน  ๒,๕๐๐  บาท   อาศัยทางคุณพอคุณแมอีก   เงินทุกบาททุกสตางค  มันมีความ
หมายกับชีวิตผม  แตเวลาไปสอนน้ันแทนท่ีจะได  ๘๐๐  บาททันท ี ก็ตองคอยถึง ๓ เดือน  คอยไปถึง
๔   เดือน  น่ีเปนเร่ืองสวนยอย

ถาถามวาการทํ างานอะไรตาง ๆ ก็ดี  ถาเกิดมองถึงผลเลิศ และความเปนเลิศแลว  อยู
ภายใตระบบราชการน้ัน   อาจารยข้ึนเงินเดือนที  โดยเฉพาะขาราชการในตางจังหวัดแลว  ตองมี
การเชาบานอยู  ถาเกิดมันมีอะไรผิดแปลกไปจากกฎน้ี   ตองสงเรื่องเขามากรุงเทพฯ  กวาจะไดเร่ือง
กลับไป  กวาจะถึงจุดส ําเร็จน้ันยุงยากสับสน  ใชเวลามาก  น่ีเปนเร่ืองยอย ๆ  เขาถามวาไอท่ีผานมา
น่ี  เราเถียงกันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปลา  ขอเท็จจริงคือวาผมคิดวาระบบราชการน้ัน เอามา
กํ ากับการบริหารงานในมหาวิทยาลัย มันไมทํ าความเจริญขึ้นมาเลย  อะไรท่ีเปนพยานหลักฐานวา
สิ่งที่ผมพูดเปนสิ่งที่ดีที่สุด

 ทุกคร้ังท่ีมีหนังสือพิมพตรวจสอบ มีการวิจัย มีการท ําการศึกษา วางลํ าดับความดีเลิศของ
มหาวิทยาลัยออกมาในภูมิภาคน้ีหรือท่ัวโลก  เอาเฉพาะภูมิภาคน้ีนะครับ ไมตองไปแขงกับฮาวารด
เคมบริดจหรือออกซฟอรด   เฉพาะในภาคนี ้  อานหนังสือพิมพมหาวิทยาลัยไทยเคยติดอันดับกอน  ๑



-  ๒๐  ไหม  ไมมี   ที่จุฬาฯ  น่ีก็เต็ม ๆ  มหิดลน่ีก็เต็ม ๆ  โนนอยูไกลสุด  เราเกงแตในบานเรา  ท ําไม
จุฬาฯ  มหิดล  เกษตรศาสตร  ติดอันดับไมได ท ําไมสูมหาวิทยาลัยในฮองกง  ในสิงคโปร  ในออสเตร
เลีย  ในญ่ีปุน  ในไตหวัน  ในอินเดียไมไดเลย  ไมใชเพิ่งมาเปน แตไหนแตไรก็ไมเคยติดอันดับไมเคย
การกีฬาหลายอยางมันดีขึ้นมา  เราไดเหรียญทองเอเชี่ยนเกมสมากก็จริง  แตการศึกษาไมไดดีขึ้นเลย
รุนปูผม  รุนตาผมก็ไปเรียนเมืองนอก รุนพอผมก็เรียนเมืองนอก  รุนผมนิยมชมชอบการไปเรียนเมือง
นอก  รุนลูกก็ยังไปเรียนเมืองนอก  รุนหลานก็ยังไปเรียนเมืองนอก   ผมเคยไปพูดตามมหาวิทยาลัย   ดู
อยางพวกอาจารยทั้งหลาย ถาเผื่อมีฐานะดีและมีโอกาสสงลูกไปเรียนเมืองนอกได กับเรียนตอ
มหาวิทยาลัยในเมืองไทย  จะไปที่ไหนก็ไปเมืองนอก

 เราตองหยุดคิดวามันเพราะอะไร  ท ําไมญี่ปุนในสมัยรัชกาลที ่ ๕   เราก็เร่ิมจุฬาฯ   ญ่ีปุน
เขามีมหาวิทยาลัยโตเกียว  ท ําไมมหาวิทยาลัยโตเกียวนั้นจัดอยูในล ําดับตน ๆ ของโลกแหงหน่ึง
ทํ าไมคนญ่ีปุนเขาไมตองไปเรียนปริญญาตรีเมืองนอกกัน เขาอาจจะไปเรียนเมืองนอกไปเรียนตอตาง
ประเทศก็ไปเรียนปริญญาโท  คือตองการประสบการณ แตมันไมใชเรื่องของการที่วามหาวิทยาลัย
เมืองนอกมันดีกวา  เพราะฉะนั้นตองพยายามตองกระเสือกกระสน   และคานิยมของคนไทยไมใชแค
ไปมหาวิทยาลัยอยางเดียว  แมแต  summer  school  เด็ก ๑๒ – ๑๓  ขวบก็นิยมสงไปเรียนตางประเทศ

คํ าถามที่บอกวาที่ไปตางประเทศนะ มันดีกวาเมืองไทยไหมมันไมไดดีกวาเสมอไป   เพราะ
ไปมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ก็ไมไดมหาวิทยาลัยที่ด ี  โดยเฉพาะไปที่อเมริกาไปอยูในมหาวิทยาลัย
ที่ใครเขาไมเคยไดยิน บางครั้งไปอยูมหาวิทยาลัยที่ไมไดรับการรับรองวิทยฐานะดวย   แตความรูสึก
วา   ความรูสึกดูถูกวิทยาลัยในเมืองไทยความรูสึกวามันไมดีจริง   มันฝงอยูในความคิดอานของคน
ไทย  และประกอบกับพยานหลักฐานที่ผมเรียนใหทราบ   มหาวิทยาลัยในเมืองไทยไมเคยติดอันดับ
อันน้ีเปนขอเท็จจริงที่นาคิดวา  มหาวิทยาลัยเราไมติดอันดับแลว  มันหมายความวาอยางไรอะไรคือ
มหาวิทยาลัย  อะไรคือการเรียนรูในระดับน้ี  มหาวิทยาลัยที่ดีควรมีอะไรบาง  หน่ึงตองมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  จะมีความเปนเลิศทางวิชาการได  จะตองมีความเปนเลิศในเร่ืองของวิชาความรู  วิชาการ
ของคณาจารยจะวัดกันไดอยางไร  วิธีวัดงาย ๆ ก็คือเราจะตองรูวาแตละมหาวิทยาลัยนั้น สัดสวนของ
อาจารยกับนักศึกษานั้นเปนอยางไร สัดสวน ๑ : ๑๐  หรือ  ๑ : ๒๐ ในจํ านวนคณาจารยมีปริญญาเอกก่ี
คน  ปริญญาโทกี่คน  ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยใด แตน่ีก็เปนการคํ านวณอีกแบบหนึ่งใชตัวเลขวัด
เพราะหลายครั้งหลายคราวนั้น  คนท่ีจบปริญญาตรีอาจจะสอนดีกวาคนท่ีจบปริญญาเอกก็ได   เพราะ
คนท่ีจบปริญญาเอกอาจจะรูแตส่ือไมได  หรือบางคร้ังบางคราวไมสนใจการใหการศึกษา ไมมี   
commitment   ความเปนเลิศทางวิชาการ  ความเปนเลิศของเด็กนักเรียนดวย



ถาเผื่อนักศึกษาเขามาพื้นฐานขั้นตนไมด ี ไมสนใจการเรียน   สนใจแตกิจกรรมพิเศษ  ซึ่งไม
ใชวามันจะเปนอยางน้ีเสมอไป   แตตองแบงเวลาใหถูก   ถาเผื่อเด็กหรือนักศึกษาไมมีความเปนเลิศใน
วิชาขั้นพื้นฐานแลวก็ลํ าบาก ใหคณาจารยดีอยางไร   สอนดีอยางไร   เด็กก็ไมซึมซาบ  และตองมีความ
เปนเลิศในเรื่องของการวิจัย   มหาวิทยาลัยไมใชโรงเรียนมัธยมหรือประถมที่มีแตครูสอนกับนักเรียน
ผูรับฟง  มหาวิทยาลัยจะดีเดนได   ตองมีการทํ าวิจัยท่ีเปนเร่ืองเปนราว

และจะตองมีอะไรอีก  จะตองมีความเปนเลิศในทางบริหาร  ดานบุคลากร   ดานการเงิน
ดานการลงทุน  อะไรตาง ๆ  ความเปนเลิศเหลานี้นั้นเปนสิ่งที่ผมคิดวาในหัวใจของคนแลว   สิ่งที่จะ
ตองถามก็คือ  ไอความเปนเลิศท่ีควรจะตองมีน้ัน  ระบบราชการนั้นตองชวยสงเสริมและใหเขาไปถึง
สูจุดน้ัน

ผมไมตองการใหคํ าตอบ  แตผมคิดวาทุกทานที่มีหนาที่อยูในการบริหาร คงใหค ําตอบได
ผมไมอยากจะบอกวาขณะนี้รัฐบาล  หรือแมแตตัวผมเองอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยน้ันเดินไปในทิศ
ทางใด  แตผมอยากจะทราบเหตุผลตาง ๆ ที่จะน ําไปสูค ําตอบเมื่อถึงปลายทางของการปฏิรูป  ถามวา
มหาวิทยาลัยในสิงคโปรเขาติดอันดับเสมอ  หรือมหาวิทยาลัยในฮองกง มหาวิทยาลัยในญี่ปุน ไตหวัน
เกาหลีก็แตกตางกันไป  แตทํ าไมเขามีความเปนเลิศได  หลายคนอาจจะไมทราบวาที่สิงคโปรไมมี
มหาวิทยาลัยเอกชน ทุกมหาวิทยาลัยของสิงคโปรและหลายมหาวิทยาลัยในฮองกง เปนมหาวิทยาลัยที่
ทางราชการ  อุดหนุนเงินทุนจากรัฐ แตเขาสามารถมีความเปนเลิศได เพราะเขาสามารถบริหารงาน
นอกระบบราชการ ที่นี้พอถึงเมืองไทยมีการพูดวามหาวิทยาลัยตองออกนอกระบบ  แตหลายครั้งหลาย
คราวนั้นก็ยังมีความสับสนอยู   อาจจะไมสับสนในตัวมหาวิทยาลัย  แตสับสนในคนขางนอก  วาน่ี
เปนสวนหนึ่งของการแปรสภาพไปสูภาคเอกชน  ส่ิงท่ีเราพูดกันน้ีหรือพยายามวิจารณกันไมใชเร่ือง
privatization  ไมใชนะ   ไมใชเปนการแปรสภาพจะยังเปนสวนหนึ่งของรัฐ   เปนภาคเอกชน

ในเรื่องของมหาวิทยาลัยนี้ไมใชเรื่องของ  privatization ในเรื่องของมหาวิทยาลัยนั้น  เงิน
อุดหนุนจากรัฐตองมีอยูตอไปและมีอยูในจํ านวนไมนาที่จะนอยกวาที่เคยผานมา มหาวิทยาลัยใน สิงค
โปรในฮองกงแมแตในออสเตรเลียเขาก็ยังไดรับอยูตลอดเวลา มหาวิทยาลัยที่อังกฤษออกซฟอรดก็
เชนเดียวกัน

 ขอแตกตางมีอยูนิดเดียวในอดีต  นี่ไมพูดถึงระบบการศึกษานะครับ งบประมาณเกือบ ๑๐๐
เปอรเซ็นตมาจากรัฐเพราะวารายการเก็บคาหนวยกิตก็ดีการสอนก็ด ี  แตในตางประเทศก็อาจจะสัด
สวน  ๖๐ : ๔๐  หรือ ๕๐ : ๕๐  เพราะฉะนั้นในขณะที่พูดกันนี ้  ขอรับรองวามหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับ
ในภูมิภาคน้ี หรือแมแตมหาวิทยาลัยในอังกฤษ   ฝร่ังเศส  ในเยอรมัน  อเมริกา  มหาวิทยาลัยดี ๆ น้ัน



เขาบริหารกนัอยางไร  ไมมีมหาวิทยาลัยใดเลยในโลกนี้ที่ติดอันดับ  ที่บริหารภายใตระบบราชการ  ไม
มีเลย

ผมเคยพูดอยูหนหนึ่ง  เอะ มหาวิทยาลัยในเมืองไทยนี่แปลกนะ  เขาอยากจะปลดทาสออกก็
ไมชอบ  อยากจะอยูในระบบความเปนทาสตอ ไมมีมหาวิทยาลัยใด ๆ ในโลกนี้ไมวาประเทศใดก็ตาม
ที่มีการบริหารงานภายใตระบบราชการแลวก็มหาวิทยาลัยสวนใหญ  ก็เปนมหาวิทยาลัยที่ไมอยูภายใต
ระบบราชการ แตมีเงินอุดหนุนจากรัฐท้ังน้ัน   อันน้ีเปนขอเท็จจริง

ในอเมริกาก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนอยางฮาวารด เยล  พร้ินซตัน มหาวิทยาลัยเหลานี้เขารํ ่ารวย
กันดีเขาสะสมเงินแลวก็เอาเงินสะสมนี้ไปหารายได  เหมือนอยางจุฬาฯ  อาจจะมากกวาจุฬาฯ  แตการ
กอตั้งจุฬาฯ  สมเด็จพระปยมหาราชก็มีเปนกองทุนที่ดินตาง ๆ  ไปเก็บรายไดไปลงทุนหาดอกเบี้ย ไป
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย  สหกรณ  แตของเขากองทุนใหญกวามาก  เพราะฉะนั้นฮาวารดกับเยลเขา
ไมตองพึ่งเงินจากรัฐ บางคร้ังบางคราวอาจจะไดเงินจากรัฐอุดหนุนในเร่ืองของการวิจัย  แตเขามีระบบ
ซึ่งแตละมลรัฐของเขา เชน  North Calorina ที่ Chayelhill มหาวิทยาลัย North Calorina เปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของอเมริกา ภายใตระบบรัฐ คํ าวาภายใตระบบรัฐหมายความวา เปน
มหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลทองถิ่น  รัฐบาลของมลรัฐเปนผูต้ัง  เงินอุดหนุนมาจากรัฐ  สภาของ
มลรัฐน้ันของ Calorina  แตเมื่อเขาใหเงินไปแลว  ต้ังแตไหนแตไรแลวใหเขาจะแตงต้ังคณะท่ีเรียกวา
Council of Trustees หรือ  Board of Governors  แลวแต จะเรียก  แลวคณะกรรมการชุดนั้นจะท ําหนา
ท่ีเปนคณะกรรมการบริหารของหนวยงานน้ี  คนท่ีเปนอธิการบดีจะตองรายงานตรงตอคณะกรรมการ
แตละป  สภาเขาก็จะก ําหนดวงเงินมาให  บางแหงทีละ  ๒  ป  และเมื่อไดเงินไปแลว  อธิการบดี
(President)  ก็จะมีอํ านาจโดยสมบูรณที่จะจับจายตามรายการ   ตามประเภท  ตามจํ านวนเงินท่ีไดรับ
ไมตองไปตั้งฎีกาไปเบิก อํ านาจอยูที่ตัวมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวอธิการบดีก็อาจจะมีได แตตอง accountable
คือจะตองรับผิดชอบโดยตรงตอ Trustee และทุกรายการจะตองมีการตรวจสอบท่ีเขาเรียกวา  post
audit  ตราบใดที ่  President  อธิการบดีใชเงินถูกตองภายใตขอบเขตที่ก ําหนดไวภายใตรายการนั้น  ที่
เขามีอํ านาจความรับผิดชอบดํ าเนินการ เขาไมตองไปฎีกา เขาไมตองไปขอทบวงมหาวิทยาลัยอีก
ความยืดหยุนมันม ี ความรวดเร็วมันมี  อันนี้เปนหลักการที่เขาใชกันทั่วไป

ท่ีสิงคโปรก็เชนเดียวกัน  เงินอุดหนุนจากรัฐมีแลวก็มีคณะกรรมการพิเศษเรียกวา  Governor
หรือ Trustee อันน้ีแหละครับท่ีเขาทํ ากันในภาคเอกชน  ภาคธุรกิจเพราะอํ านาจหนาท่ีอํ านาจความรับ
ผิดชอบของการบริหารการเงิน   ของการบริหารบุคลากรข้ึนอยูกับ  Chief  Executive  Officer  ซึ่งใน
มหาวิทยาลัยก็คือตัวอธิการบดี เม่ืองบประมาณออกมาแลวเงินอุดหนุนออกมาจํ านวนแนนอนแลว
เปนหนาที่ของอธิการบดีกับคณะจัดการที่จะด ําเนินการบริหารภายใตวงเงินน้ัน  เขาตองรับผิดชอบเอง



ถาเผื่อเขาไปใชในทางที่ถูก ใชไปในทางที่ด ี  เขาตองรับผิดชอบอีกตอหน่ึงคือคณะกรรมการใหญ  ซึ่ง
กรรมการใหญก็จะตองรายงานสภา เพราะสภาเปนผูตั้งงบประมาณ  ในกรณีท่ีรัฐเปนผูอุดหนุนรัฐมี
หนาที่อยางเดียวคือตรวจสอบภายหลัง  ที่ผมพูดมาก็คงพอจะมองเห็นนะครับวา  วิธีการบริหารแบบน้ี
มันจะสรางความรวดเร็ว  สรางความยืดหยุน  สรางความเปนเจาของมหาวิทยาลัย  และจะสงเสริม
อะไรหลายอยาง  ระบบนี้เปนระบบที่ใชกันทั่วโลก

แตทํ าไมของเรารูสึกวา  อาจารยมหาวิทยาลัยก็ยังไมเขาใจ  ก็มีการปรามบางวา  อาจารยหวง
ความไมแนนอนบาง  รัฐบาลอธิบายไมคอยรูเร่ืองบาง  อาจารยเคยชินกับชีวิตแบบเชาชามเย็นชาม
อาทิตยหนึ่งสอนหนังสือสองชั่วโมง  มามหาวิทยาลัยอาทิตยละ  ๒ - ๓  วัน  นับวันจะหากินสวนตัว
ไปเรียนเอาวุฒิไปตั้งบริษัทที่ปรึกษา  ผมเปนหวงทุกทาน  สวนหน่ึงคงเปนความรับผิดชอบของรัฐ
บาลที่ไมสามารถสื่อใหคนเขาใจและสวนหนึ่งนั้นก็มีความเห็นวา  เปนวิถีชีวิตที่ไมถูกของคณาจารย
เพราะวาผมไปที่ไหนพวกอาจารยกันเอง  ก็บอกวาชีวิตอาจารยสบายยังไง  ก็ไมเหมือนชีวิตทํ างานที่
บริษัท   หรือแมแตงานของกระทรวงอ่ืน ๆ  ท่ีมีการตรวจสอบงาย ๆ วา  แตละชั่วโมงอยูที่ไหนและ
ควรจะอยูที่ไหน  อาจารยหายไปจากมหาวิทยาลัยก็ไมมีใครรู  จะหามอยางไรได  ไปหากินสวนตัว ไป
แขงขันกับวิชาชีพของลูกศิษย  เงินเดือนขาราชการก็ไดรับ  หนีตามกันไป  เอาใจนักเรียนหนอยได
เลือกต้ังเปนคณบดีอีก ไปแขงขันอธิการบดีก็ตองสูกันในเหตุของการเมือง เขาใจวาระบบ
ประชาธิปไตยนั้นมันใชไดในทุกแหง ทุกอยางที่มีเลือกตั้ง  ลืมความมีอิสรภาพในทางวิชาการ  ลืม
ความมีอิสรภาพในการบริหาร  ลืมความเปนเลิศทางวิชาการ  ลืมความเปนเลิศของเด็กนักเรียน  ลืม
ความเปนเลิศในเร่ืองของการวิจัย  ไมมี  commitment  อยูไปวัน ๆ มันสบายดีก็เหมือนขาราชการสวน
อ่ืน  สิ่งเหลานี้ที่ท ํางานมาเมืองไทยมันไมมีขั้นตํ ่า  และผมก็ทราบ  ถาเผื่อลูกผมยังคิดวาจะตองสง
หลานผมอีกไปเรียนท่ีตางประเทศเม่ือไหรมันจะจบส้ินเสียที  นี่ถาเกิดระบบที่ผมวา   การบริหารไม
อยูภายใตระบบราชการจะตองดีแนเพราะทุกแหงเขาก็ท ําอยางนั้น   ถามวาออกมาแลวจะดีจริงหรือไม
ก็ไมจริงเสมอไป  มันเปนเพียงแตคํ าตอบสวนหน่ึงเทาน้ัน  เราปลดแอกออกมาจากระบบราชการออก
มาแลว  แรงกระตุนของเรา ทัศนคติของเรายังติดยึดอยูกับของเกา ๆ จิตวิญญาณก็ยังเปนขาราชการอยู
มันก็เจงเทานั้น  เพราะฉะน้ันตองมีการเตรียมจะตองมีเวลาท่ีเราเรียกวา Transition ไมใชออกปุบติด
ปบ มันตองใชเวลา  ๕ – ๑๐  ป  อันน้ีแหละครับ  เปนสิ่งที่นิสัยคนไทยกลัวความไมแนนอนของ
อนาคต  ทางรัฐบาลจะตองพูดใหมันแนวแนรัฐบาลมี commitment อยางไร รัฐบาลตองออกมาช้ีแจง
จะมาบอกวาสํ านักงบประมาณไมท ําตามนโยบายบอกไมได   ส ํานักงบประมาณเปนสวนหนึ่งของรัฐ
บาล  เพราะฉะนั้นถาเผื่อไปเกี่ยวของกับส ํานักงบประมาณ  ก็เปนหนาท่ีของรัฐบาลจะตองพูดออกมา
ใหแนชัดวา  หน่ึง - เร่ืองน้ีไมใชเปนการแปรสภาพเปนบริษัทเอกชนท่ีเอาแตกํ าไร  สอง - จะเรียก
อะไรก็แลวแต  ก็เปนบริษัทเอกชนที่อยูในก ํากับของรัฐ  แตจะเปนการก ํากับไมใชการควบคุม  เทาที่



ผานมาระบบราชการควบคุม  และควบคุมกอนเหตุเสมอ  ควบคุมกอนใชเงิน  ควบคุมกอนข้ันตอนอ่ืน
ๆ  ตอไปน้ีจะใชระบบตรวจสอบเฉย ๆ

ฉะนั้นจะตองบอกใหแนชัดวาจะมีวิธีการคิดอยางไรซึ่งก็มีระบบแตกตางกันไป ดูจํ านวนนัก
เรียนดูจํ านวนนักวิจัย  ดูจํ านวนอาจารย  จํ านวน grade  ของอาจารย  ปริญญาเอก  ปริญญาโท   ดูความ
เปนเลิศในดานตาง ๆ ดูความจํ าเปนของแงท่ีจะตองกอสราง  มีหลายระบบวิธีคิด  ผมไมทราบวาวิธี
ไหนดีที่สุด  แตเราอางอิงได  ตองบอกใหทราบอยางแนชัด อยาปลอยใหเขาเควงควางอยูในใจวาเอะ
อีก  ๒  ป  ก็จะถูกลอยล ํา  อยาสรางความไมแนนอน อยาสรางความวาเหวใหกับตัวมหาวิทยาลัย
ตองใชเวลาอธิบายใหเขาเขาใจ  ตองใชเหตุผลขอเท็จจริง  พยายามโนมนาวอาจารยที่คัดคาน  ตอน
หลังผมไดยนิวาอาจารยมาใหนักเรียนรวมคัดคานดวย  สิ่งไหนที่ไมแนนอนแลว  อันน้ีเปนนิสัยของ
คนไทย  กลัวไวกอน  สิ่งที่ไมเห็นในอนาคต  เปนส่ิงท่ีไมแนนอนในอนาคต  คนไทยจะตองกลัวไว
กอน   ความเส่ียงในชีวิตเรามันมีอยูเสมอแตมันก็ตองเปนความเส่ียงท่ีอยูบนมูลฐานของขอเท็จจริงอยู
บนมูลฐานของขอมูล  อยูบนมูลฐานของสติปญญา  ตองทํ าใหผูบริหารงานมหาวิทยาลัย  คณาจารยที่
ไมเห็นดวย  ที่คัดคาน  ตองพยายามโนมนาวใหเขาเขาใจ  ดวยการพูดใหแนชัดวา  หน่ึง - มิใชเปน
เรื่องของการแปรสภาพเปนบริษัทเอกชนที่มองหาแตก ําไร   มหาวิทยาลัยมิใชบริษัทคาก ําไร
มหาวิทยาลัยนั้นอยูในตลาดวิชาการ  แตไมไดท ําเพื่อผลก ําไรถาเกิดมีผลก ําไร  เงินกํ าไรน้ันมันจะตอง
ยอนกลับไปลงทุนเพื่อสรางความเปนเลิศใหมากขึ้น  สอง - เงินอุดหนุนจะตองมีตอไป  และไมนาจะ
นอยกวาที่ผานมา  แตตองมีกํ าหนดกฎเกณฑวาในวันขางหนานั้นจะสรางกฎเกณฑในเรื่องนี้อยางไร
สาม - พูดใหแนชัดวาถาเผ่ือจะอยูหรือไมอยูในระบบราชการตอไป   มันคงจะเปนไปไมไดที่รัฐจะ
ตองแบกภาระทั้งหมด  ปจจุบันคาเลาเรียนก็ดี  คาหนวยกิตก็อาจจะตองมีการขึ้นไปกวานั้น  ตามความ
ผันแปรของสังคมก็ตองพูดใหแนชัดวา  วิธีการท่ีจะใหเงินอุดหนุนมามันจะตองดูดวยวาถาเผ่ือเปน
คณะวิทยาศาสตร  คณะแพทยศาสตร  คณะวิศวะ  ซึ่งมีตลาดแรงงานมาก  คนอยากจะเรียนมาก   มัน
เปนสิ่งที่เปนวิธีการค ํานวณการอุดหนุนอยางหน่ึง  แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีมหาวิทยาลัยจ ํานวนไมนอย  ที่
อาจจะมีคณะมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  และคณะอะไรตาง ๆ  หรือแมแตจะไปเรียนวรรณคดี  เรียน
ประวัติศาสตร ซึ่งเปนเรื่องที่ไมไดขายไดงาย ๆ สัดสวนของการอุดหนุนน้ี  เราจะตองใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเขามีความมั่นใจวา  ไมใชไปลงทุนเฉพาะวิศวะ หรือแพทยศาสตร  เพราะวาการเรียนรู
สังคมตองการคนทุกประเภท   ตองการนักคิด   นักปรัชญา  ตองการนักเศรษฐศาสตร  นักบริหาร
ธุรกิจ  ฯลฯ  ตองผลิตคนเขาสูตลาดแรงงานได  เราจะตองใหเขามีความม่ันใจวา  ถาเผ่ือเขาออกจาก
ระบบราชการแลวไปบริหารกันเอง  รัฐบาลคงค ํานึงถึงเร่ืองเงินอุดหนุนอยู   ตามสัดสวนที่มากกวา
เมื่อคํ านึงถึงปจจัยตาง ๆ แลว  กับคณะที่  อยางที่ผมพูด  คณะนี้อยางที่วาหานักเรียนมาไดยาก  ผลิต
แลวหางานไมไดงาย ๆ  แตถาสังคมของเรามีแตเด็กวิศวะ  มีแตแพทย  มีแตนักคอมพิวเตอรอยางเดียว



สังคมนั้นจะเฉา  ถาเผื่อไมมีนักคิดทางดานสังคมศาสตร  ผูสนใจทางดานสิทธิมนุษยชน  ผูสนใจใน
เรื่องอดีตโบราณ  กาพย  กลอน  เราตองสงเสริมพวกน้ีตอไป

เพราะฉะน้ันรัฐจะตองพูดใหแนชัดวา จะใหเวลาการเตรียมตัวเทาไร  การจะออกจากระบบ
ราชการน้ันควรจะใหเปนการตัดสินใจของเขาดวย  รัฐตองเปดใจใหกวางวาเขามีสิทธิที่จะเลือก  เลือก
ที่จะออกหรือไมออก  ในใจผมอาจจะคิดวาใครไมออกคนนั้นโง  แตก็เปนความคิดที่อยูในใจ  แตอยา
ไปวาเขา  ใครจะท ําอะไรก็แลวแตเขา  เราตองเขาใจเขาหาวิธีอธิบาย  พยายามโนมนาวเขา   และใหเขา
มีทางเลือก  แตการจัดวิธีทางเลือกใหเขา เราจะตองจัดใหในลักษณะที่วาเขาไมอยากจะเลือกในสิ่งที่
ไมอยากใหเขาเลือก  เพราะฉะน้ันทางเลือกคือออกก็ได ไมออกก็ได   แตถาเผ่ือไมออกพัง  ก็คือวาตอ
ไปจะเปนอยางไร   ถาออกก็ไมใชวาจะตองออกทั้งหมดทันท ี   อาจจะออกเปนข้ันตอนก็ได  วิธีออก
นั้นออกไดหลายลักษณะ  อยาใหเขาจนมุม  อยาใหเขาตองตกอยูในฐานะหลังชนฝาแลวก็ตองเลือก
เอาเขามารวมในการวางแผนดวย  จัด Workshop  จัดสัมมนา ใครท่ีไมเห็นดวย ใครท่ีมีขอปญหา ใครที่
มีขอสงสัยใหเขาไดพูดคุยกัน ถาเผื่อในสังคมเมืองไทยเราไมเริ่มที่จะคุยกัน หันหนาเขาหาและคุยกัน
ไมใชหันหนาเพ่ือตีกัน  หรือหันหลังเพ่ือดากัน  แตหันหนาเพ่ือคุยกัน  สราง  dialoque  เอาใจเขามาใส
ใจเรา  ท ําใหเขามีสวนรวมวาเขาจะออกในลักษณะไหน  แลวก็ไปท ําการศึกษาวาแตละประเทศ  แต
ละระบบน้ัน  ระบบนี้ไมใชระบบราชการในปจจุบัน   แตเปนระบบออกนอกราชการ  เปนระบบของ
การคํ านวณการเงินอุดหนุน   อันนี้เปนสิ่งส ําคัญ และระบบค ํานวณเงินอุดหนุนน้ัน  จะตองใหแนใจวา
ไมไดอยูในภายใตอิทธิพลของนักการเมืองดวย  อยางอเมริกาน่ีถาเปน State University จริงอยูสภา
เปนผูอนุมัติโครงการ แตวิธีการที่จะน ําเงินมาสูจ ํานวนท่ีถูกตองน้ัน ก็จะมาจากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนอิสระและไมใชนักการเมือง  และเขามีก ําลังวังชาท่ีจะตอรองกับนักการเมืองดวย
เพราะฉะน้ันตองฟรี  อยาไปกํ าหนดใหเขาวาตองอยางน้ันตองอยางน้ี  เอาเขามามีสวนรวมดวย
อธิบายใหเขาเขาใจ  เคยมีคนบอกวาตอนน้ีตํ าแหนงอาจารยคนไหนเกษียณใหยุบ  ฟงแลวตกใจวาอาว
ตอไปจะเพิ่มจ ํานวน  จะท ําอยางไรก็พูดมาใหชัดวาไมไดยุบ  ใหยุบตํ าแหนงน้ันแตเงินยังเก็บไวให
เพื่ออะไรมันอาจมีความจํ าเปนท่ีจะตองมีตํ าแหนงหน่ึงในคณะอ่ืน  หรือในสายงานอื่นที่มีความจ ําเปน
แตเงินยังอยู

สิ่งท่ีเราจะตองมีปญหามากเม่ือออกไปจากระบบแลว ถาเผ่ือจิตใจความนึกคิดหรือจิต
วิญญาณยังเปนขาราชการอยู  และยังทํ างานแบบขาราชการ  อยางน้ันไมมีทางรอดหรอก  ก็จะกลับไป
สูระบบเดิม  คือตัวเองสรางระบบน้ีข้ึนมา  อันนี้ยิ่งหนักเขาไปใหญเลย   สรางไวแลวไมมีใครควบคุม
เลย   เพราะคํ าวาระบบราชการ  (bureaucracy)  ไมไดหมายความวา  มันจะเกิดข้ึนไดในหนวยงานราช
การหนวยงานธุรกิจใหญ ๆ  เชน  ธนาคาร   หรือบริษัทใหญ ๆ  มันก็สราง  bureaucracy  ขึ้นมาได
ระบบราชการที่เราพูดถึงนี้เปนระบบที่เกิดขึ้นไดทุกแหงทั้งในภาคราชการภาคนอกราชการ เม่ือหนวย



งานน้ันมีความใหญโตและมีจํ านวนมากขึ้น  เพราะฉะน้ันเราออกจากระบบราชการมาบริหารกนัเอง
ถาเผื่อหัวสมองเรายังไมวิ่งใหทันสมัย  ไมมีการเตรียมตัวลวงหนา  ไมมีการศึกษาวิธีการเปนอยางไร
คนก็จะสรางระบบราชการขึ้นมาเอง และมันก็เกิดขึ้นแลวในบางกรณีในเมืองไทย  ที่ออกมาแลวยิ่ง
หนักเขาไปใหญเพราะหน่ึง -ไมมีใครตอบ  สอง -ไมมีใครตรวจสอบคุณภาพ โรงเรียนในอังกฤษไมวา
จะเปนโรงเรียนมัธยม โรงเรียนท่ีเปน  Public  School , Elementary School  หรือแมแต  Nursery  ของ
มหาวิทยาลัย  จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพ  เร่ืองตรวจสอบไมคอยมีใครคอยชอบ  แตถาในวงการ
มหาวิทยาลัยไมสามารถสรางหนวยงานตรวจสอบเหมือนที่เมืองนอกเขาก็จะเปนปญหา การตรวจ
สอบคุณภาพเปนเร่ืองใหมของเมืองไทยมากและอันน้ีเปนเร่ืองท่ีผมเปนหวงท่ีสุด  วาในการออกมา
แลวไมมีระบบที่ตรวจสอบที่ด ี เงินก็จะละลายไปในแมนํ ้า

เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่ง -  บอกตรงน้ีเลยวานาจะออก  เพราะผมไมเคยเห็นมหาวิทยาลัยใด ๆ
ซึ่งติดอันดับในโลกหรือในภูมิภาคที่อยูภายใตระบบราชการ  ไมเคยเห็นนะ  อันท่ีสอง -  ออกแลวมีคํ า
ตอบหรือเปลาวามีการวางมาตรการเตรียมการทั้งฝายรัฐบาลแตละมหาวิทยาลัย  เพราะออกมาแลวคุณ
จะตองบริหารดวยตัวคุณเอง  ตองเปล่ียนโครงสรางของคณะกรรมการ  สภามหาวิทยาลัยเดิมซึ่งเต็ม
ไปดวยกฎเกณฑ  การท ํางานขาดความยืดหยุน ลาชา  เพราะฉะนั้นถาจะออกนอกระบบราชการจะตอง
มีโครงสรางใหม  โครงสรางของคณะกรรมการท่ีเรียกวา  Trustee หรือ Governor  ตองมีใหมหมด
ตองมีการเขียนแผนงานใหชัด  ตองมีการเขียนโครงสรางน้ีวาเปนอยางไร   อะไรในโครงสรางน้ัน  แต
ละหนวยน้ันมีความรับผิดชอบ  ความยุงเกี่ยว  ความเกี่ยวโยงกันอยางไร   อันน้ีจะเปนเร่ืองใหม

ตอนน้ีเราไดมาซึ่งความมีอิสระแตไมมีความอิสระไหนที่ไดมาโดยไมมีพันธะ คุณมีสิทธิ
คุณก็มีหนาที่  คุณมีความอิสระ คุณตองมีความรับผิดชอบ  แตการรับผิดชอบตรงน้ี  คือการรับผิดชอบ
การตัดสินใจของตัวคุณ  เพราะฉะนั้นผมคิดวาสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดกันตอไป  ไมใชวาจะออกไมออก
แตเมื่อออกมาแลว  เรามีการเตรียมการกันอยางไร  ความพรอมของแตละคนอยูที่ไหน  ความไมพรอม
อยูที่ไหน  และถาเกิดมีความไมพรอมจะแกไขอยางไร  เพราะสวนใหญจะมานั่งเถียงกันวา  จะออก
หรือไมออกเทาน้ัน   ผมไมรูวาจะเถียงกันกี่สิบปถึงจะหยุด  มันถึงไมไปไหน  มหาวิทยาลัยไทยก็ยังไม
ติดอันดับเชนเดิม  และลูกผมก็คงพยายามท ํางานหาเงินเพ่ือสงหลานผมไปเรียนตางประเทศอยางเดิม
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