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ทานประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ทานอธิการบด ี และทานคณาจารยทั้งหลาย

เร่ืองที่จะมีการจัดสัมมนากันคือการบริหารการจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ            
ในมหาวิทยาลัยไทย  เร่ืองน้ีผมอยากจะขอยอนถึงประวัติบางเล็กนอย  เพราะวาในระยะเวลาที่ผมอยู
ในตํ าแหนงผูบริหารประเทศน้ัน  ก็ไดพยายามดวยความชวยเหลือของรัฐมนตรีบางทาน และอาจารย
บางทานท่ีน่ังอยู ณ ที่นี้พยายามที่จะผลักดันใหมีความเปลี่ยนแปลง ในเร่ืองของการเปนเจาของ
มหาวิทยาลัยในเร่ืองของการบริหารท่ีดี

พวกเราก็ทราบกันดีอยูแลววา รากฐานของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนั้น เร่ิมตนต้ังแตจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัยนั้น เปนการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีจุดประสงคเฉพาะ เปนระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการบริหารภายในประเทศ ความจํ าเปนของรัฐท่ีจะตองมีขาราชการ เพราะฉะนั้นประวัติของจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัยก็สืบเน่ืองมาจากความตองการของรัฐที่จะผลิตบุคลากรที่จะเขาไปชวยบริหารงาน
ประเทศชาติในฐานะขาราชการประจํ า ผมทาวความถึงอันนี้ก็เพราะอยากที่จะใหอยูในจิตใจของพวก
เราวา หนาที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาขั้นสูง คือ การตอบสนอง ในอดีตน้ันอาจจะ
เปนการตอบสนองความตองการของรัฐ แตผานมา ๘๐ ป ๑๐๐ ป วิวัฒนาการทางดานสังคม ดาน
เศรษฐกิจของเมืองไทย การตอบสนองน้ันก็อาจจะตองเปนการตอบสนองความตองการของสังคม
สวนใหญ  เม่ือจุฬาฯ ตั้งขึ้นมาก็ไดมีการผลิตบัณฑิต ก็เร่ิมตนดวยดี ก็มีมหาวิทยาลัยตาง ๆ ข้ึนมาอีก มี
การต้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการในเร่ือง discipline มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สังคม
กํ าลังเร่ิมต่ืนตัวทางดานการเมือง อุดมการณทางดานการเมือง อุดมการณทางดานสังคม อันน้ันก็เปน
การตอบสนองความตองการอีกลักษณะหนึ่ง เสร็จแลวก็มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผมอยากจะบอก
วา ดวยความจริงใจ ผมอาจจะมีความผิดหวังเล็กนอยในคณะวิศวฯ ของจุฬาฯ และในคณะวิศวฯ ของ
มหาวิทยาลัยหลายอยางเพราะแนวโนมในอดีตและปจจุบันซึ่งผมคิดวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไข



แนนอนคือวา มหาวิทยาลัยจะตองไมใชผลิตบัณฑิตเพื่อไปนั่งโตะ ใสสูท ใสเนคไท น่ังหองแอร เพ่ือ
คอยเปนหัวหนากอง เปนอธิบดี ความตองการของประเทศชาติอยูที่คนที่จะลงมือท ําเอง มีการกลาวหา
ซ่ึงผมคิดวาอาจเปนการกลาวหาท่ีรุนแรงวา โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ น้ี เวลาเขาจะคดัเลอืกคนเขา
โรงงาน เขาอยากไดคนที่จบ ปวช. ปวส. คนที่จบการศึกษาเทคโนโลยีมากกวา เพราะคนน้ีพรอมท่ีจะ
มือเปอน มือดํ า ไมเหมือนกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะตองการตั้งแตวันแรก ตองการผูกเนคไท
ใสเสื้อขาว ใสสูท เขาท ํางานในหองแอรและไมชอบท่ีจะเดินตรวจงาน

เมื่อเราพูดถึงความตองการของสังคม เราจะตองนิยามใหแนนอนวา คํ าวา “สังคม” เราหมาย
ถึงอะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไมไดบอกวา มหาวิทยาลัยไทยเราไมไดกาวหนาในระยะ ๕๐ ป หรือ ๘๐ ปที่
ผานมาความกาวหนามีอยูหลายทาง ผมไมตองพูด ณ ที่นี ้แตถึงเวลาท่ีเราควรจะตองดูตัวเราเองวา จุด
ออนจุดบกพรองของเราอยูที่ใด

ผมเคยไดรับเกียรติเชิญนั่งในสภามหาวิทยาลัยที่นิดา ผมนั่งอยู ๔ วาระ ที่จุฬาฯ น่ังอยู ๒ วาระ
และตอนออกมาผมไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย ๘ แหงไปเปนนายกสภามหาวิทยาลัย รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งผมบอกผมไมไดเปนนักเรียนเกาธรรมศาสตร เขาบอกถาผมรับ ผมจะ
เปนคนแรกที่ไมใชนักเรียนธรรมศาสตรแลวก็รับต ําแหนง ผมก็ขอขอบคุณทุกๆ มหาวิทยาลัยที่รูสึก
ในคุณคาในตัวผม และผมก็ตองพูดกับเขาตรงไปตรงมา อันนี้เปนนิสัยเสียของผมอยางหนึ่งที่ชอบพูด
ตรงไปตรงมา และเมื่ออายุมาถึงปจจุบันนี้แลว พูดตรงไปตรงมาและใครไมชอบ ผมก็ไมรูสึกอะไร แต
ผมก็ตองขอบอกวา หลังจากที่ผมมีโอกาสไปสัมผัสกับสภามหาวิทยาลัย ๒ - ๓ แหงเปนระยะเวลา
นานตัวพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองสภามหาวิทยาลยัโดยเฉพาะการเลือกคนท่ีเรียกวาคณะกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากขางนอก มาจากวงการธุรกิจหรือมาจากวงการใด ๆ ก็ตามที่ไมไดเกี่ยวกับวงการ
มหาวิทยาลัยโดยตรงนั้นเปน concept ที่ดี แตเสร็จแลวตัวพระราชบัญญัติน้ันเขียนเสียเอง จนสภา
มหาวิทยาลัยนั้นเปนงอย แลวก็สรางระบบราชการขึ้นมา ระบบราชการที่นี้ผมขอใชภาษาอังกฤษวา
bureaucracy คือ ใหมาตัดสิน ใหมาลงมติในเร่ืองท่ีไมเปนเร่ือง ในเรื่องที่ขางลางเขาท ําเตรียมมากันจน
หมดแลว เอามา rubber stamp เทาน้ัน แตไมไดมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการที่จะวางทิศ
ทางของตัวมหาวิทยาลัยเอง ทุกอยางจัดส ํารับเสร็จมาต้ังแตขางลาง ผมก็บอกวาถาเอานักธุรกิจที่เขามี
sense of responsibility เขาไปนั่งอยู เขาเสียเวลา เขาอยากจะท ํางานใหมหาวิทยาลัยเดือนละ ๓ ช่ัวโมง
๔ ชั่วโมง หรือนอกเหนือจากน้ันท่ีจุฬาฯ วาระที ่๒ ผมไมคอยมาประชุม อันน้ีเปนการเลาเพ่ือต้ังขอ
สังเกตอยูอยางหน่ึง อันน้ีไมใชความผิดของอาจารย แตเปนความผิดของระบบ เพราะตราบใดในจิตใจ
ของเราหรือในจิตใจของอาจารย คณาจารยผูบริหารยังคิดวาตัวเองเปนขาราชการ ตองอยูในระบบราช
การ การศึกษาของไทยจะไมไปไหนและจะไปไมรอด



ผมไมไดเห็นวามหาวิทยาลัยฝรั่งหรือในตางประเทศจะดีเสมอไป แตผมก็อยากที่จะมีสวน มี
ความภูมิใจที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยติดอันดับ ๔ ติดอันดับ ๕ ติดอันดับ ๘ เม่ือมีการประเมิน ผมไม
ไดบอกวาการประเมินของตางชาตินั้นจะตองถูกตองเสมอไป แตผมอยูในฐานะที่ไดคุยกับคนทั่วภูมิ
ภาคไดคุยกับคนตางประเทศทั้งในวงการธุรกิจ วงการตาง ๆ ผมตองขอบอกตามตรง มหาวิทยาลัยใน
เมืองไทยไมติดอันดับ เราอาจจะติดอันดับกนัเองในประเทศ และค ําตอบที่วาท ําไมไมติดอันดับ งายที่
สุดเปนคํ าตอบที่ควรจะไดรับการตอบสนองมาเปนเวลาหลายสิบป สมัยผมเปนนายกรัฐมนตรีก็ได
พยายามอยางมาก  ผมอาจจะใชคํ ารุนแรง ผมบอก “พยายามจะปลดแอกมหาวิทยาลัยออกจากระบบ
ราชการ” และผมก็มีความเศราและสลดใจที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย หรือบางสถาบันการศึกษาอยาก
จะอยูเปนทาสของระบบขาราชการตอไป ผมใชคํ ารุนแรงเพ่ือใหทานเกิดโมโห เกิดอารมณข้ึนมาวาใน
อนาคตเมื่อไดรับการปลดแอกแลว เม่ือเรียกรองอิสรภาพกลับมาแลวจะเร่ิมตนศักราชใหม ผมเปนคน
นิสัยไมใครดี ชอบพูดอะไรเพ่ือกระตุนใหคนเกิดความรูสึกท่ีคิดวาเราจะตองแกปญหาน้ีใหได

ระบบราชการมีที่ใช  และมีกาลเวลา แตระบบราชการเปนศัตรูที่สูงที่สุดส ําหรับกระบวนการ
ศึกษาของประเทศ ในระยะ  ๗ - ๘ ปกอน ที่ผมพยายามนั้นไมส ําเร็จ มีหลายทานอาจเขาใจวา ผม
ตองการใหมหาวิทยาลัยตัดขาดจากราชการ ก็ไดพยายามอธิบายวา การเอามหาวิทยาลัยออกจากระบบ
ราชการนั้นไมไดเกี่ยวโยงกับความสัมพันธที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ จะมีอยูกับรัฐตอไปหรือท่ีรัฐจะมีอยู
กับมหาวิทยาลัย  ท่ีบอกวาใหออกจากระบบราชการ คือใหดํ าเนินการบริหารมหาวิทยาลัยโดยไมใช
ระบบราชการ

ทํ าไมการศึกษาของสิงคโปรจึงดีได ในเมื่อทุกมหาวิทยาลัยของเขาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่
สิงคโปรไมมีมหาวิทยาลัยเอกชน ก็เพราะวาสิงคโปร เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ คือรัฐเปนผูเก้ือกูลใน
เร่ืองงบประมาณสวนใหญ แตเขาปลอยการบริหารใหกับตัวผูบริหารของมหาวิทยาลัยโดยตรง ความ
เปนอิสระของมหาวิทยาลัยในสิงคโปรและโดยปจจัยอื่นดวย  สามารถท ําใหเขาสูความเปนเลิศทาง
วิชาการการเปนเลิศที่จะรักษาคุณภาพของอาจารย ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยนานยัง ไมวาจะเปน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เพราะฉะน้ันตองเขาใจต้ังแตตนวาการท่ีเราจะแยกออกมาจากระบบราชการ
ไมใชเปนการตัดความสัมพันธจากรัฐ และคนในรัฐเองจะตองเขาใจอยางน้ันดวย เพราะบางครั้งบาง
คราวในสังคมไทยเรามองอะไรเปนขาวดํ าไปหมด

ผมเปนคนเชื่ออยูอยางหนึ่งวา ถาเผ่ือเราทํ าอะไร เราหม่ันดูตัวเองบอย ๆ ตรวจสอบตัวเอง
และฟงคํ าติเตียนของผูอ่ืน คือ อยูในกระบวนการตรวจสอบของผูอ่ืน ถาเผื่อคนคนนั้นใจกวางพอ มี
ความมั่นใจเพียงพอและมีความตั้งใจเพียงพอ ไมวาจะเปนคนหรือสถาบันนั้นจะสามารถปฏิบัติตัวเอง
ใหดีขึ้นได



ผมคิดวาระบบราชการไทยไมเปลี่ยนแปลงมาเปนเวลาไมรูกี่สิบป สมัยผมอยูกระทรวงการ
ตางประเทศ สมัยเปนขาราชการชั้นผูนอย ๔๐ ป ถาเผ่ือออกเงินทดรองอะไรไปแลวต้ังฎีกาเบิกหรือขอ
อนุมัติเบิกจากกระทรวง กระทรวงตั้งฎีกาไปกระทรวงการคลัง สิ่งที่เราทดรองไปแลว กวาเราจะไดรับ
เงินคืนมาประมาณ ๒ - ๓ เดือน วันกอนผมลองตรวจสอบดูท่ีกระทรวง ก็ปรากฏยังตองใชเวลา ๒ -๓
เดือน เชนเดิม ผมก็ยังไมเขาใจวาท ําไมการตั้งฎีกาถึงตองใชเวลามากมาย อาจจะเปนเงิน ๘๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท แลวทุกครั้งเราก็มีปญหาอยูเสมอ การต้ังงบประมาณแมแตในปจจุบันน้ี การท่ีรัฐบาลออก
มาเรียกวา stimulus package ผมคุยกับรัฐมนตรีคลงั คุยกับบางคนที่มีสวนในการรับผิดชอบก็เปน
ปญหาทุกปวางบประมาณของรัฐบาลไทย งบประมาณรายจายนั้น พอถึงสิ้นปใชไปไดเพียง ๖๐ - ๗๐
เปอรเซ็นต พอ ๑๕ วันหลังรีบใชกันใหญ คงไมตองการขอวิจัยอะไรมากมาย มันเปนปแลวปเลา
ปญหาคือ stimulus package จะมีผลหรือไม ถาเผ่ือต้ังเงินแลวเงินไมออก เม็ดเงินไมออกสูตลาด นี่ไม
นับเม็ดเงินออกสูตลาดแลวสูญหายไปแคไหน เพราะฉะน้ันเร่ืองการปฏิรูประบบราชการ อันน้ันตอง
ทํ าไป คงจะตองใชเวลามากแตขณะนี้มหาวิทยาลัยมีโอกาสอยางมาก

คํ าถามตอไปคือ ตัวมหาวิทยาลัยพรอมหรือเปลา

ถาเผื่อการออกจากระบบราชการไปสูระบบซึ่งยังไมมีของตัวเอง และเปนระบบซึ่งอาจจะเลว
กวา อันน้ันผมกต็องขอบอกวาอยาออกนะครับ การออกจากระบบราชการซึ่งเปนระบบที่ไมดีแตเขา
ไปในสูญญากาศซึ่งไมมีระบบ หรือระบบที่เลวกวาระบบราชการ อันน้ันย่ิงอันตราย เพราะฉะนั้นการ
ออกมาตองขึ้นอยูกับความพรอม ความพรอมของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ดวย และความพรอมไมไดเกิด
ขึ้นในวันเดียวเมื่อ ๗ - ๘ ปกอนผมแนใจ จุฬาฯ พรอม ธรรมศาสตรก็อาจจะพรอม แตถามอาจารยนร
นิต์ิ อาจารยบอกธรรมศาสตรของผมประชาธิปไตย ผมตองออกเสยีงกนั ตองถามภารโรง ถามนักการ
ทุกคนหมด แตทุกสิ่งทุกอยางในโลกนั้น มีสถานที่และมีกาลเวลาใหใช  ใชผิดสถานที ่ใชผิดเวลา ก็ไม
มีความหมาย ผมไปพูดหลายแหง บอกวาการใชหลักการประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยเรียกวา
การบริหารงานแผนดิน ในการบริหารงานบริษทั งานมหาวิทยาลัย ถาเผื่อใชหลักการประชาธิปไตย
เต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต ผมวาล ําบากแน เราจับหลักการใหญ ๆ ของประชาธิปไตย แตหลักการใหญของ
ประชาธิปไตยไมใชเลือกตั้งหลักการใหญ ๆ ของประชาธิปไตยคือการมีสวนรวม การมีสวนใน
กระบวนการในการตัดสินใจ ในการพิจารณาและในการตัดสินใจ การเลือกต้ังน้ันเปนเพียงแตรูป ไม
ใชสาระ แกนสารและสาระของการเลือกตั้งคือการมีตัวแทนของประชาชน การเลือกตั้งนั้นเปนวิธีการ
เทาน้ัน ปจจุบันเราก็พูดบอกวา หลายมหาวิทยาลัยพรอมที่จะออกจากระบบราชการ แตบางแหงออก
มาแลวก็มีปญหาเพราะความพรอมไมม ี  แตอาจจะไมใชความพรอมอยางเดียว อาจจะมีปญหาเพราะ
ยังไมมีความเขาใจเพียงพอถึงเหตุที่ออก หรือช้ีจุดประสงคของการออกมา ถาเผ่ือการออกมาเพ่ือใหตัว



เองสบายขึ้น รอดพนจากกฎเกณฑบาๆ บอ ๆ อันน้ันไมใชเหตุผลการออก จะออกจากระบบราชการก็
เพราะคิดวานาจะมีระบบอ่ืนที่จะทํ าใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู ในสภาพที่ดีขึ้นและ
สามารถนํ าไปสูความเปนเลิศได

ในระยะ ๔ - ๕ ป ก็มีการพูดกันมากในเร่ือง Good governance ขณะนี้ก็ยังไมลงตัววาคนไทย
ตองการใชคํ าไหน ผมก็มีโอกาสมีสวนที่จะไดชวยใหสังคมไทยสับสนมากขึ้น ก็ลองใช “ธรรมรัฐ”
อยูพักหน่ึงตอนนี้ก็ลองใช  “ธรรมาภิบาล” บางคนก็เอางาย ๆ บอก “การบริหารท่ีดี” แตสุดทายไดยิน
มาวาทางราชบัณฑิตสถานกํ าหนดข้ึนมาอีกคํ าหน่ึง ซ่ึงผมคอนขางจะมีความอึดอัดใจอยูหนอย อึดอัด
ใจมานานแลวเกี่ยวกับการปกครองในเมืองไทย ถาผมมีโอกาส มีอํ านาจ ผมก็อยากจะเปลี่ยนชื่อของ
“กรมการปกครอง” เปนอยางอ่ืนเสีย เพราะอะไรก็ตามที่มีคํ าวา “ปกครอง” เขามาแลว มันขัดกับหลัก
การของ governance การปกครองนั้นสรางความสัมพันธระหวางผูใหญกับเด็ก ตลอดเวลาผูใหญเปนผู
ปกครอง ผูใหญถูกเสมอ ผูใหญมีอํ านาจ เด็กตองเช่ือฟง เด็กตองทํ าตาม ซึ่งขัดกับหลักการ
ประชาธิปไตย เหมือนอยางสมัยที่ผมอยูกับรัฐบาล ผมก็พยายามบอกวา เร่ืองการควบคุมน้ันตองเอา
ออกจากหัวสมองของพวกเรา ขาราชการตองเปลี่ยนความคิดวาเราไมไดมาควบคุม เราจะมากํ ากับดูแล
เทานั้น เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได เปลี่ยนระบบ เปลี่ยนกฎเกณฑได งายกวา แตเปลี่ยนวิถีความคิด ซึ่ง
สวนหน่ึงก็มีความสัมพันธกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตรของสังคมนั้น ๆ อันนี้เปลี่ยนยากมากและคง
ตองใชเวลา แลวจะท ําอะไรในเมืองไทย ตองการความอดทนอยางเหลือกล้ันทีเดียว

ผมโชคดี ผมอยูราชการผมเติบโตมาจากราชการ แตผมก็พูดตลก ๆ เสมอ ผมเจริญในทางราช
การได เพราะผมโชคดีที่สวนใหญอยูตางประเทศ ถาผมอยูในระบบราชการและผมเจริญเติบโตใน
กระทรวงการตางประเทศ ผมไมถูกไลออกกอนก็ลาออกกอนนานแลว แตผมไปอยูตางประเทศ ๑๒ ป
ผมไปเจริญที่ในตางประเทศมากกวา  ขาดการควบคุมไมตองยุงกับการตั้งฎีกา เบิกเงินมีความอิสระ
แตตองรับผิดชอบในการทํ างานโดยตรงกับรัฐมนตรี เราพูดถึงธรรมาภิบาล ไมใชการปกครอง
government  ก็รัฐบาล แต governance คนละเร่ือง  อาจจะมีลักษณะคลายกัน เร่ิมตนดวยคํ าวา govern-
แตความแตกตาง -ment กับ -nance มีความหมาย ในสังคมทั่วไปนั้น เราก็บอกวา ขณะนี้เปนที่พิสูจน
กันแลววา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะไมด ี ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตก็เลวนอยที่สุด สห
ภาพโซเวียตลมสลายไป และไมใชลมสลายไปเพราะลัทธิคอมมิวนิสตแตอยางเดียว แตลมไปเพราะ
เรื่องของการฉอราษฎรบังหลวง เร่ืองของการเปนเผด็จการ ฉันใดฉันน้ัน หลาย ๆ ประเทศที่นิยมลัทธิ
คอมมิวนิสตหรือใชลัทธิคอมมิวนิสตปกครองก็ลมสลายไป เพราะสวนใหญเปนรัฐบาลเผด็จการ มี
การฉอราษฎรบังหลวงทั้งนั้น เพราะฉะนั้นกระแสของโลกที่ตองการใหทุกประเทศทุกสังคม หรือ
ตองการใหสังคมตัวเองนั้นอยูในระบบประชาธิปไตย ก็มีมากขึ้น คลายเปนคํ าตอบหน่ึงของปญหา
ของสังคมน้ัน แตในทุก ๆ สังคมมีแตประชาธิปไตย มีแตรัฐธรรมนูญใหหรูหราอยางไร มันไปไมรอด



อีก เพราะรัฐธรรมนูญเปนเพียงจุดเร่ิมตน เปนเพียงเศษกระดาษ ใหเขียนใหสวยอยางไร ถาหากผูที่
ออกกฎหมายลูกหรือออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบิดเจตนารมณเสีย เปล่ียนแปลงเจตนารมณ
เสีย สรางปญหาใหมันวุนไปหมด รัฐธรรมนูญก็จะไมมีผลเพราะจะเปนงอยต้ังแตแรกเร่ิม เพราะ
ฉะน้ันทุก ๆ สังคม ถึงแมจะมีความจํ าเปนท่ีจะตองมีรัฐธรรมนูญ คือ  กฎเกณฑ กฎหมายสูงสุด ไมวา
จะเปนการเขียนแบบลายลักษณอักษรอยางเมืองไทย หรืออยางสหรัฐอเมริกา หรือไมเขียนแบบอยาง
อังกฤษ ในสังคมที่ก ําลังพัฒนา ในสังคมที่ดอยการศึกษา ในสังคมที่ดอยทางดานความคิด และดอย
ความรับผิดชอบน้ัน มีความจํ าเปนมากกวาสังคมที่เขาเจริญแลว ท่ีเราจะตองมีการคานอํ านาจซึ่งกัน
และกัน นากลัวที่สุดถาประเทศไหนมีรัฐบาลมีอํ านาจ  absolute  รับผิดชอบทุกเร่ือง ทุกหมูบาน ไมมี
การ กระจายอํ านาจ  ไมมีการกระจายงบประมาณ ไมมีการกระจายการรับผิดชอบและไมมอบหมาย
ความรับผิดใหกับทองถิ่น ทุกอยางเดินเขาสูท ําเนียบรัฐบาล ไมวาจะเปนปญหาใด ปญหาใหญ ปญหา
เล็ก เพราะฉะนั้นทิศทางของสังคมที่ดีตอไปคือรัฐบาลจะตองเล็กลง ไมใชเล็กลงเฉพาะจ ํานวน ซึ่ง
ตอนน้ีจํ านวนก็มากเกินไปอยูแลว ถึงมีค ําท่ีคนเขาเรียกขาราชการวา คนคอยดันเอกสารไป ๆ มา ๆ
paper shuffler จึงเกิดคํ าวา rubber stamp ศัพทตาง ๆ  เหลานี้เกิดมาจากระบบราชการทั้งนั้น คานํ ้าชา
คาการใชดุลยพินิจของขาราชการนี้ก็หนัก คิดเปนเงินมหาศาล ทางภาษาเศรษฐศาสตรอาจจะเรียก
economic rent หรืออะไรก็แลวแต การรั่วไหลทุกอยาง

เมื่อวานผมไดรับเชิญไปพูดที ่จปร. ก็ไปพูดบอยครั้ง ผมก็ดีใจที ่จปร. ปจจุบันน้ี แทนท่ีจะรับ
ปหน่ึง ๓๐๐ คน เด๋ียวน้ีเหลือ ๑๓๐ ผมวาสถานที่ที่เหลือ อุปกรณการสอนท่ีเหลือ ท ําไมไมแบงใหพล
เรือนใชกันบาง ผมวานาจะลองคิดวา คณะวิศวกรรมฯ จุฬาฯ สงคนไปประจ ําที่ จปร. ๑ เทอม ใหมี
exchange program ใหนักเรียนทหารรูจักนักเรียนพลเรือน ใหนักเรียนไดรูจักระบบทหาร ไมใชเพื่อ
ไปบอกวาของเขาไมดีอยางไร อันน้ันเปนหนาท่ีของผูบริหาร อยางนอยใหไปเขาใจซึ่งกันและกันวา
บรรยากาศนั้นแตกตางกันอยางไร อันน้ีนอกเร่ือง

เรื่องสังคมน้ันนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แตมีความจ ําเปนจะตองสรางสิ่งที่เรียกวา Civil society ซึ่งก็คือ การมีองคกรเอกชน ซึ่งองคกรเอกชน
ดังกรณี ก็เปนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผลก ําไร หรือการมีองคกรหรือหนวยหรือกลุมท่ีมีผล
ประโยชนในการที่จะสืบตอความคิดอะไรบางอยาง ไมวาจะเปนเร่ืองส่ิงแวดลอม ไมวาจะเปนเร่ือง
ของชาวไร ชาวนา องคกรเหลาน้ี เชนอยางในสหรัฐอเมริกา เขาก็ม ีนอกจากรัฐบาล นอกจาก congress
ซ่ึงมีอํ านาจมาก เขายังม ีNational Urban Council ยังม ีNational Association for the Advancement of
Colored People มี National Rifles Association มีสมาคมนักเรียนเกาฮารวารดหรืออะไรก็แลวแต หรือ
ของเราจะใหดีก็อาจจะใสสมาคมบิลเลียด หรือสมาคมคาราโอเกะก็ยังได แตอยางนอยกลุมชนเหลานี้
เขาจะมีความคิด เขาจะมีผลประโยชนบางอยาง ไมใชผลประโยชนไดเงินอยางเดียว แตผลประโยชน



ในการที่จะชวยรักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดลอม เปนการไปคานอํ านาจรัฐบาล เปนการตรวจสอบไป
ในตัว การมีหนังสือพิมพ การมีส่ือท่ีเปนอิสระ ที่ไมรับเงิน และไมคาผลก ําไรอยางเดียว และเปนปาก
เสียงใหประชาชนตรวจสอบรัฐบาลคนหาขอเท็จจริง เร่ืองคอรัปช่ัน อันน้ันก็เปนสวนหน่ึงของ civil
society ซึ่งผมเขาใจวา ดร. ปวย แปลวา ประชาสังคม ผมจํ าไมไดแน ผมวามีความจ ําเปน เพราะถาผม
จะไปบอกรัฐบาลไทยลดอ ํานาจ ลดจํ านวนคน ปฏิรูป อาจจะมีหลายคนตองการอยางนั้น แตอาจจะมี
อีกมากมายท่ีจะตอตาน คงจะตองใชเวลาวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงความคิด
ดวย ถาเผ่ือมีแรงกระตุนจากขางนอกแตขางในก็ตองทํ าไป ผมอยูราชการ ๓๐ - ๔๐ ป ผมไดยินค ําวา
ปฏิรูปราชการทุกสมัย ทุกรัฐบาลก็มีการตั้งผมเองบางครั้งก็มีสวนถูกดึงเขาไป แตผมไมเห็นมันไป
ไหนเลย และผมไมเชื่อวาคนขางในจะแกตัวเองได เพราะทกุ ๆ สังคมไมใชสังคมไทยอยางเดียว ไม
ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกคนจะมองวาการเปลี่ยนแปลงนี้คือการสูญเสียอํ านาจ สูญเสียผล
ประโยชน และจะมีอีกพวกหนึ่งบอกวาเปลี่ยนไปแลวจะดีเหรอ คุณการันตีไดไหมวาอนาคตจะดีข้ึน
คือ ถาถามคํ าถามแบบนี้แลว เปนจุดเร่ิมตนท่ีไมดีสํ าหรับการเปลี่ยนแปลงแลว ถาเผ่ือเราบอก เราจะ
ออกจากระบบราชการ มหาวิทยาลัยจะออกมาหรือจะไมมีการบริหารของตัวเอง อยาออกดวยความ
กลัว สวนหน่ึงอาจจะออกดวยความเบ่ือหนายไดแตจะตองออกดวยความต้ังใจท่ีดี ดวยความฮึกเหิมวา
จุดหมายปลายทางที่ฉันจะเดินไปนั้น ในทางทฤษฎีนั้นเปนระบบที่ด ี และฉันมีหนาที่อยางไรที่จะทํ า
ใหทางภาคปฏิบัตินั้นสอดคลองกับทางทฤษฎีได คือ เรามีระบอบประชาธิปไตยในสังคมของชาติ เรา
มี civil society ก็ยังไมพอ เรายังตองมีธรรมาภิบาล good governance ดวย ธรรมาภิบาลนี้ขายยาก ออก
มาพูดใหม ๆ เขานึกวาเปนภาษากรีก ภาษาโรมัน ธรรมรัฐอะไรจับไมถกู แตะตองไมได ไมเห็น
ธรรมาภิบาลเปนเร่ืองของ abstract idea ผมชอบเปรียบเทียบคนบอก นายอานันทหัวนอก ไปเรียน
เมืองนอกมาไปเอาความคิดของเมืองนอกมา ผมบอก เม่ือผมอยูเปนนักเรียน ๔๐ - ๕๐ ป ผมไมเคยได
ยินวา governance แลวก็ไมเคยมีใครพูด ไปเปด dictionary เกา ๆ แมกระทั่ง Oxford Dictionary ก็แทบ
จะไมมีค ําวา governance หรือเผอิญเกิดมีขึ้นมา ก็แปลไมคอยถูกเหมือนกับจะแปลวา governance คือ
การปกครองที่ดี เขาบอกใหดู ๆ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาของเราเอง ประวัติศาสตรของเมืองไทย
จารีตประเพณีของเมืองไทย good governance ก็เกิดที่เมืองไทยได ไมใชเกิดแตใชมาแลวดวย ในสมัย
ที่พระมหากษัตริยทรงใชอ ํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชย ตั้งแตรัชกาลที ่๔ มา เรามีทศพธิราชธรรม ซึ่ง
ปจจุบันนี้รัชกาลปจจุบัน พระองคทานยังถือปฏิบัติอยู ทศพิธราชธรรมนั้นคือ Royal good governance
อันน้ี made in Thailand เกิดในเมืองไทย เปนผลิตภัณฑของเมืองไทยท ําไมถึงมีทศพิธราชธรรม เพราะ
ตอนน้ันพระมหากษัตริยมีอ ํานาจสูงสุดแตผูเดียว ไมมีการคานอ ํานาจเลย ถาเผ่ือทรงใชอํ านาจโดยไม
ถูกธรรมะ โดยไมชอบธรรม ประชาราษฎรก็จะเดือดรอนมาก แตพระมหากษัตริยไทยคนคิดวาจะตอง
มี Royal good governance เพื่อเปนขอจํ ากัดของอํ านาจเบ็ดเสร็จของพระมหากษัตริยเพ่ือเปนการวาง
ทิศทางและแนวทาง ในการปฏิบัติพระองคและในการดํ าเนินพระราชกรณียกิจ เพราะฉะนั้นทศพิ



ธราชธรรมอันน้ีแหละคือ  Royal good governance ผมไมไดเอามาจากฝร่ัง แตก็มีปญหาวาจะแปลเปน
ภาษาไทยวาอยางไร

อีกดานหน่ึงของ good governance อธิบายยาก ไมรูจะอธิบายอยางไร ผมพูดถึงคอรัปชั่น คน
เขาใจทันท ีแต good governance อะไร มันลอย ๆ อยู ผมวาเอาอยางน้ีดีกวา ผมเปรียบเทียบเหมือนกับ
เปนโตะ หนาโตะจะอยูไมไดนอกจากจะมีขา เม่ือประกอบเสร็จเรียบรอยแลว บอกโตะน้ีคือ good
governance แตถาเผื่อจะอธิบายวามันมีกี่ขา ผมจะอธิบายวามันมีกี่ขา บางคนอาจจะบอกวาม ี ๔ ขา
บางคนอาจจะบอกวาม ี๘ ขา

พูดทั่ว ๆ ไปแลว ขาที่จ ําเปนก็คือ ขาที่ตั้งอยูบนหลักการประชาธิปไตย โดยยึดถือหลักการ
ของการมีสวนรวม ถาจะใชในองคการมหาวิทยาลัยก็คือมีสวนรวม แตไมใชเลือกตั้ง และตองท ําให
องคประกอบในโครงสรางนั้นมีความแข็งแกรงขึ้น ไมวาจะเปนเร่ืองของในระดับชาติ ก็ civil society
ในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะตองเรื่องคณะ สถาบัน แตถาพูดถึงเรื่องสวนรวมอะไรสักอยาง ไมใช top
down แต bottom up ตองมีการปรึกษาหารือ มีการคุยกันมากกวาในอดีต

ขอที่สอง ตองมีอีกขาหน่ึงคือ มีระบบยุติธรรมท่ีแนนอน ในระดับชาติน้ัน จริง ๆ แลว ระบบ
ยุติธรรมมีความจํ าเปนท่ีจะตองเปนอิสระ แตระบบยุติธรรมอยางเดียวคงไมพอ จะตองมีสิ่งที่เรียกวา
นิติธรรมดวย เพราะถากฎหมายไมเปนธรรม ก็ไมเปนกฎหมายที่ควรบังคับใช เราออกรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมา พวกเราตองเขาใจวารัฐธรรมนูญน้ันเปนกฎหมายสูงสุด เมื่อเปนกฎหมายสูงสุดแลว โดย
ปริยายนาจะลบลางกฎหมายเกา ๆ ท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญ แตในทางปฏิบัติแลวไมเปนไปอยางนั้น แต
เปนหนาที่ของรัฐ เปนหนาท่ีของสภา เปนหนาท่ีของ สส. ที่จะตรวจสอบกฎหมายเกา ๆ พระราช
บัญญัติเกา ๆ ท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญปจจุบันท้ังทางตรงและทางออม หรือไมก็ขัดกับรัฐธรรมนูญปจจุบัน
ในเจตนารมณ

ยกตัวอยางงาย ๆ ผมขอออกนอกเร่ือง แตผมคิดวามีความส ําคัญ เรามีพระราชบัญญัติเก่ียวกับ
ปาไม อุทยานแหงชาติ อะไรตาง ๆ ๔ - ๕ ฉบับ แลวเราก็มีมติ ครม. เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๔๑ ทาน
ใดที่เปนนักกฎหมาย ทานใดท่ีสนใจเร่ืองรัฐธรรมนูญ ชวยไปตรวจสอบดู พระราชบัญญัติท้ัง ๔ ฉบับ
รวมทั้งมติ ครม. ตอนน้ันขัดกับรัฐธรรมนูญมากนอยแคไหน ถาไมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแลวนี้
จะสรางปญหา ถาจะแกไขปญหา ไมใชแกไขปญหาเฉพาะหนา เหตุการณที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม ที่ชาว
เขาซึ่งสวนใหญตั้งรกรากที่เมืองไทยมาเปนเวลาชานานและมีสิทธิที่จะเปนคนไทยแลว แตเน่ืองจาก
ตองรอคอยระบบราชการในการลงทะเบียนเปนสัญชาติไทย ออกบัตรประชาชน ระบบราชการซ่ึงเอ้ือ
อํ านวยใหมีการหา economic rent คนพวกนี้จะถูกขับไลออกจากปา และถา concept บอก เราตองการ



ใหปาอยูกับคนได และอยามาอางเร่ืองชาตินิยม ผมเกิดมาอาย ุ๖๗ ปนี ้ไดยินเร่ืองชาตินิยม ไดยินเร่ือง
คนตางดาวมานานเหลาเกาทั้งนั้น เราตองคํ านึงถึงมนุษยชน ผมหวังวากลุมชนที่มีปญหาและนั่งอยู
แถวมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันจะสลายตัวไป หวังวารัฐบาลนี้คงจะแกไขใหเสร็จ แตถึงแมแกไข
ไปแลว ก็เปนการแกไขเฉพาะหนา จะตองลงลึกถึงรากของกฎหมายเดิม ๆ ปญหาน้ีไมใชเร่ืองปญหา
สิ่งแวดลอมเทาน้ัน ปญหาคือ การที่รัฐจะตองใหความคุมครองกับประชาชน กับปญหาท่ีรัฐจะตองมี
พันธะกรณีที่จะตองรักษาสิทธิมนุษยชน โดยไมเอากฎหมาย โดยไมเอากฎขอบังคับ โดยไมเอาระบบ
ราชการมากีดขวางสิ่งเหลานี้ผมยกตัวอยางเทานั้น ผมแนใจ ยังมีพระราชบัญญัติอีกมากมายที่ออกมา
ในอดีต อาจจะออกมาดวยความต้ังใจดี แตกาลเวลาหมดไปแลว ผมอยากท่ีจะเห็นคณะนิติศาสตรของ
ทุกมหาวิทยาลัย ไดชวยตรวจสอบ ชวยเปนผูกระตุน ไมใชมีกฎหมายแลวยังขัดกับรัฐธรรมนูญอีก
กฎหมายใด มาตราใด ปกติรัฐสภาเมืองไทยจะไดด ําเนินการแกไขกฎหมายเหลานั้น หรือเลิกลม
กฎหมายเหลานั้น เพราะฉะน้ันทุกอยางเปนเร่ืองของระบบยุติธรรมและนิติธรรม

อีกขาหน่ึงคือ การยึดถือสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและสตรี

อีกขาหน่ึงคือ การกระจายอํ านาจและงบประมาณสูทองถิ่น สรางระบบองคกรสวนทองถิ่นให
มีความสามารถ

อีกขาหน่ึงคือ การปฏิรูประบบราชการ

อีกขาหน่ึงของโตะก็คือ เพิ่มพูนขีดความสามารถของสังคม ท้ังหนวยราชการและหนวยเอก
ชนท้ังน้ีเพ่ือลดหยอนปญหาท่ีขัดแยง

ส่ิงท่ีเราเรียกวา resolution of conflict ที่ผานมา เปนการแกปญหาโดยราชการเทาน้ัน รัฐบาล
ไหนอยากเอาใจประชาชน อาจจะซ้ือดวยเงิน รัฐบาลไหนอยากเอาใจประชาชน  อาจจะเวนกฎราชการ
หรือกฎอะไรบางออกไป แลวไปเอาหนากับประชาชน รัฐบาลไหนที่เพงเล็งแตตัวกฎหมายอยางเดียว
ก็บอกทํ าไมได เพราะขัดกับระบบ มันไมมีคนกลาง ไมมีขางนอกเขามาชวย จะตองมีสมาคม มีองคกร
ตาง ๆ ที่ผมเอยถึงไวใน civil society เขามา เรียกวาเปนกันชนให

แตธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนั้น จากขาตาง ๆ ที่ผมเอยถึงนั้น บางขาก็เอามาใชได บางขาก็
ไมเก่ียวของโดยตรง แตผมก็ลอง เช็คดูวาทางมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เขาท ําอะไร แตกอนที่ผมจะลืม สิ่งที่
เรานาจะดูอันแรก นาจะดูที่สิงคโปร อยางที่ผมเรียนใหทราบเพราะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด รัฐ



เปนผูอํ านวยงบประมาณตางๆ ใหแตเขามีการบริหารท่ีคอนขางจะเสรี แตธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
น้ัน ผมวาจะตองยึดถือหลัก ๔ - ๕ ประการ

หลักแรก คือ ความอิสระในการบริหาร ความอิสระในการจัดการ และอิสระในนโยบายการ
ศึกษา

สอง ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง ไมใชเพียงแตวาผมรับผิดชอบการรับผิด
ชอบโดยการตัดสินใจของตน ถาจะตัดสินใจผิดถึงแมจะเปนเจตนาที่ด ี บางคร้ังบางคราวอาจตองรับ
ผิดชอบมากกวาการออกมาพูดเฉย ๆ ซึ่งภาษาอังกฤษวา accountability ผูบริหารจะตองสามารถ
account ได มา report ได มายืนยนัไดวาตนเองทํ าไปเพราะเหตุผลอะไร ตองรับผิดชอบในการตัดสิน
ใจน้ัน ๆ

สาม ตองสนองความตองการของสังคม ผมก็ดีใจที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผมไมทราบวาคณะ
แพทย คณะวิศวฯ เขาดีมากนอยแคไหน ผมคิดวาคณะสังคมศาสตรของเขาไดมีโอกาสไดชวยดูแล
สิทธิมนุษยชนของชนเผานอย ชนชาวเขา แตละภาคมีลักษณะประจํ าภาคแตกตางกันไป อยาง
มหาวิทยาลัยสงขลาก็มีสถาบันเกี่ยวกับการศึกษาอิสลาม อะไรตาง ๆ ซึ่งมีความจํ าเปนท่ีปตตานี ไมใช
วาทุกมหาวิทยาลัยจะตองมีคณะแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร ที่เกงที่สุด แตถาสามารถมีไดก็ด ี แต
ไมใชดีเพราะตามเขา ถาจะมีก็เพราะ หน่ึง เปนความตองการของสังคม และ  สอง ตัวเองมีพลงั มี
resources พอ มีงบประมาณพอ มีครูอาจารยสอนพอ มีการบริหารท่ีดีพอ ที่จะจัดตั้งคณะขึ้นมาเพื่อ
สนองความตองการ แตละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตางจังหวัด นาจะมองความตองการ
ของสังคมในลักษณะภูมิภาค ในลักษณะทองถิ่นมากกวา เพราะที่สรางกันมาก็อยากที่จะเห็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในตางจังหวัดในภูมิภาคนั้น ๆ รับคนในภูมิภาคสวนใหญเขามา แตเม่ือสอนเขาแลว
ใหความรูเขาแลว ใหวิชาการเขาแลว อยาลืมวาจะท ําอยางไรใหเขาอยูในถ่ินฐานของเราดวย ไมใชทุก
คนกลับเขามาอยูในกรุงเทพมหานคร มาหาเงินในกรุงเทพฯ กันหมด จะท ําอยางไรที่จะสรางใหจิตใจ
เขารักถิ่นฐานจริง ๆ

ขอที่สี่ ในการท ํางานบริหารในมหาวิทยาลัย ตองเพงเล็งที่คุณภาพการศึกษา สถาบันการ
ศึกษาน้ันจํ าเปนมากที่ตองเพงเล็งถึงความเปนเลิศทางวิชาการ ทิ้งไมไดความเปนเลิศในคุณภาพของ
ครูบาอาจารยความเปนเลิศของคุณภาพนักเรียน นอกเหนือจากบางกรณีท่ีจะตองดูแลเร่ืองทองถ่ิน ดู
แลบุคคลในลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่ง ทั้งหมดก็ไปถึงเรื่องหลักสูตร ซ่ึงอันน้ีผมก็มีปญหาในเมือง
ไทยมานาน หลักสูตรของเมืองไทยตองมีอะไรที่ผิดแปลกไป ผมไดยินคนเขามาเลา ไมรูจริงหรือไม
หรือเขาพูดใหสนุก เขาบอก กระทรวงศึกษาธิการเมืองไทยมีอะไรก็สั่ง ๆ ไป บางครั้งก็สั่งตูมไปให



โรงเรียนมีวิชาการกีฬาอาทิตยละ ๒ ช่ัวโมง วันจันทรระหวาง ๙ - ๑๐ โมงเชา วันศุกรระหวาง ๓ โมง
ถึง ๔ โมงเย็น ไมค ํานึงถึงดินฟาอากาศ ถิ่นฐาน ออกไปทั่วประเทศ เขาอาจจะพูดสนุก ๆ หรือพูดตลก
แตใหมองเห็นวา ถาทุกอยางมาจากสวนกลาง ทุกอยางมาจากคนที่ไมไดอยูที่ทองถิ่น ไมรูเร่ือง มันจะ
ไปไดอยางไร

อันหน่ึงท่ีผมตองขอฝากไว  การสรางระบบใหม  วิธีปฏิบัติใหม  ใหวางโครงสราง  ใหวาง
เร่ืองการบริหารบุคคล  การบริหารการเงิน  การบริหารตาง ๆ  นานาใหดีอยางไร  บทพิสูจนวาโครง
สรางน้ัน  หรือการบริหารน้ันจะดีจริงตามท่ีพูดหรือคิดหรือไม  จะตองมีระบบตรวจสอบท่ีดี  ซ่ึงอันน้ี
ผมคอนขางจะเปนหวง  เพราะในสังคมไทยนั้น  พอพูดถึงเร่ืองการตรวจสอบ  คนสวนใหญจะบอก
เอาขางนอกมาไดอยางไร  พวกผมรูจักดีอยูแลว  พวกผมตรวจสอบแนนอนกวา  เอาคนขางนอกท่ีไมรู
เรื่องเลย  อยางน้ีผิดซ่ึงคนท่ีเขาไมรูเร่ืองเลย  เขาตรวจสอบไดดีกวา  เพราะเขาจะถามคํ าถามแปลก ๆ
เพราะเขาจะมีโลกทัศนไปอีกทางหนึ่ง  ผมไมแนใจ  เพราะอยางที่อังกฤษ  ในระดับ public  school
หรือแมแตโรงเรียนท่ีคุณชวนพูดไปเม่ือก้ีน้ี Dulwich  International  ที่ภูเก็ต  ซึ่งผมเปนนักเรียนเกาที่
London ทุกปเขาสง Inspector มาเขาจะมาประเมินคุณภาพของโรงเรียน  คุณภาพของหลักสูตร  และ
จะมีอีก Report  หน่ึงประเมินคุณภาพของอาจารยใหญ  แตใน public school  จะเปนกระทรวงศึกษาธิ
การวาจางคนขางนอกหรือเปลา ผมไมทราบแตเขาเรียกคลาย ๆ เปน school inspector Corp และ
public school ของอังกฤษทุก ๆ 2 ป หรือ 4 ป ผมจํ าไมได จะมีคนขางนอกมา audit ในที่นี้ไมไดมา
ตรวจสอบทางการเงิน แตเปน audit system ทั้งหมดหรืออยางในมหาวิทยาลัย เขาก็ม ี เรียกวา Quality
Assurance Agency - QAA ผมคอนขางจะแนใจวา ไมใชหนวยงานของรัฐ อาจจะเปนหนวยงานท่ีรัฐ
sponsor แตผมรูอยูอยางหน่ึง วิธีการของอังกฤษ เวลาเขาตั้งผูพิพากษา เขาก็ไมไดเอาจากกระทรวงยุติ
ธรรมหรือคนที่อยูในหนวยราชการอยางเดียว เขาไปเอาพวก solicitor อันน้ีเปนวัฒนธรรมของสังคม
ของเรา ไมใชวาทหารทุกคนตองมียศ ในกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กระทรวงกลาโหมอังกฤษ
เขามีพลเรือนทํ างานอยูเยอะ ไมมียศและไมตองแตงตัว แตวัฒนธรรมไทยทุกอยางจะตองเขารูปแบบ
หมด ตองมียศ มีบา ตองมีส ีอะไรตออะไร และไมใชวัฒนธรรมของสังคมไทย ท่ีจะเอาคนขางนอกเขา
มา แตผมวาระบบการบริหาร ถาจะรักษาความเที่ยงธรรม รักษาคุณภาพใหดีได เราตองเร่ิมสราง ผม
ไมทราบ กระทรวงศึกษาธิการก็ดี ทบวงมหาวิทยาลัยก็ดี หรือแมแตมหาวิทยาลัยก็ด ีถาไมสรางระบบ
audit system ใหดี จากคนขางนอกแลว จะมีปญหามาก

ขอสุดทาย คือ เร่ืองการงบประมาณ ที่ผานมา ถาใชระบบราชการ มีใครสังเกตบางวาพระราช
บัญญัติงบประมาณของเมืองไทย มีแตงบประมาณรายจาย ไมมีงบประมาณรายได น่ีเปนปญหาเบ้ือง
ตนของสังคมไทย ของระบบขาราชการไทย ผิดกับทางภาคธุรกิจ ขาราชการไทยไมคอยเดือดรอนใน
การใชเงิน ในการเดินทางไปตางประเทศ ไปดูงาน เพราะทุกอยางที่ขาราชการไทยท ํา ไมมี cost ไมมี



ตนทุน ไมตองไปหารายได มีแตตั้งงบประมาณรายจาย ตั้งไป 800 ลานบาท แลวดูวา ส ํานักงบ
ประมาณจะต้ังแคไหน ถาตัดเหลือ 700 บอกดีแลว เพราะตอนน้ันผมเพ่ิมไป 20% และทุกกระทรวง
สมัยผมอยูกระทรวงการตางประเทศ เม่ือ 4-5 ป ผมก็สวดกระทรวงการตางประเทศ วันดีคืนดีก็มีการ
จัดประชุม เรียกทูตมาทั่วโลกมาประชุมเมืองไทย เดินทาง first class มาประชุมอยู 5 วัน เขามาเชิญผม
ไปพูด ผมบอก “เอะทํ าไมรีบจัด” เขาบอก “ปน้ีงบเหลือครับ” ผมแนใจวาไมใชกระทรวงการตาง
ประเทศเทานั้น ทุกกระทรวงเราจะใชวิธีการนั้น รีบใชเงินใหหมดไป ไมรูคุณคาของภาษ ี เพราะเงินท่ี
ตัวเองรีบใชน้ัน ท่ีคิดวาเงินเหลือน้ัน ควรจะเก็บเงินท่ีควรจะเก็บไว เพราะเปนภาษีของประชาชน ซึ่ง
เหลาน้ีถาไมเปลี่ยนความคิดแย เพราะฉะนั้น ถาไมเคยตั้งงบประมาณรายรับ มีแตรายจาย การบริหาร
ยุคใหมตองค ํานึงถึงรายรับและตองรูตนทุน cost effectiveness ตองเร่ิมใช optimization ตองเริ่มมี
ความคิด ใชในทางที่ถูก เพราะการบริหารราชแผนดิน หลกัใหญคืออะไร หลักใหญคือ ใหขางลางเขา
มีสวนรวม จะท ําอยางไรใหทั้งขางลาง ขางบน ตรงกลางนั้น เขามีสวนในการจัดการ และเขาจะมีสวน
ในการจัดการ มีสวนรวมไดก็ตอเม่ือเขามีความเช่ือม่ันวาอันน้ีเปนระบบท่ีดี และเมื่อเขามีความเชื่อถือ
สิ่งเหลานี้จะน ําไปสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย เราตอง convince เขาใหได ถาเผื่อเขายังมีความ
ลังเลใจ เราตองใหความลังเลใจของเขาน้ันหมดไปกอน ระบบจะไมส ําเร็จถาเผ่ือเราไมมีความเช่ือม่ัน
ในระบบน้ัน และแนนอนจะตองมีคณาจารยหลายทานที่จะไมเห็นดวย ท่ีจะตอตาน เพราะในมุมมอง
ของเขา เขาอาจจะขาดผลประโยชนและมุมมองของเขา เขาจะตองทํ างานหนักขึ้น เขาไมสามารถใช
เวลาราชการไปเปนที่ปรึกษาที่อื่นไดในมุมมองของเขา เขาคิดวาเด๋ียวเขาจะไมไดเหรียญตรา ในมุม
มองของเขา เขาเกรงการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพของการสอน คุณภาพของการ
วิจัย แตเราตองทํ า ท ําเพราะอะไร เพราะสงัคมก ําลังเรียกรองมากขึ้น ๆ
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