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เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ต
ิ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน
เป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

Congratulations! สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ในเล่ม
:: ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก : มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ? (หน้า ๓)
:: ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดูบุตรได้ดีเท่ากับบิดามารดาจริงหรือ ? (หน้า ๗)
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ข่าวสภาคณาจารย์
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จากประธานสภาคณาจารย ์
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โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกลุ
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::

สารจากประธานสภาคณาจารย์ฉบับนี้ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่ง
ของประเทศทุกท่าน ด้วยคำกลอนสอนใจจากโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม มาในฉบับนี้

นางเบ็ด
สมัยก่อนสาวสอางค์เรียก นางฟ้า
เป็นรากษสร่างมนุษย์สุดมดเท็จ
ย่าเจ้าเคยปิดละลายไว้มิดชิด
วัฒนธรรมรับมาอนาจาร
เจ้าหลงงามจิตทรามไม่รู้สึก
ปากเป็นไทยใจเป็นทาษประดาษรู้
หมดพันธุ์ไทยไปก็มีเป็นอันมาก
คุณย่าเห็นเป็นลมล้มลงคราง
สรวมชุดเบ็ดทันทีก็มีบาป
เกียรติมารดรบ่อนพินาศประลาศไป
แกล้งออกแบบปิดกายอย่าให้มิด
พระเจ้าสาปบาปกินหมดวิญญาณ
ใช้เนื้อหนังเป็นเหยื่อเพื่อจับเขา
มีจิตใจไหลเลือนจนเปื้อนปอน
คำพระสอนปิดละอายให้มิดชิด
เจ้าแกล้งแย้มนั่นนี่สีประดน
โลกทุกวันจึงมีกระลีบร
พวกชาวพุทธซุดห่างทางนิพพาน
สารตรานี้ส่งมาถึงชาวพุทธ
จนพระเณรไม่มีที่หนีเร้น

สมัยนี้เปลี่ยนมาเป็น นางเบ็ด
หาเลี้ยงชีพเบ็ดเสร็จด้วยเบ็ดอาน
เจ้าแกล้งปิดหลบล่อต่อหน้าฉาน
อันธพาลรูปสวยด้วยเบ็ดพรู
หลงสากลหล่นลึกลับหัวหู
ยึดฝรั่งเป็นครูเลยพันทาง
ไม่กระดากแต่งกายคล้ายผีสาง
เพราะท่าทางไม่มีที่เป็นไทย
เพราะโลภลาภลวงโลกให้หลงใหล
นักแฟชั่นมันมีใจจิ้งจอกพาล
มันมีจิตเกินสัตว์เดรัจฉาน
เป็นลูกมารทุกก้าวย่างนางเบ็ดงอน
ปัญญาเบาเฟื่องฟ่องไม่ต้องสอน
อรชรพราวกลเม็ดตกเบ็ดคน
ราวจะปิดมิดเม้นทุกเส้นขน
โกลาหลเบ็ด, เหยื่อเหลือประมาณ
ต้องอาบเลือดเดือดร้อนดังไฟผลาญ
เพราะซมซานติดเบ็ดเข็ดไม่เป็น
ที่อุตลุดหดกระโปรงโล่งโต้งเห็น
ก็ออกไปโลดเต้นติดเบ็ดเอยฯ

แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.rosenini.com/suanmokkh/chaiya/28.htm
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ข่าวสภาคณาจารย์

ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ๑
: มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?
“Since the late nineteenth century, a number of American
universities - Havard, Yale, Princeton, the University of
Chicago, the Claremont Colleges, and the University of
California at Sata Cruz-have attempted to organize students
and faculty into small undergraduate residential colleges
similar to those at Oxford and Cambridge”
(Alex Duke, Importing Oxbridge, 1996)

๑. ประวัติของมหาวิทยาลัยในยุโรปและประเทศไทย

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประ

สิทธินันท์ ๒

เดิมที นักประวัตศิ าสตร์โลกเคยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกคือ โบโลนญ่า (Bologna) ในประเทศอิตาลี ซึง่ ก่อตัง้
เมือ่ ปี พ.ศ. ๑๖๓๑ (ค.ศ. ๑๐๘๘) รองมาคือ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรัง่ เศส๓ ก่อตัง้ ขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. ๑๗๒๓ (ค.ศ.๑๑๘๐)
รองมาคือ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ซึง่ ก่อตัง้ ในช่วงศตวรรษที่ ๑๑ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ก่อตัง้ มาโดยกลุม่ อดีต
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ในสมัยศตวรรษที่ ๑๒ แต่ตอ่ มาหลังจากทีก่ ารสือ่ สารของโลกได้แคบลง เรามีขอ้ มูลใหม่ๆ
เกิดขึน้ มาก ทำให้เรารูว้ า่ การศึกษาของชนชัน้ สูงซึง่ อาจเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทีค่ นสมัยนีเ้ รียกกันได้เคยเกิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่าง
เช่น Shang Hsiang Academy ซึง่ ถือกำเนิดในประเทศจีน ประมาณ ๑ พันกว่าปีกอ่ นคริสต์ศกั ราช สถาบันการศึกษาของพเลโต้
(the Academy of Plato) ซึง่ ถือกำเนิดในประเทศกรีกราว ๔ - ๕ ร้อยกว่าปีกอ่ นคริสต์ศกั ราช มหาวิทยาลัยตักศิลาของประเทศอินเดีย
ถือกำเนิดมาราว ๔ ร้อยกว่าปีก่อนคริสต์ศักราช หลังคริสต์ศักราชประเทศอินเดียก็ยังมีมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเปิดสอนวิชา
พระพุทธศาสนา และก่อตัง้ มาก่อนมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกล่าวคือ ราว พ.ศ. ๑๐๔๓ (ค.ศ.๕๐๐) มหาวิทยาลัยวิกรมศิลาก่อตัง้ มา
ราว พ.ศ. ๑๓๔๓ (ค.ศ.๘๐๐) มหาวิทยาลัยโอทานตปุรกี อ่ ตัง้ มาในช่วง พ.ศ. ๑๒๔๓ (ค.ศ.๗๐๐) มหาวิทยาลัยโสมปุระ ประเทศอินเดีย
ก่อตัง้ มาเมือ่ พ.ศ. ๑๔๔๓ (คศ.๙๐๐) เป็นต้น สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประเทศเอเซียหรือชาวตะวันออกได้พฒ
ั นามหาวิทยาลัยมา
ไม่ดอ้ ยไปกว่าชาวยุโรป เพียงแต่การพัฒนาอาจมีการสะดุดไป ทำให้ขาดความต่อเนือ่ ง
ส่วนในประเทศไทย คำว่า “วิทยาลัย” มีใช้เป็นครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนา
“มหาธาตุวทิ ยาลัย” ขึน้ ทีว่ ดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎ์เดีย๋ วนีเ้ มือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ วัตถุประสงค์ทท่ี รงสถาปนาดังทีท่ ราบกันอย่างกว้างขวาง
คือต้องการย้ายสถานทีบ่ อกปริยตั ธิ รรมซึง่ เดิมทีมสี อนอยูใ่ นวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มาไว้ทว่ี ดั มหาธาตุ๔ ดังนัน้
เมือ่ ว่าตามสภาพเป็นจริงแล้ว มหาธาตุวทิ ยาลัยในยุคนัน้ ก็อบุ ตั ขิ น้ึ มาเพือ่ เป็นโรงเรียนสอนปริยตั ธิ รรม กล่าวคือสอนธรรมะและบาลี
แก่บรรดาพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร ไม่ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิทยาลัยในสมัยใหม่แต่อย่างใด
๑

นำเสนอในที่ประชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมระดมสมองกลุ่มคณาจารย์ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ๕๐ ของโลก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
๒
เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ เป็นนาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ ลาสิกขา ได้ทนุ มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไปศึกษาเพิม่ เติม จนจบปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
เคยได้ทนุ ไปทำวิจยั เพิม่ เติมระหว่างเป็นนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยปารีส ในฝรัง่ เศสและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา
๓
มหาวิทยาลัยปารีสมีหลายวิทยาลัยซึ่งก่อตั้งมาแล้วรวมกลุ่มกันเป็นมหาวิทยาลัย นักวิชาการส่วนใหญ่อธิบายว่าวิทยาลัยแห่งแรกที่เกิดในปารีสคือวิทยาลัยซอร์บอนน์ (Sorbonne)
แต่ ผ ู ้ เ ขี ย นได้ ม ี โ อกาสไปค้ น คว้ า ห้ อ งสมุ ด เพิ ่ ม เติ ม ที ่ ว ิ ท ยาลั ย ซอร์ บ อนน์ ใ นเครื อ มหาวิ ท ยาลั ย ปารี ส ได้ พ บหนั ง สื อ ของแว๊ ะ ชิ (Jacques Verger) ในชื ่ อ “มหาวิ ท ยาลั ย สมั ย กลาง”
(Les universities au Moyen Age) (Quadrige: Presses Universitaries de France) หน า ๗๑ บอกว า วิ ท ยาลั ย ที่ เกิ ด แห ง แรกของฝรั่ งเศสแท จ ริ ง คื อ วิ ท ยาลั ย สิ บ แปด
(Collége des Dix-Huit) ตั้ ง แต พ.ศ. ๑๗๒๓ (ค.ศ.๑๑๘๐) ส ว นซอร บ อนน ตั้ ง แต พ.ศ. ๑๘๐๐ (ค.ศ.๑๒๕๗). แว ะ ชิ ก ล า วไว ว า: ‘A Paris, les premier colleges furent fondés dès
le XXIe siècle (Collége des Dix-Huit en 1180); ils se multiplièrent au XIIIe siècle, tandis que leurs status se précisaient: college de la Sorbonne (1257)’.
๔

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (๒๔๖๑: ๗๒)
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การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ “วิทยาลัย” อย่างแท้จริงในประเทศไทย๕ เริ่มต้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเสนอตั้ง “มหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึง่ ตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดวิทยาลัยด้วยพระองค์เอง
มหามกุฏราชวิทยาลัยนี้ ไม่ได้เน้นภาษาบาลีอย่างเดียวเหมือนมหาธาตุวทิ ยาลัย ซึง่ เน้นปริยตั ธิ รรมเท่านัน้ แต่ยงั มีสอนวิชาทางโลกอืน่ ๆ
ด้วย เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงปรารภทีจ่ ะพัฒนามหามกุฏราชวิทยาลัยให้เป็นการศึกษาระดับชาติ
ให้ผู้เรียนได้ก้าวทันโลกด้วย การศึกษาของไทยสมัยนั้นไม่แพร่หลายสู่ประชาชน และยังไม่เป็นระบบและระเบียบชัดเจน
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ ซึง่ เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยนัน้ ได้อธิบายเอาไว้วา่
“ การเล่าเรียนอย่าให้แต่จำเพาะภาษามคธอย่างเดียว การเล่าเรียนสิ่งใดซึ่งเกื้อกูลแก่ศาสนาก็ดี เป็นวิทยา
สำหรับบุรุษก็ดี ต้องจัดขึ้นด้วยตามแต่จะจัดได้ เป็นแต่ผู้เรียนวิทยาเหล่านั้น ไม่ต้องรับการเกื้อกูลด้วย
การเลี้ยง เป็นแต่อาศัยตำรับแลครูของโรงเรียนเท่านั้น อย่างนี้โรงเรียนจะไม่ว่างถึงการพระศาสนาไม่เกิดผล
ก็จะเกิดผลทางบ้านเมือง ” ๖
หลังจากที่ได้มีการจัดการมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชดำริให้มกี ารปฏิรปู การศึกษาทีม่ หาธาตุวทิ ยาลัยในวัดมหาธาตุมาแต่เดิมให้มคี วามทันสมัย
ทัดเทียมกับระบบวิทยาลัยของมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนั้น พระองค์จึงทรงริเริ่มให้เปลี่ยนนามจาก “มหาธาตุวิทยาลัย” มาเป็น
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๔๓๙ โดยได้ยดึ เอาหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในมหามกุฏราชวิทยาลัยนัน่ เองมาเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำให้สองสถาบันนี้กลายเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง
ทีม่ ชี อ่ื เสียงของประเทศในสมัยนัน้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ สถาบันการศึกษาชัน้ สูงระดับวิทยาลัยจึงเปิดดำเนินการครัง้ แรกในวัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑
สมัยเริม่ ครองราชย์นน้ั ทัว่ ทัง้ ประเทศมีโรงเรียนสอนหนังสือนอกมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยูไ่ ม่กแ่ี ห่ง
ทรงตั้ง “โรงเรียนสำหรับราษฎร” ขึ้นมาแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ปรากฏว่าถึงปีพุทธศักราช ๒๔๒๘ ก็มีโรงเรียน
สำหรับราษฎรทัว่ ประเทศเพียง ๑๐ แห่งเท่านัน้ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จประพาสน์ยโุ รปเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๔๐ ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและประเทศยุโรปอื่นๆ เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร
ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปรับปรุงการศึกษาของชาติ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ กล่าวคือ มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา บุคคลทีท่ รงขอให้วางแผนจัดการศึกษาทีส่ ำคัญมีอยู่ ๓ ท่านคือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ซึง่ เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ
วัตถุประสงค์ในการสร้างคนตามพระราชอุดมคติ ทรงมีพระราชดำรัสไว้ชดั เจนว่า
“ ขอให้ทรงช่วยกันคิดให้มาก จนถึงรากเหง้าของการศึกษาในเมืองไทย ...เด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากศาสนา
จนเลยเปนคนไม่มธี รรมในใจมากขึน้ ...เปนคนไม่มธี รรม เปนเครือ่ งดำเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก
ถ้ารูน้ อ้ ยก็โกงไม่ใคร่คอ่ ยคล่อง ฤาโกงไม่สนิท ถ้ารูม้ ากก็โกงคล่องขึน้ แลโกงพิศดารมากขึน้ ”
บุคคลทีว่ างแผนช่วยพระองค์ทส่ี ำคัญก็คอื สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ระหว่างนัน้ เป็นผูด้ ำเนินการ
จัดการบริหาร (เรียกตามสมัยนีว้ า่ อธิการดี) มหามกุฏราชวิทยาลัย และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึง่ เป็น
พระเจ้าน้องยาเธอทัง้ สองพระองค์ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรับผิดชอบในการพระดำริวางหลักสูตร ๗
๕

ประวัติช่วงนี้ โปรดดู Pathompong Bodhiprasiddhinand (๒๐๐๕:๑๑๖-๑๓๗); พระธรรมธัชมุนีและคณะ (๒๕๓๖:๑๖-๑๘)
อ้างถึงใน พระธรรมธัชมุนีและคณะ (๒๕๓๖:๑๗)
๗
ถ้าเราให้เครดิตแก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เราอาจจะบอกได้ว่า “โรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือน” (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนมหาดเล็ก” และ “จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ในสมัยรัชกาลที่ ๖) เป็นประสบการณ์ที่ทรงได้จากการจัดมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเอง เราอาจกล่าวได้ว่ามหามกุฏราชวิทยาลัย ไม่ว่าน้อยหรือมากก็คือต้นแบบของโรงเรียน
ฝึกหัดข้าราชการพลเรือน เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาของชาติดังกล่าวนี้ กระทั่งไม่ค่อยมีเวลาบริหารมหามกุฏราชวิทยาลัย นี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้
มหามกุฏราชวิทยาลัยปิดตัวลง เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๔๔ นั่นเอง
๖

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรับผิดชอบในการวางระบบบริหารหรือการปกครอง
และเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นคนนำไปปฏิบตั ิ ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื ในราวพุทธศักราช ๒๔๕๓ ประเทศไทย
มีโรงเรียนเกิดขึน้ ทัง้ หมดทัว่ ประเทศ ๓๑๑๕ แห่ง ส่วนระดับอุดมศึกษา โปรดให้มกี ารจัดตัง้ “สำนักสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน”
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๒
โรงเรียนเหล่านี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็ทรงใช้ประสบการณ์ที่ทรงบริหารมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นเองเป็นแบบในการ
วางหลักสูตร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั หลังจากทีส่ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เสด็จนิวตั พิ ระนคร
และเสด็จขึน้ ครองราชย์แล้ว ได้ทรงเปลีย่ น “สำนักฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน” ทีข่ า้ งประตูพมิ านไชยศรี ในพระบรมมหาราชวัง มาเป็น
“โรงเรียนมหาดเล็ก” แล้วจากนัน้ ก็ทรงเปลีย่ นมาเป็น “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” เมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์ โดยมีเพิ่มรายวิชาสมัยใหม่ต่อจากที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ทรงร่างขึน้ ด้วย ต่อมาก็เปลีย่ นนามมาเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ หลังจากนัน้
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ถือกำเนิดขึ้นตามมา โดยทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งหมดในประเทศไทย
ล้วนแล้วแต่ยดึ มหาวิทยาลัยในยุโรปเป็นต้นแบบทัง้ สิน้

๒. ความต่างระหว่างมหาวิทยาลัยอังกฤษและอเมริกา
มหาวิทยาลัยในอังกฤษและอเมริกาในระยะแรกๆ มีความเหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ เดิมทีมี
มหาวิทยาลัยสงฆ์เกิดขึ้นมาก่อน หรือการศึกษาระดับสูงเป็นสถานที่ศึกษาของสงฆ์หรือบาทหลวง แล้วค่อยๆ ได้รับอิทธิพลจาก
วิทยาการสมัยใหม่ จนกระทัง่ บรรยากาศความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์คอ่ ยๆ คลายลงไปเมือ่ วิทยาการสมัยใหม่ แล้วในทีส่ ดุ ก็กลายเป็น
มหาวิทยาลัยฆราวาสเต็มตัว แต่ทแ่ี ตกต่างกันก็คอื มหาวิทยาลัยอังกฤษเกือบทัง้ หมดเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ส่วนมหาวิทยาลัยในอเมริกา
เกือบทัง้ หมดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนัน้ มหาวิทยาลัยในอังกฤษและอเมริกาจึงมีขอ้ จำกัดค่อนข้างจะแตกต่างกันมาก
จากการทีผ่ เู้ ขียนได้เฝ้าสังเกตความรูส้ กึ ของบรรดาผูส้ อ่ื ข่าวหลายแขนงตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือวารสารวิชาการในอังกฤษ
หลายฉบับ ผู้เขียนรู้สึกได้ว่าผลพวงจากการที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นของรัฐบาลและมีข้อจำกัดในด้านการระดมงบประมาณ
มาพัฒนานีเ้ อง เป็นเป้าทีท่ ำให้สอ่ื มวลชนในอังกฤษหลายคนประเมินให้มหาวิทยาลัยในอังกฤษต่ำกว่าอเมริกา สอดคล้องกับสือ่ มวลชน
หรือสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่มักจัดอันดับให้มหาวิทยาลัยในอเมริกามีอันดับดีกว่ามหาวิทยาลัยในอังกฤษ
ซึง่ ผูเ้ ขียนจะอธิบายต่อไป

๓. แนวโน้มในการพัฒนามหาวิทยาลัย : ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยในยุโรปมีพฒ
ั นาการมาเป็นลำดับ แรงผลักดันให้เกิดการเติบโตของมหาวิทยาลัยมีปจั จัยต่างๆ ดังจะแบ่งออก
เป็น ๓ ยุคกว้างๆ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ ๑ ระยะกำเนิดของคำว่ามหาวิทยาลัย : ปรัชญาสำคัญอยูท่ ก่ี ารสอนคนให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ปรัชญาในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในยุโรปยุคสมัยแรก อ่านได้จากหนังสือของนิวแมน (John Henry Newman)๑๐ นิวแมนอธิบายว่ามหาวิทยาลัยคือ
สถานทีม่ นุษย์แต่ละคนจะได้มโี อกาสเข้าไปพัฒนาศักยภาพและความรูเ้ พือ่ ความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ พูดสัน้ ๆ ก็คอื มหาวิทยาลัย
เป็นสถานทีพ่ ฒ
ั นาคนให้เป็นสุภาพชนหรือผูม้ กี ารศึกษาในสังคมซึง่ ภาษาอังกฤษว่า gentlemen เรียกเป็นภาษาสันสกฤตว่า “พราหมณ์”
การมุง่ พัฒนากุลบุตรให้เป็นสุภาพชนนีเ้ ป็นอยูน่ านก่อนทีจ่ ะมีการส่งเสริมให้สตรีมกี ารศึกษาด้วย๑๑ วิชาหลักๆ ทัว่ ไปทีก่ ลุ บุตรต้องเรียน
(นอกจากบาทหลวงที่ต้องเน้นวิชาเทววิทยามากเป็นพิเศษ) ก็คือศิลปศาสตร์ แนวคิดของนิวแมนนี้สะท้อนให้เห็นปรัชญาดั้งเดิม
ของการตัง้ มหาวิทยาลัย เพราะสมัยแรกๆ การศึกษาเริม่ ในวัดหรือโบสถ์ การศึกษาระดับสูงสุดซึง่ เทียบเท่ากับคำว่ามหาวิทยาลัยในสมัยนี้
๘

เราอาจกล่าวได้ว่า การกำเนิดขึ้นของ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้นอาศัยหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ๒ แห่งเป็นแนวคือ มหามกุฏราชวิทยาลัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงนำเสนอมาแต่เดิม และมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จไปศึกษาและทรงนำรายวิชาหลายอย่างมาปรับเพิ่ม
๙
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในอังกฤษคือมหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮมซึ่งก่อตั้งเมื่อพ.ศ.๒๕๑๐
๑๐
Newman (1851)
๑๑
การพัฒนาการศึกษาให้สตรีมีการศึกษาในอังกฤษมีมาอย่างไร อ่านได้จากผลงานของ Sutherland (1987)

๕

๖

ข่าวสภาคณาจารย์
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ยังจำกัดอยูแ่ ต่บคุ ลากรของสงฆ์ คล้ายๆ กับทีป่ ระเทศไทยมีมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น
ต่างกันแต่เพียงว่ามหาวิทยาลัยในยุโรปเป็นมหาวิทยาลัยบาทหลวงในศาสนาคริสต์เป็นหลัก โดยภาระหน้าที่ของศาสนจักรก็คือ
ต้องการอบรมผูค้ นให้รจู้ กั หลักธรรมในศาสนา ดังนัน้ ปรัชญาในการพัฒนามหาวิทยาลัยก็คอื ต้องเปิดโอกาสให้ผคู้ นได้เข้ามาศึกษา
เพื่อพัฒนาความรู้ และความรู้ในที่นี้หลักๆ ก็เป็นคัมภีร์ทางศาสนา จะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณนั้น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดใช้
ภาษาละติน ซึง่ เป็นภาษาทีบ่ นั ทึกคัมภีรไ์ บเบิล้ เป็นภาษาทีใ่ ช้ทว่ั ไประหว่างสอนหนังสือในมหาวิทยาลัย คล้ายๆ กับภาษาบาลีซง่ึ เป็น
ภาษาบันทึกคำสอนของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
อย่างไรก็ดี ในยุคสมัยโบราณนี้เห็นได้ว่ามีปัญหามาก ที่เป็นดังนี้เพราะผู้คนที่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้นั้น
มักเป็นคนจากสังคมชั้นสูงและส่วนใหญ่ก็จำกัดอยู่แต่ผู้ชาย ยังไม่มีโอกาสเปิดกว้างไปสู่ผู้หญิง จึงมีความพยายามต่อสู้ให้ผู้หญิง
มีโอกาสเข้าเรียนเสมอภาคกับผูช้ ายมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี เราอธิบายได้วา่ มหาวิทยาลัยยุคแรกๆ ทีก่ อ่ กำเนิดขึน้ มานัน้ เน้นการสอน
เป็นหลัก หรือเป็น Teaching University แม้จะมีการค้นคว้าวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์กเ็ ป็นไปตามปรกติ กล่าวคือไม่มกี ารรีบเร่ง
เพราะในยุคกลางของประเทศอังกฤษนัน้ เป็นยุคทองของศาสนาคริสต์ มหาวิทยาลัยหลักๆ ของยุโรป กล่าวคือโบโลญย่าในประเทศอิตาลี
ซึง่ ก่อตัง้ เมือ่ ศตวรรษที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยปารีสในประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ ก่อตัง้ เมือ่ ศตวรรษที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดซึง่ เกิดขึน้
ราวตอนปลายของศตวรรษที่ ๑๒ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ต้นศตวรรษที่ ๑๓ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกานัน้
มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งก็คือคณะนักบวชที่เรียกตนเองว่า กลุ่มเพียวริแทน
(puritans) เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๗๙ (ค.ศ.๑๖๓๖) หรือในศตวรรษที่ ๑๗ หลังจากก่อตัง้ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดแล้ว ราว ๔๐๐ กว่าปี
กลุม่ คนทีเ่ รียกตนเองว่าเพียวริแทนเหล่านี้ เป็นกลุม่ นักบวชนิกายโปรเตสแตนท์ชาวอังกฤษกลุม่ หนึง่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะสำเร็จ
การศึกษาไปจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์๑๒ กลุม่ นักบวชเพียวริแทนทีไ่ ปก่อตัง้ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเหล่านี้
เมือ่ พิจารณาโดยจำนวนแล้ว ส่วนใหญ่จะจบมาจากวิทยาลัยเอมมานูเอล (Emmanuel College) ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ โดยมีจอห์น
ฮาร์วาร์ด (John Harvard) ซึง่ เป็นเพียวริแทนคนหนึง่ ทีส่ ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเอมมานูเอลเช่นกัน เป็นผูบ้ ริจาคเงินและหนังสือ
ให้แก่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสมัยเริม่ ตัง้ ทำให้ตอ่ มาชือ่ เขาก็ได้กลายเป็นชือ่ มหาวิทยาลัยไปเพือ่ เป็นเกียรติแก่การบริจาคในครัง้ นัน้
การก่อตัง้ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่วา่ จะเป็นมหาวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรี, เยล, พรินสตัน้ , ฮาร์วาร์ด ฯลฯ
ล้วนแต่ใช้มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นต้นแบบ ไม่วา่ จะเป็นทีพ่ กั อาศัยของนักศึกษา (ซึง่ เปลีย่ นจาก college
เป็น house เพือ่ ให้ดแู ตกต่าง) การก่อตัง้ ชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การจัดระเบียบภายในคณะและระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัย๑๓
ฯลฯ กล่าวให้ชดั เจนเฉพาะทีน่ ำผังไปดัดแปลงใช้กส็ รุปได้วา่ ผังของวิทยาลัยเอมมานูเอลในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นต้นแบบให้
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส่วนผังวิทยาลัยควีนส์ (Queen's College) ของอ๊อกซฟอร์ดเป็นต้นแบบให้มหาวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรี๑๔
การก่อตัง้ มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคนอังกฤษยุคแรกๆ ในนิวอิงแลนด์นน้ั ปัญหาสำคัญก็คอื การขาดบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาสอน โดยเฉพาะพืน้ แผ่นดินอเมริกาทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล ยิง่ เมือ่ มหาวิทยาลัยอเมริกาได้เกิดขึน้ มากมายหลายแห่งเพียงไร
คุณภาพครูผสู้ อนก็ยงั เป็นประเด็นสำคัญ เมือ่ ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๑๙ (ค.ศ.๑๗๗๖) พ้นจากการควบคุม
ของรัฐบาลอังกฤษ ความรูส้ กึ แข่งกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษก็เกิดขึน้ แต่ระบบการศึกษาส่วนใหญ่ยงั ล้าหลังกว่าอังกฤษ ดังนัน้
ถ้าอยากให้คนอเมริกนั มีการศึกษาทีด่ แี ละดูดี เพือ่ จะได้เติบโตมีเกียรติในสังคมก็จะต้องส่งกุลบุตรไปศึกษาในยุโรป เพราะเหตุนจ้ี งึ เกิดมี
ความพยายามและปลูกสร้างทัศนคติในเชิงชาตินยิ มให้ชาวอเมริกนั พยายามพัฒนามหาวิทยาลัยของตนเองให้กา้ วทันยุโรป เพือ่ ไม่ตอ้ งให้
กุลบุตรชาวอเมริกนั ต้องเดินทางไปศึกษาทีย่ โุ รปอีกต่อไป
๑๒
รายละเอียดโปรดดู Frederick Rudolph (1962): ‘Higher education in America began with Harvard. As the author of New Englands First Fruits told it in 1643, after
erecting shelter, a house of worship, and the framework of government, ‘One of the next things we longed for, and looked after, was to advance Learning and
perpetuate it to Posterity’ and then, it would seem, almost as a matter of course, there was Harvard. But not without the active support of a nucleus of Cambridge
and Oxford-trained gentlemen who stoutheartedly refused to yield an inch to pioneer prejudices or frontier values. Approximately, a hundred Cambridge men and
a third as many Oxford men emigrated to New England before 1646 ; among them were the founders of Harvard, the fathers of the first generation of Harvard students.’
๑๓
รายละเอียดโปรดดู Alex Duke (1996)
๑๔
Frederick Rudolph (1962 : 24)
....โปรดติดตามอ่านบทความฯ ต่อในฉบับหน้า
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ปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดูเด็กได้ดีเท่ากับบิดามารดาจริงหรือ ?
“เด็กในวันนี้ คือผูใ้ หญ่ในวันหน้า” เป็นคำกล่าวทีย่ งั
เป็นความจริงอยูเ่ สมอ แม้เวลาจะผ่านล่วงไปกีป่ กี ต็ าม แต่การ
ทีเ่ ด็กในวันนี้ จะมีคณ
ุ ภาพ มีความสมบูรณ์ทง้ั ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา เพือ่ จะก้าวเข้าไปสูก่ าร
เป็นผูใ้ หญ่ทส่ี มบูรณ์แบบในอนาคตนัน้ ครอบครัวโดยเฉพาะ
บิดามารดาย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิง่ หากเด็กเติบโตขึน้ มา
ภายในครอบครัวทีไ่ ด้รบั ความรักความอบอุน่ มีการอบรมเลีย้ งดู
เอาใจใส่เป็นอย่างดีจากบิดามารดา รวมถึงญาติพน่ี อ้ งรอบข้าง
ย่อมได้รบั โอกาสทีจ่ ะมีสขุ ภาพและพัฒนาการทีเ่ หมาะสมกับวัย
และนำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ในประเทศจีน นักวิชาการ
ได้ศกึ ษาถึงครอบครัวทีม่ คี วามพร้อมในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
มีการให้ความรัก ความอบอุน่ อย่างเพียงพอ จะช่วยให้เด็กเกิด
การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม มีการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิง่ แวดล้อม
ใหม่ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการเด็กในประเทศไทยของผูเ้ ขียนทีพ่ บว่า ปัจจัยด้าน
การศึกษาของมารดาและการอบรมเลีย้ งดูทเ่ี หมาะสมมีอทิ ธิพล
ที่สำคัญในการกำหนดภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
ต่อมาเมือ่ สังคมไทยในมีการเปลีย่ นแปลงไปสูค่ วามทันสมัย
มากขึน้ ครอบครัวมีการปรับตัวโดยการส่งสมาชิกครอบครัว
ไปทำงานในเขตอุตสาหกรรมและเมืองใหญ่ของประเทศ โดยทิง้
บุตรหลานให้อยูก่ บั ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผูเ้ ลีย้ งดูในเขตชนบท
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงทำให้เกิดคำถามว่าปู่ ย่า ตา ยาย สามารถเลีย้ งดูเด็กได้ดี
เท่ากับบิดามารดาจริงหรือ ผูเ้ ขียนได้พยายามหาคำตอบโดยการ
ทบทวนข้อมูลจากผลการวิจัยเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กของ
ครอบครัวไทย ซึง่ ผูเ้ ขียนได้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๗ พบว่าเด็กปฐมวัยและวัยเรียนที่บิดามารดาเป็น
ผูเ้ ลีย้ งดูเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสได้รบั การอบรมเลีย้ งดูดา้ นการ
ดูแลสุขภาพทั่วไป และการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญาดีกว่าเด็กทีถ่ กู เลีย้ งดูโดยบุคคลอืน่
ทีม่ ใิ ช่บดิ ามารดา ซึง่ โดยมากเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย นอกจากนัน้
ยังพบว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่สมาชิกมีการย้ายถิ่น
ซึง่ ส่วนใหญ่คอื บิดา มีโอกาสทีจ่ ะมีไอคิวต่ำกว่าปกติ ๑.๔ เท่า
ของเด็กทีส่ มาชิกในครอบครัวไม่มกี ารย้ายถิน่ ซึง่ ข้อมูลทีก่ ล่าว
มานี้ แตกต่างจากการศึกษาในต่างประเทศบางประเทศ เช่น
ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเคนยา ได้ชี้ให้เห็นผลในทาง
ตรงกันข้ามนัน่ คือพบว่าการทีบ่ ดิ ามารดาย้ายถิน่ ไม่ได้สง่ ผลกระทบ
ทางลบต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กทีถ่ กู เลีย้ งดู
โู ดยสมาชิกคนอืน่ ในครอบครัว โดยเฉพาะถ้าผูย้ า้ ยถิน่ คือบิดา
แต่ยังมีมารดาทำหน้าที่เลี้ยงดูอยู่ข้างหลัง

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม
นันทมงคลชัย

จากข้อมูลที่กล่าวมาในเบื้องต้น ยังไม่สามารถสรุป
ได้อย่างชัดเจนว่า เมือ่ บิดามารดาไม่สามารถทำหน้าที่ในการ
อบรมเลีย้ งดูบตุ รโดยตรงได้ แต่มอบภาระให้กบั ปู่ ย่า ตา ยาย
ในการอบรมเลีย้ งดูเด็กนัน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
และพัฒนาการเด็กอย่างไรบ้าง และปู่ ย่า ตา ยาย สามารถทีจ่ ะ
ทำหน้าที่ได้ดีเท่ากับบิดามารดาจริงหรือไม่ ผู้เขียนในฐานะ
ที่มีโอกาสได้ศึกษาถึงการเปรียบเทียบสุขภาพเด็กทีเ่ ลีย้ งดู
โดยปู่ ย่า ตา ยาย และบิดา มารดา โดยตรงกับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็น
เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี พร้อมผูเ้ ลีย้ งดูในกลุม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จำนวน
๑๖๐ คน และเด็กในกลุม่ ทีเ่ ลีย้ งดูโดยบิดามารดา จำนวน ๑๖๐
คน ผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ การเจ็บป่วย
ในรอบ ๖ เดือนของเด็ก และภาวะโภชนาการ ซึ่งประเมิน
โดยใช้นำ้ หนักและส่วนสูงเทียบกับกราฟภาวะโภชนาการของเด็ก
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งดูทเ่ี ป็นปู่ ย่า
ตา ยาย และบิดา มารดา แสดงว่าไม่วา่ จะเป็นปู่ ย่า ตา ยาย
หรือบิดา มารดาก็สามารถทีจ่ ะดูแลสุขภาพด้านร่างกาย และ
ภาวะโภชนาการได้ไม่แตกต่างกัน แต่หากพิจารณาด้าน
พัฒนาการด้านสติปัญญาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p – value < ๐.๐๕)
โดยเด็กในกลุม่ ทีเ่ ลีย้ งดูโดยปู่ ย่า ตา ยาย มีสดั ส่วนของพัฒนาการ
ล่าช้ากว่าวัย และการอบรมเลีย้ งดูทไ่ี ม่เหมาะสมสูงกว่าเด็กที่
เลีย้ งดูโดยบิดามารดาร้อยละ ๖๖.๗, ๓๓.๓, ๕๗.๗ และร้อยละ
๔๒.๓ ตามลำดับ นอกจากนัน้ ยังพบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาเด็กในกลุม่ ทีเ่ ลีย้ งดูโดยปู่ ย่า ตา ยาย
ได้แก่รายได้ของครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู ในขณะที่
กลุม่ เด็กทีเ่ ลีย้ งดูโดยบิดามารดา มีเพียงปัจจัยด้านการอบรม
เลีย้ งดูเท่านัน้ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการเด็ก โดยเด็กทีไ่ ด้รบั
การอบรมเลีย้ งดูทเ่ี หมาะสม จะมีโอกาสทีจ่ ะมีพฒ
ั นาการปกติ
ในสัดส่วนที่สูงกว่า
โดยสรุปแล้วหากต้องการตอบคำถามว่าปู่ ย่า ตา ยาย
สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ดีเท่ากับบิดามารดาจริงหรือ! คำตอบ
ในเบือ้ งต้นคือยังไม่ดเี ท่าทัง้ หมด โดยประเด็นทีย่ งั เป็นปัญหาคือ
คุณภาพการอบรมเลีย้ งดูและพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญาเด็ก ดังนัน้
ครอบครัวและบุคลากรด้านสาธารณสุขควรกำหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
ทีเ่ ลีย้ งดูโดยปู่ ย่า ตา ยาย ทีเ่ หมาะสม โดยมุง่ เน้นด้านการอ่าน
การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ตา่ งๆ รวมถึงสนับสนุนของเล่น
ที่ท้าทายกระบวนการคิดต่อไป

๗

๘

ข่ า ว สภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๔

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พเิ ศษ เนตร หงษ์ไกรเลิศ บรรณาธิการ

สวัสดีครับ เพือ่ นสมาชิกชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน
ชาวสภาคณาจารย์ขอแสดงความยินดีกบั บัณฑิตทุกท่านทีส่ ำเร็จการศึกษาในปีทผ่ี า่ นมา และพวกเรา
หวังว่าบัณฑิตของเราจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้าสืบไป ในฉบับนีป้ ระธานสภาคณาจารย์
ฝากกลอนจากสวนโมกขพลารามมาให้พวกเราได้ทบทวนความเป็นไปของสังคมในปัจจุบัน หากมีแนวทางใด
ทีจ่ ะช่วยทำให้สงั คมเราดีขน้ึ น่าจะเป็นบทบาทหนึง่ ของสถาบันการศึกษาสานต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อาจารย์
ดร.ปฐมพงษ์ โพธิป์ ระสิทธินนั ท์ ได้เขียนบทความเรือ่ ง “ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
: มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?” ในคราวประชุมระดมสมองเรือ่ ง “ลักษณะสำคัญของการเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก” ซึง่ จัดโดยสภาคณาจารย์เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานการประชุมระดมสมองกลุม่ คณาจารย์ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลระดับ Top ๕๐ ของโลก
มาให้พวกเราได้อ่านอย่างต่อเนื่อง และสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย มีบทความเรื่อง
“ปู่ ย่า ตา ยาย เลีย้ งดูเด็กได้ดเี ท่ากับบิดามารดาจริงหรือ?” มาฝาก
อย่าลืมนะครับ วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรามีนัดกันที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กับหัวข้อ
“คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?” ในการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ ปอมท. ณ ห้อง
กรุงธนบอลล์รมู เชิญผูส้ นใจลงทะเบียนได้นะครับ
เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ อยูท่ ส่ี ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เลขที่ ๙๙๙ หมูท่ ่ี ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๘๔๙-๖๓๕๑
บรรณาธิการ
ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดลินา ตันหยง ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผศ.วรากร เจริญสุข
รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
ผศ.ดลินา ตันหยง ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนุนภักดี ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง
ฝ่ายจัดทำต้นฉบับ นางสาวสุจริ า สอนสม นางพัชญา วงษ์วนั ทนีย์ นายอภิชาติ หลงสมบูรณ์
ข่าวสภาคณาจารย์ เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นทั้งด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

สถานทีพ่ มิ พ์

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชือ่
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓
ไปรษณียศ์ ริ ริ าช
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