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อำลาสภาคณาจารย์
กราบเรียนเพือ่ นคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน กาลเวลาได้ลว่ งเลยไปอย่าง
รวดเร็วมาก ร่วม ๒ ปีแล้ว การทำงานของสมาชิกสภาคณาจารย์ทผ่ ี า่ นมาในชุดแรก หลังจากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้นน้ั เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า เราอยูใ่ นท่ามกลาง
ความเปลีย่ นแปลง เพือ่ นสมาชิกได้เข้าไปร่วมอยูใ่ นคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหลายชุด
ภายใต้การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงหลายๆ เรือ่ ง
เป็นส่วนทีส่ ภาคณาจารย์มสี ว่ นร่วมผลักดันและเสนอแนะแนวคิด ข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาคม
เข้าไปสูก่ ารบริหารงานโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ อยูเ่ สมอ ด้วยช่องทางหลายๆ ช่องด้วยกัน
ผมขอขอบพระคุณเพือ่ นร่วมงานทุกท่านทีไ่ ด้ทมุ่ เทพลังกาย พลังใจ พลังความคิด และ
สติปญ
ั ญาในการพิจารณาขับเคลือ่ นกิจการของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาทีผ่ า่ นไปด้วยความเทีย่ งธรรม
มีธรรมาภิบาล ไม่ถกู โน้มน้าวไปในแนวทางทีจ่ ะหาผลประโยชน์ให้ตนเอง เพราะถ้าธรรมาภิบาล
หาไม่ได้ในมหาวิทยาลัยแล้ว ก็อย่าหวังว่าจะไปหาได้ทไ่ี หน เพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันบ่มเพาะ
เยาวชนผูเ้ ป็นอนาคตของประเทศและแผ่นดินนี้
ผมทราบดีวา่ ยังมีภารกิจอีกมากมายทีเ่ รายังทำไม่สำเร็จเสร็จสิน้ และหลายท่านคาดหวัง
ให้คณะกรรมการชุดต่อไปจะเข้ามาอาสาสมัครดำเนินการอย่างต่อเนือ่ งสืบไป สมาชิกชุดต่อไปจะต้อง
ไม่เน้นภาระงานวิชาการเพื่อคณาจารย์เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
โดยรวมด้วย จะต้องมีการจัดทำข้อบังคับใหม่ให้แล้วเสร็จตามอำนาจหน้าทีใ่ หม่ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
ถูกประเมินด้วยภาระงานตาม performance agreement ของตัวเองอีกด้วย ดังนัน้ จึงต้องเสียสละ
และต้องมีความสามารถเป็นพิเศษที่จะทำให้ได้ทั้งสองส่วนนี้ตามเป้าหมาย และผมเชื่อว่า
มีผทู้ ม่ี คี วามสามารถเช่นนัน้ อยูม่ ากมายในมหาวิทยาลัยทีพ่ ร้อมจะเสียสละอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย
เข้ามาทำงานในส่วนนี้
ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอพระบารมีของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จงปกปักรักษา
มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นปัญญาของแผ่นดินนี้ ให้ทอแสงสว่างทางปัญญา เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามรัก
ความเมตตาธรรม ความสุข สงบ สันติอย่างทีเ่ คยเป็นมา ควบคูไ่ ปกับการปรารถนาทีจ่ ะพัฒนา
สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้อย่างแท้จริงด้วยเทอญ

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ๑ :
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?(ฉบับที่ ๒)
“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)

.... ต่อจาก ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ๒

สิง่ ทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ คิดได้ในสมัยนัน้ และเผยแพร่บอกต่อกันไปทัว่ ก็คอื พยายามเก็บเงินเก็บทองให้ได้มากทีส่ ดุ
แล้วพยายามดึงผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษมาขยายฐานการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น
เกิดความรูต้ กผลึกกันว่าถ้ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละแห่งต้องการพัฒนาตนเองทางวิชาการให้สงู ขึน้ จำต้องพยายาม
เก็บรวบรวมเงินเพือ่ จ้างคณาจารย์ดงั ๆ ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศอังกฤษ แน่นอนคณาจารย์ทป่ี ระสงค์จะจ้างหลักๆ ก็ยอ่ มต้องเป็น
คณาจารย์หรือผูส้ ำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึง่ เป็นสถาบันทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในสายตา
คนอเมริกัน เพราะมหาวิทยาลัยแห่งที่สามที่กำเนิดในประเทศอังกฤษคือ มหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งเพิ่งก่อตั้งวิทยาลัยแรกคือ
University College London เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ (ค.ศ.1826) ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิสซูรไี ด้กล่าวไว้ชดั เจนว่า 'Why should
we send our sons to Europe to finish their education? If we have the means here we can procure the necessary
talent; we can bring the president of the Oxford University here by offering a sufficient salary.' ๑๕ เห็นได้วา่ ในช่วงครึง่ แรก
ของศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยในยุโรปและอเมริกายังเน้นการสอนเป็นหลักหรือเป็น Teaching University อยู่
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้โดดเด่นเหนือมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษเลย
หนำซ้ำยังพยายามดึงคณาจารย์จากยุโรปให้เข้าสู่อเมริกาด้วย แน่นอนวิธีที่คนอเมริกันเลือกใช้ในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
เมือ่ สรุปแล้วก็คอื การเสนอเงินเดือนให้เป็นจำนวนมากและสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเองในมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้คณาจารย์จากต่างชาติ
เหล่านี้ มีความรูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นประเทศเมืองนอนของตนเองก่อนจะเริม่ ผลิตงานวิจยั ให้อเมริกา
ระยะที่ ๒ หลังจากทีม่ หาวิทยาลัยเน้นการสอนมาหลายศตวรรษก็ถงึ คราวทีจ่ ะเปลีย่ นจุดเน้นมาเป็น 'มหาวิทยาลัยวิจยั ' (Research
University) เหตุใดมหาวิทยาลัยจึงเน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั (Research University) มากกว่าจะมุง่ การสอน (Teaching University)?
คำตอบก็คอื มีสาเหตุมาจากความยิง่ ใหญ่ในด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี ซึง่ เติบโตมาโดดเด่นเหนือมหาวิทยาลัย
โบโลญย่าในประเทศอิตาลี มหาวิทยาลัยปารีสของประเทศฝรัง่ เศส และมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษ
เดิมทีประเทศเยอรมนีมเี มืองหลวงชือ่ ว่า ปรัสเซีย ซึง่ เป็นเมืองทีเ่ จริญรุง่ เรือง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล อุดมสมบูรณ์และ
ศิวาลัยทีส่ ดุ มีระบบน้ำประปาไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ มีการค้าขายและคมนาคมกับต่างประเทศหลายชาติ และเป็นเมืองทีใ่ ห้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเยอรมนีมาก แต่เมือ่ ถึงปี พ.ศ. ๒๓๔๙ (ค.ศ.1806) เมืองหลวงปรัสเซียของประเทศเยอรมนี ก็ถกู กองทัพฝรัง่ เศส
นำโดยพระเจ้านโปเลียน (Napolean Bonarparte) บุกถล่ม ทำให้บา้ นเมืองพังราบเป็นหน้ากลอง เด็กๆ หลายครอบครัวต้องกำพร้า
พ่อ แม่ ภรรยา หลายล้านคนต้องเป็นหม้าย บ้านเมืองถูกเผาและปล้นสะดม หมู่สตรีชาวเมืองถูกข่มขืนโดยกองทัพฝรั่งเศส
ตึกรามบ้านช่องทีเ่ คยเจริญรุง่ เรืองกลับเหลือแต่ซาก การโดนกองทัพฝรัง่ เศสบุกถล่มในสมัยนัน้ ทำให้ประชาชนชาวเยอรมันทัง้ ประเทศ
๑

นำเสนอในทีป่ ระชุมสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน ในการประชุมระดมสมองกลุม่ คณาจารย์ผสู้ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ๕๐ ของโลก
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

๒

เปรียญ ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เป็นนาคหลวง อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อลาสิกขา ได้ทุนมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของเจ้าประคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไปศึกษาเพิ่มเติม จนจบปริญญาโท มหาวิทยาลัยลอนดอน และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เคยได้ทุนไปทำวิจัยเพิ่มเติมระหว่างเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส
ในฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา
๑๕
Rudolph (1962 : 50)

๓

๔

ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยเฉพาะชาวเยอรมันในปรัสเซียต้องเศร้าโศกเสียดายและรันทดหดหู่ อยูอ่ ย่างซึมเศร้า ไม่มกี ะจิตกะใจจะทำมาค้าขายหรือประกอบอาชีพใดๆ
เพราะความศิวาลัยทีไ่ ด้พฒ
ั นามาถูกทำลายย่อยยับป่นปีไ้ ปหมด ในสมัยนัน้ ประเทศฝรัง่ เศสมีมหาวิทยาลัยปารีสทีค่ อ่ นข้างเจริญรุดหน้า
กว่าประเทศเยอรมนี เพราะมีการวิจยั ด้านเทคโนโลยีจนสามารถสร้างอาวุธใหม่ๆ ให้กองทหารจนกองทหารมีความเข้มแข็งได้
ระหว่างทีผ่ คู้ นกำลังเสียอกเสียใจไม่มกี ะจิตกะใจทำงานอยูน่ น้ั ฮุมโบลต์ (Wilhem von Humbolt) ซึง่ เป็นนักภาษาศาสตร์คนหนึง่
ระหว่างนัน้ เป็นรัฐมนตรีการศึกษาของปรัสเซียได้มองเห็นเพือ่ นร่วมชาติเยอรมันพากันสลดหดหูใ่ จด้วยความเสียดายเมืองปรัสเซียมาก
ได้เดินทางไปทั่วประเทศเยอรมนีพร้อมกับปลุกปลอบใจชาวเยอรมันให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง ฮุมโบลต์กล่าวว่า การที่ฝรั่งเศสสามารถ
ส่งกองทหารมาบุกถล่มปรัสเซียได้ เป็นเพราะว่าฝรั่งเศสมีมหาวิทยาลัยปารีสที่ผลิตอาวุธได้ทันสมัยกว่า ถ้าชาวเยอรมันต้องการ
เอาชนะฝรัง่ เศส ชาวเยอรมันต้องสร้างมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารทำวิจยั อย่างเข้มงวด พร้อมๆ กันนัน้ ฮุมโบลต์ได้ชกั ชวนเพือ่ นนักวิชาการ
ร่วมชาติให้มาร่วมใจกันพัฒนางานวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ก่อนนัน้ ในประเทศเยอรมนีเคยมีมหาวิทยาลัยชือ่ ฮัลเลอ (Halle)
..
ซึง่ เปิดสอนวิชาภาษาละตินตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๒๓๖ (ค.ศ.1693) และมหาวิทยาลัยเกิตติง่ เง่น (Gottingen)
ซึง่ เริม่ เปิดสอนวิชาประวัตศิ าสตร์
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๒๗๙ (ค.ศ.1736) แต่สองมหาวิทยาลัยเหล่านีไ้ ม่ได้มบี ทบาทวิจยั วิทยาศาสตร์อะไร
ฮุมโบลต์ได้กอ่ ตัง้ มหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ขึน้ ซึง่ ทุกวันนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ในนามว่า มหาวิทยาลัยฮุมโบลต์แห่งเบอร์ลนิ (Humboldt..
Universitat
zu Berlin) ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ทีม่ กี ารก่อตัง้ ขึน้ ในกรุงเบอร์ลนิ ของประเทศเยอรมนี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๕๒
(ค.ศ.1810) บ้างก็วา่ ปี พ.ศ. ๒๓๕๑ (ค.ศ.1809) แล้วระดมนักวิชาการทีม่ อี ปุ นิสยั ในแนวชาตินยิ มมาร่วมกันพัฒนางานวิจยั โดยมี
เป้าหมายว่า ต้องให้ก้าวหน้าทันฝรั่งเศสหรือล้ำหน้ากว่าฝรั่งเศส ฮุมโบลต์เน้นทั้งปรัชญา วิทยาศาสตร์ งานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
เสรีภาพทางวิชาการแก่บรรดาศาสตราจารย์และนักศึกษา ๑๖
ฮุมโบลต์ได้วางกฎเหล็กเอาไว้วา่ มหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ดังกล่าวนีจ้ กั ต้องเน้นให้คณาจารย์ทำวิจยั อย่างเข้มงวด และต้องทุม่ เท
อย่างสุดความสามารถให้ได้ งานวิจัยดังกล่าวนี้มีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ หากเป็นด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ตอ้ งทำวิจยั ให้เป็นวิทยาศาสตร์หรือใช้วธิ กี ารแบบวิทยาศาสตร์มาใช้วจิ ยั อย่างเคร่งครัด คณาจารย์จากทัว่ ประเทศเยอรมนี
เห็นความตัง้ ใจของฮุมโบลต์ได้พากันอพยพมาร่วมงาน โดยเป็นอาจารย์และนักวิจยั ประจำมหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ คณาจารย์ทม่ี าอยูก่ ท็ มุ่ เท
ทำวิจยั มากกว่าครูอาจารย์ปรกติ ปีแรกมีนกั ศึกษา ๒๕๖ คน มีคณาจารย์แค่ ๕๒ คนเท่านัน้ แต่หลังจากนัน้ มหาวิทยาลัยฮุมโบลต์
แห่งเบอร์ลนิ ได้ผลิตนักวิจยั ระดับสุดยอดของโลก ซึง่ มีผลงานเป็นทีอ่ า้ งอิงอย่างกว้างขวาง ผลงานวิจยั ทีค่ ณาจารย์มหาวิทยาลัยฮุมโบลต์
แห่งเบอร์ลินได้ล้ำหน้ามหาวิทยาลัยอื่นใดทั้งหมด เพราะมหาวิทยาลัยอื่นๆ เน้นสอนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยโบโลญย่า
มหาวิทยาลัยปารีส มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
หลังจากพากันทุ่มเททำวิจัยหามรุ่งหามค่ำ ผลงานวิจัยที่คณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮุมโบลต์ได้พากันทำ ได้พัฒนาไป
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทำให้มหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ โดดเด่นทีส่ ดุ ในกลุม่ ประเทศยุโรปทัง้ หมด ทัง้ ด้านปรัชญาและวิทยาศาสตร์
อุดมการณ์ทฮ่ี มุ โบลต์เน้นเป็นพิเศษคือ สายวิทยาศาสตร์ (Science) และชาตินยิ ม (Nationalism) ๑๗
ทำให้คำว่า 'มหาวิทยาลัยวิจยั ' หรือ 'research university' เกิดขึน้ มาและแพร่หลายอย่างกว้างขวางในประเทศเยอรมนี
ผลพวงจากทีม่ หาวิทยาลัยฮุมโบลต์ได้เจริญก้าวหน้าด้านการวิจยั ก่อให้มกี ารศึกษาต่อยอดไปแทบทุกๆ ด้าน บรรดามหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ในประเทศเยอรมนีกร็ บั เอานโยบายทำวิจยั จากมหาวิทยาลัยฮุมโบลต์ไปใช้ ทำให้ประเทศเยอรมนีในสมัยนัน้ มีความเจริญก้าวหน้า
ในด้านการวิจยั ทัง้ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ ก้าวหน้าเหนือมหาวิทยาลัยในบรรดาประเทศต่างๆ ในยุโรป
ทุกประเทศ ผลทีต่ ามมาก็คอื คนทีต่ อ้ งการอ่านงานวิจยั ล้ำสมัยไม่วา่ ทางปรัชญาศาสนา เช่น ผลงานของฟิชเต (Johann Gottlieb Fichte)
ชลายเออมาเคอร์ (Friedrich Schleiermacher) เฮเกล (G.W.F.Hegel) โชเพนฮาวเออร์ (Arthur Schopenhauer) หรือวิทยาศาสตร์
จักต้องอ่านจากงานวิจยั ของชาวเยอรมันทีบ่ นั ทึกด้วยภาษาเยอรมันเท่านัน้ ดังนัน้ ตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที่ 30s (1930s) พร้อมๆ กับทีง่ านวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีได้ลำ้ หน้า ภาษาเยอรมันก็ได้รบั การยกย่องจากนักวิชาการทัว่ โลกว่าเป็น 'ภาษาทีส่ ำคัญทีส่ ดุ แห่งวิชาวิทยาศาสตร์'
(Bis in die dreiBger jahr galt sie als wichtigste Sprache der Wissenschaft) ซึง่ ผูเ้ รียนสาขาวิทยาศาสตร์ทกุ แขนงในประเทศอืน่ ๆ
ในยุโรปต้องพยายามเรียนเพราะงานวิจัยอันทรงคุณค่าและล้ำยุคทางวิทยาศาสตร์ล้วนแต่เขียนด้วยนักวิชาการชาวเยอรมันทั้งสิ้น
ประเทศยุโรปชาติอน่ื ๆ ก็ได้รบั รูเ้ รือ่ งการพัฒนามหาวิทยาลัยของฮุมโบลต์ แต่กเ็ ป็นการรับรูเ้ ป็นส่วนตัว มีมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัย
ในยุโรปและอเมริกาทีไ่ ด้ยนิ ชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยฮุมโบลต์และพยายามลอกเลียนตาม แต่กระแสลอกเลียนยังคงเป็นเรือ่ งส่วนตัว
ของปัจเจกชนหรือเป็นความสนใจในกลุม่ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านัน้ ไม่ใช่เป็นกระแสทีก่ ระตุน้ ให้สนใจระดับชาติ
๑๖
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ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวสภาคณาจารย์

ต่อมา อด๊อล์ฟ ฮิตเลอร์ ผูน้ ำพรรคนาซีได้ปกครองประเทศเยอรมนีตง้ั แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ (ค.ศ.1933) และได้พยายามเปลีย่ น
ไปเอาผลงานอันล้ำค่าจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ด้านการทหาร จอมเผด็จการฮิตเล่อร์ได้ทุ่มเทให้นักวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ดงั ๆ ของประเทศเยอรมนีทม่ี ี มุง่ เน้นทำวิจยั เพือ่ พัฒนากำลังอาวุธ นอกจากนัน้ ยังสังหารผูค้ น โดยเฉพาะผูค้ นอีก
ไม่น้อยกว่า ๑๗ ล้านคนในประเทศเยอรมนี แล้วฮิตเล่อร์ก็นำอาวุธยุทโธปกรณ์อันได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกอวดโฉม
และประกาศศักดาไปทัว่ ทวีปยุโรป ชาติหลายชาติในทวีปยุโรปทีไ่ ม่เคยให้ความสำคัญกับการวิจยั เลย ก็เริม่ ประกาศหันมาเน้นการวิจยั
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนัน้ คำว่า 'มหาวิทยาลัยวิจยั ' (Research University) จึงโด่งดังไปทัว่ ทวีปยุโรป
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพือ่ เน้นการวิจยั กลายเป็นแรงผลักดันจากผูน้ ำประเทศโดยตรงเพือ่ การพัฒนาประเทศ (National Defence)
นับแต่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีเกรียงไกรขึน้ มาในทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอืน่ ๆในทวีปยุโรป ทีเ่ คยยิง่ ใหญ่มาแต่เดิมกล่าวคือ
มหาวิทยาลัยโบโลญย่าในประเทศอิตาลี มหาวิทยาลัยปารีสในประเทศฝรัง่ เศส มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ในประเทศอังกฤษ ไม่มที างจะเทียบมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีได้เลย มหาวิทยาลัยเก่าแก่เหล่านี้ แม้จะมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์
แต่กน็ อ้ ยมาก เพราะส่วนใหญ่ยงั เน้นหนักทางด้านการสอน แม้จะมีคนวิจยั ทางวิทยาศาสตร์บา้ ง คนเหล่านีก้ ม็ ไิ ด้สงั กัดมหาวิทยาลัย ๑๘
นัน่ แปลว่า ระบบทีใ่ ช้บริหารมหาวิทยาลัยทัง้ อ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ไม่ได้เอือ้ ให้สร้างนักวิจยั เด่นๆ ทางวิทยาศาสตร์ออกมาเท่าใดเลย
ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี คนทีท่ ำหน้าทีส่ อนทุกคนเป็นนักวิจยั และคนทีเ่ ป็นนักวิชาการทุกคนมีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ ๑๙
ในประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รบั นโยบายจากรัฐบาลเพือ่ ปรับตัวตามสถานการณ์
หันมาเน้นผลงานวิจยั เพิม่ มากขึน้ อย่างเร่งด่วน มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดยังคงให้ความสำคัญทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พร้อมๆ วิทยาศาสตร์ โดยให้นำ้ หนักเกือบๆ จะเท่ากัน ส่วนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หนั ไปเน้นด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แทน ๒๐
พร้อมๆ กันนัน้ ประเทศอังกฤษก็มกี ารปฏิรปู มหาวิทยาลัยทีเ่ กิดมาไล่หลังมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รวมทัง้
ได้พยายามก่อตั้งมหาวิทยาลัยใหม่อื่นๆ อีก เพื่อให้มีการทำวิจัยเน้นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ในจำนวนมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้แก่ วิทยาลัยคิงส์ ในเครือมหาวิทยาลัยลอนดอน (King's College London) ซึง่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๓๗๒ (ค.ศ.1829) วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ของลอนดอน (London School of Economics and Political Sciences)
ซึง่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ.1895) วิทยาลัยอิมพีเรียล (Imperial College London) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ มาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ.1907)
และยูมสิ ต์ (University of Manchester Institute of Science and Technology=UMIST) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ มาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙(ค.ศ.1956)
ประเทศสหรัฐอเมริกาเริม่ ต้นปฏิรปู ทีม่ หาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เป็นแห่งแรก โดยยึดระเบียบวิจยั ตามแบบมหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ
ในประเทศเยอรมนี ส่วนมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ก็พยายามศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
..
ไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) มหาวิทยาลัยเกิตติง่ เง่น (Gottingen)
มหาวิทยาลัยไลป์ซกิ (Leipzig) ๒๑ แล้วก็พยายามปรับเอาวินยั
ในการทำวิจยั ของมหาวิทยาลัยเหล่านีม้ าใช้ในมหาวิทยาลัยอเมริกนั ของตนเอง
ระหว่างทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกากำลังพยายามปรับมหาวิทยาลัยของตนเองแบบก้าวกระโดด โดยวิธจี า้ งนักวิจยั ดีๆ จากทวีปยุโรป
ให้มาร่วมพัฒนาอยูน่ น้ั เป็นความโชคดีของประเทศสหรัฐอเมริกาทีเ่ กิดปรากฏการณ์สมองไหล (brain drain ๒๒ หรือบางตำราทีว่ า่ ด้วย
ประวัตศิ าสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในอเมริกาเรียกว่า the intellectual migration) ๒๓ จากประเทศเยอรมนีขน้ึ มา เพราะนโยบาย
กวาดล้างนักวิชาการเชื้อสายยิวของฮิตเลอร์ส่งผลให้ประดานักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื้อสายยิว
ได้พากันอพยพออกนอกประเทศเยอรมนี หาทีพ่ ำนักใหม่ทง้ั ในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา แน่นอนนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ สามารถย้ายไป
พำนักทีก่ ลุม่ ประเทศยุโรปตะวันตกสมัยนัน้ ได้ไม่ยาก เพราะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญวิทยาศาสตร์อย่างเยีย่ มยอด แต่สหรัฐอเมริกาได้สร้างเงือ่ นไข
ทีด่ กี ว่าให้ประดานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ มาอยูด่ ว้ ยหลายประการ ซึง่ เป็นต้นแบบวิธดี งึ ผูช้ ำนาญหรือนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกให้เข้าสู่
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกามาจนบัดนี้ นัน่ ก็คอื
๑๘

Friedrich Paulsen (1895) : 'In Oxford and Cambridge there are admirable scholars, yet no one would call the English universities the representatives of the scientific work of the nation. Not
a few of the most noted savants of England, men like Darwin, Herbert Spencer, Grote, both the Mills, Maculay, Gibbon, Bentham, Richardo, stand quite outside the universities, and we are quite
entirely justisfied in saying of many a one among them, that he would be quite impossible in an English university'.
๑๙
Paulsen (1789:5): 'In Germany, on the contrary, the presumption is justisfied that all university teachers are scientific investigators, or scholars strickly speaking, and conversely, that all who
are, strickly speaking, scholars, are university professors.'
๒๐
ทีจ่ ริง การแข่งขันกันระหว่างอ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์เป็นไปอย่างหลวมๆ เพราะอ๊อกซฟอร์ดเน้นสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์มากกว่า ส่วนเคมบริดจ์เน้นวิทยาศาสตร์มากกว่า ทัง้ ทีร่ วู้ า่ ๑.การทำวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ระดับปริญญาเอกนัน้
ใช้เวลานานกว่านักศึกษาปริญญาเอกสายวิทยาศาสตร์ ถ้าอ๊อกซฟอร์ดรับนักศึกษาสายนีม้ ากๆ จะทำให้ปริมาณงานวิจยั เสร็จช้าและได้นอ้ ยกว่าเมือ่ เทียบกับเคมบริดจ์ตอ่ ปี ๒.การเปิดสาขาทางวิทยาศาสตร์มากๆ อย่างทีเ่ คมบริดจ์ทำ จะทำให้มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียงในด้านการผลิตนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือผลิตปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์มากที่สุดของประเทศต่อปี แต่อ๊อกซฟอร์ดก็ไม่ได้เลือกไปเน้นวิทยาศาสตร์มากไปกว่าสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์เหมือนเคมบริดจ์ เพราะงบประมาณวิจัย
เป็นการจัดสรรให้ของรัฐบาล ถือเป็นการเน้นคนละด้าน ผลทีต่ ามมาก็คอื รัฐบุรษุ หรือรัฐมนตรีรวมทัง้ สภาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรส่วนใหญ่ของอังกฤษจะจบมาจากอ๊อกซฟอร์ด ส่วนเคมบริดจ์จะมีผไู้ ด้รางวัลโนเบลมากกว่ามหาวิทยาลัยใดในโลก
๒๑
Paulsen (1895 : IX)
๒๒
Geiger (1986 : 240)
๒๓
Donald Fleming and Bernard Bailyn, (eds.), (1969).

๕

๖

ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ให้อตั ราเงินเดือนทีส่ งู สำหรับนักวิจยั คุณภาพ
๒. สร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเสมือนบ้าน มีความสมบูรณ์ในเรื่องที่พักอาศัย ความเป็นอยู่ของครอบครัว
และการศึกษาของบุตรธิดาของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้
๓. มีอสิ รภาพและเสรีภาพในการแสวงหาความจริง (search for truth) ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่
๔. มีหอ้ งแล็บหรือห้องสมุดทีเ่ พียบพร้อมให้ทำวิจยั ค้นคว้าและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถงึ ขีดสุด
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศต้อนรับนักวิทยาศาสตร์สมองไหลจากประเทศเยอรมนี และพร้อมเสนอสิง่ อำนวยความสะดวก
(facilities) หลายประการเช่นทีว่ า่ นี้ (ทีม่ หาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของประเทศไทยสมัยนีพ้ ากันมองข้าม) ด้วยข้อเสนอทีด่ กี ว่าประเทศ
คูแ่ ข่งอย่างอังกฤษ ฝรัง่ เศส เบลเยีย่ ม อิตาลี สวีเดน ฯลฯ จึงมีนกั วิทยาศาสตร์สมองไหลจากประเทศเยอรมนีและจากประเทศอืน่ ๆ
ในทวีปยุโรป เช่นประเทศอังกฤษด้วย ทะลักเข้าสูส่ หรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากกว่าประเทศอืน่ ๆ ทัง้ หมด และเป็นจำนวนมากทีเ่ ป็นนักวิทยาศาสตร์
ระดับหัวแถวในประเทศเยอรมนี เพราะมีการสำรวจเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ (ค.ศ.1965) พบว่าในจำนวนผูช้ ำนาญคณิตศาสตร์ระดับชาติ
ซึง่ สังกัดสำนักวิทยาศาสตร์แห่งชาติทเ่ี รียกว่า The National Academy of Sciences (เทียบเท่ากับตำแหน่งราชบัณฑิตในประเทศไทย)
จากทัง้ หมดซึง่ มีอยู่ ๕๑ คน มีนกั คณิตศาสตร์ราว ๑๔ คน อพยพมาจากทวีปยุโรป และสำรวจอีกครัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๑๒ (ค.ศ.1969)
พบว่า ในจำนวนคนอพยพเหล่านีม้ ถี งึ ๒๔ คน ได้รางวัลโนเบล ๒๔
หนังสือพิมพ์ The Manchester Guardian ๒๕ ลงข่าวว่า มีนกั วิชาการจากประเทศเยอรมนีไหลออกจากประเทศ ๑๙๖ คน
สองสามปีจากนัน้ จำนวนได้เพิม่ ถึง ๑๖๐๐ คน หลังเสร็จสิน้ สงครามได้มกี ารสำรวจอีกครัง้ หนึง่ ปรากฏว่าเฉพาะทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศเดียว มีอดีตชาวเยอรมันหลบหนีไปอยูเ่ ป็นจำนวนถึง ๗๐๗ คน ซึง่ เคยทำวิจยั อยูป่ ระเทศเยอรมนีและยุโรปประเทศอืน่ ๆ
คนเหล่านี้อพยพไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะมองเห็นว่าสหรัฐอเมริกามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักวิชาการน่าอยู่
มากกว่ายุโรปประเทศอื่น ในการเข้ามาอยู่สหรัฐอเมริกาของคนระดับมันสมองเหล่านี้ มีองค์กรหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านความเป็นอยูด่ ว้ ย เช่น มูลนิธริ อ็ กกีเ้ ฟลเลอร์ บริษทั คาร์เนกี้ เป็นต้น
นักวิทยาศาสตร์ทพ่ี ากันอพยพกันมาเหล่านี้ ทำให้ภาควิชาทีท่ ำวิจยั ทางฟิสกิ ส์ เคมี ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ทีย่ า้ ยไปอยู่ เข้มแข็งขึน้ อีกเท่าตัว เพราะมีหลายคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจยั ในเยอรมนีและยุโรปชาติอน่ ื ๆ
ขอยกตัวอย่าง เช่น ฮันส์ เบเทอ (Hans Bethe) ซึง่ ย้ายมาจากมหาวิทยาลัยตือบิงเง่นในประเทศเยอรมนี เข้ามาสังกัดมหาวิทยาลัยคอร์แนล,
เฟลิกซ์บล็อก (Felix Block) ย้ายจากมหาวิทยาลัยไลป์ซกิ เข้ามาสังกัดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, ปีเตอร์ เดบีย์ (Peter Debye) จากสถาบัน
..
วิทยาศาสตร์แมกซ์ปลังก์ (Max Planck Institute) ในประเทศเยอรมนีมาสังกัดมหาวิทยาลัยคอร์แนล, แมกซ์ เดลบรืก (Max Delbruck)
และ
อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ทัง้ คูย่ า้ ยมาจากสถาบันไกเซอร์ วิลเฮล์ม (Kaiser Wilhelm Institute) เข้ามาสังกัดทีค่ าลเทคและ
พรินสตัน้ ตามลำดับ, เอนริโก เฟอร์มิ (Enrico Fermi) จากมหาวิทยาลัยโรมในประเทศอิตาลี มาสังกัดอยูม่ หาวิทยาลัยโคลัมเบีย, เจมส์ ฟรังก์
(James Frank) จากมหาวิทยาลัยเกิตติงเง่นในประเทศเยอรมนีมาสังกัดมหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อปกินส์, ฟิลปิ ป์ ฟรังก์ (Philipp Frank)
จากมหาวิทยาลัยปร๊ากมาสังกัดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, เมาริซ โกลฮาเบอร์ (Maurice Goldhaber) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษ
มาสังกัดมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์, เออเจน ราบิโนวิตซ์ (Eugene Rabinowitz) จากมหาวิทยาลัยเกิตติงเง่นมาสังกัดสถาบันเอ็มไอที เป็นต้น
นักวิทยาศาสตร์เหล่านีเ้ องมีสว่ นสำคัญในการทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปรียบประเทศเยอรมนี เพราะสามารถช่วยสร้าง
ระเบิดปรมาณูจากการตัง้ โครงการแมนฮัตตัน (Manhattan Project) ซึง่ ดำเนินการโดย เจ.โรเบิรต์ อ็อพเพนไฮเมอร์ (J.Robert
Oppenheimer) ซึง่ งานประจำสังกัดอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทีเ่ บิรก์ ลียไ์ ด้สำเร็จ ระหว่างทีป่ ระเทศเยอรมนีกำลังคิดค้นระเบิด
นิวเคลียร์อยู่ ทีจ่ ริงการคิดค้นโครงการแมนฮัตตันเพือ่ สร้างอาวุธนิวเคลียร์น้ี ไอน์สไตน์เป็นคนกระตุน้ ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาทำด้วย
เพราะไอน์สไตน์นน่ั เองทีเ่ ขียนจดหมายถึงอดีตประธานาธิบดีแฟรงกลินโร้สเวลต์หลายฉบับ กระตุน้ ให้รฐั บาลประเทศสหรัฐอเมริกา
สร้างอาวุธนิวเคลียร์กอ่ นประเทศเยอรมนี เพราะประเทศเยอรมนีมศี กั ยภาพและอยูร่ ะหว่างศึกษาทำอาวุธนีข้ น้ึ มาด้วย
ภัยคุกคามของประเทศเยอรมนีน้ี ทำให้รฐั บาลประเทศสหรัฐอเมริกาทุม่ เทงบประมาณเข้าไปสูม่ หาวิทยาลัยด้วยภารกิจป้องกันชาติ
อย่างมหาศาล ทำให้หอ้ งแล็บบางห้องแล็บมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะได้งบประมาณมหาศาลจากรัฐ ยกตัวอย่างเช่น ห้องแล็บลินคอห์น
ของเอ็มไอที (The Lincoln Laboratory at the Massachusetts Institute of Technology) ห้องแล็บอาร์กอนน์ของมหาวิทยาลัยชิคาโก้
(The Argonne at Chicago) ห้องแล็บรังสีลอร์เรนซ์ทแ่ี คลิฟอร์เนีย (The Lawrence Radiation Laboratory at Carlifornia) เป็นต้น ๒๖
๒๔
Geiger (1986 : 244)
๒๕
The Manchester Guardian, May 9, 1933. Quoted in Geiger (1986 : 241).
๒๖

Clark Kere (2001 : 36-7)

.... โปรดติดตามอ่านบทความฯ ต่อในฉบับหน้า
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สังคมไทยพร้อมแค่ไหน

สำหรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ?
โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

ผูส้ งู อายุในสังคมไทยหมายถึงผูท้ ม่ี อี ายุ ๖๐ ปีขน้ึ ไป ซึง่ สัดส่วนของคนกลุม่ นี้
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจประชากร
สูงอายุของสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ชีใ้ ห้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
มีประชากรผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ ๖.๘ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๙.๔
และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ ๑๐.๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ การทีส่ งั คมไทยมีโครงสร้าง
ประชากรผูส้ งู อายุเกินร้อยละ ๑๐ ของประชากรทัง้ หมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ถือได้วา่ สังคมไทยนัน้ เข้าสูภ่ าวะสังคมผูส้ งู อายุอย่างแท้จริง บทความนีผ้ เู้ ขียน
พยายามเชือ่ มโยงให้เห็นภาพว่า สังคมไทยนัน้ มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
ทีจ่ ะก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุทป่ี ระสบความสำเร็จและมีความสุข โดยพิจารณา
จากการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางสังคม บทบาทของครอบครัวและ
ชุมชน และตัวผูส้ งู อายุเอง ซึง่ ในด้านโครงสร้างทางสังคมนัน้ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงนักวิชาการด้านต่างๆ มีการจัดทำแผนงาน
โครงการ รวมถึงกิจกรรมหลายรูปแบบในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เช่น
มีการกำหนดแผนงานผูส้ งู อายุระยะยาว ฉบับที่ ๒ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕๒๕๖๔ โดยเน้นในเรือ่ งการเตรียมตัวเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุการส่งเสริมสุขภาพ
การสร้างความมัน่ คงและปลอดภัยให้กบั ผูส้ งู อายุรวมถึงระบบในการดูแลผูส้ งู อายุ
ในทุกระดับ การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลทีค่ รอบคลุมให้กบั ผูส้ งู อายุ
การเปิดช่องทางพิเศษในการมารับบริการ การช่วยเหลือผูส้ งู อายุโดยสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยประจำเดือนๆ ละ ๕๐๐ บาท การรณรงค์ให้ครอบครัวและชุมชนเป็น
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามประเด็นโครงสร้างทางสังคมทีย่ งั เป็นปัญหา
และควรปรับปรุงให้ดยี ง่ิ ขึน้ เพือ่ ให้สงั คมไทยมีความพร้อม สำหรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุก็ยังมีอีกหลายประเด็น โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องของค่านิยมทางสังคม
ทีเ่ น้นวัตถุเงินทองมากกว่าความเอือ้ อาทรต่อกัน ผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้ ให้อยู่
ตามลำพังมากขึน้ โครงสร้างทางสิง่ แวดล้อมทีย่ งั ไม่เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ เช่น
ระบบการเดินทางด้วยบริการสาธารณะ แม้จะมีการลดราคาค่าบริการให้กบั
ผู้สูงอายุบ้างแล้ว แต่หลายครั้งที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญปัญหากับการวิ่งตาม
รถประจำทาง เพราะคนขับรถขับด้วยความเร็วสูงหรือถูกจอดให้ลงเกินเป้าหมาย
เพราะก้าวลงรถไม่ทัน ระบบไฟแดงข้ามถนนและสะพานลอยข้ามถนนก็มี
ปัญหาสำหรับผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากสะพานลอยเกือบทุกแห่งมักจะมีความชัน
ผูส้ งู อายุกา้ วขึน้ ลงลำบาก เพราะมีอาการปวดเข่า ในขณะทีร่ ะบบไฟแดงนัน้
บางครัง้ ผูส้ งู อายุอาจเดินข้ามถนนไม่ทนั เพราะมีชว่ งระยะเวลาไฟแดงทีส่ น้ั
โดยเฉพาะถ้าเดินข้ามถนนที่มีระยะกว้างและไฟแดงเริ่มไประยะหนึ่งแล้ว
นอกจากนั้น หากพิจารณาถึงลักษณะของบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ
ในเขตเมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรก็อาจไม่เหมาะสม
เพราะคอนโดมิเนียมมีความสูง ทำให้มปี ญ
ั หาในการขึน้ ลง แม้วา่ จะมีลฟิ ท์ชว่ ย
ก็ตาม ในขณะที่บ้านจัดสรรมักเป็นลักษณะของชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่
มีความเอือ้ อาทรต่อกันน้อย มีการสร้างระบบการป้องกันการลักขโมยสิง่ ของ
อย่างหนาแน่น ซึง่ อาจทำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ เหงา และนำไปสูป่ ญ
ั หาสุขภาพจิตได้
สำหรับในสังคมชนบทนัน้ แม้จะมีสภาพแวดล้อมทีด่ กี ว่าในเขตเมือง
แต่กพ็ บว่าผูส้ งู อายุมสี ดั ส่วนของการอยูต่ ามลำพังมากขึน้ การเดินทางไปรับบริการ

ด้านสุขภาพหรือไปร่วมกิจกรรมทางสังคมยังไม่สะดวกในบางพืน้ ที่ รวมถึง
โครงสร้างสถานีอนามัยในรูปแบบใหม่ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายกันทัว่ ประเทศก็เป็น
ปัญหาสำหรับผูส้ งู อายุได้เหมือนกัน หลายครัง้ ทีผ่ สู้ งู อายุบอกว่า เวลามารับ
บริการทีส่ ถานีอนามัยมักจะมีอาการปวดเข่าเพราะต้องก้าวขึน้ ลงบันไดทีส่ งู
และลาดชัน ส่วนในด้านการเตรียมความพร้อมของครอบครัวและชุมชนนัน้
ที่ผ่านมาก็มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมมากพอสมควร ซึ่งครอบครัวและ
ชุมชนทีม่ ผี สู้ งู อายุอาศัยอยูด่ ว้ ยก็ตอ้ งมีการปรับบทบาทในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพผูส้ งู อายุให้ทนั ต่อเหตุการณ์มากขึน้ บุตรหลานต้องคิดในเชิงบวกว่า
การทีม่ ปี ยู่ า่ ตายายอยูใ่ นบ้านจะเป็นผลดีตอ่ ตัวบุตรเอง และทำให้หลานได้
เรียนรูแ้ ละซึมซับความดีและเป็นแบบอย่างต่อไป ครอบครัวควรมีการดูแล
เรือ่ งเงินทองและค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจำวันอย่างเหมาะสม มีการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามความรู้ความสามารถ ครอบครัวและชุมชนควร
สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุมสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมอยูเ่ สมอ เพราะข้อมูล
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาชีใ้ ห้เห็นว่าการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทำให้
ผูส้ งู อายุมคี วามภูมใิ จในตนเองและนำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี นอกจากนัน้
การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านก็มคี วามสำคัญต่อสุขภาพผูส้ งู อายุ ครอบครัว
ควรจัดสภาพแวดล้อมบ้านที่เน้นความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นหลัก
เช่น บริเวณห้องน้ำควรใช้กระเบือ้ งทีไ่ ม่ลน่ื ง่ายและมีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ปียกสำหรับ
อาบน้ำและพืน้ ทีแ่ ห้งออกจากกัน มีระบบปลัก๊ ไฟทีเ่ หมาะสมมองเห็นได้งา่ ย
มีราวบันไดสำหรับบ้านทีม่ ลี กั ษณะเป็นสองชัน้ เป็นต้น เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะช่วย
ป้องกันการหกล้มในผูส้ งู อายุได้ ข้อมูลจากการสำรวจทีผ่ า่ นมาพบว่าผูส้ งู อายุ
ประมาณร้อยละ ๑๐.๔ เคยหกล้มในรอบหกเดือนทีผ่ า่ นมา โดยส่วนใหญ่
เป็นการหกล้มในบ้านโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำ การหกล้มในผูส้ งู อายุนำไปสู่
การเกิดภาวการณ์หกั ของกระดูกต้นขาและสะโพก ซึง่ ต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยและระยะเวลา
ในการรักษาพยาบาลเป็นเวลานาน ส่วนประเด็นสุดท้ายในเรือ่ งของการเตรียม
ความพร้อมสำหรับตัวผูส้ งู อายุเอง ข้อมูลการสำรวจผูส้ งู อายุในสังคมไทย ปี
พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ชีใ้ ห้เห็นว่าผูส้ งู อายุมากกว่าครึง่ หนึง่
หรือร้อยละ ๕๒.๓ ไม่เคยได้รบั การตรวจสุขภาพในรอบปีทผ่ี า่ นมา ผูส้ งู อายุ
ร้อยละ ๒๔.๕ ประเมินสุขภาพตนเองว่าไม่ดี ร้อยละ ๔๑.๗ มีการออกกำลังกาย
เป็นประจำ ร้อยละ ๑๒.๘ มีการสูบบุหรีเ่ ป็นประจำและผูส้ งู อายุ ๑ ใน ๔ คน
ยังดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ ซึง่ นำไปสูก่ ารเกิดโรคเรือ้ รังได้
โดยสรุปแล้วหากต้องการตอบคำถามว่า สังคมไทยมีความพร้อมแค่ไหน
สำหรับการเป็นสังคมผูส้ งู อายุ คำตอบในเบือ้ งต้นคือมีการเตรียมความพร้อม
พอสมควรแต่ยงั ไม่ดที กุ ด้าน ดังนัน้ การทีส่ งั คมไทยจะก้าวไปสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ด้วยความพร้อมและมีความสุขกันทุกฝ่ายนัน้ ตัวผูส้ งู อายุเองก็ตอ้ งมีความ
พร้อมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเองมีการเตรียมตัวเข้าสูว่ ยั สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ ส่วนด้านครอบครัวก็ต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผูส้ งู อายุได้อย่างมีความสุขมีความเอือ้ อาทรต่อกัน ในขณะทีช่ มุ ชน
และสังคมก็ต้องจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ มีการ
ปรับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการบริการรวมถึงรณรงค์ให้คนในสังคม
มองผูส้ งู อายุในเชิงบวกมากขึน้
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ข่ า ว สภาคณาจารย์

ฉบับที่ ๕

ประจำเดือนกันยายน 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 นชาวมหิดลทีร่ กั ทุกท่าน
เนือ่ งในวโรกาสวันมหิดล พวกเราในนามชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ขอน้อมรำลึกถึง "พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบนั ของไทย" สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือสมเด็จพระบิดา
ของพวกเรา
การจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เรือ่ ง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย พอใจหรือยัง?” เมือ่ วันที่
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ทีผ่ า่ นมา ประสบความสำเร็จอย่างดียง่ิ โดยเป็นผลจาก
การร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจและประสานงานอย่างเข้มแข็ง ทั้งทีมสภาคณาจารย์และทีมมหาวิทยาลัย
ทีใ่ ห้การสนับสนุนจนเกิดมรรคผลทีส่ ามารถเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั มหาวิทยาลัยอืน่ ในการรับเป็นเจ้าภาพครัง้ ต่อไป
ในนามของสมาชิกสภาคณาจารย์ ขอขอบพระคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านทีเ่ ป็นแรงประสานจนงานสำเร็จลุลว่ ง
สาระในฉบับเป็นบทความต่อเนือ่ งของ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิป์ ระสิทธินนั ท์ เรือ่ ง “ลักษณะสำคัญของการ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก : มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปรับปรุงอะไรบ้าง?” บทความเรือ่ ง “สังคมไทยพร้อมแค่ไหน
สำหรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ?” เขียนโดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ส่วนฉบับหน้าจะมีสาระจากการ
ประชุมวิชาการมาฝากเพือ่ นสมาชิกทุกท่านครับ
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความมาได้ที่งานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น ๕ อาคาร
สำนักงานอธิการบดี ศาลายา โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๕๑-๒ หรือ E-mail address ที่ senate@mahidol.ac.th
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

เจริญดีมน่ั คงการพิมพ์ ๒๓๑ หมู่ ๑๕ ซ.เพชรเกษม ๔๘ ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๒๔๕๗ - ๒๕๙๓

