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คุณหญิงอัมพรฯ ทานรองเลขาธิการคุรุสภา และทานผูฟงที่เคารพ
ในการแสดงปาฐกถา “เยาวชนกับเศรษฐกิจ” วันนี้ ผมใครจะบรรยายในหัวขอยอยวา “ความรับ
ผิดชอบของผูใหญ” โดยจะขอแบงเปน ๔ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ มอบทรัพยใหในสมัย
ตอนที่ ๒ จัดใหมีคูครองที่สมควร
ตอนที่ ๓ ใหไดศึกษาศิลปวิทยา
ตอนที่ ๔ หามความชั่ว สงเสริมความดี
ผมจะพยายามใชคํา “เยาวชน” และ “ผูใหญ” ในความหมายที่กวาง “เยาวชน” ในคําบรรยายนี้
หมายถึงผูที่มีอายุนอย ซึ่งรวมทั้งทารก เด็กเล็ก เด็กใหญ และคงจะคลุมถึงหนุมสาวในวัยที่เพิ่งบรรลุนิติ
ภาวะทัง้ ทีย่ งั ศึกษาอยู และเริม่ ประกอบอาชีพแลว “ผูใ หญ” ในทีน่ ห้ี มายถึงบิดามารดา พีห่ รือญาติอน่ื ทีม่ ี
หนาทีป่ กครองเยาวชน ครูอาจารย ตลอดจนเจาหนาทีข่ องรัฐบาลและเทศบาลทีม่ คี วามเกีย่ วของกับเยาวชน
สวนภาวะเศรษฐกิจที่จะกลาวถึงในคําบรรยายนี้ในตอนตาง ๆ คือภาวะเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันและ
อนาคตอันไมไกลนักสัก ๑๐-๒๐ ป
ผมจะอาศัยคําพระเปนหลักในการบรรยายวาดวยความรับผิดชอบของผูใหญตอเยาวชนในระบบ
เศรษฐกิจไทย โดยจะพยายามแปลคําของพระทานใหกวางขวาง และเทียบเคียงเปรียบไดกับเหตุการณ
ปจจุบันและอนาคต
พระทานสอนไววา บิดามารดามีหนาที่ตอบุตร ๕ ประการดังตอไปนี้คือ
๑. ปาปา นิวาเรนฺติ หามมิใหทําความชั่ว
๒. กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ สงเสริมใหตั้งอยูในความดี
๓. สิปป สิกฺขาเปนฺติ ใหไดศึกษาศิลปวิทยา
๔. ปฏิรูเปนทาเรน สํโยเชนฺติ จัดใหมีคูครองที่สมควร
๕. สมเย ทายชฺชํ นิยฺยาเทนติ มอบทรัพยใหในสมัย
ในการขยายความหนาทีค่ วามรับผิดชอบเหลานี้ ผมจะขอเปลีย่ นลําดับ และจะขอเริม่ ดวยลําดับ ๕
ไปหา ๑, ๒

มอบทรัพยใหในสมัย
การทีบ่ ดิ ามารดาและผูใ หญอน่ื จะพึงจัดหาทรัพยมอบใหบตุ รและอนุชนเปนทุนสําหรับการครองชีพ
และเปนเครื่องมือการเลี้ยงชีพนั้น เปนประเพณีที่เรานิยมสืบเนื่องกันมาจนเปนของธรรมดา แมแตการ
พัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นวาเปนเรื่องสําคัญในปจจุบันนี้ ก็มิใชอื่นไกล คือการพยายาม
สรางสมทรัพยไวสําหรับใชลงทุนใหกอดอกออกผลเปนรายไดของประชาชนในภายภาคหนา จะไดเพิ่มพูน
สวัสดิภาพในการครองชีพตอไป ขอนี้เปนขอที่รับนับถือกันเปนปกติทั้งดานสวนบุคคลและดานสวนรวม
ทั้งประเทศ
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ขอทีน่ า คิดใหลกึ ซึง้ ลงไปก็คอื ในสวนบุคคลแตละคนเมือ่ บิดามารดาของแตละคนมีบญ
ุ วาสนาแตก
ตางกัน บางคนมีทรัพยมาก บางคนมีทรัพยนอย หรือไมมีเลย หรือมีแตหนี้สินซึ่งจะตกเปนมรดกแกลูก
หลาน และถาเราพิจารณาตอไปอีกวามนุษยเราแตละคนนัน้ เลือกเกิดมาไมได บางคนเกิดมาในกองเงินกอง
ทอง บางคนเกิดมาบิดามารดายากไร และยิง่ ถาเราถือหลักการสืบมรดกกันมาหลายชัว่ คน โดยหลักเศรษฐกิจ
ที่วาเงินนั้นบินไปหาคนที่มีเงิน และหลีกเลี่ยงไปจากผูที่ไมมีเงิน ความแตกตางกันในเรื่องทรัพยสินเงินทอง
ระหวางบุคคลก็ยิ่งกวางขวางมากขึ้นทุกที กอใหเห็นความอยุติธรรมในสังคมชัดขึ้น จนปรากฏวาบางคนที่
เกิดมาในกองเงินกองทอง แมวา จะประพฤติชว่ั ใจบาป เกียจคราน ไมมวี ชิ า ก็ครองชีพอยูไ ดดว ยความผาสุก
และฟุงเฟอ สวนคนสวนมากนั้นเมื่อเกิดมาปราศจากทุนทรัพย แมจะมีวิชาสูง มีความเพียรอุตสาหะ และ
ประพฤติตองตามศีลธรรมทุกประการ ตองไดรับความลําบาก ดิ้นรนตอสูกับชีวิตอยูตลอดเวลา ครั้นถึง
เวลาที่จะปฏิบัติตามขอธรรมะขอที่วามอบทรัพยใหลูกหลานในสมัย ยังไมสามารถกระทําไดเสียอีก เพราะ
ไมมเี หลือจะมอบให ทําดีไมไดดี ทําชัว่ ไมไดชว่ั จะถือเปนความยุตธิ รรมในสังคมหาไดไม ครัน้ จะอางเวรกรรม
ที่ทําไวแตชาติกอน ๆ ใครเลาอางไดถนัดเพราะมองไมเห็น พิสูจนไมได
เรื่องทรัพยมรดกที่มอบใหกันและกอใหเกิดความอยุติธรรมในสังคมนี้แหละ กอใหเกิดปญหาใน
ระบบเศรษฐกิจ จนถึงลัทธิรุนแรงอุบาทวเกิดขึ้นเปนมะเร็งของสังคมในโลกโดยทั่วไป เพื่อตอตานปฏิวัติ
ระบบเศรษฐกิจนี้ ในสังคมที่พอจะปองกันแกไขขอบกพรองเรื่องนี้ เขาจึงพยายามใชระบบภาษีอากรแกไข
ปองกันความเหลื่อมล้ําต่ําสูงจนเกินขนาดในเรื่องทรัพยสิน ดวยภาษีมรดก ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได
อัตรากาวหนา แลวนําเงินภาษีเหลานี้มาใชจายทํานุบํารุงผูออนทรัพยในดานสังคมสงเคราะหเปนตน
ดวยเหตุผลดังไดกลาวขางตนนี้ ผมจึงขอเสนอวา คําวา”ทรัพย” ในวลี “มอบทรัพยใหในสมัย” นัน้
ควรแกการตีความใหชอบดวยเหตุผลและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน จะยึดอยูแตใน
ความหมายที่บิดามารดาสะสมทรัพยสมบัติ เงินทอง ที่ดิน ฯลฯ แลวมอบใหอนุชนเปนมรดกไปอยางเดียว
หาชอบไม ถาเปนเชนนี้ ทรัพยที่ควรแกการมอบใหเยาวชนในสมัยนั้นควรจะหมายความวากระไร
ผมเขาใจวา การที่พระทานสอนใหผูใหญใหทรัพยแกบุตรหลานของตนนั้น เจตนาจะใหเยาวชนนั้น
พึ่งตนเองได ไมตองคอยอาศัยผูอื่น ถาเราจับประเด็นสําคัญนี้ไดถูกตอง ผมก็คิดวา “ทรัพย” ที่จะมอบให
“ในสมัย” นัน้ ไมจาํ เปนตองรอใหบตุ รเติบโตมีเหยาเรือนออกไป หรือเมือ่ บิดามารดาถึงแกกรรมแลวจึงให
ควรจะใหมาตั้งแตกําเนิด ทุกระยะ ทุกวัย ประการหนึ่ง กับ “ทรัพย” ที่กลาวนี้ไมจําตองเปนทรัพยประเภท
วัตถุสมบัติหรือแกวแหวนเงินทอง เพราะทรัพยที่ประเสริฐกวาวัตถุและเงินนั้นมีอยูมากมายหลายอยาง
คงจะจําแนกไดเปน ๓ ประการดวยกัน คือ
ก.
ข.
ค.

ความสุขสมบูรณทางรางกายและทางจิต
ความรูทั้งในดานวิชาการและความรูรอบตัว
นิสัยและสันดานที่ดี

คุณสมบัตทิ ง้ั ๓ ประการนีร้ วมกันเรียกไดวา วิชา ซึง่ มีความหมายพิเศษกวางขวางกวาความรูท าง
อาชีพหรือวิชาการ(ตรงกันขามกับ อวิชชา ในคําพระ) มีสุภาษิตโลกนิติสนับสนุนขอนี้คือ
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“เยาวรูปหนาหนุมเฟอ
แมปราศวิทยาทรง
ทองกวาวดอกดาษดง
เสียกลิ่นรินรสเรา

ในวงศ ตระกูลแฮ
เสื่อมเศรา
แดงปา
ดั่งนี้ ใครชม”

เรื่องวิชาเทาที่เกี่ยวกับความรูและการศึกษานั้น ผมจะไดกลาวในตอนที่ ๓ วาดวย “การใหศึกษา
ศิลปะ” ตอไป ในทีน่ จ้ี ะบรรยายขยายความในเรือ่ งสุขภาพของรางกายและจิต กับการปลูกเพาะนิสยั สันดาน
ที่ดี วาเปนทรัพยสําคัญที่ผูใหญพึงมอบใหเยาวชนในสมัยอยางไรบาง
การฟกฟูมเลี้ยงดูบุตรตั้งแตเปนทารกจนถึงเติบใหญใหมีรางกายแข็งแรงนั้น ก็เปนการใหทรัพย
ทีด่ ที ส่ี ดุ สมควรแกบตุ รเพราะ “อโรคยา ปรมา ลาภา” เรือ่ งนีเ้ ปนสัญชาตญาณของทัง้ สัตวและมนุษยอยูแ ลว
สําคัญอยูแ ตวา กระทําถูกวิธหี รือไม เชน การเลีย้ งทารกดวยนมมารดานัน้ ถือเปนหลักไดแนวา เปนการเลีย้ ง
ดวยอาหารอันประเสริฐสุด คนสมัยกอนมีการศึกษานอย เฉพาะอยางยิ่งผูหญิง และมีความตองการทาง
เศรษฐกิจทํานองมักนอย ฉะนัน้ แมจงึ เลีย้ งลูกออนดวยนมแม ถาเผอิญไมสามารถกระทําไดดว ยตนเอง ก็
ตองหาแมนมมาใหนมแทน สมัยนี้ผูหญิงโดยมากที่อยูในเมือง ไดศึกษาเลาเรียนกัน บางคนถึงชั้นสูง ๆ
และก็ออกทํางานนอกบานประกอบอาชีพเพือ่ ใหไดใชวชิ าทีเ่ รียนมา แมวา จะมีลกู ออนก็ยงั ไปทํางานนอกบาน
บางก็อา งวาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั นีร้ ดั ตัว ตองออกไปทํามาหากินทัง้ ผัวและเมีย และสมัยนีแ้ มอยากได
แมนม ก็หายากเต็มที ฉะนั้น สภาพการณก็เปนวา ทรัพยน้ํานมแมอันประเสริฐนี้ ทารกในเมืองมักจะไดรับ
นอยลง และเขาใจวาตามชนบทและในถิน่ ทีย่ ากจนในเมือง แมยงั ใหนมลูกอยูม ากพอใช อยางไรก็ตามเรือ่ ง
นี้วิทยาศาสตรและธรรมชาติก็ยังพอเกื้อกูลทารกของพวกเราอยูบาง คือ มีน้ํานมโค นมผง ที่มีคุณภาพดี
พอประมาณชวยไดบา ง แตกแ็ พงพอใช และมีคนเปนสวนมากไมเขาใจเลือกระหวางนมทีด่ กี บั นมทีไ่ มเหมาะ
สําหรับทารก นมขนหวานหรือหางนมก็ใชใหทารกกินกันอยูม าก ขอสุดทายนีเ้ ปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
รัฐบาลและเทศบาลที่จะอบรมประชาชน และโดยเฉพาะแมลูกออนใหมีความรูพอ และชวยสนับสนุนทาง
การเงิน ถาฐานะเศรษฐกิจของแมลูกออนนั้นไมอํานวยใหหาทรัพยดี ๆ มามอบใหทารกของตน
ระยะตอไปทีค่ วรระวังเปนพิเศษเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยของเด็กคือ ระยะทีเ่ ด็กมีอายุระหวาง ๖ เดือน
ถึง ๖ ขวบ เพราะในระยะนีต้ อ งหาอาหารทีเ่ หมาะสมใหเด็กกิน จึงจะทําใหรา งกายแข็งแรง และจิตใจแข็งแรง
สมบูรณพอทีจ่ ะเปนทุนใหเติบโตไดดตี ลอดชีวติ ขณะนีใ้ นประเทศไทยเรา พวกเรามักจะใหอาหารทีไ่ มเหมาะ
สมแกเด็กที่หยานมมาใหม ๆ เชน คนจนก็ใหขาวบดผสมเกลือ คนที่มั่งมีพอก็ยังไมพนขาวบด แตเติมกับ
ขาวที่ผูใหญกินอรอย แตก็ไมเปนคุณแกการพัฒนาเติบโตของเด็ก ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รัฐบาลจะตองกระทําการหลายอยาง ซึง่ รวมทัง้ การสุขศึกษา การใหบริการสาธารณสุขสาธารณูปโภค เพือ่
แกไขปองกันเรือ่ งนี้ ตลอดจนสนับสนุนโครงการพัฒนาใหประเทศเราสามารถผลิตนมโคสดไดบริโภคทัว่ ถึง
กันดวยราคายอมเยา และอาหารประเภทไขไกก็เชนเดียวกัน ตองผลิตใหมากและราคาถูกพอสําหรับเลี้ยง
เด็ก ผลไมสดก็ควรปลูกฝงนิสัยเด็กใหรับประทานเสียแตเนิ่น ๆ
โภชนาการที่ถูกสุขลักษณะนี้ เปนทรัพยอันประเสริฐที่เราจะตองมอบใหลูกหลานเราจนถึงอยาง
นอยระยะที่รางกายและสมองหยุดเติบโต ระหวางอายุประมาณ ๑๘ ถึง ๒๑ ป พวกเรามักจะนิ่งนอนใจ
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และโออวดวา เมืองไทยมีขา วปลาอุดมสมบูรณ ไมมใี ครอดตายแมจะจนแสนจน ความเขาใจเชนนี้ บางครัง้
ทําใหเราหลงละเลยหลักโภชนาการซึง่ ไดพสิ จู นแลววา เรามีหนาทีไ่ มใชแตใหเด็กอิม่ ทองอยางเดียว ตองให
กินอาหารที่เปนคุณและมีธาตุตาง ๆ สมดุลกัน เฉพาะอยางยิ่งธาตุโปรตีน และตองงดเวนสิ่งที่เปนโทษ
สําหรับวัยเด็ก เชน รสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เปนตน พิจารณาในแงนี้แมแตในพระนครและในบานที่มั่งคั่ง
สมบูรณเราก็ไมไดใหอาหารแกเยาวชนของเราอยางถูกตองและเพียงพอ และเปนหนาที่ของรัฐบาลอีกที่จะ
ตองเอาใจใสทําการพัฒนาประเทศในเรื่องโภชนาการ ซึ่งรวมทั้งการอนามัยโรงเรียนดวย เปนลําดับสําคัญ
สูงเพราะเปนหลักเบื้องตนแหงการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งมวล
จิตสําคัญยิ่งกวากายฉันใด สุขภาพจิตของเด็กก็สําคัญฉันนั้น และเปนทรัพยอันประเสริฐที่เรามี
ความรับผิดชอบจะตองใหแกลกู ของเรา ปจจัยทีจ่ ะทําใหสขุ ภาพจิตดีผมไดกลาวมาบางแลวในดานโภชนาการ
เฉพาะอยางยิง่ ในรุน ๖ เดือน ถึง ๖ ขวบแตมปี จ จัยอืน่ อีกหลายประการในครอบครัวทีพ่ อ แมจะชวยอํานวย
ใหแกเด็กได เชน ความรักเด็ก ความสามัคคีปรองดองระหวางพอกับแม ความสนิทสนมระหวางพอแม
กับลูก เปนตน ถาพอแมทะเลาะกันเปนนิจศีล หรือพอทิ้งแมลูกไปดวยเหตุประการใดก็ตาม หรือเด็กตอง
พรากจากแมไปนาน ๆ เชนนี้ก็เปนอันตรายแกจิตของเด็กในปจจุบันและอนาคต
นิสัยและสันดานของเด็กที่ไดอบรมมาดี จะเปนทรัพยอันล้ําคาติดตัวเด็กไปตลอดชีพ ฉะนั้น เปน
สิ่งที่สําคัญที่พึงมอบให เชน นิสัยไมเห็นแกตัว โอบออมอารีแกผูอื่น นิสัยรักประชาธิปไตยอยางแทจริง
การไมรังเกียจเดียดฉันทตอมนุษยอื่นเพราะ สัญชาติ ศาสนา ผิว หรือชั้นวรรณะ ความขยัน หมั่นเพียร
อุตสาหะบากบั่น ความมานะอดทน ความมีระเบียบ ความสะอาด ความมีใจเปนนักกีฬา แพเปน ชนะเปน
ความใฝรู ใฝหาความจริง และใฝหาความประเสริฐ ความรักศิลปะและสิง่ งามสิง่ ไพเราะ นิสยั สันดานเหลานี้
เพาะไดยาก และการปฏิบัติของพอแมใหเปนเยี่ยงอยางนั้นจะเปนเครื่องชวยไดมาก ตัวอยางเชนนิสัยอาน
หนังสือ (แทนทีจ่ ะเพงดูแตโทรทัศน) พอแมชว ยไดมาก โดยเริม่ อานใหเด็กสนใจตัง้ แตอายุนอ ย ๆ ประมาณ
๔ ขวบขึ้นไป
ทรัพยที่พึงมอบใหเยาวชนในหัวขอตอนนี้ ทานจะสังเกตไดวาบางอยางก็ตองเสียสละและเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจอยูบาง แตสวนมากเกี่ยวกับน้ําใจ ความวิริยะพากเพียร และสติของผูใหญ

จัดใหมีคูครองที่สมควร
สมัยนี้ การทีจ่ ะนําคําพระมาแนะนําผูใ หญ ใหจดั ใหบตุ รหลานของตนมีคคู รองทีส่ มควรแบบประเพณี
โบราณนั้น เห็นไมสําเร็จไดมากรายนัก เพราะแมวาผูใหญจะตั้งใจจัดใหสักเพียงใด การคลุมถุงชนหรือแม
แตการชักนําดวยอุบายนานาประการ ก็จะคงจะไปสะดุดกับหลักเสรีภาพในการเลือกคู ซึ่งแพรหลายไป
พรอมกับระดับการศึกษาของเยาวชนทั้งหญิงและชาย แมวาในทองถิ่นที่ยังถือเปนประเพณีโบราณ อาจจะ
มีผูปฏิบัติเหลืออยูบาง แตถาจะตีความขอนี้ใหกวาง และใหเขากับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
จะเห็นไดวา หนาที่รับผิดชอบของผูใหญตอผูเยาวในขอนี้ยังคงมีอยู
ในสังคมแตกอน ความตองการทางเศรษฐกิจมีนอย ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติทาง
เพศซึ่งมีกําลังกดดันสูง ผูใหญทานจึงพยายามจัดใหบุตรหลานเปนฝงเปนฝากันเสียแตอายุไมมากนักทั้ง
หญิงและชาย ในปจจุบนั นี้ เฉพาะอยางยิง่ ในกรุง คนเราจะมีเรือน ตองคิดหนาคิดหลังหลายอยาง การเรียน

4

เยาวชนกับเศรษฐกิจ: ความรับผิดชอบของผูใหญ (พ.ศ.๒๕๑๒)
โครงการ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.ดร.ปวย อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย การเลี้ยงชีพ เปนเรื่องที่จะตองนํามาคํานึง ฉะนั้นหนุมสาวปจจุบันนี้จึงแตงงานกันชา
กวาแตกอน แตพลังธรรมชาติทางเพศนั้นคงจะไมหยอนกวาเดิม ฉะนั้นเมื่อเยาวชนของเราควรมีคูครองที่
สมควรตอเมือ่ ถึงเวลาสมควรแลว ผูใ หญและเยาวชนควรจะปฏิบตั อิ ยางไรในระยะะทีร่ อใหถงึ เวลาสมควรนัน้
ในความเห็นของผม ผูใหญมีหนาที่ใหความรูเรื่องเพศแกเยาวชน และควรจะกระทําเสียตั้งแตกอน
ที่ธรรมชาติทางเพศจะมีกําลังแรงสูง ผูใหญในที่นี้หมายถึงทั้งพอแมและครูอาจารยและความรูเรื่องเพศนั้น
ควรแบงออกเปนความรูทางชีววิทยา(เพื่อสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กวัยรุน) ความรูทางอนามัย
(เพื่อปองกันแกไขปญหา) และความรูทางศีลธรรม (เพื่อใหยับยั้งใจได)
ในเรื่องที่มีความละเอียดออนและเรื่องที่พูดกันยากเชนนี้ ความสนิทสนมระหวางผูใหญกับเยาวชน
เปนปจจัยสื่อสารอันสําคัญนัก นิสัยสันดานที่เพาะมาแตเด็ก ๆ ก็เปนปจจัยสําคัญที่จะถายทอดหลักให
เยาวชนทราบ และยึดถือวาสิทธิและหนาที่ระหวางคนตอคน หญิงกับชาย เมียกับผัวนั้นมีอยูอยางไรบาง
และผลของการลวงประเวณี จะมีอยางไรสําหรับทารกทีอ่ าจจะเกิดขึน้ มาและผลจะมีอยางไรเมือ่ ภายหลังจาก
การส่ําสอนแลว แตละคนจะพบคนที่ตนรักตนบูชาเขาจริง ๆ เฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาเรื่องเพศนั้น ควรจะ
ชวยใหเยาวชนรูจักความแตกตางกันระหวางความรักกับราคะตัณหา ระหวางความรักกับความลุมหลงใน
รูปรสกลิ่นเสียง
เครื่องมือในการกํากับไมใหเยาวชนของเราเดินทางไปในดานเสื่อมเสียก็มีอยูบางทางเศรษฐกิจ
กลาวคือ ผูใหญจะตองปองกันไมใหเยาวชนมีเงินสําหรับจับจายจนเหลือเฟอ การยับยั้งจํากัดทรัพยแก
เยาวชนบางโอกาสก็เปนของดี
ถาเยาวชนของเรามีเวลาวางมาก ผูใหญ พอแม ครูบาอาจารย ก็ยังสามารถจะชวยใหเยาวชนนั้น
ใชเวลาวางไปในทางทีจ่ ะขมธรรมชาติทางเพศไดดว ยการเรียนหนังสือ การกีฬา การเขาชุมนุมแบบทีอ่ งั กฤษ
เรียกวา Youth Club การรวมกันประกอบสาธารณประโยชน เชน อาสาสมัครไปชวยคนจนคนพิการ เปนตน
เหลานี้ชวยปองกันความเสียหายทั้งในเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ
ขอสําคัญทีส่ ดุ คือ ผูใ หญไมพงึ กระทํากะมิดกระเมีย้ นประหนึง่ วา ถาพูดเรือ่ งเพศแลวเปนเรือ่ งลึกลับ
มหัศจรรย ผูใหญทําได เด็กไมเกี่ยว การปฏิบัติเชนนี้เปนการยั่วยุใหเกิดความอยากรูอยากเห็นมากขึ้น
อีกประการหนึ่ง ผูใหญไมพึงเอา ตนเหตุกับปลายเหตุมาปะปนกัน หรือจับเรื่องเล็กสําคัญวาเปนเรื่องใหญ
ถาพวกเราเพียรแตพดู กันวา เด็กสาว ๆ อยาใสกระโปรงสัน้ นัก เด็กผูช ายอยาไวผมยาวนัก คําถามก็จะเกิด
ขึน้ วา ทําไม คําตอบปกติกจ็ ะเปนวาเพราะผิดประเพณีของไทยเรา แตคาํ ตอบชนิดนีเ้ ปนคําตอบชนิดบายเบีย่ ง
เรื่องผมยาวผมไมรูแตเรื่องกระโปรงสั้นเปนเรื่องที่ผูใหญบางคนอาจจะมีใจอกุศล คิดเรื่องเพศเสียกอนที่
เยาวชนจะคิดถึง และแทจริงเรื่องความนิยมในการแตงกายนั้น ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลสมัย ไมมี
แบบใดยัง่ ยืน ผมเห็นวาเปนเรือ่ งเล็ก ไมควรเอาใจใสจนเกินไปนัก ควรมุง เพงเล็งแตในสาระสําคัญกันดีกวา

ใหไดศึกษาศิลปวิทยา
ความสําคัญของการศึกษาตอเยาวชนนั้น เห็นจะไมตองบรรยายใหยืดเยื้อในหอประชุมคุรุสภานี้
เพียงแตเชิญสุภาษิตโลกนิติมาบทเดียวเห็นจะพอ
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ความรูดูยิ่งล้ํา
คิดคาควรเมืองนับ
เพราะเหตุจักอยูกับ
โจรจักเบียนบได

สินทรัพย
ยิ่งไซร
กายอาต-มานา
เรงรู เรียนเอา

กลาวโดยสวนรวม การศึกษากับเศรษฐกิจนั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และมีผลตอกันอยางสนิท คือ
ถาการศึกษาของชาติดี แรงงานของชาติกด็ ตี าม และจะชวยเศรษฐกิจของชาติใหดดี ว ย กลับกัน ถาการศึกษา
ของชาติเลว แรงงานก็เลวตาม และเศรษฐกิจของชาติก็ยิ่งเลวลง อีกประการหนึ่ง การพัฒนาการศึกษานี้
ยังชวยการพัฒนาเศรษฐกิจไดถึง ๒ นัย คือนอกจากจะชวยใหเศรษฐกิจสวนรวมกาวหนาขึ้นแลว ยังเปน
วิธีที่ดีที่สุดที่จะกระจายทรัพยสินและรายไดใหทั่วถึงกัน ทําใหเด็กทุกคนมีโอกาสหาความรูความเจริญได
เสมอกันยิ่งขึ้น
ในสมัยปจจุบัน การศึกษาของประเทศไทยเรานี้ ตัวปญหาวิ่งเร็วกวาการแกไขขบปญหา ทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพเด็กที่เขาโรงเรียนในระยะอายุตาง ๆ มีอัตราสวนต่ํากวาเมื่อ ๑๐ ปกอน และเด็กสวนใหญพื้น
ความรูช น้ั ประโยคตาง ๆ ดอยกวาในอดีต แมวา จะมีวชิ าทีเ่ รียนมากกวาเดิมก็จริง ขอนีเ้ ปนความรับผิดชอบ
ของผูใหญ ซึ่งในกรณีนี้คือรัฐบาล และองคการบริหารสวนทองถิ่น ที่จะแกไขถือการพัฒนาการศึกษาเปน
อันดับสูง จะแกวา เศรษฐกิจไมอาํ นวยไมได เพราะถาเศรษฐกิจไมอาํ นวยการศึกษา ความเสือ่ มในการศึกษา
จะยิ่งทําใหเศรษฐกิจจมลึกลงไป
แตในการแกไขปญหาการศึกษานัน้ ตองยอมรับวาทรัพยากรทีจ่ ะนํามาใชนน้ั มีจาํ กัด จําเปนจะตอง
จัดการใหทั้งเงินและคนและสถานที่ไดทําประโยชนสูง
ในการนี้ การจัดระเบียบราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยตาง ๆ การแบงหนาที่
รับผิดชอบออกไปเปนหลายกระทรวง ระบบการจัดและควบคุมครู ตลอดจนรายไดของครู ระบบคุรุสภา
ทัง้ ระบบ ตลอดจนการปฏิบตั งิ านของสภาการศึกษาแหงชาติ ควรจะเปนเรือ่ งทีเ่ ราทัง้ หลายทุกฝายมารวมกัน
พิจารณาอยางปราศจากอคติ และโดยเล็งผลสวนรวม ในเรื่องพวกนี้เราทั้งหลายทุกฝายอาจจะตองสละ
ความหยิ่งลงบาง ถอมตนใหมาก ไมถือทิฏฐิมานะ ไมพะวงคิดแตวาเราเปนครูบาอาจารยชั้นสูงจนแกเฒา
ปานนีแ้ ลว พูดอะไรออกไปจะตองถูกหมด ครูเกาก็รบั ผิดไดเหมือนกัน เพราะเราทุกคนรับผิดชอบตอเยาวชน
ทั้งชาติ
การพัฒนาการศึกษาในชนบทนัน้ มีสาระสําคัญพิเศษ ๒ ประการ คือ ประการทีห่ นึง่ เด็กนักเรียน
มักจะออกจากโรงเรียนไปเปนอันมากเมื่อครบวาระการศึกษาภาคบังคับ และอีกประการหนึ่ง คือ ครูที่สอน
วิชาที่สําคัญ ๆ มักจะขาดแคลนหายาก
ตราบใดที่นักเรียนในชนบทละการศึกษาไปตั้งแตอายุยังนอย ตราบนั้นความรูที่จะติดตัวเยาวชน
ไปยอมไมแนนแฟน ไมชาก็ลืม กลับสูญไป ในกรณีเชนนี้ จนกวาเราจะสามารถระดมกําลังทางเศรษฐกิจ
สรางครู สรางโรงเรียนใหพอที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับ เราจะตองพยายามติดตามนักเรียนเกาไปให
การศึกษาเพิม่ เติม และควรจะพยายามแทรกความรูท จ่ี ะเปนประโยชนแกอาชีพของนักเรียนรุน ใหญนจ้ี ริง ๆ
เพือ่ เปนทีส่ นใจแกเขา เพราะเขาเห็นประโยชนทนั ตา การจัดการติดตามฝกฝนเยาวชนทีอ่ อกไปจากโรงเรียน
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ไปแลวใหไดศึกษาอบรมนี้ ควรจะกระทําทั้งในชนบทและในกรุง ทั้งในดานเกษตรและในดานชางฝมือ
ความขาดแคลนครูวิชาสําคัญ ๆ ในชนบท เปนผลรายแกเยาวชนในทองถิ่นนั้นยิ่งนัก วิธีแกเห็นจะ
ตองกระทําหลาย ๆ ทางคือ อาจจะใชวธิ เี ศรษฐกิจชักจูงใหครูดไี ปสูช นบทโดยใหรายไดเพิม่ ขึน้ ประจําตําแหนง
และอาจจะใชวธิ สี ง บัณฑิตอาสาสมัครผลัดเวียนกันไปสอนในชนบทแตละแหงเพียงระยะสัน้ ๆ จนกวาเราจะ
แกปญ
 หาเหลานีส้ าํ เร็จ ตองอาศัยวิธเี สาะแสวงหาชางเผือกจากปา คือนักเรียนทีเ่ รียนดีพเิ ศษในชนบทสงเสริม
ใหไดยายไปเรียนในโรงเรียนที่ดีในกรุงตอไป
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคตของไทยเรา แสดงวาคนไทยเราจะตองใชวิชาความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคนิคมากขึ้นทุกทีแมแตในการเกษตร เนื่องจากประชากรของไทยเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว
และที่ดินเพาะปลูกมีอาณาเขตจํากัด การเพิ่มพืชผลดวยวิธีขยายเนื้อที่เพาะปลูกซึ่งเคยทํากันมาแตกอน จะ
กระทําตอไปไมไดนาน จะตองหันไปใชวิธีใชเนื้อที่นอย เพาะปลูกใหไดผลมาก วิธีนี้จะตองใชความรูทาง
วิทยาศาสตรซง่ึ เกีย่ วกับการใชนาํ้ การบํารุงดิน การปราบศัตรูพชื การคัดพันธุพ ชื และการเก็บรักษาพืชผล
เปนตน ในดานการสงเสริมอุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน ความรูท างชางโลหะ ชางกล ชางไม ชางสํารวจ และ
ชางอื่นตาง ๆ เราจะตองใชมากขึ้นทุกวันแมในดานการเลขานุการ การจัดทําบัญชี การควบคุมงาน การ
อํานวยการ หรือในราชการแตละดาน ความรูในวิชาชีพมีความสําคัญมากขึ้นทุกทีในทุกระดับและทุกแขนง
งาน คนทีร่ แู ตเพียงหนังสือเชนคนทีเ่ รียนสําเร็จประโยคมัธยมตอนตนหรือตอนปลาย ถาจะหางานทําจะตอง
มีวิชาชีพเขาประกอบ มิฉะนั้นจะหาทางประกอบอาชีพยากขึ้นทุกที และพิจารณาจากการประกอบกิจตาง ๆ
เชน เหมืองแร โรงงานอุตสาหกรรม หรือพอคา ธนาคาร หรือพยาบาล คนระดับมัธยมอาชีวะหรือวิชาชีพ
ยังขาดแคลนอยูมาก
ฉะนั้น การอํานวยการศึกษาดานอาชีวะจึงมีความสําคัญเปนพิเศษในสมัยพัฒนาเศรษฐกิจนี้ และ
นอกเหนือไปจากที่รัฐบาลจะระดมกําลังเงินและกําลังคนเพิ่มการศึกษาดานอาชีวะนี้แลว ผูปกครองเด็กและ
ครูบาอาจารยเองควรจะใชวธิ อี นั แยบคายแนะแนวใหนกั เรียนเอาใจใสตอ การศึกษาประเภทนีย้ ง่ิ ขึน้ ทุกวันนี้
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมสวนใหญมักจะมุงหมายที่จะเขามหาวิทยาลัยเพื่อใหไดปริญญา แตมีนักเรียนเปนอัน
มากทีจ่ ะไมสามารถเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยได มิใชเปนเพราะรัฐบาลไมสามารถขยายมหาวิทยาลัยรับนักเรียน
ขั้นอุดมเพิ่มขึ้น แตเปนเพราะพื้นความรูและความสามารถของนักเรียนจํานวนมากไมเหมาะสําหรับการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ถาเผอิญหลุดเขาไปศึกษาไดในมหาวิทยาลัย ก็มีเปนจํานวนไมนอยที่เรียนไมสําเร็จ
ตองคัดชื่อออก เปนการเสียเวลาและสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ฉะนั้น แทนที่จะพยายามเรียนเพื่อสอบเขา
มหาวิทยาลัย นักเรียนจํานวนหนึ่งนี้ควรจะไดรับคําแนะนําใหเรียนเพื่อใหจบชั้นมัธยมอาชีวะหรือชั้นวิชาชีพ
แตทั้งนี้ รัฐบาลจะตองจัดการอํานวยการสอนทางอาชีวศึกษาใหไดดีจริง ๆ ประการหนึ่ง และวางอัตราเงิน
เดือนสําหรับนักเรียนที่สําเร็จวิชาชีพใหเหมาะ และใหมีอนาคตดีพอสมควร
อาชีวศึกษาทางดานเกษตรนัน้ ยิง่ มีความสําคัญยวดยิง่ สําหรับประเทศไทย และสําหรับระบบเศรษฐกิจ
ที่เราจะมีตอไปอีกในอนาคต ปญหาเรื่องครู ปญหาเรื่องการปฏิบัติงาน และการปฏิรูปทางหลักสูตร เปน
เรื่องที่เราจะตองแกไขโดยเร็ว
หลักสูตรและวิธีสอนไมวาจะเปนชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ไมวาจะเปนอาชีวะหรือสาย
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สามัญ ถาเรายึดถือใชแบบเดียวกันทั่วประเทศ ผมเกรงวาจะไมไดผล เพราะประเทศไทยเราแตละทองถิ่นก็
มีลกั ษณะเศรษฐกิจแตกตางกันไป บางก็หนักในทางเกษตร บางก็หนักทางเหมืองแรและทําไรทาํ สวน เรานา
จะจัดหลักสูตรและวิธีสอนใหเขากับลักษณะของแตละทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสนใจแกนักเรียนใหดี
เชน เอาโจทยเลขเรือ่ งน้าํ ไหลออกจากทอประปาไปใหเด็กในถิน่ ทีไ่ มมนี าํ้ ประปาจะยุง ยากแกความเขาใจของ
เด็ก การสอนวิทยาศาสตรเบื้องตน ที่มีตัวอยางเกี่ยวกับ ดิน น้ํา และพืช จะเปนที่สนใจและเปนประโยชน
แกนักเรียนในถิ่นที่ทํานาทําสวนแมจะเปนเด็กชั้นประถมมากกวาที่จะนําวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือ ไฟฟาที่เด็กไมเคยเห็น
การศึกษาชัน้ อุดมนัน้ แตกตางกับการศึกษาชัน้ มัธยมอยูห ลายประการ ทัง้ ในดานวัยของนักเรียน
ในดานวิชาที่เรียนกับวิธีเรียน นักเรียนมหาวิทยาลัยอยูในวัยที่เกือบจะเปนผูใหญแลวควรจะใหมีอิสรภาพ
และความรับผิดชอบในตนเองเพิม่ ขึน้ เพือ่ เตรียมตัวเปนผูใ หญไดจริง ๆ และเปนบัณฑิตไดจริง ๆ การเรียน
ก็ควรจะเปนไปในรูปเรียนดวยตนเองมากกวาทีจ่ ะพึง่ ครู นักเรียนกับครูในชัน้ อุดมศึกษาควรจะมีสายสัมพันธ
ดานวิชาการสองทางคือ จากครูไปสูนักเรียน และจากนักเรียนไปสูครูดวย มิใชครูเปนผูบอกสอนนักเรียน
อยางเดียวแบบในชั้นมัธยม และวิชาที่เรียนในชั้นอุดมศึกษานั้นก็เปนวิชาชั้นสูง มิใชวาใครที่สําเร็จมัธยม
ศึกษาแลวจะสามารถเรียนไดสําเร็จทุกคน ฉะนั้นจึงควรมีการคัดเลือกความสามารถเบื้องตนเสียกอนให
แนใจวาจะไมเสียเวลาเปลา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
การรับนักเรียนเขาเรียนในชั้นอุดมศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ นั้น จําเปนจะตองพิจารณาถึงความ
ตองการทางสังคมและเศรษฐกิจดวย หากไมคํานึงถึงขอนี้ ตอไปในไมชาจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ออกมาจะไมสมดุลกับความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม อาจจะมีบัณฑิตบางจําพวกที่ผลิตไดนอยไป
เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร ครุศาสตร เกษตรศาสตร เปนตน และขณะเดียวกัน
บัณฑิตบางจําพวกอาจจะลนตลาด ฉะนั้นการวางแผนการศึกษาชั้นอุดม จึงควรระมัดระวังขอนี้เปนพิเศษ
เมือ่ เร็ว ๆ นี้ สภาผูแ ทนราษฎรไดรบั หลักการรางกฎหมายจัดตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ ซึง่ ถาเปนไปตาม
ทีท่ ราบกันจากขาวหนังสือพิมพแลว จะมีลกั ษณะแตกตางไปจากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในปจจุบนั คือผูท จ่ี ะเขา
ศึกษาไมตองสอบแขงขันหรือคัดเลือก เพียงแตมีความรูระดับ ม.ศ. ๕ หรือเทียบเทาก็พอ วิธีการศึกษาก็
ไมบังคับใหเขาฟงคําสอนหรือเขาชั้นเรียนหรือสัมมนาฝกฝน นัยวาถาสอบไลไดครบหลักสูตร ๔ ป ก็ไดรับ
ปริญญา และสวนมากของวิชาที่จะใหเรียนในมหาวิทยาลัยนี้เปนสังคมศาสตร
ในปจจุบันนี้ ผมยังไมไดเห็นหลักสูตรและเนื้อหาของวิชาตาง ๆ ที่จะจัดขึ้นสําหรับมหาวิทยาลัยนี้
และยังไมทราบวามาตรฐานของการสอบไลจะเปนอยางไร ทราบจากการสนทนากับทานสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ผูเสนอ และผูสนับสนุน วาจะพยายามใหมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนี้สูงเทาเทียมกับมหาวิทยาลัย
ปจจุบัน
แตมีปญหาที่ผมเห็นควรที่จะเสนอหลายประการที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้ คือ
๑. เมื่อนักศึกษาไมตองสอบแขงขันคัดเลือกเขามา ก็เทากับวาตอไปนี้นักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยจะมี ๒ ประเภท ประเภทหนึ่งตองสอบคัดเลือกเขา อีกประเภทหนึ่งไมตอง ประเภทหลังนี้
อาจจะเปนผูที่พยายามสอบคัดเลือกเขาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลว แตไมสําเร็จ จึงมาเขามหาวิทยาลัยใหมนี้
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เชนนี้นาเกรงวาคุณสมบัติเบื้องตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยใหมจะดอยวานักศึกษาอื่น ๆ โดยทั่วไป
๒. เมื่อวิธีการศึกษาไมเขมงวดใหตองมีความสัมพันธกันระหวางนักศึกษากับอาจารย หรือไมเขม
งวดใหตองมีการอานตําราโดยกวางขวางแบบในมหาวิทยาลัยปจจุบัน คงจะมีการสมัครสอบไลอยางเสี่ยง
โชคมิใชนอย และถาจะรักษามาตรฐานในการสอบไลใหเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยปจจุบัน ผมก็เกรงวาผูที่
จะสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้จะมีเปนจํานวนนอย และถาผลิตบัณฑิตออกมาไดเปนจํานวนนอย
เทียบกับจํานวนผูที่เขาศึกษาแลว ปญหาก็จะมีวา
(ก) จะคุมกับการที่รัฐบาลจะลงทุนสรางมหาวิทยาลัยใหมนี้หรือไม และ
(ข) จะเปนการชักจูงใหเยาวชนเปนจํานวนมากหลงเขาใจผิดไปหรือไมวา ตนควรจะใช
เวลาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้แทนที่จะคิดไปเรียนวิชาชีพ หรือทํางานประกอบอาชีพใหเปน
ประโยชนแกเศรษฐกิจ
๓. เมือ่ มหาวิทยาลัยนีต้ ง้ั ขึน้ โดยมีเหตุผลทางการเมืองเพือ่ ปองกันแกไขคํารองทุกขของนักเรียน วา
รัฐบาลไมจดั ใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ตอไปแมวา จะพยายามรักษามาตรฐานการสอบไลไว แตมกี ารผลิต
บัณฑิตไดนอยคน นักศึกษาเหลานี้จะมิรองเรียนตอไปอีกหรือวารัฐบาลกักกันไวไมใหตนสําเร็จการศึกษา
และรัฐบาลจะใชเหตุผลทางการเมืองอีกหรือไม ที่จะทําใหใจออนหยอนมาตรฐานลงมาใหเปนที่พอใจแก
นักเรียน และถาหยอนมาตรฐานลงมาจริง ปญหาตอไปก็คงจะเกิดขึ้นในแงความแตกตางระหวางคุณคา
ปริญญาของมหาวิทยาลัยนี้กับปริญญาของมหาวิทยาลัยปจจุบัน
ผมเขาใจวาปญหาเหลานี้และปญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกลาว ยังไมไดมีการ
อภิปรายกันใหถี่ถวนเพื่อประโยชนของเยาวชน และเพื่อประโยชนของเศรษฐกิจ ผมเห็นวาควรจะไดมีการ
อภิปรายกันอยางกวางขวาง และเมื่อเห็นชองทางปลอดโปรงแลว จึงควรจะดําเนินการไป แตตราบใดที่ยัง
ไมมีการคิดใหรอบคอบและอภิปรายกันใหแนนอน การดวนดําเนินการไปกอนแลวหวังไปแกปญหากันที
หลัง จะทําใหการดําเนินงานราบรื่นไดยาก และอาจจะเปนผลรายแกเยาวชน และแกเศรษฐกิจของชาติได
โดยงาย

หามความชั่ว สงเสริมความดี
ความสําคัญของการอบรมสั่งสอนเยาวชนใหอยูในศีลธรรมใหกลัวบาป ใหประพฤติตนในทางดี
งามนั้น ยอมเปนที่เขาใจชัดแจงกันอยูแลว และพอแม ครูอาจารย ตลอดจนผูใหญในราชการยอมเขาใจดี
และถือเปนความรับผิดชอบที่จะพยายามพร่ําสอนอบรมเยาวชนในทางที่ดีอยูเปนเนืองนิจ
แตความรับผิดชอบในเรื่องนี้ มิไดจํากัดอยูที่คําพูด คําอบรม คําสั่งสอน พอแมที่พูดปดเปนนิสัย
แมจะพร่ําสอนเด็กมิใหพูดปดสักเทาใด แตเด็กเห็นตัวอยางผูใหญพูดปดอยูตําตา เด็กนั้นก็จะเห็นในไมชา
วา คําสัง่ สอนก็เปนคําสัง่ สอน สวนการปฏิบตั นิ น้ั เปนอีกเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งพูดปดนีเ้ ปนเพียงตัวอยางเรือ่ งเดียว
เรือ่ งลักขโมย เรือ่ งฉอโกง เรือ่ งเสพสุรามึนเมา หรือเรือ่ งบาปอืน่ ๆ ก็เชนเดียวกัน จะหามเยาวชนดวยปาก
อยางเดียวไมได ผูใหญตองยับยั้งหามตนเองดวย
ทุกวันนี้ แทบทุกประเทศ เยาวชนประพฤติตนไปในทางที่แปลก ที่เราเรียกกันวาฮิปป แตเดี๋ยวนี้
เปลี่ยนไปเรียกชื่ออยางอื่นแลวก็มี ซึ่งความจริงมีหลายประเภท และหลายระดับ เพราะบางพวกเสพยาเสพ
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ติดก็มี ที่ไมเสพก็มี บางพวกสําสอนในทางเพศ บางพวกก็ไมสําสอน แตสรุปขออางของเหลาฮิปปนี้ก็คือ
ผูใหญทําปญหาไวใหเยาวชนรุนเขา ผูใหญเอะอะก็จะรบราฆาฟนกัน ทําสงครามกัน ผูใหญสรางปญหาทาง
สังคมไวมาก ทําใหมีคนมั่งมีเกินไป คนจนเกินไป ผูใหญจัดชั้นวรรณะเรื่องผิวจนเปนสงครามระหวางผิว
ผูใหญเสพสุราไดแตหามเยาวชนสูบกัญชาซึ่งเปนพิษนอยกวาสุราเปนไหน ๆ ผูใหญเคียดแคนกัน แตพวก
เขาเยาวชนรักกัน และผูใหญพูดอยางหนึ่งทําอยางหนึ่ง เยาวชนจึงหมดที่พึ่ง เสื่อมศรัทธาสิ้นนับถือ
แมวา เราจะไมเห็นดวยและไมศรัทธาตอลัทธิของฮิปป แตคงจะมีนอ ยคนนักทีส่ ามารถโดยสุจริตใจ
ที่จะปฏิเสธเสียโดยสิ้นเชิงวา ขออางของฮิปปนี้ไมมีมูลแหงความจริง ฉะนั้น การกระทําของผูใหญนี้เปนสิ่ง
สําคัญและพวกเรานาจะหาวิธีแกไขการปฏิบัติของผูใหญนี้แหละ
ในระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกกันวาระบบพัฒนา คือระบบเรงรัดใหเศรษฐกิจกาวหนาไปโดยเร็วนี้
เรามักจะเอาใจใสในดานวัตถุคอ นขางมากจนเกินควร และการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจแมจะเปลีย่ นไปใน
ทางเจริญกาวหนา ก็ยอ มกอใหเกิดความระส่าํ ระสายดานสังคมในหมูป ระชาชนอยูม าก การครองชีพก็จะรัด
ตัวขึน้ ทุกวัน การแขงขันกัน การชิงตําแหนงกันระหวางคนรุน หนุม รุน สาวจะมากขึน้ ทุกที และเมือ่ พัฒนาทาง
เศรษฐกิจไดผลดีพอสมควร ก็ยอมมีบางหมูที่ไดรับประโยชนทางทรัพยสินเงินทองมากกวาหมูอื่น ผูมีราย
ไดทรัพยสินมากยอมใชจายมากบางรายก็ใชจายฟุมเฟอยจนถึงกับเกิดอบายมุขแบบใหมขึ้นทั่วไป ชองทาง
ที่จะยั่วยวนเยาวชนใหลุมหลงในทางชั่วยอมมีมากขึ้นเปนธรรมดา การหลีกเลี่ยงบาปและการประกอบคุณ
งามความดี จึงทําไดยากขึ้นเปนทวีคูณ
การคมนาคมระหวางประเทศและภายในประเทศ วิทยุโทรทัศน สื่อมวลชนประเภทตาง ๆ สะดวก
สบายยิ่งขึ้น ก็ยิ่งทําใหมีชองทางยั่วยวนเยาวชนมากขึ้น โดยมากเปนการเอาอยางคนที่มีชื่อเสียง เปนดารา
ภาพยนตร หรือนักเพลง หรือเยาวชนบางคนที่มีรายไดสูงอยางมหาศาล
ภายในประเทศเลา ตัวอยางก็มีอยู ที่มีผูสามารถกระทําบาปไดโดยไมตองรับโทษ ที่ยังมีชีวิตอยูก็
ไดรับความสุขสําราญบานเรือนใหญโต มีคนเคารพนับถือกราบไหวรอบดาน มีความเดน และมีบุญบารมี
เยาวชนสวนใหญยอมอดเสียมิไดที่จะรับนับถือใหเปนยอดคน
ที่ผมกลาวมานี้ มิใชจะกลาวดวยความหมดหวัง แตใครจะเสนอวา ความรับผิดชอบของผูใหญใน
การที่จะหามเยาวชนมิใหทําบาปและสงเสริมใหทําความดีความงามนั้นยากขึ้นทุกวันเฉพาะอยางยิ่งในระบบ
เศรษฐกิจเรงรัดพัฒนา ผูใ หญบางคนทีก่ ลาววา เราจะพัฒนาเศรษฐกิจใหสาํ เร็จดี ตองยอมผอนผันใหมกี าร
ทุจริตบางนั้น เปนผูใหญซึ่งไมรับผิดชอบตอเยาวชน ถาจะตองทุจริตกันจึงพัฒนาเศรษฐกิจไดแลว ผมวา
อยาพัฒนากันเลยปลอยใหกินเผือกกินมันกันอยางสุจริตดีกวา
ที่ผมกลาววาไมหมดหวังนั้น ก็เพราะเทาที่สังเกตดูเยาวชนทั้งในมหาวิทยาลัย ในโรงเรียน และที่
อื่น ๆ ความบริสุทธิ์ใจและความกลัวบาปยังมีอยูโดยทั่วไป ขอใหผูใหญชักนําใหดีชักนําดวยการกระทําและ
ความประพฤติเปนตัวอยาง อยาเพียงแตชักนําดวยปากอยางหนึ่ง ใจอยางหนึ่ง

สรุป
ระบบเศรษฐกิจในระยะพัฒนานี้ กอปญหาใหเยาวชนเปนอันมาก ทั้งในดานอาหาร ดานอนามัย
ดานอุปนิสัย ดานเพศ ดานการศึกษาอบรม และในดานความประพฤติ เปนความรับผิดชอบของผูใหญทุก
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ประเภททีจ่ ะชวยปองกันแกไขปญหาเหลานี้ นโยบายวางแผนครอบครัวระดับชาติจะชวยทําใหปญ
 หาใหญ ๆ
ผอนคลายลงบาง
อยางไรก็ตาม ผูใ หญมหี นาทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมเหลือไวใหอนุชนมีปญ
 หา
นอยทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําไดเพือ่ อํานวยใหเยาวชนไดเติบโตและดํารงสัมมาอาชีวะอยูใ นสังคมซึง่ เจริญดวยสมรรถภาพ
เสรีภาพ ความยุติธรรม และความเมตตาปรานี ขอบคุณ
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