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ดร.สิปปนนท เกตุทัต
(ทําหนาที่ประธานชั่วคราว)
ทานผูร ว มประชุมสัมมนาทุกทาน ทีจ่ ริงเกาอีข้ องผมอยูถ ดั ไป แตบงั เอิญตอนนีท้ า นรัฐมนตรีเกษม
ตองไปราชการอีกแหงหนึ่ง ทานไดฝากขอประทานโทษเปนอยางยิ่งที่จะมาสาย
ในเชาวันนี้เราจะไดพูดกันถึงเรื่องตาง ๆ นอกระบบการศึกษา ที่จะมีปญหาและมีขอสัมพันธ
ปฏิสัมพันธ กับการศึกษา กลาวคือ ในเรื่องแนวการเมืองและแนวทางรัฐธรรมนูญในอนาคต แนวโนมของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความมั่นคงของประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา และ
แนวโนมของรูปแบบการศึกษาไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติมีหนาที่รับผิดชอบในการรางแผนการศึกษาแหงชาติ
ไดจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นตามมติของผูเขารวมประชุมสัมมนาเมื่อครั้งที่แลว ซึ่งประชุมเมื่อ 13 กรกฎาคม
ศกนี้ โดยมีความมุง หวังทีจ่ ะใหผทู เี่ ขารวมสัมมนาทุกทานไดมจี ดุ ยืนอยูใ นลักษณะเดียวกัน และไดมองเห็น
ภาพในอนาคตคลายคลึงกัน
ดังนัน้ ในวันนีไ้ ดเชิญทานเอตทัคคะในแขนงของความสนใจตาง ๆ กัน 4 ทาน คือ อาจารย ดร.ปวย
อึ๊งภากรณ ที่จริงผมไมตองแนะนํา ทุกคนรูจักอาจารย ดร.ปวย แลว ทานถัดไปคือ ดร. เสนาะ อูนากูล ซึ่ง
ปจจุบันดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขางซายของผมคือ
พลอากาศตรีสิทธิ เศวตศิลา ทานเปนรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ทานที่นั่งอยูซายสุดที่จริง
ผมไมตองแนะนํา ทานควรจะตองแนะนําผมมากกวาคือ อาจารย ดร.กอ สวัสดิพาณิชย ทานรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหไดดําเนินไปตามระเบียบวาระ ผมขอเชิญอาจารย ดร.ปวย กลาวเกี่ยวกับแนวทางการเมือง
และแนวรัฐธรรมนูญที่จะมีผลเกี่ยวของกับการศึกษาในอนาคตของประเทศไทย ขอเชิญอาจารยครับ
ดร.ปวย
ทานผูเปนประธาน ผมติดใจคําหนึ่งที่ ดร.สิปปนนท พูดเมื่อกี้นี้คือ พูดเปนทํานองวา ผมเปน
เอตทัคคะในทางการเมืองและแนวรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนหนาที่ใหมและหวังวา ตอไปนี้คงจะไมมีการบนวา
ผมนั้นหนีการเมืองอยูเสมอ เรื่องที่ผมจะตองพูดในวันนี้ คือ แนวทางการเมือง และแนวรัฐธรรมนูญ ผม
เขาใจวาที่ตั้งกระทูใหผมอยางนี้ คงหมายความวา การเมืองและรัฐธรรมนูญที่กําลังรางอยูนี้ จะเกื้อกูลใน
ทางดานการพัฒนาการศึกษาอยางไรหรือไม และเฉพาะอยางยิ่งจะเกื้อกูลใหเกิดสิ่งที่เราอยากจะใหเกิด
ในพวกเราทั้งหลาย คือ การเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษาอยางไรหรือไม
จุดยืนของการเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู การศึกษานัน้ ผมคิดวา พวกเราทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนี้
คงกําลังทําอยู และพอจะคาดหมายไดวาเราตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
เปลีย่ นแปลงไปในทํานองใด ผมจะขอเดาวาเราตองการเปลีย่ นแปลงใหเกิดประโยชนแกคนสวนมากเปนใหญ
คือหมายความวา จําเปนที่จะตองใหราษฎรทั้งหลายไดรับการศึกษาอยางดี จะตองใหมีแนวใหม เชน การ
ศึกษาตลอดชีวิต จะตองใหมีแนวใหมในแงที่วา รัฐบาลและทองถิ่นจะสามารถอํานวยการศึกษาใหแตละคน
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ตามความตองการของตนแลว ก็เมือ่ เดาเอาเชนนี้ คงทราบวาจะเดาถูกหรือผิด ก็หวนมาดูวา ผูท ร่ี า งกฎหมายอยู
ขณะนีจ้ ะวาเปนผูร า งกฎหมายปจจุบนั ทางดานรัฐธรรมนูญก็ดี หรือรางกฎหมายเกีย่ วกับการเมืองในตอนนี้
คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในขณะนี้มีทัศนะเปนอยางไร พรรคการเมืองตาง ๆ กําลังรวมตัวกันไปอยางไร
และกลุมชมรมตาง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนั้น กําลังรวมตัวกันอยางไร เมื่อไดกลาวมาถึงขนาดนี้
ทานทั้งหลายคงจะเขาใจดีวา ผมจะไมสามารถกลาวดวยความมั่นใจ มีทานสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
หลายทานอยูในที่นี้ดวย เพราะฉะนั้น ถาหากวาผมพูดอะไรผิดก็ขอใหเขาใจวาผมพูดจากดุลยพินิจของผม
ไมใชเปนเรื่องของขอเท็จจริงโดยแท หากวาในการอภิปรายในเวลาหลังเวลาเชาวันนี้ จะมีการแยงขอที่ผม
จะสันนิษฐานใหผมก็จะรูสึกสบายใจ
เพื่อที่จะไดพิจารณารวมกันวาแนวการเมือง และแนวรัฐธรรมนูญจะเปนไปอยางไร ผมใครจะขอ
เริ่มดวยแนวรัฐธรรมนูญกอน รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไดผานการพิจารณาของกรรมาธิการไปแลว และ
กําลังขึน้ สูก ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติในวาระทีส่ อง จนกระทัง่ ถึงมาตรา 101 ซึง่ หมายความวา
ประมาณไมถึงกึ่งของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หมวดที่สําคัญ ๆ ไดผานไปแลว เชน สิทธิเสรีภาพหมวด 3
แนวนโยบายแหงรัฐ จะวาสําคัญก็สาํ คัญ แตทวาเปนเรือ่ งทีไ่ มบงั คับกันไดแตวา ถือวาเปนเรือ่ งแนว ผมคิดวา
ถาเปนเรื่องแนวนโยบายก็ตองรับวาสําคัญพอใช สวนที่ยังไมไดพิจารณากันนั้น ก็คือ สภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งก็สําคัญพอใช
เพราะฉะนัน้ ผมสามารถทีจ่ ะเรียนไดจากทัศนะของผมก็เฉพาะเทาทีเ่ ห็นเทาทีไ่ ดเกิดขึน้ ผมเขาใจวา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวมากมายพอใชและผมเขาใจวา
ตอไปในการพิจารณานั้น ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม ก็คงจะชวยเหลือใหประชาชนไดมั่นใจ
ไดวา การบริหารราชการแผนดิน การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐสภา คงจะรัดกุมยิง่ กวากอนนี้
อยางนอยก็ยอ มมีความรัดกุมมากกวาสมัยเผด็จการ เชน จะมีการแตงตัง้ ผูต รวจราชการแผนดินของรัฐสภา
[สภานิติบัญญัติแหงชาติไดตัดเรื่องนี้ออกในการประชุมสภาฯ ในวาระที่สอง ดังนั้นเรื่องนี้จึงไมมีบรรจุอยู
ในรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2517] จะมีการรับรองนับถือวา ฝายคานมีบทบาทในการ
บริหารราชการแผนดินและควบคุมการบริหาร จะมีการแตงตัง้ ผูต รวจเงินแผนดินของรัฐสภาใหขนึ้ ตอรัฐสภา
แทนที่จะขึ้นตอสํานักนายกรัฐมนตรี อยางที่เปนมากอน และฝายคานจะมีสวนเกี่ยวของกับการควบคุม
การเงินของประเทศ โดยทีก่ รรมาธิการทีร่ ฐั สภาจะตัง้ ขึน้ สําหรับพิจารณารายงานของผูต รวจเงินแผนดินนัน้
จะมีฝา ยคานเปนเสียงขางมาก ซึง่ มีบญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญและประธานกรรมาธิการนัน้ จะเปนฝายคาน ถา
หากวาผานมาตราตาง ๆ เหลานี้ไปได กระผมก็คิดวา เรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวกับการบริหาร และการควบคุม
การบริหารคงจะเปนไปโดยดีขึ้น
จะมีขอที่นาวิตกอยูบาง ซึ่งผมจะกราบเรียนตอที่ประชุมนี้วา ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนนัน้ เราไดผา นมาตราสําคัญ ๆ ไป และเราไดมาตราสําคัญ ๆ ตามทีม่ ขี อ เสนอกัน ในสวนทีเ่ กีย่ วกับ
การศึกษานั้น จะเห็นไดวา นักการศึกษาทั้งหลายเห็นวา รางของรัฐบาลก็ดี หรือรางของกรรมาธิการที่แกไข
รางของรัฐบาลก็ดีที่ถาพูดไปแลวบทบัญญัติทํานองเดียวกันวา การศึกษาของประเทศไทยในขณะนี้ยังอยู
ศตวรรษที่ 19 ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปใน
ทํานองที่จะใหความคิดความนึกใหม ๆ เฉพาะอยางเทาที่เกี่ยวกับนโยบายแหงรัฐนั้น
เมื่อเปนเชนนี้ ก็เทากับวาเราชี้ชองใหรัฐบาลตอไปทําแบบที่เคยทํามากอนนั่นเอง นักการศึกษา
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หลายทานที่อยูในสภาฯ ไดพยายามที่จะขอแปรบัญญัติ แตการแปรบัญญัตินั้นไมสามารถที่จะกระทํา
ไดแลวก็พายแพไป การที่แปรบัญญัตินั้นก็เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันและทฤษฎีใหม ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา เชน ทฤษฎีวาดวยการศึกษาตลอดชีพ วาดวยการศึกษาเพื่อชีวิต (Learning to be) และทฤษฎี
ในแงที่วา จะทุมเทใหการศึกษาเปนประโยชนแกประชาชนสวนใหญ เหลานี้ผมเขาใจวาไดถูกทอดทิ้งหมด
การทอดทิง้ นัน้ อาจจะไมไดเปนดวยเจตนารมณทแี่ ทกไ็ ด อาจจะเกิดจากความเขาใจผิดในการทีน่ กั การศึกษา
ทีเ่ ปนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ผูแ ปรบัญญัตนิ นั้ ไมสามารถทีจ่ ะทําใหกรรมาธิการเชือ่ ถือไดแลว ก็ไป
เถียงกับกรรมาธิการในสภาฯ ผลสุดทายการลงมติเลยกลายเปนไมใชรางของกรรมาธิการ ไมใชรางของ
นักการศึกษาที่แปรญัตติ แตกลายเปนของรางของรัฐบาลเดิม ซึ่งรายไปกวาของกรรมาธิการดวยซ้ํา เปนที่
นาเสียดายมาก
แตอยางไรก็ตาม ผมเขาใจวา นั่นเปนสวนหนึ่งสวนเดียวที่ชี้ใหเห็นวาในเวลานี้สภานิติบัญญัติ
แหงชาติขณะนีย้ งั ไมยอมรับใหมกี ารเปลีย่ นแปลง ทําไมจึงไมคอ ยจะเต็มใจทีจ่ ะยอมรับใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น ผมมาพิจารณาเลยไปถึงเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องการศึกษา เลยไปจนถึงสิทธิ
เสรีภาพอยางเรือ่ งอืน่ เชน สิทธิเสรีภาพในทางวิชาการ ซึง่ ก็คาบเกีย่ วกับการศึกษา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ก็เห็นวาเปนหนาทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตทิ จี่ ะคุม ครองเสรีภาพในทางวิชาการจริง แตวา กลัวอยูว า สิทธิเสรีภาพ
ในทางวิชาการนั้นอาจจะไปใชในทางที่ไมชอบ อะไรเปนที่ไมชอบ ไมเขาใจ แตมีเสียงพึมพําอยูในสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตวิ า มีคอมมิวนิสตอยู 9 คน ในสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ผลสุดทายบทบัญญัตใิ นเรือ่ งเสรีภาพทางวิชาการ
ก็ไดรับการคุมครองเหมือนกัน แตวามีเงื่อนไขวาจะตองไมขัดกับหนาที่ของพลเมือง
ทานทั้งหลายที่นั่งอยูที่นี้มีความรอบรู และมีความสุขุม ผมอยากจะเรียนถามวา ถาผมถามทาน
ในครั้งนี้วา หนาที่ของพลเมืองมีอะไรบาง ผมเขาใจวา ทานตอบไมตรงกันทั้งนั้น เมื่อตอบไมตรงกันก็จะ
เปนหนาที่และเปนโอกาสของผูที่มีอํานาจที่จะกําหนดไดเลยทีเดียววา พลเมืองที่ดีนั้นตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของรัฐบาล นี่เปนสิ่งที่นาเสียดาย
สวนเสรีภาพอีกขอหนึ่งในทางดานมโนธรรมนั้น เปนเรื่องที่สภาฯ ไมรับเลยทีเดียว ประหนึ่งวา
ประชาชนไทยเรานี้ไมมีมโนธรรม หรือวา ถาจะมีมโนธรรมก็ไมมีมโนธรรมที่ไดรับความคุมครองจาก
รัฐธรรมนูญ ขอนี้ก็เปนขอที่นาเสียดายอีก ผมอยากจะเรียนที่ประชุมเสียเดี๋ยวนี้เลยวา ผมเองเปนฝายแพ
ตลอดมา เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมพูดนี่อาจจะเปนเนื่องดวยความนอยใจหรืออะไรก็อาจจะเปนได จึงไดมาบน
ใหที่ประชุมนี่ฟง เพราะฉะนั้นอยาเชื่อผมตลอดไป
ทีนี้มาถึงการวิเคราะหสภาพจิตของสมาชิกสภานิติบัญญัติสวนใหญนั้นเปนอยางไร ความที่ผมเคย
พายแพมาตลอดหลายครั้ง อาจจะทําใหผมมีอคติก็ได แตวา อคติหรือไมอคติผมอยากจะเรียนวา ไหน ๆ
อาจารย ดร.สิปปนนท ก็ไดเชิญผมมาพูดเรื่องการเมืองและรัฐธรรมนูญแลว ในทัศนะของผมนั้นเห็นวา
สภาพจิตของสภานิติบัญญัติสวนใหญตกอยูในอํานาจแหงความกลัว กลัวจะโชคราย กลัววาราษฎรจะโง
แลวจะถูกตมเอางาย ๆ เพราะฉะนั้นจึงไมยอมใหการเลือกตั้งผูแทนราษฎรนั้นเปนไปโดยมีเงื่อนไขจํากัด
นอยที่สุด กลัววาจะคบเด็กสรางบาน เพราะฉะนั้น ถึงในขณะนี้มีทาทีวา อายุขั้นต่ําของผูที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง
นั้นจะเปน 20 ไมใช 18 ความกลัวนี้ทําใหพวกเราทั้งหลายในสภานิติบัญญัติฯ ลืมไปวา พวกเรามานั่งใน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตใิ นขณะนีก้ เ็ พราะเด็กอายุ 18 หรือต่าํ กวานัน้ เดินขบวน แตสว นผูใ หญศรี ษะหงอกอยางผมนี่
อยางมากก็เพียงแตเรียนหนังสือมาจากเมืองนอก จึงทําใหมกี ารเปลีย่ นแปลง จึงทําใหการรางรัฐธรรมนูญได
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พวกเราลืมไปหมดเลย มีความกลัวอยูใ นใจวาผูแ ทนราษฎรจะเหลวไหลแบบเกา เพราะฉะนัน้ จึงตองมี 2 สภา
มีความกลัวทุกสิง่ ทุกอยางไปหมด ความเกรงกลัวเหลานีท้ างแพทยทา นวาหรือทางนักจิตวิทยาทานวายอม
ทําใหสติฟนเฟอน เพราะฉะนั้นจึงเปนที่นาสังเกตอยูตอไปวาจะเปนอยางไร
ความกลัวดังกลาวนีท้ าํ ใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตปิ ระพฤติและปฏิบตั แิ ละกลาวคําแปลก ๆ เชน “…ขาพเจานี้
เลื่อมใสและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สิ่งที่ขาพเจาพูดไปนี่ พูดดวยความเลื่อมใสในสถาบัน
พระมหากษัตริยเ ปนอยางยิง่ เพราะฉะนัน้ ถาทานจะเลือ่ มใสในสถาบันพระมหากษัตริย ทานตองโหวตกับผม
ทานตองเห็นดวยกับผม…” ก็หมายความวา ถาทานไมเห็นดวยกับผมนี่ ทานไมเลือ่ มใสในสถาบันพระมหากษัตริย
แบบนีผ้ มวาพร่าํ เพรือ่ แลวก็เปนกีฬาทีเ่ ลวมาก เปนกฎเกณฑทเ่ี ลวมากในการทีจ่ ะนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย
มาใชแทบทุกมาตรา ในเรื่องเหลานี้ เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนักก็คือวา ศาสนา ถาหากวาใครไมเทอดทูนศาสนาแลวเปนคอมมิวนิสตแท ๆ
เพราะฉะนัน้ กําหนดวามีเรือ่ งอะไรเกิดขึน้ ทีจ่ ะโตแยงและพอเห็นวาฝายใดฝายหนึง่ กําลังจะแพ ผมก็อยากจะ
แนะนําทานสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ยังไมบรรลุถึงความแจมแจงในเรื่องนี้วาตอไปนี้ทานนึกวาทานกําลังจะ
แพกรุณาหยิบยกขออางทางศาสนาขึ้นมา บางทีอาจจะชนะ อยางนี้เปนตน แบบนี้แหละครับที่ผมเห็นมา
รูสึกวาเปนที่นาวิตกอยู
หวนกลับมาพูดถึงเรือ่ งการศึกษาแลว ถาหากมีใครอางถึงสถาบันพระมหากษัตริย หรือ ขอเหตุผล
ทางศาสนานี่ ผมเกรงเหลือเกินวาจะมีขอขัดแยงและเปนอุปสรรคในการที่เราจะพยายามใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา ระบบการศึกษาของเราไปในทางที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้น
หวังวาพวกเราทั้งหลายควรจะคํานึงขอนี้
ถาพูดถึงเรื่องงบประมาณแผนดินซึ่งเรากําลังพิจารณาอยูในขั้นกรรมาธิการ ผมก็ไดบรรยายใน
รัฐสภาแลววา ในขณะนีง้ บประมาณรายจายทัง้ สิน้ ตัง้ ไว 48,000 ลานบาท งบการศึกษาทัง้ สิน้ คํานวณออกมา
หยาบ ๆ ได หนึ่งหมื่นลานบาท 5,000 ลานบาท ซึ่งเปนกึ่งหนึ่งนั้น เราตั้งไวสําหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
ตาง ๆ การศึกษาชั้นมัธยมในกรุงเทพฯ และ ในหัวเมืองตาง ๆ สําหรับที่จะบริการใหเกื้อกูลแกคนที่จะเปน
ผูที่เลาเรียนนี่ ประมาณรอยละ 15 จากจํานวนนักเรียนทั้งหมดของประเทศ แตอีก 5,000 ลานบาท ซึ่งเปน
กึ่งหนึ่งของงบประมาณการศึกษานั้น สําหรับการศึกษาประชาบาล ซึ่งมีนักเรียนเปนจํานวนรอยละ 85 ของ
นักเรียนทั้งหมด ก็หมายความวา คนที่เรากําลังจะบริการแกคน 85 คน จากรอย ดวยเงินเพียง 15 สวน
จากรอย
ผมเองรูส กึ วา ถาหากวาเราพิจารณาถึงเรือ่ งการศึกษาเพือ่ มวลชน เพือ่ ราษฎรสวนใหญเพือ่ ทีจ่ ะได
ชวยเหลือใหไดมีการพิจารณาการศึกษาไดทั่วถึง โดยใชสิทธิเสมอภาคกัน เฉพาะอยางยิ่งพยายามทําให
ภาคของประเทศทีย่ ากจนอยูซ งึ่ ไรการศึกษาอยูใ หมกี ารศึกษากระเตือ้ งขึน้ ทีจ่ ะเปนประโยชนแกเศรษฐกิจ และ
ระบบการปกครองและทางสังคม สิง่ ทีเ่ รากําลังทําอยูใ นรางงบประมาณแผนดินนัน้ ผิดแน ๆ จําเปนทีจ่ ะตอง
มีการเปลี่ยนแปลงใหกระจายวิทยาการไปสูชนบทใหมากกวานี้
ที่ผมกลาวนี้ ก็ไดเรียนทานทั้งหลายใหทราบทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นในสภาฯ เหตุการณที่จะเกิดขึ้น
นอกสภาฯ ที่ไดกําลังเกิดขึ้นอยูในเวลานี้ก็เห็นจะตองพิจารณาดวยเพราะเหตุวา อนาคตของประชาธิปไตย
และการปกครองของประเทศเรานัน้ กําลังจะขึน้ อยูก บั พรรคการเมือง และกลุม การเมือง หรือกลุม เศรษฐกิจ
หรือกลุมอะไรเหลานี้ สําหรับเรื่องพรรคการเมืองนั้นเทาที่ผมสดับตรับฟงมาก็รูสึกวาที่แนนอนก็คงจะมี
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พรรคประชาธิปตย พรรคกิจสังคม พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคพลังใหม ซึ่งไดแสดงตัวออกมา
ถาพูดถึงความแตกตางระหวางพรรคประชาธิปตย กับพรรคกิจสังคม ซึ่งหัวหนาพรรคเปนพี่นองกันแลว
ผมไมทราบวา อวิชชาและกิเลสของผมหนาแคไหนจึงมองไมเห็นความแตกตางระหวาง 2 พรรคนี้ นอกจากวา
ทานพี่ ก็บอกวาจะไมรวมกับทานนอง และทานนองก็จะไมรวมกับทานพี่ และยังมองความแตกตางระหวาง
นโยบายทั้งสองพรรคนี้ไมคอยเห็น อาจจะอยูที่บุคลิกลักษณะมากกวา ทํานองเดียวกับพรรคสังคม
ประชาธิปไตย (ทีม่ ี พ.อ.สมคิด ศรีสงั คม เปนหัวหนา) แลวก็พรรคพลังใหม เทาทีป่ ระกาศมาในเรือ่ งนโยบาย
ผมก็ยังมองไมเห็นวามันผิดกันอยางไร นี่เปนฝายซายแบบพรรคกรรมกรของอังกฤษ หรือออสเตรเลีย
ถาคํานึงไปในทํานองนี้นี่ก็อาจเปนทั้งสองฝายที่อาจจะรวมกันไดอาจจะไมรวมกันไดผมคะเนยังไมได เทาที่
ทราบบุคคลที่เกี่ยวของในทั้ง 4 พรรคนี่ ก็รูสึกวาในขณะนี้ยังไมไดรวมกัน สําหรับประชาธิปตยกับพรรค
กิจสังคมนั้นเขาใจวาคงจะรวมกันไมได แตสวนสังคมประชาธิปไตยกับพลังใหมนั้นจะรวมกันไดหรือไมได
ยังเปนปญหาอยูยังไมแนนอน
พรรคที่สําคัญอีกพรรคหนึ่งซึ่งกําลังจะรวมตัวกันเทาที่ไดฟงขาวลือนะครับ ไมไดทราบขอเท็จจริง
แท ๆ ก็คือ พรรคที่ยังไมมีชื่อ แตเขาใจวาลูกพรรคคงจะเปนสหประชาไทยเกา พรรค สปท. เกานี้เทาที่
แรกเริ่มมา เมื่อผมกลับมาจากเมืองนอกใหม ๆ ก็ไดขาววาแตกกันเปน 4 กลุม ตางคนตางไมเชื่อถือ
ซึง่ กันและกัน เชน “----- มีเสียงพูดวา กลุม ของ นาย ก.นี่ ผมไมเขาเด็ดขาด กลุม นาย ข. พูดวาถาไมชอบ
กลุม นาย ก. ก็มาเขากับผมก็แลวกัน -----” กลุม นาย ก. ก็พูดอยางเดียวกัน คือไมเขากันเด็ดขาด
แตขาวสุดทายวา กลุม นาย ก. กลุม นาย ข. กลุม นาย ค. และกลุม นาย ง. เดี๋ยวนี้รูสึกวาจะจับมือกัน
ประสานงานกันแลว อาจจะเห็นไดในขอนี้ แลวมากไปกวานั้นก็คือวา กลุม นาย ก ข ค ง เมื่อมารวม
จับกลุมกัน ยังมีพลตํารวจเอก. . .อยูดวย ยังมีพลอากาศเอก. . . อยูดวย แลวมีขาววาจะมีพลเอก. . .
หนุนหลังอยูดวย อะไรเหลานี้ผมก็เลยไมรูวาจะเปนอยางไรกันแน
นีค่ อื เรือ่ งปจจุบนั ซึง่ ดูคลายกับสภาพทีเ่ ปนประวัตศิ าสตรสกั 10 ป ทีแ่ ลวมา พวกเราคงพอจําไดวา
เมื่อจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีนั้น มี 2 ฝก 2 ฝาย คือ ฝายหนึ่งนั้น คือ สฤษดิ์ ธนะรัชต
และอีกฝายหนึ่งนั้น คือ เผา ศรียานนท ทีนี้ไดขาววาไมเพียงแตเทานี้ที่ผมกลาวถึงวามี ก ข ค ง อะไร
เหลานัน้ ยังจะมีสว นของพวกเกาเขามาพอกดวย ถาเปนจริงเชนนี้ ก็หมายความวาพรรคใหมโดยนักการเมืองเกา
นี้ จะมีอาํ นาจและมีกาํ ลังอยางมาก อยางมหาศาล ทัง้ ในทางดานการเงิน และทางความเชีย่ วชาญทีจ่ ะหาเสียง
เหตุการณจะเปนอยางไรก็อยูท ว่ี า ประชาธิปต ย กับกิจสังคม กับพลังใหม สังคมประชาธิปไตยเหลานี้
จะสามารถที่จะมีปฏิกริยาไปในทํานองโตตอบกับพรรคนี้หรือไม ที่วาจําเปนที่จะตองโตตอบก็เพราะเหตุวา
มันเปนเรื่องที่หวาดเสียววาถาหากวาพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งโนมเอียงไปในทํานองที่จะเกี่ยวของกับทหาร
กับกลุมทหารได อาจจะทําใหประชาธิปไตยของเราไมยั่งยืนได นอกจากประชาธิปไตยจะไมยั่งยืนแลว ผม
เขาใจวา การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไดยาก
ถาพูดถึงเรือ่ งนโยบายเกีย่ วกับการศึกษา ผมเชือ่ วาประชาธิปต ยกด็ ี กิจสังคมก็ดี พลังใหมกด็ ี คงจะ
เปดใจกวางสําหรับที่จะไดมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได แตสวนพรรคที่ผมกลาวถึงเมื่อกี้นี้ที่ผมเรียกวา
“พรรคมหึมา” นั้น คงจะมีปฏิกริยาไปในทํานองที่จะไมเปลี่ยนแปลงมากกวา หรือจะเปลี่ยนแปลงก็เพียง
เบ็ดเตล็ด ไมมากมายนัก นี่เปนสิ่งที่นาจะวิตก
สําหรับกลุมพลังตาง ๆ เรื่อง เชน ปช. ปช. นิสิตนักศึกษา สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน
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สมาคมอาจารยอุดมศึกษาซึ่งตั้งขึ้นใหม องคการผูพิทักษ ผูบริโภค สมาคมขาราชการ ฯลฯ ผมคิดวา
กลุมเหลานี้คงจะเทอดทูนประชาธิปไตยไดดี คือ หมายความวา จะเปนผูที่คอยเกี่ยวของกันกับความ
เคลือ่ นไหวในทางดานการเมืองและในทางดานสังคม เพือ่ ทีจ่ ะเกือ้ กูลใหประชาธิปไตยดําเนินไปไดดี แตกลุม
ชมรมเหลานี้ บางทีก็แตกแยกกัน ถึงไมแตกแยกกันจะรวมกันก็ตาม ก็อาจจะมีอิทธิพลเพียงสวนนอย
ผมเชื่อวา ถาหากวาพวกเราทั้งหลาย นักการศึกษาที่จะพยายามที่จะใหเนนใหประชาชนมีมติ
เห็นพองตองกันวา การศึกษานัน้ สําคัญ เห็นพองตองกันวาการพัฒนาการศึกษานัน้ สําคัญ เห็นพองตองกัน
วา การปฏิรูปการศึกษา โดยใชทฤษฎีใหมซึ่งดีไมใชทฤษฎีใหมซึ่งลอแหลมตออันตราย ถาเราจะใหได
เปนอยางนัน้ ผมคิดวาจําเปนทีจ่ ะตองมีความเกีย่ วของกับกลุม เหลานีเ้ พือ่ เปนเครือ่ งชวยใหคดิ ชวยเปนกําลัง
ใหเผยแพรความคิดของนักการศึกษาออกไปจะไดมีประโยชนในทางดานการเมืองดวย ขอบพระคุณครับ.
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