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             “นี่ก็ปี 62 แล้วเป็นปีที่อาจารย์หลายท่าน                 

                       ก าลังจะครบสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่แสนจะ

สร้างขวัญก าลังใจให้แก่พวกเรา   แล้วท่าทขีองผู้มีอ านาจล่ะ                

มวีิธีจัดการยังไงช่วยตอบทีขอถามจริงๆ เถอะ  การบริหาร

มหาวิทยาลัยรู้ไหมเป้าหมายของการบริหารคอือะไร  การสร้าง

หลักสูตรที่เข้มแข็ง  การยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียน  

การสอน หรือจะให้ความส าคัญแต่กับหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งมัน              

ก็คงสั้นจริง ๆ  และวาดฝันอยู่ในวิมานทุ่งลาเวนเดอร์ 

  ธรรมาภิบาลและความยุติธรรมในการบริหารอยู่

ตรงไหน   ที่นี่เอะอะอะไรก็สอบกัน จะเอากันให้ตาย  ท าได้ครับ  

ถ้าท าด้วยความเสมอภาค   แต่ถ้าเลือกปฏิบัติความยุติธรรมใน

องค์กรมันหายไป  สอบเสียเงินเสียทองกันมากเท่าไร ลองคดิ  

บ้างสิ 

  ขอเถอะนะเปิดใจ เปิดปัญญา รับฟัง แก้ปัญหา                              

ท าให้มันถูกทศิ ถูกทาง การใช้ข้างบนสร้างฐานอ านาจให้เข้มแข็ง                    

แต่คนข้างล่างอ่อนแอ แล้วองค์กรจะเดินต่อไปอย่างไร 

  เรื่องง่ายๆ แต่ไม่คิดที่จะจัดการอย่างจริงจัง  อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น                 

บ่นกันเข้าไปในไลน์กลุ่ม บ่นไปทกี็แก้ปัญหาท ีแล้วก็หายไป               

หลายๆที ...  เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ” 
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ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์าจณิโจนาธาน  อาจณิกจิ   
เมื่อต้นที่ปแีล้วหลายทา่นคงทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย                                                       

ที่จะมีการยกเลิกสัญญาจา้งพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ม่ได้ต าแหน่งทางวชิาการ                        
ระดับผูช้่วยศาสตราจารย์ “ภาษาชาวบ้านเรยีกกนั เค้าเรยีกว่า สัญญาทาส” 
  เมื่อมหาวทิยาลัยประกาศออกมาแบบนี้ หลายคนวติกกังวลกับสถานการณท์ีก่ าลังจะ
มาถึงในช่วงปีงบประมาณนี ้หากมาตรการนี้ถูกบังคบัใช้อยา่งทั่วถงึ คงถึงขัน้ตอ้งปิด
มหาวิทยาลัย และแนน่อนในระหว่างที่ยังไมถึ่งเวลา ขวัญและก าลังใจของพนักงานมหาวทิยาลัย
สายวิชาการทุกทา่นคงจะเสียหายไปแล้ว หลายท่านต้องเร่งรบีเอาตัวเองเผื่อใหอ้ยูร่อด               
หลายทา่นอาจจะถอดใจมองหางานใหม ่ยังไงเราลองค่อยๆ  พจิารณาประเดน็พวกนีกั้นครับ 
  ประเด็นที่ผมจะมาชวนคุยในสารฉบบันีอ้ยากจะพดูถึงเหตุผล ขอ้ดีข้อเสีย ของมาตรการ
ที่ออกมาบบีพี่น้องพนักงานทุกท่านนั้น สุดท้ายแล้วผลกรรมไปตกอยูท่ี่ใคร 
ต าแหน่งทางวิชาการผูกกับสัญญาจ้างเพื่ออะไร ? 
   เหตุผลประการแรกที่ผูบ้รหิารมหาวิทยาลัยใหกั้บพีน่้องประชาคมคือต้องการให้
บุคคลากรพัฒนาตนเอง  ผมถามจริงๆวา่การพัฒนาตนเองของบุคคลากรนัน้ อยูท่ี่ต าแหนง่           
ทางวชิาการอยา่งเดียวใชห่รือไม ่? 
  การศกึษาต่อในระดบัทีสู่งขึ้น การพัฒนาศักยภาพตวัเองดา้นการท าผลงาน การเขยีน
บทความ การท างานวิจัย หรอืแม้กระทั่งการออกไปเป็นวทิยากรแก่บุคคลภายนอก สิ่งเหลา่นี้
เราไม่เรยีกว่าการพัฒนาตนเองเหรอครับ หรอืมหาวทิยาลัยแค่ไม่มีวิธีการวัดผลงาน
ประจักษ์ของบุคลากร เลยจะใช้วิธีการแบบมกัง่าย โดยเอาต าแหน่งทางวชิาการมาเปน็ตัว
ตัดสินบุคลากรทุกคน ไมม่องถึงความแตกตา่งทางศาสตรแ์ละวชิาชพีของแตล่ะทา่น หรือผลงาน
ของแต่ละทา่นทีท่ าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมองตรงนี้ไม่ออกหรอืแค่ใจแคบ
กับพวกเรามากเกินไป 
  การปฏิบัติราชการของพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการนัน้ นอกจากงานสอนของ              
แต่ละทา่นทีล่้นไม้ลน้มือกันอยู่นี่ ตอ้งอยา่ลืมวา่อาจารย์แต่ละคนยังตอ้งดูแลหลักสูตร                       
ดูแลนักศกึษา ปรับปรุงหลกัสูตร ประกันคณุภาพ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานที่ได้รบั
มอบหมายจากทางมหาวทิยาลัยอีกจ านวนมาก การบีบให้ทุกคนต้องมุ่งหนา้ท าผลงานวิชาการ
ท าให้หลายหลักสูตรหลายสาขาเริ่มเกดิปัญหา ไม่มใีครมีกะจิตกะใจท างานประจ าหรืองานเพื่อ
ส่วนรวม แม้กระทั่งงานสอนที่เป็นงานหลักของพวกเรา เพราะทุกคนต่างตอ้งเอาตัวเองรอด                
ไว้ก่อน ปัญหาที่เกิดข้ึนนี้เราคงโทษใครไมไ่ด้ นอกจากสัญญาทาสที่ฝ่ายสภามหาวิทยาลัย
ประกาศออกมา 

    จะยกเลิกสัญญาจ้างปี 62    
             เราได้อะไร เสียอะไร 
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  เมื่อต้องบังคับใช้สัญญาทาส เราได้และเสียอะไร  ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมาตรการนี้
ต้องประกาศใช้ตามระเบียบ   (อย่าหาว่าเป็นเผด็จการนะครบั เพราะต้องท าตามระเบียบ)                  
เราจะได้ จะเสียอะไร ผมขอตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะครับ ส่วนค าตอบทุกทา่นคงมีอยู่ในใจ 
  1.  มาตรการนี้จะถูกใช้กับใครบ้าง หากเรายดึตามระเบียบทีบ่อกว่าผูท้ี่ไม่ไดต้ าแหน่ง              
ทางวชิาการจะต้องถูกเลิกจ้างในปีนี้ มันหมายรวมไปถึงใคร และจะใชอ้ยา่งไรเพื่อไม่ใหเ้ป็นการ
กลั่นแกล้ง หรือรักษาเฉพาะพวกพอ้งของตัวเองเอาไว ้ผู้บรหิารมหาวทิยาลัย ผูช้่วยอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการตา่งๆ  จะต้องใช้มาตรการเดียวกันนี้หรอืไม่ หรอืจะเลือกใช้           
กับอาจารย์เพียงบางทา่น รวมไปถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องดูแลหลักสตูรตามเกณฑ์นัน้ 
จะต้องถูกบังคับใชม้าตรการนี้เลยใช่หรือไม ่เพราะหากถือตามเจตนารมณ์ของสัญญาทาสฉบบั
นี ้หลายหลักสูตรอาจจะตอ้งปิดตัว ผลกระทบที่เกดิขึ้นไมใ่ช่จะเกดิกับแค่ตัวอาจารย ์แต่จะ
กระทบอยา่งย่ิงกับมหาวทิยาลัยและนักศึกษาของพวกเรา 
  2.  อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อและมีทนุผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยจะต้องถูกเลกิจ้างด้วย
หรือไม ่เพราะแน่นอนวา่บรรดาอาจารยท์ี่ก าลังลาศกึษาต่อนัน้ไม่สามารถท าผลงานทางวชิาการ
ได้ ทั้งในแง่ของระเบียบ เวลา และภาระในด้านการศกึษาของแตล่ะคน   หากพนักงานกลุ่มนี้             
ไม่ถูกเลิกจ้าง จะถือเปน็การเลือกปฏิบัตไิหม และถ้าหากการลาศึกษาต่อเป็นทางออกหนึ่ง               
เพื่อไม่ให้ถูกเลิกจา้ง ผมเชือ่ว่าช่วงตน้ปีนีจ้ะมีผู้ประสงค์ลาศึกษาต่ออีกเปน็จ านวนมาก 
  3.  การยกเลิกสัญญาจา้งอาจารย์ที่ไมไ่ด้ต าแหน่งทางวชิาการ จะช่วยใหเ้ราได้อาจารย์
ใหมท่ี่มีต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้นใหม ่ค าตอบทีแ่น่นอนคอืไม่ เรื่องแบบนี้ไม่ต้องฉลาดมาก
ก็รู้กนัครับ 
  4.  หากการใช้มาตรการนี้มีผลกระทบมากมายมหาศาลต่อมหาวทิยาลัยและอาจารย์
ขนาดนี ้มันถูกประกาศออกมาใช้ไดอ้ยา่งไร  อันนีผ้มก็ไม่ทราบจรงิๆ  วา่เล่นอะไรกันอยู่                      
แต่เอาเถอะครบัประกาศอะไรมาแบบคิดไม่ถ่ีถ้วนก็หาวิธแีกกั้นต่อไป 
 ………………. 
 ผมทราบดีครับวา่มหาวิทยาลัยต้องการกระตุ้นให้พวกเราท าผลงานทางวชิาการ เพื่อ
หน้าตาและคณุภาพของมหาวิทยาลัย ผมสนับสนุนและเห็นด้วย และก็มั่นใจวา่พวกเราหลายคน
ก็อยากมตี าแหน่งทางวชิาการที่สูงขึน้ ทั้งในการพัฒนาศักยภาพของมหาวทิยาลัยและคุณภาพ
ชีวติของอาจารย์เอง  
  ไม่มใีครอยากย่ าอยูกั่บที่ แต่การเอาสัญญาจ้างมาผกูกับต าแหน่งทางวชิาการแบบนีม้ัน
ไม่ใช่เรื่อง 
  แถมเวลามหาวทิยาลัยบอกว่าสนับสนุนการท าผลงานทางวชิาการของอาจารย์ทุกท่าน 
แต่พอมีคนได้ต าแหน่งข้ึนมา เงินก็จา่ยชา้แถมปัญหาค้างคาก็มากมาย (ไว้วันหลังจะเลา่เรื่อง
ของผมใหฟ้ัง) 

ไม่มีอะไรทิ้งท้ายมาก คนที่เค้าได้ต าแหน่งไปแล้ว  ช่วยจ่ายเงินไวไวด้วยครับ 
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 “...เวลาฉันจะเขียนอะไรก็จะต้องมีการเกริ่นน าเหมือนคนแก่ทั่วๆ ไป”...ย้อนไป

เมื่อประมาณสองสามสัปดาห์ก่อน ฉันทบทวนและหันกลับมาคิดกับตัวเองว่าจะหยุด

เขียนเพื่อเปลี่ยนอะไรต่างๆ ในมหาวทิยาลัยแห่งนี้แลว้ เพราะการยึดมั่นว่าการเขยีนจะ

เปลี่ยนองค์กรน้ัน ในความจริงมันไม่ไดเ้กดิขึน้โดยง่ายเลย มีงานเขียนมากมายเกดิขึน้

ในสังคมไทยที่สะทอ้นความล้มเหลวในหลายๆ ด้าน ไม่วา่จะเป็นด้านสังคม เศรษฐกจิ 

หรือการเมืองการปกครอง ซึ่งมันมีอทิธพิลต่อคนท่ัวไปที่ติดตามงานเขยีน แต่มันก็

ไม่ไดม้ีอิทธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารของผู้ปกครอง เฉกเช่นเดียวกันกับ

มหาวทิยาลัยแห่งนี้ บทความของฉันมีอิทธพิลต่อผู้อ่านท่ีติดตาม แต่ไม่มีอทิธพิล              

ตอ่ผู้บรหิาร ทัง้ที่ในความเป็นจริงเจตนารมณ์ท่ีฉันแฝงลงไปในทุกบทความ คอื                   

ฉันต้องการให้ผู้บริหารหันมาทบทวนการตัดสินใจด้านต่างๆ ให้เข้ารปูเข้ารอย

มากขึน้ (ซึ่งถ้าทา่นท าไดค้วามส าเร็จก็อยู่ในมือของท่าน) เชน่ เรื่องการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เรื่องเงินเดอืน (เรื่องนีส้ าคัญมาก) เรื่องหลักสูตร และอีกหลายๆ เรื่อง           

ที่ปรากฏอยู่ในบทความ   

 เอาล่ะ...แตถ่ึงแม้งานเขียนจะไม่ไดเ้ปลี่ยนอะไรก็คงต้องเขียนตามประสาคนแก่ 

“ว่างงาน” เหอะๆ!     

 มารอบน้ีดูจากชื่อคงรู้วา่ประเด็นไหนร้อนแรงที่สุด ณ ห้วงเวลาน้ี ฉันจะพา

ผู้อ่านมา “ถอดรื้อปรากฏการณ์ผ่านค าถาม” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

มหาวทิยาลัย และเกี่ยวขอ้งกับเรื่องส าคัญน่ันก็คือ “ระบบคุณธรรม” ปรากฏการณ์

ที่ว่า คอื “การสั่งลงโทษทางวินัย กับทา่นอดีตอธิการบดี” และ “การสั่งลงโทษทางวินัย 

กับอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวทิยาลัย” และในเวลาต่อมาคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์มีความเห็นให้ทัง้สองท่านกลับเขา้มาปฏิบัติหนา้ที่...  

“การกลับมาของท่านอดีตอธิการบดี”  
กับ “บทสะท้อนระบบคณุธรรมในมหาวิทยาลัย”  
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ฉันแอบตกใจ...คุณพระ!.. สมองของฉันประมวลเหตุการณ์และผุดค าถามขึ้น

ทันท ี“ระบบคุณธรรมในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีความน่าเชื่อถอือยู่หรือไม่?”    

นี่เราก าลังอยู่ในองค์กรท่ีใช้กฎหมายที่จริงๆ แล้วกฎหมายดังกล่าวมีไว้เพือ่คุม้ครอง

ระบบคุณธรรมในมหาวิทยาลัย แต่เรากลับเอากฎหมายนัน้มาใช้เป็นเครื่องมือ             

โดยการใช้ดุลยพินจิตคีวามที่เกินความเป็นจริงแลว้สง่ผลให้ผู้ที่ได้รับผลจาก                   

ค าสั่งลงโทษดังกล่าวได้รับความไม่เป็นธรรม  จนตอ้งไปขอความเป็นธรรมจาก                   

“องค์กรภายนอก” แล้วองคก์รภายในของเราละ่ ระบบคุณธรรมอยู่ท่ีไหน?                  

ที่พึ่งของเรามีหรือไม่?  

 ระบบคุณธรรมในมหาวิทยาลัยของเรามีปัญหาแลว้นะ ควรหันมาทบทวนกันดู

ซักหนอ่ย เราจะอยู่กันอย่างไร กับระบบแบบนี้ ค าถามของฉันคอื “ท่านไหวมั้ย” 

และยังมีคนอื่นๆ ท่ีถูกหรืออาจก าลังจะถูกด าเนินการทางวินัยแบบน้ีมีอีกหรือไม่  

ความเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาแก่ผูถู้กกระท า คอื ความรู้สึกท่ีตอ้งอยู่ในสังคม            

ณ เวลาที่เค้าเหล่าน้ันอยู่ระหว่างการถูกตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยจนถึงสิ้นสุด

กระบวนการที่มีค าสั่งลงโทษทางวินัย (ในกรณีที่เขา้เหล่านั้นเป็นผู้บรสิุทธิ์) ซึ่งจริงๆ 

เรื่องส าคัญอย่างนีต้อ้งรอบคอบ เพราะเรื่องบางเรื่องค าขอโทษ หรอืเงิน ก็ไม่อาจแก้ไข

สิ่งใดได้  

 ฉันมีอกีค าถามหนึ่ง แตฉ่ันคงไม่ไดร้ับค าตอบ แต่ค าตอบคงจะอยู่ในใจทุกคน 

ค าถามของฉันคือ “การลงโทษทางวินัยที่เกดิขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ท าให้มโนส านกึ

ของเราทุกคนมีความเชื่อถือตอ่ระบบคุณธรรมมากขึน้หรอืไม่? ทา่นคิดว่าการทุจรติ

ยังคงมีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้หรอืไม่? การทุจรติในหน้าที่ลดน้อยลงหรือไม่?                    

ไม่ต้องตอบฉันตอบตนเอง แลว้คุณจะรูว้่าระบบคุณธรรมในมหาวิทยาลัยของเรา              

เป็นอย่างไร...”  

 ค าถามสุดท้ายฉันคาใจมานาน....นับต้ังแต่ท่านอดีตอธิการบดีถูกถอด

ถอนให้พ้นจากต าแหน่ง...นับต้ังแต่วันนั้น...จนถงึวันนี้..... “มหาวิทยาลัยของ

เรามีการพัฒนาเปลีย่นแปลงไปอย่างไร?” 

“ยายบญุช”ู 
ณ บา้นหลังเกา่  9 มกราคม 2562 



สภาคณาจารย์และข้าราชการ             หน้า  7 

โครงการสร้างแรงจูงใจ สานสายใย 

รวมใจราชนครินทร์ สารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 
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ผศ. ดร. อุทัย  ศิริภักดิ์ 

ผศ.เพ็ญศรี  ปักกะสีนัง 
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