ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร

ความรูสึกของทาน ขณะทีท่ านดํารงตําแหนงอธิการ
ความรูสึกของผมขณะที่มาดํารงตําแหนงอธิการบดีที่กําแพงเพชรนะครับ จะขอเลายอนวาการ
เปนอธิการในสมัยกอนตางกับสมัยนี้ สมัยนั้นกรมการฝกหัดครูจะตั้งกรรมการขึ้นมาโดยมีรองอธิบดีเปน
ประธานกรรมการ แลวคัดเลือกรองอธิการจากวิทยาลัยครูตางๆ ตอนนั้นมีวิทยาลัยครูอยู ๒๙ แหง ผม
รักษาการอธิการอยูที่วิทยาลัยครูสุรินทร ทานอธิบดีในเวลานั้นทานเชิญผมไปพบและบอกใหผมไปเปน
อธิการโดยใหเลือกระหวางกําแพงเพชรกับจันทบุรี ผมเลือกวิทยาลัยครูกําแพงเพชร วันแรกที่ไปรับงาน
นัดกันไววาจะไปถึงประมาณสัก ๕-๖ โมงเย็น ปรากฏวาถึงเกือบ ๒ ทุม เพราะคนขับรถไมคอยรูเสนทาง
วิทยาลัยครูกําแพงเพชรในสมัยกอนมันไมเหมือนปจจุบันนี้ ถนนลูกรังลงขางๆ สะพานแลวผานเขาไปเปน
สวนกลวยแลวถึงเขาไปในวิทยาลัย พรรคพวกก็รออยู อาจจะเปนพรหมลิขิตหรืออะไรก็ไมรูจากจันทบุรีก็
เลยมาอยูกําแพงเพชร ก็รูสึกตื่นเตน เพราะวาเปนการรับตําแหนงอธิการเต็มตัว ครั้งแรกที่กําแพงเพชร
ซึ่งตอนนั้นก็ยัง ไมคอยเจริญ พื้นที่ ก็แปลกดีเพราะวา ๔๐๐ ไร มีคันดินลอมรอบหมดเลยแลวที่อาจจะ
เรียกวาทําใหชีวิตการเปนอธิการที่นั่นตื่นเตนก็มี เหตุการณเหมือนปจจุบันคือน้ําทวม กําลังไปทอดกฐินอยู
ที่วัดทุงเศรษฐี ก็มีชาวบานตะโกนวา น้ําปามาแลว น้ําปามาแลว เสียงดังซู ดังจริงๆ อยูที่วัดไดยินเลย
ก็รีบดํ าเนิ น การทอดกฐิ น ให เสร็ จ เรี ยบร อยไมถึง ๓๐ นาที ก็กลั บมาที่ วิ ท ยาลั ย รถตู นี่ ค รึ่ ง ล อรถแล ว
สํานักงานอธิการบดี น้ําทวมเขาไปเมตรครึ่ง ถึงบันไดขั้นที่ ๒ อาจารยที่ออกไปเที่ยวตอนกลางคืนจอดรถ
ไวที่สะพานกลับเขามา นั่งเรือเขามาเห็นแตหลังคารถ แลวบานอาจารยก็ทวมหมด บานอธิการก็เปนที่
แจกจายอาหารก็ตองไปยืมเรือมาอีกลําหนึ่งสําหรับซื้ออาหาร อันนั้นก็อาจจะเรียกวาเปนความประทับใจ
หรือวาความตื่นเตนอะไรก็ไมรูเพราะไมเคยประสบมา ก็เลยตัดสินใจโทรไปกรมการฝกหัดครูวาขอทลาย

คันดิน น้ําขังอยู ๓ วัน ก็ทลายคันดินออกไป ก็เรียกวาสถานการณก็กลับคืนมา ปลาที่เลี้ยงไวออกไปหมด
เลยชาวบานก็สนุกสนาน อันนี้ก็ถือวาความรูสึกครั้งแรกที่ไปอยูกําแพงเพชร ป ๒๕๒๓

การบริหารงานของทานเมื่อครั้งยังดํารงตําแหนงอธิการ
การบริหารงานขณะที่ดํารงตําแหนงอธิการ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ถาพูดโดยรวมถือวาไมมี
ปญหา หลักการที่ใชในการบริหารงานคือ ในสังคมวิชาการไมมีนาย มีแตลักษณะเปนแบบ  คือ
ผูนํา การทํางานก็คือมีแตเพื่อน เพื่อนรว มงาน เพราะฉะนั้น ถาเราคิดวาคนที่ทํา งานกับเราเปนเพื่อน
รวมงาน ปญหาก็จะไมมีเทากับเราคิดวาตัวเองเปนนาย เพราะฉะนั้นจะถือวาปญหาในการบริหารงานก็
เรียกวาไมมี เปนไปดวยความเรียบรอย ในการบริหารงานก็เหมือนลักษณะทั่วๆ ไป เพราะในสมัยกอน
วิทยาลัยครูก็มีรองอธิการ ๓- ๔ ฝาย วิชาการ บริหารแผน กิจการนักศึกษา ก็สวนใหญก็เราก็เลือกคนที่
มีความเปนผูนํา เพราะฉะนั้นถือวาการบริหารงานในกําแพงเพชรไมมีปญหา การบริหารงานก็ตามหลัก
ทั่วๆ ไป แตหลักหนึ่งที่ใชมากที่สุดก็คือ หลักมนุษยสัมพันธ เพราะวาการบริหาร ถาเราจะถามวาเปน
ผูบริหารทําอะไร ถาพูดใหสั้นที่สุด ผูบริหารก็คือ ใหทํางานตามวัตถุประสงคขององคกร เพราะฉะนั้นคนที่
จะใชคนใหทํางานก็ตองเขากับคนไดดี เพราะฉะนั้นหลักการที่ควรยึดก็คือหลักมนุษยสัมพันธ

ผลงานทีโ่ ดดเดนและเปนที่ประจักษ ขณะที่ด ํารงตําแหนงอธิการ
ในขณะที่ ดํ ารงตํ าแหนง อธิ การที่ กําแพงเพชร ผลงานที่กําแพงเพชร จะว ามี ม ากก็ม ากอยู น ะ
มีอันหนึ่งที่อยากจะเอยถึงก็คือ งานนบพระเลนเพลง งานนบพระเลนเพลงเกิดขึ้นในสมัยที่เปนอธิการอยูที่
กํ า แพงเพชร คื อ ต อ งยกให ท า นผู ว า เชาว วั ศ สุ ด ลาภา ท า นนี้ ท า นชอบไปอยู ที่ ไ หนท า นจะไปค น
ประวัติศาสตร พอมากําแพงเพชรก็ไปพบประวัติศาสตรเขียนไวบรรทัดหนึ่งวา ในวันเพ็ญเดือนสาม จะมี
การนบพระเลนเพลง นบพระก็คือการไหวพระบูชาพระ เลนเพลงก็คือการแสดง ทานก็เรียกประชุมหัวหนา
สวนงานของจังหวัด ผมก็เปนสวนหนึ่งเพราะเปนอธิการวิทยาลัยครู ก็แบงงานกัน นบพระก็เปนเรื่องของ
เทศบาล เลนเพลงคือการแสดงตางๆ ก็เปนเรื่องของวิทยาลัยครู แลวก็ในการจัดงานนบพระเลนเพลง
พิธีกวนขาวทิพย ไมใชขาวกระยาทิพยนะ เขาเรียกพิธีกวนขาวทิพย ซึ่งจะใชวัสดุในการกวนประมาณ ๖๐
อยาง ก็ใหภาควิชาคหกรรมไปหาขอมูลมา สําคัญที่สุดหนังสือพิมพเคยมาสัมภาษณเพราะในพิธีกวนตาม
ประวัติศาสตร ตองใชสาวพรหมจารี เขาก็มาถามวา ทานอธิการรูไดอยางไรวาสาวคนไหนพรหมจารี
หรือไม พรหมจารี ผมก็บอกวาหลักการก็งายๆ เลือกสาวที่อายุไมถึง ๑๖ คือประมาณ ๑๕ ป ถา ๑๕ ป
ลงมาก็ถือวาพรหมจารี เพราะวาถาใครไปทําอะไรคนที่ไมถึง ๑๕ ปนี่ติดคุก เพราะฉะนั้นก็เลยใชหลักการนี้
แลวพิธีกวนขาวทิพยหนักมาก ใหคณะวิทยาศาสตรฯ ไปทํากระทะเหล็กมา แลวก็ในการกวนก็ใชคน

ประมาณ ๕-๖ คน มีพาย ใชเวลาตั้งแตตอนเย็น ๖ โมงเย็น จนถึง ๖ โมงเชา ยิ่งมันจะเปนขาวทิพยมาก
ขึ้นเทาไหร ความเหนียวมันจะมากขึ้น เพราะฉะนั้นตองใชแรงคนกวนอยางมากเลย อันนี้ก็ถือวาเปนขาวที่
เรียกวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกอันหนึ่งก็คือซุมพระนั่นก็สรางขึ้นในสมัยที่เปนอธิการเพราะเปนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการวาสถานศึกษาทุกแหงควรจะมีพระไวใหสําหรับนักเรียนนักศึกษากราบไหว ก็เลยไป
ขอพระจากวัดลืมชื่อวัดไปแลว แลวก็มาทําซุมพระ ใหชางจากนครสวรรคมาทําซุมพระ เดี๋ยวนี้ก็คงเปนที่
เคารพสักการะอยู ชื่อพระพุทธวิธานปญญาบดี อีกอันหนึ่งที่กําแพงเพชรที่ไดทําไมรูวายังหลงเหลืออยู
หรือเปลา ที่กําแพงเพชรนี่เปนเมืองกลวยไข ซึ่งเปนที่เลื่องลือทั้งประเทศ ปรากฏวาในวิทยาลัยครู ไมมี
สวนกลวยไขเลยตอนนั้น ผมก็เลยไปบอกกับภาควิชาเกษตร เรานี่มันใกลเกลือกินดางรึเปลา พอบอก

ภาควิชาเกษตรซึ่งตอนนั้ น อาจารยจรินทรเปน หัวหนาภาควิชาเกษตรก็ทําการปลูกกลวยไขอ ยู ๑ ไร
แตก็โชคราย พอมันแกก็มีคนมาขโมยไปแทบจะไมไดกินเลย ถือวาทําบุญไป อีกงานหนึ่งก็คอนขางจะซบ
เซาก็คืองานกีฬาอาจารยของวิทยาลัยครูภาคเหนือ สมัยนั้นคือทุกๆปจะมีงานกีฬาอาจารย แลวก็วิทยาลัย
ครูแตละแหงก็เปนเจาภาพจัดงานกีฬาอาจารย ภาคเหนือทุกวิทยาลัยครูเริ่มจากนครสวรรค กําแพงเพชร
ลําปาง อุตรดิตถ เชียงราย พิษณุโลก ๗ แหง ก็ตองมารวมกันจัดงาน มันก็มาเวียนมาถึงกําแพงเพชร
เปน เจาภาพ เราก็ ไ ปดู จุด อ อนของที่แล ว ๆ มา พบว าจุด ออนของการจั ด การแข ง ขั น กี ฬาอาจารย คือ
การมารวมงานของอาจารยจากวิทยาลัยครูตางๆ นอย พอมาถึงวิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปนเจาภาพ เรา
ก็ปรับปรุงโดย ๑ คือใหนักศึกษาพลศึกษาเปนกองเกียรติยศถือธงชาตินําหนาขบวนประมาณซักเกือบ
๑๐๐ คน อันที่ ๒ คือการแสดง ขอใหภาควิชานาฏศิลปถือวาการแสดงในวันงานกีฬาอาจารยนี้ เปนสวน
หนึ่งของภาคปฏิบัติของวิชานาฏศิลป เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําใหดูเต็มไปหมดเลย คึกคัก แลวการเลี้ยงดูนี่
เราเตรียมการไวไงวาใหภาควิชาเกษตร เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาไวเลย หมูนี่คือทําอะไรเอามาใชหัน ปลาก็ยาง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงวากันงายๆ นะ กินไดทั้งวัน แลวก็เวลาวิทยาลัยครูตางๆ จะกลับเราก็เติมน้ํามันรถบัสให
เต็ มถั ง ทุกคั น ก็ เป น ที่เลื่ องลื อกั น ก็ จนในที่สุดรูสึกวาปตอไปจะเปนวิทยาลัยครูอุตรดิตถจัด เขาก็ม า
สัมภาษณแลวขอศึกษาดูงานใหทานอธิการเลาใหฟงวิธีการจัดงานอันนี้ก็ถือวาเปนไฮไลตที่เรียกวาฟนฟู
งานกีฬาอาจารยขึ้นมา
นึกขึ้นไดอีกอันที่ทําในสมัยนั้น คือเรื่องโสตทัศนศึกษาหรือเกี่ยวกับอุปกรณการสอน สมัยกอน
โนนเขาบอกวาถาจะไปดูเรื่องโสต เรื่องอุปกรณการสอนเรื่องอะไรใหไปดูที่วิทยาลัยครูนครสวรรค พอผม
มาอยูผมไดยินคํานี้ก็ทําไมเราไมทําบาง ก็ลงทุนทําที่อาคาร คณะครุศาสตร ชั้น ๓ ยาวเหยียดเลยทําเปน
หองเกี่ยวกับโสต มีแผนกฟลม มีหองอัดเสียง มีหองที่วาแสดงอะไรก็ได เชนวาภาควิชานาฏศิลปไปแสดง
แลวก็มีหองอัดเทปอัดอะไรตางๆ ลงทุนไปมากเหมือนกัน เปนลานนะตอนนั้น คนพอทราบขาว ตอนหลัง
มาก็เลยยายที่ มาดูแผนกโสตฯที่กําแพงเพชร อันนี้ก็ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะวาเราเนนเกี่ยวกับ
อุปกรณการสอน หรือวาวิธีการถายทอดความรู คือความรูสมมุติอยูที่หนึ่ง สมองคนอยูอีกที่หนึ่ง ทํายังไง
จะเอาความรู ไปพั ฒ นาสมอง มั น ก็ตองมีเทคนิค วิ ธี หรือมี ตัวที่ จ ะเอาไปทํ าอาจจะใช ปญหา อาจจะใช
อุปกรณ หรืออาจจะใชโปรเจคอะไรตางๆ ก็แลวแตเพื่อไปพัฒนาสมอง โดยนําความรูเปนตัวใหเขาได
เรียนรูจากเนื้อหา แตวาเปนการเรียนรูโดยผานทางสื่อก็คือลดบทบาทของครูลงไปครูก็ใหเปนเหมือนกับ
ผูกํากับ ไมใชเปนผูแสดง อันนี้ก็ถือวาเปนจุดที่ เรียกวาก็อาจจะเปนไฮไลต มีการปรับปรุงอาคาร เพื่อให

เปนสัดสวน เชน หองประชุมอาจารย หอประชุมใหญ อีกอยางหนึ่งเปนนโยบาย คือสถานศึกษานาจะมี
มนุษยสัมพันธกับหนวยงานอื่น เราก็ชวยเหลือทางไฟฟา เอาลูกเจาหนาที่ไฟฟามาเรียนวิทยาลัยครูบาง
เอาลูกผูบัญชาการเรือนจํามาเรียนวิทยาลัยครูบาง เอาลูกหลานของตํารวจมาเรียนที่วิทยาลัยครูบาง พอ
เรามีปญหาอะไร เราก็เปนสื่อสัมพันธที่จะไปขอความรวมมือกับเขาได

ในสายตาของทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีการเปลีย่ นแปลงอยางไรบาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง ถาพูดโดยรวมนะก็เปลี่ยนแปลง
มาก แล ว ถามว า แทบทุ ก วิ ท ยาลั ย ครู ก็ ก ลายเป น มหาวิ ท ยาลั ย คื อ อั น นี้ มั น เป น ความก า วหน า ของ
สถานศึกษา เปรียบเสมือนตนไมเมื่อเราปลูกลงไปแลวเมื่อมีปุยมีดินที่เหมาะสม มันก็ตองเจริญเติบโตแลว
ก็ แ ทบทุ ก แห ง มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศ หรื อ ในประเทศไทยนั่ น ก็ เ หมื อ นกั น ยกตั ว อย า งเช น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เริ่มตนก็คือเปนสถานที่เรียนเฉพาะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เริ่มตนเปนที่
เรี ย นเฉพาะทางสายครู แล ว ต อ มาเรี ย กว า ขยายขึ้ น พั ฒ นาขึ้ น ในที่ สุ ด ก็ มี ห ลายแขนง หลายคณะ
เพราะฉะนั้นวิทยาลัยครูก็เชนเดียวกัน เริ่มตนเปนวิทยาลัยครูมีอยู ๒๙ แหง ตอมามี ๓๖ แหง ตอมามี ๔๑
แหง แลวก็เปลี่ยนจากวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ คําวาสถาบันราชภัฏบางทีชาววิทยาลัยครูอาจจะไม
คอยเนนความสําคัญนะ แตความจริงก็อยากจะฝากไว เพราะวาคําวาราชภัฏเปนคําที่พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานใหเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ อันนี้นาจะถือวาเปนวัน
ราชภัฏ แปลตามตัวก็คือคนของพระราชา แลวทานพระราชทานใหเปนวันที่เหมาะสมมากคือวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๓๕ เพราะฉะนั้นถาเป นไปได ก็อยากใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง จัดงานวันราชภัฏ
ทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ แลวการเปนสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย บางทีตัวมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแตวา  ของอาจารยเปลี่ยนหรือไม อันนี้ยากที่จะตัดสินอีกเหมือนกัน เพราะวา 
ของสถาบันอุดมศึกษาเปนอีก  หนึ่ง มันไมเหมือนกับวิทยาลัยครู เพราะวาความเปนอุดมศึกษามี
ภารกิจที่แตกตางเพิ่มขึ้นจากวิทยาลัยครู โดยเฉพาะอยางยิ่งใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีมาตราหนึ่ง
รูสึกวามาตรา ๗ เนนไวมากเลยที่ตางกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏตองเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพราะฉะนั้นถาตาม พ.ร.บ. ราชภัฏ
แล ว จุ ด เน น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ไม ค วรจะทิ้ ง สายครู จุ ด เด น ของวิ ท ยาลั ย ครู น า จะไม ลื ม
การเปลี่ ย นแปลงของราชภั ฏ ไปสู ม หาวิ ท ยาลั ย เท า ที่ สั ง เกตแทบทุ ก แห ง จะเปลี่ ย นไปในรู ป ของ
 คือตึกอาคารมาก แตเนื้อในยังไมคอยแนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งคือเทคนิคเรื่องการเรียน
การสอน จุดเนนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรก็ดี หรือราชภัฏอื่นๆ ก็ดี ถามาเลนในเรื่องงานวิจัย
ซึ่งจะชวยประเทศชาติไดมาก ถาราชภัฏเราหันมาเลนเรื่องนี้ก็จะชวยสราง  ของตัวเองขึ้นมา เราไป
ทําเหมือนกับมหาวิทยาลัยใหญๆ คงจะลําบากเพราะวาเขาเกิดกอนเราแตเราสรางความเปนตัวของตัวเอง
จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งขึ้นมา อันนี้ก็นาจะดีกวา อีกอันหนึ่งก็อยากจะใหเปนความเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ผมเองมี โอกาสเป นกรรมการสภามหาวิท ยาลัยมา ๒ สมัยแลว ละ ตอนนี้ก็เปน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ก็ไดพยายามแนะนําพวกคณาจารยตางๆในการสราง
 ของตนเองขึ้นมาเพื่อเปนจุดขาย

