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บทนํา 
 เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) มีพัฒนาการและประวัติศาสตรของการตอสูเพื่อใหไดมา
ซึ่งเสรีภาพที่ยาวนาน ความคิดและแนวทางของเสรีภาพทางวิชาการที่เปนอยูในอดีตและดําเนินอยูในปจจุบัน
จําเปนตองมีการทบทวนเพื่อใหเกิดแนวทางของเสรีภาพทางวิชาการในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย
ซึ่งกําลังมีการเปลี่ยนแปลงความคิดทางดานบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูง หรือมหาวิทยาลัย และ
การแสดงออกของนักวิชาการในการวิเคราะห วิจารณปญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมนอกมหาวิทยาลัย โดย
ผานสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ อีกทั้งยังมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย ทําให
สถานการณของการเรียนรูของผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เสรีภาพที่จะเรียนของผูเรียนและเสรีภาพที่จะสอน
ของผูสอนจะเปนอยางไรในอนาคต ขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาประชาธิปไตย และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 
นักวิชาการจะไดรับการประกันเสรีภาพทางวิชาการอยางไรเพื่อใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ และเปน
ความหวังของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทย 
 

ความหมายของเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
 คําวา Academy มาจากภาษากรีก Akademia ซึ่งตั้งขึ้นตามชื่อผูกลาหาญ (Hero) ของทองถิ่นแหงหนึ่ง
ช่ือ Akademus หางจากกรุง Athens ประมาณ 2 ไมล เปนบริเวณทุงที่มีตนไม Olive ขึ้นอยูและ Plato ไดต้ัง
โรงเรียนขึ้นบริเวณนี้ เรียกช่ือโรงเรียนตามสถานที่ และตอมาชื่อนี้มีความหมายเปนสถานศึกษาชั้นสูง หรือ
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง เชน Police Academy และ Military Academy ซึ่งจะมีช่ือเฉพาะนําหนาแลวตาม
ดวยคําวา Academy นอกจากนั้นยังมีครอบคลุมไปถึงกลุมบุคคลที่เปนนักวิชาการและสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่
ทําการศึกษาวิทยาการทั้งดานวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร และสังคมศาสตรอีกดวย 
 เสรีภาพทางวิชาการ หมายถึง ความเปนอิสระในการสอนและความเปนอิสระในการเรียนรู โดยไมมีสิ่ง
ใดมาขวางกั้น เสรีภาพน้ีรวมถึงความเปนอิสระในการพูด เขียน พิมพ นับถือศาสนา ประกอบศาสนกิจ ซึ่งเปน
หลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตย ในประเทศสหรัฐอเมริกาศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (The US. Supreme 
Court) ใหเสรีภาพทางวิชาการอยูในความคุมครองของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ซึ่งวาดวยสิทธิมนุษยชนเปน 
“สิทธิ” อยางหนึ่งที่รัฐบาลจะตองคุมครอง รับรอง และจะละเมิดสิทธินี้แกประชาชนของตนไมได กิจกรรมใด 
หรือกฎหมายอื่นใดจะลิดรอนสิทธินี้ไมได กฎหมายและกิจกรรมที่ลิดรอนเสรีภาพทางวิชาการจะขัดกับ
รัฐธรรมนูญ และไมมีผลบังคับใชและตองยกเลิกไปในที่สุด 
 ความหมายของเสรีภาพทางวิชาการในเชิงปรัชญา หรือแนวคิดของเสรีภาพที่พึงมีของผูสอนและผูเรียน 
รวมทั้งสถานศึกษาในการดําเนินงาน และประกอบกิจกรรมมีทั้งแนวคิดในเชิงนามธรรมที่ไมสามารถสรางขึ้นให
เห็นเปนรูปธรรมได และแนวคิดที่สามารถทําการสรางเปนรูปธรรม หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติไดโดยมีหลักการ
ของแนวคิดที่เปนสิ่งที่กําหนดกิจกรรมหรือรูปธรรมที่สรางขึ้น เมื่อกลาวถึง “เสรีภาพ” มักจะมีคําวา “สิทธิ” อยู
ดวยเสมอ เสรีภาพทางวิชาการจึงเปน “สิทธิ” โดยขอบเขตดวยกฎหมายและคุณธรรมของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ผูเรียนหรือนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่จะประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน แสวงหาความรูและเผยแพร
ความรู โดยไมมีการควบคุม หรือสกัดกั้นกิจกรรมทางวิชาการเหลานี้ เสรีภาพทางวิชาการซึ่งคุมครองสิทธิของ



อาจารยที่ผานการประเมินและทดลองปฏิบัติงานแลว (Tenure) ที่จะทําการสอนแสวงหาความรูในมหาวิทยาลัยที่
ทํางานอยูตราบเทาที่ยังมีความสามารถที่จะทํางานไดโดยไมเปนที่เสื่อมเสีย เสรีภาพทางวิชาการมีขอบเขตจํากัด
ในลักษณะของการปฏิบัติหนาที่เปน “วินัย” หรือ “จริยธรรม” ของอาจารยมหาวิทยาลัยอีกดวยเชนกัน เสรีภาพทาง
วิชาการตองไมเปนการผิดจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีขอตกลงวา 
 1.  อาจารยมหาวิทยาลัยจะตองสอนในรายวิชาของหลักสูตรใหบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร ไมใช
สอนในสิ่งที่ตองการสอนหรือพอใจที่จะสอนเทานั้น 
 2.  การสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยในหองเรียนตองไมใชหองเรียนเปนสถานที่ในกิจการอื่นที่ไม
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 3.  ตองแยกแยะบทบาทสวนตัวหรือสถานภาพสวนตัวกับบทบาท และสถานภาพของการเปนอาจารย
มหาวิทยาลัยใหชัดเจน 
 การใชเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยในแนวทางที่ผิดจริยธรรมและคุณธรรมของการเปน
อาจารย หรือเปนนักวิชาการ ผูทรงปญญา โดยสอนในสิ่งที่ตนเองอยากสอนในแงของการชักจูง ปลุกระดม หรือ
ลางสมอง เปนที่ไมยอมรับในสังคมประชาธิปไตย ประเทศในคายคอมมิวนิสตในอดีตเคยใชวิธีการเหลานี้สอน
ผูเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนการไมสมควร นอกจากจะไมทําใหบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรแลวยังใช
หองเรียนไปในแนวทางที่ผิดจุดประสงค สวนสถานภาพของอาจารยกับสถานภาพสวนตัว อาจารยมหาวิทยาลัย
ตองวางตัวใหเหมาะสมกับบทบาทเพราะบางครั้งผูเรียนอาจจะมีความสัมพันธสวนตัวเปนญาติ เปนเพื่อน เปน
ผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา ในการดําเนินงานทางวิชาการแลวไมใชเสรีภาพในการพิจารณาผลการเรียน
โดยมีเงื่อนไขของความสัมพันธสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ หรือใชเสรีภาพในการพิจารณาผลการเรียนเพื่อ
ผลประโยชนหรือสรางความนิยมใหกับตนเอง 

ความเปนมาของเสรีภาพทางวิชาการในอดีต 
 เสรีภาพ เปนสิ่งที่ประชาชนไดตอสูเพื่อใหไดมาโดยเฉพาะการตอสูกับผูมีอํานาจปกครอง ความเปน
อิสระทําใหเกิดเสรีภาพ และประเทศหรือประชาชนที่ไดรับเสรีภาพจะตองตอสูเพื่อใหไดมาและปกปองรักษาไว
อยางมั่นคง เสรีภาพทางวิชาการก็เชนเดียวกัน มีการตอสูแลกดวยชีวิตและอิสรภาพเพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพนี้
เชนกัน Socrates ถูกฆาตายโดยผูปกครองชาว Athenian ขณะนั้น เพราะคําสอนของ Socrates ซึ่งกลาวหาวาทํา
ใหความคิดของเยาวชนไปในทางเสื่อมเสีย ในยุคกลาง Peter Abelard และ Marsilius แหง Padua มีปญหากับ
ผูนําสอนศาสนาในขณะนั้น เรื่องคําสอนโดยกลาวหาวาคําสอนของ Abelard ผิดจารีตประเพณี และ Marsilius 
ซึ่งเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัย ปารีส (University of Paris) ตองลี้ภัยไปอยูประเทศเยอรมนี ทางดานวิทยาสา
สตร Galileo คนพบวาโลกเปนดาวเคราะหดวงหนึ่งในจักรวาลถูกตอตานและหนังสือของเขาไมไดรับการ
เผยแพรโดยศาลในขณะนั้นเปนผูสั่งยับยั้งการเผยแพร 
 ความคิดเรื่องเสรีภาพทางวิชาการไดรับการกลาวถึงอีกครั้งในทัศนะใหม เมื่อมีการกอต้ังมหาวิทยาลัย 
Leiden ใน Holland ป ค.ศ.1575 (University of Leiden) ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะไมไดรับเสรีภาพเต็มที่แต
รัฐบาลและศาสนาเขาไปควบคุมนอยที่สุด เมื่อครั้งเริ่มกอต้ังแตตอมาในตนคริสตศตวรรษที่ 17 ศาสนาก็เขาไป
ครอบงําโดยกลุม Calvinists ทําใหมหาวิทยาลัยอยูในระเบียบของผูนําศาสนาในยุคนั้นอีกครั้ง ตอมาในชวงหลัง
คริสตศตวรรษที่ 17 ในป ค.ศ. 1667 ไดมีการเสนอรูปแบบของมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศเยอรมนี โดย Baron 
Bengt Skytt ชาว Swede ไดชักชวนให Frederic William ซึ่งเปน The Great Elector of Brandenburg ใหการ



สนับสนุนการกอต้ังมหาวิทยาลัยที่มีเสรีภาพทางวิชาการในการสอนและการเรียน แตมหาวิทยาลัยในอุดมคติก็
ไมไดเกิดขึ้น แตเปนตนแบบความคิดของมหาวิทยาลัยในเยอรมนีตอมา 
 ผูบุกเบิกเสรีภาพทางวิชาการอีกคนไดแก Christian Thomasius ซึ่งสอนอยูในมหาวิทยาลัย Leipzig 
(University of Leipzig) ไดทําการบรรยายเปนภาษาเยอรมันแทนที่จะเปนภาษาลาติน ในป ค.ศ.1687 ทําใหเขา
ไดรับโทษถูกไลออกจากมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม Thomasius และคณะไดไปสอนอยูที่มหาวิทยาลัย Halle 
(University of Halle) ซึ่งกอต้ังในป ค.ศ.1694 ในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 เสรีภาพทางวิชาการไดถูกนํามากลาวถึง
เปนหลักในการจัดการเรียนการสอนอีกในมหาวิทยาลัย GÖttingen (University of GÖttingen กอต้ังเมื่อป ค.ศ.
1737) และในยุโรปมีรายงานในป ค.ศ.1792 โดยขุนนาง Condoret เปนนักวิชาการชาวฝรั่งเศส (Marquis de 
Condoret) เขาไดเสนอความคิดจากแรงบันดาลใจของเขาเมื่อมีการปฏิวัติในฝรั่งเศส (France Revolution) โดย
ตองการใหการศึกษาเปนอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล ศาสนา และหนวยงานใดๆ จากภายนอก รวมทั้งความ
คิดเห็นและทัศนะของประชาชนดวย แตฝรั่งเศสก็ไมไดนําความคิดนี้ไปใช Napoleon ไดจัดรวมการศึกษาเปน
แบบศูนยกลาง (Centralization) ในระดับอุดมศึกษาและออกนโยบายจํากัดเสรีภาพทางวิชาการตางๆ มากมาย 
 สวนเยอรมนีขณะที่ Napoleon ของฝรั่งเศสปกครอง Prussia ไดต้ังมหาวิทยาลัย Berlin (University of 
Berlin) ขึ้นในป ค.ศ.1811 และที่แหงนี้เสรีภาพทางการสอนและเสรีภาพทางการเรียนไดนํามาใชและปฏิบัติจริง 
เรียกหลักการนี้เปนภาษาเยอรมันวา Lehrfrlhelt und Lernfrelhelt (Freedom of Teaching and Learning) โดย
มีอธิการบดีช่ือ Johann Gottlieb Fichte เปนผูเสนอความคิดเสรีภาพทางวิชาการนี้ โดยเขากลาววา “มหาวิทยาลัย
จะบรรลุเปาหมายทางวิชาการไดตองมีความเปนอิสระจากการควบคุมจากภายนอก และมีเสรีภาพทางวิชาการท่ี
กวางไกล” ผูที่มีความคิดดานเสรีภาพทางวิชาการอีกทานหนึ่งคือ Thomas Jefferson ประธานาธิบดีคนที่ 3 ของ
สหรัฐอเมริกา เมื่อมหาวิทยาลัย Virginia (University of Virginia) เริ่มเปดการเรียนการสอนในป ค.ศ.1819 เขา
กลาวความตอนหนึ่งวา “...สถาบันการศึกษาใหมท่ีเกิดขึ้นจะตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพทางความคิดของ
มนุษยชาติ...” Jefferson เปนประธานาธิบดีผูประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 
 เมื่อกลาวมาถึงคริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 เสรีภาพทางวิชาการมีการพัฒนาเปนระยะ ๆ มีทั้งปญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนา มีปญหาดานเชื้อชาติ การแบงแยกชนชั้นในการศึกษาขึ้น ผลกระทบถึงเสรีภาพในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  การเมืองเขาแทรกแซงสถานศึกษาอยางรุนแรงในเยอรมนี อาจารย Jacob และ 
Wilhelm Grimm ถูกไลออกจากมหาวิทยาลัย GÖttingen ในป ค.ศ.1837 เพราะตอตานการยกเลิกรัฐธรรมนูญของ
กษัตริยแหง Hannover และในอังกฤษขอบังคับศาสนาที่มีตอการศึกษาทั้งผูสอนและผูเรียนในมหาวิทยาลัย 
Oxford และ Cambridge กวาจะไดยกเลิกจนถึงป ค.ศ.1871 ในอังกฤษ อเมริกา และประเทศอื่นๆ อาจารย
มหาวิทยาลัยเห็นดวยกับทฤษฎีของ Darwin ถูกไลออกหรือโดนสอบสวน จนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 แรงตอตาน
การสอนทฤษฎีของ Darwin ยังคงอยูจนกระทั่งป ค.ศ.1925 มีการพยายามจะยกเลิกกฎหมายของ Tennessee ที่
หามสอนทฤษฎีพัฒนาการของ Darwin (The Scopes Trial in 1925) แตไมประสบความสําเร็จ 
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 อาจารยและครูไดรับการขมขูโดยเปนผูตองสงสัยวาจะไมมีความรักชาติ
และทําตัวเปนสายลับ ในชวง ค.ศ.1930–1940 กฎหมายสหรัฐกําหนดใหครูตองสาบานตนเขารับตําแหนงกอนวา
จะจงรักภักดีตอประเทศชาติ เพราะชวงขณะนั้นลัทธิคอมมิวนิสตกําลังแพรหลายมากและกฎหมายการศึกษาเพื่อ
การปองกันประเทศป ค.ศ.1958 (The National Defense Education Act of 1958) บังคับใหนักศึกษาที่ไดรับ



ทุนการศึกษาจากรัฐบาลตองสาบานตนวาจะจงรักภักดีตอประเทศชาติ และแมการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรก็
เชนกัน National Science Foundation ปฏิบัติกับผูเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาเชนเดียวกัน 
 ปญหาดานความมั่นคงของชาติกับเสรีภาพทางวิชาการทําใหศาลสูงสหรัฐอเมริกาพิจารณาหามครูใน
โรงเรียนสนับสนุนการตอตานรัฐบาลหรือการลมลางรัฐบาลโดยวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมาย คณะผูพิพากษาไม
ถือวาเสรีภาพทางการพูดเกี่ยวของกับการสอนของครูในโรงเรียน ในป ค.ศ.1592 (กรณี Adler V. Board of 
Education of New York) และศาลสูงสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1957 ไดพิจารณากรณี Sweezy V. New 
Hampshire โดยศาลไดพิจารณาพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลประจํารัฐ ในกรณีที่อาจารยมหาวิทยาลัยผูหนึ่ง
ปฏิเสธที่จะตอบคําถามและใหการถึงความสัมพันธของเขากับพรรคกาวหนา (Progressive Party) และคํา
บรรยายของเขาในมหาวิทยาลัย ใน ค.ศ.1958 กรณี Beilan V. Board of Education of Philadelphia ศาลสูงถือ
วาเปนสิทธิของครูผูหนึ่งที่จะไมตอบคําถามโดยไมถือวาไรความสามารถในกิจกรรมที่เขาทําขึ้นเกี่ยวกับ
คอมมิวนิสต 
 จะเห็นไดวาเสรีภาพทางวิชาการในสหรัฐอเมริกาไดรับอิทธิพลอยางมากจากศาลสูงของประเทศในการ
ตีความหมายของเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งเกี่ยวพันกับเสรีภาพในการพูด การพิมพ และการเผยแพรความคิด การ
จํากัดเสรีภาพทางวิชาการของครูในโรงเรียนมีมากกวาอาจารยในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพราะผูเรียนมีวุฒิ
ภาวะตางกัน ในโรงเรียนครูจําเปนตองสอนตามหลักสูตรและแบบแผนที่รัฐบาลกําหนด แตในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยผูเรียนมีวุฒิภาวะสูงกวา สามารถจะพิจารณาเองไดถึงความถูกตองเหมาะสมและเลือกเรียนเฉพาะสิ่ง
ที่ตนเองตองการ และเลือกจะเชื่อถือในสิ่งที่ตนเองเห็นวามีเหตุผลสอดคลองกับความคิดของตนเอง 
 
เสรีภาพทางวิชาการของประเทศไทยในปจจุบัน 
 ประเทศไทยถึงแมจะมีมหาวิทยาลัยมาไมถึง 100 ป และรูปแบบของการเปนมหาวิทยาลัยของไทยเปน
การกอต้ังขึ้นโดยรัฐบาลเปนสวนใหญ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่งจะตั้งขึ้นไดไมนาน การพัฒนาการของ
สถาบันอุดมศึกษาของไทยจึงมีประวัติศาสตรไมยาวนานนัก นักวิชาการหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยของไทยใน
อดีตมีเสรีภาพอยูในกรอบของระบบราชการ  อาจารยมหาวิทยาลัยไดรับอิทธิพลจากการเมืองเชนเดียวกับ
ประวัติศาสตรของยุโรปและอเมริกาเชนกัน เสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยไทยเริ่มมีการกลาวถึง
อยางจริงจังในชวงของการมีเสรีภาพทางการเมือง เมื่อใดที่ประเทศตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการ
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปและจํากัดขอบเขตเฉพาะในหองเรียนหรือ
ในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อการปกครองเปนประชาธิปไตย รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง กิจกรรมทางวิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัยจึงเริ่มขยายตัวออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น เสรีภาพทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พิจารณาไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1. เสรีภาพของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนนิติ
บุคคล มีฐานะเทากับกรม มีพระราชบัญญัติเฉพาะของแตละสถาบัน ถือวามีเสรีภาพในการบริหารและดําเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษาไดในกรอบของกฎหมายที่ใหอํานาจไว นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติทบวงมหาวิทยาลัยยังได
มอบอํานาจบางอยางใหกับมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา เชน การอนุมัติหลักสูตร การบรรจุและแตงตั้งขาราชการ 
การอนุมัติผูจบการศึกษา และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ เปนตน แตอยางไรก็ตามทบวงยังคงมีอํานาจในการ
ควบคุมและดูแลอยู เชน การอนุมัติหลักสูตร ทบวงจะมีเกณฑการพิจารณาหลักสูตรใหเปนกรอบแกมหาวิทยาลัย
ในการพิจารณา และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแลวถาตองการให ก.พ. รับรองและกําหนดอัตราเงิน



กับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรทบวงยังคงอํานาจในการพิจารณาหลักสูตรกอนจะนําเสนอ ก.พ. นอกจากนี้การ
บรรจุแตงตั้งขาราชการระดับสูง และตําแหนงศาสตราจารยทบวงยังคงอํานาจในการพิจารณาตําแหนงเหลานี้ 
อยางไรก็ตาม เสรีภาพของสถาบันการศึกษาแตละแหงจะขึ้นอยูกับพระราชบัญญัติของสถาบันแหงนั้น ซึ่งอาจจะ
มีความแตกตางกันบางในรายละเอียดในแตละสถาบันของสถาบันการศึกษาที่เปนนิติบุคคลจึงอยูภายในขอบเขต
ของกฎหมายหรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันการศึกษาแหงนั้น 
 2.  เสรีภาพของอาจารยในมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาจารยเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่ของมหาวิทยาลัย 
ไดแก การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามกระแสความตองการของประชาคมโลก กิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอาจารยเปนผูมีสวนรวม
ผลักดันใหเกิดขึ้นเปนสวนมาก เสรีภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยในเชิงวิชาการมีสวนสัมพันธกับ “สิทธิ” และ 
“หนาที่” ในเบื้องตน ถึงแมอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐจะเปนขาราชการแตการปฏิบัติหนาที่สอนมีเสรีภาพมาก 
การพิจารณาเลือกเนื้อหาวิชา ตํารา เทคนิควิธีการสอน สื่อการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยไมตอง
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอนที่จะทําการสอนเหมือนกับระบบราชการทั่วไป หลักสูตรและเนื้อหาของ
รายวิชาในมหาวิทยาลัยจะกําหนดกรอบไวกวาง ๆ ใหอิสระแกผูสอนและกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถปรับ
ใหเหมาะสมไดกับสถานการณตาง ๆ  เสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยจะมีมากกวาครูในโรงเรียน
ประถมและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีเสรีภาพทางวิชาการมากกวาอาจารยในวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทาง สวนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทบวงมหาวิทยาลัยยังคงควบคุมคุณภาพทางวิชาการโดยการ
ตรวจสอบการสอน การเรียน การสอบ และการประเมินผลผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อประกันคุณภาพทาง
วิชาการ การมีเสรีภาพทางวิชาการจะชวยใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการ ถามีการจํากัดขอบเขตของการศึกษา
คนควา วิจัยแลว การพัฒนาองคความรูและคนพบสิ่งใหม ๆ  จะเกิดขึ้นไดยาก นอกจากนี้การจํากัดขอบเขตของ
การศึกษาจะทําใหอาจารยมหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนผูทรงปญญาไมไดใชความสามารถทางปญญาที่มีอยูไดเต็มที่ 
การเปดโอกาสใหมีเสรีภาพทางวิชาการนั้นอาจารยมหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะศึกษาและเผยแพรเรื่องราวหรือขอ
คนพบอยางถูกตอง ไมมีอิทธิพลใดๆ มาบีบบังคับใหการรายงานผลการศึกษาและคนควาบิดเบือนไปจากความ
จริง การควบคุมจากภายนอกและภายในตองไมมีอิทธิพลตอการศึกษาคนควาและเผยแพรวิชาการแกสังคม ใน
ปจจุบันจะพบวาอาจารยมหาวิทยาลัยไดใชสื่อสารมวลชนเผยแพรวิชาการทั้งทางตรงและทางออม จนเกิดเสียง
วิพากษวิจารณจากผูเสียผลประโยชนจากการเผยแพรวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย ปรากฏการณดังกลาวเปน
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ในอดีตที่นักวิชาการมักจะถูกมองจากผูมีอํานาจปกครองวาเปนผูสรางความวุนวาย
ใหกับสังคม เปนผูติดอาวุธทางความคิดใหกับประชาชน ทําใหประชาชนฉลาดขึ้น สรางความลําบากใหกับผูที่ทํา
หนาที่ปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง ความวุนวายทางการเมือง การเดินขบวนและประทวง
เริ่มตนจากนักศึกษา โดยมีอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูอยูเบื้องหลังของพลังประชาชนคอยใหคําปรึกษาและชี้นํา 
เมื่อมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยไดรับการคุมครองมากกวา เมื่อมี
รัฐบาลที่มาจากการยึดอํานาจการบิดเบือนทางวิชาการโดยอาจารยมหาวิทยาลัยบางกลุมเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ทําไดยากขึ้นเพราะจะมีการเสนอความคิดในเชิงวิชาการในหลายแงมุม ผลดีจะเกิดขึ้นกับประชาชนและประชาชน
เปนผูตัดสินใจเลือกแนวทางที่ถูกตองตามระบอบประชาธิปไตย จากการติดตามความเคลื่อนไหวของประชาชน
ทางดานความคิดตอปญหาหนึ่งประชาชนเริ่มไดรับขอมูลจากนักวิชาการมากขึ้น สงผลใหกระแสความคิดของ
ประชาชนอยูบนพื้นฐานของวิชาการมากกวาพื้นฐานของอารมณและผลประโยชน  นอกจากนี้รัฐบาล



ประชาธิปไตยนิยมใชหลักวิชาการหรือเรียกวา “หลักการ” ในการแกปญหาซึ่งบางครั้งยังไดรับการตอตานจาก
กลุมผลประโยชนที่ไมนิยมใชหลักวิชาการในการแกปญหาที่ซับซอน 
 3.  เสรีภาพทางวิชาการของผูเรียนจากความหมายของเสรีภาพทางวิชาการไดครอบคลุมไปถึงเสรีภาพ
ในการเลือกเรียนในสิ่งที่ผูเรียนแตละคนสนใจ นอกจากในหลักสูตรจะมีวิชาเลือกใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความตองการแลว เสรีภาพของผูเรียนในมหาวิทยาลัยในการแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรม การทดลอง ศึกษา 
คนควา วิจารณ ซึ่งเปนเสรีภาพขั้นมูลฐานที่จะตองไดรับการคุมครอง เสรีภาพทางวิชาการของผูเรียนที่จะสืบคน
แหลงขอมูลที่ตองการและการไดรับการจัดสรรสถานการณและทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมตองมีความเสมอ
ภาค ไมมีการแบงแยกโดย เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การแยกการศึกษา (Segregation) ถึงแมจะมีเสรีภาพเทาเทียมกัน 
(Equal but Separate) ไมสรางใหเกิดผลดี สหรัฐอเมริกาเคยใชนโยบายนี้กับชนผิวดํา แอฟริกาก็ใชนโยบายนี้
เชนกัน เสรีภาพทางวิชาการของผูเรียนยังครอบคลุมไปถึง “สิทธิ” ที่จะไดรับการสอนและไดเรียนในสิ่งที่ถูกตอง
และดีงามโดยไมมีการบังคับ การพิจาณาตัดสินคุณคาเปนเสรีภาพของผูเรียนโดยตรงที่จะยอมรับ เช่ือถือ หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ตามความสมัครใจ กิจกรรมทางวิชาการนอกเหนือจากหลักสูตรจึงเปนกิจกรรมดวยความ
สมัครใจ 
 
เสรีภาพทางวิชาการในอนาคต 
 ความคิดในการจัดรูปแบบบริหารอุดมศึกษาใหมเริ่มจากการใหอิสระ และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปจนถึงการ
จัดตั้งรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ซึ่งอาจารยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลไมเปน
ขาราชการเหมือนกับสถานภาพของอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ การคุมครองเสรีภาพทางวิชาการและความ
มั่นคงในวิชาชีพจะตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหอาจารยมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลมีเสรีภาพทาง
วิชาการมากกวาอาจารยที่เปนขาราชการจึงจะบรรลุเจตนารมณของความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
วิชาการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล การมีเสรีภาพที่กวางขวางโดยไมมีอิทธิพลทั้งจากภายในและ
ภายนอกแทรกแซง รวมทั้งการคุมครอง “สิทธิ” และเสรีภาพของอาจารยมีแบบอยางใหศึกษาไดในตางประเทศ 
การคุมครองอาจารยมหาวิทยาลัยกับเสรีภาพทางวิชาการเปนสิ่งที่เกี่ยวของกันอยูเสมอ สถานภาพของอาจารยที่
ผานการประเมินและทดลองงานแลว (Tenure) มีความมั่นคงในการทํางานเพื่อศึกษาคนควาและวิจัยมากนอย
อยางไร สวนผลการศึกษาและการเผยแพรวิชาการของอาจารยถาขัดกับนโยบายของผูบริหาร การกลั่นแกลง หรือ
กีดกันความกาวหนา ตลอดจนการไดรับความยุติธรรมในกรณีเกิดกรณีพิพาทมีมาตรการอยางไรทั้งหลักการและ
วิธีปฏิบัติ 
 สมมุติฐานและแนวโนมของเสรีภาพทางวิชาการในอนาคตของอาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของเอกชนเปนดังนี้ 
 1.  อาจารยมหาวิทยาลัยมีเสรีภาพทางวิชาการและจะมีการเผยแพรทางวิชาการมากขึ้นตอปญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคมที่สงผลตอสวนรวม 
 2.  อิทธิพลของการเมืองจะเขามาแทรกแซงเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้น ถานักวิชาการเผยแพรผลงาน
วิชาการที่ทําใหเสียดุลยภาพของการเมืองและการปกครอง 
 3.  การเมืองภายในมหาวิทยาลัยจะมีกระแสรุนแรง และอิทธิพลของการเมืองในมหาวิทยาลัยจะสงผล
ตอคุณภาพทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการ 



 4.  เสรีภาพในการเลือกเรียนของผูเรียนจะมากขึ้นในขณะที่โอกาสจะไดเรียนในสิ่งที่ตองการเรียนของ
ผูเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําจะลดลง 
 5.  การเผยแพรงานวิชาการและการบริการวิชาการแกสังคมจะไดรับการสงเสริมถาสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล 
 6.  จะมีสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งที่กอต้ังใหมและปรับเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษา
ที่มีอยูแลว ตลอดจนขยายเครือขายของมหาวิทยาลัยปจจุบันถือเปนการเพิ่มแหลงเสรีภาพทางวิชาการ 
 7.  ศาลยุติธรรมจะเขามามีบทบาทในขอพิพาทในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น 
 8.  จะมีการใชเทคโนโลยีในการคนควาเผยแพรวิชาการไดรวดเร็วขึ้น 
 9.  จะมีกติกาสากลของอาจารยมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิชาการที่ตองติดตอกับ
ตางประเทศ 
 10.  จะมีการประสานผลประโยชนของอาจารยมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจมากขึ้น 
 11.  จะมีองคกรที่ทําหนาที่คุมครองเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยโดยตรงเกิดขึ้น 
 สมมุติฐานและแนวโนมดังกลาวเกี่ยวของกับเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยเปนแนวคิดที่
รอการทดสอบหรือรอเวลาดูผลในระยะ 10 ปขางหนา 
 
สรุป 
 เสรีภาพทางวิชาการเปนเสรีภาพพื้นฐานสวนหน่ึงของมนุษยชาติในการที่จะถายทอดความรูและเรียนรู
ในสิ่งที่แตละบุคคลปรารถนาโดยไมมีอะไรมาขวางกั้นภายใตขอบเขตของเสรีภาพทางวิชาการที่ไมจํากัด โดยไม
ละเมิดเสรีภาพของผูอื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร การตอสูเพื่อเสรีภาพทางวิชาการเปนศักดิ์ศรีและคุณคา
ของนักวิชาการทั้งหลายที่ไดเสียสละมาแลว ในอดีตการไดมาซึ่งเสรีภาพในการสอนและการเรียนเปนกาวแรก
ของการมีเสรีภาพทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การแสวงหาเสรีภาพเปนความดิ้นรนของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบันและคาดหวังจะมีตอไปในอนาคต การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการและจัดการ
มหาวิทยาลัยควรอยูบนพื้นฐานของความตองการในการพัฒนาความสามารถทางปญญาของมนุษยใหมีอิสระใน
การคิด คนควา วิจัย ถายทอด และเผยแพรองคความรูใหเกิดประโยชนนําความผาสุกมาสูมวลมนุษยชาติ 
การศึกษาคนพบในปจจุบันสรุปวาความตองการของมนุษยไมมีที่สิ้นสุดเชนเดียวกับความตองการในการเรียนรู
และคนพบสิ่งใหม แตมีเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการคนพบสิ่งใหมนั้นตองเกิดจากความเปนอิสระและมีเสรีภาพของ
ปญญาที่จะไมถูกสกัดกั้นหรือครอบงํา แหลงความรูที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้มหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูใหมที่
สําคัญ การมีเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยเปนการใหโอกาสสรางผลผลิตทางปญญาขึ้นเพื่อ
ประโยชนของมวลมนุษยชาติในที่สุด การคุมครองและประกันเสรีภาพทางวิชาการจําเปนที่รัฐบาลจะตองให
หลักประกันที่มั่นคง ในขณะเดียวกันการปองและรักษาเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยเองจะตอง
ดําเนินควบคูไปดวยบนพื้นฐานของจริยธรรมและสถานภาพของการอยูในชุมชนผูทรงปญญา (Community of 
Scholar) 
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