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คํ านํ า

บทความที่รวบรวมตีพิมพในหนังสือเลมนี้ มีแหลงที่มา 3 แหลง บทความ 
สวนใหญตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสารรายคาบมากอน บทความสวนนี้มุงตลาดวงกวาง  
บทความสวนนอยเปนงานวิชาการและบันทึกการอภิปรายในที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเผยแพร 
อยูในวงแคบ หนงัสือเลมนี้นับเปนหนังสือวาดวยการศึกษาเลมที่สามของผูเขียน ตอจากทศันะทาง
การศึกษา (2518) และ เศรษฐศาสตรการคลังวาดวยการศึกษา (2519)

แมวาเศรษฐศาสตรการศึกษาเปนสาขาวิชาที่ผูเขียนมีผลงานทางวิชาการเมื่อแรก
กลบัจากการศกึษา ณ ประเทศอังกฤษในป 2515 แตหลังป 2522 ผูเขียนมิไดมีงานวิชาการ 
ในสาขาวิชานี้อีกเลย จวบจนกระทั่งป 2538 จึงหวนกลับมาติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 
ในสาขานี้อีกครั้งหนึ่ง

ผู เขียนมีโอกาสชวยงานวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของสํ านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาติในป 2517 และมีโอกาสชวยงานทบวงมหาวิทยาลัยหลายกรรม
หลายวาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคณะทํ างานเพื่อจัดทํ าขอเสนอการเปลี่ยนแปลงระบบการ 
คัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยของรัฐในป 2523 อันประกอบดวย ดร.พจน สะเพียรชัย  
ดร.โคทม อารียา และผูเขียน คณะทํ างานกํ าหนดหลักการสํ าคัญวา การสอบคัดเลือกมิควรมีผล 
ในการก ํากบัการเรยีนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยเหตุดังนั้น จึงใหนํ้ าหนักคะแนน
สอบจากโรงเรียนสูงถึง 50% ของคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัยทั้งหมด ทบวงมหาวิทยาลัยนํ าขอ
เสนอนีไ้ปนัง่ทบัไวเปนเวลานาน กวาจะเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย
ไดกเ็ปนป 2543 ภายหลังจากที่มีรายงานขอเสนอมาแลวถึง 20 ป

ผูเขยีนมโีอกาสชวยงานบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะเศรษฐศาสตรหลายวาระหลายตํ าแหนง แตงานที่ผูเขียนภาคภูมิใจมีอยูเพียง 2 งาน งานแรก
ไดแก โครงการรับนักศึกษาจากชนบทซึ่งริเร่ิมในขณะที่ผูเขียนดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการรับ 
นักศึกษาเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในยุคที่ศาสตราจารยดร.ปวย อ้ึงภากรณ ดํ ารงตํ าแหนง
อธกิารบดรีะหวางป 2518 –2519 งานชิ้นที่สองไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอัตราคาบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 2538 ในขณะดํ ารงตํ าแหนงรองอธิการบดี 
ฝายพัฒนาและเทคโนโลยีในยุคที่อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ ดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี การ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งสองเปนผลจาการสั่งสมความรูและขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ไทย นับเปนตัวอยางของการนํ าทฤษฎีและขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยมาใชในการ
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การศึกษากับสังคมไทยในยุคโลกานุวัตร1

1. บทนํ า
เนือ้หาของบทความนี้จํ าแนกออกเปน  2 ภาค
ภาคแรก เสนอภาพในระดับมหภาคของระบบการศึกษาไทยในทามกลาง 

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบัน
ภาคที่สอง   ตองการตอบคํ าถามเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคโลกานุวัตร

2. การเปลีย่นแปลงระดับมหภาคของระบบการศึกษาไทย

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในช วงแห งการเปลี่ยนแปลงของ  
สังคมโลกปจจุบันมี 6 ประเด็นหลักที่พึงพิจารณา

ประการแรก ภาคการศึกษากํ าลังแปรเปลี่ยนเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปด  
ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม เศรษฐกิจในความหมายทางเศรษฐศาสตรคือ กิจกรรมทั้งหลาย  
กิจกรรมทั้งปวงในสังคมมนุษยทางเศรษฐศาสตรเรียกวาอุตสาหกรรม แปลวา กรรมที่เกิด 
จากความขยัน บริการก็เปนอุตสาหกรรม เกษตรกรรมก็เปนอุตสาหกรรม แตอุตสาหกรรม 
ทีช่าวบานเขาใจคือ ภาคหัตถอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing Secter อันเปนกระบวนการ 
ผลิตที่แปรวัตถุดิบใหเปนสินคาสํ าเร็จรูป ภาคการศึกษากํ าลังเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปด  
ทั้งนี้เพราะประเทศไทยไดเขาไปเปนภาคีองคการการคาโลกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538  
เปนตนมา ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจพยายามผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี บริการ
การศึกษากลายเปนบริการที่ทํ ารายไดในการสงออกใหกับประเทศมหาอํ านาจ ไมวาจะเปนยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกา การจัดระเบียบการคาบริการเสรีกอผลกระทบตอภาคการศึกษาจาก
ระดับบนลงมาสู ระดับลาง ผลกระทบโดยตรงมีตอภาคอุดมศึกษากอน ดังเชนการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยนานาชาติไลลงมาถึงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ นี่เปนการเปลี่ยนแปลงที่ระบบ 
การศึกษาไทยจะตองเผชิญทั้งในปจจุบันและอนาคต เวลานี้บรรดานักลงทุนในการพัฒนาที่ดิน 
ไดนํ าเอามหาวิทยาลัยตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย ถาศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย

                                                          
1ปรับปรุงจากคํ าบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง "การศึกษากับกระแสโลกาภิวัตน : ผลกระทบและแนวโนม"   
วันที่ 10 มีนาคม 2538 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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นานาชาติที่กํ าลังดํ าเนินการอยูเวลานี้ โครงการเหลานี้ไมไดเกิดจากนักลงทุนในภาคการศึกษา  
แตเกิดจากนักลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย ดังเชนโครงการมหาวิทยาลัยแมรี่แลนดที่ชะอํ า 
และโครงการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกของกลุมบานฉาง ในขณะเดียวกันก็มีกระแสการจัดตั้ง
โรงเรียนนานาชาติ นอกจากแรงกดดันจากระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศแลว ภายใน 
สังคมเศรษฐกจิไทยก็มีกระบวนการในการผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษา เพื่อให
ภาคการศกึษาเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปดมากขึ้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค

ประการที่สอง ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กํ าลังครอบงํ าโลก  
ซึ่งสงผลตอสังคมเศรษฐกิจไทยดวย ทํ าใหการผลิตบริการการศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต 
เปนการผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดมากขึ้น การจัดการศึกษาที่ไมมีความตองการ 
ในตลาด หรือสาขาวิชาที่ไมเปนที่ตองการจะขาดทรัพยากรเขาไปลงทุน ไมมีทรัพยากรไปสนับสนุน
การวิจัย ดังเชน สาขาประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ อันเปนสาขาที่ภาษา 
เศรษฐศาสตรเรียกวาไม 'Marketable' แตสาขาวชิาใดซึ่งตลาดตองการสูง สาขาวิชานั้นจะขยาย
ตัว เชน การเติบโตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ รวมทั้งการเติบโตของโครงการอบรม "Mini MBA"  
ในยุคเศรษฐกิจฟองสบูเฟ องฟูนับเปนอุทาหรณอันดี กลไกตลาดจะเขามามีบทบาทในการ 
ก ํากบัภาคการศึกษาในระบบเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม

ประการที่สาม ปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาจะยิ่งมีมากขึ้น
ในอนาคต ความไมเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาเปนปญหาที่มีการกลาวขวัญมาเปนเวลา 
20-30 ปแลว โดยที่ยังไมสามารถแกปญหาได แตปญหานี้จะรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 
เพราะกระบวนการกํ าหนดนโยบายในสังคมไทย แตเดิมเปนกระบวนการที่ถูกครอบงํ าโดยกลุม
เทคโนแครทและระบบราชการ สังคมการเมืองไทยจึงถูกตีตราวาเปนระบอบอํ ามาตยาธิปไตย 
(Bureaucratic Polity) ซึ่งในทรรศนะของนักรัฐศาสตรเปนระบอบการเมืองการปกครองโดย
ขาราชการ เพือ่ขาราชการ และของขาราชการ ทั้งนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคม นโยบาย
การบริหารราชการ ฯลฯ แตเดิมถูกครอบงํ าโดยขุนนางขาราชการ แตการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมอืงตัง้แตป พ.ศ. 2516 เปนตนมามีผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นปกครอง โดยเริ่มมี
คนนอกระบบราชการขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองได

กระบวนการโลกานุวัตรจะทํ าใหบรรษัทระหวางประเทศและองคกรเหนือรัฐ หรือ 
Super National Organizations ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการ
การคาโลกเขามามีบทบาทแทรกแซงการกํ าหนดนโยบายในประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับ
กระบวนการก ําหนดนโยบายในระบบเศรษฐกิจไทยเปนกระบวนการที่ไมมีความเปนกลาง หากแต
เปนกระบวนการซึ่งโนมเอียงใหประโยชนแกประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในเขตชนบท
(Urban Bias) และเปนกระบวนการที่มีความโนมเอียงใหประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมมากกวา
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ภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) ตลอดจนเปนกระบวนการที่ใหประโยชนแกชนชั้นกลางและ 
ชนชัน้สงูในสงัคมมากกวาคนยากจนในชนบท (Class Bias) จงึเปนเรื่องยากมากที่จะปรับเปลี่ยน
นโยบายการจดัการศกึษาในทางที่เกื้อกูลประโยชนประชาชนในชนบทและประชาชนที่ยากจน

เมื่อดูจากนโยบายคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
ต่ํ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย ในบางสาขาวิชาคาเลาเรียนเสียไมถึง 50% ของตนทุนการ 
ดํ าเนินงานถัวเฉลี่ยตอคน ใครคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยเฉพาะในระบบปด  
นักศึกษาสวนใหญมาจากชนชั้นกลางและผูมีฐานะดี มากกวาครึ่งหนึ่งมีภูมิลํ าเนาอยูในกรุงเทพ 
และมาจากภาคเศรษฐกิจอ่ืนที่มิใชภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ประชากรในภาคเกษตรกรรม 
มปีระมาณ 50-66% ของประชากรทั่วประเทศ แตมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปด 
ไมถงึ 5% ทีม่าจากภาคเกษตรกรรม นโยบายการปรับเปลี่ยนคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ระบบปดจงึเปนไปไดยาก ถากระบวนการกํ าหนดนโยบายในสังคมยังคงเปนเชนนี้

ดังนั้น จึงตองการเสนอความเห็นวา ในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ที่กํ าลังเกิดขึ้น รัฐควรปรับเปลี่ยนบทบาทโดยจํ ากัดการจัดการศึกษาใหเฉพาะคนเกงกับคนจน  
การจัดการศึกษาใหคนจนศึกษาก็ดวยเหตุผลในเรื่องความเปนธรรมในสังคม สวนการจัดการ
ศึกษาใหคนเกงก็ดวยเหตุผลที่วา คนเกงเปนมันสมองในระดับสติปญญาของชาติ ซึ่งอาจมีโอกาส
ในการบุกเบิกพัฒนาความรู พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีของชาติ แลวปลอยใหคนมีฐานะ 
ทางเศรษฐกจิดีและปานกลางไปรับภาระคาใชจายการศึกษาของตนเอง ซึ่งในปจจุบันยังทํ าไมได

ประการที่สี่ บทบาทของการศึกษาอยางไมเปนทางการ (Non-formal 
Education) ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีความสํ าคัญมากขึ้น เพราะมีการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร างการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรลดน อยลง แต ผลผลิตทาง  
อุตสาหกรรมมากขึน้ ประชาชนในชนบทจะมีปญหาอยางมากในการปรับตัว ระบบการศึกษาตอง
เขาชวยประชาชนปรับตัวเพื่อการอยูรอดในทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใหได โดยจัดการศึกษา
อยางไมเปนทางการ เพราะการจัดการศึกษาอยางเปนทางการในระบบโรงเรียนไมสามารถเขาไป
เกือ้กูลชวยการปรับตัวของประชาชนได

ประการที่ห า ระบบการศึกษาที่มีการรวมศูนยเขาสู ส วนกลางอยางมาก 
เปนระบบทีไ่มสามารถชวยแกปญหาสังคมไดในอนาคต เพราะบัดนี้รัฐประชาชาติไมมีความหมาย
อีกตอไป กระบวนการโลกานุวัตรทํ าใหรัฐเปนรัฐที่ไรพรมแดน มีกระบวนขามรัฐโดยกลุมนายทุน
ขามชาตหิรือกระบวนการลอดรัฐเขามาแสวงหางานทํ าในประเทศไทยมากขึ้น ไมวาจะเปนชาวจีน
ฮอ บังคลาเทศ พมา มอญ กัมพูชา และเวยีดนาม ดังนั้น การกระจายอ ํานาจการบริหารการศึกษา
เปนเรื่องจํ าเปน และความสามารถในการจัดการในระบบโรงเรียนจะมีความสํ าคัญมากขึ้น 
ในอนาคต
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ประการที่หก ความกาวหนาของเทคโนโลยีเรงรุดอยางมาก ในปจจุบันมีกลุม
เทคโนโลยีที่สํ าคัญอยูประมาณ 5 กลุม

กลุมที ่1  คือ  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
กลุมที่ 2  คือ  กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio - Technology)
กลุมที ่3  คือ  กลุมเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม (New Materials Technology)
กลุมที ่4  คือ  กลุมเทคโนโลยีดานอวกาศ (Space Technology)
กลุมที ่5  คือ  กลุมเทคโนโลยีดานพลังงาน (Energy Technology)
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทั้ง 5 กลุมนี้ มีผลกระทบตอเนื้อหาสาระของการเรียน 

การสอน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหมมีผลกระทบ
อยางมากตอการจดัการเรียนการสอน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศกํ าลังเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของการเรียนรูในสังคมตะวันตกและสังคมไทย สวนความกาวหนาของเทคโนโลยี 
วสัดุภัณฑสมัยใหมมีผลตอเครื่องมือและอุปกรณการศึกษา

3.  สงัคมไทยในยุคโลกานุวัตร
ประเดน็สํ าคัญที่พึงพิจารณามีอยางนอย 7 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง สังคมไทยกํ าลังเผชิญกับพหุลักษณะดานวฒันธรรม (Cultural 

Pluralism) กระบวนการโลกานวุตัรมีสวนในการเรงทํ าใหเกิดความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม 
(Cultural Diversity) และเมื่อมีความแปลกปลอมเขาสู สังคมไทยยอมมีความขัดแยงทาง 
ดานวัฒนธรรม ซึ่งเกิดอยางตอเนื่องตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา กระบวนการ 
อเมริกานุวัตรของวฒันธรรมโลก (Americanization of Global Culture) แผอิทธิพลของวัฒนธรรม
อเมริกันไปสูสังคมโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันในระบบทุนนิยมโลกถูกสงเสริมจากความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมไทยปจจุบันนอกจากเผชิญปญหาความเปนอเมริกัน 
ของวฒันธรรมไทยแลว ยังเผชิญกับระบบจักรวรรดินิยมทางวฒันธรรม (Cultural Imperialism) 
ผลกระทบจากการเผชิญหนากับวัฒนธรรมอันหลากหลายจะเปนอยางไร ผลกระทบสํ าคัญ 
มอียางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก วฒันธรรมชุมชนกํ าลังลมสลาย ไมอาจอยูรอดไดถาไมมี
การปรับตัว และความรุนแรงและความขัดแยงในสังคมจะมีมากขึ้น เนื่องจากการปะทะกับ 
วัฒนธรรมตางๆ  ประการที่สอง ที่สํ าคัญมากคือ ความขัดแยงระหวางชาติพันธุ ในเวลานี้ 
มีกระบวนการลอดรัฐ มีชาวตางชาติลอดเขามาอยูในประเทศไทย มีการอพยพแรงงานจาก
ประเทศอื่นเขาสูประเทศไทย พรอมกับมีการเคลื่อนยายวฒันธรรมดวย

พหุลักษณะดานวัฒนธรรมกอใหเกิดปญหาในการจัดการศึกษาหลายประการ  
ในประการแรก ระบบการศึกษาไทยจะปรับตัวอยางไรเพื่อรองรับพหุลักษณะทางวัฒนธรรม 
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ประการที่สอง หากไมตองการพหุลักษณะทางวัฒนธรรม สมควรที่จะใชระบบการศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพหุลักษณะดังกลาวหรือไม และอยางไร ประการที่สาม จะจัดการศึกษาเพื่อลด 
ความขดัแยงและความรุนแรงในสังคมเพื่อการอยูรวมกันโดยสันติไดอยางไร ทายที่สุด การลอดรัฐ
ของแรงงานตางชาติทํ าใหมีความจํ าเปนในการจัดการศึกษาเพื่อชนกลุมนอยมากขึ้นหรือไม

ประเด็นที่สอง กระบวนการอัสดงคตานุวัตรมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาไทย
มากขึ้น (Westernization of the Thai Education System) สวนหนึง่เปนผลจากการจัดระเบียบ
การคาบริการโดยเสรีภายใตองคการการคาโลก ซึ่งเกื้อกูลใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนในภาค 
การศึกษา อีกสวนหนึ่งเปนความตองการของผูนํ าไทยที่อยากไดประโยชนจากกระบวนการ
โลกานุวัตร การเขามาของทุนสากล ประสานกับความตองการของผูนํ าไทย ทํ าใหอัสดงคต
ลักษณะของระบบการศึกษาไทยมีมากขึ้น คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบโรงเรียนไทยจะปรับตัว
อยางไรเพือ่แขงขันกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติในอนาคต

กระบวนการโลกานุวัตรของระบบการศึกษาแต  เดิมถูกกํ  าหนดโดยพลัง  
ทางการเมืองระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจสามารถแผขยายอํ านาจทางการเมืองไป 
ครอบงํ าสังคมประเทศอื่นๆ ดวยการนํ าระบบโรงเรียนหรือระบบการศึกษาของตนไปฝงไวในดิน
แดนที่เปนบริวาร ในปจจุบันกระบวนการโลกานุวัตรของการศึกษาถูกกํ าหนดโดยอํ านาจ 
ทางเศรษฐกจิมากขึน้ เมื่อประเทศอังกฤษเปนผูนํ าระบบทุนนิยมโลก ระบบการศึกษาของอังกฤษ
แผ ไปทั่วโลก  ระบบการศึกษาของอังกฤษถูกนํ  าไปใช ในประเทศอาณานิคม  แม แต   
จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ทยาลั ยสมั ยแ รกๆจั ด ระบบการศึ กษาแบบอั งกฤษโดยพื้ นฐาน   
สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการเมืองจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งเศสในตอนตน  
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกากลายมาเปนผู นํ าโลก การจัดระบบการศึกษา 
ในมหาวทิยาลยัเกอืบทั้งหมดปรับเปลี่ยนเปนระบบอเมริกัน รวมทั้งระบบโรงเรียนดวย ในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงผู นํ าหรือศูนยอํ านาจในระบบทุนนิยมโลกจะทํ าใหกระแสโลกานุวัตรของ 
การศึกษาเปลี่ยนแปลงดวย

ประเด็นที่สาม การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสากลานุวัตรของภาษาโลก 
(Internationalization of Global Languages) มผีลกระทบตอการจัดการศึกษา แตเดิมความเปน
สากลของภาษาถกูกํ าหนดโดยปจจัยธรรมชาติ ดังเชนการเพิ่มข้ึนของประชากรและการอพยพของ
ประชากร ตอมาอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศมีความสํ าคัญในการกํ าหนดภาษาสากล 
มากขึน้ ภาษาของประเทศมหาอํ านาจมักจะเปนภาษาสากล อยางนอยที่สุดประเทศอาณานิคม
ตกอยูใตอิทธิพลของภาษาเมืองแม ระบบจักรวรรดินิยมจึงมีบทบาทในการกํ าหนดภาษาสากล  
ดังกรณีภาษาละตนิ โรมัน สเปน ปอรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมัน ในปจจุบัน 
อํ านาจทางเศรษฐกิจและเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญมากขึ้น
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ภาษาองักฤษจะยังคงสามารถธํ ารงความเปนสากลสืบตอไปไดตราบนานเทานาน 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งเสริมสงความเปนสากลของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ นจะทํ าใหมีการใชภาษาจีน 
และภาษาญี่ปุนแพรหลายมากกวาเดิม ภาษาอาหรับจะธํ ารงความเปนภาษาสากล เนื่องเพราะ
การเพิ่มข้ึนของประชากรในประเทศที่ใชภาษาอาหรับสูงกวาประเทศอื่นๆ ในอีกดานหนึ่ง ภาษา
ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน ปอรตุเกส และฮอลันดาจะสูญเสียฐานะสัมพัทธในกระบวนการ 
สากลานุวัตรของภาษาโลก

ผลกระทบของกระบวนการสากลานุวัตรของภาษามีอยูอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ภาษาตางประเทศจะเขามามีอิทธิพลตอภาษาไทยมากขึ้น ภาษา

ไทยจะมคีวามเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น
ป ร ะ ก า ร ที่ ส อ ง ลั กษณะอิ เ ล็ กทรอนิ กส  ของภาษาไทย  ภาษาของ  

ไมโครอิเล็กทรอนิกสจะเขามาปะปนในภาษาไทยมากขึ้น ภาษาไทยจะหวนสั้น คํ าบางคํ าถูกหั่น 
ใหส้ันลง  แนวความคิดวาดวยความสละสลวยของภาษาจะเปลี่ยนแปลงไป

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดระบบการศึกษาอยางไรทามกลางกระบวนการ
สากลานวุตัรของภาษาโลก ทางเลือกในประเด็นนี้มีอยูอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางหนึ่ง ไดแก 
การเรงกระบวนการสากลานุวัตรของภาษาโลก ดวยการจัดการเรียนการสอนภาษาสากลในระบบ
โรงเรยีน โดยเนนภาษาจีนและภาษาญี่ปุน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อีกแนวทางหนึ่ง ไดแก 
การละเลยความสํ าคัญของภาษาสากล

ประเด็นที่สี่ การครอบงํ าของทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) ทุนวัฒนธรรม 
จะกลายเปนทุนหลัก (Dominant Capital) ในอนาคต พฒันาการของระบบทุนนิยมโลกเสริมสง
การแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคา (Commodification) อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมวัฒนธรรม 
(Cultural Capitalism) กอเกิดและเติบโต ความสํ าคัญของทุนวัฒนธรรมมีมากขึ้นตามลํ าดับ  
ทัง้นีเ้ปนผลจากอิทธิพลของของสื่อมวลชนโลก (Global Media) และกระบวนการสากลานุวัตร 
ของการโฆษณา (Internationalization of Advertising) การเติบใหญของทุนวัฒนธรรมมีผล 
ตอการเติบใหญของลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) กระบวนการแปรวฒันธรรมใหเปนสินคา 
จะไมประสบความสํ าเร็จ หากประชาชนไมเพิ่มการใชจายในการบริโภค

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดการศึกษาเพื่อลดทอนอิทธิพลของลัทธิบริโภค
นยิมไดอยางไรในโลกที่ทุนวัฒนธรรมเปนทุนหลัก

ประเด็นที่หา การทํ าลายจรยิธรรมในการงาน (Work Ehtics) การหารายได 
โดยไมตองใชหยาดเหงื่อมีความสํ าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการหารายไดจากการเก็งกํ าไร 
ดังเชนการเกง็ก ําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย อสังหาริมทรัพย ที่ดิน ตึกอาคาร คอนโดมิเนียม 



8

ศิลปวัตถุหรือพระพุทธรูป จริยธรรมในการทํ างานจะเสื่อมทรามลง การหารายไดอาจเปนไปโดย 
ไมคํ านึงถึงคุณธรรม คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดการศึกษาอยางไรเพื่อปลูกฝงจริยธรรม 
ในการงานทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้

ประเด็นที่หก ความเปนสินคาของสรรพสิ่ง (Commodification) โลกกํ าลัง
เปลีย่นใหทกุสิง่ทกุอยางกลายเปนสินคา แมแตบทสัมภาษณยังเปนสินคา งานวิจัยกํ าลังเปนสินคา 
การใหคํ าปรึกษาเปนสินคา บริการการศึกษาจะยิ่งเปนสินคามากขึ้นในอนาคต กระบวนการ 
ที่ทํ าใหสรรพสิ่งกลายเปนสินคาจะทํ าใหความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมเปลี่ยนแปลงไป  
ในระบบการศึกษา ความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารยกํ าลังเปลี่ยนแปลงเปนความสัมพันธ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ครูอาจารยจะเผชิญกับเร่ืองเหลานี้ไดอยางไร

ประเด็นที่ เจ็ด ความสัมพันธ ภายใต ระบบอุปถัมภ  (Patron-Cl ient  
Relationship) กํ าลังแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธภายใตระบบพันธสัญญา (Contractual 
Relationship) ความสมัพนัธอยางไมเปนทางการ (Non-formal Relationship) ก ําลังแปรเปลี่ยน
เปนความสัมพันธอยางเปนทางการ (Formal Relationship) การท ําสัญญาเปนหัวใจของนิติกรรม 
นับแตสัญญาการจางงาน (Employment Contract) และสัญญาการประกอบการเกษตร
(Farming Contract) ไปจนถึงสัญญาการแตงงาน (Marriage Contract) ความสัมพันธภายใต
ระบบพันธสัญญากํ าลังรุกคืบเขาไปแทนที่ความสัมพันธภายใตระบบอุปถัมภในระบบการศึกษา
ไทย

4. บทสรุป
สังคมไทยอยู ในวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงทามกลางกระแสโลกานุวัตร การ 

ปรับเปลีย่นระบบการศึกษาเปนเรื่องจํ าเปนเรงดวน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาประโยชน
จากกระแสโลกานุวัตร หรือเพื่อตานทานกระแสโลกานุวัตร คํ าถามมีอยูแตเพียงวา เราจะปรับ
เปลีย่นระบบการศึกษาอยางไร
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การวิ่งแขงทางการศึกษา2

เดือนเมษายน 2540 มาเยือนพรอมกับฤดูการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขา
มหาวิทยาลัยเหมือนเชนทุกป กอนหนานี้เดือนเศษ มีมหกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา เด็กนักเรียนไทยคุนเคยกับการเขาสูลูวิ่งแขงมาเปนเวลาชานาน บางลูมี
การแขงขันที่คอนขางเปนธรรม แตบางลูนอกจากตองแขงขันทางวิชาการแลว ยังตองแขงขัน 
ดานอภสิิทธิด์วย กวาที่จะหลุดเขาสูประตูมหาวิทยาลัยได ก็สะบักสะบอมหานอยไม

ในขณะที่การแขงขันในหมู ผู ต องการบริการการศึกษาเปนเรื่องปกติสามัญ  
การแขงขันในหมูผูผลิตกลับเปนปรากฏการณที่หาไดยาก อุตสาหกรรมการศึกษาเปนอุตสาหกรรม
ที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) เพราะนอกจากรัฐบาลมีอํ านาจผูกขาด 
และกึ่งผูกขาดในการจัดการศึกษาระดับและประเภทตางๆแลว ยังมีการสรางทํ านบกีดขวาง 
มใิหเอกชนเขาไปประกอบการ (Barriers to Entry) ไดโดยงาย  มไิยตองกลาวถึงการควบคุม 
อัตราคาเลาเรียนอีกดวย นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าของรัฐบาลทํ าใหสถานศึกษา 
เอกชนเสยีเปรยีบ เพราะทํ าใหนักเรียนนักศึกษาแหเขาสถานศึกษาของรัฐบาล ทํ าใหสถานศึกษา
เอกชนเสยีเปรยีบ เพราะทํ าใหนักเรียนนักศึกษาแหเขาสถานศึกษาของรัฐบาล ทํ าใหสถานศึกษา
รัฐบาลมีโอกาสคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากอนสถานศึกษาเอกชน กระนั้นก็ตาม โรงเรียนเอกชน
บางโรงเรียนสามารถผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวา โดยที่หลายตอหลายกรณี 
ดีกวาโรงเรียนรัฐบาล ความขอนี้เปนจริงในระดับอุดมศึกษาดวย

ดวยเหตุที่อุตสาหกรรมการศึกษามีการแขงขันที่ไม สมบูรณนี้ เอง ความ
กระตือรือรนในการแขงขันมีอยางเจือจาง ความสํ านึกในการแขงขันจะมีอยางเขมขนเฉพาะ 
โรงเรียนระดับนํ าทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล แตจิตสํ านึกในการแขงขันดังกลาวนี้เปน 
จิตสํ านึกที่ผิด เพราะมุงแตการแขงขันในดานความสัมฤทธิผลทางการศึกษา (Academic 
Achievement) โดยละเลยสัมฤทธิผลดานอื่นๆ ทุกปจะมีแตการใหความสํ าคัญแกขาวสารที่วา  
นกัเรียนโรงเรียนใดสอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนที่หนึ่งในสาขาวิชาและคณะตางๆ และโรงเรียนใด
มีนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยไดจํ านวนสูงสุด ทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ แตโรงเรียน 
มิไดมีหนาที่แตการประสาทวิชาความรูเทานั้น หากยังตองมีหนาที่ในการทํ าคนใหเปนคน และ 
ในการผลิตพลเมืองดีของประเทศชาติอีกดวย

                                                          
2 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 เมษายน 2540
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การเนนสมัฤทธผิลทางการศึกษา โดยละเลยการผลิตความเปนมนุษยและความ
เปนพลเมืองที่ดีของสังคมและของโลก ครอบงํ าการจัดการอุดมศึกษาของรัฐยิ่งกวาการศึกษา
ระดบัอ่ืนใด นกัเรยีนที่กาวสูมหาวิทยาลัยของรัฐจะไดรับการปลูกฝงทั้งจากคณาจารยและรุนพี่ใหมี
ความภูมิใจในสถาบันของตน บางครั้งความภูมิใจแปรเปลี่ยนเปนความหลงสถาบัน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยของรัฐมีพลังการแขงขันในการผลิตความภูมิใจ แตกลับไมมีพลังการแขงขันในการ
ผลิตงานวชิาการ และไมมีจิตวิญณาณที่จะแขงขันกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบริการ
การศกึษา ในชัว่เวลาอีกไมถึงสองทศวรรษขางหนานี้ มหาวิทยาลัยจะเปนสถาบันที่มีอายุ 100 ป
ในประเทศไทย แตจนบัดนี้ยังยากที่จะกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคํ าวา มหาวิทยาลัยใดเปน
มหาวทิยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University) ทีท่ ําหนาที่ผลิตองคความรูในสาขาตางๆ

การขาดแรงกดดันใหมีการแขงขันในการผลิตงานวิชาการและการปรับปรุง 
คุณภาพของบรกิารการศึกษา แมจะมีรากเหงาทางประวัติศาสตร แตทํ าใหมหาวิทยาลัยมิอาจเปน
หัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายพรมแดนแหงความรูได เมื่อสํ านักงานกองทุนสนับสนุน
การวจิยัผลักดันใหมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rating System) เพือ่กระตุนใหมีการ
แขงขันทางวิชาการ อันอาจมีผลกระทบตอความกาวหนาทางวิทยาการ ปฏิกิริยาของผูบริหาร
มหาวทิยาลยัของรฐัมตีางๆ กัน บางมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดอันดับ โดยเห็นผลดีเปนดานหลัก 
บางมหาวิทยาลัยไมเขารวมระบบดังกลาว เพราะมองไมเห็นอานิสงสของการจัดอันดับ  
แตบางมหาวทิยาลัยอาจไมยอมเขารวม เพราะไมแนใจวาจะไดอันดับที่ไมทํ าให ‘ขายหนา’ หรือไม

แตการจัดอันดับเปนเกมในระบบทุนนิยม ถึงจะไมชอบจนถึงขั้นตอตาน  
หากระบบทนุนยิมสกุงอม แรงตอตานนั้นยอมออนระโหย สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่เลนเกม
การจัดอันดับทางการศึกษา มีการจัด ‘อันดับ’ อาจารยดวยการใหตํ าแหนงทางวิชาการ มีการ 
จัดอันดับ ‘คุณภาพ’ ของงานวชิาการดวยการแจงนับความถี่ที่ถูกอางอิง งานวิชาการที่ถูกอางอิง
มากถอืเปนงานวชิาการทีม่ีคุณภาพสูง ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการจัดทํ าดัชนีการอางอิงงานวิชาการ 
(Citation Index) เร่ิมดวยสาขาวิทยาศาสตร (Sciences Citation Index) ในป 2506 ตามมาดวย
สาขาสังคมศาสตร (Social Sciences Citation Index) ในอกีสิบปตอมา และทายที่สุดสาขา
มนุษยศาสตร (Arts and Humanities Citation Index) ในป 2518 นอกจากการจัดอันดับอาจารย
และคณุภาพของงานวิชาการแลว ก็ยังมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแงมุมตางๆ ดัชนีที่ใชในการ
จัดอันดับบางดัชนีมีลักษณะวัตถุวิสัย (Objectivity) แตบางดัชนีก็เจือปนดวยดุลพินิจ 
(Subjectivity) ซึง่กอใหเกิดวิวาทะไดมาก

การจัดอันดับเปนกลไกที่กระตุนใหมีการแขงขัน อันเปนหัวใจของระบบทุนนิยม
หากปราศจากการแข งขัน  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตย อมไมเกิดขึ้น  สํ าหรับ 
อุตสาหกรรมการศึกษา การแขงขันยังเปนจักรกลสํ าคัญของความกาวหนาทางดานวิทยาการ 
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อีกดวยมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดไวในอันดับต่ํ าๆ หรือตกอันดับจากปที่ลวงมาแลว ยอมถูกกดดัน 
ใหปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มพูนคุณภาพของผลผลิต ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับสูง
ก็ตองพยายามธํ ารงตํ าแหนงสัมพัทธของตนไว การซื้อตัวอาจารยเปนหนทางหนึ่งในการปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิต หากมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการอันเลอเลิศ นอกจาก 
จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนแลว ยังเปนประโยชนตอการวิจัยอีกดวย การยาย
มหาวิทยาลัยที่สังกัดในสหรัฐอเมริกาจึงเปนเรื่องปกติ เพราะตลาดอาจารยมหาวิทยาลัยนับเนื่อง
เปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการยอมมีคาตัวสูง 
ใครก็ตามที่มีผลงานถูกอางอิงบอยๆ ยอมเปนที่สนใจของมหาวิทยาลัยตางๆ Citation Index 
มสีวนในการกํ าหนด ‘ราคา’ ของอาจารยมหาวิทยาลัยในตลาด

มหาวิทยาลัยในยุโรปไมคุ นเคยกับการจัดอันดับ และมักจะดูแคลนระบบ
มหาวิทยาลัยอเมริกัน  สวนสํ าคัญเปนเพราะรัฐมีบทบาทหลักในการจัดการอุดมศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนมีเปนสวนนอย ตอเมื่อลัทธิเสรีนิยมยุคใหม (Neo – Liberalism) ครอบงํ า
กระบวนการกํ าหนดนโยบาย กลไกราคาถูกปลดปลอยใหมีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น
มหาวิทยาลัยตางๆตองดิ้นรนแสวงหาทรัพยากรทางการเงินของตนเอง โดยที่มิอาจนั่งรอเงิน 
งบประมาณจากรัฐบาลดังปางกอน การจัดอันดับกลายเปนกลไกสํ าคัญที่ใชในการสงเสริม 
การแขงขัน สหราชอาณาจักรนับเปนอุทาหรณของความขอนี้

การจัดอันดับมิไดจํ ากัดเฉพาะสถาบันการศึกษาภายในประเทศเทานั้น หากยัง
กาวลวงไปจดัอนัดับระหวางประเทศดวย การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการศึกษาระหวาง
ประเทศมมีานานนับทศวรรษแลว ผลการศึกษาลาสุดที่เรียกวา Third International Maths and
Science Study ( = TIMSS) มุงเปรยีบเทียบความรูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ 
เดก็นกัเรยีนอาย ุ 13 ปจากประเทศตางๆ 41 ประเทศ ทั้งนี้โดยสุมตัวอยางเลือกโรงเรียนที่จะใช
ประเมิน ประเทศเหลานี้มีองคกรที่มีหนาที่พัฒนาการศึกษาเปนตัวแทนการประสานงานในการ
ประเมินผล ดังเชน National Foundation for Education Research ในสหราชอาณาจักรและ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย คะแนนดิบที่ไดจากการ
ประเมนิผลแปลงเปนดัชนี โดยใหคะแนนถัวเฉลี่ยระหวางประเทศเทากับ 500

ผลการศึกษาของ TIMSS พบวา ในการประเมินความรูทางดานคณิตศาสตร  
มถีงึ 13 ประเทศที่ไดคะแนนตํ่ ากวาถัวเฉลี่ย (500) ในจํ านวนนี้รวมสก็อตแลนต สเปน ปอรตุเกส 
และโรมาเนียดวย โดยที่สหรัฐอเมริกาไดคะแนนเทากับถัวเฉลี่ยพอดี สวนการประเมินความรู 
ดานวทิยาศาสตรมีถึง 14 ประเทศที่ไดคะแนนตํ่ ากวาถัวเฉลี่ย ในจํ านวนนี้รวมฝร่ังเศส เดนมารก 
และเบลเยี่ยม อัฟริกาใตร้ังตํ าแหนงทายทั้งในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในขณะที่อาเซีย
ตะวนัออกไดอันดับดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน สํ าหรับประเทศไทยอยูใน



12

อันดบัที ่ 20 ทางดานคณิตศาสตร (522 คะแนน) และอันดับที่ 21 ทางดานวิทยาศาสตร (525 
คะแนน)

แมวาระเบียบวิธีการศึกษาของ TIMSS มีประเด็นที่วิพากษวิจารณไดมาก  
ดุจเดียวกับ International Comparative Studies โดยทั่วไป แตนิตยสาร The Economist (March 
29, 1997) ใหความสํ าคัญแกงานศึกษานี้ และถือเปนการจัด World Education League โดยที่
ประเทศตางๆ เขาสูลูวิ่งทางการศึกษาดุจเดียวกับการแขงขันฟุตบอลสโมสรใน Football League 
รัฐบาลประเทศตางๆ มีปฏิกิริยาตอผลการศึกษานี้แตกตางกัน รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ 
หลายประเทศรูสึกช็อกที่นักเรียนของตนไดอันดับต่ํ า แตบางประเทศใชผลการศึกษานี้เปนฐาน
สํ าหรับการปฏิรูปการศึกษา ประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตัน ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
ทีเ่รียกวา State of the Union ในเดอืนกมุภาพันธ 2540 กลาวถึงผลการศึกษาของ TIMSS วา 
เปนการกํ าหนดมาตรฐานโลก (World –class Standard) ซึ่งนักเรียนอเมริกันตองบรรลุใหได  
สหรัฐอเมริกาไดอันดับต่ํ าทั้งทางดานคณิตศาสตร (อันดับที่ 28) และวิทยาศาสตร (อันดับที่ 17)

การจัดอันดับเปนกลไกที่กํ าลังรุกคืบเขาสู ระบบการศึกษา โดยที่มีทั้งการ 
จัดอันดับภายในประเทศและระหวางประเทศ รัฐบาลนานาประเทศยอมรับวา การศึกษาเปน 
จกัรกลส ําคญัของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแขงขันในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเริ่มตน
ในหองเรียนของแตละประเทศ การจัดอันดับทางการศึกษาชวยสื่อสารสวนหนึ่งวา ใครจะเปน 
ผูชนะในลูวิ่งทางเศรษฐกิจในอนาคต สงครามวอเตอรลูแพชนะบนสนามเด็กเลนของวิทยาลัยอีตัน 
(Eton) ฉันใด สงครามเศรษฐกิจแพชนะในหองเรียนฉันนั้น

ณ บัดนี ้ ประเทศตางในโลกมิไดวิ่งแขงในลูวิ่งทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเขาสู 
ลูวิง่ทางการศกึษาอีกดวย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ระบบทุนนิยมโลกกดกันใหมีการแขงขัน
กนัในทุกดาน
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ตารางที่ 1
คะแนนถวัเฉลี่ยจากการทดสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

เดก็นักเรียนอายุ 13 ป
(คะแนนถัวเฉลี่ยระหวางประเทศ = 500)

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
1. Singapore
2.    South Korea
3. Japan
4. Hong Kong
5. Belgium (F+)
6. Czech Republic
7. Slovakia
8. Switzerland
9. Netherlands
10. Slovenia
11. Bulgaria
12. Austria
13. France
14. Hungary
15. Russia
16. Australia
17. Ireland
18. Canada
19. Belgium (W#)
20. Thailand
21. Israel
22. Sweden
23. Germany
24. New Zealand
25. England
26. Norway
27. Denmark
28. United States

643
607
605
588
565
564
547
545
541
541
540
539
528
537
535
530
527
527
526
522
522
519
509
508
506
503
502
500

Singapore
Czech
Japan
South Korea
Bulgria
Netherlands
Slovenia
Austria
Hungary
England
Belgium (F+)
Australia
Slovakia
Russia
Ireland
Sweden
United States
Canada
Germany
Norway
Thailand
New Zealand
Israel
Hong Kong
Switzerland
Scotland
Spain
France

607
574
571
565
565
560
560
558
554
552
550
545
544
538
538
535
534
531
531
527
525
525
524
522
522
517
517
498
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
29. Scotland
29. Latvia
30. Spain
31. Iceland
32. Greece
33. Romania
34. Lithuania
35. Cyprus
36. Portugal
37. Iran
38. Kuwait
39. Colombia
40.  South Africa

498
493
487
487
484
482
477
474
454
428
392
385
354

Greece
Iceland
Romania
Latvia
Portugal
Denmark
Lithuania
Belgium (W#)
Iran
Cyprus
Kuwait
Colombia
South Africa

497
494
486
485
480
478
476
471
470
463
430
411
326

ที่มา              TIMSS รายงานโดย The Economist (March 29, 1977)
หมายเหตุ               + Flanders

              # Wallonia
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โลกานุวัตร กลุมทุนอสังหาริมทรัพย กับการศึกษา3

การเติบโนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ ในสังคมไทยเป น  
ปรากฏการณที่นาจับตามองอยางยิ่ง เพราะในไมชาไมนานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
จะสามารถยดึกุมพื้นที่ในภาคการศึกษาในสังคมไทยเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

ในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ (2538-2538) กระบวนการโลกานุวัตรไดสราง 
ความตองการเรียนรูภาษาสากลเพิ่มข้ึนเปนทวีตรีคูณ ประกอบกับความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
ชวยเพิ่มพูนอํ านาจซื้อของชนชั้นกลางอยางสํ าคัญ การสงลูกหลานไปเรียนรู ภาษาสากล 
ในตางประเทศในภาคฤดูรอนนับเปนปรากฏการณใหมอันควรแกการศึกษายิ่ง มิไยตองกลาวถึง
การสงบุตรธิดาไปศึกษาวิชาการในตางประเทศ ซึ่งมีกระแสเพิ่มข้ึนเปนอันมาก ปรากฏการณ 
เหลานีล้วนใหขอสรุปสํ าคัญวา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคมไทยตองการใหลูกหลานมีความรู
ติดตวั โดยที่สามารถอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษไดดวย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร างความตองการดังกลาวนี้ก อใหเกิดผลกระทบ 
หลายประการตอธุรกิจการศึกษา ในดานหนึ่งธุรกิจการจัดสงนักเรียนไปฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
ในภาคฤดูรอน รวมตลอดจนธุรกิจการจัดหาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในตางประเทศใหแก 
นักเรียนไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว ในอีกดานหนึ่งการจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษากํ าลังขยายตัวตามไปดวย โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนปรับตัว
สนองตอบตอความตองการตลาดที่แปรเปลี่ยนไปนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเผชิญกับนโยบาย 
การรัดเข็มขัดทางการคลังมาเปนเวลายาวนาน และมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน 
ก็ตองสนองตอบความตองการของตลาดดวย โครงการการศึกษานานาชาติคอยๆผุดขึ้น 
ในมหาวทิยาลยัของรัฐ โดยที่บางแหงประกอบธุรกิจการจัดสงนักเรียนไปศึกษาภาษาตางประเทศ
ในฤดูรอนดวย

ในขณะที่ภาคการศึกษาในสังคมไทยกํ าลังปรับตัวสนองตอบกระแสโลกานุวัตร 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกามีผลกดดันใหภาคการศึกษาไทย
แปรสภาพเปนภาคเศรษฐกิจที่ เป ดกว างยิ่งขึ้น  ความไดเปรียบเทียบในการผลิตสินคา 
หัตถอุตสาหกรรมในประเทศเหลานี้กํ าลังลดนอยถอยลง โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
การผลิตไปสูสังคม
                                                          
3 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 กรกฎาคม 2538
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เศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) ดวยเหตุดังนั้น ประเทศอตุสาหกรรมเกา ซึ่งเปน
ประเทศมหาอํ านาจในปจจุบัน จึงพยายามผลักดันใหจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อใหมี
การคาบริการโดยเสรี บริการการศึกษาเปนบริการประเภทหนึ่งที่มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนในโครงสราง
การสงออก

กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) และกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
(Middle–income Countries = MICs) เปนเปาหมายสํ าคัญที่กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ตองการ ‘สงออก’ บริการการศึกษา  เพราะทราบดีวา  ประเทศเหลานี้มีอํ านาจซื้อมากพอที่จะ 
‘น ําเขา’ ได ประเทศในโลกที่สามที่ยากจนกวานี้ลวนไมอยูในฐานะที่จะ ‘นํ าเขา’ บริการการศึกษา 
เนือ่งจากขาดอํ านาจซื้อ การ‘สงออก’บริการการศึกษากระทํ าในหลายรูปแบบ รูปแบบที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายก็คือ การจัดหลักสูตรแบบ Sandwich Courses โดยใหนักศึกษาศึกษาในสถาบัน
อุดมศกึษาทองถิ่น 2-3 ป แลวจึงไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของประเทศอตุสาหกรรมเกา 1-2 ป 
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจากประเทศมหาอํ านาจเขาไปรวมจัดโครงการการศึกษานานาชาติกับ
มหาวิทยาลัยทองถิ่น การจัดตั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติดูเหมือนจะเปนการตัดสินใจ
ข้ันตอนสุดทาย

กระบวนการอัสดงคตานวุัตรในภาคการศึกษาของไทย ( Westernization of Thai 
Education) ก ําลงัเปลีย่นโฉมหนาไป สังคมไทยนํ าเขาระบบโรงเรียนจากอัสดงคตประเทศมากวา
ศตวรรษ เร่ิมตนดวยระบบโรงเรียนแบบอังกฤษ และแแปรเปลี่ยนเปนระบบโรงเรียนแบบอเมริกัน
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในชั้นตน ประเทศมหาอํ านาจมิไดคิดขายบริการการศึกษา 
หากแตตองการใหไทยและประเทศดวยพัฒนาอื่นๆยอมรับระบบคุณคาและวัฒนธรรมตะวันตก 
อันเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานที่มีผลกระทบยาวไกล ทั้งนี้ปรากฏวาประเทศมหาอํ านาจ
ประสบความสํ าเร็จในการฝงระบบโรงเรียนแบบตะวันตกในสังคมไทยชนิดที่หยั่งรากลึกยิ่ง 
ประเทศมหาอํ านาจเพิ่งจะคิดขายบริการการศึกษาแกประเทศดอยพัฒนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการผลิตในประเทศมหาอํ านาจเอง กระบวนการแสวงหารายไดจากการขายบริการ
การศกึษาระหวางประเทศเริ่มตนดวยการผลิตภายในประเทศ แลวจึง ‘สงออก’ ไปยงัประเทศโลก
ที่สามที่มีอํ านาจซื้อ ตอเมื่อตลาดในโลกที่สามประเทศหนึ่งประเทศใดขยายใหญข้ึนจึงพิจารณา
ยาย ‘โรงงาน’ เขาไปผลิตในประเทศนั้นเสียเลย

การจัดตั้ง ‘โรงงาน’ ผลิตบริการการศึกษาในโลกที่สามโดยพื้นฐานแลวมิได
แตกตางจากการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆ เพราะตองมีการประมาณการรายไดและรายจาย 
ทั้งตองวิเคราะหจุดคุ มทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ดวยเหตุดังนี้ กระแสการ
เคลื่อนยายหรือจัดตั้ง ‘โรงงาน’ เพือ่ผลิตบริการการศึกษาในโลกที่สามจึงเกิดขึ้นอยางเอื่อยเฉื่อย 
สวนหนึ่งเปนเพราะการจัดตั้ง ‘โรงงาน’ เพื่อการผลิตบริการการศึกษาตองใชทุนประกอบการ
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สูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกสวนหนึ่งเปนเพราะตลาด
ไมใหญพอ ดังนั้นประเทศมหาอํ านาจจึงนิยม ‘สงออก’ มากกวาเขาไปลงทุนตั้ง ‘โรงงาน’ ในโลก
ที่สาม

กระแสการจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติในสังคมไทยดูเหมือน
จะแตกตางจากประเทศในโลกที่สามอื่นๆ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการลดการควบคุมและกํ ากับ
โรงเรียนนานาชาติ แผนการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก โดยที่มีทั้งโรงเรียน
ที่เพียงแตจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่จัดหลักสูตรแบบตะวันตก ในทํ านอง
เดียวกัน เมื่อรัฐบาลแยมประตูภาคการศึกษา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติก็พร่ังพรู
สูทบวงมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ The Nation (March 3, 1995) รายงานวา โครงการดังกลาวนี้
มีอยางนอย 14 โครงการ บางโครงการเริ่มเปนรูปราง เกือบทั้งหมดเปนธุรกิจรวมทุน (Joint 
Venture) โดยฝายไทยเปนผู จัดหาที่ ดินและลงทุนในการสร างตึกอาคารและสิ่งอํ านวย
ความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ สวนมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนผูจัดการเรียนการสอนและกํ าหนด
มาตรฐานการศึกษา

ขอที่พึงสังเกตก็คือ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติเกือบทั้งหมด
ดํ าเนินการโดยกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองชวยใหภาพที่ชัดเจนวา เหตุใด
โรงเรยีนและมหาวทิยาลัยนานาชาติจึงผุดขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศใน
โลกทีส่ามอืน่ๆ ปรากฏการณดังกลาวนี้มิไดเกิดจากปจจัยผลักดัน (Push Factors) จากประเทศ
มหาอํ านาจเทานั้น กระแสโลกานุวัตรและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศ
มหาอํ านาจไมเพียงพอที่จะอธิบายกระแสการจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ขยายตัว
อยางรวดเร็วในสังคมไทยไดทั้งหมด หากแตยังมีปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ภายในประเทศดวย 
ไมเพียงแตความรุงเรืองทางเศรษฐกิจจะเพิ่มพูนอํ านาจในการซื้อบริการการศึกษาตางชาติเทานั้น 
ความพยายามในการแสวงหากํ าไรของกลุ มอสังหาริมทรัพยมีสวนสํ าคัญยิ่งในการดูดดึง
มหาวทิยาลยัตางชาติเขามารวมประกอบการในประเทศไทย

นับต้ังแตป 2528 เปนตนมา กลุมทุนอสังหาริมทรัพยเติบใหญอยางรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับกลุมทุนในภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู 
(Bubble Economy) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดิน การแตกทลายของฟองสบู
นบัต้ังแตป 2534 เปนตนมา เร่ิมสรางปญหาแกกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนเหตุใหตองดิ้นรน
เพื่อความอยู รอด การชักจูงใหสถาบันการศึกษาตางประเทศเขามารวมจัดตั้งโรงเรียนและ
มหาวทิยาลยันานาชาตนิบัเปนมรรควิธีหนึ่งในการขยายฐานเศรษฐกิจของกลุมทุนดังกลาวนี้

การยกที่ดินเพื่อการจัดตั้งสถาบันการศึกษา โดยหวังผลใหที่ดินขางเคียงมีราคา
สูงขึ้นมิใชมรรควิธีใหมแตประการใด หากแตเปนมรรควิธีที่กลุมทุนอสังหาริมทรัพยเคยใชมาแลว
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เมื่อคราวจัดตั้งวิทยาเขตรามคํ าแหง 2 บริเวณถนนบางนา-ตราด กระแสโลกานุวัตรทํ าให  
‘แบบจํ าลองรามคํ าแหง’ ยกฐานะเปนแบบจํ าลองระหวางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทํ าให
ทีดิ่นมรีาคาแพงขึน้เปนอันมาก คาที่ดินจึงกลายเปนตนทุนสํ าคัญในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

กลุ มทุนอสังหาริมทรัพยมิไดขยายฐานเศรษฐกิจดวยการจัดตั้งโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเทานั้น หากยังผลักดันใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมดวย กลุ มทุน
อสังหาริมทรัพยไมลังเลที่จะยื่นขอเสนอใหบรรดามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจัดตั้งวิทยาเขตใหม
ดวยการอทุศิทีดิ่นใหเปนจํ านวนมาก ขอเสนอประเภทนี้ยื่นผานผูนํ าทองถิ่น นักการเมือง และผูนํ า
รัฐบาลดวย แรงกดดันผานทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตใหมดังที่เปน
ขาวในเวลานีย้ากที่จะปฏิเสธไดวามิใชผลงานที่กลุมทุนอสังหาริมทรัพยมีสวนรวมดวย

การอุทิศที่ดินใหทางราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใชชื่อ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง นับเปนปรากฏการณที่ควรแกการจับตามาอง ในไมชาไมนาน 
อาจมโีรงเรยีนสวนกุหลาบ 12 โรงเรียนสตรีวิทยา 9 หรือโรงเรียนบดินทรเดชา 7 ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ทีดิ่นทีไ่ดรับบริจาคจากกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ความขอนี้มีนัยสํ าคัญวา ‘แบบจํ าลองรวมคํ าแหง’
ซึ่งยึดกุมพื้นที่บางสวนในภาคอุดมศึกษา กํ าลังขยายพื้นที่สู ภาคมัธยมศึกษา โดยที่ในขณะ
เดียวกันก็กํ าลังคืบคลานสูภาคการศึกษาเอกชนดวย ดังปรากฏวา มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง
ยอมรับทีดิ่นจากกลุมทุนอสังหาริมทรัพยเพื่อขยายวิทยาเขต

ในขณะที่กลุ มทุนอสังหาริมทรัพยกํ าลังยึดกุมพื้นที่ในภาคการศึกษา ความ
กาวหนาของเทคโนโลยี่สารสนเทศจะมีผลใหกลุมทุนโทรคมนาคมแผอิทธิพลเขาสูภาคการศึกษา
ในอนาคต ทั้งนี้มีความเปนไปไดที่กลุ มทุนทั้งสองจะประสานความรวมมือในการแสวงหา 
ผลประโยชนจากภาคการศึกษารวมกัน

ขอที่พึงระวังก็คือ นโยบายการสงเสริมการศึกษาเอกชน ดังที่รัฐบาลดํ าเนินอยู 
ในปจจุบัน อาจกลับกลายเปนการใหประโยชนหรือการสงเสริมทางออมในการเก็งกํ าไรซื้อขาย 
ที่ดิน
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Sandwich Courses4

เมื่อผมไดยินชื่อ Sandwich Courses คร้ังแรกเมื่อเกือบสองปมาแลว (2535)  
ใจผมนึกถึงการฝกอบรมการประกอบอาหารตามหลักสูตรคหกรรมศาสตร หากแตมาถึงบางออ 
ในภายหลัง เวลานี้ Sandwich Courses ก ําลังแพรระบาดไปทั่วโลก ในอาเซียอาคเนย ‘หลักสูตร
แซนดวิช’ มาถึงมาเลเซยีกอนประเทศอื่นใด แลวจึงระบาดสูประเทศไทยในภายหลัง

แต ‘หลักสูตรแซนวิช’ หาใชการฝกอบรมการประกอบอาหารไม หากทวาเปนการ
จัดหลักสูตรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยพื้นบานกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยมีขอตกลงวา
เมื่อนักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยพื้นบานจนถึงครึ่งหลักสูตรแลว สามารถที่จะศึกษาตอ 
ในมหาวทิยาลยัตางประเทศจนจบปริญญาได โดยที่ปริญญาบัตรที่ไดรับจะออกโดยมหาวิทยาลัย
ใด แลวแตจะตกลงกัน บางกรณีเปนปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพื้นบาน บางกรณีเปนของ
มหาวทิยาลยัตางประเทศ และบางกรณีเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือก

ตามปกติ Sandwich เปนชือ่อาหารที่เกิดจากการนํ าขนมปง 2 แผนหรือมากกวา
มาประกบกัน โดยที่มีเนื้อ เนยแข็ง และผักสอดอยูตรงกลาง อาหารที่ทํ าไดโดยงายและมี 
คุณประโยชนนี้มีอายุประมาณ 200 ปเศษแลว คนแรกที่ริเร่ิมท ําแซนวิชก็คือ Fourth Earl of 
Sandwich นามเดิม John Montagu ซึง่มอีาชพีเปนนักการทูต ชื่อ Sandwich มาจากทานผูนี้

ดวยเหตุที่ Sandwich มอีายุประมาณ 200 ปแลว คํ าวา Sandwich จงึสอดแทรก
เขาสูภาษาอังกฤษอยางแนบเนียน แมคํ าวา Sandwich จะเปนวิสามัญนาม แตในไมชาก็กลาย
เปนสามญันาม โดยหมายถึงอะไรก็ตามที่ถูกประกบหรือขนาบทั้งสองดาน และทายที่สุดก็กลาย
เปนค ํากรยิา โดยหมายถึงอาการการสอดเขาสูส่ิงสองสิ่งที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะแตกตางกัน

ดวยเหตุที่คํ าวา Sandwich มคีวามเปนมาดังที่พรรณานาขางตนนี้เอง จึงมิใช
เร่ืองนาประหลาดใจที่จะมีการใชชื่อ Sandwich Courses กับหลักสูตรการศึกษาระหวางประเทศ

ผมเขาใจวา Sandwich Courses ริเร่ิมโดยมหาวิทยาลัยอังกฤษ การตัดทอน 
เงนิทนุทีใ่หแกมหาวิทยาลัยในยุครัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher) ทํ าให
มหาวิทยาลัยอังกฤษจํ านวนมากตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดทางการเงิน หนทางหนึ่งก็โดยการ
แสวงหานักศึกษาตางชาติเพิ่มข้ึน การทํ าขอตกลง Sandwich Courses กับมหาวิทยาลัย
ในเครอืจักรภพจึงปรากฏอยางแพรหลาย ในกรณีของมาเลเซียในปหนึ่ง ๆ นักศึกษามาเลยจํ านวน

                                                          
4 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2537
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นับพันเดินทางไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยอังกฤษภายใตขอตกลงวาดวย Sandwich Courses  
ในไมชาการทํ าขอตกลงลักษณะนี้ขยายสูมหาวิทยาลัยนนอกเครือจักรภพอังกฤษ ไมเวนแมแต
สหรัฐอเมริกา แตการทํ าขอตกลง Sandwich Courses กับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยกนั ไมสูท ํารายไดมากนัก เพราะมาตรฐานการศึกษาแตกตางกันไมมาก ยกเวนมหาวิทยาลัย
เกาแกที่ยังคงขายชื่อไดอยูบาง สวนใหญแลวขอตกลง Sandwich Courses มักจะทํ ากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศโลกที่สาม สวนสํ าคัญเปนเพราะนักศึกษาโลกที่สามตองการบริการ 
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพดีกวาที่ไดจากมหาวิทยาลัยพื้นบาน มิหนํ าซํ้ าเปนเรื่องโกเกที่จะไดรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศอีกดวย

ปญหาทางการเงินทํ าใหมหาวิทยาลัยในอังกฤษลดความเขมงวดในการรับ 
นักศึกษาลงไปมาก มหาวิทยาลัยหลายแหงคิดคนหลักสูตรขึ้นมาจํ านวนไมนอย เพียงเพื่อเปน 
กลไกในการหารายได หลักสูตรการฝกอบรมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในภาคฤดูรอน แตในคณะ 
และสาขาวิชาหลัก แมจะลดความเขมงวดในการรับนักศึกษา เนื่องจากตองการขยายปริมาณ  
แตการจัดการศึกษาและการวัดผลยังคงเปนไปดวยความเขมงวด นโยบายของรัฐบาลเธตเชอร 
ทีก่ดดนัใหบริการอุดมศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้นนี้ กอใหเกิดการวิพากษวิจารณโดยทั่วไป

ขอตกลง Sandwich Courses มิใชสินคาที่มหาวิทยาลัยอังกฤษผูกขาดการขาย
หากแตมหาวิทยาลัยอเมริกันดํ าเนินตามในมรรควิถีเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจทํ าใหไทย
กลายเปนตลาดสํ าคัญสํ าหรับการสงออกบริการอุดมศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแลว บรรดา 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยอังกฤษและอเมริกันพากันเดินทางมา ‘ตกเบ็ด’ หาลูกคาในประเทศไทย  
ในชวงกลางเดือนสิงหาคมที่ผานมา ดร.ปเตอร นอรธ (Peter North) อธกิารบดีมหาวิทยาลัย 
ออกซฟอรด ก็เขามาชอ็ปปงหาลูกคาไทย โดยที่มีแผนที่จะจาริกแสวงหาลูกคาในสิงคโปร มาเลเซีย 
ฮองกง ไตหวัน และเกาหลีใตดวย

ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  โครงสร างการผลิตของกลุ มประเทศ 
อุตสาหกรรมเกา ดังเชนยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ภาค 
อุตสาหกรรมลดความสํ าคัญลง ในขณะที่ภาคบริการมีความสํ าคัญเพิ่มข้ึน ในวงวิชาการสังคม
วทิยากลาวถึงสังคมตะวันตกวาเปนสังคมยุคหลังอตุสาหกรรม (Postindustrial Society) ในวงวิชา
การเศรษฐศาสตรมีขอสรุปทั่วไปแลววา กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาไดแปรสภาพเปนสังคม
เศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) เรียบรอยแลว ทั้งนี้ไมเพียงแตภาคบริการจะใหผลผลิต
มากกวาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเทานั้น หากยังเปนภาคการจางงานที่ใหญที่สุด 
ในระบบเศรษฐกิจอีกดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนผลจากการสูญเสียความไดเปรียบ 
เชงิเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการผลิตทางดานอตุสาหกรรม แตกลับมีความ 
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ไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบในการผลิตบริการ ดวยเหตุดังนั้น บริการจึงกลายเปน ‘สินคา’ สงออก 
รายการสํ าคัญของกลุมประเทศอตุสาหกรรมเกา ทั้งมิใชเร่ืองนาประหลาดใจอีกเชนกันกวา เหตุใด
บรรดาประเทศมหาอํ านาจจึงพยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศไปในทาง
ที่จะใหมีการคาบริการโดยเสรี ดังจะเห็นไดจาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay 
Round)

ภายหลังการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization) ในวันที่ 1 
มกราคา 2538 เปนที่คาดกันวา การคาบริการโดยเสรีจะเปนประเด็นสํ าคัญประเด็นหนึ่งในการ 
จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ แมในขณะนี้(2537)ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สามารถใชอํ านาจการตอรองที่เหนือกวาในการบีบใหประเทศคูคา
ในโลกที่สามเปดตลาดบริการอยูแลว

บริการการศึกษา ไมจํ าเพาะแตบริการอุดมศึกษา กํ าลังเปน ‘สินคา’ สงออกที่ทํ า
รายไดแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาอยางสํ าคัญ ทั้งนี้ไมเพียงเพราะวา ประเทศที่พัฒนาแลว
เหลานี้สามารถผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพดีกวาเทานั้น หากยังเปนเพราะความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสริมความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ในการผลิตบริการการศึกษาอีกดวย ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่โรงเรียนนานาชาติและ
มหาวทิยาลยันานาชาติกํ าลังผุดขึ้นในโลกที่สามราวกับดอกเห็ด

แตการสงออกบริการการศึกษาของกลุ มประเทศอุตสาหกรรมเกาจํ าเปน 
ตองค ํานึงถึงอํ านาจซื้อของลูกคา เพราะเจตนารมณของการสงออกอยูที่การแสวงหารายได ดังนั้น 
การสงออกจึงมักจะจํ ากัดเฉพาะกลุ มประเทศโลกที่สามที่มีฐานะดี ดังเชนกลุ มประเทศ 
อุตสาหกรรมใหมในละตินอเมริกา (Latin American NICs) กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม 
ในอาเซีย (Asian NICs) และกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) 
ดังเชนกลุมประเทศอาเซียนในปจจุบัน

ณ บัดนี้ ไทยกํ าลังเปนตลาดสํ าคัญที่รองรับบริการการศึกษาจากประเทศ 
ที่พัฒนาแลว ไมเพียงแตจะมีความพยายามในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติและมหาวิยาลัย 
นานาชาตเิพิม่ข้ึนเทานั้น หากทวามหาวิทยาลัยไทยยังไดรับขอเสนอในการจัดหลักสูตร Sandwich 
Courses จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลวอีกดวย มหาวิทยาลัยเอกชนมีแนวโนม 
ที่จะตะครุบขอเสนอประเภทนี้ เพราะเปนการเพิ่มจุดขายใหแกตัวเอง สวนมหาวิทยาลัยของรัฐ  
ซึง่ยงัคงมอีาการลังเลในปจจุบันก็คงจะตองเจริญรอยตามในอนาคต เมื่อคนพบความเปนจริงที่วา
มหาวทิยาลัยของรัฐไมมีอะไรจะขายแลว
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ณ บัดนี ้กระแสโลกานุวัตรไมเพียงแตจะทํ าใหลักษณะความเปนสินคาของบริการ
การศึกษา (Commoditization) มมีากขึน้เทานัน้ หากยังทํ าใหภาคการศึกษาเปนภาคเศรษฐกิจ 
ที่ไรพรมแดนอีกดวย การทะลักเขามาของสถาบันการศึกษาตางชาติเปนเรื่องที่คาดการณได 
ในอนาคตอันไมไกลนี้
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ภาษาตางประเทศในระบบโรงเรียน5

ขอดํ าริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
เพื่อบังคับสอนวิชาภาษาตางประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมควรที่จะมีการ
ถกอภิปรายอยางยิ่ง

ตามหลักสูตรการศึกษาในปจจุบัน ภาษาตางประเทศมิใชวิชาบังคับ จวบจน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับประถมศึกษา ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกนับต้ังแต 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จวบจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอเมื่อกาวสูระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จึงจะถูกบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษ และสํ าหรับสายภาษา นักเรียนจะถูกบังคับ 
ใหเรียนภาษตางประเทศเพิ่มข้ึนอีก 1 ภาษา

หลักสูตรภาษาตางประเทศดังที่กลาวขางตนนี้มีมาแตป 2521 และเขาใจวา  
สวนหนึ่งเปนผลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ในป 2517 คณะกรรมการดังกลาวมีความเห็นวา ไมควรบังคับใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศ 
เมือ่อายยุงันอยเกนิไป เพราะการเรียนภาษาที่สองเมื่อยังเยาวอาจมีผลทางลบตอการพัฒนาทักษะ
และความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวยเหตุดังนี้เอง หลักสูตรการศึกษาป 2521  
จึงกํ าหนดใหเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมิไดบังคับ เหตุที่มิไดบังคับ 
สวนสํ าคัญอาจเปนเพราะปญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษในชนบท อันเปนเหตุใหมิอาจ 
จดัการเรยีนการสอนได การที่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายบังคับเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่มิได
บังคับในระดับการศึกษากอนหนานี้นับวาไมสมเหตุสมผลอยางยิ่ง เพราะความรูภาษาอังกฤษ 
ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมิใชความรูเบื้องตน หากแตตองมีพื้นฐานที่ดีพอสมควร 
มากอนแลว เมื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเสียเชนนี้ นักเรียน 
กต็องถกูบงัคบัใหเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตตนโดยปริยาย แมวากระทรวงศึกษาธกิารจะตีตราวา
เปนวิชาเลือกก็ตาม

นอกจากนี้ ความหวังดีของคณะกรรมการพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
ในขอทีไ่มตองการเรงการเรียนภาษาตางประเทศเร็วจนเกินไป ก็ไมสมประโยชน ในเมื่อกระทรวง
ศึกษาธกิารมไิดหามเรียนภาษาตางประเทศกอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การณปรากฏวา โรงเรียน
เอกชนพากันสอนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษา และกลายเปนจุดขายสํ าหรับชนชั้นกลาง

                                                          
5 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่13 ตุลาคม 2538
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และชนชั้นสูง ในสวนโรงเรียนรัฐบาลนั้นเลา แมในชั้นแรกจะปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยเริ่มสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตดวยแรงกดดันจากผูปกครอง  
ก็ขยายการสอนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ บัดนี้ โรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครจํ านวนมากเริ่มสอน 
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จะมีก็แตโรงเรียนรัฐบาลในชนบทเทานั้นที่ปฏิบัติตาม
นโยบายโดยเครงครัดเนื่องจากไมมีครูสอนนั่นเอง

กระทรวงศึกษาธิการกํ าลังเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศ โดยให 
เปนวิชาบังคับต้ังแตระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ดวยการบังคับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถม
ศึกษาปที่1 เปนตนไป สํ าหรับระดับมัธยมศึกษา นอกจากบังคับเรียนภาษาอังกฤษแลวยังมี 
ภาษาตางประเทศอื่นอีก 1 ภาษาเปนวิชาเลือกอีกดวย

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศที่กลาวขางตนนี้ ซึ่งจะเริ่มใชบังคับ 
ในปการศกึษา 2539 นั้น หามีผลกระทบตอนักเรียนในกรุงเทพฯ แตประการใดไม เพราะนักเรียน
ในกรุงเทพฯไมวาจะเปนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลลวนแลวแตเรียนภาษาอังกฤษมาแต
ประถมศึกษาแลวทั้งสิ้น ผลกระทบสํ าคัญจะตกแกนักเรียนในตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นกัเรยีนในชนบทและในอํ าเภอที่หางไกล

ขอทีน่าสงัเกตยิ่งก็คือ กระทรวงศึกษาธิการกํ าลังปรับหลักสูตรภาษาตางประเทศ
เพือ่ใหทันกระแสโลกานุวัตร โดยเกือบจะมิไดสนใจคํ าเตือนของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาที่วา การเรงเรียนภาษาตางประเทศเร็วเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ทกัษะและความคิดสรางสรรค

ในโลกทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศรุดหนาอยางรวดเร็วและพลโลกมีการติดตอสัมพันธ
กนัมากขึน้ ความรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจํ าเปนอยางมิอาจปฏิเสธได กระแสโลกานุวัตรทํ าให
ภาษาองักฤษมคีวามส ําคัญมากขึ้น เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ โดยที่ในขณะเดียวกันภาษาบางภาษา
กม็ฐีานะสมัพทัธดีข้ึนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาจีนและภาษาญี่ปุน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนเรื่องอันควรแกการสนับสนุน

แตการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนนั้นมิใชกระทํ าดวยการ 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น ลํ าพังแตการเปลี่ยนวิชาเลือกใหเปนวิชาบังคับ หรือการกํ าหนด 
หลกัสตูรเพือ่ใหนกัเรียนรูภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา มิอาจดลบันดาลใหเกิดสิ่งที่ตองการ
ได การขาดแคลนครูภาษาตางประเทศยังเปนปญหารายแรงในชนบท โดยที่กํ าลังลามมาเปน
ปญหาในเขตเมือง และนับวันปญหามีแตจะเลวรายลง

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ผูที่มีความรูภาษาตางประเทศดีพอที่จะสอนผูอ่ืนไดนั้น  
จะมีสักกี่คนที่จะอุทิศตัวประกอบอาชีพครูในสภาวะที่สถานภาพของอาชีพนี้ตกตํ่ าตอไปเร่ือยๆ  
รัฐบาลที่ผานมาไมเคยใหความสํ าคัญในการแกปญหานี้ ดวยโครงสรางอัตราเงินเดือนที่คอนขาง
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ต่ํ า อาชีพครูไมสามารถดูดดึงทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพได ผูที่กาวสูอาชีพครูจึงเปนทรัพยากร
มนษุยทีม่คุีณภาพรอง ๆ ลงไป แตสํ าหรับครูภาษาตางประเทศดวยแลว ปญหายิ่งเลวรายกวาปกติ 
การเติบโตของภาคธุรกิจเอกขนทํ าใหมีความตองการผูรูภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนเปนอันมาก  
ในขณะเดียวกัน กระแสโลกานุวัตรก็กอใหเกิดความตองการเนียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึน  
และนี่เองที่ทํ าใหสถาบันสอนภาษาตางประเทศผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก ระบบโรงเรียนไมเพียงแต
ตองยื้อแยงผู  รู ภาษาตางประเทศกับภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น หากยังตองแยงชิงครูภาษา 
ตางประเทศกับสถาบันภาษานอกระบบอีกดวย และไมตองประหลาดใจเลยที่ระบบโรงเรียนเปน
ฝายพายแพ

หากตองการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักเรียนจํ าเปนตองมีแผน 
ผลิตครภูาษาตางประเทศขนานใหญ ความสํ าคัญมิไดอยูที่ปจจัยเชิงปริมาณเทานั้น หากยังอยูที่
คุณภาพของครดูวย ขอเท็จจริงปรากฏวา นักเรียนที่ผานระบบโรงเรียนของไทย แมจะเรียนภาษา
อังกฤษถงึ 12 ป บางคนถึง 16 ป แตก็ยังไมมีความรูภาษาอังกฤษชนิดที่ใชการได ทั้งนี้เปนผล 
จากการมีครูที่ดอยคุณภาพและวิธีการสอนที่ไรประสิทธิภาพ ในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยม กลไก
ราคาท ําหนาทีจ่ดัสรรทรัพยากรมนุษย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
สูงจะถกูจดัสรรสูอาชีพที่ใหผลตอบแทนสูง ตราบเทาที่ยังไมมีการปรับโครงสรางอัตราผลตอบแทน
อาชีพครู ถึงจะเรงพัฒนาและผลิตครูภาษาตางประเทศมากเพียงใด ก็หาประโยชนอันใดมิได 
เพราะทายที่สุดแลวกลับจะเปนการผลิตบุคคลากรปอนภาคธุรกิจเอกชน เนื่องเพราะระบบ 
โรงเรียนขาดแรงดึงดูดครูภาษาตางประเทศ

การขาดโอกาสในการเรียนภาษาตางประเทศของเด็กนักเรียนในชนบทเปน 
เหตุปจจัยที่มีความสํ าคัญไมนอยในการสราง ‘วังวนแหงความยากจน’ เมื่อไมมีความรูภาษา
อังกฤษ การเรยีนตอในระดับมัธยมศึกษาก็เปนเรื่องยากยิ่ง ภาษาอังกฤษยังเปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตาย
ในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยอีกดวย นักเรียนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
จึงไดเปรียบนักเรียนจากชนบทและครอบครัวยากจน เพราะอยู ในฐานะที่จะเลือกโรงเรียน 
ที่เขมงวดภาษาอังกฤษได กวดวิชาได หรือแมแตไปเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศในภาค 
ฤดูรอนได เด็กนักเรียนจากชนบทและครอบครัวยากจน เมื่อไมสามารถศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษาไดยอมยากที่จะเลื่อนชั้นในสังคมได นับวันภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ภาษาองักฤษมบีทบาทมากขึ้นในการจัดวางตํ าแหนงแหงหนของชนชั้นในสังคม

เมื่อกวาสามทศวรรษที่แลว ภาษาอังกฤษเปนวิขาที่กอใหเกิดการตกซํ้ าชั้น 
และการออกกลางคันในระดับอุดมศึกษาสูงมาก จนทบวงมหาวิทยาลัยตองเขาไปแทรกแซงขอให
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อลดการบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ยังผลใหอัตรา
การส ําเรจ็การศกึษาเพิ่มข้ึน บัดนี้ แมการบังคับเรียนจะลดลง แตนักศึกษาจํ านวนมากเลือกเรียน
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ภาษาองักฤษเปนวชิาโทโดยสมัครใจ จนบางมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึง แสดง
ใหเหน็วา นกัศกึษาเหลานี้สนองตอบตลาดอยางดียิ่ง ในบางคณะและบางสาขาวิชา มีความคิด 
ที่จะหันกลับไปบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศอีก เพื่อใหนักศึกษาเขาสูกระแสโลกานุวัตรได  
แตการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเชนนี้ยอมเบียดบังการศึกษาวิชาชํ านัญพิเศษในสาขา มหาวิทยาลัย
อยูในฐานะที่จะพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษาไดดีกวาสถาบันระดับลางลงมา  
และมหาวทิยาลยัมคิวรปฏิเสธภาระหนาที่นี้ แตการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมิจํ าตองบังคับ
และมิจํ าตองบรรจุไวใน หลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการนอกหลักสูตรสํ าหรับการนี้ 
ได ทั้งในภาคฤดูรอนและนอกเวลาเรียนปกติ

ณ บัดนี้ ระบบโรงเรียนของไทยกํ าลังปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตร ขอที่ตอง 
ไมลืมก็คือ การปรับตัวเขาสู กระแสโลกานุวัตรมีผลเสมือนหนึ่งการปรับตัวตามกลไกราคา  
หากปลอยใหระบบโรงเรียนปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรอยางเต็มที่ ก็เทากับปลอยใหกลไก
ตลาดก ําหนดชะตากรรมของระบบโรงเรียน แมวาระบบโรงเรียนมิอาจฝนกลไกตลาดในทุกทิศทาง 
แตกห็าควรตามใจตลาดในทุกเรื่องไม เพราะใชวากลไกตลาดจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม
เสมอไปความลมเหลวในการทํ างานของกลไกตลาดทํ าใหกระแสโลกานุวัตรพัดพาคนจนพนไปจาก
กระบวนการกํ าหนโยบาย ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาจะเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญ 
เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ในการสรางปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต



ภาคที่สอง
ทุนนิยมการศึกษา
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ทุนนิยมการศึกษา1

ฤดูการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยกํ าลังผานพนไป ในอีกไมชา 
ไมนานกจ็ะปรากฏผลการสอบ ซึ่งยอมตองมีคนสมหวังและคนผิดหวัง

ผมเฝามองชวีตินักเรียนดวยความเปนหวงและกังวล ดุจเดียวกับพอแมโดยทั่วไป
ชีวิตนักเรียนเปนชีวิตแหงการแขงขันและนับวันความเขมขนของการแขงขันมีแตจะเพิ่มข้ึน ผมอด 
รูสึกในใจมไิดวา พากผมตองสอบแขงขันในยุคสมัยนี้ ผมคงสอบเขามหาวิทยาลัยไมได เพราะผม
ไมมจีติวญิญาณแหงการแขงขันมากเทานักเรียนในยุคปจจุบัน

นักเรียนในยุคสมัยของผมมีชีวิตที่คอนขางสุขสบาย อยางนอยที่สุดก็ไมรูสึก 
ถึงแรงกดดันของการแขงขัน นักเรียนที่มาจากชนชั้นกลางดุจเดียวกับผมคงมีความรูสึกไมตาง 
จากผมมากนัก ผมยังจํ าไดดีวา นักเรียนรุนเดียวกับผมมีจํ านวนนอยนักที่ตองเรียนกวดวิชา  
แตชัว่เวลาเพยีงสามทศวรรษ ชีวิตนักเรียนกลับกลายเปนชีวิตแหงการกวดวิชา การกวดวิชาเริ่มตน
ต้ังแตชั้นอนุบาลศึกษาจนจรดชั้นอุดมศึกษา

นักเรียนเด็กเล็กที่พอแมตองใหเขา ‘โรงเรียนฝรั่ง’ ในระดับประถมศึกษาจํ าเปน
ตองกวดวชิา เพราะขอสอบคัดเลือกยากเกินกวาที่เด็กอายุ 5 – 6 ขวบจะทํ าได ขอสอบเลขคณิต 
มีคํ าถามเกี่ยวกับการบวกลบเลขหลักพัน แมเมื่อเขาโรงเรียนไดแลว จะโดยการสอบเขาไดเอง  
หรือโดยการจายเงินกินเปลาก็ตาม ก็ยังตองกวดวิชา เด็กบางคนตองไปถึงโรงเรียนแตเชาตรู 
เพื่อเรียน ‘ซอมเสริม’ กอนเวลาเขาแถวเคารพธงชาติ

เมื่อจะจบประถมศึกษา ก็ตองเรียกกวดวิชาเพื่อสอบเขาโรงเรียนระดับมัธยม
ศึกษา คร้ันจะเขามหาวิทยาลัย ก็ไมรอดพนการกวดวิชาอีกเชนกัน ผมเห็นนักเรียนบางคนวิ่งรอก
กวดวชิาอยางนาสงสาร บางคนกวดวิชาฟสิกซทีร่าชด ําเนิน เรียนวิชาเคมีที่สะพานควาย แตเรียน
ภาษาอังกฤษที่สยามสแควร

สปริตแหางการแขงขันในระบบการศึกษาทวีความเขมขนขึ้นเปนอันมากในชวง
เวลาสามทศวรรษที่ผ านมานี้ ผมอดสงสัยมิไดว า ปรากฏการณดังกลาวนี้จํ ากัดเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและเขตเมืองอื่นๆ หรือวาลุกลามไปสู ชนบทแลว อีกทั้งอดสงสัยมิไดวา  
ปรากฏการณดังกลาวนี้จํ ากัดเฉพาะแตชนชั้นกลางและชนชั้นสูงหรือไม

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 เมษายน 2536
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ผมสังเกตเห็นวา ทัศนะของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาเริ่มแปรเปลี่ยนไป 
อยางสํ าคัญ ไมวาเราจะเห็นดวยกับแนวความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกหรือไม 
กต็าม แตขอเท็จจริงมีอยูวา ประชาชนคนไทยเริ่มยอมรับมากขึ้นวา การศึกษาเปนเรื่องของการ 
ลงทุน ผูเปนพอแมจํ านวนไมนอยยอมทุมการใชจายเพื่อการศึกษาของบุตรธิดา เพราะเชื่อวา  
การศกึษาเปนเครื่องมือที่ชวยยกฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
นบัเปนเหตปุจจยัสํ าคัญที่ผลักดันใหประชาชนมีความตองการบริการศึกษาเพิ่มข้ึน และนี่เองที่เปน
สาเหตุพื้นฐานที่ทํ าใหภาวะการแขงขันในระบบการศึกษาทวีความเขมขนยิ่งขึ้น แตความตองการ
บริการการศึกษาที่เพิ่มข้ึนนี้มิไดเปนเพราะประชาชนเห็นอานิสงสของการศึกษามากขึ้นเพียง
ประการเดียวเทานั้น หากยังเปนเพราะนโยบายอัตราคาเลาเรียนของรัฐบาลดวย การที่รัฐบาล 
เก็บคาเลาเรียนตํ่ ากวาตนทุนการผลิตเปนอันมาก ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  
มีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) แกผูมีโอกาสรับบริการ 
การศกึษาของรฐั ประชาชนจึงแยงชิงกันที่จะรับเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ เพราะนโยบายคาเลาเรียน
อัตราตํ ่าท ําใหอัตราผลตอบแทนในการลงทุนดานการศึกษาสูงกวาปกติ

บริการการศึกษาในสังคมไทยแปรสถานะเปนสินคาอยางเห็นไดชัด บริการ 
การศึกษามิใชวิชาความรู ที่ถ ายทอดตามความพึงพอใจของผู ทรงความรู อีกตอไป หากแต 
กลายเปน ‘สินคา’ ที่มี ‘การซื้อขาย’ กันในตลาด ความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารยมิใช 
ความสัมพันธระหวางผู รับความรู กับผูใหความรู  ซึ่งทั้งสองฝายตางตองมีวัตรปฏิบัติตอกัน 
ตามจารีตวัฒนธรรมแตโบราณ หากแตคอยๆแปรเปลี่ยนไปเปนความสัมพันธระหวางผู ซื้อ 
กับผูขาย และวัตรปฏิบัติกํ าลังแปรเปลี่ยนไปสูความสัมพันธบนพื้นฐานของสินคา ยิ่งระดับ 
การศึกษาสูงมากเพียงใด การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นเพียงนั้น แมภาพการ 
เปลีย่นแปลงดงักลาวนี้จะยังไมแผขยายไปสูชนบท แตก็เปนสิ่งที่คาดไดวาจะเกิดขึ้นในไมชานี้

เมื่อบริการการศึกษาแปรสถานะเปนสินคา ผูบริโภคยอมตองการลักษณะ 
ความหลากหลายของสินคา (Product Differentiation) แตสถาบันการศึกษาของรัฐมิอาจผลิต
บริการที่มีลักษณะหลากหลายไดมากนัก ตราบเทาที่ยังคงมีการควบคุมการผลิตอยางเขมงวด  
แตเมื่อมีการผอนคลายการควบคุม สถาบันการศึกษาของรัฐจึงสามารถสนองตอบความตองการ
ของประชาชนผูบริโภคไดมากขึ้น และดวยเหตุที่รัฐบาลควบคุมการจัดการการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษานอยกวาระดับอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามาถผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
หลากหลายได โครงการจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษกํ าลังผุดขึ้นเปนดอกเห็ดในมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เพือ่สนองตอบความตองการของชนชั้นกลางที่มีอํ านาจซื้อมากขึ้น โครงการ Mini MBA 
อุบัติข้ึนเพื่อสนองความตองการของภาคธุรกิจเอกชน มิไยจะตองกลาวจะตองกลาวถึงสถาบัน 
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เอกชนที่กอเกิดขึ้นเพื่อจัดการฝกอบรมและการอภิปรายเพื่อสนองความตองการที่มีลักษณะ 
หลากหลาย

ความตองการของผู บริโภคกํ าลังกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดโครงสราง 
การผลิตในภาคการศึกษา ปรากฏการณดังกลาวนี้นับเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐาน เพราะ 
แตเดิมนั้นรัฐทํ าตัวเปน ‘คุณพอรูดี’ โดยเปนผูกํ าหนดโครงสรางการผลิตของภาคการศึกษา บัดนี้
กลไกราคาก ําลังเขาไปแทนที่กลไกของรัฐ การผลิตบริการการศึกษากํ าลังแปรเปลี่ยนไปสนองตอบ
ผูมีอํ านาจซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจเอกชน สวนภาคประชาชนที่ขาดอํ านาจซื้อกํ าลัง 
จะถกูทอดทิง้หากรัฐบาลไมทุมทรัพยากรดานการศึกษาไปสูภาคประชาชนมากขึ้น
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บริการการศึกษาในฐานะสินคา2

สถานะของบริการการศึกษากํ าลังเปลี่ยนแปลงไปอยางสํ าคัญในทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กํ าลังเกิดขึ้นในขณะนี้

ในอดีตกาล การศึกษาเลาเรียนอาศัยวิธีการฝากตัวกับผูมีวิชา ไมวาจะเปน 
ผูรูหนงัสอื ชางฝมือ หมอพื้นบาน หรือผูมีวิชาอื่นใด เมื่อระบบโรงเรียนแบบตะวันตกยังไมเขามา 
สยามประเทศ  การศึกษาเลาเรียนกระทํ ากันในวัดหรือตามบานและสํ านักของผูทรงความรู โดยที่ 
ผูตองการวิชาตองปรนนิบัติรับใชผูมีวิชา การถายทอดวิขาเปนไปอยางไมมีระบบแบบแผน  
ข้ึนอยูกับอํ าเภอนํ้ าใจของผูมีวิชาวาจะยินดีถายทอดวิชามากนอยเพียงใด ในเมื่อวิชามิไดจารึก 
เปนลายลกัษณอักษร ความรูจึงไมแพรหลาย และผูมีวิชามักจะมีอาการหวงวิชาปรากฏอยูเนืองๆ 
จนวชิาความรูบางอยางบางประการสูญหายไปตามมรณกรรมของผูมีวิชา

ความสัมพันธระหวางผู มีวิชากับผูตองการวิชาเปนความสัมพันธระหวางครู 
กบัศิษยในความหมายที่เขาใจกันแตด้ังเดิม กลาวคือ เปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่วิชาความรู
เปนแกนหลกัในการเชื่อมสัมพันธ ในระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ ครูบาอาจารยเปนผูมีพระคุณ 
เพราะเปนผูถายทอดวิชาแกลูกศิษย โดยที่ลูกศิษยมีหนาที่ในการสนองคุณอาจารย การสนองคุณ
ปรากฏในรูปการปรนนิบิติรับใชอาจารยและจงรักภักดีตอผูเปนอาจารย ครูบาอาจารยมิได 
เรียกรองผลตอบแทนในรูปตัวเงินใดๆ แมวาการถายทอดวิชาในบางกรณีมีจารีตธรรมเนียม 
ที่ผูตองการวิชาตองจาย ‘คาขึ้นครู’  แตคาขึ้นครูหาไดเปน ‘ราคา’ ของบริการการศึกษาไม  
เพราะเก็บเพียงนอยนิด และเก็บเพียงเพื่อใหมีความรูสึกวา การไดมาซึ่งวิชามิใชปราศจาก 
หยาดเหงื่อแรงงานเสียเลยทีเดียว กระนั้นก็ตาม สังคมไทยแตโบราณมิไดมีจารีตการเก็บ 
คาเลาเรียน อยางนอยที่สุดไมมีจารีตที่ครูบาอาจารยเรียกรองคาเลาเรียนจากผู เปนศิษย  
การจาย ‘คาเลาเรียน’ เปนไปโดยสมัครใจที่ผูเปนศิษยเสนอแกครูบาอาจารย  โดยที่ ‘คาเลาเรียน’ 
มไิดจายเปนตวัเงิน  หากแตจายเปนสิ่งของดังเชนผลหมากรากไม อาหาร และสินคาหายากอื่นๆ 
และอาจมไิดจายเมื่อเร่ิมเรียนวิชา หากแตจายตามเทศกาล แมเมื่อไดวิชาแลว ผูเปนศิษยก็ยังให 
ส่ิงของแกอาจารยเปนครั้งคราว

                                                          
2 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2537
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การจายคาเลาเรียนเปนตัวเงินเปนปรากฏการณใหม ภายหลังการนํ าเขาระบบ
โรงเรยีนจากตะวันตก แมในชั้นตนรัฐบาลมิไดเก็บคาเลาเรียนโดยตรง แตก็มีการเก็บ ‘คาเลาเรียน’ 
โดยออม ดวยการเก็บภาษีอากรเพื่อนํ ารายไดมาใชจายในการจัดการศึกษา มาภายหลังจึงไดมีการ
เก็บคาเลาเรียนโดยตรงจากผูรับบริการการศึกษา ยิ่งรัฐบาลขยายบทบาทในการจัดการศึกษา 
มากเพยีงใด และยิง่การศึกษาเอกชนขยายตัวมากเพียงใด ปรากฏการณการเก็บคาเลาเรียนก็ยิ่ง
ขยายตัวมากเพียงนั้น นัยสํ าคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้ก็คือ การไดมาซึ่งบริการการศึกษา
ตองมีการจาย ‘ราคา’  ดังนัน้ บริการศึกษาจึงแปรสภาพเปนสินคามากยิ่งขึ้น

ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร บริการการศึกษามีสถานะเปนสินคามาตั้งแตตน 
หาไดเปนปรากฏการณภายหลังการนํ าเขาระบบโรงเรียนจากตะวันตกไม เพียงแตการชํ าระ 
คาเลาเรียนมีระบบที่แตกตางกัน ในอดีตกาล คาเลาเรียนชํ าระในรูปบริการแรงงานและสิ่งของ 
(Payment in Kind) แตไดคอยๆพัฒนามาเปนการชํ าระในรูปตัวเงิน (Payment in Cash) 
นักเศรษฐศาสตรคงจะใหอรรถาธิบายวา การชํ าระคาเลาเรียนในรูปบริการแรงงานและสิ่งของ 
ในอดตีกาลนัน้ เนื่องเพราะระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบการแลกของกับของ (Barter 
Economy) ตอเมื่อพัฒนามาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
(Exchange Economy) คาเลาเรียนจึงชํ าระเปนตัวเงินมากขึ้น

ไมเพียงแตเงินเขามามีบทบาทในการถายทอดวิชามากขึ้นเทานั้น หากทวา 
พฤติกรรมของผูมีวิชาก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญอีกดวย ในอดีตกาล ครูบาอาจารยไมเคย 
ตอง ‘ขาย’ วิชา แตการเตบิโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับการที่รัฐบาลละเลยมิไดจัด 
สวัสดิการแกผูมีอาชีพครูบาอาจารยอยางพอเพียง  ครูจึงตองคิด ‘ขาย’ วิชา การสอนพิเศษ 
หลงัชัว่โมงสอนตามปกตินับเปนอุทาหรณของความขอนี้ แตการสอนพิเศษเปนบริการที่ขายไดมิใช
เปนเพราะมีผูเสนอขายเพียงฝายเดียว หากแตตองมีผูเสนอซื้อดวย การสอนพิเศษจักตอง 
เปนบริการที่มีลักษณะหลากหลาย (Differentiated Product) ทีใ่หประโยชนแกผูเรียนคุมคากับ
ราคาทีต่องจาย การซื้อขายบริการการสอนพิเศษจึงจะเกิดขึ้น

เมื่อครูคิด ‘ขาย’ วิชา ผลกระทบสํ าคัญยอมเกิดแกมาตรฐานทางจริยธรรม  
เมื่อบริการการศึกษาแปรสภาพเปนสินคามากยิ่งขึ้น ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยยอม 
แปรเปลีย่นไป จากความสัมพันธระหวาง ‘ผูให’ กับ ‘ผูรับ’ มาเปนความสัมพันธระหวางผูผลิตกับ 
ผูบริโภค หรือผูขายกับผูซื้อ มาตรฐานทางจริยธรรมของครูแตด้ังเดิมเปนมาตรฐานที่กอเกิด 
จากความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางครูกับศิษย เมื่อความสัมพันธเชิงอุปถัมภออนตัวลง  
เนือ่งเพราะเงนิเขามามีบทบาทในตลาดบริการการศึกษามากยิ่งขึ้น มาตรฐานทางจริยธรรมของครู
ยอมแปรเปลีย่นไป ความดี ความงาม และความยุติธรรมจะคอยๆลดความสํ าคัญลงในฐานะที่เปน
รากฐานทางจริยธรรมของครู พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจะเขามามีบทบาทในการกํ าหนดบรรทัดฐาน
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ทางจริยธรรมของครูมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ครูจํ านวนมากมิไดใหคะแนนนักเรียน 
ตามหลกัคณุธรรม หากแตใหคะแนนนักเรียนตามหลักผลประโยชน กลาวคือ นักเรียนคนใดเรียน
พเิศษดวย ก็จะใหคะแนนสูง แตคนใดมิไดเรียนพิเศษดวยก็จะถูกกดคะแนน

ภาพของครูในฐานะปูชนียบุคคลไดแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ แตเดิมครู 
สวนใหญไมตองดิ้นรนหารายได อยางนอยรายไดในการประกอบอาชีพครูมากพอที่จะมีมาตรฐาน
การครองชีพตามสมควร สังคมไทยจึงมีครูที่เปน ‘ผูคงแกเรียน’ และมีวัตรปฏิบัติอันงดงามจนไดรับ
ยกยองเปนปูชนียบุคคลได แตในปจจุบันการแสวงหาปูชนียบุคคลในระบบโรงเรียนเปนเรื่อง 
ยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร เพราะบัดนี้ครูกํ าลังกลายสภาพเปน ‘ผูประกอบการทาง 
วชิาการ’ (Academic Entrepreneur) ไมเพยีงแตจะขายวิชาดวยมรรควิธีตางๆ เทานั้น หากยัง 
เปนผูจัดบริการขนสงใหแกนักเรียนในโรงเรียน บางคนถึงกับเปนผูแทนขายสินคาในฐานะที่เปน 
กลไกของระบบการขายโดยตรง (Direct Sale) และบางก็เปนผูขายกรมธรรมประกันชีวิตอีกดวย

ดวยเหตุที่รัฐบาลชุดแลวชุดเลานับต้ังแตหลังสงครามโลกครังที่สองเปนตนมา 
มิไดสนใจปรับปรุงสวสัดิการของครู นับแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา จนเปนเหตุใหครู
ไมสามารถทานกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได ในดานหนึ่ง การขยายตัวของลัทธิ 
บริโภคนิยม (Consumerism) มสีวนเรงเราความตองการใชจายในการบริโภคของครูอยางสํ าคัญ 
แตในอีกดานหนึ่ง เงินเดือนครูมิไดปรับเพิ่มทันตอความตองการในการบริโภค ดวยเหตุดังนี้เอง  
ครูจึงตองกลายเปน ‘ผูประกอบการทางวิชาการ’ ภาพลักษณของ ‘ผูประกอบการทางวิชาการ’
ปรากฏสูสายตานักเรียนทุกเมื่อเชื่อวัน จนยากที่จะถือครูเปนปูชนียบุคคลอีกตอไป

แนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยม ประกอบดับจิตวิญญาณของ ‘ผูประกอบการ
ทางวิชาการ’ นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหบริการการศึกษามีสภาพเปนสินคามากขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกา จนลักษณะของสังคมเศรษฐกิจ
แปรเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมบริการมีสวนเรงความเปนสินคาของบริการ 
การศึกษายิ่งขึ้นเพราะบัดนี้บริการการศึกษากลายเปนสินคาออกรายการสํ าคัญของประเทศ 
อุตสาหกรรมเกาเสียแลว ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ
พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อใหมีการคาบริการโดยเสรี  
การทะลทุลวงของระบบทุนนิยมโลกมีสวนทํ าลายกํ าแพงของภาคการศึกษา (Education Sector) 
จนกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่ไรพรมแดนเกือบโดยสิ้นเชิง

พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ทั้งระดับโลกและระดับภายในประเทศ จะยังคงแผ 
ขยายอิทธิพลในภาคการศึกษาตอไปในอนาคตเทาที่เห็น ผลที่ตามมาก็คือ ไมเพียงแตบริการ 
การศึกษามีลักษณะความเปนสินคามากขึ้นเทานั้น หากแตผลกระทบที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ  
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ความเปนสาธารณะของสินคา (Publicness of Goods) ของบริการการศึกษาจะลดลง ในขณะที่
ความเปนเอกชนของสินคา (Privateness of Goods) มีมากขึ้น

การขยายบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษา ยอมทํ าใหบริการ
การศึกษาในสวนที่เปนสินคาเอกชนขยายตัว สถาบันการศึกษาเอกชนยอมผลิตบริการการศึกษา
สนองตอบผลประโยชนสวนบุคคล (Private Benefits) ของผู บริโภค บริการการศึกษา 
ทีใ่หประโยชนสังคม (Social Benefits) นอกเหนอืไปจากผลประโยชนสวนบุคคล จะมีการผลิต
นอยกวาระดับที่เหมาะสม (Optimal Level) หากกลไกราคาครอบงํ าการจัดสรรทรัพยากรในภาค
การศึกษาเสียแลว ทรัพยากรยอมถูกผันไปใชในการผลิตบริการการศึกษาในสวนที่เปนสินคา 
เอกชน และละเลยการผลิตสวนที่เปนสินคาธารณะ

ไมเพียงแตนโยบายการถายโอนการผลิตบริการการศึกษาใหแกภาคเอกชน
(Privatization) จะมสีวนผลกัดนัใหลักษณะความเปนสินคาของบริการการศึกษามีมากขึ้นเทานั้น 
นโยบายการจํ ากัดกํ าลังคนภาครัฐ ประกอบกับนโยบายการจํ ากัดทรัพยากรทางการคลังมีผล 
ในการกดดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองขายสินคาดวย มหาวิทยาลัยของรัฐหลายตอหลายแหง 
จํ าเปนตองแสวงหารายไดดวยการขายบริการอุดมศึกษามากขึ้น ความเปนสินคาของบริการ 
การศึกษาจึงไมไดเปนผลจากการเติบใหญพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเทานั้น หากยังเปนผล 
จากนโยบายของรัฐดวย

ณ บัดนี้ ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยกํ าลังแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
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การศึกษาในฐานะสินคา :
พัฒนาการของทุนวัฒนธรรม3

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียกํ าลังหวั่นวิตกวา จํ านวนนักศึกษา 
ตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจะตกตํ่ าลงในอนาคต บริการอุดมศึกษากลายเปน 
‘สินคาออก’ สํ าคญันบัต้ังแตป 2533 เปนตนมา ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
เร่ิมเกบ็คาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing) ในป 
2533 ออสเตรเลียมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติ 154 ลานดอลลารออสเตรเลีย เพิ่มข้ึนเปน
ประมาณ 1,000 ลานดอลลารออสเตรเลียในป 2539 ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ Agence France-
Presse (The Nation, March 18,1997)

ในประวติัศาสตรมนุษยชาติ รัฐบาลประเทศตางๆ มีบทบาทในการจัดการศึกษา
เพิม่ข้ึนอยางมากเมื่อมีการกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) โดยรัฐถือเปน
หนาที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลาแกประชาชน แมในการจัดการศึกษาที่สูงกวา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลยังจัดการศึกษาชนิดใหเปลาและกึ่งใหเปลาแกประชาชน  
จนจบระดับอุดมศึกษา

บริการการศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญา 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การหันรัฐนาวาไปสูแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทํ าใหภาคเอกชน 
มบีทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น ดวยเหตุดังนั้น จงึตองยอมใหเอกชนเก็บคาเลาเรียน
ในระดบัทีเ่กือ้กลูใหการประกอบการอยูรอดได สถานศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
มลัีกษณะเปนธุรกิจมากขึ้น

แมความเปนสินคาของบริการการศึกษาจะมีมากขึ้น แตประเทศตางๆมิไดคิด 
หรือมีนโยบายที่จะผลิตบริการการศึกษาเพื่อการ ‘สงออก’ การ ‘สงออก’ บริการการศึกษา  
หมายถึง การที่มีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนหนังสือในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
ซึง่กอใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Earnings) ทัง้จากคาเลาเรียน
และคาครองชีพ

                                                          
3 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 2540
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การสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศอยางเปนกระแสเปนปรากฏการณ 
ของคริสตศตวรรษที่ 20 แมกอนหนานี้จะมีการศึกษาตอตางประเทศอยูบาง แตไมปรากฏเปน
กระแสประเทศที่ดอยพัฒนากวานิยมสงคนในประเทศไปศึกษาและเรียนรูวิทยาการในประเทศ 
ที่เจริญกวา สวนใหญเปนขาราชการ หรือมิฉะนั้นก็เปนชนชั้นสูงที่มีฐานะดี การออกไปศึกษา 
ตางประเทศจงึเปนมรรควิถีในการถายทอดวิทยาการระหวางประเทศ (Technology Transfer)

ในระบบจักรวรรดินิยม ประเทศอาณานิคมนิยมสงคนในประเทศไปศึกษา 
ในประเทศเมืองแม เยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษพากันเดินทางไปศึกษาตอ 
ในประเทศอังกฤษ เชนเดียวกับเยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิฝร่ังเศส โดยที่ประเทศจาว
อาณานิคมปฏิบัติตอคนในอาณานิคมเยี่ยงคนในชาติ กลาวคือ ไดรับบริการการศึกษา 
เสมอเหมือนกันและไดรับการปฏิบัติเสมอเหมือนกันในเรื่องอัตราคาเลาเรียน สภาพการณเชนนี้ 
ยงัคงด ํารงอยูเมื่อระบบจักรวรรดิแตกสลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แมวา
ประเทศจาวอาณานิคมตองรับภาระในการจัดการศึกษาแกคนในอาณานิคม โดยเก็บคาเลาเรียน
ในอตัราตํ่ าหรือไมเก็บเลย แตก็ไดประโยชนจากปรากฏการณสมองไหล (Brain Drain) เมื่อชนช้ัน
มนัสมองจากอาณานคิมอยูทํ างานในประเทศเมืองแมหลังจากจบการศึกษา โดยไมกลับไปทํ างาน
รับใชบานเกิดเมืองนอน

สหรัฐอเมริกานับเปนประเทศแรกที่มีการผลิตบริการการศึกษาเพื่อการสงออก
อยางเปนกิจจะลักษณะ ในระยะแรกเริ่มภายหลังจากที่ไดรับเอกราช สหรัฐอเมริกายังคงตอง 
เอาแบบอยางอังกฤษในการจัดการศึกษา และเอาอยางเยอรมนใีนการจัดการอุดมศึกษาในปลาย 
คริศตศตวรรษที่ 19 คร้ันลวงเขาสูคริสตศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาเริ่มเปนตัวของตัวเองและ
กลายเปนแบบจํ าลองที่ประเทศอื่นตองเอาอยาง

ในระบบจักรวรรดินิยม ประเทศเมืองแมเปนแบบอยางในการจัดการศึกษา 
ในประเทศอาณานิคม สวนสํ าคัญเปนเพราะประเทศเมืองแมนํ าระบบโรงเรียนของตนไป 
ขยายหนอในอาณานิคม ไมวาจะเปนอาณานิคมโดยนิตินัย (de jure Colony) หรืออาณานิคม 
โดยพฤตินัย (de facto Colony) แตการขยายหนอนั้นไมเหมือนกับระบบโคลนนิ่ง เพราะ 
ไมสามารถสรางระบบโรงเรียนที่มีมาตรฐานเสมอเหมือนกับในประเทศเมืองแม ภายใต 
ความสมัพนัธในระบบจักรวรรดินิยม ยอมมีอุปสงคในประเทศอาณานิคมที่จะศึกษาตอในประเทศ
เมืองแม ดวยความเชื่อที่วา บริการการศึกษาในประเทศเมืองแมมีคุณภาพและมาตรฐานดีกวา  
แมวาเมื่อระบบจักรวรรดินิยมสลายตัว อุปสงคในการศึกษาตอในประเทศที่เคยเปนเมืองแม 
ยงัคงดํ ารงอยู

เมือ่สหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นเปน ‘จาวโลก’ หลงัสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ระบบ
จักรวรรดินิยมยุคเกาเสื่อมสูญไปมากแลว โดยระบบจักรวรรดินิยมยุคใหม (Neo-Colonialism) 
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คืบคลานเขามาแทนที่ สหรัฐอเมริกาสรางเครือขาย ‘จกัรวรรดินิยม’ กบัประเทศตางๆในโลกที่สาม 
และอาศัยความสัมพันธในฐานะ ‘จาวโลก’ น ําระบบโรงเรียนแบบอเมริกันไปขยายหนอในประเทศ
ที่เปนบริวาร การขยายหนอระบบโรงเรียนแบบอเมริกันยอมกอใหเกิดอุปสงคในการศึกษาตอ 
ในสหรัฐอเมริกา การจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกประชาชนในประเทศบริวารมีสวนเพิ่มพูน
อุปสงคดังกลาวนี้อยางมากดวย แตความตองการศึกษาตอในสหรัฐอเมริกามิใชปรากฏการณ 
ธรรมชาติของระบบโลกที่สหรัฐอเมริกาเปนจาว (Pax Americana) เทานั้น หากเปนเพราะ 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการในสาขาตางๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกดวย

หากปราศจาการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการ ประเทศเมืองแมหรือประเทศ 
ที่เปนจาวโลกยอมส้ินมนตขลังในการดูดดึงนักศึกษาตางชาติ เมื่อระบบจักรวรรดินิยมสูญสลาย
หรือเมื่อความเปนจาวโลกเสื่อมสูญ

ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกาเลือกเดินเสนทางเสรีนิยมในการจัดการศึกษากอน
ประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ และดวยระดับความเขมขนมากกวาประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ สหรัฐ
อเมริกาจึงกลายเปนประเทศแรกที่สงออกบริการการศึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะ ประเทศ
มหาอ ํานาจอื่นๆ เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาในภายหลัง

เหตุปจจัยที่ทํ าใหประเทศอุตสาหกรรมเกาหันมา ‘สงออก’ บริการการศึกษา 
มากขึน้เปนเพราะการสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการ
ผลิตดานหัตถอุตสาหกรรม แตยังคงสามารถธํ ารงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิต 
ทางดานบริการ ซึ่งยังผลใหประเทศเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต จากสังคม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ไปเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) 
ยิ่งบริการการศึกษาดวยแลวยากที่จะสูญเสียฐานะความเปนผูนํ า เนื่องจากฐานเทคโนโลยีและ
วทิยาการอันแข็งแกรงนั่นเอง

แตความตองการ ‘สงออก’ ของประเทศอุตสาหกรรมเกาไมพอเพียงที่จะทํ าให 
การสงออกขยายตัว หากไมมีการขยายตัวของอุปสงคจากประเทศผูนํ าเขา ระบบจักรวรรดินิยม 
ไดกอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศอาณานิคมเพื่อการศึกษาตอในประเทศเมืองแมฉันใด 
ระบบจาวโลกก็กอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศบริวารเพื่อศึกษาตอในประเทศจาวโลกฉันนั้น 
แตหนอของอุปสงคภายใตระบบความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวนี้แตโดยลํ าพัง ไมพอเพียง
ที่จะทํ าใหการผลิตบริการการศึกษากลายเปน ‘อุตสาหกรรม ‘ เพื่อการสงออกไปได หากมิได 
การเกือ้หนุนจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน

การเติบโตทางเศรษฐกิจในโลกที่สามในช วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   
โดยเฉพาะอยางยิ่งในละตินอเมริกาและอาเซียแปซิฟก มีสวนสํ าคัญในการเพิ่มพูนอุปสงค 
การศึกษาตอในประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศแองโกลแซกซัน ไมวา 
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จะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด กระบวนการโลกานุวัตร 
ทํ าใหภาษาอังกฤษมีความเปนสากลมากกวาภาษาอื่นๆ ดวยเหตุดังนั้น กลุมประเทศแองโกล 
แซกซันจึงสามารถ ‘สงออก’ บริการการศึกษาไดมากกวาประเทศอื่น ไมวาจะเปนฝร่ังเศส เยอรมนี 
เนเธอรแลนด สเปน ปอรตุเกส และญี่ปุน ทั้งนี้เพราะเหตุวา กลุมประเทศแองโกลแซกซันมีฐาน 
ลูกคากวางขวางกวามาก ในขณะที่ประเทศที่มิไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักสวนใหญตองพึ่ง
ลูกคาจากอาณานิคมดั้งเดิม หรือมีเฉพาะแตลูกคากลุมยอย

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีลูกคาจากทุกมุมโลก โดยที่ละตินอเมริกา
เปนตลาดสํ าคัญของสหรัฐอเมริกาและอาณานิคมดั้งเดิมเปนตลาดสํ าคัญของสหราชอาณาจักร
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของอาเซียแปซิฟกทํ าใหออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีตลาดสํ าหรับ 
การ ‘สงออก’ บริการการศึกษา ในกรณีของออสเตรเลียนักศึกษาสวนใหญมาจากมาเลเซีย  
สิงคโปร ฮองกง และอินโดนเีซยี แตความรูสึกเหยียดผิวที่มีมากขึ้นในหมูประชาชนชาวออสเตรเลีย
อาจทํ าใหกระแสนักศึกษาตางชาติที่หลั่งไหลสูออสเตรเลียลดลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมือ่มกีารหยบิยกการเหยียดผิวขึ้นมาเปนประเด็นทางการเมือง

บริการการศึกษาเปนสินคาวฒันธรรม (Cultural Product) ชนดิหนึ่ง เมื่อรัฐบาล
ส้ินฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือกึ่งใหเปลาแกประชาชน หรือเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยสงเสริมใหเอกชนเปนผูผลิตมากขึ้น ลักษณะการเปนสินคา 
ของบริการการศึกษายอมมีมากขึ้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาสะทอนใหเห็น 
การเติบใหญของทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) อุตสาหกรรมการศึกษาแปรเปลี่ยนจากการ
ผลิตเพือ่สนองตอบความตองการภายในประเทศไปเปนการผลิตเพื่อการสงออก

หากพิจารณาจากวัฏจักรผลผลิต (Product Cycle) อุตสาหกรรมการศึกษา 
อยูในชวงการปรับเปลี่ยนจากการผลิตในประเทศเจาบาน ไปสูการผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ประเทศที่เปนตลาดสํ าคัญ แตระบบการโยกยายที่ต้ังโรงงาน(Relocation of Production) 
ในกรณีของอุตสาหกรรมการศึกษายังปรากฏไมชัดเจน สวนหนึ่งเปนเพราะตลาดไมใหญพอ  
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะตนทุนของการยายโรงงานคอนขางสูง ส่ิงอํ านวยความสะดวกที่เปน 
โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic Infrastructure) ดังเชนหองสมุดและหองทดลองปฏิบัติ
การตองอาศยัการลงทุนสะสมเปนเวลายาวนาน ในประการสํ าคัญ การศึกษาแตกตางจากสินคา
อ่ืนๆในดานคุณภาพและมาตรฐาน สินคาสวนใหญสามารถผลิตไดโดยมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดยีวกนั ไมวาจะผลินในโรงงานประเทศใด หากมีระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
ทีม่ปีระสิทธภิาพ แตบริการการศึกษามีปญหาการควบคุมคุณภาพในการผลิต คุณภาพของบริการ
การศกึษา นอกจากจะขึ้นอยูกับคุณภาพของคณาจารย โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และปจจัย
นานปัการแลว ยังขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการอีกดวย ซึ่งยากที่จํ าลองแบบได
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ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การที่ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป ตนทุนการผลิต 
สูงเกินไป และความยากลํ าบากในการควบคุมและรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา  
ทํ าใหทุนวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการศึกษามิไดขยายตัวถึงขั้นยายโรงงานไปสู โลกที่สาม  
การเปลีย่นแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น ก็คือ การประกอบธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) ระหวางกลุมทุน
วัฒนธรรมในโลกที่สามกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว รวมตลอดจนการทํ าสัญญา
พนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance) ระหวางมหาวทิยาลัยในโลกที่สามกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีต้ังแตความรวมมือทางวิชาการไปจนถึงการจัดการศึกษาในลักษณะ 
Sandwich Courses

แมในระดับการผลิตเพื่อการสงออก ประเทศผูผลิตไมเพียงแตตองระมัดระวัง 
ในการควบคุมคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตเท านั้น หากยังตองธํ ารงเสถียรภาพ 
ทัง้ทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองอีกดวย หากเศรษฐกิจไรเสถียรภาพ อาทิเชน เงินเฟอสูงเกิน
ไป หรือเงินตราสกุลทองถิ่นมีคาแข็งตัว ยอมบ่ันทอนฐานะการแขงขันของบริการการศึกษา 
ที่ตองการสงออก เพราะทํ าใหตนทุนการนํ าเขาสูงขึ้น หากการเมืองไรเสถียรภาพ อาทิเชน 
มีสงครามกลางเมืองก็ดี หรือสังคมมีความคุกรุนเนื่องจากมีความรูสึกชาตินิยมและการเหยียดผิว
อยางรุนแรงก็ดี  ผู ‘น ําเขา’ ในดนิแดนโพนทะเลยอมไมเสี่ยงที่จะใหบุตรหลานเผชิญชะตากรรม 
ในประเทศที่มีปญหาเสถียรภาพดังกลาวนี้



ภาคที่สาม
นโยบายการศึกษา
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นโยบายการวิจัยและการพัฒนา
สํ าหรับประเทศไทยในอนาคต1

ผมอดรูสึกตื่นตาตื่นใจมิไดที่อยูในที่ชุมนุมผูเยี่ยมยุทธทั้งในสาขาวิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ผูคนเหลานี้มาชุมนุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น  
และประสบการณเกี่ยวกับระบบการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development – R&D) 
ในประเทศตาง ๆ เพื่อกลั่นกรองหาบทเรียนสํ าหรับประเทศไทย ในการสัมมนาที่จัดโดยสํ านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจัยระหวางวันที่ 23-24 มิถุนายน 2537 ที่ผานมา

ผมไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ R&D ในประเทศไทยอยางนอย 3 
ประการกลาวคือ

ประการแรก  แมวารัฐบาลจะมีแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับต้ังแต
ชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ2525 – 2529) เปนตนมา จนบัดนี้ 
มแีผนพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีรวม 3 แผนแลว อีกทั้งรัฐบาลชุดแลวชุดเลาตางประกาศ
นโยบายการวิจัยและการพัฒนาอยางชัดเจน แตในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ นโยบาย 
ทีแ่ทจริง (Real Policy) ยงัหางไกลจากนโยบายที่ประกาศ (Nominal Policy) มากนัก รายจาย 
ของรัฐบาลในดาน R & D ยังอยูในระดับต่ํ ามาก แมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆไดกํ าหนด 
เปาหมายรายจายรัฐบาลในดานนี้เพิ่มข้ึนจนอยูในระดับ 0.75% ของ GDP ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) แตรายจายจริงของรัฐบาลในดาน R & D ยงัคงอยูในระดับ 0.20% 
ของ GDP ซึง่เทยีบมไิดกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) โดยเฉพาะ 
อยางยิง่เกาหลีใตและไตหวัน ซึ่งอยูในระดับ 1-2% ของ GDP

ประการที่สอง บทบาทของภาคเอกชนในดานการวิจัยและการพัฒนาในประเทศ
ไทยมีอยู นอยนัก ในบรรดาประเทศที่มีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ภาคเอกชนลวนแลวแตมีบทบาทในดานการวิจัยและการพัฒนาอยางสํ าคัญ ในกรณีของเกาหลีใต 
รายจายดาน R & D ของภาคเอกชนสูงถึง 85% ของรายจายดาน R & D ทัง้หมด ในกรณี 
ของไตหวันสัดสวนนี้สูงถึง 40% แตในกรณีของไทยอยูในระดับประมาณ 10% รัฐบาลไทยเอง 
มไิดเหน็ความสํ าคัญในเรื่องนี้ จึงมิไดมีมาตรการในการสงเสริมบทบาทของภาคเอกกชนอยางจริง

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2537
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จังการใชมาตรการดานภาษีอากรในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่งจะ
ปรากฏในเดอืนมีนาคม 2537 สวนมาตรการททางออมอ่ืน ๆ ลวนแลวแตออนระโหยโรยแรง

ประการที่สาม รัฐบาลไทยมีองคกรดาน R & D อยางพรอมมูล ไมวาจะเปน 
องคกรดานนโยบาย องคกรสนับสนุนการวิจัย และองคกรปฏิบัติการวิจัย ขอบกพรองมีอยู 
แตเพยีงวา เสนแบงระหวางองคกรเหลานี้ไมสูชัดเจน ความเห็นเกี่ยวกับองคกรดาน R & D ของ 
รัฐบาลอาจจ ําแนกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเห็นวารัฐบาลมีองคกรดาน R & D มากเกินไป จนทํ างาน
ซํ ้าซอนและเหลื่อมล้ํ ากัน แตอีกฝายหนึ่งเห็นวา ยิ่งมีองคกรดาน R & D มากเพียงใดจะยิ่งเปน 
การดีมากเพียงนั้น เพราะจะไดชวยกันคนละมือละไมในการผลักดันความกาวหนาดาน 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผมสดับตรับฟงการแสดงความเห็นในที่ประชุมการสัมมนาครั้งนี้ แลวไดขอสรุป
สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ คือ

ขอสรุปที่หนึ่ง สังคมไทยเปนสังคมที่ไมมีวัฒนธรรมการวิจัย อยางนอยมิใช
วัฒนธรรมหลัก ความใฝรูของคนไทยจึงอยูในระดับต่ํ า แมแตอาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนมาก 
ยงัขาดฉนัทะทางวิชาการ ความออนแอของวัฒนธรรมการวิจัยมีผลตอความกาวหนาทางวิชาการ
ทุกสาขาในประเทศไทยอยางสํ าคัญ และนับเปนอุปสรรคสํ าคัญที่สุดในการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ขอสรุปที่สอง การขาดแคลนนักวิจัยและกํ าลังคนในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนปญหารายแรงยิ่งกวาการขาดแคลนเงินทุนวิจัย ในสาขาวิชาหลายตอหลายสาขา 
แมจะมีเงินทุนวิจัย แตก็มีปญหาติดขัดที่ไมสามารถหานักวิจัยที่มีคุณภาพได การที่สังคมไทย 
ไรวัฒนธรรมการวิจัยนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการพัฒนานักวิจัยอาชีพเปนไปไดยากยิ่ง 
เพราะงานอาชีพอื่น ๆ มีโครงสรางสิ่งจูงใจที่มีแรงดึงดูดมากกวา

แมวาผูคนจํ านวนมากมีความเห็นรวมกันวา R & D เปนปจจัยสํ าคัญสํ าหรับ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต แตก็ตกลงกันมิไดวา นโยบาย R & D ควรจะเปนอยางไร 
เทาทีผ่มสดบัตรับฟงดู พอประมวลไดวา มีแนวทางที่แตกตางกันอยางนอย 3 แนวทาง

แนวทางที่หนึ่ง ผูคนจํ านวนไมนอยมีความเห็นวา รัฐบาลไทยควรจะกํ าหนด
นโยบาย R & D ในแนวทางทีเ่กือ้กูลใหระบบเศรษฐกิจไทยสามารถวิ่งไลกวดประเทศที่พัฒนาแลว 
โดยเฉพาะอยางยิง่กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย ดังนั้น จึงตองเชื่อมโยงนโยบาย R & D 
เขากับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม หากรัฐบาลสามารถกํ าหนดไดอยางชัดเจนวา  
อุตสาหกรรมใดเปนอุตสาหกรรมที่จะรุงเรืองในอนาคต (Sunrise Industries) และสามารถกอผล
เชือ่มโยงกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  รัฐบาลก็ควรทุมการใชจายดาน R & D เพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตในอุตสาหกรรมเหลานี้ จนอยู ในฐานะที่จะแขงขันกับประเทศอื่นๆในตลาดโลกได  
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การเลอืกอตุสาหกรรมที่จะสงเสริมจึงเปนหัวใจของแนวนโยบาย R & D ดังกลาวนี้ ตามแนวทางนี้ 
R & D  เปนเพยีงเครือ่งมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อยกฐานะใหประเทศไทยเปนประเทศ 
อุตสาหกรรมใหม

แนวทางที่สอง ผูคนจํ านวนไมนอยอีกเชนกันที่มีความเห็นคัดคานการทุมการใช
จายดาน R & D เพือ่เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม เพราะเล็งเห็นวา เสนทางการเปนประเทศ 
อุตสาหกรรมใหมจะสรางภาวะทุกขเข็ญแกคนสวนใหญของประเทศ คนเหลานี้ยอมรับวา R & D 
เปนปจจัยสํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยอมรับอีกเชนกันวาจะตองเชื่อมโยง
นโยบาย R & D เขากับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ หากแตไมเห็นดวยกับการกํ าหนด 
ยุทธศาสตรหลักเฉพาะแตการพัฒนาอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียว ประเด็นความเห็นที่ขัดแยงกัน
จึงเปนประเด็นวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แมวาความเห็นในแนวทางนี้จะคอนขาง
หลากหลาย แตแนวทางที่เดนชัดแนวทางหนึ่งก็คือ การใช R & D เปนเครื่องมือในการปรับปรุง 
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยที่คํ าวา “ประชาชน” ในที่นี้มิไดจํ ากัดเฉพาะแตธุรกิจเอกชน 
นโยบาย R & D จงึควรมุงไปในดานการพัฒนาการเกษตร การปรับปรุงสภาพแวดลอม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมตลอดจนการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม

แนวทางที่สาม นกัวชิาการบางคนมีความเห็นวา การทุมทรัพยากรดาน R & D 
เพื่อการไลกวดทางเศรษฐกิจเปนเรื่องไมคุมคาและเปนไปไดยาก การดํ าเนินนโยบาย R & D 
ในแนวทางที่หนึ่งนั้นตองเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ไมเฉพาะแตการขาดแคลนทุนวิจัยและการ
ขาดแคลนก ําลงัคนเทานั้น หากยังมีปญหาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและการพัฒนา (R & D 
Infranstructure) อีกดวย การวิ่งไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียในดาน R & D 
จงึเปนเรือ่งยากยิ่ง ขอสํ าคัญก็คือ ความจํ าเปนในการวิ่งไลกวดในดาน R & D ในปจจุบันลดนอย
ลงเปนอันมาก เนื่องเพราะการซื้อขายเทคโนโลยีระหวางประเทศสะดวกและงายขึ้น นอกจากนี้ 
การเลอืกประเภทอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาก็อาจผิดพลาดไดงาย เพระาการเติบโตของอุตสาหกรรม
ประเภทหนึ่งประเภทใดมิไดเปนผลจากการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาลเทานั้น หากแตข้ึนอยูกับ 
การตัดสินใจของบรรษัทระหวางประเทศอยางสํ าคัญ แมแตอุตสาหกรรมที่มีที่ทาวารุงเรือง  
หากบรรษัทระหวางประเทศตัดสินใจยายโรงงานไปสูประเทศอื่น อุตสาหกรรมนั้นก็จะแปรสภาพ
เปนอุตสาหกรรมที่รวงโรย (Sunset Industries) ไดโดยงาย ในสภาพการณที่บรรษัทระหวาง
ประเทศแผอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในขอบขายทั่วโลกเชนนี้ การตัดสินใจ 
ในการลงทุนของบรรษัทระหวางประเทศยอมมีผลตอการเคลื่อนยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ
ดวย ผูสนบัสนนุแนวทางที่สามนี้ตองการใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบาย R & D ในแนวทางที่ชุมชน 
วิชาการและนักวิชาการในสาขาตางๆกาวทันตอความกาวหนาของวิทยาการและตามติด 
การเคลื่อนยายพรมแดนแหงความรูในทุกสาขาวิชา สวนเทคโนโลยีที่จํ าเปนใชวิธีการซื้อจาก 
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ตางประเทศ ผูสนับสนุนแนวทางนี้เชื่อวา แนวนโยบาย R & D ดังกลาวนี้เปนแนวนโยบายที่เสีย 
ตนทุนตํ่ าและมีประสิทธิผลสูง อีกทั้งตระหนักดีวา ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ดังทีเ่ปนอยูในปจจุบันนับเปนเรื่องยากอยางยิ่งที่ไทยจะไลกวดทันประเทศที่พัฒนาแลว หรือแมแต
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย

ววิาทะวาดวยแนวนโยบาย R & D โดยพืน้ฐานแลวเปนวิวาทะวาดวยยุทธศาสตร
การพัฒนา สภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันมีแนวโนมที่รัฐบาลและเทคโนแครตจะเลือกแนวทาง 
ทีห่นึง่ ซึง่ยอมหมายความวา ภาคประชาชนจะถูกทอดทิ้งมากขึ้น
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ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร?
ขอพิจารณาวาดวยการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา

ความเบื้องตน

กอนที่จะตอบคํ าถามวา รัฐบาลควรจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร คงตองตอบ 
คํ าถามใหไดวา ในปจจุบันรัฐบาลจัดการศึกษาเพื่อใคร

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการไตบันไดดาราขึ้นสูยอดปรามิดการศึกษาดังที่เปนอยู
ในปจจุบัน ผูที่ประสบความสํ าเร็จในการไตบันไดสูระบบอุดมศึกษาสวนใหญมีฐานะปานกลาง
และฐานะดี สวนใหญประกอบอาชีพอื่นที่มิใชเกษตรกรรมและสวนใหญมีภูมิลํ าเนาในเขตเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิง่กรุงเทพฯ ระบบการศึกษาที่จัดโดยรัฐบาลจึงเปนประโยชนแกกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ทั้งๆที่รัฐบาลมิไดจัดเก็บคาเลาเรียนในการศึกษาภาคบังคับ 
และเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าสํ าหรับการศึกษาที่สูงขึ้น นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดกอใหเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และมิไดกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม หากกลายเปน
การใหเงนิอดุหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) แกกลุมคนที่มีฐานะในสังคม

นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าในโรงเรียนรัฐบาลและการควบคุมอัตราคาเลาเรียน
ในโรงเรยีนเอกชน ทํ าลายสิ่งจูงใจในการลงทุนในภาคการศึกษา เพราะอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในการประกอบการโรงเรียนเอกชนถูกกดใหต่ํ ากวาที่ควร ผลที่ตามมาก็คือ ภาคเอกชนมิได 
มีบทบาทในการจัดการศึกษาเทาที่ควร ระบบโรงเรียนปราศจากการแขงขันในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา

ดวยเหตดัุงนี้ จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา เพื่อ
ใหผูดอยฐานะในสังคมมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น เพื่อใหผูมีฐานะในสังคมรวมรับภาระใน
การจดับริการการศึกษามากขึ้น เพื่อใหภาคประชาชนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู และเพื่อ
ใหภาคเอกชนแขงขันกับภาครัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น

1. หลกัการพืน้ฐานของการปฏิรูปการศึกษา

การปฏรูิปการศึกษาจักตองมุงประโยชนของทวยราษฎร เมื่อมีการระดมความคิด
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว มีผูเสนอแนวความคิดการศึกษาเพื่อมวลชน 
แตแลวกระแสความคิดการศึกษาเพื่อมวลชนก็ออนตัวลงตามกาลเวลา และเกือบมอดดับลง 
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ในทีสุ่ด ในเวลาตอมา ก็มีนักการศึกษาเสนอแนวความคิด “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” หรือที่ภาษา
อังกฤษเรียกวา Education for All

แตเมือ่พจิารณาถึงขอจํ ากัดของรัฐบาลในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนขอจํ ากัด
ทางดานทรัพยากรทางการเงิน ขอจํ ากัดดานกํ าลังคน และขีดความสามารถของรัฐบาลเอง 
ยอมเปนไปมิไดที่รัฐบาลแตโดยลํ าพังจะสามารถจัด “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” หากรัฐบาล 
ยอมรับขอจํ ากัดของตนเอง ก็สมควรที่จะพิจารณารับหลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวล 
ในการจดัการศึกษา” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา All for Education รัฐบาลจะตองเลิกผูกขาด 
การผลติบริการการศึกษา โดยในขณะเดียวกันตองสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
เขามามบีทบาทรวมดวยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

การปฏรูิปการศึกษาโดยยึดหลักการ ‘การศึกษาเพื่อการศึกษา’ แตเพียงโสดเดียว 
มิอาจเกื้อกูลใหประชาราษฎรเห็นอานิสงสของการศึกษาได สมควรที่รัฐบาลจักตองเนนหลักการ 
‘การศึกษาเพื่อชีวิต’ การศึกษาจักตองเกื้อกูลใหประชาชนมีชีวิตที่ดี สามารถจัดการเกี่ยวกับ 
ส่ิงแวดลอมที่เปนอยู และสามารถแกปญหาทุกดานที่เผชิญในชีวิตปจจุบันได ดวยเหตุดังนี้  
นักการศึกษาจึงเสนอหลักการ ‘การศึกษาเพื่อแกปญหาทั้งมวล’ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา 
Education for All Problems

หลกัการพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา กลาวโดยสรุปก็คือ
(1)  หลกัการ “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” (Education for All)
(2) หลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา” (All for 

Education)
(3)  หลกัการ “การศึกษาเพื่อแกปญหาทั้งมวล” (Education for All Problems)

2. ผังประชาชน (People Mapping) กับผังโรงเรียน (School Mapping)

กอนที่จะลงมือปฏิรูปการศึกษา จํ าเปนตองเขาใจ “ผังประชาชน” (People 
mapping) ในภาคการศึกษา

สังคมมนษุยทกุสงัคมลวนแลวแตมีการกํ าหนดผังประชาชน ผังประชาชนบงบอก
ตํ าแหนงแหงหนของประชาชนแตละหมูเหลาในสังคม บางครั้งปรากฏตัวตนในแผนที่ กลาวอีก 
นยัหนึง่กคื็อ มพีืน้ทีท่างกายภาพ ดังเชนผังประชาชนที่แสดงการตั้งถิ่นฐาน  ปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนด
การตัง้ถิน่ฐานของประชาชนมักจะเปนปจจัยทางดานชาติพันธุ วัฒนธรรม และภาษา รวมตลอด
จนนโยบายของรัฐในดานตางๆ ในบางกรณีผังประชาชนมิไดปรากฏพื้นที่ทางกายภาพที่ชัดเจน  
ดังเชนผงัประชาชนในโครงสรางอํ านาจทางการเมือง
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ในทุกภาคสวนของสังคมมนุษยลวนมีผังประชาชนในมิติตางๆ ตางกันเพียง 
ความชัดเจนของโฉมหนาทางกายภาพเทานั้น ผังประชาชนมิไดมีเฉพาะแตในเรื่องการตั้งถิ่นฐาน
หรือในเรื่องโครงสรางอํ านาจทางการเมืองเทานั้น หากยังมีผังประชาชนในภาคสาธารณสุข  
ผังประชาชนในภาคการศึกษาและผังประชาชนในมิติอ่ืนๆ

วาจํ าเพาะผังประชาชนในภาคการศึกษา นโยบายการศึกษาของรัฐบาลเทาที่ 
ผานมามสีวนส ําคัญในการกํ าหนดตํ าแหนงแหงหนของประชาชนแตละหมูเหลาในสังคม นโยบาย
ดังกลาวนี้มิไดใหโอกาสโดยเสมอภาคแกประชาชนในการรับบริการการศึกษาของรัฐ หากแตเปน
นโยบายที่มีความโนมเอียงที่จะใหประโยชนแกประชาชนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีมากกวา 
ผูที่มีฐานะยากจน ผังประชาชนในภาคการศึกษากอตัวขึ้นจากหลักการอันแฝงเรนของนโยบาย 
การศกึษาดงักลาวนี ้ฐานะทางเศรษฐกิจและอํ านาจตอรองทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนด
ผังประชาชนดังกลาวนี้

ประชาชนที่ไมมีโอกาสเขาสูระบบโรงเรียนและอยูนอกระบบโรงเรียน สวนใหญ
เปนประชาชนที่มีฐานะยากจนและอยู ในชนบท โดยประกอบเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  
หากปราศจากแรงกดดันทางการเมือง ประชาชนกลุมนี้ยอมยากที่จะไดรับบริการการศึกษาจาก 
รัฐบาล ฐานะทางเศรษฐกิจและอํ านาจตอรองทางการเมืองจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่คัดคนเขาสูระบบ
โรงเรียน

ภายในระบบโรงเรียน ผังประชาชนยังคงถูกกํ าหนดโดยฐานะทางเศรษฐกิจและ
อํ านาจตอรองทางการเมือง ประชาชนที่มีฐานะยากจนและประชาชนในชนบทอยางมากที่สุดก็ได
รับบริการการศึกษาภาคบังคับ ในระดับการศึกษาที่ยิ่งสูงขึ้นมากเพียงใด สัดสวนของนักเรียน 
ยากจนและนักเรียนที่มาจากครัวเรือนเกษตรจะยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้น ในระดับอุดมศึกษา หากมิใช
เปนเพราะมหาวทิยาลยัตางๆ มีนโยบายรับนักเรียนจากชนบท มหาวิทยาลัยก็จะไมมีพื้นที่สํ าหรับ
นกัเรยีนทีม่าจากครวัเรือนเกษตร กระนั้นก็ตามเกือบไมมีนักศึกษายากจนในมหาวิทยาลัยประเภท
จ ํากดัการรับเขาเลย เพราะนักเรียนยากจนถูกคัดออกไปแลวตั้งแตระดับมัธยมศึกษา

ภายในระบบโรงเรียน อํ านาจทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดคุณภาพ
ของโรงเรียน โรงเรียนยิ่งอยูใกลศูนยอํ านาจทางการเมืองมากเพียงใด ก็ยิ่งมีคุณภาพดีเพียงนั้น 
เพราะสามารถดูดซับทรัพยากรในการจัดการศึกษาเกินกวาสัดสวนอันพึงได กลาวโดยทั่วไปแลว 
โรงเรยีนชัน้ดใีนกรงุเทพฯ มีคุณภาพดีกวาโรงเรียนชั้นดีในตางจังหวัด ภายในกรุงเทพฯเอง โรงเรียน
ในเขตรอบในของกรุงเทพฯมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนเขตชายขอบของกรุงเทพฯ ในสวนภูมิภาค  
โรงเรียนในอํ าเภอเมืองมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนในอํ าเภอที่หางไกลตัวจังหวัด โรงเรียนที่อยูนอก 
ตัวอํ าเภอมีคุณภาพดอยกวาโรงเรียนในตัวอํ าเภอ แมในหมูโรงเรียนในตัวจังหวัดดวยกันเอง  
โรงเรียนในจังหวัดที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจมักจะมีคุณภาพดีกวาจังหวัดที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของจังหวัดสวนหนึ่งอาจเกิดจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากร  
แตสวนสํ าคัญเปนเพราะความเอาใจใสในการพัฒนาของรัฐบาล โดยที่ความเอาใจใสในการ
พัฒนามิไดเสมอเหมือนกันหมดทุกจังหวัด ทายที่สุด โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยและ
สถาบันราชภัฏมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนโดยทั่วไป เนื่องเพราะอยูใกลศูนยอํ านาจทางการเมือง 
นัน่เอง  ดวยเหตดัุงนี ้ระยะหางจากศูนยอํ านาจทางการเมืองจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดตํ าแหนง
แหงหนของโรงเรียนในผังโรงเรียน (school mapping)

เมื่อพิจารณาผังประชาชนควบคูกับผังโรงเรียนในภาคการศึกษา โดยใหนํ้ าหนัก
กบัปจจยัทางเศรษฐกิจและปจจัยทางการเมืองมีขอเท็จจริงที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้

(1) โรงเรยีนทีม่คุีณภาพและมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลางและ
กลุมคนที่มีฐานะดี ซึ่งสวนใหญประกอบธุรกิจการคา อุตสาหกรรม และรับราชการ สวนใหญ 
มภูีมลํิ าเนาในกรุงเทพฯ

(2) โรงเรียนในเขตอํ าเภอเมืองของจังหวัดตางๆในสวนภูมิภาคถูกยึดกุมโดยผูมี
ฐานะในจังหวัดนั้นๆ

(3) โรงเรียนนอกเขตอํ าเภอเมือง รวมทั้งโรงเรียนในเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ  
ถกูยดึกมุโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไป

(4) นอกภาคตัวเมือง (urban sector) ออกไป ไมมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
มแีตระดบัประถมศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของประชาชนในชนบท สวนใหญยากจนและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม

หากเขาใจผงัประชาชนและผังโรงเรียนดังที่กลาวของตนนี้ ก็จะเห็นไดวา โรงเรียน
ที่มีคุณภาพซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใกลศูนยอํ านาจทางการเมือง ถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่ไดเปรียบ 
ในสงัคม คุณภาพของโรงเรียนมีสหสัมพันธกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนักเรียน 
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสยึดพื้นที่โรงเรียนที่มี 
คุณภาพสงูมากเพยีงนั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพดอยลงมาตกอยูในการยึดครองของกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดอยลงมา สวนกลุมคนที่ดอยโอกาสในสังคมไมมีพื้นที่ในระบบโรงเรียน 
ทีจ่ะยึดกุม

3. กลุมเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา

ดังไดกลาวแลววา หลักการพื้นฐานสํ าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา 
กคื็อ การจดัการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education for All) แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีขอจํ ากัดตางๆ  
รัฐบาลแตโดยลํ าพังมิอาจจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎรทั้งมวลได อีกทั้งไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุน
ใหรัฐบาลผูกขาดการจัดการศึกษาแตเพียงผูเดียว ดังนั้นจึงสมควรยึดหลัก ‘การมีสวนรวมของ
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สังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา’ (All for Education) ในการนี้จํ าเปนตองมีการแบงงานที่ 
เหมาะสมระหวางภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

จากขอพิจารณาวาดวยผังประชาชนในภาคการศึกษา ประชาชนที่ยากจนและ
ประชาชนในภาคเกษตรกรรมเปนกลุมคนผูดอยโอกาสในการศึกษา ซึ่งมิไดรับประโยชนเทาที่ควร
จากการขยายตวัของระบบโรงเรียนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยิ่งเมื่อลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม 
(Neo-Liberalism) เขามามีบทบาทและอิทธิพลในการกํ าหนดทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งนโยบายการศึกษาดวยแลว กลุมคนผูดอยโอกาสเหลานี้มีแนวโนมถูกทอดทิ้ง
โดยระบบตลาดและกลไกราคามากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงสมควรที่รัฐบาลจักตองผันทรัพยากรการศึกษา
มุงสูกลุมเปาหมายดังกลาวนี้

ในอีกดานหนึ่ง สังคมเศรษฐกิจไทยตองการความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได ก็ตองมีการ
พัฒนาชนชั้นมันสมองในสังคมไทย และมีนโยบายการวิจัยและการพัฒนา (Research and 
Development) ทีแ่จมชัดและเอาจริงเอาจัง

กลาวโดยสรุปก็คือ แมทวยราษฎรจะเปนกลุมเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
แตขีดจํ ากัดของรัฐบาลทํ าใหรัฐบาลมิอาจจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทั้งมวลแตโดยลํ าพัง ดังนั้น 
รัฐบาลจึงควรจํ ากัดเปาหมายในการจัดการศึกษาเฉพาะคนจนและคนเกง โดยที่ในขณะเดียวกัน 
ก็ตองสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูป 
การศึกษาดวย

4. ผังประชาชนกับบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึกษา

เมื่อจํ ากัดบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนจนและคนเกงแลว 
ข้ันตอไปก็ตองพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา หากพิจารณาจากผังประชาชนในภาค 
การศกึษาเปนหลกัแลว แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีอยูอยางนอย ๒ แนวทาง คือ

แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดผังประชาชนในระบบโรงเรียนเสียใหม โดยให
โรงเรยีนรฐับาลรบัเฉพาะนักเรียนยากจนและนักเรียนเกงโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนฐานะ
ปานกลางและฐานะดีที่มิใชนักเรียนเรียนเกง ผันไปสูโรงเรียนเอกชน ซึ่งตองเสียคาเลาเรียน 
ตามอตัราตลาด ยุทธวิธีของแนวทางนี้ ก็คือ การรื้อผังประชาชนที่เปนอยูในปจจุบัน แลวกํ าหนด 
ผังประชาชนขึ้นใหมตามกลุมเปาหมายที่เลือก แตผังประชาชนที่ดํ ารงอยูกอเกิดจากโครงสราง
อํ านาจทางการเมืองในสังคม การรื้อผังประชาชนตามยุทธวิธีนี้จึงขัดตอโครงสรางอํ านาจ 
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ทางการเมือง และยากที่จะสํ าเร็จ เพราะจะถูกคัดคานจากชนชั้นกลางและผูที่มีฐานะดีในสังคม  
ซึง่มอิีทธพิลทางการเมืองอยางสูง

แนวทางที่สอง ไดแก การยอมรับผังประชาชนดังที่เปนอยูในปจจุบัน แลวใช
มาตรการทางการคลังและการเงินเปนเครื่องมือในการแกปญหาความไมเปนธรรมและความ 
ไมเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยพยายามผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียนเทาที่
จะเปนไปได

แนวทางที่สองมีลักษณะคอยเปนคอยไป และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
มากกวาแนวทางแรก ขอเสนอตอไปนี้เปนไปตามแนวทางที่สอง มาตรการทางนโยบายที่สํ าคัญ 
มอียูอยางนอย 3 มาตรการ คือ

(1)  นโยบายอัตราคาเลาเรียน
(2)  การจัดทุนการศึกษา
(3)  นโยบายงบประมาณ

4.1  นโยบายอัตราคาเลาเรียน

นโยบายอัตราคาเลาเรียนตํ่ าเปนนโยบายหลักของรัฐบาลไทยมาเปนเวลาชานาน 
กระนั้นก็ตาม นโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตไมกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเปนธรรมในสังคมเทานั้น หากยังซํ้ าเติมใหสถานการณเลวรายลงไปอีกดวย ทั้งนี้ 
เพราะเหตุว า ระบบโรงเรียนตามผังประชาชนในปจจุบันถูกยึดกุมโดยกลุ มชนที่มีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ประชาชนที่ดอยฐานะถูกคัดออกจากระบบโรงเรียน สวนที่ 
เล็ดลอดเขาสูระบบโรงเรียนได มักจะไมสามารถไตบันไดการศึกษาไปสูยอดปรามิดการศึกษาได 
โดยตองตกบันไดการศึกษาเมื่อยางสูระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น จึงจํ าเปนตองทบทวนนโยบาย 
อัตราคาเลาเรียน ขอที่พึงพิจารณามีอยูอยางนอย ๓ ประการ

ประการแรก หากรฐับาลยอมรับหลักการการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการ
จดัการศกึษา (All for Education) รัฐบาลจะตองไมควบคุมอัตราคาเลาเรียนในสถาบันการศึกษา
เอกชน เพื่อสงเสริมใหเอกชนลงทุนในภาคการศึกษา แตการปลอยใหอัตราคาเลาเรียนลอยตัว
เพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอในการดึงดูดเงินลงทุนเขาสูภาคการศึกษา ตราบเทาที่รัฐบาล
ยดึกมุนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า ความแตกตางของอัตราคาเลาเรียนระหวางสถาบันการศึกษา
เอกชนกับสถาบันการศึกษาของรัฐ หากยิ่งมีมากเพียงใด ยอมทํ าใหความตองการเขาสถาบัน 
การศึกษาของรัฐยิ่งมีมากเพียงนั้น จนทายที่สุดความตองการดํ าเนินนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า
ไมสมประสงค เพราะจะมีการประมูลเพื่อเขาสถาบันการศึกษาของรัฐดวยการใหเงินบริจาค ดังนั้น 
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รัฐบาลจักตองละทิ้งนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า เพราะไมเพียงแตไมเกื้อกูลตอการสงเสริมการ 
ลงทุนของเอกชนในภาคการศึกษาเทานั้น หากยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย 
อีกดวย

ประการที่สอง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าที่ดํ าเนินมาแตอดีตมิไดคํ านึงถึง
ประโยชนสวนบุคคล (private benefit) ที่นักเรียนนักศึกษาไดรับจากการศึกษา หากรัฐบาล 
มีทรัพยากรไมจํ ากัด รัฐบาลยอมอยูในฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือเก็บคาเลาเรียน 
ในอตัราตํ ่าทกุระดับและทุกประเภทได แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีทรัพยากรอันจํ ากัด การจัดการศึกษา
ชนดิใหเปลาหรือเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าจึงทํ าไดจํ ากัด รายจายในการจัดการศึกษาของรัฐบาล
เปนประโยชนตอประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสํ าคัญ การขยายบริการการศึกษา
และการเพิ่มพูนคุณภาพของบริการการศึกษาถูกจํ ากัดตามไปดวย การเขยิบอัตราคาเลาเรียน 
เปนหนทางหนึง่ในการผอนคลายขีดจํ ากัดทางการคลังของรัฐบาล ทั้งนี้โดยยึดหลักการที่วาผูไดรับ
ผลประโยชนจากบริการการศึกษาของรัฐ จักตองมีสวนรวมรับภาระรายจาย แตการศึกษามิได 
ใหประโยชนเฉพาะบุคคลเทานั้น หากยังเปนประโยชนตอสังคม (social benefit) ดวย โดยที่ 
มากนอยแตกตางไปตามระดับและประเภทของบริการการศึกษา การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนของ
รัฐบาลจึงควรพิจารณาจากสัดสวนระหวางผลประโยชนสวนบุคคลเทียบกับผลประโยชนของสังคม 
อัตราคาเลาเรียนควรผันแปรตามสัดสวนดังกลาวนี้ หากผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งมีมากเพียงใด 
กค็วรทีจ่ะเกบ็คาเลาเรียนในอัตราสูงมากเพียงนั้น ในทางกลับกัน หากผลประโยชนที่สังคมไดรับ 
ยิ่งสูงมากเพียงใด อัตราคาเลาเรียนก็ควรจะยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้นหรือไมมีการเก็บเลย การไมเก็บ 
คาเลาเรียนเลย ยอมมีนัยวาประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระในการจัดการศึกษาของ 
รัฐบาล ในกรณสุีดโตงอีกดานหนึ่ง การเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย (Full-cost 
Pricing) ยอมมีนัยวา ผูรับบริการการศึกษาเปนผูรับภาระรายจายแตเพียงผูเดียว โดยที่สังคม 
มไิดมสีวนรวมรับภาระดวย การเก็บคาเลาเรียนในอัตราดังกลาวนี้ควรจะกระทํ าก็ตอเมื่อการศึกษา
ระดบัหรือประเภทนั้นมิไดใหประโยชนแกสังคมเลยมีจํ าเพาะแตประโยชนสวนบุคคลเทานั้น

ประการที่สาม การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ผานมา 
มไิดคํ านงึถงึผงัประชาชนในระบบโรงเรียน ดวยเหตุที่คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลแตกตางกันมาก
และโรงเรียนที่มีคุณภาพถูกยึดครองโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม  
ในขณะเดียวกันประชาชนที่ดอยฐานะมิอาจไตบันไดการศึกษาโดยตลอดรอดฝงได จึงสมควร 
ทีจ่ะก ําหนดอตัราคาเลาเรียนตามผังประชาชน หากยอมรับหลักการดังกลาวนี้ อัตราคาเลาเรียน 
ในเขตในของกรุงเทพฯ ควรจะสูงกวาเขตชายขอบกรุงเทพฯ อัตราคาเลาเรียนในตางจังหวัดควร 
จะตํ่ ากวากรุงเทพฯ อัตราคาเลาเรียนในอํ าเภอเมืองและอํ าเภอที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจควรจะสูง
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กวาอ ําเภอทีห่างไกล ในเขตที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไมควรเก็บคาเลาเรียนทั้งในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา

ดวยการผสมผสานหลักการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับกับ
หลกัการเกบ็คาเลาเรียนตามผังประชาชน แนวทางในการปฏิบัติก็คือ การศึกษาในระดับที่สูงกวา
ควรจะเกบ็คาเลาเรียนสูงกวาระดับการศึกษาที่ต่ํ ากวาทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ การศึกษา
สายวชิาชพีควรจะเสียคาเลาเรียนสูงกวาสายวิชาการในระดับการศึกษาเดียวกัน

แนวทางปฏิบัติอีกประการหนึ่งก็คือ การยึดรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว 
(government current expenditure per student) เปนตัวแปรนโยบาย (policy variable) หาก 
คาเลาเรียนเทากับรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว ยอมมีนัยวารัฐบาลใหเงินอุดหนุนรายจาย 
ในการลงทุน (government capital expenditure)

 (1) ในระดบัอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยประเภทจํ ากัดจํ านวนการรับเขาควรจะเก็บ 
คาเลาเรียนไมนอยกวา 100% ของรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว โดยในสาขาวิชาชีพอัตรา 
คาเลาเรียนควรจะสูงพอที่จะครอบคลุมรายจายในการดํ าเนินงานกับบางสวนของรายจายในการ
ลงทุน

(2) ในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ โรงเรียนในเขตในของกรุงเทพฯ ควรเก็บคา 
เลาเรยีนไมนอยกวา 75% ของรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว ในเขตที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไมเก็บคาเลาเรียน

(3)  ในระดบัประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับไมเก็บคาเลาเรียน

4.2 การจดัสรรทุนการศึกษา

เมื่อรัฐบาลปลอยใหคาเลาเรียนลอยตัวในสถานศึกษาเอกชน และเขยิบอัตรา 
คาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยยึดหลักการที่วาผูไดประโยชนจากการจัดการศึกษาของรัฐบาล
จักตองรวมรับภาระรายจายมากขึ้น การดํ าเนินนโยบายตามแนวทางดังกลาวนี้ยอมทํ าให 
ประชาชนผูยากจนเดือดรอน ดังนั้นจึงตองวางระบบในการจัดสรรทุนการศึกษา และโดยที่คนจน
และคนเกงเปนกลุมเปาหมายตามขอเสนอนี้ ทุนการศึกษาจึงมุงจัดสรรใหแกคนจนและคนเกง  
การจดัระบบทนุการศึกษาจักตองดํ าเนินการกอนการปรับนโยบายอัตราคาเลาเรียน

ทุนการศึกษาควรจะมีจํ านวนเงินมากพอที่จะเกื้อกูลใหนักเรียน/นักศึกษา 
เลาเรยีนอยางมปีระสิทธิภาพ โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับขอจํ ากัดทางการเงิน ทุนการศึกษาควรจะ
ครอบคลุมรายการตอไปนี้
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(1) คาเลาเรยีน ทุนการศึกษาจะตองใหคาเลาเรียนในระดับสูงพอที่จะใหผูรับทุน
เลอืกเขาสถานศึกษาเอกชนได

(2)  คาครองชีพ ซึ่งรวมคาอาหารและคาเดินทาง
(3)  คาที่อยูอาศัย
(4)  คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา
(5)  คาเครื่องแตงกาย
(6) คารักษาพยาบาล โดยอาจจัดระบบการประกันสุขภาพสํ าหรับนักเรียน/ 

นกัศกึษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาล

สํ าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ยากจน ทุนการศึกษาจักตองครอบคลุมถึงคาเสีย
โอกาสทีเ่กดิจากการเรียนหนังสือหรืออีกนัยหนึ่ง รายไดอันพึงไดหากเขาสูตลาดแรงงาน แทนที่จะ
เขาสูระบบโรงเรียน (earnings foregone)

ในการใหทุนการศึกษารายการตางๆ ใหจายเปนตัวเงินเฉพาะคารักษาพยาบาล
จายเมื่อเจ็บปวย หรือจายเขาระบบการประกันสุขภาพ และเฉพาะคาเลาเรียนใหจายเปนคูปอง
การศกึษา (education voucher) ผูรับทุนมีเสรีภาพในการเลือกสถาบันการศึกษา โดยไมถูกบังคับ
และไมถูกจํ ากัดใหเลือกเฉพาะสถานศึกษาของรัฐบาล สถาบันการศึกษาที่ไดรับคูปองการศึกษา
จากนักเรียนทุนก็จะนํ าคูปองนั้นเบิกเปนเงินจากหนวยงานของรัฐตอไป เงื่อนไขสํ าคัญในการนี้ 
กคื็อ สถานศึกษาของรัฐบาลจะปฏิเสธไมรับนักเรียนทุนของรัฐบาลมิได แตเงื่อนไขนี้ไมควรบังคับ
ใชกับสถานศึกษาเอกชน

4.3  นโยบายงบประมาณ

รัฐบาลจักตองปรับนโยบายงบประมาณเพื่อเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียน ในดาน
หนึ่งรัฐบาลควรผลักดันใหโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นคาเลาเรียนและดูดซับเงินบริจาคจากผูปกครอง 
ประชาชนทีย่ดึกมุโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งสวนใหญเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะไดมี
สวนรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน ในอีกดานหนึ่งรัฐบาลควรผันงบประมาณดานการศึกษาจากเขต 
ที่รุ งเรืองไปสูเขตที่ดอยพัฒนา ดวยการลดงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตที่รุ งเรือง และเพิ่มงบ 
ดํ าเนนิงานตอหวัในเขตดอยพัฒนา เขตที่ยิ่งดอยพัฒนามากเพียงใด ควรจะไดรับจัดสรรงบดํ าเนิน
งานเพิม่มากเพียงนั้น

การจัดสรรงบลงทุนก็ควรยึดหลักการเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนดวย สํ าหรับ
สถานศกึษาในเขตทีรุ่งเรือง รัฐบาลควรจัดสรรงบลงทุนดวยอาคารสถานที่เปนหลัก สวนงบลงทุน
ในดานครภัุณฑและอุปกรณการศึกษา ใหยึดหลักเงินอุดหนุนสมทบ (matching grant) กลาวคือ 
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ผูปกครองตองรับภาระรายจายสวนหนึ่ง โดยรัฐบาลรับภาระสวนที่เหลือ สัดสวนการรับภาระขึ้นอยู
กับนโยบายที่กํ าหนด โดยพิจารณาจากฐานะของผูปกครอง โรงเรียนที่ผูปกครองฐานะดีสัดสวน
การรบัภาระงบลงทุนของรัฐบาลจะตํ่ า และจะสูงในกรณีกลับกัน

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณดังกลาวนี้ มิไดมีผลในการเกลี่ย 
คุณภาพระหวางโรงเรียนรัฐบาลดวยกันเทานั้น หากยังเปนการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียน 
อยางสํ าคัญอีกดวย โรงเรียนที่อยูหางจากศูนยอํ านาจทางการเมืองแตกตางกันจะไดมีความ 
แตกตางในดานคุณภาพนอยลง

5. การมสีวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา

ความจํ ากัดดานทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี และความไรประสิทธิภาพของระบบ 
ราชการก็ดี ทํ าใหการผูกขาดในการจัดการศึกษาของรัฐบาลไมเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม  
สมควรทีจ่ะระดมสรรพกํ าลังของคนในชาติมาใชประโยชน นอกจากนี้ การศึกษายังเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหาของสังคมอีกดวย การดึงสังคมโดยสวนรวมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จงึเปนยทุธศาสตรที่เหมาะสม มาตรการที่พึงพิจารณามีอยูอยางนอย ๓ ประการคือ

(1)  การสงเสริมภาคประชาชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู
(2)  การสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในภาคการศึกษา
(3) การสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มการใชจายดานการ

ศึกษา

5.1  การสงเสริมภาคประชาชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู

รัฐบาลควรใหความสนใจในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (informal 
education) มากขึน้ เพราะประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน ในขอเท็จจริงประชาชนมีการ
พฒันากระบวนการเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อแกปญหาที่เผชิญในชีวิตประจํ าวัน ผลของการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของภูมิปญญาทองถิ่น แตความจํ ากัดและความ 
ไมสมบูรณของขอมูลขาวสารทํ าใหประชาชนตางทองถิ่นมิไดเรียนรูภูมิปญญาของกันและกัน  
และไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน

ขอเพียงรัฐบาลไมดูถูกภูมิปญญาทองถิ่น รวบรวมและเผยแพรความรูที่เกิดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น จัดวางระบบเพื่อเชื่อมโยงประชาชนตางทองถิ่นเพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ภูมปิญญาระหวางกัน และมีโอกาสเรียนรูการพัฒนากระบวนการเรียนรูของกันและกัน รวมตลอด
จนจัดวางระบบเพื่อเสริมสงการพัฒนากระบวนการเรียนรู ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีการ 
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เปลีย่นแปลงความคิดภายในภาครัฐบาลวา การจัดสรรงบเงินอุดหนุนแกองคกรประชาชนเปนเรื่อง
ทีส่ามารถทํ าได

5.2  การสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในภาคการศึกษา

รัฐบาลจักตองลบลางกระบวนทัศนที่มีมาแตด้ังเดิมวา รัฐบาลตองผูกขาดในการ
จดัการศกึษา หากกระบวนทัศนพื้นฐานนี้ยังไมเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางภาค
รัฐบาลกบัภาคเอกชนในการจัดการศึกษาเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได การสงเสริมบทบาทของภาค
เอกชนจะเปนไปไดก็ตอเมื่อรัฐบาลเลิกผูกขาดในการจัดการศึกษา แมแตในการศึกษาภาคบังคับ

การเลกิผกูขาดในการจัดการศึกษาตองดํ าเนินควบคูกับการหยุดขยายการศึกษา
ภาคบังคับ เพราะนัยสํ าคัญของการศึกษาภาคบังคับก็คือ เปนการศึกษาประเภทหรือระดับ 
ที่ใหประโยชนแกสังคมอยางเหลือลน จนรัฐบาลยอมรับภาระรายจายทั้งหมด โดยไมมีการเก็บ 
คาเลาเรยีน ดวยเหตุที่การศึกษาภาคบังคับมีนัยดังกลาวนี้เอง ภาคธุรกิจเอกชนจึงยากที่จะเขาไป
ประกอบการในการศึกษาภาคบังคับได การขยายการศึกษาภาคบังคับในที่สุดแลวยอมมีผลลด
ทอนบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษา

แตการขยายการศึกษาภาคบังคับอาจไมกระทบตอบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน
ก็เปนได หากรัฐบาลใหหลักประกันวารัฐบาลจะไมเปนผูผลิตบริการการศึกษาภาคบังคับแตเพียง 
ผูเดียว การใหหลักประกันเชนนี้กระทํ าไดดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรบริการการศึกษา 
ภาคบังคับ แทนที่รัฐบาลจะผลิตบริการการศึกษาชนิดใหเปลาแกประชาชน ก็จัดสรรคูปอง 
การศึกษาใหแทน โดยที่ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกโรงเรียนอยางเต็มที่ เมื่อประชาชน 
เลือกเขาโรงเรียนใดก็ชํ าระคาเลาเรียนดวยคูปองการศึกษา โรงเรียนเมื่อไดรับคูปองการศึกษา 
ก็นํ าไปขึ้นเงินจากหนวยงานของรัฐ กระนั้นก็ตามมูลคาของคูปองการศึกษาจะเปนปจจัยสํ าคัญ 
ในการดึงดูดภาคธุรกิจเอกชนใหเขาไปลงทุนในภาคการศึกษา หากคูปองการศึกษามีมูลคาตํ่ า 
เกนิไป จนขาดทุนหรือไดผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุนก็จะไมมีธุรกิจเอกชนเขาไปลงทุน

ไมเพียงแตรัฐบาลจะตองกํ าหนดและลดบทบาทในการจัดการศึกษาเทานั้น  
หากยังตองเลิกควบคุมอัตราคาเลาเรียนอีกดวย เพราะการควบคุมอัตราคาเลาเรียนทํ าใหอัตรา 
ผลตอบแทนในการลงทุนในภาคการศึกษาตํ่ าเกินกวาที่จะจูงใจใหมีการลงทุน อีกทั้งการควบคุม 
ก็หามีประสิทธิผลไม ณ ระดับอัตราคาเลาเรียนที่ควบคุม ซึ่งตํ่ ากวาอัตราตลาดยอมมีอุปสงค 
สวนเกนิ (excess demand) จึงมีผูเสนอซื้อดวยการจายเงินบริจาคหรือเงินกินเปลา การปลอยให
อัตราคาเลาเรียนลอยตัวเปนการเพิ่มส่ิงจูงใจในการลงทุน กลุมคนที่เดือดรอนจากแนวนโยบาย 
ดังกลาวนี้ก็คือ กลุมคนผูยากจน หากรัฐบาลจัดระบบทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนยากจน  
ความเดอืดรอนดังกลาวนี้ก็บรรเทาเบาบางลง
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แทนที่รัฐบาลจะควบคุมอัตราคาเลาเรียน ควรจะหันไปควบคุมคุณภาพของการ
บริการการศกึษา ดวยการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่ า และกํ ากับตรวจสอบมิใหผูประกอบการ
เอกชนเอารัดเอาเปรียบนักเรียนในดานตางๆ

รัฐบาลจะมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในภาคการศึกษาดุจเดียวกับการสงเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆก็อาจทํ าไดแตควรมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
สงเสริมการผลิตบริการการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการสงเสริมการตั้ง 
สถานศึกษาในสวนภูมิภาค มาตรการที่ใชในการสงเสริมการลงทุนประกอบดวยสิ่งจูงใจดานภาษี
อากร ดังเชนการกํ าหนดระยะปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคล (corporate income tax holiday) และ
การยกเวนหรือลดหยอนภาษีการนํ าเขาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา นอกจากนี้ ยังอาจชวย 
จัดสรรปจจัยการผลิตราคาถูก ดังเชนการใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดสรร 
สินเชือ่อัตราดอกเบี้ยตํ่ า ในการนี้รัฐบาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขใหผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตองรับ
นกัเรยีนกลุมเปาหมายของรัฐบาล

5.3  การสงเสริมใหภาคเอกชนเพิ่มการใชจายดานการศึกษา

(ก) คาลดหยอนเพื่อการศึกษา
การใชจายในภาคการศึกษามิไดมีเฉพาะแตรายจายในการผลิตบริการ 

การศึกษา หากยังมีรายจายในการรับบริการการศึกษาดวย ประชาชนที่รู ซึ้งในคุณคาของ 
การศึกษายอมยินดีใชจายเงินดานการศึกษาสํ าหรับลูกหลาน การสงเสริมใหประชาชนเขาใจ 
คุณประโยชนของการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองดํ าเนินการ ขณะเดียวกันก็ควรที่จะใช
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาระรายจายของประชาชน ตามปกติ 
รายจายดานการศึกษาของบุตรธิดาสามารถนํ าคาใชจายไปหักออกจากเงินไดพึงประเมิน กอนที่
จะคํ านวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรในปจจุบัน อนุญาตใหหักคาลดหยอน 
เพือ่การศกึษาส ําหรับบุตรธิดาไดเพียงคนละ  2,000 บาท โดยหักลดหยอนไดเพียง 3 คนสํ าหรับ
บุตรธิดาที่เกิดหลังป 2522 บทบัญญัติดังกลาวนี้กํ าหนดแตป 2525 บัดนี้เวลาลวงเลยมากวา 
ทศวรรษ ความไมเหมาะสมของคาลดหยอนปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ไมเพียงแตคาลดหยอนจะ
ต่ํ าเกนิไปเทานัน้ หากยังไมสอดคลองกับสถานการณความเปนจริงอีกดวย เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริง
ทีว่า รัฐบาลปลอยใหอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนลอยตัว และเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาล คาลดหยอนเพื่อการศึกษาจะตองปรับตามสถานการณที่แปรเปลี่ยนไป  
จึงจะเปนการสมควรไมเพียงแตตองปรับคาลดหยอนใหสอดคลองกับรายจายที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น 
หากยังควรที่จะใชคาลดหยอนเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือในการจูงใจใหประชาชนใชจายดาน 
การศึกษาดวย
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การจํ ากัดจํ านวนบุตรธิดาที่หักคาลดหยอนตามประมวลรัษฎากรไดนั้นมีนัยวา  
รัฐบาลใชภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเครื่องมือในการลดอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากร  
แตขอเท็จจริงมีอยู ว า ประชาชนมิไดมีขอมูลขาวสารที่สมบูรณเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร  
จะมปีระชาชนสักกี่คนที่เปดอานประมวลรัษฎากรกอนที่จะตัดสินใจมีบุตร ภาษีอากรมิใชเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิผลในการควบคุมจํ านวนประชากร การจํ ากัดจํ านวนบุตรธิดาที่หักคาลดหยอน 
ตามประมวลรัษฎากรไดนั้นจึงมีผลในการลงโทษผูมีเงินไดที่มีบุตรมาก ซึ่งมิไดมีสารสนเทศ 
ทีส่มบรูณเกี่ยวกับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

การปรับคาลดหยอนเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนมิไดเปนประโยชนแกคนจน เพราะผูที่
ยากจนจริงๆ ไมตองเสียภาษีเงินไดอยูแลว ประโยชนตกแกชนชั้นกลางและชนชั้นสูง หากคา 
ลดหยอนเพือ่การศึกษาสูงมากพอที่จะลดชั้นเงินได (income class) ภาระภาษีเงินไดจะลดลงไป
เปนอันมาก เพราะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา ชั้นเงินไดยิ่งสูง
มากเพยีงใด อัตราภาษีสวนเพิ่ม (marginal tax rate) จะยิ่งสูงมากเพียงนั้น  ในกรณีเชนนี้  
การเพิ่มคาลดหยอนเพื่อการศึกษาจะเปนประโยชนแกผูที่มีเงินไดสูงมากกวาผู ที่มีเงินไดต่ํ า  
กระนั้นก็ตาม มีเหตุผลสนับสนุนใหปรับคาลดหยอนเพื่อการศึกษาใหสอดคลองกับรายจายจริง 
อยางนอยที่สุดเพื่อผอนคลายภาระของชนชั้นกลางระดับลาง (lower middle class) อันเปน 
กลุมคนทีเ่สยีประโยชนจากการปฏิรูปการศึกษาตามขอเสนอนี้ เพราะตองจายคาเลาเรียนในอัตรา
ทีสู่งขึน้ แตมิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ เชน คนจน

(ข) การสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มรายจายดานการวิจัยและการพัฒนา 
(R&D)

ในประเทศทีม่คีวามกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาคเอกชนมีบทบาทไมยิ่งหยอน
กวาภาครัฐบาล ในกรณีทั่วไปมีบทบาทมากกวาภาครัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีเสียดวยซํ้ า 
การสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มรายจายดานการวิจัยและการพัฒนานับเปนยุทธวิธีที่สํ าคัญ  
ในปจจุบันรัฐบาลไดใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน อาทิเชน 
การอนุญาตใหหักรายจายดานการวิจัยและการพัฒนาเกินกวารายจายจริง เพื่อลดภาระภาษี 
เงนิไดนิติบุคคล การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเรง (accelerated depreciation) สํ าหรับเครื่องมือ
และอุปกรณที่ใชในการวิจัยและการพัฒนา รวมตลอดจนการลดอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร 
อุตสาหกรรม คอมพิวเตอรและชิ้นสวน เครื่องมือวัดและทดสอบ และชิ้นสวนอิเลคทรอนิก  
นอกจากนีย้งัจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าสํ าหรับการวิจัยและการพัฒนาอีกดวย
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กระนั้นก็ตาม รายจายการวิจัยและการพัฒนาในภาคธุรกิจเอกชนยังมีอยู  
นอยมาก สมควรทีรั่ฐบาลจะทบทวนมาตรการทั้งปวง และกํ าหนดกรอบมาตรการชุดใหมเพื่อใหมี
ความรอบดานและมีส่ิงจูงใจมากกวาเดิม

ในขณะที่รัฐบาลมีมาตรการในการสงเสริมการใชจายในการวิจัยและการพัฒนา
ในภาคธรุกจิเอกชน รัฐบาลตองไมลืมภาคประชาชน และใหการสงเสริมไมยิ่งหยอนกวากัน

(ค) เงนิบริจาคเพื่อการศึกษา
การระดมเงินบริจาคเพื่อการศึกษาเปนหนทางหนึ่งในการผอนคลายขอจํ ากัด

ทางการเงิน รัฐบาลพึงดํ าเนินการทั้งปวงเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนเพื่อให 
มีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็ใชภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได
นติิบุคคลเปนเครื่องมือในการจูงใจใหมีการบริจาคเพื่อการศึกษา

ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรมาตรา 47(7)(ก) มีบทบัญญัติ
อนุญาตใหหักคาลดหยอนสํ าหรับเงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ 
โดยใหหกัไดเทาจํ านวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประมาณที่หักคาลดหยอน
อ่ืนๆแลว การหักคาลดหยอนรายการนี้มิไดจํ าแนกเงินบริจาคการศึกษาออกจากเงินบริจาค 
ดานสาธารณสุข ขอที่นาสังเกตก็คือ การบริจาคเงินใหแกสถานศึกษาเอกชน จะนํ ามาหัก 
คาลดหยอนเพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามิได

ในกรณภีาษีเงินไดนิติบุคคล ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (3) มีบทบัญญัติวา 
เงนิบริจาคเพือ่สาธารณกุศล เพื่อสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษา สามารถนํ าไปลดหยอน
ภาระภาษไีด โดยหักไดไมเกินรอยละ 2 ของกํ าไรสุทธิ แตทั้งนี้การบริจาคเงินแกสถานศึกษาและ
สถาบนัวจิยัเอกชนจะนํ ามาหักคาลดหยอนภาระภาษีมิได

หากรัฐบาลยอมรับหลักการการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา 
ก็ตองปฏิบัติตอภาคเอกชนเสมอดวยภาครัฐบาล ระบบราชการจักตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติในขั้น
รากฐาน โดยปฏิบัติตอเงินบริจาคสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนเสมอดวยหนวยงานของรัฐ 
ในเบื้องตนจักตองยินยอมใหเอกชนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาตามนัยแหงประมวลรัษฎากรเชนนี้
แลว กเ็พยีงแตแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยกํ าหนดบทบัญญัติวาเฉพาะเงินบริจาคที่ใหแก
มูลนิธิเทานั้นที่ไดรับลดหยอนภาระภาษี เงินที่บริจาคแกสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชน 
โดยตรงจะมไิดรับลดหยอน ทั้งนี้เพื่ออุดชองโหวในการหลบเลี่ยงภาษี

นอกเหนือจากการปฏิบัติตอภาคเอกชนเสมอดวยภาครัฐบาลในกรณีเงินบริจาค
เพื่อการศึกษาแลว อัตราคาลดหยอนก็เปนมาตรการทางนโยบายที่พึงพิจารณาการเพิ่มอัตรา 
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คาลดหยอนทั้งในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล จะชวยเพิ่มการบริจาค
เงนิเพื่อการศึกษาไดหานอยไม

6. กองทุนประชาศึกษา

กองทุนประชาศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกสวนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา  
กองทนุนีม้วีตัถปุระสงคหลัก 2 ดาน ดานหนึ่งเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับคนเกงและคนจน  
อีกดานหนึง่เพือ่จัดสรรงบประมาณสํ าหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูในภาคประชาชน

รูปแบบการจัดองคการของกองทุนเปนเรื่องที่ตองไตรตรอง ระหวางระบบ 
การกระจายอํ านาจกับระบบการรวมศูนยอํ านาจ ในชวงเวลาที่องคกรปกครองทองถิ่นยัง 
ไม  เข มแข็ง  กองทุนอาจบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนประชาศึกษาในส วนกลาง   
โดยมคีณะอนุกรรมการฯ เปนผูปฏิบัติในทองถิ่น

กองทนุประชาศกึษามีโครงสรางทางการเงินที่มีองคประกอบ 2 สวน สวนหนึ่ง 
เปนเงนิทนุคงยอดเงนิตน (Endowment Fund) อีกสวนหนึ่งเปนเงินทุนจายขาด เงินทุนคงยอด 
เงนิตนจะธ ํารงเงนิตนไว และนํ าเฉพาะดอกเบี้ยไปใชจาย สวนเงินทุนจายขาดมิจํ าตองธํ ารงเงินตน  
รัฐบาลตองผูกพันในการจัดสรรงบประมาณใหกองทุนประชาศึกษา โดยใหกองทุนฯสะสมเงินทุน
คงยอดเงนิตนจ ํานวนมากพอที่จะใหดอกเบี้ยพอเพียงแกการดํ าเนินการในทายที่สุด ตอจากนั้นไป
ก็มิจํ าตองจัดสรรงบประมาณรายป แตตองจัดสรรงบประมาณใหเปนครั้งคราว เพื่อใหกองทุนฯ 
มเีงนิทนุคงยอดเงินตนจํ านวนมากพอแกการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ

คณะอนุกรรมการกองทุนประชาศึกษาประจํ าทองถิ่นมีหนาที่คัดเลือกนักเรียนเกง
และนักเรียนยากจนในทองถิ่นเพื่อใหทุนการศึกษา ในกรณีนักเรียนเกง อาจกํ าหนดเปาหมาย 
ใหคัดเลอืกนกัเรยีนเกงที่สุด 5% แรกของจํ านวนนักเรียนทุกชั้นปในทุกอํ าเภอเพื่อใหทุนการศึกษา 
สัดสวนนักเรียนเก งที่ให ทุนการศึกษาในชั้นแรกขึ้นอยู กับฐานะทางการเงินของกองทุนฯ  
โดยจะเขยิบเพิ่มข้ึนเมื่อกองทุนฯ มีเงินทุนเพิ่มข้ึน ในกรณีนักเรียนยากจน ใหคัดจากครอบครัว 
ทีม่รีายไดอยูใตเสนความยากจน (poverty line) เมื่อฐานะการเงินของกองทุนฯยังไมดี อาจตอง 
กดเสนความยากจนลง แลวจึงเขยิบข้ึนสูระดับที่เปนจริงในภายหลัง

ในระยะแรก หากมีขอจํ ากัดทางการเงิน ใหจํ ากัดจํ านวนจังหวัดในการปฏิบัติการ 
โดยเลือกจัดสรรทุนการศึกษาแกนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนในจังหวัดที่ยากจนที่สุด 5-10 
จังหวัดแรก ตอเมื่อขอจํ ากัดทางการเงินผอนคลายลงจึงขยายจํ านวนจังหวัดที่ปฏิบัติการ  
จนครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร

นักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษา ทั้งนักเรียนเกงและนักเรียนยากจน จะได 
รับแจกคูปองการศึกษา นักเรียนเหลานี้มีเสรีภาพในการเลือกโรงเรียนในระดับหนึ่ง โรงเรียนที่ 
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นกัเรยีนทนุเหลานีเ้ลอืกเขา เมื่อไดรับคูปองการศึกษาก็นํ าไปเบิกเงินจากกองทุนฯ ทั้งนี้ไมจํ ากัดวา
ตองเปนโรงเรียนรัฐบาล

การจัดสรรทุนการศึกษาผานกองทุนประชาศึกษามีผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดสรรงบประมาณ เพราะเปนการจัดสรรงบประมาณใหแกนักเรียน แทนที่จะเปนการจัดสรร 
งบประมาณแกโรงเรียน โรงเรียนจะไดรับงบประมาณก็ตอเมื่อนักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษา
เลือกเขาเรียน

ดวยยุทธวิธีการขึ้นคาเลาเรียนในกลุมโรงเรียนที่ยึดกุมโดยประชาชน 
ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งระดมเงินบริจาคจากประชาชนกลุมนี้ รัฐบาลสามารถ
ลดงบประมาณที่จัดสรรใหแกโรงเรียนกลุมนี้ได โดยพยายามใหพึ่งพิงตนเองทางการเงินมากขึ้น 
งบประมาณที่จัดสรรใหแกกองทุนประชาศึกษาสวนหนึ่งเปนงบประมาณที่ผันจากกลุมโรงเรียน 
ทีย่ดึกมุโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนี้เอง

กองทุนประชาศึกษามิไดมีหนาที่ในการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักเรียน 
กลุมเปาหมายเทานั้น หากยังมีหนาที่สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนอีกดวย 
ดังนัน้จงึตองสรางเครือขายความสัมพันธกับองคการบริหารสวนทองถิ่นและองคกรประชาชน

7. ความลงทาย

บทความนี้เสนอใหเลือกนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนเปนกลุมเปาหมายในการ
จัดการศึกษาของรัฐบาล แตเมื่อพิจารณาผังประชาชนในระบบโรงเรียนแลว ปรากฏวาโรงเรียน 
ที่มีคุณภาพถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่มีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การเปลี่ยนแปลงผัง
ประชาชนโดยขับกลุมคนเหลานี้ออกไปจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเกงและนักเรียน
ยากจนเขามาแทนที่เปนเรื่องยากยิ่ง บทความนี้จึงเสนอยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียน
แทนการเปลี่ยนแปลงผังประชาชน

ยุทธวิธีสํ าคัญตามขอเสนอในบทความนี้ก็คือ การใชมาตรการทางการคลังและ
การเงินเพื่อใหกลุมคนที่มีฐานะรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการการศึกษาของรัฐบาลเพิ่มข้ึน
โดยทีก่ลุมคนที่ดอยฐานะรับภาระนอยลง

ดวยการปรับคาเลาเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลตามผลประโยชนสวนบุคคล 
ที่ไดรับและตามผังประชาชน โดยโรงเรียนในกรุงเทพฯ เขตในเก็บคาเลาเรียนสูงกวาโรงเรียน 
ในตางจังหวัด และไมเก็บคาเลาเรียนในเขตดอยพัฒนา พรอมทั้งสงเสริมใหดูดซับเงินบริจาค 
จากประชาชนที่มีฐานะ โรงเรียนที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองทางการเงินไดมากขึ้น ซึ่งเกื้อกูล 
ตอการผนังบประมาณไปสูโรงเรียนในเขตดอยพัฒนา การเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนทํ าไดดวยการ
ลดงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตที่พัฒนาแลวและเพิ่มงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตดอยพัฒนา  
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พรอมกันนั้นก็จัดตั้งกองทุนประชาศึกษา เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนเกงและนักเรียน
ยากจน และเพื่อสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูในภาคประชาชน

บทความนี้ยังไดเสนอใหใชมาตรการทางการคลังและการเงินในการสงเสริม 
ใหภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน ทั้งนี้โดยคํ านึงถึง 
ขอจ ํากัดของภาครัฐบาลในการทํ าหนาที่นี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดการการศึกษาตามขอเสนอนี้ จะกอใหเกิดผลกระทบ
อยางนอย 7 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ภาคธรุกจิเอกชนและภาคประชาชนจะมีบทบาทในการจัดการศึกษา
เพิม่ข้ึน การปลดเปลื้องพันธนาการ การควบคุมอัตราคาเลาเรียนก็ดี และการสงเสริมการลงทุน 
ในภาคการศึกษาก็ดี เกื้อกูลตอการมีบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน การสงเสริมการพัฒนา 
กระบวนการเรียนรูของประชาชน เกื้อกูลตอการมีบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งสอดคลองกับ 
หลกัการวาดวยการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา การแบงบทบาทในการจัดการ
ศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน จะคอยๆเปลี่ยนแปลงหลักการในขั้นพื้นฐาน แทนที่ 
จะมีการแบงงานกันทํ าตามระดับและประเภทของบริการการศึกษา หลักการที่แปรเปลี่ยนไปก็คือ 
การยึดกลุมเปาหมายเปนหลักในการแบงงานกันทํ า โดยรัฐบาลผันทรัพยากรไปสูกลุมคนจนและ
กลุมคนเกงเปนสํ าคัญ

ประการที่สอง การศึกษานอกระบบโรงเรียน (informal education) จะมี 
ความส ําคญัมากขึน้ เนื่องจากมีการผันทรัพยากรไปในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน 
แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนประชาศึกษาและขึ้นอยูกับการจัดองคกรของ
คณะกรรมการกองทุนประชาศึกษา รวมตลอดจนการสรางเครือขายองคกรประชาชน

ประการที่สาม ระบบการศึกษามีความเปนธรรมมากขึ้น เนื่องจากประชาชน 
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตองรับภาระรายจายในการจัดการฤศึกษาเพิ่มข้ึน อันเปนผล 
จากการปรับคาเลาเรียนตามผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ และตามผังประชาชนในระบบ 
โรงเรยีน ตลอดจนการดูดซับเงินบริจาคจากประชาชนกลุมนี้ สวนประชาชนที่ดอยฐานะจะรับภาระ
รายจายในการจัดการศึกษานอยลง เนื่องจากมีการลดหรือไมเก็บคาเลาเรียนในเขตดอยพัฒนา 
นอกจากนี้ การเกลี่ยคุณภาพดวยการผันงบประมาณจากเขตที่พัฒนาแลวไปสูเขตดอยพัฒนา 
กช็วยสรางความเปนธรรมในระบบการศึกษาเพิ่มข้ึน
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ประการที่ส่ี ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจะมีมากขึ้น เนื่องจาก 
มีมาตรการทางนโยบายในการช วยเหลือผูดอยโอกาสโดยตรง ทั้งนี้ดวยการจัดตั้งกองทุน 
ประชาศึกษาและจัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนยากจนในทุกอํ าเภอและทุกระดับการศึกษา 
ขอเสนอนี้มีผลในการเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาในขั้นรากฐาน  
แตเดิมรัฐบาลจัดบริการการศึกษาชนิดใหเปลาหรือราคาถูกแกประชาชน ในระดับการศึกษา 
ภาคบงัคบั ประชาชนที่ยากจนไดประโยชนจากบริการการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาล แตในระดับ
การศกึษาทีสู่งขึน้ไปประโยชนตกแกกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสํ าคัญ นโยบาย
คาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดเปนประโยชนแกคนจน และมิไดชวยใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส 
ทางการศึกษา หากแตมีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy)  
แกกลุมคนที่มีฐานะในสังคม การใหทุนการศึกษาเปนการใหเงินอุดหนุนที่แจงชัด (explicit 
subsidy) แกกลุมเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบายดังกลาวนี้จึงมีผลในการ 
แปรเปลี่ยนการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงมาเปนการใหเงินอุดหนุนที่แจงชัด โดยที่คนจน 
ไดประโยชนมากขึ้น แมจะยังไมสามารถลดการใหบริการแกกลุมคนที่มีฐานะ แตกลุมคนเหลานี้
ตองรับภาระรายจายมากขึ้นจากการขึ้นคาเลาเรียนและจากการจายเงินอุดหนุน

ประการที่หา ขอเสนอนี้มีผลกระทบตอการเงินของโรงเรียน โรงเรียนที่สามารถ
ปรับอัตราคาเลาเรียนและดูดซับเงินบริจาคจะมีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มข้ึน โรงเรียนเหลานี้อยูใน
กรุงเทพฯ และตัวจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาค สวนโรงเรียนในเขตดอยพัฒนาจะมีทรัพยากร 
นอยลง เนื่องจากไมมีการเก็บคาเลาเรียน หากรัฐบาลผันงบประมาณการศึกษาจากเขต 
ที่เจริญแลวไปสู เขตดอยพัฒนาตามขอเสนอนี้ ปญหานี้ก็จะบรรเทาเบาบางและหมดไปได  
ยิ่งรัฐบาลทุมงบประมาณสูเขตดอยพัฒนามากกวาแนวโนมปกติก็จะชวยเกลี่ยคุณภาพของ 
โรงเรียนไดมากยิ่งขึ้น

ประการที่หก ประสิทธภิาพภายในระบบการศึกษานาจะดีข้ึน สวนหนึ่งเปนเพราะ
มีการระดมทรัพยากรมาสูภาคการศึกษามากขึ้น ซึ่งเกื้อกูลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
อีกสวนหนึง่เปนผลจากการแขงขันที่มีมากขึ้นภายในระบบการศึกษา การสงเสริมการลงทุนในภาค
การศึกษาจะทํ าใหโรงเรียนเอกชนเขามาแขงขันกับโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้น มิไยตองกลาวถึง 
การแขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลดวยกันเอง การใหเสรีภาพในการเลือกแต
นกัเรยีนทนุของกองทุนประชาศึกษาโดยอาศัยระบบคูปองการศึกษา กอใหเกิดแรงกดดันที่โรงเรียน
จะตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มพูนคุณภาพของบริการ 
การศึกษาที่ผลิต
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ประการที่เจ็ด ชนชัน้กลางระดับลาง (lower middle class) เปนกลุมคนที่เผชิญ
ความเดือดรอนจากขอเสนอนนี้ เพราะตองจายคาเลาเรียนในอัตราสูงขึ้น โดยที่มิไดอยูในขาย 
ทีจ่ะไดรับทนุการศึกษา หากกองทุนประชาศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณมากพอ อาจพิจารณา
ขยายการจัดสรรทุนการศึกษาแกชนชั้นกลางระดับลางตอไปในอนาคต แตในระยะแรกเริ่ม  
ซึ่งอาจยาวนานนับทศวรรษ ชนกลุมนี้จะไดรับผลกระทบในทางลบ อยางไรก็ตามการใหสินเชื่อ 
การศึกษาอัตราดอกเบี้ยตํ่ าดังที่ดํ าเนินการอยูในปจจุบัน อาจชวยบรรเทาความเดือดรอนได 
บางสวน

ขอเสนอในเอกสารนี้ มิไดกลาวถึงเนื้อหาสาระหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู  
มิใชเพราะเรื่องเหลานี้ไมสํ าคัญ หากแตเปนเพราะอยูนอกขอบเขตขอเสนอ อยางไรก็ตาม  
ผลกระทบดานตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาตามขอเสนอนี้  
จะเป นจริงก็ต อเมื่อมีากรเปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบายตามข อเสนอในทุกด าน   
การปรับนโยบายเพียงบางดาน โดยปราศจากมาตรการเสริมในดานอื่น แทนที่จะเปนผลดี  
อาจกอผลเสยีอยางมหันต  อาทิเชน การปลอยใหอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนลอยตัวและ
การขึ้นคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยมิไดจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน 
ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนกลุมที่ดอยฐานะ อีกทั้งซํ้ าเติมปญหาความไมเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา และปญหาความไมเปนธรรมในสังคม หรือการใหทุนการศึกษาแกคนจน
โดยจ ํานวนเงนิทีใ่หไมเพียงพอ ยอมทํ าใหคนจนไมสามารถเลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพได

หวัใจของขอเสนอในเอกสารนี้ นอกจากการใชมาตรการทางการคลัง มาตรการ
ทางการเงิน และนโยบายอัตราคาเลาเรียนแลว ยังขึ้นอยูกับการจัดตั้งกองทุนประชาศึกษา  
การบริหารและการจัดองคการของกองทุนนี้เปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอความสํ าเร็จหรือความ 
ลมเหลวของขอเสนอตามเอกสารนี้
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ทางเลือกในการจัดการศึกษา
ส ําหรับอนาคตของประเทศไทย2

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการประจํ าป 2534 
เร่ือง "Educational Options for the Future of Thailand" โดยมบีทความหลักที่นํ าเสนอตอที่
ประชุมรวม 4 เร่ือง คือ Behrman and Schneider (1991), Myers and Sussangkarn (1991),
Sopchokchai (1991) และ Sussangkarn (1991) ผลการวิจัยซึ่งนํ าเสนอตอที่ประชุมวิชาการ 
คร้ังนี้ สวนหนึ่งใชในการตระเตรียมการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7  
(พ.ศ. 2535 - 2539)

บทความเรื่องนี้เปนบันทึกการอภิปรายวิจารณงานวิชาการทั้ง 4 เร่ืองดังกลาว 
ขางตนนี้

ผมไดอานบทความทั้ง 4 เร่ืองที่ใชประกอบการประชุมในเชาวันนี้ ในฐานะ 
นักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ผมรูสึกชื่นชมคุณภาพของงาน แตในฐานะนักเศรษฐศาสตร 
ทวนกระแส มีบางสิ่งบางอยางที่ผมรูสึกผิดหวัง

เมื่อพิจารณางานวิชาการทั้งหมดที่เสนอในการประชุมปนี้ ผมเห็นวามีจุดออน 
ทีสํ่ าคญัอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ในการประชุมปนี้ ไมมีบทความเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่วิเคราะหและ
ศึกษามติิทางการเมืองของการพัฒนาการศึกษา

ประการที่สอง การวิเคราะหระบบการศึกษาและการเสนอแนะแนวนโยบาย 
การพัฒนาการศึกษาเปนการวิเคราะหและการเสนอแนะชนิดแยกสวน โดยมองการศึกษา 
แยกตางหากจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ไมมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงมิติ
ดานการศึกษาเขากับมิติดานอื่นๆของคุณภาพชีวิต

                                                          
2 หมายเหตุ บทความเรื่องนี้ปรับปรุงจากบันทึกการอภิปรายในการประชุมทางวิชาการประจํ าป 2534 ของ 
 สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย เรื่อง "Educational Options for the Future of 
 Thailand" ณ โรงแรมแอมบาสสะดอร จอมเทียน พัทยา ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2534
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ผมคดิวา บทความทั้ง 4 เร่ืองที่เสนอในการประชุมเชาวันนี้ ใหขอสรุปที่สํ าคัญ
เกีย่วกบัระบบการศึกษาไทยอยางนอย 2 ขอ

(1) ความลาหลังของระบบการศึกษาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
(2) ความมีเหตุมีผลของราษฎร

1. ความลาหลงัของระบบการศึกษาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากการศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนดานการศึกษาของประเทศดอยพัฒนา 
Behrman and Schneider (1991) พบวา ในป 2508 อัตราการเขาเรียน (Enrolment Ratio)  
ในระดับชั้นการศึกษาตางๆในประเทศไทย อยูในระดับใกลเคียงกับกลุมประเทศที่มีลํ าดับข้ันการ
พฒันาเศรษฐกจิทีใ่กลเคียงกัน แตเพียงชั่วเวลา 20 ปเศษตอมา การลงทุนดานการศึกษาของไทย
เร่ิมลาหลงัประเทศอื่นๆในกลุมเดียวกัน ในป 2530 อัตราการเขาเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาตํ่ ากวากลุม Middle - income Countries

ผลการศึกษาของ Charles N. Myers และ ฉลองภพ สุสังกรกาญจน ใหภาพ 
ในท ํานองเดยีวกนั นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประมาณครึ่งหนึ่งมิไดเรียนตอในช้ันมัธยม
ศึกษา (Myers and Sussangkarn 1991) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กํ าหนดเปาหมายวา  
จะพยายามขยายการจัดการศึกษาจนอัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มเปน 73% ในป 2539

อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Enrolment Ratio) (อันไดแก อัตราสวน
ระหวางจํ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับประชากรวัย 12-17 ป) ในขณะนี้ต่ํ ากวาเปาหมายที่
ก ําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ต่ํ ากวาครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต เมื่อเกาหลีใตมี per capita GNP
เทากบัไทยขณะนี้ มิหนํ าซํ้ ายังตํ่ ากวาครึ่งหนึ่งของศรีลังกา ทั้งๆที่ศรีลังกามี per capita GNP  
เพยีง 1 ใน 3 ของไทย

ความลาหลงัของระบบการศึกษาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงเวลา 20
- 30 ป ทีผ่านมามไิดมเีฉพาะในเชิงปริมาณเทานั้น หากทวายังมีปญหาในเชิงคุณภาพอีกดวย

ประการแรก ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา ซึ่งเปนปญหาที่มีการถกเถียง
อภิปรายกนัมากในยุคการปฏิรูปการศึกษาป 2517 - 2518 ยังคงเปนปญหาที่มิไดรับการเยียวยา
แกไขเทาที่ควร

ประการที่สอง คุณภาพของบริการการศึกษาแตกตางกันมากระหวางโรงเรียน 
ในเมอืงกบัโรงเรยีนในชนบท และระหวางโรงเรียนในกรุงเทพฯกับโรงเรียนในตางจังหวัด หรือแมแต
ในกรงุเทพฯเองก็มีความแตกตางของคุณภาพบริการการศึกษาอยางมาก
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เหตุใดระบบการศึกษาจึงมิไดพัฒนาไปในระดับเดียวกับกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจ

ประการแรก ชนชั้นนํ าทางอํ านาจของไทย (Power Elite) ใหความสนใจกับ
กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process) มากเกินไป ความตองการที่จะไลกวด
ประเทศที่เหนือกวาเราในทางเศรษฐกิจ และขณะเดียวกันก็วิ่งหนีประเทศที่ดอยกวาเรา ทํ าให 
รัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) ดวยการใชมาตรการ 
กดราคาสินคาเกษตร เพื่อใหคาจางแรงงานมีราคาถูก และมาตรการสงเสริมการลงทุนดาน 
อุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจไทยเปรียบเสมือนรถดวนที่อยูในกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ 
และเพื่อที่จะใหกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจบรรลุเปาหมาย จํ าเปนที่รถดวนขบวนนี้จะตอง 
ไมบรรทุกผูคนมากเกินไป ดังนั้น จึงมีการคัดคนเพื่อข้ึนรถดวน เฉพาะกลุมชนที่มีศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจเทานั้นที่ไดรับเลือกใหโดยสารรถดวนขบวนนี้ โดยที่มีราษฎรจํ านวนมากถูกกีดกัน 
มใิหข้ึนรถดวน

ผลของการเขาสู Catching - up Process ท ําใหราษฎรจํ านวนมากถูกทอดทิ้ง 
ใหเผชญิชะตากรรมทางเศรษฐกิจแตเดียวดาย ประชาชนจํ านวนมากตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด
โดยปราศจากการเหลียวแลเทาที่ควรจากรัฐบาล ดวยเหตุนี้ สํ าหรับประชาชนกลุมนี้ ซึ่งเปนกลุมที่
ยากจน การศกึษาเปนสินคาฟุมเฟอย และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ประชาชนกลุมนี้ไมสามารถ
บริโภคหรือลงทุนดานการศึกษาได effective demand ทีม่ตีอการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 
จงึมไีมมากเทาที่ควร

ประการที่สอง โครงสรางอํ านาจ (Power Structure) ทีม่กีารกระจุกตัว ทํ าให
ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย (People Participation) การกระจุกตัวของ
อํ านาจทํ าใหมีการกระจุกตัวของบริการการศึกษา บริการการศึกษากระจุกอยูในกรุงเทพฯและ 
เขตเมอืง ในศนูยกลางแหงอํ านาจ บริการการศึกษาจะมีคุณภาพสูง แตสํ าหรับประชาชนที่อยูหาง
จากศนูยกลางแหงอ ํานาจยิ่งมากเพียงใด คุณภาพของบริการการศึกษาก็จะยิ่งเลวลงมากเพียงนั้น 
การกระจุกตัวของอํ านาจจึงเปนตนตอของปญหาความไมเสมอภาคของโอกาสการศึกษา  
ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ประการที่สาม กระบวนการจัดสรรงบประมาณดังที่เปนอยู ประกอบกับโครงสราง
อํ านาจที่มีการกระจุกตัวทํ าใหมีการแยงชิงทรัพยากรของภาครัฐบาล เพื่อประโยชนของ power
elite มากกวาที่จะใชไปในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มีการใชจาย 
ดานการทหารมากเกินไป และมีการใชจายดานการศึกษาและดานการสาธารณสุขนอยเกินไป 
ประเดน็ดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดใน Human Development Report 1991 ของ UNDP และ
ปรากฏอยางชัดเจนในการศึกษารายจายดานการทหารของ IMF
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ประการที่ส่ี รัฐบาลควบคมุระบบการศึกษามากเกินไป จนเอกชนมิไดมีบทบาท
เทาทีค่วรในภาคการศึกษา การลงทุนในการผลิตบริการการศึกษาของเอกชนถูกจํ ากัดโดยนโยบาย  
มาตรการ และกฎระเบียบตางๆ ผลที่ตามมาก็คือ การพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพถูกจํ ากัดดวยทรัพยากรของรัฐ

2. ความมีเหตุผลของราษฎร

ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรมีการถกเถียงมาเปนเวลาชานานวา ชาวนาไทยมี 
พฤตกิรรมที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร (Economic Rationality) หรือไม ชาวนาไทยสนอง
ตอบตอส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือไม ผลการศึกษาจํ านวนมากพบวา ชาวนาไทยมีพฤติกรรม 
ทีส่มเหตุสมผล

ในวงวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสํ านักความคิดที่สอนใหเราเคารพ
ความคดิเห็นของประชาชน และเชื่อในความมีเหตุมีผลของราษฎร

บทความของคุณอรพินท สพโชคชัย ทีเ่สนอในที่ประชุมการสัมมนานี้ส่ือขาวสาร 
ทีสํ่ าคญัประการหนึ่งวา ราษฎรมีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล (Sopchokchai 1991) ประชาชน
เห็นความสํ าคัญของการศึกษาและมีความตองการที่จะใหลูกหลานมีการศึกษาสูงสุดเทาที่ 
จะเปนไปได แตความตองการดังกลาวนี้ถูกจํ ากัดดวยฐานะทางเศรษฐกิจ และถูกจํ ากัดดวย
นโยบายของรัฐ

ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมานี้ (2531 - 2534) มวีวิาทะเกี่ยวกับการขยายการศึกษา
ภาคบงัคบัจาก 6 ป เปน 9 ป ผูที่ตองการขยายการศึกษาภาคบังคับมีความตองการเพิ่มพูน 
คุณภาพของแรงงาน เพื่อเกื้อกูลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม แตดังที่ ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน 
ชีใ้หเหน็ ถงึเราจะบังคับใหราษฎรเรียนหนังสือตอไปอีก 3 ป โดยอัตราการเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
เทากบั 100% แตคุณภาพดานการศึกษาของแรงงานหาไดแปรเปลี่ยนอยางสํ าคัญไม ในป 2543 
แรงงานมากกวา 70% จะมีการศึกษาเพียงระดับประถมหรือต่ํ ากวา

แตเหนือส่ิงอื่นใด ผูที่ตองการขยายการศึกษาภาคบังคับมีขอสมมติแอบแฝงวา 
ประชาชนไมมีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ประชาชนไมรูซึ้งถึงประโยชนของการศึกษา ดังนั้น 
จงึตองบงัคับใหประชาชนเรียนหนังสือ  บทความของ Myers and Sussangkarn (1991) เตือน 
ใหเราระมัดระวังทัศนคติดังกลาวนี้ เราจํ าเปนตองทํ าความเขาใจวา เหตุใดราษฎรจึงเลือกที่จะ 
ไมเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษาในเรื่องนี้ใหขอสรุปคอนขางตรงกันวา อัตราผลตอบแทน
(Rate of Return) จากการศกึษาชัน้มัธยมศึกษาตอนตนคอนขางตํ่ า ในบางกรณีพบวาตํ่ ากวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยด วยซํ้ าไป การเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
โดยไมสามารถเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไมสามารถเรียนตอระดับอุดมศึกษา  
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เปนการลงทนุทีใ่หผลตอบแทนตํ่ า ดังนั้น การที่ราษฎรจํ านวนมากตัดสินใจมิใหลูกหลานเรียนตอ
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จึงเปนการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล

การขยายบริการการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนเรื่องดี แตมิใช
ดวยการบังคับ รัฐจักตองหันกลับมาพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพบริการการศึกษาวาตรงตอ
ประเดน็ในการแกปญหาชีวิตและสังคมของประชาชนหรือไม

3. ขอเสนอแนะ

    บทความที่เสนอในการประชุมปนี้ใหขอเสนอแนะทางนโยบายมากมาย ผม 
ขอหยบิยกบางประเด็นเพื่อการอภิปราย

ประเด็นแรก การศึกษามิใชมรรคที่จะใชเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุผล ดังเชน 
การพัฒนาอุตสาหกรรม แตการศึกษาเปนมรรคและผลในตัวของมันเอง การพัฒนาการศึกษา 
ไมควรจะพิจารณาแยกตางหากจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอื่นๆของราษฎร  
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจักตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ประเด็นที่สอง การสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษา
เทาทีผ่านมา การลงทุนของเอกชน (Private Investment) ในภาคการศึกษาคอนขางตํ่ า ทั้งนี้ 
เนื่องจากมีการควบคุมอัตราคาเล าเรียน และมีกฎระเบียบที่จํ ากัดการริเ ร่ิมของเอกชน  
ผลทีต่ามมาก็คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Rate of Return) ในอตุสาหกรรมบริการการศึกษา
คอนขางตํ ่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ดวยเหตุดังนั้น การลงทุนของเอกชนในภาคการศึกษา
จงึมนีอยกวาที่ควรจะเปน การเกิดและการเติบโตของโรงเรียนราษฎรระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
เปนปรากฏการณที่ไมคอยไดเห็นในชวง 30 ปที่ผานมานี้ แนวทางเสรีนิยม (liberalization) และ
การลดการกํ ากับและการลดการควบคุม (deregulation) นาจะตองนํ ามาใชกับการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจะเริ่มในกรุงเทพฯและเขตเมืองใหญ เพื่อสงเสริมบทบาทของเอกชน 
ในการผลติบริการการศึกษา มิฉะนั้นการขยายการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จะไมสามารถทํ าไดมากเทาที่ควร

รัฐบาลจักตองคอยๆถอนตัวและลดบทบาทในการจัดการศึกษาในกรุงเทพฯ 
และเขตเมอืงใหญ เพื่อใหเอกชนเขามามีบทบาทแทน ทั้งนี้เพื่อที่จะผันทรัพยากรของรัฐไปในการ 
จดัการศกึษาในชนบทมากขึ้น โดยที่ในขณะเดียวกันจักตองมีนโยบายใหเงินอุดหนุนแกประชาชน
ผูยากจนดวย

ประเด็นที่สาม คูปองการศึกษา
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ขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษา (Education Voucher) ปรากฏครั้งแรกใน
Friedman (1957) และตอมาขยายความโดย Peacock and Wiseman (1964), Blaug (1985)
และBradford and Shaviro (1999) รังสรรค ธนะพรพันธุ (2514 ; 2517) น ําแนวความคิด 
ดังกลาวนี้มาเผยแพรในประเทศไทย โดยชี้ใหเห็นวา ขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษาเกื้อกูล 
ใหมกีารจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

หลักการสํ าคัญของขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษาอยูที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจายเงินอุดหนุนดานการศึกษา (Education Subsidy) จากเงินอุดหนุนผูผลิต (Producer 
Subsidy) มาเปนเงินอุดหนุนผูบริโภค (Consumer Subsidy) เด็กในวัยเรียนจะไดรับคูปอง 
การศึกษาจากรัฐ แลวใชคูปองดังกลาวนี้ในการชํ าระคาเลาเรียน โดยมีเสรีภาพในการเลือก 
โรงเรยีน โรงเรียนเมื่อไดรับคูปองจากนักเรียน ก็นํ าคูปองนั้นไปขึ้นเงินจากรัฐบาล

รัฐบาลจะใหคูปองการศึกษาสํ าหรับระดับและประเภทการศึกษาใด และมูลคา
ของคปูองการศึกษาจะเต็มตามตนทุนการผลิตบริการการศึกษาหรือคาเลาเรียนที่โรงเรียนเรียกเก็บ
หรือไม เปนประเด็นทางนโยบายที่รัฐบาลตองตัดสินใจ

ขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษามีขอดีในการใหหลักประกันเกี่ยวกับเสรีภาพ 
ในการเลือกของนักเรียนและผูปกครอง อีกทั้งสงเสริมการแขงขันระหวางโรงเรียนของรัฐกับ 
โรงเรยีนเอกชน กระนั้นก็ตาม มีขอพึงพิจารณาอยางนอย 2 ประการ

ประการแรก การใหเงินอุดหนุนการศึกษามิควรแยกตางหากจากโครงการ 
สวัสดิการดานอื่นๆสํ าหรับกลุมประชาชนที่ยากจน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จักตองผนวกและ
ประสานนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆของประชาชนที่ยากจนเขาดวย
กนั ไมวาจะเปนดานการศึกษา การสาธารณสุข และโภชนาการ

ประการที่สอง หากตองการแกปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา 
รัฐบาลควรใหเงนิอดุหนุนแกนักเรียนในชนบทและนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน ในกรณีเชนนี้
ปริมาณเงินอุดหนุนการศึกษาควรจะมากพอที่จะครอบคลุมไมเฉพาะแตคาใชจายดานการศึกษา
เทานั้น หากยังควรที่จะตองครอบคลุมถึงรายไดอันพึงไดหากออกสูตลาดแรงงานแทนที่จะอยูใน
ระบบโรงเรียน (foregone earnings) ดวย

ประเด็นที่ส่ี การเนนการศึกษาอยางไมเปนทางการ (Non - formal Education)
มากกวาการศึกษาแบบเปนทางการ (Formal Education)

ในอดตีทีเ่ปนมา รัฐบาลไทยใหความสํ าคัญในการจัดการศึกษาอยางเปนทางการ  
จนละเลยการจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการ ทั้งๆที่ราษฎรสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน  
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่เปนอยูในปจจุบัน ราษฎรจํ าเปนตอง 
ปรับตัวเพื่อใหสามารถดํ ารงชีวิตในสังคมที่กํ าลังเปลี่ยนแปลงนี้อยางมีความสุขได การศึกษา 
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นอกระบบโรงเรียนจะชวยเกื้อกูลการปรับตัวของราษฎรดังกลาวนี้ การจัดการศึกษาอยางไมเปน
ทางการควรครอบคลุมถึงการจัดตั้งหองสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ และสนามกีฬาดวย
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บทบาทของรัฐในการจัดการศึกษา3

สังคมโลกกํ าลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยที่ความเร็วในการเปลี่ยนแปลง 
ของสงัคมไทยมไิดยิง่หยอนกวากันมากนัก ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ
การดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมของรัฐบาลไทย ทํ าใหสังคมไทยเชื่อมสัมพันธกับสังคมโลก
อยางแนนแฟน ในขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดํ าเนินไปอยางรวดเร็วนี้เอง  
ภาคการศึกษาของไทยกลับปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น ระบบการศึกษา 
ไมสามารถผลิตกํ าลังคนสนองความตองการของสังคมเศรษฐกิจ การขาดแคลนกํ าลังคนในบาง
สาขาวิชากํ าลังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้น ในประการสํ าคัญ ระบบการศึกษาไมเพียงแต 
ไมสามารถฝกอบรมใหเยาวชน ‘คิดเปน’ เทานั้น หากยังทํ าลายความคิดเชิงสรางสรรคของเด็ก 
และเยาวชนอีกดวย

ณ บัดนี้ กลุมคนผูมีฐานะรํ่ ารวย หรือแมแตชนชั้นกลางที่มีฐานะดี พากันสง 
ลูกหลานไปศกึษาตางประเทศ มิเพียงเพื่อใหสามารถปรับตัวตอกระแสโลกานุวัตรเทานั้น หากยัง
เปนเพราะเชื่อวา ระบบโรงเรียนในอารยประเทศสามารถสราง ‘ความเปนมนุษย’ และความคิด 
เชิงสรางสรรคไดดีกวาระบบโรงเรียนของไทย คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ทั้งๆที่กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชนิดที่มีการวางแผนจากสวนกลางไดดํ าเนินมากวาสามทศวรรษ แตเหตุไฉน
กระแสการสงนักเรียนไทยไปศึกษาตางประเทศ แทนที่จะชะลอตัวลงกลับขยายตัวมากขึ้น  
แตเดิมการสงนักเรียนทุนสวนบุคคลไปศึกษาตางประเทศจํ ากัดเฉพาะชนชั้นสูง บัดนี้ขยายสูชน 
ชั้นกลางสวนหนึ่งเปนเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงกวาสามทศวรรษที่ผ านมานี้ 
ไดสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจแกชนชั้นกลางเปนอันมาก อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความ 
ดอยพัฒนาของระบบการศึกษาของไทยเอง

ณ บัดนี้ สมควรที่ผูรับผิดชอบนโยบายการศึกษาของชาติจักตองหาคํ าตอบ 
ใหไดวา เหตุใดคนไทยจึงไมไววางใจและดูแคลนระบบโรงเรียนของไทย จะมีก็แตคนไทย 
ทีข่าดก ําลงัทางเศรษฐกิจเทานั้นที่จํ าทนระบบโรงเรียนของไทย

คํ าตอบสวนหนึ่งของคํ าถามพื้นฐานขางตนนี้อยู ที่การกํ าหนดบทบาทในการ 
จดัการศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน

                                                          
3 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 มีนาคม 2538
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ในอดตีทีผ่านมา ภาครัฐบาลมีฐานะเปนผูผลิตบริการการศึกษารายใหญ อีกทั้ง
ยงัมบีทบาทในการควบคุมและกํ ากับภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษาดวย การควบคุมและ
กํ ากับดังกลาวนี้เปนไปอยางเขมงวด เพราะภาครัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรางศึกษาธิการมี
ความไมไวเนื้อเชื่อใจผูประกอบการโรงเรียนราษฎร ถึงจะไมถึงขั้นกลาวหาผูประกอบการเหลานั้น
วาเปนนายทนุหนาเลือด แตก็ไมตองการใหมีการคาหากํ าไรจากการจัดการศึกษา

การควบคุมและกํ ากับภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษามีต้ังแตการควบคุม
การจดทะเบียนโรงเรียนราษฎร การควบคุมคุณภาพของบริการการศึกษา การควบคุมอัตรา 
คาเลาเรยีน รวมตลอดจนการควบคุมการผลิตแบบเรียน การควบคุมและกํ ากับอยางเขมงวดนี้เอง
ยังผลใหภาคเอกชนไมมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากเทาที่ควร การลงทุนในการ
ประกอบการโรงเรียนเอกชนมีนอยกวาระดับอันเหมาะสม (Optimal Investment) ผลที่ตามมา 
กคื็อ บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทยออนดอยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เมื่อกวาสามทศวรรษที่แลว ภาคเอกชนยังไมเติบใหญกลาแข็ง ยอมมีเหตุผล 
อันสมควรที่จะสนับสนุนใหภาครัฐบาลครอบงํ าการผลิตบริการการศึกษา แตบัดนี้เศรษฐกิจ 
ภาคเอกชนแขง็แกรงกวาภาครัฐบาลเปนอันมาก ไมจํ าเพาะในดานการผลิตสินคาและบริการตางๆ 
เท านั้น หากยังสามารถดูดซับกํ าลังคนที่ทรงสมรรถภาพทางปญญาและกาวทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากกวาภาครัฐบาลอีกดวย ในประการสํ าคัญ ภาคเอกชนสามารถ
ปรับตัวโตคลื่นแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาครัฐบาลกลับลาหลังลง 
ในทุกๆดาน  ในสภาวการณดังที่เปนอยูนี้ การจํ ากัดบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการ 
การศึกษาดังที่เปนมายอมเปนนโยบายที่ไมเหมาะสม กาลเวลาไดพิสูจนแลววา ความ 
ไรประสิทธิภาพของภาครัฐบาลทํ าใหระบบโรงเรียนของไทยไมสามารถผลิตบริการการศึกษา 
ไดอยางพอเพียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จนกลายเปนปญหารายแรงในปจจุบัน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนบทบาทในการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับ 
ภาคเอกชนเสียใหม โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น ในอดีตที่ผานมา ภาคเอกชน 
ไดประโยชนจากการผลิตบริการการศึกษาราคาถูกของภาครัฐบาล เพราะภาคเอกชนมีสวนวาจาง
กํ าลังคนที่ผลิตโดยภาครัฐบาล โดยที่สัดสวนการจางงานของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา  
เมื่อบริการการศึกษามีราคาถูก นายจางยอมสามารถเสนอคาจางหรือเงินเดือนในอัตราที่ต่ํ าลงได 
เมื่อภาคเอกชนเติบใหญถึงปานนี้ และเคยไดรับประโยชนจาการผลิตบริการการศึกษาของภาค 
รัฐบาล จึงสมควรที่จะใหภาคเอกขนแบกรับภาระการผลิตเพิ่มข้ึน

แตการที่ภาคเอกชนจะมีบทบาทในระบบโรงเรียนในฐานะผู ผลิตเพิ่มข้ึนได  
รัฐบาลจกัตองผอนคลายการควบคุมและการกํ ากับลง การปลดเปลื้องพันธนาการในดานระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ (Deregulation) เปนขัน้ตอนอันจํ าเปนในการสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน
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หนาที่ในการควบคุมการผลิตบริการการศึกษาของภาครัฐบาลคงไวเฉพาะแตการพิจารณา 
จดทะเบียนโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน และการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่ า ดังเชนเกณฑ 
เร่ืองพืน้ที ่ จ ํานวน นกัเรียนตอหอง อัตราสวนระหวางจํ านวนครูกับจํ านวนนักเรียน และเกณฑ 
คุณวฒุขิองคร ู เปนตน หากโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนใดเขาเกณฑเหลานี้แลว ก็ตองรับจดทะเบียน
โดยอัตโนมัติ เมื่อพนไปจากขอกํ าหนดขั้นตํ่ าดังกลาวนี้ รัฐบาลจักตองปลอยใหผูประกอบการ 
โรงเรยีน/วทิยาลัยเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการ เสรีภาพดังกลาวนี้ครอบคลุมไปถึงเสรีภาพ
ในการก ําหนดและพัฒนาหลักสูตรเองดวย

การที่รัฐบาลเขาไปกํ าหนดและควบคุมหลักสูตรอยางเขมงวด ในดานหนึ่ง 
ทํ าใหระบบโรงเรียนของไทยไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เนื่องเพราะขาราชการตามไมทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในอีกดานหนึ่งมีผลในการทํ าลายความคิด
สรางสรรคในโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน ดวยเหตุนี้เอง บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทย 
จึงขาดความหลากหลาย ลักษณะอันหลากหลายของบริการการศึกษาเปนคุณลักษณะที่จํ าเปน 
ในสังคมที่กระแสการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางเชี่ยวกราก การใหเสรีภาพแกเอกชนในการกํ าหนด
และพัฒนาหลักสูตรจะชวยใหบริการการศึกษามีลักษณะหลากหลายได เพราะเอกชนมีสํ านึก 
ทีจ่ะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง และมีความคลองตัวในการปรับตัวมากกวาระบบราชการ

นโยบายการควบคุมอัตราคาเลาเรียนจักตองยกเลิกไปโดยสมบูรณ เพราะ 
การควบคุมอัตราคาเลาเรียนไมเพียงแตจะกอใหเกิดปญหาการเก็บเงินกินเปลาเทานั้น หากยัง 
ทํ าใหการลงทุนของเอกชนในการผลิตบริการการศึกษามีนอยกวาที่ควรอีกดวย หากตองการ 
ใหเอกชนเขามาลงทุนในระบบโรงเรียนมากขึ้น ก็ตองยอมใหเอกชนแสวงหากํ าไรจากการ 
ประกอบการ การควบคุมอัตราคาเลาเรียนอยางเขมงวดจนผูประกอบการไมสามารถหากํ าไรได ใน
ดานหนึ่งยอมกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังเชนการเก็บเงินกินเปลา ในอีกดานหนึ่งทํ าให 
คุณภาพโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปตํ่ ากวาที่ควรจะเปน การปองกันการคากํ าไรเกินควรมิอาจ 
กระทํ าไดดวยการควบคุมราคา หากแตตองเสริมสงใหมีการแขงขันโดยสมบูรณ (Perfect 
Competition) พลงัการแขงขันในตลาดจะลดทอนกํ าไรสวนเกิน (Excess Profit) ของผูปรกอบการ
ได การปลดปลอยใหอัตราคาเลาเรียนเลื่อนไหวตามกลไกตลาด ไมเพียงแตชวยขจัดปญหาเงิน 
กนิเปลาโดยปรยิายเทานั้น หากยังทํ าใหปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตโดยภาค
เอกชนเพิ่มข้ึนอีกดวย

การควบคุมการผลิตแบบเรียนจักตองยุติลง นโยบายการควบคุมการผลิต 
แบบเรียนกอเกิดเมื่อหลายทศวรรษที่แลว ในขณะที่สํ านักพิมพเอกชนยังออนแอ แตบัดนี้  
แบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการมิไดมีคุณภาพโดดเดนไปกวาแบบเรียนสํ านักพิมพเอกชน  
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เนื่องเพราะกลุ มคนที่เปนผู แตงแบบเรียนเปนกลุ มคนชุดเดียวกัน มิหนํ าซํ้ ายังมีแนวโนมที่ 
สํ านกัพมิพเอกชนสามารถวาจางผูทรงคุณวุฒิที่เหนือชั้นกวา เนื่องจากสามารถจายเงินสมนาคุณ
ที่ใหส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจมากกวา แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะควบคุมการผลิตแบบเรียน 
อยางเขมงวดดังปางกอน จะตองพยายามสงเสริมใหมีการผลิตแบบเรียนโดยเสรี พลังการแขงขัน
ในตลาดจะขับดันใหคุณภาพของแบบเรียนดีข้ึน โดยที่ราคาลดลงในระยะยาว ในอนาคต  
เมื่อสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเติบใหญกลาแข็ง สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยอาจกาวเขาไปผลิต 
แบบเรียนดังเชนที่เปนอยูในอารยประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจักตองปรับตัวโดยการลดทอน 
บทบาทในการผลิตแบบเรียน ในเมื่อสํ านักพิมพเอกชนและสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยในอนาคต
สามารถทํ าหนาที่นี้ได แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะผลิตแบบเรียนพื้นๆ ดังที่มีอยูในตลาด 
กระทรวงศึกษาธิการควรจะหันเข็มไปในดานการพัฒนาแบบเรียนที่มีนวัตกรรมทางการศึกษา 
เพื่อเปนแบบอยางแกภาคเอกชน การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตเหมาะสม 
แกกาลสมัยเทานั้น หากทวายังชวยขจัดเหลือบในกรมวิชาการที่หากินและหาเศษหาเลย 
กบักระบวนการควบคุมการผลิตแบบเรียนอีกโสดหนึ่งดวย

การปรบันโยบายการศึกษาไปสูแนวทางเสรีนิยมดังกลาวขางตนนี้ จักตองดํ าเนิน
ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินอุดหนุนการศึกษา รวมตลอดจนการจัดการศึกษาของภาค
รัฐบาลดวย

ในปจจบัุน รัฐบาลจายเงินอุดหนุนการศึกษาในลักษณะที่แตกตาง 2 ลักษณะ 
ลักษณะแรกเปนเงินอุดหนุนที่จายใหแกผูผลิต (Producer Subsidy) โดยจายใหโรงเรียนเอกชน 
ทีไ่มสามารถพึง่ตนเองทางการเงินเพื่อธํ ารงคุณภาพของบริการการศึกษาขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง ลักษณะ
ที่สองเปนเงินอุดหนุนที่จายใหแกผูบริโภค (Consumer Subsidy) หากแตเปนเงินอุดหนุน 
ในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) ทัง้นีเ้นือ่งจากรัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า
กวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการจากรัฐบาลจึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง 
ไดรับเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล เพราะไมตองจายคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย

เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนควรจะใหตอไปอีกหรือไม เปนเรื่องซึ่งโตเถียงกันได 
แตนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าจักตองปรับเปลี่ยนไป โดยใหผูรับบริการการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
มสีวนรบัภาระรายจายเพิ่มข้ึน การใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงโดยไมคํ านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
มิใชนโยบายที่เหมาะสม นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐก็ดี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดีก็ดี สวนใหญมาจากครอบครัวชนชั้นกลางและผูที่มี
ฐานะดีในสังคม การเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าในสถานศึกษาเหลานี้จึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง 
การใหเงินอุดหนุนแกผูซึ่งมิจํ าตองไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล การดํ าเนินนโยบายเงินอุดหนุน 
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ในลักษณะเชนนี้จึงเปนการซํ้ าเติมปยหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได เงินอุดหนุน 
การศกึษาในอนาคตควรจะหันเข็มไปสูกลุมนักเรียนที่ยากจนเปนสํ าคัญ

นโยบายการสงเสริกบทบาทการผลิตของภาคเอกชนในระบบโรงเรียนจักตอง
ดํ าเนินควบคูกับการปรับบทบาทของภาครัฐบาล โรงเรียนรัฐบาลควรจะใหบริการแกนักเรียน 
เพยีง 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนยากจน และกลุมนักเรียนเรียนดี โดยผลักดันนักเรียนจากครอบครัว
ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่ไมมีผลการเรียนอันดีเดนไปสูโรงเรียนเอกชน การที่รัฐควรจะอุมชู 
นักเรียนยากจนก็ดวยเหตุผลความเปนธรรมในสังคม สวนนักเรียนเรียนดีนั้นจํ าเปนตองพัฒนา 
เปนมนัสมอง ซึ่งเปนองคประกอบสํ าคัญในระบบสติปญญาของชาติ

การทบทวนบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเปนเรื่องจํ าเปนเรงดวน เพราะกวา
จะปรากฏผลกินเวลาอีกยาวนาน



78

ววิาทะวาดวยการศึกษาภาคบังคับ4

ววิาทะวาดวยการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) ซึง่เริ่มตนเมื่อกวา
สามทศวรรษที่แลว เมื่อนายพอล กูดแมน (Paul Goodman) เขยีนหนังสือเร่ือง Compulsory
Miseducation (1961) กลบัมาเปนประเด็นแหงการโตเถียงอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยในชวงเวลา
ประมาณครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้ เมื่อมีความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป 
เปน 9 ป จนในที่สุดกลายมาเปนนโยบายหลักของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

ความตองการขยายการศึกษาภาคบังคับโดยพื้นฐานแลวเปนความตองการ
พฒันาทรพัยากรมนษุยเพื่อสนองภาคธุรกิจเอกชน ตามเศรษฐทรรศนดังกลาวนี้ การศึกษามีสภาพ
เสมือนหนึ่ง ‘ทุนมนุษย’ (Human Capital) อันเปนมรรคที่จะนํ ามาซึ่งการจํ าเริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในบ้ันปลาย

เมือ่ตนเดอืนกมุภาพันธ 2538 ที่ผานมา ผูอํ านวยการฝายการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดออกมาตอกยํ้ าเศรษฐทรรศนขางตนนี้
ดวยการกลาววา การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ปนั้นไมเปนการเพียงพอ  
หากรัฐบาลไมทุ มการลงทุนในการจัดการมัธยมศึกษา รวมตลอดจนการชักจูงใหนักเรียน 
ที่จบประถมศึกษาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลุกเราความสนใจ 
ในการศกึษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแลว การขาดแคลนนักวิทยาศาสตรจะกลายเปนปญหา
รุนแรงเสียยิ่งกวาการขาดแคลนวิศวกรในอนาคต (The Nation, February 15, 1995)

นโยบายการศึกษาภาคบังคับมีนัยสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก การบังคับใหประชาชนเรียนหนังสือเปนการลิดรอนเสรีภาพ 

ในการเลือกของประชาราษฎร บิดามารดาหรือผูปกครอง หากมิไดดํ าเนินการใหบุตรธิดาหรือ 
ผูอยูใตการปกครองรับการศึกษาภาคบังคับยอมมีความผิดตามกฎหมาย

ประการที่สอง เมื่อรัฐบาลกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลยอมมีพันธะ 
ทีจ่ะตองจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลา

                                                          
4 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2538
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เมื่อรัฐบาลกํ าหนดใหประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ ขอโตแยงมีอยู 
ไมมากนัก เพราะการที่ประชาชนอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปน นับเปน
ประโยชนอยางมหาศาลแกสังคม ทั้งในดานการปกครองประเทศและการอยูรวมกันอยางศานติสุข 
เนื่องเพราะการประถมศึกษามิไดสอนแตหนังสือเทานั้น หากยังปลูกฝงระบบคุณคาพื้นฐาน 
บางประการดวย ไมเพียงแตอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจาการจัดการประถมศึกษา (Social 
Rate of Return) จะอยูในระดับสูงเทานั้น หากทวาอัตราผลตอบแทนที่ตกแกปจเจกบุคคล 
(Private Rate of Return) กอ็ยูในระดบัสูงดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูรูหนังสือโดยถัวเฉลี่ยแลวมีกระแส
เงินได (Earnings Profile) มากกวาผูไมรูหนังสือ

แตการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 เปน 9 ป กลับกอใหเกิดวิวาทะ 
อยางส ําคัญ ขอโตแยงที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่กระทรวงศึกษาธิการ 
จดัอยูในเวลานี้ ไมเกื้อในการเพิ่มพูน ‘ทนุมนุษย’ กระทรวงศกึษาธิการอุยอายและงุมงามเกินกวา
จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทย ผลที่ตามมาก็คือ อัตรา 
ผลตอบแทนที่ปจเจกบุคคลไดรับจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับต่ํ ามาก  
การศึกษาระดับนี้มิไดมีสวนสํ าคัญในการชวยเพิ่มพูนรายได ดวยเหตุดังนี้เอง ประชาชนจํ านวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท จึงไมนิยมที่จะใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 
เพราะมองไมเห็นอานิสงสที่จะไดรับจากการศึกษาระดับนี้

ประการที่สอง เยาวชนที่จบประถมศึกษากํ าลังยางกาวเขาสู วัยทํ างาน  
ไมเฉพาะแตการเปนแรงงานในครัวเรือน หากทวายังเปนแรงงานรับจางนอกครัวเรือนอีกดวย  
การขยายการศกึษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป จึงทํ าใหเยาวชนเหลานี้สูญเสียเงินไดอันพึงได
จากการถูกบังคับใหเรียนหนังสือ (Earnings Foregone) เงนิไดที่ตองสูญเสียไปดังกลาวนี้มีความ
สํ าคัญสํ าหรับครัวเรือนที่ยากจน

ดังนัน้ จะเหน็ไดวา การที่ประชาชนจํ านวนมากในชนบทมิไดสงลูกหลานศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มิใชเพราะเหตุวา ประชาชนเหลานั้นไมรู ซึ้งถึงประโยชนของ 
การศึกษา ตรงกันขาม การตัดสินใจดังกลาวกลับเปนประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล (Rational 
Behaviour) เพราะประชาชนตระหนักดีวา การลงทุนศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ไมเพยีงแตจะใหประโยชนไมคุมแลว หากยังตองสูญเสียเงินไดอันพึงไดอีกดวย ภายใตสภาวการณ
เชนนี ้การดนัทรัุงขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป นอกจากจะเปนการลิดรอนเสรีภาพ
ในการเลือกของประชาชนแลว ยังสามารถสรางทุกขเข็ญแกประชาชนที่ยากจนอยางมหันต 
ไดอีกดวย



80

แทที่จริงแลว การผลิตกํ าลังคนเพื่อสนองตอบการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน  
มิใชจํ ากัดแตโดยการขยายการศึกษาในระบบโรงเรียนเทานั้น การศึกษาอยางไมเปนทางการ 
(Informal Education) สามารถเปนกลไกสํ าคัญในเรื่องนี้ได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยคนพบขอเท็จจริงเมื่อหลายปที่ผานมานี้วา การขยายการศึกษาภาคบังคับไมทันการณ 
ตอการแกปญหาการขาดแคลนกํ าลังคนที่มีทักษะและชางฝมือ การฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาทักษะและฝมือของกํ าลังคนที่มีงานทํ าอยูแลว (On-the-Job Training) เปนยุทธวิธี 
ทีท่รงประสิทธิผลและแกปญหาตรงจุดมากกวา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในปจจุบันเปนเพียงทางผานไปสูระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย และไปสูอุดมศึกษาในที่สุด สํ าหรับผูซึ่งไมสามารถไตเตาไปสูระดับอุดมศึกษา 
การศกึษาในลกัษณะครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดังเชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ยอมไมสามารถใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจแกผูเรียนได หากตองการใหเยาวชนอยูในระบบโรงเรียนในชวงเวลาอันยาวนาน 
มากขึ้น จํ าเปนตองปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหรับใชชีวิตและเพิ่มพูน ‘ทุนมนุษย’ มากขึ้น  
หากสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตบริการการศึกษาในลักษณะเชนนี้ได ก็ไมมีเหตุที่จะตองบังคับ 
ประชาชน เพราะถาการศึกษาตอใหประโยชนคุมคา ประชาชนจะเปนฝายตัดสินใจศึกษาตอเอง 
โดยไมตองมกีารบังคับ ทุกวันนี้ที่ประชาชนจํ านวนมากไมศึกษาตอเมื่อจบประถมศึกษา นอกเหนือ
จากปญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน ก็เปนเพระเหตุวา การศึกษาตอใหประโยชนไมคุมคานั่นเอง

แตการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อรับใชชีวิตและเพิ่มพูน ‘ทนุมนุษย’ มากข้ึน
นั้น จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงปรัชญาพื้นฐานของนโยบายการศึกษา ในอดีตที่เปนมาภาครัฐบาล 
กุมบทบาทสํ าคัญในการผลิตบริการการศึกษา อีกทั้งควบคุมและกํ ากับบทบาทของภาคเอกชน
อยางเขมงวด นโยบายเชนนี้อาจดูเหมาะสมในยุคสมัยที่ภาคเอกชนยังลาหลัง แตในปจจุบัน 
ที่ภาคเอกชนเติบใหญแข็งกลาและสามารถดูดซับกํ าลังคนที่ทรงความรูความสามารถ การที่ 
รัฐบาลยังคงครอบงํ าและควบคุมภาคการศึกษาอยางเขมงวดตอไปยอมเปนโยบายที่ไมเหมาะสม 
และแทที่จริงแลว ความจํ ากัดของทรัพยากรทํ าใหรัฐบาลมิอาจธํ ารงฐานะผูผลิตบริการการศึกษา
รายใหญอีกตอไปได

ในเมื่อการศึกษากลายเปนกลไกในการผลิตกํ าลังคนเพื่อสนองตอบภาคธุรกิจ 
เอกชน ก็ควรที่จะสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น  
และมีสวนแบกรับภาระรายจายมากขึ้น สวนสํ าคัญสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลไมสามารถลวงรู
ความตองการกํ าลังคนของภาคธุรกิจเอกชนไดดีไปกวาภาคธุรกิจเอกชนเอง อีกทั้งรัฐบาลก็ปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเชื่องชายิ่ง นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเอกชนเปนฝายไดประโยชนจาก
บริการการศึกษาราคาถูกที่ผลิตโดยภาครัฐบาลมาเปนเวลาชานาน บัดนี้ถึงเวลาที่จะตองมีสวน 
รับภาระการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น แตการที่ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนได  เงื่อน
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ไขเบือ้งตน ก็คือ จะตองไมขยายการศึกษาภาคบังคับ เพราะการศึกษาภาคบังคับมีนัยวา รัฐบาล
จักตองเปนผูผลิตชนิดใหเปลา ซึ่งก็จะกลายเปนทํ านบกีดขวางการขยายบทบาทของภาคธุรกิจ 
เอกชน นอกจากนี ้ รัฐบาลยังตองลดการควบคุมและกํ ากับภาคการศึกษา อีกทั้งสงเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจเอกชนในการนี้

เมื่อมีการสงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตกํ าลังคนเชนนี้แลว  
รัฐบาลควรทุมทรัพยากรไปในการจัดการศึกษาเพื่อภาคประชาชน โดยเนนการจัดการศึกษา 
อยางไมเปนทางการ ขณะเดียวกันก็จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแกประชาชนที่ยากจน เพื่อให
สามารถศกึษาตอในระดับสูงกวาประถมศึกษาได การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 
ป โดยเปนการศึกษาชนิดใหเปลานั้น ไมเพียงแตจะเปนนโยบายที่ไมเหมาะสมเทานั้น หากยัง 
ไมเพยีงพออกีดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา คาเลาเรียนมิใชตนทุนสํ าคัญในการศึกษาตอ คาครองชีพ
และรายไดอันพึงไดจากการทํ างานแทนการเรียนตอ (Earnings Foregone) เปนตนทุนที่สํ าคัญ 
ยิง่กวา เงนิอดุหนนุการศึกษาสํ าหรับประชาชนที่ยากจนจึงตองมีจํ านวนมากพอ ไมเฉพาะแตการ
ช ําระคาเลาเรียน หากยงัตองครอบคลุมคาครองชีพและคาเสียโอกาสในการทํ างานดวย

การขยายการศกึษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป เปนนโยบายที่รัฐบาลพึงทบทวน
ประเด็นที่ตองทบทวนมิไดมีเฉพาะแตเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน แตครอบคลุมถึงการ
กํ าหนดบทบาทของภาครัฐบาลกับภาคธุรกิจเอกชน และการกํ าหนดนโยบายเงินอุดหนุน 
การศึกษา หากปราศจากการทบทวนประเด็นเหลานี้ นโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับ 
ดังที่ดํ าเนินอยูในปจจุบันไมเพียงแตจะเปนการลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชนเทานั้น 
หากยงัสรางทุกขเข็ญแกประชาชนที่ยากจนโดยไมจํ าเปนอีกดวย
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การผลิตแบบเรียนบนเสนทางเสรีนิยม5

จนถึงวันที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ ลูกของผมยังไดแบบเรียนไมครบ ทั้งๆที่ 
เปดภาคการศึกษามาเปนเวลากวาหนึ่งเดือนแลว รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับ 
บงบอกวาการขาดแคลนแบบเรียนในปนี้เปนปญหารุนแรงมากเปนพิเศษ

การพิมพแบบเรียนไมทันใชเปนปญหาที่เกิดขึ้นทุกป ปญหามีมากเปนพิเศษ
สํ าหรับแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ สวนแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชนจะมีปญหาที่รุนแรง 
กเ็ฉพาะในปที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา

ปญหาการพมิพแบบเรียนไมทันใชมีพื้นฐานมาจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน 
ดานหนึ่งไดแก ความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของระบบราชการ อีกดานหนึ่งไดแก 
นโยบายการควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชน

กระทรวงศึกษาการมีนโยบายในการผลิตแบบเรียนวิชาบังคับทั้งในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาดวยตนเอง นโยบายเชนนี้มิใชนโยบายที่ผิด เพราะกระทรวงศึกษาธิการ 
มหีนาทีติ่ดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงวิชาการ ความผิดพลาดอยูที่การใหอํ านาจผูกขาด
แกองคการคาคุรุสภาในการจัดพิมพและจัดจํ าหนายแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ 
องคการดังกลาวไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถรองรับภารกิจที่นับวัน 
มแีตจะขยายตัวมากขึ้น

องคการคาคุรุสภามีหนาที่จัดพิมพแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 2 ประเภท 
ประเภททีห่นึง่เปนแบบเรียนที่หนวยงานในกระทรวงศึกษาฯ ส่ังใหพิมพ โดยจายจากงบประมาณ
แผนดนิ ภาระหนกัอยูที่การจัดพิมพแบบเรียนใหแกสํ านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ประเภททีส่องเปนแบบเรียนที่จัดจํ าหนายแกประชาชนทั่วไป

ความลาช าในการจัดพิมพแบบเรียนสวนหนึ่งเปนความผิดของกระทรวง  
ศึกษาธิการ อีกสวนหนึ่งเปนความผิดขององคการคาคุรุสภา ความผิดของกระทรวงศึกษาธิการ 
อยูที่ความไมสามารถเจงยอดจํ านวนพิมพแกองคการคาคุรุสภาใหทันกาลได ปญหานี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีความลาชาในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ความไมแนนอนของงบประมาณการพิมพ 
ที่แตละหนวยงานไดรับทํ าใหกระทรวงศึกษาธิการไมกลาแจงยอดการพิมพลวงหนา ซึ่งทํ าให 
องคการคาคุรุสภาไมสามารถวางแผนการพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาการพิมพแบบเรียน
                                                          
5 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2536
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ไมทันใชที่เกิดขึ้นในปนี้ มีสาเหตุพื้นฐานดังที่กลาวนี้ เพราะกวาที่งบประมาณแผนอินประจํ าป 
2536 จะผานสภาผูแทนราษฎรก็ตกเดือนมีนาคม 2536 ซึ่งปรากฏวา งบประมาณการพิมพแบบ
เรียนทีจ่ดัสรรใหแกสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเพิ่มจาก 3 ลานชุดเปน 6 
ลานชุด องคการคาคุรุสภาจึงตองนํ าแบบเรียนที่พิมพเพื่อขายมาให ส.ป.ช. ยังผลใหแบบเรียน 
ทีพ่มิพเพือ่ขายมีไมเพียงพอแกความตองการ

แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตองมีสวนรับผิดที่ไมสามารถแจงยอดจํ านวนพิมพ 
ที่แนนอนแกองคการคาคุรุสภาได แตองคการคาคุรุสภาก็มีปญหาความดอยประสิทธิภาพในการ
ผลิตดวย ระบบการผลิตซึ่งรวมศูนยอยู ในกรุงเทพฯทํ าใหมีความจํ าเปนตองเรงรัดการพิมพ 
มากกวาปกติ เพราะตองเผื่อเวลาสํ าหรับการจัดสงแบบเรียน องคการคาคุรุสภาประกอบธุรกิจ 
การพมิพทีใ่หญโตยิ่งกวาสํ านักพิมพเอกชนใดๆ แตไมเคยผลักดันศูนยการพิมพออกสูสวนภูมิภาค 
เพือ่ลดความอุยอายในการประกอบการ และเพื่อลดตนทุนในการปฏิบัติการ (Transaction Cost) 
ระบบการจัดจํ าหนายแบบเรียนขององคการคาคุรุสภา ซึ่งผานศึกษาภัณฑเปนไปอยาง 
ไรประสิทธิภาพและไมสามารถสนองตอบความตองการของลูกคาได หากมิใชเพราะอํ านาจ 
ผูกขาดที่ทํ าใหผูบริโภคไมมีทางเลือก องคกรดงักลาวนี้ยอมยากที่จะอยูรอดในทางธุรกิจได

ณ บัดนี ้รัฐบาลกํ าลังยืนอยูบนทางสามแพรง กลาวคือ
แพรงที่หนึ่ง ไดแก การที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียน

บางวชิาและบางระดับ และองคการคาคุรุสภายังคงผูกขาดการจัดพิมพและจัดจํ าหนายแบบเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการตอไป

แพรงที่สอง ไดแก การลมลางอํ านาจการผูกขาดในการผลิตแบบเรียนทั้งปวง  
โดยปลอยใหภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการผลิตแบบเรียนอยางเต็มที่ หากกระทรวง 
ศึกษาธิการจะยังคงมีบทบาทในการผลิตแบบเรียนตอไป กระทรวงศึกษาธิการและองคการคา 
คุรุสภาจะเปนเพียงผูผลิตรายหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันคอนขางเสรีนี้

แพรงที่สาม ไดแก ทางเลอืกระหวางแพรงที่หนึ่งกับแพรงที่สอง ซึ่งจะมีทางเลือก
ยอยหลายเสนทาง ทางเลือกหนึ่งไดแก การที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงผูกขาดการจัดทํ า 
แบบเรยีนบางวิชาและบางระดับตอไป แตการจัดพิมพและการจัดจํ าหนายมิไดผูกขาดโดยองคการ
คาคุรุสภา หากแตใหสัมปทานสํ านักพิมพเอกชนในการจัดพิมพแบบเรียนบางวิชาและบางระดับ 
อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ กระทรวงศึกษาธิการลดการผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียนบางวิชาหรือ 
บางระดบั เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มข้ึน

การแหกคอกออกจากแพรงที่หนึ่งเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะกระทรวงศึกษาธิการ 
มีผลประโยชนจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ ในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการจะยังคงผูกขาดการจัดทํ า
แบบเรียนบางวิขาและบางระดับก็เปนธรรมดาอยูเองที่องคการคาคุรุสภาจะยังคงามีอํ านาจ 
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การผูกขาดการพิมพและการจํ าหนาย เพราะองคการคาคุรสภาเปนแหลงผลประโยชนของ 
ขาราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเอง แตความพยายามที่จะอยูในคอกของแพรงที่หนึ่ง
นั้นคงตองอาศัยกํ าลังภายในหานอยไม เพราะความไรประสิทธิภาพของระบบปรากฏใหเห็นอยู 
ทกุป เมือ่ประชากรและระบบการศึกษาขยายตัวมากไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ระบบการผูกขาด
ในการผลิตแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจะยิ่งเผยโฉมแหงความไรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ในที่สุดแลว องคการคาคุรุสภาอาจตองกระจายศูนยการพิมพออกไปสูสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้น
อาจตองกระจายอํ านาจใหแตละจังหวัดจัดพิมพแบบเรียนของตนเอง ดังขอดํ าริของนายสัมพันธ 
ทองสมคัร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (แนวหนา ฉบับวนัที่ 25 พฤษภาคม 2536) หรือ
ทายทีสุ่ดอาจตองถายโอนการผลิตไปใหแกภาคเอกชน (Privatization) สํ าหรับแบบเรียนบางวิชา
หรือบางระดับกระนั้นก็ตาม ปญหาการพิมพแบบเรียนไมทันใชจะยังคงดํ ารงอยูตราบเทาที่ยังคง 
มคีวามไมแนนอนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน

มรรควิถีในแพรงที่สองเปนหนทางในการทํ าลายผลประโยชนของกระทรวงศึกษา
ธิการและองคการคาคุรุสภา ในอดีตกาลเมื่อภาคเอกชนยังออนปวกเปยก ยอมมีเหตุผล 
ที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลแทรกแซงการผลิตแบบเรียน แตเมื่อภาคเอกชนเติบใหญและมีบุคลากร 
ทีท่รงคณุวฒุไิมยิ่งหยอนกวาภาครัฐบาล เหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลผูกขาดการผลิตแบบเรียน
บางวิชาและบางระดับและควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชนยอมออนดอยลง 
ตามลํ าดับ

กระทรวงศกึษาธิการ โดยกรมวิชาการ ควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพ
เอกชนอยางเขมงวด เร่ิมต้ังแตการตรวจตราเนื้อหาไปจนถึงการควบคุมการพิมพ ในปจจุบัน 
พลงัการแขงขนัในตลาดแบบเรียนมีมาก จนถึงขั้นที่สํ านักพิมพตางๆพากันประมูลตัวอาจารยผูทรง
คุณวุฒิในมหาวิทยาลัยตางๆ มาเปนผูเขียน ในบางกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่กรมวิชาการ 
แตงตัง้ใหเปนผูตรวจแบบเรียนมีคุณวุฒิและความรูต่ํ ากวาผูเขียนเสียดวยซํ้ า แมวาคุณภาพในการ
ตรวจแบบเรียนโดยทั่วไปจะอยูในเกณฑดี แตการใชอัตวิสัยในการประเมินแบบเรียนยังคงปรากฏ
อยูทั่วไป บางครั้งผูเขียนแบบเรียนจํ าใจตองแกไขตนฉบับตามขอทักทวงของผูตรวจ แมวา 
จะไมเห็นดวยก็ตาม การตรวจตราตนฉบับแบบเรียนไมเพียงแตจะทํ าใหเกิดความลาชาในการ 
จดัพมิพ ซึง่เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหเกิดปญหาการขาดแคลนแบบเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในปที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น หากทวายังเปดชองใหมีการใชอํ านาจในทางฉอฉล 
ไดอีกดวย ดังปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ วา สํ านักพิมพเอกชนวิ่งเตนจายเงินใตโตะเพื่อใหแบบเรียน
ของตนผานการตรวจสอบ

กรมวิชาการไมเพียงแตตรวจตราตนฉบับแบบเรียนเทานั้น แตยังกาวไปควบคุม
การพิมพดวย แบบเรียนที่กรมวิชาการรับรองมาตรฐานจักตองมีตราประทับของกระทรวง 
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ศึกษาธกิาร แตหลายครั้งหลายคราก็เกิดเหตุอัปยศ เมื่อสํ านักพิมพบางแหงสามารถนํ าตราประทับ
ไปใชกบัแบบเรียนที่ยังไมผานการตรวจสอบได นอกจากนี้ การณยังปรากฏดวยวา ในบางกรณี
กรมวชิาการเขาไปควบคุมจํ านวนพิมพดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ยากแกการเขาใจ

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดแทรกแซงตลาดแบบเรียนมาเปนเวลาชานาน
แตบัดนี้มีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลลดการควบคุมและลดการกํ ากับตลาดแบบเรียน 
(Deregulation) การที่กระทรวงศึกษาธิการผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียนบางวิชาและบางระดับ  
ทํ าใหแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไมตองเผชิญกับการแขงขันจากเอกชน สภาพการณ 
ที่ไรการแขงขันนี้ทํ าใหขาดพลังที่จะพัฒนาแบบเรียนเทาที่ควร ในปจจุบัน แบบเรียนของ 
สํ านักพิมพเอกชนมีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวาแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในบางกรณี 
มีคุณภาพดีกวาเสียดวยซํ้ า ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลเลิกผูกขาดการผลิตแบบ
เรียนบางวิชาและบางระดับ เพื่อใหเกิดการแขงขันระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน และเพื่อ 
สงเสรมิใหภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาแบบเรียนมากขึ้น

รัฐบาลควรจะเลิกควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชน ตลาด 
แบบเรียนเปนตลาดที่มีศักยภาพในการแขงขันอยางสูง พลังในการแขงขันยอมผลักดันให 
สํ านักพิมพเอกชนผลิตแบบเรียนที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ ไมมีสํ านักพิมพเอกชนใดๆที่จงใจ 
พิมพแบบเรียนที่มีเนื้อหาที่ผิดหรือไมสมบูรณ ความไมนาเชื่อถือของแบบเรียนยอมทํ าลายธุรกิจ
ของส ํานกัพมิพเอกชนนั้นเอง พลังการแขงขันในตลาดจะผลักดันใหสํ านักพิมพเอกชนตองคัดเลือก
ผูเขยีนแบบเรียนที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเกียรติคุณในวงวิชาการ

ขอดํ าริของนายพนม พงษไพบูลย อธิบดีกรมวิชาการที่จะใหสํ านักพิมพเอกชน 
จดัตัง้คณะบรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่กรมวิชาการใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบแบบ
เรียนของตนเอง แลวจึงสงตนแบบผานไปใหกรมวิชาการตรวจในขั้นสุดทายนั้น (ผูจัดการรายวัน
ฉบับวนัที ่ 3 และ 7 มิถุนายน 2536) แมจะเปนขอเสนอในแนวทางที่ตองการใหตลาดแบบเรียน 
เปนตลาดที่มีการแขงขันมากขึ้น แตการที่กรมวิชาการยังคงมีอํ านาจในการตรวจตนฉบับ 
ข้ันสดุทาย ยอมไมสามารถแกปญหาความลาชาในการตรวจแบบเรียนได และยอมเปดโอกาสให 
ผูมอํี านาจในการตรวจแบบเรียนแสวงหาผลประโยชนจากการใชอํ านาจนั้น ดังที่เปนมาในอดีต

บัดนี ้ ถึงเวลาที่จะปลดปลอยใหตลาดแบบเรียนเปนตลาดเสรี
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การบริจาคเงินเพื่อเขาโรงเรียนรัฐบาล6

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนบริจาคเงินดานการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่รุงเรือง 
ทางเศรษฐกิจ

ตามแนวนโยบายดังกลาวนี้ กรมสามัญศึกษาจัดทํ าบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มี 
คุณภาพและชื่อเสียง โดยอนุญาตใหโรงเรียนเหลานี้ รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษตาม 
ความตองการของโรงเรียนไดไมเกินรอยละ 40 ของจํ านวนนักเรียนรับเขาทั้งหมด สวนอีก 60% 
ตองรับนกัเรยีนในพื้นที่บริการ แตโรงเรียนที่จะรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษนี้จักตองจัดทํ าขอเสนอ
เกีย่วกบัวธิกีารรับนักเรียนและเหตุผล เพื่อใหกรมสามัญศึกษาพิจารณาเปนรายๆไป (สยามโพสต
ฉบับวนัที ่ 16 มกราคม 2539) นักเรียนที่เขาดวยวิธีการพิเศษนี้จักเสียคาธรรมเนียมการศึกษา 
เตม็อัตรา สวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนยากจนจะไดรับลดหยอนคาเลาเรียน

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมใหโรงเรียนรับเงินบริจาคอยางเปดเผย 
โดยมีเงื่อนไขวา การรับเงินบริจาคจักตองไมมีเงื่อนไขในการรับลูกหลานของผูบริจาคเขาเรียน  
ทั้งนี้ห ามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหม แตใหรับในชวงที่ เป ดภาคการศึกษาแลว  
(สยามโพสต ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2539) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวนี้ตองการ 
อํ าพรางวา นโยบายการรับเงินบริจาคมิไดเชื่อมโยงสัมพันธกับการรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษ  
แททีจ่ริงหาไดเปนเชนนั้นไม บรรดามาตรการตางๆที่กระทรวงศึกษาธิการนํ าออกใชในปการศึกษา 
2539 นี ้ ไมวาจะเปนการปรับเพดานอัตราคาเลาเรียน การรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษ และการ 
รับเงินบริจาคทางการศึกษา ลวนแลวแตเปนมาตรการที่มุ งผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงิน 
ของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเหลานี้รุดหนาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในดานเทคโนโลย ี ดังนั้น มีเหตุผลนาเชื่อวา โควตานักเรียนที่รับเขาดวยวิธีการพิเศษจํ านวนหนึ่ง 
จะใชไปในการแสวงหารายได ดวยการเรียกเก็บเงินกินเปลา (หรือแปะเจียะ) หรือจะเรียกใหโกหรู
วา ‘เงินบริจาค’ ก็ได

การหามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหมนั้นเปนมาตรการที่ไรประสิทธิผล 
เพราะผูปกครองนักเรียนสามารถทํ าขอตกลงกับผูบริหารโรงเรียนได ขอตกลงดังกลาวนี้อาจมี 2 
ลักษณะ ลักษณะแรกไดแก การรับนักเรียนตามโควตาพิเศษกอน แลวเรียกเก็บเงินบริจาค 

                                                          
6 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2539
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เมื่อเปดเทอมแลว ขอตกลงลักษณะนี้ทํ าใหภาระการเสี่ยงตกแตโรงเรียน เพราะอาจเปนไปไดวา 
เมื่อรับนักเรียนเขาแลว ผูปกครองอาจละเมิดสัญญาดวยการไมจายเงินบริจาคหรือจายนอยกวา
สัญญา ลักษณะทีส่องไดแก การจายเงินบริจาคกอนชวงรับนักเรียนใหม โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา 
โรงเรยีนจะรบับุตรหลานของผูบริจาคเขาเรียนในภายหลัง ขอตกลงลักษณะนี้ทํ าใหภาระการเสี่ยง
ตกแกผูปกครองนักเรียน เพราะอาจเปนไปไดวา โรงเรียนเมื่อไดรับเงินบริจาคแลว อาจละเมิด 
ขอตกลงไมรับบุตรหลานของผูบริจาคเขาเรียน

ดังนี้ จะเห็นไดวา การหามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหม นอกจาก 
จะไมสามารถตัดขาดความเชื่อมโยงระหวางการรับนักเรียนแลกกับเงินบริจาคไดแลว ยังสราง
ปญหาโดยไมจํ าเปนในขอที่เปดโอกาสใหมีการละเมิดสัญญาได หากกระทรวงศึกษาธิการยอม 
ใหแลกที่นั่งในโรงเรียนกับเงินบริจาคอยางตรงไปตรงมา และดวยวิธีการยื่นหมูยื่นแมว ปญหา 
ดังกลาวยอมไมเกิดขึ้น

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา สมควรที่จะมีโควตาที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาลสํ าหรับขาย
หรือไม ผูคนที่ไมตองการเห็นบริการการศึกษาเปนสินคายอมตอตานแนวนโยบายเชนนี้ และ 
เพราะโลกทัศนเชนนี้เอง กระทรวงศึกษาธิการจึงตองกระมิดกระเมี้ยนหามรับเงินบริจาคในชวง 
รับนักเรียนใหม

ในระบบดังที่เปนอยูในปจจุบัน กลุมคนที่มีฐานะดีในสังคมสามารถซื้อที่นั่ง 
ในโรงเรยีนรฐับาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงไดอยูแลว การซื้อที่นั่งดังกลาวนี้กระทํ าไดหลายชองทาง

ชองทางแรกดวยการเจรจากับผูบริหารโรงเรียนโดยตรง หากโรงเรียนออก 
ใบสํ าคัญการรับเงิน ก็เปนที่มั่นใจไดวา เงินบริจาคถูกใชไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
แตก็มีกรณีอยูหานอยไมที่โรงเรียนมิไดออกใบเสร็จการรับเงินบริจาค บางกรณีมิไดมีเจตนาทุจริต 
หากแตตองการหลีกเลี่ยงระเบียบการจัดจางจัดซื้อของทางราชการที่มีขอจํ ากัดมากเกินไป  
แตบางกรณเีงินบริจาคทั้งหมดหรือบางสวนเขากระเปาผูบริหารโรงเรียน

ชองทางที่สองผานสมาคมผูปกครองนักเรียนหรือสมาคมนักเรียนเกา ในกรณีนี้ 
โรงเรยีนอาจใหโควตาการรับนักเรียนแกสมาคมฯจํ านวนหนึ่ง สมาคมฯ ทํ าหนาที่จัดสรรโควตาแก 
ผูที่สัมพันธสมาคมฯ บางกรณีมิไดรับเงินบริจาคเปนผลตางตอบแทน แตบางกรณีก็ไดรับ 
เงนิบริจาคดงักลาวนี้ เงินบริจาคจะถูกสงตอใหโรงเรียนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยหรือไม เปนปญหา
ขอเท็จจริงที่ตองไตสวน แตชองทางนี้เปดชองใหผูบริหารสมาคมฯเก็บเกี่ยวสวนเกินทางศรษฐกิจ
ได แตการที่โรงเรียนมอบหมายใหสมาคมฯรับเงินบริจาคแทนก็เพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบการจัดจาง
จดัซือ้ของทางราชการโดย โรงเรียนมอบหมายใหสมาคมฯจัดจางจัดซื้อส่ิงที่ตองการ แทนที่จะสง
มอบเปนตัวเงิน



88

ชองทางที่สามผานนักการเมืองที่ทรงอํ านาจ ขาราชการระดับสูงในกระทรวง
ศึกษาธกิาร และขาราชการระดับสูงในหนวยงานที่ทรงอิทธิพล ดังเชนสํ านักงบประมาณเปนอาทิ 
ชองทางนี้นับเปนชองทางที่โรงเรียนยากที่จะไดรับเงินบริจาค เพราะเปนเรื่องของการใชอํ านาจ 
เปนสํ าคัญ

ดังนี ้จะเหน็ไดวา ในระบบดังที่เปนอยูในปจจุบัน มีการนํ าที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาล
แลกกบัเงนิบริจาคอยูแลว หากจะกลาวใหแทงใจดํ าก็คือ มีการขายที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาลแลกกับ
เงินหรือแลกกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยูแลว มิหนํ าซํ้ าเงินบริจาคยังร่ัวไหลไปสูคนกลาง 
โดยทีโ่รงเรียนมิไดรับเงินบริจาคเต็มเม็ดเต็มหนวยอีกดวย

หากกระทรวงศึกษาธิการจะดํ าเนินนโยบายการรับนักเรียนโควตาพิเศษแลกกับ
เงินบริจาคอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ก็มิใชเร่ืองที่ตองรูสึกตะขิดตะขวงหรือเกรงตอขอครหา 
เพราะนโยบายดงักลาวนี้มิไดทํ าใหระบบโรงเรียนเลวรายไปกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งมีการ 
‘ขาย’ หรือเกบ็เงนิกนิเปลาในโรงเรียนรัฐบาลอยูแลว การดํ าเนินนโยบายอยางเปดเผยและตรงไป
ตรงมาเชนนี้กลับมีขอดีในการชวยลดการรั่วไหลของเงินบริจาค และลดทอนคนกลางในระบบการ
รับนักเรียนรัฐบาล

การที่ผูปกครองยินดีจาย ‘เงนิกินเปลา’ หรือ ‘เงนิบริจาค’ เพือ่ใหบุตรหลานเขา 
โรงเรียนรัฐบาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงนั้นก็เปนเพราะประเมินแลววา บริการการศึกษาที่ไดรับ 
มคุีณภาพและมีประโยชนคุมกับรายจาย  ‘เงนิกนิเปลา’ หรือ ‘เงนิบริจาค’ ทีจ่ายจงึเปนสวนหนึ่ง
ของราคาที่จายเพื่อแลกกับริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ราคาที่จายนี้มิไดแตกตางจากโรงเรียน 
เอกชนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน

บริการการศึกษาในสังคมไทยไดแปรสภาพเปนสินคาเปนเวลาชานานแลว  
ผูคนจ ํานวนไมนอยยังคงหลงละเมอตอตานการเปนสินคาของบริการการศึกษา ในระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม สรรพสิ่งจักตองแปรสภาพเปนสินคาที่มีมูลคาการแลกเปลี่ยน ส่ิงที่ไมเคยเปนสินคา 
จะคอยๆแปรสภาพเปนสินคา (Commodification) เมื่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีสภาพความหามาได
ยาก (Scarcity) และมคีวามตองการบริโภคหรือใชประโยชนของสิ่งนั้นเกินกวาปริมาณของสิ่งนั้น
จะสนองตอบได ผู บริโภคเริ่มตองประมูลซื้อของสิ่งนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในของนั้น  
กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นโดยอาจจะเริ่มจากการแลกของกับของ (Barter Economy) และ
ตอมาแปรสภาพเปนการแลกเปลี่ยนของกับเงิน (Exchange Economy)

การซื้อขายบริการการศึกษาในสังคมไทยมิไดจํ ากัดเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบัน
การศึกษาเอกชน หากยังแพรขยายสูโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของรัฐบาลดวย เพียงแต
กระบวนการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายมิไดเปนไปอยางตรงไปตรงมา ในกรณีสวนใหญมิไดมีการคิด
ราคาโดยตรง หากแตเปนการแลกบริการการศึกษากับเงินบริจาค ในบางกรณีเปนการแลกบริการ
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การศกึษากับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โรงเรียนรัฐบาล ‘ขาย’ บริการการศึกษาดุจเดียวกับโรงเรียน
เอกชน หากแตดวยวิธีการอันซอนเรน และโรงเรียนรัฐบาลก็เรียกเก็บ ‘เงนิกินเปลา’ ไมแตกตาง
จากโรงเรยีนเอกชน หากแตขนานนามใหไพเราะวาเงินบริจาค

หากไมตองการใหบริการการศึกษากลายเปนสินคาก็ตองเอาบริการการศึกษา
ออกไปจากระบบทุนนิยม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองลดทอนความเปนทุนนิยมของสังคม
เศรษฐกิจไทย กระบวนการแปรสภาพบริการการศึกษาใหเปนสินคาจึงชะลอความเร็วลงได  
แมแตในประเทศสังคมนิยมใชวาบริการการศึกษาจะไมกลายสินคาเสียเลย เพียงแตมิไดใชเงิน 
เปนสือ่กลางในการแลกเปลี่ยนเทานั้น

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมิอาจเปลี่ยนแปลงผังประชาชนในระบบโรงเรียนได 
เพราะติดขัดดวยโครงสรางอํ านาจในสังคมที่มีการกระจุกตัวในสวนกลาง อันเปนเหตุใหโรงเรียน 
ทีม่คุีณภาพและชือ่เสยีงถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่มีฐานะดี การกํ าหนดโควตาที่นั่งในโรงเรียนเหลานี้
เพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนกับเงินบริจาคนับเปนนโยบายที่สมเหตุสมผล เพราะอยางนอยที่สุดผูที่ได
ประโยชนจากบริการการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาลตองมีสวนรวมในการรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน 
ตราบใดก็ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไมสามารถขับดันลูกคนรวยออกไปจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และใหลูกคนจนเขาไปแทนที่ การกํ าหนดโควตาลูกคนรวยเพื่อรีดเงินบริจาค ถึงจะมิใชนโยบาย 
ทีเ่ปนเลิศ (First Best) แตก็มีความเปนเลิศรองลงมา (Second Best) เมือ่พจิารณาจากสวัสดิการ
สังคมโดยสวนรวม

ขอแตวารัฐบาลจักตองมีนโยบายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และนโยบายการ 
จัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียน มิฉะนั้นคุณภาพโรงเรียนชายขอบ
กรุงเทพฯ จะยังคงแตกตางจากโรงเรียนชั้นในของกรุงเทพฯ โรงเรียนในสวนภูมิภาคจะยังคง 
ออนดอยกวาโรงเรียนในสวนกลาง และโรงเรียนในอํ าเภอที่หางไกลจะยังคงดอยคุณภาพกวา 
โรงเรยีนอํ าเภอเมืองตราบนานเทานาน
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เงินบริจาคเพื่อการศึกษา7

ดูเผินๆแลว คนไทยจํ านวนมากนิยมบริจาคเงินเพื่อการศาสนามากกว า 
เพือ่การศกึษา แตเมื่อไลเรียงขอเท็จจริงแลว ก็อดมีขอกังขามิไดวา คนไทยมีศรัทธาปสาทะในการ
ศาสนาจรงิละหรอื ส่ิงที่เรียกวาเงินบริจาคเพื่อการศาสนาแทจริงแลวมิใชเงินบริจาคเพื่อศาสนจักร 
หากแตเปนการบริจาคแกพระสงฆในฐานะปจเจกบุคคล พระสงฆที่ไดรับเงินบริจาคจํ านวนมาก
มักจะมิใชพุทธเมธี หากแตเปนพระสงฆที่มีความสามารถในการเทศน ในการใหคํ าทํ านาย
พยากรณ หรือในการใหคุณไสย บางครั้งการบริจาคเกิดขึ้นเพราะสีกาหลงเสนหเจากู การบริจาค
เงินใหแกพระสงฆในฐานะปจเจกชนเหลานี้มิอาจถือเปนการบริจาคเพื่อศาสนจักร ในหลาย 
ตอหลายกรณีกลับบ่ันทอนศาสนาจักร แทที่จริงแลว การบริจาคเงินในกรณีเชนนี้นาจะเรียกวา  
รายจายในการซื้อบริการพุทธพาณิชย เพราะเปนรายจายที่หวังผลตางตอบแทน และบรรดา 
พระสงฆทีห่วงัลาภสักการะจากการบริจาคก็ลวนประกอบพุทธพาณิชยทั้งสิ้น

แมการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจะมีอยูบาง แตสวนใหญแลวลวนแลวแตมี 
ผลตางตอบแทน เงินบริจาคเพื่อการศึกษามักจะแลกเปลี่ยนกับการรับบุตรหลานเขาโรงเรียน  
ในกรณีสวนใหญเปนโรงเรียนรัฐบาล หากมองในแงผูปกครองเด็กนักเรียน เงินบริจาคดังกลาวนี้
เปนสวนหนึง่ของราคาที่จายไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริการการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ของรัฐมักจะไดรับเงินบริจาคจากศิษยเกา มหาวิทยาลัยสวนใหญมักจะรณรงคหาเงินบริจาค 
ในวารดิถีสํ าคัญๆของมหาวิทยาลัยนั้น เงินบริจาคกอนโตจากพอคานายทุนไมปรากฏบอยนัก  
สวนใหญตองการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนผลตางตอบแทน ในเมืองไทยยังไมปรากฏวา 
มกีารบรจิาคเงนิเพื่อต้ังสถาบัน ตางกับอัสดงคตประเทศที่มีเศรษฐีใจบุญบริจาคเงินเพื่อต้ังสถาบัน
การศกึษา ดังกรณีแอนโทนิน เบส (Antonin Besse) บริจาคเงินใหจัดตั้ง St. Antony’s College 
แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เปนอาทิ

เงินบริจาคเขาสถาบันการศึกษาเอกชนคงมีไมมากนัก เพราะผูปกครองตองจาย
เงนิกนิเปลาและจายคาเลาเรียนในอัตราสูงอยูแลว ยกเวนโรงเรียนในสังกัดคริสตศาสนจักรที่ไดรับ
การเกื้อหนุนจากคริสตศาสนิกชน สถาบันการศึกษาเอกชนบางแหงนิยมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อแสวงหา
เงินบริจาค ตางกับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่เกือบไมมีการจัดตั้งมูลนิธิเลย กระนั้นก็ตาม  
มูลนิธิทั้งของสถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐบาลมีจํ านวนไมมาก ความสํ าคัญของเงินบริจาค 

                                                          
7 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนกันยายน 2539
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ในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบจะไมปรากฏเลย แตสํ าหรับระดับประถม 
และมัธยมศึกษาแลว เงินบริจาคมีความสํ าคัญอยางยิ่งยวด เพราะชวยยกระดับคุณภาพของ
บริการการศึกษาอยางคอนขางสํ าคัญ โรงเรียนรัฐบาลจํ านวนไมนอยมีสระนํ้ า โรงยิมเนเซียม  
หองสมุด หองโสตทัศนศึกษา หรือคอมพิวเตอรสํ าหรับการศึกษา ก็ดวยเงินบริจาค ลํ าพังแต 
งบประมาณแผนดินไมพอเพียงแกการปรับตัวเพื่อใหกาวทันโลกและทันเทคโนโลยีได

คนไทยไมนิยมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา แมสังคมเศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโต
และพัฒนาเปนอันมากในชวงหาทศวรรษที่ผานมานี้ และแมจะมีคนไทยเปนจํ านวนมากสามารถ
เลื่อนชั้นในสังคมดวยการไตบันไดทางการศึกษา กระนั้นก็ตาม คนไทยก็ยังไมนิยมบริจาคเงิน 
เพือ่การศกึษา จะวาคนไทยไมเห็นอานิสงสของการศึกษา ก็คงยากที่จะรับฟงได เพราะในเวลานี้ 
ทัง้ชนชัน้กลางและชนชัน้สูงตางกระเสือกกระสนสงลูกหลานเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพ เหตุทั้งหมดนี้
อาจเปนเพราะคนไทยยังไมมีสํ านึกทางมนุษยธรรมมากพอที่จะเกื้อกูลกลุ มชนผูเสียเปรียบ 
ในสงัคมใหไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

เศรษฐไีทยนยิมบริจาคเงินใหผูทรงอํ านาจทางการเมือง อันไดแก ผูนํ าฝายทหาร
กอนเดอืนตลุาคม 2516 และผูนํ าพรรคการเมืองหลังเดือนตุลาคม 2516 ทั้งนี้โดยหวังผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดนโยบาย กระบวนการจัดสรรสัมปทานและอภิสิทธิ์ และ
กระบวนการจดัจางจัดซื้อ อยางไรก็ตาม เศรษฐีใหมบางคนเริ่มบริจาคเงินเพื่อการศึกษาอยางเปน
กจิจะลกัษณะ แตยังมีจํ านวนนอยนัก

การบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเปนประพฤติกรรมที่รัฐควรสงเสริมใหมีในประชาชน
ทุกหมูเหลา ลํ าพังแตงบประมาณแผนดินไมพอเพียงแกการพัฒนาการศึกษาทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพ การปลูกฝงความสํ านึกดานมนุษยธรรมและนิสัยการใหทานนับเปนเงื่อนไขเบื้องตน
ในการผลักดันใหมีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา แตรัฐก็ควรสรางแรงดึงดูดดวยการใหส่ิงจูงใจ 
ทางดานภาษีอากร ทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากร มาตรา 47(7)(ก) มี 
บทบญัญัติอนุญาตใหหักคาลดหยอนสํ าหรับ “เงนิทีบ่ริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของ
ทางราชการ”  โดยใหหกัไดเทาจํ านวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมิน
ทีห่กัคาลดหยอนอื่นๆแลว

ขอที่นาสังเกตก็คือ เฉพาะเงินที่บริจาคแกสถานศึกษาของทางราชการเทานั้น 
ที่สามารถนํ าไปหักคาลดหยอนจากเงินไดพึงประเมินได เงินบริจาคที่ใหแกสถานศึกษาเอกชน 
จะน ําไปหกัคาลดหยอนมิได ในประเด็นดังกลาวนี้ ผูประกอบสถานศึกษาเอกชนไดรองเรียนมาเปน
เวลาชานานวา เงินที่บริจาคใหแกสถานศึกษาเอกชนควรจะไดรับการปฏิบัติเสมอดวยสถานศึกษา
ของทางราชการ
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ประเด็นที่พึงพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การหักคาลดหยอนไดไมเกินรอยละ 
10 ของเงนิไดพงึประเมินที่หักคาลดหยอนอื่นๆแลว สํ าหรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษานั้นนอยเกินไป
หรือไม ขอที่ตองทํ าความเขาใจก็คือ การหักคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคนั้นเกื้อประโยชนแก 
ผูมฐีานะดมีากกวาผูมีฐานะดอยกวา เพราะผูที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจอาจไมตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเลย เงินเบริจาคจะสามารถนํ าไปหักคาลดหยอนไดหรือไมมิไดชวยบรรเทาภาระ
ภาษ ีนอกจากนี ้ อัตราการหักคาลดหยอนที่กํ าหนดไวเทากันนี้ชวยบรรเทาภาระภาษีของคนรวยได
มากกวาชนชั้นกลาง อัตรา 10% ของเงินไดพึงประเมิน 100,000 บาท ยอมแตกตางจาก 
10,000,000 บาทมาก จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้เอง การหักคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาอาจชวยใหผูมีฐานะดีบางคนเสียภาษีในอัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลง (Marginal Tax Rate) 
ต่ํ าลง การหกัคาลดหยอนในอัตราเทากันจึงมีผลเสียตอการกระจายรายได แตคร้ันจะกํ าหนดอัตรา
คาลดหยอนแตกตางกัน ก็จะทํ าใหโครงสรางภาษีเงินไดซับซอนมากเกินไป และสรางปญหา 
ยุงยากในการจัดเก็บดวย

อัตราคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคการศึกษาอาจคงไวเทาเดิม แตกระทรวง 
การคลังนาจะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาวา เงินที่บริจาคให 
สถานศึกษาเอกชนเปนประโยชนแกแผนดิน ไมแตกตางจากเงินบริจาคที่ใหแกสถานศึกษาของ 
ราชการ ในโลกสมัยใหม รัฐบาลควรจะสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษา
เสมอดวยหรอืยิ่งกวารัฐบาล ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนไดรับเงินบริจาคดวย

หากกระทรวงการคลังเกรงวา การลดหยอนภาระภาษีสํ าหรับเงินบริจาคที่ใหแก
สถานศึกษาเอกชนเปดชองใหมีการทุจริตและการหลบเลี่ยงการเสียภาษี ก็มีทางออกดวยการ
สนบัสนนุสถานศกึษาเอกชนใหจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคือ แทนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรา 47(7)(ก) 
เพื่อใหเงินบริจาคแกสถานศึกษาเอกชนสามารถหักคาลดหยอนเสมอดวยสถานศึกษาของทาง 
ราชการ ก็ใหใชความในมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากรแทน โดยเงินบริจาคใหมูลนิธิ 
ที่เปนองคการสาธารณประโยชนสามารถนํ าไปหักคาลดหยอนจากเงินไดพึงประเมิน ในการนี้  
กรมสรรพากรจกัตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคือ จักตองสงเสริม
และเปดรับมูลนิธิของสถานศึกษาเอกชน เพียงแตตองใชอํ านาจตามมาตรา 47(7)(ข) ในการ 
วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิของสถานศึกษาเอกชนใหรัดกุม เฉพาะมูลนิธิตามประมวล 
รัษฎากรเทานั้นที่มีสิทธิประโยชนดานภาษีอากร มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หาไดรับสิทธิประโยชนดานนี้ไม

เมื่อตรวจรายชื่อมูลนิธิและองคการการกุศลที่ได สิทธิประโยชนด านภาษี 
ตามประมวลรัษฏากร ไมปรากฏวามีมูลนิธิของโรงเรียนเอกชนเลย จะมีก็แตมูลนิธิขององคกร 
ทางศาสนาตางๆ ซึ่งอาจนํ าเงินบริจาคไปใหแกสถานศึกษาได หากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม 
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การบริจาคเงินใหสถานศึกษาเอกชน ก็ตองเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิของ 
สถานศกึษาเอกชนตามประมวลรัษฎากร

ในกรณภีาษเีงินไดนิติบุคคล เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เพื่อสาธารณประโยชน 
และเพือ่การศกึษา สามารถนํ าไปลดหยอนภาระภาษีได โดยหักไดไมเกินรอยละ 2 ของกํ าไรสุทธิ 
ทัง้นีต้ามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร

แตเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจะชวยลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดก็แต 
ในกรณีที่บริจาค ใหแก หรือเพื่อกิจการดังตอไปนี้

(1) สถานศกึษา หอสมุด หรือหองสมุด หรือสถาบันวิจัย ทั้งนี้เฉพาะของทาง 
ราชการ

(2) การใหทนุการศึกษาแกนักเรียน นิสิตนักศึกษาเปนการทั่วไป
(3) กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริการสวนทองถิ่น

เพือ่สรางสถานศึกษา หอสมุด หรือหองสมุดของทางราชการ
ทัง้นีต้ามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเดี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 9 

กนัยายน 2535
ดังนี้ จะเห็นไดวา การบริจาคเงินแกสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยเอกชนมิอาจ 

นํ าไปลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลได กระทรวงการคลังนาจะปรับกระบวนทัศนเสียใหม 
ดวยการมองวา กิจกรรรมของสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนก็เปนประโยชนแกแผนดิน 
เสมอดวยสถาบันของรัฐ การสงเสริมใหสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการ
ศึกษาและวิจัยนาจะเปนทางออกที่เหมาะสม หากเกรงวาการผอนปรนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
จะเปดชองใหมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีมากขึ้นก็ตองจัดระเบียบมูลนิธิตามประมวลรษฎากร 
เสียใหม โดยอาจกํ าหนดโครงสรางคณะกรรมการของมูลนิธิ เพื่อใหมีตัวแทนกระทรวงการคลัง 
และกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธิ เพื่อมิใหมูลนิธิเปนที่พักของเงินบริจาค 
โดยมไิดใชประโยชนในดานการศึกษาแตประการใด

อนึ่ง หากรัฐบาลตองการชูบทบาทของเอกชนในการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาและการวิจัย นาจะแยกการลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาออกจากเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลอื่นๆ ทั้งอัตราการลดหยอน 
กค็วรเขยิบใหสูงกวา 2% ของกํ าไรสุทธิดวย

กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน ทํ าใหภาค 
เอกชนจักตองมีบทบาทเสมอดวยหรือยิ่งกวาภาครัฐบาลในการจัดการศึกษาและการวิจัย  
หากปราศจากการผนึกกํ าลังระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน สังคมไทยยากที่จะฝามรสุม 
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้ได กระทรวงการคลังจักตองเปลี่ยนกระบวนทัศนวาดวยเงินบริจาค 
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เพือ่การศกึษาในขัน้รากฐาน และจักตองยอมรับวา เงินบริจาคสํ าหรับสถานศึกษาและสถาบันวิจัย
เอกชนใหประโยชนแกแผนดินไมแตกตางจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสํ าหรับภาครัฐบาล  
หากปราศจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดังกลาวนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสังคม
เศรษฐกจิไทยเพื่อธํ ารงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงใหยั่งยืนจักเปนเรื่องยากยิ่ง
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นโยบายคาเลาเรียนอัตราต่ํ า   :
ความคาดหวังกับความเปนจริง8

มหาวิทยาลัยของรัฐมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามาเปนเวลาชานาน
นโยบายดังกลาวนี้สรางความเคยชินแกประชาชนวา หากสามารถผานการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยจะตองไดรับบริการอุดมศึกษาราคาถูก ผูที่สนับสนุนนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า
ลวนแลวแตเล็งผลเลิศจากการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐบาลในอดีตหวังผลอะไรบางจากนโยบายการเก็บ 
คาเลาเรยีนอัตราตํ่ า และความคาดหวังเหลานี้ตรงกับความเปนจริงหรือไม

ขอคาดหวังที่หนึ่ง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าเปนนโยบายที่เกื้อประโยชนแก 
นักศึกษาที่ยากจน การเก็บคาเลาเรียนในอัตราสูงจะเปนทํ านบกีดขวางการศึกษาตอของนักเรียน 
ทีม่าจากครอบครัวยากจน

แตขอเท็จจริงปรากฏวา แมมหาวิทยาลัยของรัฐจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า  
แตเกือบจะไมมีคนจนหลุดเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัย ฐานะทางเศรษฐกิจนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญ 
ทีส่กดัคนจนออกจากระบบโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา การคัดคนจนออกจากระบบโรงเรียน
เกดิขึน้อกีระลอกหนึง่ในระดับมัธยมศึกษา เพราะนักเรียนที่จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษากํ าลัง
ยางสูวยัท ํางาน การตัดสินใจเรียนตอกอใหเกิดตนทุนทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญ นั่นคือ รายไดที่พึงได
หากตัดสินใจออกหางานทํ าแทนการเรียนหนังสือ (Earnings Foregone) สํ าหรับคนจนตนทุน 
สวนนี้สํ าคัญยิ่งกวาคาใชจายและคาครองชีพในการเรียนหนังสือเสียอีก ดวยเหตุนี้เอง คนจน 
ทีห่ลดุไปถงึระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเหลือนอยเต็มที่ ยิ่งเมื่อตองผานระบบการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัยดวยแลว ก็ยิ่งตองถูกคัดออกมากขึ้น เพราะระบบการสอบคัดเลือกเปนระบบ 
ทีต่อตานคนจนโดยพื้นฐาน เนื่องเพราะการสอบคัดเลือกเนนการทดสอบสัมฤทธิผลทางการศึกษา 
(Achievement Tests) โดยไมคํ านึงถึงสภาพแวดลอมและภูมิหลังของนักเรียนแตละคน  
ยิง่วชิาภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาภาษาอังกฤษ เปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตายในการสอบ
คัดเลือกดวยแลว ก็เปนอันวา คนจนมิไดอยูในฐานะอันเสมอภาคกับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
ทีดี่กวา ดวยเหตดัุงนี้ แมมหาวิทยาลัยของรัฐจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า แตก็ยังหาคนจนทํ ายา
ยากยิง่ แททีจ่ริงแลว มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดถูกยึดครองโดยชนชั้นกลางและชนผูมีฐานะดี

                                                          
8 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 เมษายน 2539
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ขอคาดหวังที่สอง  นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ากอใหเกิดความเสมอภาค 
ในโอกาสการศึกษา

แตขอเท็จจริงปรากฏวา โอกาสในการรับบริการอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ของรัฐระบบปดเปนไปอยางไมเสมอภาค และแทที่จริงแลว ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา
มมีาแตระดับประถมศึกษาแลว

ในขณะที่ครัวเรือนการเกษตรมีจํ านวนถึงรอยละ 55-60 ของจํ านวนครัวเรือน 
ทัง้ประเทศ หากการจัดบริการการศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเสมอภาค ก็ควรที่จะมีนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดรอยละ 55-60 ที่มาจากครอบครัวเกษตรกร แทที่จริงแลว  
สัดสวนดงักลาวนีม้ีไมเกินรอยละ 5 และหากมหาวิทยาลัยของรัฐไมมีโครงการพิเศษรับนักศึกษา
เรียนดีจากชนบทโดยตรง จํ านวนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวเกษตรกรจะยิ่งมีนอยกาที่เปนอยู 
ในปจจุบัน

ในขณะทีค่รอบครัวที่มีรายไดต่ํ ากวาเสนความยากจน (Poverty Line) มจีํ านวน
รอยละ 15-25 ของจํ านวนครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ  
แตในมหาวทิยาลัยของรัฐในระบบปดเกือบจะไมมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวระดับนี้เลย

ในขณะที่กรุงเทพฯ มีประชากรประมาณรอยละ 15 ของจํ านวนประชากร 
ทั่วราชอาณาจักร หากการจัดบริการการศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเสมอภาค ก็นาจะมี 
นักศึกษาเพียงรอยละ 15 ที่มีภูมิลํ าเนาในกรุงเทพฯ แตขอเท็จจริงปรากฏวา นักศึกษา 
ในมหาวทิยาลยัของรัฐระบบปดประมาณมากกวารอยละ 50 มีภูมิลํ าเนาในกรุงเทพฯ

ดวยเหตุดังนี้ ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยของรัฐเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า แตความ 
เสมอภาคในโอกาสการศึกษายังหามีไม นักเรียนที่มีภูมิลํ าเนาในชนบท ที่มาจากครอบครัว
เกษตรกร หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน เปนกลุมคนผูดอยโอกาสทางการศึกษา

ขอคาดหวังที่สาม นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ ากอใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคม

ในเมื่อนโยบายการเก็บค า เล า เรียนในอัตราตํ่  าไม  เกื้ อกูลให คนจนได   
เขามหาวิทยาลัย และไมกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา ดังที่กลาวขางตนนี้ 
นโยบายดงักลาวยอมไมกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม

ในปจจุบัน(2539) นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดสวนใหญจาย 
คาเลาเรยีนไมเกินรอยละ 15 ของงบดํ าเนินการตอหัว โดยที่บางสาขาจายไมเกินรอยละ 5 ของ 
งบด ําเนนิการตอหัว ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเลาเรียนกับตนทุนการผลิตเฉลี่ยดวยแลว ตัวเลขจะตํ่ า
กวานี้เปนอันมากกระนั้นก็ตาม แมเพียงพิจารณาเฉพาะรายจายในการดํ าเนินการ (Current 
Expenditure) กย็งัปรากฏวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมากกวารอยละ 85-95 ของ
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รายจายในการดํ าเนินการผลิตบริการอุดมศึกษาของรัฐ ระบบการจัดบริการอุดมศึกษาของรัฐ 
ในปจจุบันใหนักศึกษาเปนผูรับภาระรายจายเพียงสวนนอย โดยที่ประชาชนผูเสียภาษีอากร  
ซึ่งสวนใหญไมมีโอกาสรับบริการอุดมศึกษา กลับตองเปนผูรับภาระรายจายสวนใหญ ระบบ 
การจดับริการอุดมศึกษาเชนนี้จะยกยองวาเปนระบบที่เปนธรรมกระไรได

ในปจจบัุน มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดเก็บคาเลาเรียนในระดับปละ 4,000 – 
5,000 บาท สํ าหรับสาขาวิชาสวนใหญ ในขณะที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐเสียคา 
เลาเรียนประมาณ 3,000 บาทตอป ความแตกตางของคาเลาเรียนในสองระดับนี้นอยเกินกวา 
ที่จะอธิบายไดจากความแตกตางของตนทุนการผลิตและความแตกตางของผลประโยชนที่ไดรับ  
ในขณะทีน่กัศกึษามหาวิทยาลัยรับภาระตกประมาณรอยละ 15 ของงบดํ าเนินการตอหัว ภาระ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตกประมาณรอยละ 20-30 สัดสวนการรับภาระรายจายในการ 
จัดการศึกษาดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ เนื่องเพราะการศึกษายิ่ง
ระดบัสูงมากเพยีงใด ผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งมีมากเพียงนั้น หากคํ านึงถึงขอเท็จจริงนี้ สัดสวน
การรับภาระรายจายในการจัดการศึกษาสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะสูงกวานักเรียน
มธัยมศึกษา แตขอเท็จจริงกลับตรงกันขาม

ขอคาดหวังที่ส่ี นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าชวยใหการกระจายรายได
เปนธรรมมากขึ้น

แตขอเท็จจริงปรากฏวา มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลาง
และชนชั้นผูมีฐานะดี จํ านวนนักศึกษายากจนนอยเกินกวาสัดสวนประชากรยากจนในโครงสราง
ประชากรทั่วราชอาณาจักรมากนัก ระบบการอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันไมเพียงแตจะไมเกื้อกูล
ใหมคีวามเปนธรรมในการกระจายรายไดมากขึ้น กลับทํ าใหเลวลง การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า
ยิ่งเปนการซํ้ าเติมปญหาการกระจายรายได เพราะผูที่ไดประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้คือ  
ชนชัน้กลางและชนชั้นผูมีฐานะดี  หาใชคนยากจนไม

ขอคาดหวังที่หา นโยบายการเกบ็คาเลาเรียนอัตราตํ่ าชวยสรางสํ านึกใหนักศึกษา
มคีวามรับผิดชอบตอสังคม และทํ าตนใหเปนประโยชนตอสังคม

แตขอเทจ็จริงปรากฏวา นักศึกษาจํ านวนมากมิไดตระหนักแมแตนอยวา การเสีย
คาเลาเรยีนในอัตราตํ่ ามีสภาพเสมือนหนึ่งการไดรับเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) 
จากรฐั เมือ่มไิดมีความตระหนักในประเด็นนี้เสียแลวจะหวังตอไปวา การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
ต่ํ าจะชวยสรางส ํานึกตอสังคมนั้นคงเปนเรื่องวาดวิมานในอากาศ แทที่จริงแลว นโยบายราคามิใช
กลไกทีม่คีวามสํ าคัญแมแตนอยในการสรางสํ านึกความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม แมในสภาวะ
ที่มีการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าดังที่เปนมา ก็ยังมีบัณฑิตจํ านวนไมนอยที่ทํ าตัวเปน ‘สวะสังคม’ 
ความดีความเลวของมนุษยในสังคมหนึ่งสังคมใดมิไดข้ึนอยูกับนโยบายอัตราคาเลาเรียนในสังคม
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นัน้ ประเทศทนุนยิม เมือ่พิจารณาถึงการหางานทํ า แมในสภาวะที่มีการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ า 
ยังมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวนนอยนิดเทานั้นที่อุทิศตนทํ างานที่เปนประโยชนแก
สังคมสํ าหรับบัณฑิตสวนใหญแลว การตัดสินใจเลือกงานมิไดข้ึนอยูกับวา งานที่เลือกนั้น 
เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมหรือไม รายไดจากการทํ างานตางหากที่มีความสํ าคัญตอการ
ตัดสนิใจเลือกงานสํ าหรับบัณฑิตสวนใหญ

ขอคาดหวังที่หก นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าจะเปนประโยชนตอการ 
จางงานในภาครัฐบาล ในขอที่ทํ าใหรัฐบาลสามารถวาจางบัณฑิตดวยเงินเดือนอัตราตํ่ าได

แมวาในอดีตกาลความขอนี้จะเปนจริง แตบัดนี้หาไดเปนจริงไม ภาครัฐบาล 
เคยเปนนายจางรายใหญที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทย บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญ 
เคยมุงรับราชการ แตบัดนี้กลับเรียงแถวเขาทํ างานในภาคเอกชน โดยที่บุคคลากรที่ภาครัฐบาล
สามารถวาจางไดมีคุณภาพเลวลงตามลํ าดับ นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดเปนประโยชน 
ตอการจางงานในภาครัฐบาลเทาที่ควร และประโยชนในสวนนี้จะยิ่งลดลงตามกาลเวลา โดยที่
ภาคเอกชนเปนฝายเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
รูปการณจึงกลายเปนวา ประชาชนผูเสียภาษีอากร ซึ่งใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนฝายใหเงินอุดหนุนโดยออมแกภาคเอกชนในการวาจางบัณฑิต
มหาวิทยาลัยของรัฐ

ขอคาดหวังที่เจ็ด นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไมกอผลกระทบตอคุณภาพของ
บริการอดุมศกึษา ถงึจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าเพียงใด มหาวิทยาลัยของรัฐก็ยังสามารถธํ ารง
คุณภาพของบริการอุดมศึกษาในระดับเดิมได

ความคาดหวังขางตนจะเปนจริงก็ตอเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหอยางเต็มที่ 
แตความคาดหวงันี้ไมเปนจริง เนื่องเพราะรัฐบาลมิไดจัดสรรงบประมาณใหอยางเต็มที่ มิหนํ าซํ้ ายัง
พยายามกดดนัใตมหาวทิยาลัยของรัฐพึ่งพิงตนเองมากขึ้น ภายใตสภาวการณอันเกิดจากนโยบาย
งบประมาณดังกลาว นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า โดยที่ไมมีการปรับอัตราคาเลาเรียนเลย  
มแีตจะทํ าใหคุณภาพของบริการอุดมศึกษาของรัฐเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ความเปนจริงอันเกิดจากนโยบายคาเลาเรียน 
อัตราตํ ่าจงึแตกตางจากความหวังเปนอันมาก สมควรที่จะทบทวนนโยบายนี้อยางจริงจัง
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การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียน
 ตามประโยชนของการศึกษา9

กระทรวงศึกษาธิการมีดํ าริที่จะจัดเก็บคาเล าเรียนในระดับประถมศึกษา  
นักการศึกษาบางทานดังเชนปลัดทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นสนับสนุนนโยบายดังกลาวนี้ 
พรอมทั้งกลาววา ประชาชนจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติวา การประถมศึกษามิใชบริการชนิด 
ไดเปลาอีกตอไป

แนวนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล)  
เกี่ยวกับการเก็บคาเลาเรียนในระดับประถมศึกษาดังกลาวนี้ สมควรที่จะมีการถกอภิปลาย 
อยางลึกซึ้งกอนที่จะลงมือปฏิบัติ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบดุจเดียวกับการเปลี่ยนแปลง 
วธิกีารรบันกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2539 นี้

ประถมศึกษาเปนระดับการศึกษาภาคบังคับ คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใด 
รัฐบาลจึงกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ คํ าตอบคงอยูที่วา การศึกษาภาคบังคับมิไดใหประโยชน
สวนบุคคลแกผูเรียนเทานั้น หากยังเปนประโยชนแกสังคมอยางมหาศาลอีกดวย หากมิใช 
เปนเพราะเหตุวา การศึกษาขั้นตํ่ าขั้นหนึ่งเปนประโยชนแกสังคมอยางยิ่งยวด รัฐบาลยอมไมมี 
เหตุผลที่จะกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหเด็กและเยาวชน 
ของชาติอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปนเทานั้น หากยังไดผานกระบวนการ 
ขัดเกลาทางวัฒนธรรม และการอบรมระบบคุณคารวมของชาติอีกดวย การศึกษาขั้นตํ่ าระดับนี้ 
จึงเกื้อกูลใหประชาชนอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืนและอยางมีศานติสุข อีกทั้งยังเอื้ออํ านวย 
ใหการสื่อสารระหวางผูปกครองกับราษฎรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลที่การศึกษา 
ข้ันตํ่ าระดับหนึ่งใหประโยชนแกสังคมเชนนี้เอง รัฐบาลประเทศตางๆ จึงกํ าหนดใหมีการศึกษา 
ภาคบังคับ

ดวยเหตทุีรั่ฐบาลบังคับใหประชาชนเรียนหนังสือ รัฐบาลตองถือเปนหนาที่ในการ
จัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลา การไมเก็บคาเลาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ก็เปนเพราะการศึกษาระดับนี้ใหประโยชนแกสังคมอยางทวมทน สังคมจึงควรเปนฝายรับภาระ 
ในการผลิตบริการการศึกษาระดับนี้ การไมเก็บคาเลาเรียนยังมีเหตุผลในดานความเปนธรรม 
ในสังคมอีกดวย เพราะไมเปนการสรางภาระแกประชาชนที่ยากจน หากรัฐบาลเก็บคาเลาเรียน 
                                                          
9 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2539
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ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ยอมมีนัยวา รัฐบาลบังคับใหประชาชนใชจายเงินดานการศึกษา  
ซึ่งเปนการลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชน อันเปนสิทธิพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย 
นอกจากนี้ยังเปนการซํ้ าเติมปญหาการครองชีพของประชาชนที่ยากจนอีกดวย สํ าหรับประชาชน 
ทีย่ากจน ลํ าพงัแตการครองชีพเพื่อความอยูรอดก็เปนภาระอันแสนสาหัสอยูแลว เมื่อตองถูกบังคับ
ใหเรียนหนังสือโดยตองรับภาระรายจายเอง ก็เปนเรื่องเหลือวิสัยยิ่ง การเก็บคาเลาเรียนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ยังสะทอนความเชื่อที่วา การศึกษาภาคบังคับมิไดเปนประโยชนแกสังคม
อยางทวมทน เมื่อมีความเชื่อเชนนี้ ก็ไมมีเหตุผลที่จะกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับต้ังแตตน  
เวนเสียแตวาความเชื่อเชนนี้ไมถูกตอง

เหตุใดรัฐบาลจึงไมบังคับใหประชาชนเปนชางตัดผมหรือชางเสริมสวย คํ าตอบ 
ก็คงอยูที่วา วิชาชีพเหลานี้ใหประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก ไมเพียงแตจะไมมีการบังคับเรียน 
วิชาชีพเหลานี้เทานั้น หากสังคมยังมิไดรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการศึกษาประเภทนี้ 
อีกดวย

ประโยชนของการศึกษาขั้นตํ่ าขั้นหนึ่งเปนเรื่องที่ปราศจากขอกังขา ขอที่ 
เปนประเด็นแหงวิวาทะก็คือ การศึกษาภาคบังคับควรจะยาวนานเพียงใด ขณะนี้รัฐบาลกํ าลัง
ขยายการศกึษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป และ 12 ป ในที่สุด กอนที่รัฐบาลจะขยายการศึกษา
ภาคบงัคบัไปสูระดับที่สูงขึ้น รัฐบาลจักตองแนใจวา สังคมโดยสวนรวมจะไดรับประโยชนจากการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับอยางเหลือคณานับ มิฉะนั้นแลวก็ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหมี 
การขยายการศึกษาภาคบังคับ และเมื่อมีการขยายการศึกษาภาคบังคับ เพราะเหตุที่เชื่อวา  
สังคมไดรับประโยชนอยางมหาศาล ก็ไมมีเหตุที่จะสนับสนุนการเก็บคาเลาเรียน

การเก็บคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ได  รับเปนหลักการที่สอดคลองกับ 
ธรรมชาติของมนุษย เพราะตามปกติ มนุษยในฐานะผูบริโภคยอมยินดีจายเงินเพื่อใหไดมา 
ซึ่งสินคาที่เปนประโยชนแกตนเอง บริการการศึกษาระดับหรือประเภทใด หากยิ่งใหประโยชน 
สวนบุคคลสูงมากเพียงใด ผู รับบริการยอมยินดีจายคาเลาเรียนในอัตราสูงมากเพียงนั้น  
แตการศึกษาบางระดับและบางประเภทมิไดใหประโยชนแกผูเรียนเทานั้น หากยังใหประโยชน 
แกสังคมดวย เมื่อเปนเชนนี้สังคมจักตองมีสวนรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการการศึกษา
ประเภทหรือระดับนั้น คาเลาเรียนควรจัดเก็บโดยพิจารณาถึงสัดสวนระหวางผลประโยชน 
สวนบุคคลกับผลประโยชนที่สังคมไดรับ หากสัดสวนนี้ยิ่งสูงมากเพียงใด คาเลาเรียนจักตอง 
จดัเกบ็ในอัตรายิ่งสูงมากเพียงนั้น

ขอพิจารณาอีกแนวทางหนึ่งก็คือ การเปรียบเทียบคาเลาเรียนกับรายจายตอหัว 
ที่รัฐบาลใชไปในการผลิตบริการการศึกษา หากคาเลาเรียนเทากับรายจายรัฐบาลตอหัวพอดี  
ยอมแสดงวา ผูเรียนเปนผูรับภาระรายจายแตเพียงฝายเดียว โดยที่สังคมมิไดมีสวนรวมรับภาระ
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ดวย ในกรณตีรงกันขาม หากไมมีการเก็บคาเลาเรียนเลย ภาระรายจายทั้งหมดตกแกสังคม (หรือ
อีกนัยหนึ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร) รายจายรัฐบาลประกอบดวยรายจายในการดํ าเนินงาน 
(Current Expenditure) กบัรายจายในการลงทุน (Capital Expenditure) หากคาเลาเรียนเทากับ
รายจายในการดํ าเนินงานของรัฐบาลตอนักเรียนหนึ่งคน ยอมแสดงวา สังคมเปนผูรับภาระ 
รายจายในการลงทุน

หากการเก็บคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับเปนหลักการที่ยึดถือ ก็จะตอง 
ไมมีการเก็บคาเลาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ พนจากนั้นไป จึงเริ่มเก็บคาเลาเรียน  
อัตราคาเลาเรียนจักตองเพิ่มตามระดับการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรจะเก็บ 
คาเลาเรียนสูงกวาระดับมัธยมศึกษา ความแตกตางของคาเลาเรียนมิไดมีเพียงความแตกตาง 
เชิงสัมบูรณ หากยังตองมีความแตกตางเชิงสัมพัทธดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จักตองมีความ 
แตกตางในดานสัดสวนระหวางคาเลาเรียนกับรายจายตอหัวของรัฐบาลดวย อาทิเชน  
หากคาเลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาเทากับ 50% ของรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว  
คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ควรจะสูงกวา 50% เปนตน

การอิงคาเลาเรียนกับรายจายรัฐบาลตอหัว ยังผลใหการกํ าหนดคาเลาเรียน 
คํ านึงถึงตนทุนการผลิตดวย ผูรับบริการการศึกษาไมเพียงแตจายคาเลาเรียนตามผลประโยชน 
ทีไ่ดรับเทานั้น หากยงัจายคาเลาเรียนแตกตางตามตนทุนการผลิตดวย

อาชีวศึกษาควรเก็บคาเลาเรียนสูงกวาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ เพราะ 
ไมเพียงแตประโยชนจะตกแกผูเรียนโดยตรงแลว หากยังเสียตนทุนการผลิตสูงกวาอีกดวย  
ในระดับอุดมศึกษาก็ควรยึดหลักการเดียวกัน มหาวิทยาลัยระบบปดควรเก็บคาเลาเรียนสูงกวา
มหาวิทยาลัยระบบเปดดวยเหตุผลในดานตนทุนการผลิต การศึกษาวิขาชีพดังเชนวิศวกรรม
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันแพทยศาสตร เภสัชศาสตร ฯลฯ ควรจะเก็บ 
คาเลาเรียนสูงกวาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพราะประโยชนตกแกผูเรียนโดยตรง  
อีกทัง้ยงัเสียตนทุนการผลิตสูงกวาอีกดวย

รัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าในทุกระดับชั้น โดยหวังวาจะชวย
กอใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา แตขอเท็จจริงปรากฏวา  
ฐานะทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสํ าคัญที่คัดคนออกจากระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การสูญเสียรายไดอันพึงได หากออกสูตลาดแรงงาน แทนที่จะอยู 
สูในระบบโรงเรียน (Earnings Foregone) นับเปนตนทุนการศึกษาตอที่สํ าคัญ ซึ่งครอบครัว 
ยากจนมิอาจแบกรับตนทุนนี้ได หากมิไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐบาล ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผูที่ได
ประโยชนอยางเปนกอบเปนกํ าจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าของรัฐบาลจึงเปนกลุ มคน 
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ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม กลุมผูดอยฐานะมิไดรับประโยชนจากนโยบายนี้  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

แทนที่รัฐบาลจะดํ าเนินนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าตอไป สมควรที่จะพิจารณา
ปรับคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับและตามตนทุนการผลิต ดังที่เสนอขางตนนี้ แลวจัดสรร
ทุนการศึกษาอุดหนุนกลุ มคนที่ดอยฐานะในสังคม จะเปนการแกปญหาความไมเปนธรรม 
และความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาไดตรงจุดมากกวา

ในระดบัอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยได ‘ลางมือ’ ในอางทองคํ า และประกาศ
ใหเสรีภาพแกมหาวิทยาลัยในการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนเอง แตผูบริหารมหาวิทยาลัยมักจะ 
ไมกลาปรับอัตราคาเลาเรียน เนื่องจากเกรงพลังการตอตานจากนักศึกษา ยิ่งผูบริหารขึ้นมาดํ ารง
ตํ าแหนงดวยกระบวนการเลือกตั้งดวยแลว คาเลาเรียนก็กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตะตองมิได

ดวยเหตดัุงนี้ กอนปการศึกษา 2538 การศึกษาวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัย
ของรัฐหลายแหงเสียคาเลาเรียนไมถึง 10,000 บาทตอป ซึ่งตํ่ ากวาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เอกชนเสยีอกี ดวยเหตุที่ภาระคาเลาเรียนของผูเรียนตํ่ ามากเชนนี้เอง ตนทุนของการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพจึงตํ่ าตามไปดวย บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวนมากเปลี่ยนไป
เรียน M.B.A. วิศวกรรมศาสตรจะยังคงเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนตอไป ตราบเทาที่การ 
เปลี่ยนแปลงวิชาชีพยังคงเสียตนทุนตํ่ ากวาความเปนจริงเชนนี้ และสังคมตองสูญเสียทรัพยากร
โดยมไิดประโยชนเทาที่ควรจากการผลิตบัณฑิตที่เปลี่ยนวิชาชีพในภายหลังเหลานี้

นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไมเพียงแตมิไดกอใหเกิดความเปนธรรมและ 
ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษาเทานั้น หากยังมีผลบิดเบือนการใชทรัพยากรและทํ าให 
มกีารใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพอีกดวย กรณีวิศวกรที่สํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐเปลี่ยนวิชาชีพดังที่กลาวขางตนนี้ นับเปนอุทาหรณของการบิดเบือนการใชทรัพยากร 
ทีเ่กดิจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า นอกจากนี้ การเสียคาเลาเรียนตํ่ าเกินไปยังเกื้อกูลตอการ 
ไมต้ังใจเรียน เพราะตนทุนของการไมเอาใจใสในการเรียนอยูในระดับต่ํ า

บัดนี ้ ถงึเวลาทีรั่ฐบาลและผูบริหารมหาวิทยาลัยจักตองพิจารณาปรับคาเลาเรียน
ตามผลประโยชนที่ผู เรียนไดรับ และตามตนทุนการผลิตที่รัฐบาลตองรับภาระ ทั้งนี้จะตอง 
มีการพิจารณาอยางจริงจังวา ในการจัดการศึกษาแตละระดับและแตละประเภท รัฐบาลสมควร 
รับภาระรายจายในสัดสวนเทาใด และจะใหผูรับบริการรับภาระมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อมิให
นโยบายอตัราคาเลาเรียนมีผลบิดเบือนการใชทรัพยากรมากเกินไป ทายที่สุด หากรัฐบาลตองการ
ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ก็จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อใหการอุดหนุนอยางพอเพียง 
โดยตรง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไดพิสูจนแลววามิไดเปนประโยชนตอกลุมผูดอยโอกาส 
ในสังคม
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ผังประชาชนในระบบโรงเรียน
กับนโยบายอัตราคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษา10

ระบบโรงเรียนในประเทศไทย ซึ่งนํ าเขาจากตางประเทศจนมีอายุกวาศตวรรษ 
ในปจจุบัน มีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดตํ าแหนงแหงหนของประชาชน ผูที่ประสบความสํ าเร็จ 
ในการไตบันไดข้ึนสูยอดปรามิดการศึกษาจํ านวนมากสามารถเลื่อนชั้นในสังคม และเขยิบฐานะ
ทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น ประชาชนแตละหมูเหลาจะมีตํ าแหนงแหงหนเชนไรในระบบโรงเรียน 
ข้ึนอยูกบัฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว โครงสรางอํ านาจในสังคมนั้น
เองที่กํ าหนดวา ประชาชนแตละคนมีตํ าแหนงแหงหนใดในระบบโรงเรียน โดยที่บางคนสามารถ 
เขาโรงเรียนที่มีคุณภาพ บางคนรับบริการการศึกษาที่ดอยคุณภาพ และบางคนถูกคัดออก 
นอกระบบโรงเรียน

ดวยเหตุดังนี้ ระบบโรงเรียนจึงมีผังประชาชน (People Mapping) ซึง่กํ าหนด 
พืน้ทีข่องประชาชนแตละหมูเหลา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผังประชาชนในระบบโรงเรียนจะเปน
ประโยชนอยางยิง่ตอการกํ าหนดนโยบายการศึกษา ดังนโยบายอัตราคาเลาเรียนเปนอาทิ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขึ้นอัตราคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษาในป
การศกึษา 2539 ที่จะถึงนี้ ในปจจุบัน กรมสามัญศึกษากํ าหนดใหโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียน
ไมเกนิหนวยกิตละ 100 บาท แตเขยิบเปนไมเกินหนวยกติละ 200 บาท รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญศึกษากลาวถึงนโยบายอัตราคาเลาเรียนลอยตัว ประหนึ่งวา 
การกลาวถึงการลอยตัวของอัตราคาเลาเรียนเปนเรื่องโกเก บทสัมภาษณดังกลาวนี้กอใหเกิด 
ความเขาใจผิดอยางมาก หากอัตราคาเลาเรียนลอยตัวจริง อัตราคาเลาเรียนจักตองเคลื่อนไหว
ตามสภาวการณในตลาด โดยไมตองถูกควบคุมและกํ ากับ แตแนวนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ
กํ าลังดํ าเนินการนั้นหาใชนโยบายอัตราคาเลาเรียนลอยตัวหรือนโยบายอัตราคาเลาเรียนเสรี 
ไม หากแตเปนการเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนใหสูงขึ้นเทานั้น โดยที่กรมสามัญศึกษายังคง 
ควบคมุและกํ ากับอัตราคาเลาเรียนขั้นสูงของโรงเรียนรัฐบาล

ขอที่นาสังเกตก็คือ แมวาอัตราคาเลาเรียนเดิมจะกํ าหนดไวไมเกินหนวยกิตละ 
100 บาท แตโรงเรยีนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเกือบทั้งหมดเก็บในอัตราตํ่ ากวาหนวยกิตละ 100

                                                          
10 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2539
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บาทมาก ดังนัน้ จงึเปนที่เชื่อไดวา แมจะเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนเปนไมเกินหนวยกติละ 200 
บาท แตอัตราคาเลาเรียนที่เก็บจริงจะยังตํ่ ากวาเพดานมาก เพระกระทรวงศึกษาธิการใหเสรีภาพ
แกผูบริหารโรงเรียนในการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนตามความเหมาะสมเอง ทั้งนี้อาจจะพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองนักเรียนโดยสวนรวม และความตองการทรัพยากรทางการ
เงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน รายไดจากการเก็บคาเลาเรียนตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและ 
กฎหมายเงินคงคลังไมตองนํ าสงคลังแผนดิน โรงเรียนจึงสามารถนํ าไปจายเพื่อจัดการศึกษาได 
การใหเสรีภาพในการตัดสินใจแกผูบริหารโรงเรียนจึงเปนนโยบายที่เหมาะสม เพราะเปนนโยบาย 
ทีม่คีวามยืดหยุนและคลองตัวอยางสูง

แตนโยบายอัตราคาเลาเรียนใหมนี้ หาไดดํ าเนินการอยางเสมอภาคไม หากแต
เปนนโยบายทีม่กีารปฏิบัติอยางลํ าเอียง กลาวคือ นักเรียนที่อยูในเขตบริการและนักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่ยากจนจะไดรับลดหยอนคาเลาเรียน

การเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนครั้งนี้เปนที่วิพากษวิจารณอยางมาก แมแต 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชิงชัย มงคลธรรม) ยังกระโดดออกมาคัดคาน  
ขอคัดคานมาตรฐานมีมาแตบุรพกาล นั่นก็คือ ประชาชนคนยากคนจนจะเดือดรอน ดวยเหตุ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการมุงแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนเปนสํ าคัญ 
โดยมิไดใหนํ้ าหนักในการกํ าหนดมาตรการในการชวยเหลือนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน 
ขอวิพากษวิจารณขางตนนี้จึงสมควรแกการรับฟงอยางยิ่ง ในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการปลอยให
อัตราคาเลาเรยีนในโรงเรียนเอกชนที่ไมตองการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลอยตัว ประชาชนที่ยากจน
ยอมไมสามารถสงบุตรหลานเขาโรงเรียนเอกชนไดอยูแลว เมื่อกระทรวงศึกษาธิการเขยิบอัตรา 
คาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ประชาชนที่ยากจนยอมตองเดือดรอนเปนธรรมดา แมกระทรวง
ศึกษาธิการจะใหเสรีภาพแกผูบริหารโรงเรียนในการลดหยอนคาเลาเรียนแกนักเรียนยากจน  
แตก็เปนเพียงการโยนภาระรับผิดชอบจากกระทรวงไปสูโรงเรียน เพราะกระทรวงหาไดมีนโยบาย 
ที่ชัดเจนวา จะชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนอยางไร หากผู บริหารโรงเรียนขาดสํ านึกดาน 
ความเปนธรรม นักเรียนที่ยากจนอาจถูกทอดทิ้งเปนจํ านวนมาก แมในกรณีที่ผูบริหารโรงเรียน 
มสํี านกึดานความเปนธรรม แตก็ไมมีอํ านาจและทรัพยากรที่จะชวยเหลือนักเรียนยากจนไดมากนัก 
ดังนัน้ กระทรวงศกึษาธกิารจักตองมีนโยบายเกี่ยวกับนักเรียนยากจนที่เปนรูปธรรมมากกวานี้

ในประเด็นดังกลาวนี้ รัฐบาลมีทางเลือกในการดํ าเนินนโยบายอยางนอย 2  
แนวทาง

แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดผังประชาชนในระบบโรงเรียนเสียใหม โดยให
โรงเรยีนรฐับาลรบัเฉพาะนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนฐานะ
ปานกลางและฐานะดีที่มิใชนักเรียนเกงผันไปสูโรงเรียนเอกชน ซึ่งตองเสียคาเลาเรียนตามอัตรา
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ตลาด แนวทางดังกลาวนี้มีเหตุผลรองรับอยูเปนอันมาก การสงเสริมคนเกง นอกจากเปนการ
พัฒนาชนชั้นมันสมองแลว ยังอาจมีผลตอความกาวหนาทางวิทยาการในอนาคตอีกดวย  
สวนการใหการศึกษาแกคนจนก็ดวยเหตุผลในดานความเปนธรรมในสังคม แตแนวทางดังกลาวนี้
ยอมตองถูกคัดคานจากชนชั้นกลางและผูที่มีฐานะดีในสังคม ซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืองอยางสูง  
จงึเปนแนวทางที่ยากจะเปนจริงได

แนวทางที่สอง ไดแก การยอมรับผังประชาชนในระบบโรงเรียนดังที่เปนอยู 
ในปจจุบัน แลวใชภาษีอากร เงินอุดหนุน และนโยบายอัตราคาเลาเรียนเปนเครื่องมือในการ 
แกปญหาความไมเปนธรรมและความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา

เมื่อพิจารณาผังประชาชนในระบบโรงเรียนดังที่อยู ในปจจุบัน มีขอเท็จจริง 
ทีต่องพิจารณาดังตอไปนี้

(1) โรงเรยีนทีม่คุีณภาพและมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลางและ
กลุมคนที่มีฐานะดี ซึ่งสวนใหญประกอบธุรกิจการคาและอตุสาหกรม และมี
ภูมลํิ าเนาในกรุงเทพฯ

(2) โรงเรยีนในเขตอํ าเภอเมืองของจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาค ถูกยึดกุมโดยผูมี
ฐานะในจงัหวัดนั้นๆ แตอํ าเภอของแตละจังหวัดมีความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ไมเทากนั ในการนี้อาจจํ าแนกกลุมอํ าเภอเมืองออกเปน 2 กลุมที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตางกัน อํ าเภอขนาดใหญบางอํ าเภออาจจํ าแนกอยูในกลุม
อํ าเภอเมืองดวย รวมทั้งเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ

(3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษานอกเขตอํ าเภอเมืองที่มิใชอํ าเภอขนาดใหญยึดกุม
โดยประชาชนทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไป

นอกภาคตัวเมือง (Urban Sector) ออกไปไมมี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
เด็กนักเรียนในภาคสวนนี้สวนใหญเปนผูที่ไมสามารถไตบันไดการศึกษาตอไปได เนื่องเพราะ 
ความยากจน จึงตองหลุดออกไปจากระบบโรงเรียน

หากเขาใจผังประชาชนในระบบโรงเรียนดังที่กลาวขางตนนี้ ก็จะเห็นไดวา  
โรงเรียนที่มีคุณภาพถูกยึดกุมโดยกลุมผูที่ไดเปรียบในสังคม คุณภาพของโรงเรียนมีสหสัมพันธ 
กับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเด็กนักเรียน ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
สูงมากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสยึดพื้นที่ในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเพียงนั้น โรงเรียนที่มี 
คุณภาพดอยลงมาตกอยูในการยึดครองของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยลงมา 
สวนกลุมคนที่ดอยโอกาสในสังคมไมมีพื้นที่ในระบบโรงเรียนที่จะยึดกุม

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผังประชาชนในระบบโรงเรียนดังที่กลาวขางตนนี้เปนประโยชน
ตอนโยบายการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนโดยคํ านึงถึงความเปนธรมในสังคมดวย แตนโยบาย 
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อัตราคาเลาเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดสํ าหรับปการศึกษา 2539 นี้ มิไดคํ านึงถึง 
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้

ดวยเหตุที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและคุณภาพในกรุงเทพฯ ถูกยึดครองโดยกลุมคน 
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนสํ าหรับโรงเรียนในกลุมนี้  
จึงมีเหตุผลอันควรแกการสนับสนุน เพราะเปนไปตามหลักการที่ว า ผู ไดประโยชนจาก 
บริการสาธารณะที่ผลิตโดยรัฐบาลจักตองรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการสาธารณะนั้น  
แตเพดานอัตราคาเลาเรียนที่ปรับข้ึนนี้ยังตํ่ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยมากนัก นั่นยอม 
หมายความวา ผูปกครองมิไดรับภาระเต็มตามตนทุน โดยที่สังคมมีสวนรวมรับภาระตนทุน 
การผลิตในสัดสวนสํ าคัญดวย

เมื่อคํ านึงถึงผังประชาชนในระบบโรงเรียน การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียน 
ควรจะแตกตางไปตามผังประชาชน คาเลาเรียนในเขตในของกรุงเทพฯควรจะสูงกวาเขตชายขอบ
กรุงเทพฯ คาเลาเรียนในเขตอํ าเภอเมืองและอํ าเภอขนาดใหญที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีควรจะ 
ต่ํ ากวากรงุเทพฯ อํ าเภอเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงมาควรจะเก็บคาเลาเรียนตํ่ ากวาอํ าเภอ
ทีม่ฐีานะทีดี่กวา  นอกเขตอํ าเภอเมืองและอํ าเภอขนาดใหญออกไป อาจไมเก็บคาเลาเรียนเลย

การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนตามผังประชาชนโดยพื้นฐานแลวเปนการกํ าหนด
อัตราคาเลาเรยีนตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน หากมีความจํ าเปนในการเขยิบ
อัตราคาเลาเรียน การปรับกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนตามแนวทางเชนนี้ไมเปนการพอเพียง  
ทายที่สุดแลวรัฐบาลตองมีนโยบายเงินอุดหนุนสํ าหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน สวนหนึ่งเพื่อดึง 
เด็กนักเรียนนอกระบบโรงเรียนเขาสูระบบโรงเรียน อีกสวนหนึ่งเพื่อใหเด็กยากจนที่อยูในระบบ 
โรงเรียนอยู แลวสามารถศึกษาเลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สํ าหรับเด็กยากจน 
ทีไ่มตองการเขาสูระบบโรงเรียน รัฐบาลควรจะสงเสริมกระบวนการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนดวย

การปรับอัตราคาเลาเรียน โดยมิไดคํ านึงถึงผังประชาชนในระบบโรงเรียนก็ดี  
มิไดเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณก็ดี และมิไดจัดระบบการอุดหนุนนักเรียนยากจนก็ดี  
รังแตจะซํ้ าเติมปญหาของกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคมใหเลวรายลงไปอีก



นโยบายอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา  2538 - 2540 : บททดลองเสนอ

1.  สภาพและปญหา

              มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อผลิตขาราชการเปนปฐม  
รัฐไทยแตด้ังเดิมถือเปนหนาที่ในการผลิตบริการการศึกษาเกือบทุกระดับ นับแตประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา ดวยเหตุผลที่บริการการศึกษาถือเปน "บริการสาธารณะ"(Public Goods) 
การจัดสรรบริการการศึกษาจึงเปนไปในลักษณะเสมือนหนึ่งสินคาใหเปลา อัตราคาเรียนที่รัฐ
เรียกเก็บอยูในระดับต่ํ า โดยที่ไมมีการเก็บคาเลาเรียนเลยในการศึกษาภาคบังคับ
           นโยบายคาเลาเรียนสํ าหรับระดับอุดมศึกษา ก็ดุจเดียวกับการจัดการศึกษาระดับ
อ่ืนๆของรัฐที่มีการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก โดยมิได
คํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ระดับการศึกษายิ่งสูงมากเพียงใด ลักษณะความเปนสินคาสาธารณะ 
(Publicness of Goods) ยิ่งลดลงมากเพียงนั้น นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าเกื้อกูลให
ภาครัฐบาลสามารถจายเงินเดือนในระดับต่ํ าได เพราะเมื่อผูรับบริการตองใชจายในการลงทุน 
ดาน "ทุนมนุษย" (Human Capital) นอย การทํ างานหลังจากสํ าเร็จการศึกษา แมจะรับเงินเดือน
ต่ํ า ก็คุมกับรายจายการลงทุนนั้น ระบบการเก็บคาเลาเรียนในระดับต่ํ าเพื่อที่จะกดระดับเงินเดือน 
ในภาครัฐใหอยูในระดับต่ํ าไดนี้ ในชั้นแรกไมมีปญหา เนื่องเพราะภาคเอกชนมีขนาดเล็ก แตเมื่อ
ภาคเอกชนขยายใหญข้ึนตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระบบดังกลาวนี้ก็เผชิญ
ปญหาในขั้นรากฐาน เพราะบัดนี้ภาคเอกชนกํ าลังเขามาแทนที่ภาครัฐบาลในฐานะนายจาง 
รายใหญของบัณฑิตมหาวิทยาลัย โดยที่ภาคเอกชนสามารถแยงชิงบัณฑิตมหาวิทยาลัยดวยการ
เสนอโครงสรางอัตราเงินเดือนสูงกวาภาครัฐบาล พลังการแขงขันจากภาคเอกชนทํ าใหภาครัฐบาล
มิอาจวาจางบุคคลากรในสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงานในตลาดสูงได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ในขณะที่ภาคเอกชนยังมีขนาดเล็กและไมมีพลังทางเศรษฐกิจมากนัก ภาครัฐบาลสามารถ 
กดเงินเดือนใหอยูในระดับต่ํ าได แตเมื่อภาคเอกชนเติบใหญกลาแข็งทางเศรษฐกิจ นโยบายการ 
กดเงินเดือนในภาครัฐบาลมิอาจดํ ารงอยูได ดังนั้น จึงจํ าเปนตองทบทวนนโยบายอัตราคาเรียน 
เพราะบัดนี้มหาวิทยาลัยมิไดผลิตบัณฑิตเพื่อปอนระบบราชการเปนปฐมดังปางกอน หากแตผลิต
บัณฑิตปอนภาคเอกชนเปนสํ าคัญ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามีผลเสมือนหนึ่งการ 
ใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) แตธุรกิจเอกชนที่วาจางบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
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2. นโยบายอัตราคาเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

           แนวนโยบายอัตราคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิไดแตกตาง 
จากนโยบายเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของรัฐ แนวนโยบายดังกลาวมีลักษณะสํ าคัญ 
ที่สมควรกลาวถึงอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
         ประการแรก คาเลาเรียนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับภาระนั้น 
อยูในระดับต่ํ ามาก คํ าวา "คาเลาเรียน" หรือ "คาบริการการศึกษา" ในที่นี้ครอบคลุมคาหนวยกิต  
คาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงสุขภาพ คาบํ ารุงกีฬา และคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบริการ 
การศึกษาที่นักศึกษาธรรมศาสตรจายนั้นตกเพียงปละ 1,660 บาทในปการศึกษา 2531 2,400 
บาท ระหวางปการศึกษา 2532 - 2535 และ 4,200 บาทระหวางปการศึกษา 2536 - 2537  
(ดูตารางที่ 1) คาเลาเรียนหรือคาบริการการศึกษาดังกลาวนี้อยูในระดับต่ํ ามาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตํ่ ากวาคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชน ทั้งระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษา (ดูตารางที่ 2) แมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล 
คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสูงกวาไมมากนัก (4,200 บาท เทียบกับ 2,950 บาท
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 3,200 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ดูตารางที่ 3)
         ประการที่สอง คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดอยูในระดับต่ํ าในเชิง
สัมบูรณ  (Absolute Terms) เทานั้น หากยังอยูในระดับต่ํ าในเชิงสัมพัทธ (Relative Terms)  
อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย (Average Total Cost) อยางไร 
ก็ตาม  เนื่องจากมีป ญหาในการประเมินรายจายการลงทุน (Capital Expenditure) 
ในองคประกอบของตนทุนการผลิต ดังนั้น บทความนี้จึงพิจารณาเฉพาะตนทุนแปรผัน
ถัวเฉลี่ย (Average Variable Cost) ซึ่งคํ านวณจากรายจายในการดํ าเนินงาน (Current 
Expenditure) อันมิไดรวมรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑ กระนั้น
ก็ตาม ก็ยังมีปญหาในการแยกแยะตนทุนการผลิตบัณฑิตศึกษาออกจากตนทุนการผลิต
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมิอาจกระทํ าโดยไมใชดุลพินิจสวนบุคคล ดวยเหตุดังนี้เอง บทความนี้
จึงเลือกคํ านวณตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยรวม 
โดยมิไดแยกแยะบัณฑิตศึกษาออกจากการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการคํ านวณปรากฏวา 
ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยตอนักศึกษาเต็มเวลา (Abstract Student) เพิ่มจากระดับปละ 22,000 บาท
ในปการศึกษา 2531 เปนมากกวาปละ 40,000 บาทในปการศึกษา 2536 (ดูตารางที่ 4) 
เมื่อเปรียบเทียบคาบริการการศึกษากับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยแลวตกประมาณ 7 -10 % ใน
ระหวางปการศึกษา 2531-2536 (ดูตารางที่ 5) ขอที่พึงสังเกตก็คือ ตนทุนแปรผันนั้นเพิ่มข้ึนตาม
กาลเวลา อยางนอยที่สุดตองปรับตัวตามอัตราเงินเฟอ จึงจะสามารถรักษาระดับรายจายที่แทจริง 
(Real Variable Expenditure) ในระดับเดิมได หากมหาวิทยาลัยมิไดปรับคาบริการการศึกษาตาม
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กาลเวลา อัตราสวนระหวางคาบริการการศึกษากับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยจะมีแนวโนมตกตํ่ าลงไป
เร่ือยๆ ดังปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางปการศึกษา 2532 - 2535  เฉพาะปที่มีการปรับคาบริการ
การศึกษาเทานั้นที่สัดสวนนี้ทะยานขึ้น ดังเชนปการศึกษา 2532 และ 2536 (ดูตารางที่ 5)
         ประการที่สาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อ่ืนๆที่มิไดปรับ คาบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง การปรับคาบริการแตละครั้งทิ้งชวงเวลานาน
หลายป จารีตปฏิบัติดังกลาวนี้มีผลกระทบ 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น การที่มหาวิทยาลัยมิไดปรับ 
คาบริการการศึกษาตามภาวะเงินเฟอ ทํ าใหรายไดจากคาบริการที่เรียกเก็บไดมีอํ านาจซื้อลดลง 
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ คาบริการการศึกษาที่แทจริง (Real Terms) ตกตํ่ าลง ดังจะเห็นไดวา  
คาหนวยกิต 100 บาทในปการศึกษา 2537  มีคาเทากับ 70.47 บาท ตามราคาป 2529  (ดูตาราง
ที่ 6)  หรือคาบํ ารุงหองสมุด 400 บาทในปการศึกษา 2537 มีคาเทากับ 282 บาทตามราคาในป  
2529 (ดูตารางที่ 7) แนวนโยบายการทิ้งชวงในการปรับคาบริการการศึกษาดังกลาวนี้จึงมี 
ผลกระทบตอรายไดมหาวิทยาลัย กลาวคือ ในชวงที่ยังไมมีการปรับคาบริการการศึกษา รายได 
ที่แทจริง (Real Revenue) จะมีคาตกตํ่ าลง ในอีกดานหนึ่ง ดวยเหตุที่มิไดมีการปรับคาบริการ 
การศึกษาอยางตอเนื่อง เมื่อมีการปรับคาบริการแตละครั้งมักจะเปนการปรับอยางกาวกระโดด 
อาทิเชนการปรับคาหนวยกิตจาก 35 บาท เปน 50 บาทในปการศึกษา 2532 อัตราการเพิ่มสูงถึง 
42.9 % และการปรับคาหนวยกิตจาก 50 บาท เปน 100 บาทในปการศึกษา 2536 อัตรา 
การเพิ่มสูงถึง 100 %

3. โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาปการศึกษา 2537 : การศึกษาเปรียบเทียบ

         ในการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อาศัยขอมูลจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แหง เปนฐานในการศึกษา 
ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 8-10 การเปรียบเทียบกระทํ าใน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง 
เปนการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน ลักษณะที่สองเปนการ 
เปรียบเทียบภายในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง

         3.1 มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน

         โครงสร างคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐในสาระสํ าคัญ บางมหาวิทยาลัยเก็บคาบริการการศึกษารายการหลักเพียง 2 
รายการ คือ คาหนวยกิต และคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยหรือคาบํ ารุงการศึกษา ซึ่งครอบคลุมคาบํ ารุง
สุขภาพ คาบํ ารุงกีฬา คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา และคาบํ ารุงหองสมุด (ดูตารางที่ 8 และ 9)
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          มหาวิทยาลัยเอกชนกํ าหนดคาบริการการศึกษาในระดับคุมทุนเปนอยางนอย  
ถึงจะไมตองการการคากํ าไร ก็ตองไดกํ าไรสามัญ (Normal Profit) เปนอยางตํ่ า ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเอกชนจึงเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง ในกรณีทั่วไป คาหนวยกิตในมหาวิทยาลัย 
เอกชนสูงกวามหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บคาหนวยกิตสูงสุด (อันไดแกจุฬาลงกรณ ธรรมศาสตร และ
มหิดล) ถึง 6-8 เทา หากเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บคาหนวยกิตตํ่ าสุด (ขอนแกน) ก็สูงเปน 
20 - 26 เทา ความแตกตางดังกลาวนี้สะทอนถึงนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าของรัฐได 
เปนอยางดี (ดูตารางที่ 8)
         คาหนวยกิตในมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดกํ าหนดอัตราไวแตกตางกันระหวาง 
ภาคการศึกษาปกติกับภาคฤดูรอน เพราะเหตุที่ไมมีความแตกตางในดานตนทุนการผลิต อาจารย
มหาวิทยาลัยเอกชนเมื่อรับเงินเดือนในภาคฤดูรอน ก็ตองมีภาระการสอนในภาคฤดูรอนใหสมกับ
เงินที่ไดรับ ในกรณีที่จางอาจารยพิเศษ คาสอนในภาคฤดูรอนที่มหาวิทยาลัยเอกชนจายมิได 
แตกตางจากภาคการศึกษาปกติ ดวยเหตุที่ไมมีความแตกตางในดานตนทุนการผลิตนี้เอง  
คาหนวยกิตในภาคฤดูรอนจึงมิไดแตกตางจากภาคการศึกษาปกติ ยิ่งไปกวานั้น มหาวิทยาลัย 
เอกชนในฐานะหนวยผลิตยอมตองการใชกํ าลังการผลิตใหเต็มที่ การเก็บคาหนวยกิตในภาค 
ฤดูรอนสูงกวาภาคปกติยอมมีผลในการลดทอนความตองการในการลงทะเบียน อันเปนเหตุให 
สูญเสียรายได
         ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยเอกชนเริ่มตนดวยการผลิตบริการการศึกษาในสาขาวิชา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปนปฐม จึงไมมีวิชาภาคปฏิบัติ การเปดสอนวิชาภาคปฏิบัติ 
เพิ่งจะปรากฏเมื่อมีการจัดการสอนในดานศิลปกรรมศาสตร นิเทศศาสตร คอมพิวเตอร และ
วิศวกรรมศาสตร ดวยเหตุดังนี้ จึงเริ่มมีการเก็บคาหนวยกิตวิชาภาคปฏิบัติในอัตราสูงกวาลักษณะ
วิชาปกติ ดังกรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความแตกตางดังกลาวนี้เปนผลจากความแตกตาง 
ดานตนทุนการผลิต มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง ดังเชนมหาวิทยาลัยรังสิตมิไดกํ าหนดโครงสราง
คาหนวยกิตใหแตกตางไปตามประเภทของลักษณะวิชา (ระหวางวิชาบรรยายกับวิชาภาคปฏิบัติ) 
หากแตยึดเกณฑสาขาวิชา กลาวคือ สาขาวิชาที่เสียตนทุนการผลิตสูงเรียกเก็บคาหนวยกิต 
ในอัตราสูง (ดูตารางที่ 8) คาหนวยกิตจึงมีต้ังแตระดับหนวยกิตละ 800 บาทในสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร จนถึงหนวยกิตละ 5,000 บาท ในสาขาแพทยศาสตร
         มหาวิทยาลัยเอกชนเรียกเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตราสูง สวนใหญเกาะกลุม 
อยูในชวงปละ 2,000 - 3,000 บาท เฉพาะมหาวิทยาลัยหอการคาที่เก็บถึงปละ 5,000 บาท  
การเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตราสูงเปนเพราะมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดเก็บคาบํ ารุงจิปาถะ 
กระนั้นก็ตามมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บคาบํ ารุงจํ านวนมากรายการ สวนใหญก็เรียกเก็บคาบํ ารุง
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มหาวิทยาลัยดวย แตเรียกเก็บในอัตราไมสูงนัก เฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้นที่เรียกเก็บ 
คาบํ ารุงมหาวิทยาลัยในระดับใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเอกชน (ดูตารางที่ 8)

         3.2 โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

         โครงสรางคาบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมีลักษณะสํ าคัญอยางนอย 
5 ประการ กลาวคือ (ตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 13 )
          ประการแรก คาบริการอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐต่ํ ากวามหาวิทยาลัย 
เอกชนเปนอันมาก หากกํ าหนดใหคาบริการอุดมศึกษาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มีดัชนีเทากับ 1.00 ปรากฏวา คาดัชนีของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรเทากับ 0.15 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทากับ 0.19 และมหาวิทยาลัยมหิดลเทากับ 
0.26  (ดูตารางที่ 13)
    ประการที่สอง มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคโดยทั่วไปแลวเก็บคาบริการอุดม
ศึกษาตํ่ ากวามหาวิทยาลัยในสวนกลาง ดัชนีคาบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ยกเวนสาขา
วิศวกรรมศาสตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอร) เทากับ 0.06 และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ยกเวน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร) เทากับ 0.11 สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทากับ 0.16 สูงกวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตต่ํ ากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ 
มีขอนาสังเกตวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมิไดเก็บคาบริการการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตรแตกตางจากสาขาวิชาอื่น ๆ
         ประการที่สาม มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเดิมเก็บคาบริการการศึกษาเพียงอัตรา
เดียวสํ าหรับการจัดการศึกษาทุกสาขาวิชา (Uniform Rate) เร่ิมเปลี่ยนโครงสรางอัตราคาบริการ 
ที่มีความหลากหลาย (Differentiated Rate) มากขึ้น การเก็บคาหนวยกิตแตกตางกันระหวาง 
วิชาบรรยายกับวิชาปฏิบัติที่ตองใชหองทดลองหรือใชอุปกรณการเรียนการสอนพิเศษ เปนปฏิบัติ
การที่มีมาเปนเวลาชานาน แตการเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชาเปนปรากฏการณ 
คอนขางใหม ดังกรณีมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกเก็บคาหนวยกิตสาขาวิชาเภสัชศาสตรสูงกวา
สาขาวิชาอื่นๆเปนอาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญสรางความหลากหลายของโครงสราง 
อัตราคาบริการอุดมศึกษาดวยการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงาน 
ในตลาดสูงและสาขาที่เสียตนทุนการผลิตสูง (ดูตารางที่ 10) กระนั้นก็ตาม บางมหาวิทยาลัยยังคง
ธํ ารงไวซึ่งโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาอัตราเดียวไว ดังกรณีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ดูตารางที่ 13) อยางไรก็ตาม นโยบาย 
ของรัฐบาลในการผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น ประกอบกับ
มาตรการจํ ากัดกํ าลังคนภาครัฐมีสวนสํ าคัญในการกดดันใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปรับคา
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บริการการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพการณในตลาดและตนทุนการผลิต แรงกดดันนี้เอง 
ที่ผลักดันใหโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษามีความหลากหลาย โดยที่มีอัตราแตกตางกัน 
ตามสาขาวิชา ปรากฏการณนี้จะแผขยายครอบคลุมภาคอุดมศึกษาของรัฐทั่วทั้งภาคในอนาคต
         ประการที่ ส่ี มหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวนมากเก็บคาบริการในสาขาวิชา 
ที่ขาดแคลนสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆ โดยที่สาขาวิชาเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาขาวิชาที่เสียตนทุนการ
ผลิตสูงทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยที่กํ าหนดอัตราคาบริการเชนนี้ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม อัตราคาบริการในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีต้ังแตระดับ 
11,650 บาทตอปในกรณีมหาวิทยาลัยขอนแกนไปจนถึง 27,200 บาทตอปในกรณีของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระนั้นก็ตาม ก็ยังอยูในระดับต่ํ าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน 
ซึ่งเก็บคาบริการสาขาเดียวกันนี้ในอัตรา 35,000 - 50,000 บาทตอป (ดูตารางที่ 13 ) แตเมื่อเทียบ
กับคาบริการสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดัชนีคาบริการสาขา
วิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีคาเทากับ 0.42 และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทากับ 0.98 (ดูตารางที่ 13) อนึ่งมีขอนาสังเกตวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เก็บคาบริการสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในระนาบเดียวกับสาขา
วิชาอื่น ๆ
         ประการที่หา มหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวโนมที่จะเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุง
ประเภทที่ระบุเปาหมายวาจะนํ ารายไดไปใชจายในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะ (Revenue 
Earmarking) ดังเชนคาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงกีฬา คาบํ ารุงสุขภาพ คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 
เปนตน คาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุงเหลานี้จัดเก็บตามหลักการเก็บภาษีอากรตามผลประโยชนที่ได
รับ (Benefit Principle of Taxation) กลาวคือ เมื่อนักศึกษาไดประโยชนจากบริการดานใดของ
มหาวิทยาลัย ก็ควรจะเปนผูรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการดานนั้น การเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาบํ ารุงในลักษณะเชนนี้ ในดานหนึ่งสะทอนใหเห็นวา งบประมาณแผนดินที่ไดรับไมพอเพียง
ที่จะนํ ามาจัดสรรบริการเหลานั้น แตในอีกดานหนึ่งก็เกื้อกูลใหมีการใหบริการแกนักศึกษา 
ตามความตองที่เปดเผย (Revealed Preference) หากนักศึกษาไมยินยอมจายคาธรรมเนียมหรือ
คาบํ ารุงในดานใด การจัดบริการเหลานั้นยอมมิอาจเปนไปได และเมื่อนักศึกษาชํ าระคาธรรมเนียม
หรือคาบํ ารุงเหลานั้นแลว มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ก็อาจเปนเหตุ
ใหนักศึกษารองเรียนและกดดันใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงบริการ ลักษณะ Revenue Earmarking 
ของคาธรรมเนียมหรือคาบริการจึงชวยสรางกลไลในการกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับ
อุปทาน ซึ่งเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาได ประโยชนที่สํ าคัญ
ยิ่งอีกประการหนึ่งของลักษณะ Revenue Earmarking ก็คือ การจัดเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํ ารุง
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ในลักษณะเชนนี้ชวยปองกันความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรทางการเงินภายในมหาวิทยาลัย 
เพราะเมื่องบประมาณมีไมพอเพียงในการจัดสรรบริการในดานใด มหาวิทยาลัยก็ตองขึ้นคาบริการ
สํ าหรับการจัดสรรบริการในดานนั้น

4. โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปการศึกษา 2537

         เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาในปการศึกษา 2537 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ่ืน ๆ มีขอพึงสังเกตอยางนอย 6 ประการ
กลาวคือ
         ประการแรก คาหนวยกิตในภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อยูในระดับสูงสุด และอยูในระดับเดียวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล 
(หนวยกิตละ 100 บาท) แตคาหนวยกิตในภาคฤดูรอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในลํ าดับที่ส่ี 
รองจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
(ตารางที่ 8)
         ประการที่สอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํ ารุงสุขภาพปละ 50 บาท  
เทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดล 700 บาท นับเปนอัตราตํ่ าสุดในกลุมตัวอยางที่ศึกษา อยางไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยบางแหงมิไดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ (ดูตารางที่ 9)
         ประการที่สาม จํ านวนมหาวิทยาลัยที่จัดเก็บคาบํ ารุงกีฬามีพอๆกับจํ านวน 
ที่มิไดจัดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํ ารุงกีฬาในอัตราปละ 50 บาท 
นับเปนอัตราตํ่ าสุดในกลุมมหาวิทยาลัยที่มีการจัดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ (ดูตารางที่ 9)
         ประการที่ส่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดเก็บคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาปละ100 
บาท นับเปนอัตราตํ่ าสุด เทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเก็บในอัตราปละ 600 บาท อันเปน 
อัตราสูงสุด (ดูตารางที่ 9)
         ประการที่หา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํ ารุงหองสมุดในอัตราคอนขางตํ่ า 
กลาวคือปละ 400 บาท ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหิดล  
และเทากับมหาวิทยาลัยศิลปากร แตต่ํ ากวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ (ดูตารางที่ 9)
         ประการที่หก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย และเก็บคา
ธรรมเนียม พิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร แมจะเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง แตเมื่อพิจารณา
คาบริการการศึกษาในองครวมแลว อัตราคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรต่ํ า
กวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรรมศาสตร คาบริการของ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
สูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน แตต่ํ ากวามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ดูตารางที่11)
         เมื่อพิจารณาโครงสรางคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป
การศึกษา 2537 จะพบวา คาหนวยกิตเปนรายการที่มีนํ้ าหนักถึง 85.7 % และคาบํ ารุงหองสมุด 
9.5 % (ตารางที่ 11) มหาวิทยาลัยที่มีการเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัย คาบํ ารุงมหาวิทยาลัยจะมี
ความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคาหนวยกิต ดังกรณีมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานค
ริทร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยิ่งมหาวิทยาลัยที่เก็บคาธรรมเนียมพิเศษดวยแลว คาธรรม
เนียมพิเศษมีนํ้ าหนักมากกวาคาหนวยกิตเสียอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ตา
รางที่ 11)

5. ขอเสนอการปรับโครงสรางคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
      ธรรมศาสตร
         5.1 หลักการ

          การปรับโครงสรางคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรพึงยึดถือหลักการสํ าคัญดังตอไปนี้
         ประการแรก คาบริการอุดมศึกษาควรจะสูงกวาระดับอนุบาลศึกษา  ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา เพราะระดับการศึกษายิ่งสูงมากเพียงใด อัตราผลตอบแทนที่ตกแกสังคม 
(Social Rate of Return) ยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
ผลประโยชนที่บังเกิดขึ้นเปนผลประโยชนสวนบุคคล (Private Benefit) ยิ่งกวาผลประโยชนของ
สังคม (Social Benefit)
         ประการที่สอง  ดวยเหตุที่บริการอุดมศึกษาชวยเพิ่มพูนรายไดของผูเรียนโดยตรง 
ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครองจึงควรมีสวนรับภาระรายจายในการจัดบริการอุดมศึกษาของรัฐ  
แตสัดสวนการรับภาระควรจะเปนเทาใดเปนประเด็นที่ถกเถียงและยากที่จะหาขอยุติได  กระนั้น 
ก็ตาม  คงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา สัดสวนการรับภาระเพียง 7-10 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย 
ดังที่นักศึกษาธรรมศาสตรรับภาระอยูในปจจุบันนั้นนับเปนสัดสวนที่ต่ํ าเกินไป หลักการในเรื่องนี้ 
มีอยูวา บริการอุดมศึกษาประเภทใดใหผลประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก โดยที่เกือบมิไดให
ประโยชนแกสังคมเลย อัตราคาบริการสํ าหรับบริการอุดมศึกษาประเภทนั้นควรจะใกลเคียงกับ 
ตนการผลิตถัวเฉลี่ย แตบริการอุดมศึกษาที่ใหประโยชนแกสังคม สัดสวนการรับภาระรายจาย 
ของนักศึกษาควรจะลดหลั่นกันไป บริการอุดมศึกษาประเภทที่มีความตองการในตลาดสูง  
ซึ่งมักจะเปนประเภทที่มีการผลิตไมเพียงพอแกความตองการของตลาด  โดยพื้นฐานเปนบริการ 
ที่ผูรับการศึกษาไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลสูง  ดังนั้น  นักศึกษาจึงควรรับภาระรายจายใกลเคียง
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กับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย  ดวยเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคล จึงขอเสนอ
หลักการการกํ าหนดคาบริการการศึกษาดังนี้
         (ก) บริการอุดมศึกษาที่มีความตองการในอัตราสูง จะเก็บคาบริการการ
ศึกษาในระดับ 75-100 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
         (ข)  บริการอุดมศึกษาที่มีความตองการในตลาดตํ่ าจะเก็บคาบริการการ
ศึกษาในระดับ 50-75 %  ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
         หลักการที่ เสนอขางตนนี้ย อมมีนัยวา  รัฐยังคงใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษา 
อยางนอยเทากับตนทุนคงที่ถัวเฉลี่ย  (Average  Fixed Cost) ในกรณี (ก) หรือเทากับตนทุนคงที่
ถัวเฉลี่ยกับอีก 50 %ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยในกรณี (ข)
         ประการที่สาม มหาวิทยาลัยของรัฐควรจะปรับอัตราคาบริการการศึกษา 
อยางสมํ่ าเสมอ โดยที่อยางนอยที่สุดอัตราการเพิ่มข้ึนของคาบริการอุดมศึกษาควรจะเทากับ 
อัตราเงินเฟอ เพื่อรักษารายไดที่แทจริง  (Real  Revenue) ไวในระดับเดิม แตมหาวิทยาลัยจํ าตอง
รุดไปขางหนาเพื่อกาวใหทันความกาวหนาดานวิทยาการ การมีรายไดที่แทจริงในระดับเดิมยอม 
ไมเปนการเพียงพอ จํ าเปนตองมีรายไดที่แทจริงเพิ่มข้ึนเพื่อนํ าไปใชจายในการพัฒนา  ดังนั้น   
การปรับคาบริการการศึกษาควรจะเปนไปตามสูตรดังตอไปนี้

                              g = i + d

ในที่นี้   g  =  อัตราการเพิ่มข้ึนของคาบริการอุดมศึกษา
          i  =  อัตราเงินเฟอ
         d =  อัตราการเพิ่มข้ึนของคาบริการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

การปรับคาบริการอุดมศึกษาอยางสมํ่ าเสมอมิไดเปนไปเพื่อรักษาระดับรายไดที่แทจริงเทานั้น  
หากยังเพื่อปองกันการปรับชนิดฮวบฮาบอีกดวย เพราะการทิ้งชวงในการปรับมักจะตองมีการปรับ
อยางฮวบฮาบเสมอ
         อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาบริการอุดมศึกษาในปจจุบันอยูในระดับ 7-10 % ของ
ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย การปรับคาบริการสูระดับ 50 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยยอมตองมีการ
ปรับอยางฮวบฮาบ ขอเสนอในที่นี้ก็คือ  การปรับคาบริการอุดมศึกษาอยางฮวบฮาบตลอดชวง
เวลาระหวางปการศึกษา 2538 - 2540 โดยที่มีการปรับทุกป หลังจากนั้นจึงคอย ๆ ลดลักษณะ
กาวกระโดดของคาบริการอุดมศึกษาลง
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         5.2 โครงสรางใหม
             ขอเสนอวาดวยการปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรตลอดชวงเวลาระหวางปการศึกษา 2538 -2540 ปรากฏในตารางที่ 14 ตามขอเสนอนี้
จะมีการปรับคาธรรมเนียมและคาบํ ารุงทุกรายการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการปรับโครงสรางคา
บริการการศึกษาทั้งระบบ นอกเหนือจากการปรับข้ึนคาบริการทั้งปวงแลว โครงสรางใหมยัง
ประกอบดวยรายการใหม 2 รายการ คือ
         (ก) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
         (ข) คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

5.2.1  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
                          คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาเปนคาธรรมเนียมที่เก็บเปนรายป  
โดยพื้นฐานแลวเปนรายการที่จะปรับคาบริการอุดมศึกษาใหสะทอนถึงประโยชนสวนบุคคลที่ได
รับ บริการอุดมศึกษาประเภทที่ใหประโยชนสวนบุคคลสูงจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาในระดับสูง แตจะเก็บในอัตราตํ่ าสํ าหรับบริการอุดมศึกษาที่ใหประโยชนสวนบุคคล
นอย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การเก็บคาบริการอุดมศึกษาควรจะแตกตางไปตามสาขาวิชา  โดยที่ 
ความแตกตางระหวางสาขาวิชาเปนความแตกตางในดานประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับการดํ าเนิน
นโยบายเชนนี้กระทํ าได 2 ลักษณะ คือ
         ลักษณะแรก ไดแก  การเก็บคาหนวยกิตในอัตราที่แตกตางกันระหวาง
สาขาวิชาตางๆ โดยที่โครงสรางอัตราคาหนวยกิตสะทอนถึงความแตกตางดานผลประโยชน 
สวนบุคคลที่นักศึกษาไดรับ
         ลักษณะที่สอง ไดแก การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา  
โดยยึดหลักการเดียวกัน
         โดยที่เปาประสงคในการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ประการหนึ่ง 
ก็คือ การปรับคาบริการเพื่อใหนักศึกษารับภาระรายจายเพิ่มข้ึนจนอยูในระดับ  50 %  ของตนทุน
แปรผันถัวเฉลี่ยเปนอยางนอย  หากอาศัยการปรับคาหนวยกิตเปนสํ าคัญ  คาหนวยกิตจะตอง 
ปรับข้ึนประมาณ  10 เทา นอกจากนี้ การเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชายอมสรางปญหา
ในการบริหารจัดเก็บอยางมาก
         การจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาในอัตราที่แตกตางกันตาม 
กลุมวิชา สรางปญหาในการบริหารจัดเก็บไมมากเทาการเก็บคาหนวยกิตในอัตราที่แตกตางกัน 
ตามสาขาวิชา   นอกจากนี้ การระบุเปาหมายการนํ ารายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้ไปใชจาย
อยางชัดเจน ไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังชวยใหนัก
ศึกษาผูรับภาระมีภาพที่ชัดเจนวา เงินที่จายไปนี้จะถูกนํ าไปใชจายในดานใด
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         มหาวิทยาลัยของรัฐหลายตอหลายแหงไดเร่ิมจัดเก็บ "คาธรรมเนียมพิเศษ"   
มากอนแลว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกรายการนี้วา  "คาบํ ารุงสาขาวิชา"  (ดูตารางที่ 10 ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆกํ าลังพิจารณาปรับโครงสรางคาบริการการศึกษา
ไปในแนวทางที่จะมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรียกรายการนี้วา  
"คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา"  ทั้งนี้เพราะตองการกํ าหนดเปาหมายวาจะตองนํ ารายได
รายการนี้ไปใชจายในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ (Revenue Earmarking)
         ผูที่ตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาภาคบัณฑิตของคณะนิติศาสตร ยกเวนนักศึกษาในโครงการจัดการ
ศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง ซึ่งมีการจัดเก็บคาบริการอุดมศึกษาในอัตรา 
ใกลเคียงกับอัตราตลาดอยูแลว
         อนึ่ง  ขอใหสังเกตวา นักศึกษาแพทยศาสตรมิไดอยูในขายไดรับยกเวน ไมตอง
เสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา เพราะการจัดการศึกษาในคณะแพทยศาสตรมิได
อาศัยเฉพาะแตงบประมาณแผนดินเทานั้น หากยังอาศัยงบรายไดพิเศษของมหาวิทยาลัยดวย 
นักศึกษาแพทยศาสตรเมื่อสํ าเร็จการศึกษายอมมีโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลไดมาก 
ดังนั้น  จึงตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามหลักการพื้นฐาน อยางไรก็ตาม 
นักศึกษาแพทยศาสตรที่ทํ าสัญญาทํ างานกับภาครัฐบาลจะไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา  เพราะการทํ างานกับภาครัฐบาลไดทํ าลายโอกาสในการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลไปโสดหนึ่งแลว  สํ าหรับผูที่มิไดทํ าสัญญาทํ างานกับภาครัฐบาล หรือ
ทํ างานไมครบตามกํ าหนดเวลา จักตองใชคืนคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาแก
มหาวิทยาลัยตามสัดสวน วิธีการในทางปฏิบัติก็คือจะตองใหนักศึกษาแพทยศาสตรทุกคน
ทํ าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองนี้
        อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนากํ าหนดไวแตกตางกันตามกลุมวิชา 
กลุมวิชาแตละกลุมจํ าแนกตามระดับความขาดแคลนกํ าลังคน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงประโยชน
สวนบุคคลที่ไดรับ กลุมวิชาที่มีปญหาการขาดแคลนกํ าลังคนมาก  อัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน
ยอมอยู ในระดับสูง นั่นยอมหมายความวา   ผู ที่ ศึกษากลุ มวิชาดังกลาวนี้มีโอกาสไดรับ 
ผลประโยชนสวนบุคคลสูงกวากลุมวิชาอื่นๆ หลักการพื้นฐานมีอยูวา กลุมวิชาที่มีโอกาสไดรับ 
ผลประโยชนสวนบุคคลสูงจะตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาสูงกวากลุมวิชาอื่นๆ  
ตารางที่ 15 นํ าเสนอการจํ าแนกกลุมวิชาเปน 5 กลุม ตามหลักการที่กลาวขางตนนี้ ดังนั้น  
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะมีอัตราที่แตกตางกันอยู 5 อัตรา
         โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนากํ าหนดโดยมีเปาหมายวา  
ตองการเก็บคาหนวยกิตเพิ่มข้ึนจากอัตราที่กํ าหนดไวมากนอยเทาใด อาทิเชน สาขาวิชา 
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ในกลุม (จ) ซึ่งเปนกลุมวิชาที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลคอนขางตํ่ า  กํ าหนดเปาหมาย
วาตองการคาหนวยกิตเพิ่มข้ึนอีกหนวยกิตละ  50 บาท รวมกับคาหนวยกิตพื้นฐาน 200 บาท  
เปนหนวยกิตละ 250 บาท แตคาหนวยกิตที่ตองการเพิ่มข้ึนอีกหนวยกิตละ  50  บาทนี้มิไดรวมไว
ในคาหนวยกิตพื้นฐานหากแตแยกมาจัดเก็บในรายการคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา  
โดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลา (Full-time Equivalent Student) ลงทะเบียนปละ 36 หนวย
กิต ดังนั้น คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาสํ าหรับสาขาวิชาในกลุม (จ) จึงเทากับปละ 
1,800 บาท (= 50 x 36) เปาหมายคาหนวยกิตที่ตองการเก็บเพิ่มเติมเพื่อคํ านวณคาธรรมเนียม 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาปรากฏในตารางที่ 15 อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวปรากฏในตารางที่  
16 ถึง 20
         รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะแบงปนกันระหวาง
มหาวิทยาลัยสวนกลางกับคณะวิชาในสัดสวน 30 : 70 แทที่จริงแลวคาธรรมเนียมดังกลาวนี้ 
จะถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมดยอมยากแกการติฉิน แตดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยตองการ
ใหคณะวิชาตางๆเรงรัดพัฒนาเพื่อกาวใหทันวิทยาการและเพื่อธํ ารงไวซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขัน
   (Competitive Advantage)  กับสาขามหาวิทยาลัยตางประเทศ  มหาวิทยาลัยเอกชน และ
มหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง  จึงกํ าหนดใหมีการแบงปนรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนา รายไดสวนที่ตกแกมหาวิทยาลัยสวนกลางจะนํ าไปใชในการพัฒนาสํ านัก/สถาบัน 
ที่ไมมีรายไดประเภทนี้  อีกสวนหนึ่งจะผันไปชวยเหลือสาขา/คณะวิชาที่ไมสามารถจัดเก็บ 
คาธรรมเนียมในอัตราสูง เนื่องจากความจํ ากัดของกลไกตลาด
         รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะนํ าไปใชจายในดาน
อ่ืน นอกเหนือจากการพัฒนามิได  มหาวิทยาลัยจะกันรายไดสวนนี้ใหแกคณะวิชาตางๆ  
การนํ ารายไดรายการนี้ไปใชจายจักตองมีแผนงานที่เดนชัดที่ผานการพิจารณาของ "คณะกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" แลว  ดังนั้น  จึงไมควรรีบใชจายในปแรกที่มีรายไดรายการนี้ 
และมิจํ าตองเบิกจายทุกป หากแตควรใหความสนใจในการจัดทํ าแผนงานพัฒนาใหแจมชัด  
รายไดรายการนี้จะไมอนุญาตใหนํ าไปใชจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย  คาสาธารณูปการ  หรือ
คาครุภัณฑบางประเภท  ดังเชนเครื่องปรับอากาศ เปนอาทิ แตจะสงเสริมใหนํ าไปใชจายในการ 
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) การนํ าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
วิจัย (Research Infrastructure) เปนตน
         คณะวิชาที่ยังไมมีแผนงานพัฒนาที่ตองใชรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
เพื่อการพัฒนา อาจทํ าความตกลงใหคณะวิชาที่มีรายไดไมพอเพียงนํ าเงินไปใชจายได แตทั้งนี้
คณะวิชาลูกหนี้จักตองชํ าระคืนคณะวิชาเจาหนี้ตามกํ าหนดเวลา
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         คณะวิชาที่มีรายไดนอย  รวมทั้งสํ านัก/สถาบัน  อาจขอใชรายไดจากการเก็บ 
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยสวนกลางได แตทั้งนี้จะตองเสนอแผน
งานตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

         5.2.2 คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยฝายขางนอยที่ไมมีการเก็บ 
คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย แตบัดนี้มีความจํ าเปนตองจัดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ ทั้งนี้ดวยเหตุผล 
อยางนอย 2 ประการ

 ประการแรก รายจายในหมวดคาสาธารณูปการ ซึ่งครอบคลุมคาไฟฟา  
คาประปา และคาโทรศัพทเพิ่มข้ึนเปนอันมา สวนสํ าคัญเปนผลจากการติดเครื่องปรับอากาศ 
ในหองเรียนจํ านวนมาก 

ประการที่สอง มหาวิทยาลัยมีความจํ าเปนตองใชจายในดานอุปกรณการเรียน
การสอน ดังเชนการจัดซื้อเครื่องฉายขามศีรษะ หลอดไฟ แผนใส  และอุปกรณอ่ืนๆ แต
งบประมาณเพื่อการนี้มีไม พอเพียง ดวยเหตุที่ สํ านักงบประมาณเขมงวดในการจัดสรร
งบประมาณในหมวดคาใชสอย  คาตอบแทน คาวัสดุ และคาสาธารณูปการ แตรายจายในรายการ
เหลานี้เปนประโยชนแกนักศึกษาโดยตรง จึงสมควรที่จะใหนักศึกษาเปนผูรับภาระ
         ขอเสนอในการเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยในระหวางปการศึกษา  2538 -2540 ยัง
คงกํ าหนดอัตราคาบํ ารุงในระดับต่ํ า ทั้งนี้เพราะเหตุวาไมตองการสรางภาระแกนักศึกษามากเกิน
ไป อัตราคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยตามขอเสนอนี้จึงคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี 
การเรียกเก็บคาบํ ารุงรายการนี้อยูแลว (ดูตารางที่ 8 เทียบกับตารางที่ 14)

5.3 บทสรุปขอเสนอการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษา
             ขอเสนอการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษาประกอบดวยสาม
สวน สวนที่หนึ่งเปนการปรับอัตราคาบริการ สวนที่สองเปนเงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ และ
สวนที่สามเปนเงื่อนไขอื่นๆ
                5.3.1 การปรับคาบริการอุดมศึกษา
               (1) จะมีการปรับคาบริการอุดมศึกษาทุกรายการและทุกปตลอดชวงป
การศึกษา 2538- 2540 ซึ่งถือเปนระยะปรับตัว (Transitional Period) หลังจากนั้นจะมีการ
พิจารณาปรับโครงสรางอัตราคาบริการทุกๆ 2 ป โดยลดลักษณะกาวกระโดดของอัตราคาบริการ 
รายละเอียดของการปรับอัตราคาบริการปรากฏในตารางที่ 14
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               (2) จะมีการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกคนในทุกสาขาวิชา ยกเวนนักศึกษาในโครงการพิเศษที่มีการเก็บคาบริการ 
การศึกษาในอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดอยูแลว
              (3) จะมีการเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ทุกคนในทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาในโครงการพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง  
โดยที่คาบํ ารุงมหาวิทยาลัยถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มิไดถือเปนรายไดของโครงการ
               (4) คาบํ ารุงหองสมุดนอกจากจะเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยทั่วไปแลว ยังจัดเก็บจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และบรรดาโครงการพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักศึกษา 
ที่เลาเรียนเพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตองชํ าระคาบํ ารุงหองสมุดเสมอ
หนากัน ไมวาจะสังกัดคณะวิชาหรือโครงการใด

            5.3.2 เงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ
               (1) คาหนวยกิต คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย และบรรดาคาธรรมเนียมในหมวด 
(ค) ในตารางที่ 14 ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนํ าไปใชในการใดก็ได
               (2) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจักตองแบงปนระหวาง
มหาวิทยาลัยสวนกลางกับคณะ/สาขาวิชาในสัดสวน 30 ตอ 70
                  (2.1) มหาวิทยาลัยจะกันเงินอยางนอยรอยละ 5 ของคาธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือจํ านวนไมนอยกวาปละ 1 ลานบาท เพื่อนํ าเขากองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
                     (2.2) คณะ/สาขาที่ตองการใชรายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้ 
จักตองเสนอแผนงานพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อขอความ 
เห็นชอบ
                          (2.3) สํ านัก/สถาบัน หรือคณะ/สาขาวิชาที่ไมมีหรือมีรายไดจาก 
คาธรรมเนียมนี้นอย อาจเสนอแผนงานพัฒนาเพื่อใชงบพัฒนาจากสวนกลาง
              (3) รายไดจากคาบํ ารุงสุขภาพจักตองนํ าไปใชจัดบริการการแพทย
สํ าหรับนักศึกษา
              (4)  รายไดจากคาบํ ารุงกีฬาจักตองนํ าไปจัดสรรบริการกีฬาแกนักศึกษา
              (5) รายไดจากคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาจักตองนํ าไปใชในการประกอบ
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา
              (6) รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดจักตองนํ าไปใชจายในดานการหองสมุด 
อนึ่ง รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดสวนที่เกินกวาอัตราที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2537 ตลอดชวงป
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การศึกษา 2538-2540 จักตองกันสํ าหรับใชจายในการจัดและพัฒนาระบบหองสมุดในอาคาร 
ธรรมศาสตร 60 ป

              5.3.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
              (1) โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนใหมจะไมบังคับใช
ยอนหลังกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนปการศึกษา 2538 โครงสรางที่ปรับ
เปลี่ยนแตละปจะบังคับใชกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้นๆ และบังคับใชตลอด
อายุขัยความเปนนักศึกษา
              (2)  มหาวิทยาลัยจะกันเงินรายไดจากคาหนวยกิตประมาณรอยละ 10 
มาจัดสรรเปนทุนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษายากจน

6. ผลกระทบ

         การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระหวางปการศึกษา  2538 - 2540 กอใหเกิดผลกระทบทั้งในดานความเปนธรรม ความเสมอภาค
ในโอกาส การจัดสรรทรัพยากร รายไดของมหาวิทยาลัย และฐานะการแขงขันของมหาวิทยาลัย

         6.1 ความเปนธรรม

             ขอเสนอวาดวยการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาขางตนนี้ ทํ าใหผูรับบริการ 
อุดมศึกษาตองรับภาระรายจายในการจัดการศึกษามากขึ้น ในปการศึกษา 2538 ภาระรายจาย 
คาบริการอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนในอัตราที่แตกตางกันดังนี้
             กลุมวิชา (ก)
                 วิศวกรรมศาสตร          59.6 %
                 แพทยศาสตร            440.5 %

             กลุมวิชา (ข)                     269.0 %
             กลุมวิชา (ค)                     226.2 %
             กลุมวิชา (ง)                     183.3 %
             กลุมวิชา (จ)                     140.5 %

          การปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้จึงสอดคลองกับหลักการที่วา ผูที่ 
ไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะของรัฐประเภทใด จักตองรวมรับภาระรายจายในการ 
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จัดบริการสาธารณะประเภทนั้นๆ คาบริการอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตามขอเสนอนี้ปรากฏ 
ในตารางที่ 18 ถึง 22
         อยางไรก็ตาม แมขอเสนอการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ 
ดูเหมือนจะเปน การกาวกระโดด แตเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยแลว ยังนับวา 
ไมสูงนัก กลาวคือ คาบริการการศึกษาที่นักศึกษากลุมวิชา (จ) รับภาระในปการศึกษา 2538  
เทียบเปนรอยละ 19.83 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย โดยที่กลุมวิชา (ก) รับภาระ 44.57 %  
ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย (ดูตารางที่ 23) อนึ่ง เนื่องจากตัวเลขตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยเปนตัวเลข
เฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัย ภาระของนักศึกษากลุมวิชา (ก) ที่ปรากฏในตารางที่ 23 จึงสูงเกินจริง  
หากมีการคํ านวณตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยจํ าแนกตามสาขาวิชา ภาระของนักศึกษากลุมวิชา (ก)  
จะตํ่ าลงกวาตัวเลขที่ปรากฏเปนอันมาก ทั้งนี้เพราะเหตุวา การผลิตบริการวิศวกรรมศาสตรและ
แพทยศาสตรลวนแลวแตเสียตนทุนการผลิตสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งสิ้น
         การที่นักศึกษาสาขาวิชาสวนใหญรับภาระคาบริการการศึกษาเพียง 20-30% 
ของตนทุน แปรผันถัวเฉลี่ยในปการศึกษา 2538 แสดงวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรมีสวน
รวมรับภาระตนทุนการผลิตในสวนที่เปนตนทุนคงที่ทั้งหมดรวมกับอีก 70-80% ของตนทุนแปรผัน 
ดังนั้น แมการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้จะทํ าใหผูรับบริการตองรวมรับภาระ
รายจายในการผลิตมากขึ้น กระนั้นก็ตาม สาธารณชนยังคงเปนผูรับภาระรายจายสวนใหญไว

         6.2 ความเสมอภาคในโอกาส

        การปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ยอมซํ้ าเติมปญหาความไมเสมอ
ภาคในโอกาสการศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่ยากจนมิอาจรับภาระรายจายได อยางไรก็ตาม  
ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนปญหาปลายเหตุ เพราะปญหา 
ความไมเสมอภาคมีมาแตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแลว ดวยเหตุดังนั้น จํ านวน 
นักศึกษาที่ยากจนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐระบบจํ ากัดรับมีอยู
ไมมากนัก หากยึดถือเสนความยากจน (Poverty line) ที่กํ าหนดจากระดับพอประทังชีวิต  
อาจจะไมมีนักศึกษายากจนเลย หรืออยางมากที่สุดเพียง 2-3 % ของจํ านวนนักศึกษารวม
         อยางไรก็ตาม เพื่อมิใหปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษารายแรง 
ไปกวาที่เปนอยูใน ปจจุบัน จํ าเปนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจักตองดํ าเนินการอยางนอย 4 
ประการ
         ประการแรก ไดแก การนํ ารายไดจากคาหนวยกิตไมนอยกวารอย 10 จัดสรร 
เปนทุนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษายากจน และระดมทุนการศึกษาที่มีอยูแลวมาใชเพื่อการนี้
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         ประการที่สอง ไดแก การดํ าเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหสาธารณชนรับทราบวา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีนโยบายกีดกันคนจน ตรงกันขาม ยินดีอาแขนรับนักศึกษาที่ยากจน
         ประการที่สาม ไดแก การดํ าเนินการและประสานงานกับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการจัดสรรสินเชื่อเพื่อการศึกษา
         ประการที่ส่ี ไดแก การใหความชวยเหลือแกนักศึกษายากจนในวันมอบตัว 
เขามหาวิทยาลัย และในวันชํ าระคาบริการการศึกษา ตลอดจนการกระจายขาวสารผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา

         6.3 การจัดสรรทรัพยากร

         การปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้เปนผลดีตอการจัดสรร
ทรัพยากร และเกื้อกูลใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         หากพิจารณาในแงของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม การที่มหาวิทยาลัยของรัฐ 
พึ่งพิงตนเองในทางการเงินมากขึ้น ยอมเกื้อกูลใหรัฐบาลสามารถนํ าทรัพยากรของรัฐไปใชจาย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค  
และการแกปญหาความยากจน
         หากพิจารณาในแง ของมหาวิทยาลัย การปรับโครงสรางอัตราคาบริการ 
อุดมศึกษายอมชวยผอนคลายขอจํ ากัดทางการเงินของมหาวิทยาลัย และเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
         หากพิจารณาในแงของนักศึกษา การขึ้นคาบริการอุดมศึกษายอมมีผลในการ 
กดดันใหนักศึกษาสนใจศึกษาเลาเรียนมากยิ่งขึ้น นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามีสวน 
ทํ าใหนักศึกษาละเลยการเรียน เพราะแมจะสอบตก แตตนทุนของการสอบตกอยูในระดับต่ํ า  
การขึ้นคาเลาเรียนมีผลในการทํ าใหคาเสียโอกาสของการสอบตกมีตนทุนที่สูงขึ้น จึงมีผลกดดันให
นักศึกษาสนในศึกษาเลาเรียน นอกจากนี้ เมื่อตองจายคาบริการในระดับสูง นักศึกษายอมตอง
ตรวจสอบการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งมีผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
มหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่ง

         6.4 รายไดของมหาวิทยาลัย

         รายไดของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มข้ึนจากการปรับคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ ดังราย
ละเอียดปรากฏในตารางที่ 24 เนื่องจากโครงสรางอัตราคาบริการโครงสรางใหมมิไดบังคับยอน
หลัง รายไดที่เพิ่มข้ึนในปการศึกษา 2538 จึงมีไมมาก แตจะขึ้นสูระดับสูงสุดในปการศึกษา 2541 
เมื่อนักศึกษาทุกชั้นปตองเสียคาบริการตามโครงสรางใหม
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         6.5 ฐานะการแขงขันของมหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยของรัฐกํ าลังเผชิญกับพลังการแขงขัน ไมจํ าเพาะแตมหาวิทยาลัย
เอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง หากยังรวมถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติและสาขา
มหาวิทยาลัยตางประเทศดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองพยายามธํ ารงไวซึ่งความไดเปรียบ 
เชิงแขงขัน (Competitive Advantage) ของตนเองไว รายไดที่ไดจากการปรับโครงสรางอัตรา 
คาบริการอุดมศึกษาจึงไมควรนํ าไปใชจายอยางปราศจากเปาหมายหรือใชไปในทางอีลุยฉุยแฉก 
หากแตควรกํ าหนดเปาหมายอยางชัดเจนที่จะทุมการใชจายไปเพื่อธํ ารงหรือเพิ่มพูนความได
เปรียบเชิงแขงขันดังกลาวขางตนนี้
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ตารางที่ 1
รายจายคาบริการการศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2531 - 2536

(บาทตอป)

รายการ 2531 2532 2533 2534 2535 2536

1. คาหนวยกิต 1,260 1,800 1,800 1,800 1,800 3,600
2. คาบํ ารุงหองสมุด 200 400 400 400 400 400
3. คาบํ ารุงสุขภาพ 100 100 100 100 100 100
4. คาบํ ารุงกีฬา 50 50 50 50 50 50
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 50 50 50 50 50 50

      รวมคาบริการการศึกษา 1,660 2,400 2,400 2,400 2,400 4,200

ที่มา         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หมายเหตุ    (1) คาหนวยกิตในปการศึกษา 2531 เทากับหนวยกิตละ 35 บาท ในระหวางปการศึกษา 2532 - 2535 เทากับ
                   หนวยกิตละ 50 บาท และ 100 บาทในปการศึกษา 2536
                           (2)   การคํ านวณรายจายคาหนวยกิต มีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียนถัวเฉลี่ยปละ 36 หนวยกิต
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ตารางที่ 2
อัตราคาบริการการศึกษาโรงเรียนเอกชน

จํ าแนกตามระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2537

        (บาทตอป)

ระดับการศึกษา คาบริการการศึกษา

อนุบาลศึกษา 5,400
ประถมศึกษา 5,400
มัธยมศึกษาตอนตน 6,200
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,750

                ที่มา  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
                หมายเหตุ (1)   อัตราคาบริการการศึกษาในตารางนี้เปนอัตราขั้นสูงที่กํ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

              (2) โรงเรียนเอกชนที่เก็บคาเลาเรียนไมเกินอัตราที่ควบคุมมีสิทธิที่จะไดรับเงินอุดหนุนจาก
         กระทรวงศึกษาธิการ
                (3)    โรงเรียนเอกชนที่เก็บคาเลาเรียนสูงกวาอัตราที่ควบคุม จะไมไดรับเงินอุดหนุน
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ตารางที่ 3
อัตราคาบริการการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล

ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

คาบริการการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. คาบํ ารุงการศึกษา 1,000 1,000
2. คาสมัครเขาเรียน 50 50
3. คาขึ้นทะเบียน 100 100
4. คาบํ ารุงหองสมุด 200 200
5. คาบํ ารุงสุขภาพหรือหองพยาบาล 100 100
6. คาภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝกหัด หรืออุปกรณการศึกษา
    (บาทตอหนวย) 50 50
7. คาลงทะเบียนรายวิชา (บาทตอหนวย) 50 50
8. คาสอบแกตัว (บาทตอหนวย) 5 30

 ที่มา  กองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 หมายเหตุ       (1)    อัตราคาบริการการศึกษาในตารางนี้เปนอัตราขั้นสูงที่กํ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรัฐบาลแตละ
    โรงสามารถเลือกกํ าหนดอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสม
              (2)   สํ าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สมมติวา นักเรียนลงทะเบียนปละ 30 หนวยการเรียน โดยไมมีวิชาภาคปฏิบัติ
          และไมตองสอบแกตัว คาบริการการศึกษาที่จายตกปละ 2,950 บาท
               (3)  สํ าหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สมมติวา นักเรียนลงทะเบียนปละ 35 หนวยการเรียน โดยที่ขอสมมติอื่นๆ 
 เหมือนขอ (2) คาบริการการศึกษาที่จายตกปละ 3,200 บาท
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ตารางที่ 4
ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยในการผลิตบริการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมงบประมาณแผนดินและงบพิเศษของมหาวิทยาลัย

ปการศึกษา 2531 - 2536

         (บาทตอป)

ปการศึกษา ถัวเฉล่ียตอหัวนักศึกษา ถัวเฉล่ียตอ Abstract Student

2531 18,218 22,109
2532 20,525 24,513
2533 24,095 28,743
2534 28,057 30,667
2535 34,431 37,396
2536 37,079 40,123

            ที่มา           (1)  ขอมูลงบประมาณแผนดิน  จากสํ านักงบประมาณ
        (2)  ขอมูลงบพิเศษ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
        (3)  ขอมูลจํ านวนนักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

         หมายเหตุ   (1)  ไมรวมงบลงทุน
               (2) จํ านวนนักศึกษาและจํ านวน Abstract Students ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิต 
 ศึกษา
               (3)  รายจายแปรผันในการผลิตบริการอุดมศึกษาไดปรับขอมูลใหเปนปการศึกษา
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ตารางที่ 5
คาบริการการศึกษาคิดเปนรอยละของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2531 - 2536

(%)

ปการศึกษา คาบริการการศึกษา
(บาทตอป)

ตนทุนแปรผันถัวเฉล่ีย
(บาทตอป)

คาบริการการศึกษาเทียบกับ
ตนทุนแปรผันถัวเฉล่ีย

(%)

2531 1,660 22,109 7.24
2532 2,400 24,513 9.79
2533 2,400 28,743 8.35
2534 2,400 30,667 7.83
2535 2,400 37,396 6.42
2536 4,200 40,123 10.47

ที่มา   ตารางที่ 1 และ 4
หมายเหตุ         (1)  คาบริการการศึกษา รวมคาหนวยกิต (36 หนวย) คาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงสุขภาพ  คาบํ ารุงกีฬา และ
       คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา
               (2)  ตนทุนแปรผัน ไดแก รายจายจากงบดํ าเนินการในงบประมาณแผนดิน และงบพิเศษของมหาวิทยาลัย
                (3) ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย คือ ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยตอ Abstract Student รวมระดับปริญญาตรีและ
        บัณฑิตศึกษา
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ตารางที่ 6
คาหนวยกิตในนามและคาหนวยกิตที่แทจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2528 - 2537

(บาท)

ป คาหนวยกิตในนาม
(Nominal Terms)

ดัชนีราคาผูบริโภค
ป 2529 = 100

ตามราคาป  2529

คาหนวยกิตที่แทจริง
(Real Terms)

2528 35   98.2 35.64
2529 35 100.0 35.00
2530 35 102.5 34.15
2531 35 106.4 32.89
2532 50 112.1 44.60
2533 50 118.8 42.09
2534 50 125.6 39.81
2535 80 130.8 61.16
2536 100 135.1 74.02
2537 100 141.9 70.47

ที่มา        (1)  ขอมูลคาหนวยกิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
      (2)  ดัชนีราคาผูบริโภค จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ      (1)  ดัชนีราคาผูบริโภคป 2537 เปนตัวเลขประมาณการ โดยมีขอสมมติวา อัตราเงินเฟอในปนี้เทากับ 5%
                      (2)  GDP Deflator นาจะมีความเหมาะสมกวาดัชนีราคาผูบริโภคในการปรับขอมูลในตารางนี้  แตความลาชา
 ในการจัดทํ า GDP Deflator ทํ าใหไมสามารถนํ ามาคํ านวณได
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ตารางที่ 7
คาบํ ารุงประเภทตางๆ คํ านวณตามราคาป 2529

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2528 - 2537

คาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงสุขสภา
พนักศึกษา

คาบํ ารุงกีฬา คาบํ ารุงกิจกรรม
ป

ดัชนีราคา
ผูบริโภคป
2529 =100 ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง

2528 98.2 100 102 50 51 50 51 80 81
2529 100.0 200 200 50 50 50 50 80 80
2530 102.5 200 195 50 49 50 49 100 98
2531 106.4 200 188 50 47 50 47 100 94
2532 112.1 400 357 50 45 50 45 100 89
2533 118.8 400 337 50 42 50 42 100 84
2534 125.6 400 318 50 40 50 40 100 80
2535 130.8 400 306 50 38 50 38 100 76
2536 135.1 400 296 50 37 50 37 100 74
2537 141.9 400 282 50 35 50 35 100 70

ที่มา           (1)   ขอมูลคาบํ ารุงประเภทตางๆ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
        (2)   ดัชนีราคาผูบริโภค จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย

หมายเหตุ        (1)    ดัชนีราคาผูบริโภคป 2537 เปนตัวเลขประมาณการ โดยมีขอสมมติวา อัตราเงินเฟอในปนี้เทากับ 5%
                        (2)  GDP Deflator  นาจะมีความเหมาะสมกวาดัชนีราคาผูบริโภคในการปรับขอมูลในตารางนี้ แตความลาชา 
 ในการจัดทํ า GDP Deflator ทํ าใหไมสามารถนํ ามาคํ านวณได
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ตารางที่ 8
การเปรียบเทียบอัตราคาบริการการศึกษา

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ปการศึกษา 2537

(บาทตอหนวยกิต)

สถาบันอุดมศึกษา คาหนวยกิต
(ภาคปกติ/ฤดูรอน)

คาหนวยกิตวิชา
ประเภทปฏิบัติ

(ภาคปกติ/ฤดูรอน)

คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย/
คณะ(บาทตอป)

  1. ธรรมศาสตร 100/150 100-200 -
  2. เกษตรศาสตร 60/80 120-180 1,000
  3. ขอนแกน 30/60 60 -
  4. จุฬาลงกรณ 100/200 200/400 850
  5. เชียงใหม 40/75 100/75 650
  6. มหิดล 100/200 200/400 2,000
  7. ศรีนครินทรวิโรฒ 60-150 50-200 800
  8. ศิลปากร 70/140 100/200 400
  9. สงขลานครินทร 70/200 ไมมีขอมูล 1,200(1,500)
10. ABAC 700-2,000 - 2,500
11. กรุงเทพ 650-2,000 1,000-2,000 2,000
12.  หอการคาไทย 650-1,200 - 5,000
13. ธุรกิจบัณฑิตย 600-2,000 - 500
14. รังสิต 800-5,000 - 3,000

ที่มา         รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ          (1)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาหนวยกิตวิชาประเภทปฏิบัติแตกตางไปตามสาขาวิชา อัตราที่เรียกเก็บเปน
   อัตราที่เพิ่มเติมจากอัตราปกติ   

(2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเก็บคาหนวยกิตวิชาประเภทปฏิบัติแตกตางกันระหวางสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร (หนวยกิตละ 120 บาท) กับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หนวยกิตละ 180 บาท)

(3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก็บคาหนวยกิตแตกตางไปตามสาขา ทั้งวิชาบรรยาย วิชาภาคปฏิบัติ และวิชาฝก
สอน/ฝกงาน

(4) มหาวิทยาลัยศิลปากรเก็บคาหนวยกิตสํ าหรับวิชาประสบการณวิชาชีพในสาขาเภสัชศาสตรหนวยกิตละ 300 
บาท
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(5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเก็บคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยเปนรายภาค ภาคปกติภาคละ 600 บาท และภาคฤดูรอน 
300 บาท

(6) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 700 บาทในสาขาวิชาสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร จนถึงหนวยกิตละ 2,000 บาทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร

(7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 650 บาทในกรณีทั่วไป จนถึง
หนวยกิตละ 1,000 บาทในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมไฟฟา  และหนวยกิตละ 2,000 บาท 
ในวิชาศิลปนิพนธ

(8) มหาวิทยาลัยหอการคาเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 650 บาทในกรณีทั่วไป จน
ถึงหนวยกิตละ 1,100 บาทในสาขาวิศกรรมศาสตร และหนวยกิตละ 1,200 บาทในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

(9) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชาตั้งแตหนวยกิตละ 600 บาทในกรณีทั่วไป จน
ถึงหนวยกิตละ 2,000 บาทในสาขาวิศวกรรมศาสตร

(10) มหาวิทยาลัยรังสิตเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ต้ังแตหนวยกิตละ 800 บาทในสาขาวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ไปจนถึงหนวยกิตละ 5,000 บาทในสาขาวิชาแพทยศาสตร
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ตารางที่ 9
การเปรียบเทียบอัตราคาบํ ารุงประเภทตาง ๆ

ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

สถาบัน
คาบํ ารุงสุขภาพ

(บาทตอป)
คาบํ ารุงกีฬา
(บาทตอป)

คาบํ ารุงกิจกรรม
(บาทตอป)

คาบํ ารุงหองสมุด
(บาทตอป)

  1. ธรรมศาสตร 50 50 100 400
  2. เกษตรศาสตร - - 100 600
  3. ขอนแกน 200 100 120 150
  4. จุฬาลงกรณ - - 350 500
  5. เชียงใหม 140(190) 100 100 500
  6. มหิดล 700 - 600 300
  7. ศรีนครินทรวิโรฒ - 200 200 600
  8. ศิลปากร 200 - 300 400
  9. สงขลานครินทร 200 - 200 440-600

(550-750 )
10. ABAC 100 - - -
11. กรุงเทพ 400 1,000 1,200 1,000
12.  หอการคาไทย - - - -
13. ธุรกิจบัณฑิตย 300 200 600 400
14. รังสิต - - - -

ที่มา            รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ             (1)    มหาวิทยาลัยเชียงใหมเก็บคาบํ ารุงสุขภาพเปนรายภาค ภาคปกติ 70 บาท และภาคฤดูรอน 50 บาท

(2) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแยกแยะรายการระดับมหาวิทยาลัยกับระดับคณะ
(200 + 150)

(3) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบดวยรายการ "คากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา" (500 
บาท) กับรายการคากิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ (100 บาท)

(4) คาบํ ารุงหองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลาแตกตางไปตามสาขาวิชาและแตกตางไปตามภาคการศึกษา โดยที่
ภาคฤดูรอนเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาคปกติ

(5) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยรวมรายการคาบํ ารุง
สโมสรนักศึกษา และคาบํ ารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตารางที่ 10
การเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ

มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปการศึกษา  2537

(บาทตอภาค หรือตอป)

สถาบัน คาธรรมเนียมพิเศษ

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     -  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000 บาทตอภาค
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     2.1  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000 บาทตอภาค
     2.2  คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยและคณะอุตสาหกรรมเกษตร 750 บาทตอภาค
     2.3  คณะเกษตรศาสตร คณะประมง และคณะวนศาสตร 400 บาทตอภาค
     2.4  คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
            คณะมนุษยศาสตร และคณะศึกษาศาสตร 250 บาทตอภาค
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
     3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000  บาทตอภาค
     3.2  คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 5,000  บาทตอภาค
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     -  คณะวิศวกรรมศาสตร 5,000  บาทตอภาค

2,000 บาทในภาคฤดูรอน
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    5.1  เทคโนโลยีและศิลปกรรมศาสตร 2,500  บาทตอภาค
    5.2  กายภาพบํ าบัด แพทยศาสตรและวัสดุศาสตร 5,000  บาทตอภาค
    5.3  วิศวกรรมศาสตร 10,000  บาทตอภาค
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
    -  สถาปตยกรรมศาสตร 20,000  บาทตอป
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
     -  วิศวกรรมศาสตร 5,000  บาทตอภาค

ที่มา รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกรายการนี้วา "คาบํ ารุงสาขาวิชา"
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ตารางที่ 11
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

ธรรมศาสตร จุฬาลงกรณ เกษตรศาสตร มหิดล

1. คาหนวยกิต 3,600 3,600 2,160 3,600
2. คาบํ ารุงหองสมุด 400 500 600 300
3. คาบํ ารุงสุขภาพ 100 - - 700
4. คาบํ ารุงกีฬา 50 - - -
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 50 350 100 600
6. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย - 850 1,000 2,000
7. คาธรรมเนียมพิเศษ (10,000) - 500* -

รวมคาบริการการศึกษา 4,200
(14,200)

5,300 4,360 7,200

หมายเหตุ  (1)  คาบริการการศึกษาคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลาลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิตในภาคการศึกษา
 ปกติ ไมลงทะเบียนในภาคฤดูรอน และไมลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติ
             (2)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร
                 (3)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแตกตางไปตามสาขาวิชา (ดูตารางที่ 10 ) ขอมูลในตารางนี้
  จํ ากัดเฉพาะสาขาสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร เมื่อคํ านึงถึงคาธรรมเนียมพิเศษที่แตกตางกัน คาบริการการ
 ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนดังนี้
                  (ก)  วิศวกรรมศาสตร             13,860  บาทตอป
                  (ข)  วิทยาศาสตร สัตวแพทย  และอุตสาหกรรมเกษตร      5,360  บาทตอป
                  (ค)  เกษตรศาสตร ประมง และวนศาสตร      4,660  บาทตอป
                                  (ง)  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    4,360  บาทตอป
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ตารางที่ 11  (ตอ)
 (บาทตอป)

มศว. ศิลปากร ขอนแกน เชียงใหม สงขลา

1. คาหนวยกิต   2,160* 2,520 1,080 1,440 2,520

2. คาบํ ารุงหองสมุด 600 400 150 500          440*

3. คาบํ ารุงสุขภาพ - 200 200 190 200
4. คาบํ ารุงกีฬา 200 - 100 100 -
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 120 100 200
6. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 800 400 - 650 1,200
7. คาธรรมเนียมพิเศษ (5,000)* -  (10,000)* (12,000)* -

3,960 3,820 1,650 2,980 4,560รวมคาบริการการศึกษา
 (8,960) (11,650)  (14,980)

หมายเหตุ    (4)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา การคํ านวณ ในตารางนี้ยึดถืออัตราตํ่ าสุด
 คือหนวยกิตละ 60 บาท (ดูตารางที่ 8 ) นอกจากนี้ ยังเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแตกตางตามสาขาวิชาอีกดวย
 (ดูตารางที่ 10) คาบริการการศึกษาจํ าแนกตามสาขาวิชาเปนดังนี้
                  (ก) สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และพลศึกษา          3,960  บาทตอป
                  (ข) วิทยาศาสตร ไมต่ํ ากวา                    4,320  บาทตอป
                  (ค) เทคโนโลยี  ไมต่ํ ากวา                     9,320  บาทตอป
                  (ง) ศิลปกรรมศาสตร ไมต่ํ ากวา           10,400  บาทตอป
                  (จ) วัสดุศาสตร  ไมต่ํ ากวา                                  14,320  บาทตอป
                  (ฉ) แพทยศาสตร ไมต่ํ ากวา                      17,200  บาทตอป
                  (ช) วิศวกรรมศาสตร ไมต่ํ ากวา              27,200 บาทตอป

(5) ในกรณีทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเสียคาบริการการศึกษาปละ 1,650 บาท เฉพาะสาขาวิศวกรรม
   ศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรเสียปละ 11,650 บาท
             (6) ในกรณีทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเสียคาบริการการศึกษาปละ 2,980 บาท เฉพาะสาขาวิศวกรรม
   ศาสตรเสียปละ 14,980 บาท
             (7)  คาบํ ารุงหองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีอัตราแตกตางตามสาขาวิชา โดยที่อัตราตํ่ าสุด 440 บาทตอ 
 ปเปนอัตราสํ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อนึ่ง หากนักศึกษาลงทะเบียนในภาค 
 ฤดูรอนจะตองเสียคาบํ ารุงมหาวิทยาลัยและคาบํ ารุงหองสมุดเพิ่มเติม
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ตารางที่ 12
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน
ปการศึกษา 2537

(บาทตอป)

ABAC กรุงเทพ หอการคา ธุรกิจบัณฑิต รังสิต

1. คาหนวยกิต 25,200 23,400 23,400 21,600 28,800
2. คาบํ ารุงหองสมุด - 1,000 - 400 -
3. คาบํ ารุงสุขภาพ 100 400 - 300 -
4. คาบํ ารุงกีฬา - 1,000 - 200 -
5. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา - 1,200 - 600 -
6. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,000 5,000 500 3,000
7. คาธรรมเนียมพิเศษ - - - - -
     รวมคาบริการการศึกษา 27,800 29,000* 28,400 23,600 31,800*

ที่มา รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
หมายเหตุ    (1) คาบริการการศึกษาคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลาลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิตในภาคการ 
 ศึกษาปกติ ไมลงทะเบียนภาคฤดูรอน และไมลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติ
             (2) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสํ าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร 
     จะสูงกวาตัวเลขในตารางเกือบสองเทา เนื่องจากเก็บคาหนวยกิต 1,000 บาท เทียบกับ 650 บาทในสาขา 
         วิชาอื่น ๆ
             (3) ตัวเลขของมหาวิทยาลัยรังสิตเปนคาบริการสํ าหรับนักศึกษาในปแรกซ่ึงเก็บหนวยกิตละ 800 บาท  
             โดยที่วิชาประจํ าคณะเก็บหนวยกิตละ 1,000 - 1,500 บาท ดังนั้นคาบริการการศึกษาสํ าหรับนักศึกษาชั้น 
 ปสูงตกปละ 39,000 - 57,000 บาท ยกเวนสาขาแพทยศาสตร ซ่ึงจะสูงกวานี้กวา 4 เทา
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ตารางที่ 13
คาบริการและดัชนีคาบริการอุดมศึกษา

ปการศึกษา  2537

(บาทตอป และ ABAC สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร = 1.00)

สถาบันอุดมศึกษา คาบริการการศึกษา ดัชนีคาบริการการศึกษา
(ABAC = 1.00)

ก. ภาครัฐบาล
    1. ธรรมศาสตร
        1.1  วิศวกรรมศาสตร 14,200 0.51
        1.2  สาขาวิชาอื่น 4,200 0.15
    2. เกษตรศาสตร
        2.1  วิศวกรรมศาสตร 13,860 0.50
        2.2  วิทยาศาสตร สัตวแพทย และ
                อุตสาหกรรมเกษตร

5,360 0.19

        2.3   เกษตรศาสตร ประมงและวนศาสตร 4,660 0.17
        2.4   สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 4,360 0.16
   3. ขอนแกน
       3.1  วิศวกรรมศาสตร 11,650 0.42
       3.2  คอมพิวเตอร 11,650 0.42
       3.3  สาขาวิชาอื่น ๆ 1,650 0.06
    4. จุฬาลงกรณ 5,300 0.19
    5. เชียงใหม
        5.1  วิศวกรรมศาสตร 14,980 0.54
        5.2  สาขาวิชาอื่น ๆ 2,980 0.11
    6. มหิดล 7,200 0.26
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ตารางที่ 13 (ตอ)

(บาทตอป และ ABAC สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร = 1.00)

สถาบันอุดมศึกษา คาบริการการศึกษา ดัชนีคาบริการการศึกษา
(ABAC = 1.00)

  7. ศรีนครินทรวิโรฒ
     7.1  สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและพลศึกษา 3,960 0.14
     7.2  วิทยาศาสตร 4,320 0.15
     7.3  เทคโนโลยี 9,320 0.33
     7.4  ศิลปกรรมศาสตร 10,400 0.37
     7.5  วัสดุศาสตร 14,320 0.51
     7.6  แพทยศาสตร 17,200 0.62
     7.7  วิศวกรรมศาสตร 27,200 0.98
  8. ศิลปากร
     8.1  เภสัชศาสตร 5,890 0.21
     8.2  สาขาวิชาอื่น ๆ 3,820 0.14
  9. สงขลานครินทร 4,560 0.16
ข. ภาคเอกชน

 10. ABAC 27,800 1.00
 11. กรุงเทพ 29,000 1.04
 12. หอการคา 28,400 1.02
 13. ธุรกิจบัณฑิตย 23,600 0.85
 14. รังสิต 37,200 1.34

ที่มา  ตารางที่ 11 และ 12
หมายเหตุ     (1)  คาบริการการศึกษาที่ปรากฏในตารางนี้เปนประมาณการขั้นตํ่ า ความจํ ากัดของเวลาทํ าใหไมสามารถหา
   ขอมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมาใชประกอบการคํ านวณได ดังนั้น การคํ านวณในกรณี
 ทั่วไปจึงมิไดคํ านึงถึงวิชาภาคปฏิบัติ ซ่ึงมีคาหนวยกิตสูงกวาวิชาบรรยาย

(2)  คาบริการเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร คํ านวณโดยมีขอสมมติวาวิชาภาคปฏิบัติมีจํ านวน 25 %
       ของหลักสูตร

               (3)  คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในตารางนี้ จํ ากัดเฉพาะสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
 มนุษยศาสตร
               (4)  คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต คํ านวณโดยมีขอสมมติวา วิชาพื้นฐานมีจํ านวน 25% ของ
 จํ านวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร



141

ตารางที่ 14
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540

2537 2538 2539 2540

ก. อัตราคาบริการการศึกษา
    1. คาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
        (บาทตอหนวยกิต)
       1.1 ภาคการศึกษาปกติ 100 200 250 300
       1.2 ภาคฤดูรอน 150 300 375 450
    2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชา
       ที่ตองใชหองปฏิบัติการหรือ
       เครื่องมือพิเศษ
       (บาทตอวิชา เพิ่มเติมจากขอ 1) 100-200 150-250 200-300 250-350
   3. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
        พัฒนา (บาทตอป)

- 1,800 ถึง
9,000

3,600 ถึง
10,800

5,400 ถึง
12,600

ข. อัตราคาบํ ารุง
    4. คาบํ ารุงสุขภาพ 50 100 200 400
    5. คาบํ ารุงกีฬา 50 100 200 400
    6. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 100 200 300 400
    7. คาบํ ารุงหองสมุด 400 500 650 800
    8. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย
        8.1 คาสาธารณูปการ - 100 200 300
        8.2 คาอุปกรณการเรียนการสอน - 100 200 300
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ตารางที่ 14 (ตอ)

2537 2538 2539 2540

ค. อัตราคาธรรมเนียม
  10. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
        (ชํ าระครั้งเดียว) 200 300 400 500
  11. คาประกันอุบัติเหตุ
        (บาทตอป) 100 150 200 250
  12. คารักษาสถานภาพนักศึกษา
        (บาทตอภาคการศึกษา) 100 200 300 400
  13. คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณี
        ถูกพักการศึกษา 200 400 600 800
  14. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
        ภายหลังจากถูกลบชื่อตามขอบังคับ
       วาดวยวินัยนักศึกษา 200 400 600 800
  15. คาเอกสารการลงทะเบียน
        15.1 ภาคแรกที่เขาศึกษา 185 200
        15.2 ภาคการศึกษาปกติ 10 20
        15.3 ภาคฤดูรอน 5 10
  16. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร 400 500 600 700
  17. คาใบรับรองผลการศึกษา
        (บาทตอชุด) 10 20 30 40
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ตารางที่ 15
เปาหมายคาบริการการศึกษาที่ตองการเก็บเพิ่มเติม

เพื่อเปนฐานในการกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
จํ าแนกตามสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา  2538 - 2540
(บาทตอหนวยกิต)

กลุมวิชา 2538 2539 2540

กลุม (ก) 400 450 500
    แพทยศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
กลุม (ข) 200 250 300
    พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา)
    ศาสตรคอมพิวเตอร
กลุม (ค) 150 200 250
    เศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน
    ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
    ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
    ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
กลุม (ง) 100 150 200
    นิติศาสตร รัฐศาสตร (ทุกสาขาวิชา)
    จิตวิทยา  การละคอน สถิติ
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
    คณิตศาสตรประยุกต
กลุม (จ) 50 100 150

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะหศาสตร(ทุกสาขาวิชา)
ภาษารัสเซีย ภาษาศาสตร
ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร
ปรัชญา  คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยีชนบท
เทคโนโลยีการเกษตรเคมี
ฟสิกสอิเล็กทรอนิคส เทคโนโลยีชีวภาพ
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ตารางที่ 16
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของกลุมวิชาตาง ๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา  2538 - 2540

(บาทตอป)

กลุมวิชา 2538 2539 2540

กลุม  (ก) 14,400 16,200 18,000
(ข) 7,200 9,000 10,800
(ค) 5,400 7,200 9,000
(ง) 3,600 5,400 7,200
(จ) 1,800 3,600 5,400

หมายเหตุ  (1)  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา = อัตราคาธรรมเนียมประจํ ากลุมวิชา x 36
             (2)  การคํ านวณมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียนลักษณะวิชาถัวเฉลี่ยปละ 36 หนวยกิต
             (3)  อัตราคาธรรมเนียมประจํ ากลุมวิชามาจากตารางที่ 15
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ตารางที่ 17
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํ าแนกตามสาขาวิชา

ปการศึกษา 2538 - 2540
                                 (บาทตอป)

สาขาวิชา 2538 2539 2540

  1. นิติศาสตร 3,600 5,400 7,200
  2. พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา) 7,200 9,000 10,800
  3. รัฐศาสตร (ทุกสาขา) 3,600 5,400 7,200
  4. เศรษฐศาสตร 5,400 7,200 9,000
  5. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,800 3,600 5,400
  6. สังคมสงเคราะหศาสตร(ทุกสาขาวิชา) 1,800 3,600 5,400
  7. วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 5,400 7,200 9,000
  8. ศิลปศาสตร

-  จิตวิทยา 3,600 5,400 7,200
-  ภาษาฝรั่งเศส 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาเยอรมัน 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาญี่ปุน 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาจีน 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาอังกฤษ 5,400 7,200 9,000
-  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 5,400 7,200 9,000
-  ภาษารัสเซีย 1,800 3,600 5,400
-  ภาษาศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ภาษาไทย 1,800 3,600 5,400
-  การละคอน 3,600 5,400 7,200
-  บรรณารักษศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ภูมิศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ประวัติศาสตร 1,800 3,600 5,400
-  ปรัชญา 1,800 3,600 5,400
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ตารางที่ 17 (ตอ)
(บาทตอป)

สาขาวิชา 2538 2539 2540

  9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  9.1  ศาสตรคอมพิวเตอร 7,200 9,000 10,800
  9.2  สถิติ 3,600 5,400 7,200
  9.3  คณิตศาสตร 1,800 3,600 5,400
  9.4  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1,800 3,600 5,400
  9.5  วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,800 3,600 5,400
  9.6  เทคโนโลยีชนบท 1,800 3,600 5,400
  9.7  เทคโนโลยีการเกษตร 1,800 3,600 5,400
  9.8  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 3,600 5,400 7,200
  9.9  เคมี 1,800 3,600 5,400
9.10 คณิตศาสตรประยุกต 3,600 5,400 7,200
9.11 ฟสิกซอิเล็กทรอนิกส 1,800 3,600 5,400
9.12 เทคโนโลยีชีวภาพ 1,800 3,600 5,400

10. วิศวกรรมศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 14,400 16,200 18,000
11. แพทยศาสตร 14,400 16,200 18,000
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ตารางที่ 18
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ 2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 14,400 16,200 18,000

           รวม 22,700 26,950 42,200

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ    (1)  คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                    (2)  กลุม (ก) ประกอบดวยสาขาวิชาแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
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ตารางที่ 19
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ข)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ   2538    2539      2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 7,200 9,000 10,800
           รวม 15,500 19,750 24,200

ที่มา         ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ          (1)  คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                          (2)  กลุม (ข) ประกอบดวยสาขาวิชาพาณิชยศาสตรและการบัญชี  และศาสตรคอมพิวเตอร
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ตารางที่ 20
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ค)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ    2538     2539  2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 5,400 7,200 9,000

           รวม 13,700 17,950 22,400

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1)  คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                (2) กลุม (ค) ประกอบดวยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษา 
       เยอรมัน ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาวรรณคดีอังกฤษ
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ตารางที่ 21
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ง)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ    2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3,600 5,400 7,200

           รวม 11,900 16,150 20,600

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1)   คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
                (2)  กลุม (ง) ประกอบดวยสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา การละคอน สถิติ  วิทยาศาสตรและ 
 เทคโนโลยีการอาหาร และคณิตศาสตรประยุกต
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ตารางที่ 22
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (จ)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2538 - 2540

(บาทตอป)

รายการ 2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 7,200 9,000 10,800
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 500 650 800
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 100 200 400
4.  คาบํ ารุงกีฬา 100 200 400
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 200 300 400
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 200 400 600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 1,800 3,600 5,400

               รวม 10,100 14,350 18,800

ที่มา    ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1)     คาหนวยกิตคํ านวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป

(2) กลุม (จ) ประกอบดวยสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ภาษารัสเซีย  
ภาษาศาสตร ภาษาไทย บรรณารักษศาสตร ภูมิศาสตรประวัติศาสตร ปรัชญา คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ  
เคมี และฟสิกซอิเล็กทรอนิกส
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ตารางที่ 23
คาบริการการศึกษาเทียบกับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540

2538 2539 2540

1. ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย (บาทตอป) 50,925 57,372 64,636

2. คาบริการการศึกษา (บาทตอป)
กลุม (ก) 22,700 26,950 42,200
กลุม (ข) 15,500 19,750 24,200
กลุม (ค) 13,700 17,950 22,400
กลุม (ง) 11,900 16,150 20,600
กลุม (จ) 10,100 14,350 18,800

3. คาบริการการศึกษาคิดเปนรอยละของ
    ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย

กลุม (ก) 44.57 46.97 65.29
กลุม (ข) 30.44 34.42 37.44
กลุม (ค) 26.90 31.29 34.66
กลุม (ง) 23.37 28.15 31.87
กลุม (จ) 19.83 25.01 29.09

ที่มา (1)   ประมาณการตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยระหวางปการศึกษา 2531 - 2536 มาจากตารางที่ 4
(2)   คาบริการการศึกษา กลุม (ก) ถึงกลุม (จ) มาจากตารางที่ 18 และตารางที่ 22

หมายเหตุ        (1)   ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยเปนตัวเลขถัวเฉลี่ยตอ Abstract Student ตนทุนแปรผันครอบคลุมรายจายจาก
        งบประมาณแผนดินและงบพิเศษของมหาวิทยาลัย สวนจํ านวน Abstract Student ครอบคลุมระดับ
         ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
              (2)   ประมาณการตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยคํ านวณโดยมีขอสมมติวา มีอัตราการเติบโตปละ 12.66 % ซ่ึงเปน
 อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระหวางป 2532 - 2536
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ตารางที่ 24
ประมาณการรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540

                                 (ลานบาท)

รายการ 2538 2539 2540

1.  คาหนวยกิต 10.800 27.000 48.600
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 0.300 1.050 2.250
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 0.150 0.600 1.650
4.  คาบํ ารุงกีฬา 0.150 0.600 1.650
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 0.300 0.900 1.800
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย 0.600 1.800 3.600
7.  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 15.363 51.489 62.289

              รวม 27.663 83.439 121.839

ที่มา ประมาณการจากตารางที่ 18 ถึง 22
หมายเหตุ  ประมาณการจากจํ านวนนักศึกษารับเขาปละ 3,000 คน เปนประมาณการขั้นตํ่ า โดยไมรวมการศึกษาภาค 
 ฤดูรอนและการศึกษาวิชาภาคปฏิบัติ
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ภาคผนวก

มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการปรับโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปการศึกษา 2538

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 มีมติใหปรับ
อัตราคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังรายละเอียดตอไปนี้

ก. การปรับคาบริการอุดมศึกษา
1. อนุมัติปรับคาบริการอุดมศึกษาทุกรายการในปการศึกษา 2538 ดังรายละเอียดใน 

ตารางผนวกที่ 1
2. อนุมัติเก็บคาบริการอุดมศึกษารายการใหม 2 รายการในปการศึกษา 2538 คือ
    2.1  คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
    2.2  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ 2 และ 3
ข.  การบังคับใชโครงสรางใหม

1. คาบริการการศึกษาอัตราใหมใหบังคับใชกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรนับต้ังแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป โครงสรางที่ปรับเปลี่ยนใหมจะบังคับใชกับ 
นักศึกษาใหมที่เขามหาวิทยาลัยและบังคับใชตลอดอายุขัยความเปนนักศึกษา โดยไมบังคับใช
ยอนหลัง

2. บรรดาคาบํ ารุงในหมวด (ข) ใหเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนในทุก
สาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยที่คาบํ ารุงเหลานี้ถือ
เปนรายไดของมหาวิทยาลัยสวนกลาง

ค. เงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ
(1) คาหนวยกิต คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย และบรรดาคาธรรมเนียมในหมวด (ค) ใน 

ตารางที่ 1 ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนํ าไปใชในการใดก็ได
(2) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจักตองแบงปนระหวางมหาวิทยาลัย 

สวนกลางกับคณะ/สาขาวิชาในสัดสวน 30 ตอ 70
    (2.1) มหาวิทยาลัยจะกันเงินอยางนอยรอยละ 5 ของคาธรรมเนียมการศึกษา 

เพื่อการพัฒนาหรือจํ านวนไมนอยกวาปละ 1 ลานบาท เพื่อนํ าเขากองทุนมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร
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    (2.2) คณะ/สาขาวิชาที่ตองการใชรายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้จักตองเสนอ 
แผนงานพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อขอความเห็นชอบ
       (2.3) สํ านัก/สถาบัน/ หรือคณะ/สาขาวิชาที่ไมมีหรือมีรายไดจากคาธรรมเนียมนี้
นอย อาจเสนอแผนงานพัฒนาเพื่อใชงบพัฒนาจากสวนกลาง

อนึ่ง เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษอยูกอนแลว การปรับ 
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาครั้งนี้ อนุโลมใหคณะวิศวกรรมศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
ไวเต็ม 100% ตอเมื่อการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งตอไป จึงจะนํ าคณะ
วิศวกรรมศาสตรเขาสูระบบ 70 ตอ 30

(3)  รายไดจากคาบํ ารุงสุขภาพจักตองนํ าไปใชจัดบริการการแพทยสํ าหรับนักศึกษา
(4)   รายไดจากคาบํ ารุงกีฬาจักตองนํ าไปจัดสรรบริการกีฬาแกนักศึกษา
(5) รายไดจากคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาจักตองนํ าไปใชในการประกอบกิจกรรมทั้ง

ในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา
(6) รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดจักตองนํ าไปใชจายในดานการหองสมุด อนึ่ง  

รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดสวนที่เกินกวาที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2537 ตลอดชวงปการศึกษา 
2538-2540 จักตองกันสํ าหรับใชจายในการจัดและพัฒนาระบบหองสมุดในอาคารธรรมศาสตร  
60 ป

(7) มหาวิทยาลัยจะกันเงินรายไดจากคาหนวยกิตประมาณรอยละ 10 มาจัดสรร
เปนทุนการศึกษาสํ าหรับนักศึกษายากจน

ง. เรื่องอื่นๆ
ขออนุมัติแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

2514 ขอ 10 เปนดังนี้
"ขอ 10 คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมที่นักศึกษาจะตองชํ าระใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาชั้นปริญญาตรี"
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ตารางผนวกที่ 1
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538

2537 2538
ก. อัตราคาบริการ
1. คาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา (บาทตอหนวยกิต)

1.1  ภาคการศึกษาปกติ 100 200
1.2  ภาคฤดูรอน 150 300

2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชาที่ตองใชหองปฏิบัติการหรือ
     เครื่องมือพิเศษ (บาทตอวิชา เพิ่มเติมจากขอ 1) 100-200 150-250
3. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (บาทตอภาคการศึกษา) - 1,500-5,000
ข. อัตราคาบํ ารุง
4. คาบํ ารุงสุขภาพ 50 100
5. คาบํ ารุงกีฬา 50 100
6. คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 100 200
7. คาบํ ารุงหองสมุด 400 750
8. คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย

8.1  คาสาธารณูปการ - 100
8.2  คาอุปกรณการเรียนการสอน - 100

ค. อัตราคาธรรมเนียม
10. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ชํ าระครั้งเดียว) 200 300
11. คาประกันอุบัติเหตุ (บาทตอป) 100 150
12. คารักษาสถานภาพนักศึกษา (บาทตอภาคการศึกษา) 100 200
13. คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีถูกพักการศึกษา 200 400
14. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจากถูกลบชื่อตาม
      ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา 200 400
15. คาเอกสารการลงทะเบียน

15.1  ภาคแรกที่เขาศึกษา 185 200
15.2  ภาคการศึกษาปกติ 10 20
15.3  ภาคฤดูรอน 5 10

16. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร 400 500
17. คาใบรับรองผลการศึกษา (บาทตอชุด) 10 20
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ตารางผนวกที่ 2
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของกลุมวิชาตางๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538

(บาทตอภาคการศึกษาปกติ)

กลุมวิชา 2538

กลุม  (ก) 5,000
         (ข) 3,000
          (ค) 2,000
         (ง) 1,500

    หมายเหตุ   กลุม (ก)  ประกอบดวยแพทยศาสตร  และวิศวกรรมศาสตร
กลุม (ข)  ประกอบดวยพาณิชยศาสตรและการบัญชี  และศาสตรคอมพิวเตอร
กลุม (ค)  ประกอบดวยเศรษฐศาสตร และวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
กลุม (ง) ประกอบดวยนิติศาสตร รัฐศาสตร ศิลปศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
              สังคมสงเคราะหศาสตร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ยกเวนศาสตร 
              คอมพิวเตอร)
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ตารางผนวกที่ 3
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํ าแนกตามสาขาวิชา
ปการศึกษา 2538

(บาทตอภาคการศึกษาปกติ)

สาขาวิชา 2538

  1.  นิติศาสตร 1,500
  2.  พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา) 3,000
  3.  รัฐศาสตร (ทุกสาขา) 1,500
  4.  เศรษฐศาสตร 2,000
  5.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,500
  6.  สังคมสงเคราะหศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 1,500
  7.  วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 2,000
  8.  ศิลปศาสตร 1,500
  9.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 9.1  ศาสตรคอมพิวเตอร 3,000
 9.2  สาขาวิชาอื่นๆ 1,500

10.  วิศวกรรมศาสตร (ทุกสาขาวิชา) 5,000
11.  แพทยศาสตร 5,000
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ตารางภาคผนวกที่ 4
การเปลี่ยนแปลงคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปการศึกษา 2538

(บาทตอป)

2538
รายการ 2537 ก ข ค ง

1.  คาหนวยกิต 3,600 7,200 7,200 7,200 7,200
2.  คาบํ ารุงหองสมุด 400 750 750 750 750
3.  คาบํ ารุงสุขภาพ 50 100 100 100 100
4.  คาบํ ารุงกีฬา 50 100 100 100 100
5.  คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 100 200 200 200 200
6.  คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย - 200 200 200 200
7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (10,000) 10,000 6,000 4,000 3,000

       รวมคาบริการการศึกษา 4,200

(14,200)

18,550 14,550 12,550 11,550

หมายเหตุ  ในปการศึกษา 2537 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้นที่มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
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รัฐธรรมนูญกับนโยบายอัตราคาเลาเรียน0

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 วรรคแรก มีบทบัญญัติ
วา

“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป 
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”

บทบัญญัติดังกลาวนี้ นอกจากกํ าหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 12 ป  
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพแลว ยังกํ าหนดอยางชัดเจนวา ตองไมเก็บคาใชจาย  
ความขอนี้ยอมมีนัยสํ าคัญวา รัฐจักตองไมเก็บคาเลาเรียนสํ าหรับการศึกษาตั้งแตระดับประถม
ศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ดวยเหตุที่บทบัญญัติในเรื่องนี้อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชน 
ชาวไทย (หมวด 3)  รัฐมิอาจหลีกเลี่ยงในการใหสิทธิในการรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานชนิด 
ไดเปลาของชนชาวไทยได

สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนระยะเวลา 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย
ปรากฏ ตอมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังความในมาตรา 10 กฎหมาย
ฉบับนี้กํ าหนดเงื่อนเวลาไววา  ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มีผลบังคับใช  รัฐบาลจักตองจัดสรรบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและอยางมีคุณภาพ (มาตรา 72)

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา ดํ าริที่จะเลิกเก็บคาเลาเรียนในป 
การศึกษา 2543 ในทันทีที่ความดํ าริดังกลาวปรากฏเปนขาว เสียงทักทวงจากผูบริหารโรงเรียน 
ก็ดังขรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดใหญ  เนื่องเพราะคาเลาเรียน คาบํ ารุงการศึกษา และ
คาบริการอื่นๆเปนรายไดของโรงเรียน ซึ่งไมตองนํ าสงคลัง รายไดเหลานี้รวมกับเงินบริจาคเปน
ทรัพยากรทางการเงินที่สํ าคัญของโรงเรียน ลํ าพังแตงบประมาณแผนดินไมเพียงพอแกการเพิ่มพูน
คุณภาพของบริการการศึกษา

การกํ าหนดใหประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมเสีย 
คาใชจาย  มีผลกระทบโดยตรงตอภาครัฐบาล  งบประมาณดานการศึกษาจะตองเพิ่มข้ึนอีกมาก  
                                                                                
0  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนพฤษภาคม
  2543
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อยางนอยอีก 2-3 เทาของระดับที่เปนอยูในปจจุบัน  ในดานหนึ่ง รัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนรัฐบาลเพื่อชดเชยรายไดนอกงบประมาณที่ขาดหายไป มิฉะนั้นโรงเรียนรัฐบาลมิอาจ
ธํ ารงการผลิตบริการการศึกษาในปริมาณและคุณภาพระดับเดิมได ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาล 
ตองขยายระบบโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน หรือมิฉะนั้นก็ตองจายเงินอุดหนุน
แกนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เพราะบัดนี้ราษฎรมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไมตองเสียคาใชจาย

การกํ าหนดใหประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย  
มีผลกระทบตอโรงเรียนเอกชนโดยตรง แมวาโรงเรียนเอกชนจะมีชีวิตสืบตอมาได หากรัฐบาล 
เลือกใชวิธีจายเงินอุดหนุนแกนักเรียนในโรงเรียนเอกชน กระนั้นก็ตาม หากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จายอยูในระดับต่ํ ากวาคาเลาเรียนที่โรงเรียนเอกชนจัดเก็บ  บรรดานักเรียนที่อยูในโรงเรียนเอกชน
ยอมเรียกรองขอเขาโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งสรางแรงกดดันใหรัฐบาลตองขยายระบบโรงเรียน บทบาท
ของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษายอมนอยลงในอนาคต

คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลจะตกตํ่ าลงในอนาคต หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรร
งบประมาณชดเชยรายไดนอกงบประมาณที่ขาดหายไปอยางพอเพียง ในทันทีที่กรมสามัญศึกษา
ผลักดันเรื่องนี้  พรรคชาติไทยซึ่งยึดกุมการบริหารกระทรวงศึกษาธิการออกมาเหยียบเบรค โดย
อางวายังไมถึงกํ าหนดเวลา บรรดาผูบริหารโรงเรียนรัฐบาลออกมาคัดคาน จนกรมสามัญศึกษา 
ตองลาถอย โดยยอมใหโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาบํ ารุงและคาบริการบางประเภทได รวมทั้งสามารถ
รับเงินบริจาคไดดวย

โรงเรียนรัฐบาลมีแหลงรายไดสํ าคัญ 2 แหลง  ไดแก รายไดในงบประมาณ และ
รายไดนอกงบประมาณ รายไดในงบประมาณมาจากงบประมาณแผนดิน สวนรายไดนอก 
งบประมาณมีอยางนอย 2 องคประกอบ องคประกอบแรกก็คือ รายไดจากการ ‘ขาย’ บริการ 
การศึกษา  อันไดแก  คาเลาเรียน (คาหนวยกิต) คาอุปกรณการศึกษา คาบํ ารุงการศึกษา และ 
คาบริการอื่นๆ  องคประกอบที่สองก็คือ เงินบริจาค

โรงเรียนรัฐบาลในเขตอํ าเภอที่ดอยความเจริญ รวมทั้งเขตอํ าเภอรอบนอกของ
กรุงเทพฯ ตองพึ่งพางบประมาณแผนดินเปนดานหลัก โดยที่รายไดนอกงบประมาณมีความสํ าคัญ
นอย โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในเขตอํ าเภอรอบในของกรุงเทพฯ และอํ าเภอเมือง 
ในจังหวัดที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจ รายไดนอกงบประมาณมีความสํ าคัญมาก ในกรณีของบาง 
โรงเรียน อาจสํ าคัญยิ่งกวางบประมาณแผนดินเสียอีก

โรงเรียนที่มีรายไดนอกงบประมาณในสัดสวนสูงอยู ในฐานะที่จะนํ ารายได 
เหลานั้นไปใชจายในการพัฒนาหองสมุด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สรางสระวายนํ้ า สนามกีฬา 
หรือโรงยิมเนเซียมได ความแตกตางดานทรัพยากรทางการเงินมีผลในการขยายความแตกตาง 
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ดานคุณภาพ ปมเงื่อนสํ าคัญอยูที่ศักยภาพในการระดมเงินบริจาค โรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถ
ระดมเงินบริจาคได มากกวาโรงเรียนโดยทั่วไป สามารถใชจายในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิชาการ (academic infrastructure) ได

การหามโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนและคาบํ ารุงการศึกษาตางๆมีผลกระทบ
ตอฐานะการเงินของโรงเรียนอยางสํ าคัญ โดยที่กระทบตอปริมาณและคุณภาพของบริการ 
การศึกษาอีกทอดหนึ่ง หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณชดเชยรายไดนอกงบประมาณ 
ที่ขาดหายไป ขอหามดังกลาวนี้แทนที่จะลดทอนความแตกตางดานคุณภาพระหวางโรงเรียน  
อาจทํ าใหความแตกตางดังกลาวนี้มีมากขึ้น

การไมเก็บคาเลาเรียนชวยลดภาระรายจายของประชาชนไมมากนัก เพราะ 
โรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าอยูแลว ในยามที่ประชาชนสงลูกหลานเขาโรงเรียน  
นอกจากตองมีรายจายในรูปคาเลาเรียนและคาบํ ารุงการศึกษาตางๆแลว ยังตองมีรายจายในการ
ซื้อแบบเรียน อุปกรณการศึกษา และเครื่องแบบนักเรียน รวมทั้งรายจายในการครองชีพ  
(คาอาหารกลางวัน คา   เดินทาง และคาที่พัก)  สํ าหรับนักเรียนที่อยูในวัยทํ างาน รายจายที่
เปนตนทุนการศึกษาที่สํ าคัญที่สุด ก็คือ รายไดอันพึงไดหากออกไปทํ างานแทนการเปนนักเรียน 
(foregone earnings) ตนทุนประเภทหลังนี้เปนตนทุนแอบแฝง (implicit cost) ในขณะที่ตนทุน
กลุมแรกเปนตนทุนชัดแจง (explicit cost)

การไมเก็บคาเลาเรียนมิไดชวยใหความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
มีมากขึ้น เพราะคาเลาเรียนมีความสํ าคัญนอยในโครงสรางรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 
การศึกษา ครอบครัวที่ยากจนอาจใหลูกหลานออกจากโรงเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับประถม
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากตองการใหเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได ดังนั้น 
มีเหตุผลนาเชื่อวา การไมเก็บคาเลาเรียน มิไดชวยใหอัตราการศึกษาตอเพิ่มข้ึน ฐานะ
ทางเศรษฐกิจตางหากที่กํ าหนดความตองการศึกษาตอ การไมเก็บคาเลาเรียนจึงมิไดเปน
ประโยชนแกกลุมประชาชนที่ยากจน หากแตเปนประโยชนแกชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคม

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา นโยบายการไมเก็บคาเลาเรียนมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
สนับสนุนหรือไม ?

นโยบายการไมเก็บคาเลาเรียนมีนัยสํ าคัญวา ผูรับบริการการศึกษาไมตองเสีย 
คาเลาเรียน โดยที่ภาระตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากร นโยบายดังกลาวนี้จะมีความชอบธรรม 
ก็ตอเมื่อบริการการศึกษาใหประโยชนมิเฉพาะแตผูเรียน แตใหประโยชนแกสังคมโดยสวนรวมดวย  
การประถมศึกษาใหประโยชนแกสังคมโดยปราศจากขอกังขา ผลการศึกษาวิจัยในประเทศตางๆ
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ลวนพบวา  อัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการประถมศึกษา (Social Rate of Return) สูงกวา
ที่ผูเรียนไดรับ (Private Rate of Return)

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งเปนบันไดไปสูระดับอุดมศึกษา  ผลตอบแทน
ที่ไดเปนผลตอบแทนสวนบุคคลมากกวาผลตอบแทนสังคม  การไมเก็บคาเลาเรียนสํ าหรับบริการ
การศึกษาระดับนี้จึงมีเหตุผลสนับสนุนนอย โดยที่ขอสนับสนุนการไมจัดเก็บคาเลาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีมากกวา



ภาคที่สี่

อุดมศึกษา
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อุดมศึกษา :
ใครรับภาระ ใครไดประโยชน ใครควรรับภาระ ?

หนังสือเลมนี้เปนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของคณะกรรมาธิการคารเนกี้วาดวยการ 
อุดมศึกษา  (The Carnegie Commission on Higher Education)  ซึง่มนีายคลาก คาร (Clark 
Kerr) นกัการศกึษาผูมีชื่อเสียงเปนประธาน  และประกอบดวยนักการศึกษาและนักเศรษฐศาสตร
ทีม่ชีือ่อีกหลายทาน  ดังเชนนายอีริก แอชบี้ (Eric Ashby)  นายคารล เคยเซน (Karls Kaysen)  
และนายเจมส เพอรกินส (James A. Perkins) เปนอาท ิ  เนื้อหาของรายงานชิ้นนี้เนนหนักดาน
เศรษฐกจิการศกึษาระดับมหาวิทยาลัย แมจะจํ ากัดเฉพาะกรณีของสหรัฐอเมริกา แตขอเสนอแนะ
ทางนโยบายที่ปรากฏในรายงานนี้ตลอดจนวิธีการวิเคราะหตางๆ นาจะเปนประโยชนตอผูบริหาร
การศกึษาและผูที่สนใจเศรษฐศาสตรการศึกษาโดยทั่วไป

แมวารายงานชิ้นนี้จะมิไดพิจารณาปญหาการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาค
รัฐบาลกับภาคเอกชน (Inter-sector Allocation of Resources) โดยตรง  แตก็ไดแสดงความเห็น
ปรากฏในบทตางๆวา การที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาตางมีบทบาทในการ
จัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรวมกันนั้นนับวาเหมาะสมแลว เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมที่ไมมีการวางแผนจากสวนกลาง รายงานชิ้นนี้มีจุดมุงหมาย
ทีจ่ะหาค ําตอบของคํ าถามพื้นฐานสามขอดวยกัน  กลาวคือ ประการแรก ใครเปนผูรับภาระตนทุน
ในการจดัการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประการที่สอง ประโยชนอันเกิด
จากการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ตกแกผูใดบาง และประการที่สาม ใครควรจะ
รับภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาในประเทศนั้น

ความสํ าคัญของการอุดมศึกษาที่มีต อเศรษฐกิจอเมริกันนั้นมีอยู โดยมิพัก
ตองสงสยั ดังจะเห็นไดวา รายจายเพื่อการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาตกประมาณรอยละ 2.5 ของ
รายไดประชาชาติ (GNP) ซึง่นบัวาเปนอัตราสวนคอนขางสูง เมื่อเทียบกับกรณีของประเทศไทย  
ซึ่งรายจายเพื่อการอุดมศึกษาตกประมาณรอยละ 0.6 ของรายไดประชาชาติเทานั้น ดังนั้น 
วิธีการระดมทรัพยากรหรือวิธีการหาเงินเพื่อมาจัดการศึกษาระดับนี้ จึงมีผลกระทบตอสวัสดิการ
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Who Pays ?  Who Benefits ?  Who Should Pay ? (New York : McGraw-Hill, 1973)  ตีพิมพครั้งแรกใน
วารสารศูนยศึกษา ปที่ 20  ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2519)  หนา 118-122.
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และการกระจายรายไดของประชาชนภายในประเทศไดมาก ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา 
ใครเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รายงานชิ้นนี้ได
หาขอมูลต้ังแตป ค.ศ. 1929-1971 และพบวา เทาที่เปนอยูในปจจุบัน (ตนทศวรรษ 1970)  
หากพิจารณาจากรายจายที่เปนตัวเงิน (Monetary Outlays) รายจายเพื่อการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยประมาณหนึ่งในสามตกเปนภาระของตัวนักศึกษาและผูปกครอง สวนอีกสอง 
ในสามตกเปนภาระของผูเสียภาษีและเอกชนที่บริจาคเงินเพื่อการนี้ แตถาหากพิจารณาจากตนทุน 
ทางเศรษฐกิจ (Economic Costs) ซึง่รวมรายไดที่นักศึกษาควรจะไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะ
เลอืกเรียนหนังสือ (Foregone Earnings) ไวดวย  ตัวเลขภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา 
จะกลบักนั  กลาวคือ ตัวนักศึกษาและผูปกครองรับภาระถึงสองในสาม สวนผูเสียภาษีและเอกชน
ที่ใจบุญสุนทรทานรับภาระเพียงหนึ่งในสามเทานั้น ในการพิจารณาภาระรายจายเพื่อการ 
อุดมศึกษา คณะกรรมาธิการชุดนี้เลือกใชวิธีการคํ านวณตนทุนทางเศรษฐกิจแทนวิธีการคํ านวณ
รายจายทีเ่ปนตวัเงนิ ทั้งนี้ก็เพราะรายไดที่นักศึกษาควรจะได หากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียน
หนังสือ (Foregone Earnings) นัน้ ถอืเปนตนทนุชนิดหนึ่งอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างาน 
(Opportunity Cost) จึงควรนํ ามาพิจารณาดวย เพื่อสะดวกแกการพิจารณาความเปนธรรม 
ในสังคม  เหตุผลขอนี้นับวานาฟงอยางยิ่ง แตก็เทากับวา เรายึดถือสมมติฐานที่วา รายจาย 
เพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นเปนรายจายเพื่อการลงทุน หากไมเรียนตอ ก็ตองทํ างาน
หารายได แตถาหากเรียนตอ รายไดอันพึงไดนั้นยอมเปนตนทุนชนิดหนึ่ง ซึ่งจํ าตองนํ ามาพิจารณา  
หรือกลาวอกีแงหนึง่ หากไมนํ าเงินมาใชจายเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถนํ าเงินนั้น
ไปลงทุนได แตเรายอมเห็นไดวา การใชจายเงินเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไมจํ าเปน
ตองเปนการลงทุนเสมอไป แตอาจเปนรูปหนึ่งของการบริโภค (Consumption) ได คนบางคน 
อาจเลอืกเรยีนหนังสือเพียงเพื่อความสุขสวนตัว มิใชเพื่อการหารายไดเพิ่มข้ึนในอนาคต อยางไร 
ก็ตาม รายไดอันพึงไดดังกลาวนี้เปนรายการตนทุนทางเศรษฐกิจที่สํ าคัญอันพึงพิจารณา  
ตนทุนประเภทนี้มีความสํ าคัญตอนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากไรมากกวาผู ที่มาจาก 
ครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง

ในการพิจารณาตนทุนในการศึกษานั้น มีปจจัยตางๆอยางนอย 4 ปจจัย 
ทีต่องพิจารณา กลาวคือ ปจจัยแรก ไดแก ราคา (Nominal Price) ทีต่องจายเพื่อเขาเรียน ซึ่งก็คือ
คาเลาเรยีนและคาธรรมเนียมตางๆที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ปจจัยที่สอง ไดแก ตนทุนที่นักศึกษา
และผูปกครองตองควักกระเปาจาย (Out-of-pocket Cost) ซึง่นอกจากประกอบดวยคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆแลว ยังประกอบดวยคาหนังสือและวัสดุอุปกรณการศึกษา คาเดินทาง 
และคาครองชีพอื่นๆ ปจจัยที่สาม ไดแก เงนิอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล เงินบริจาค 
ทีไ่ดรับจากสาธารณชน และภาษีที่มหาวิทยาลัย (เอกชน) ไดรับยกเวนไมตองเสีย และปจจัยที่ส่ี
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ไดแก ตนทุนอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างานของนักศึกษา ซึ่งก็คือรายไดอันพึงได 
หากนกัศกึษาเลอืกท ํางานเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา  แทนที่จะเลือกเรียนตอ  ดังนั้น ในการพิจารณา
ปญหาที่วา ภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใครนั้นจํ าตองคํ านึงถึงปจจัยทั้งสี่นี้ดวย  
แตเพือ่สะดวกในการวิเคราะห เราอาจพิจารณาภาระตนทุนดังกลาวจากสามดานดวยกัน กลาวคือ 
จากดานผูรับบริการการอุดมศึกษา (นักศึกษา) จากดานสถาบันที่จัดบริการการอุดมศึกษา  
(หรือมหาวทิยาลัย)  และจากดานระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม

ในสวนที่ เกี่ยวกับปญหาที่ว า ใครเปนผู ที่ได  รับประโยชนจากการจัดการ 
ศึกษาระดบัมหาวทิยาลยันั้น ดูจะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในหมูนักสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักเศรษฐศาสตรวา ประโยชนของการอุดมศึกษานั้นมิไดตกเฉพาะตัวผูเรียนเทานั้น หากทวา 
ยังตกแกสังคมโดยสวนรวมอีกดวย ไมวาจะเปนความกาวหนาทางวิทยาการและผลที่มีตอ 
การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประโยชนบางประเภทสามารถประเมินเปนตัวเงิน (Pecuniary 
Benefits) ได แตบางประเภทก็เปนประโยชนในรูปนามธรรม ซึ่งไมอาจประเมินเปนตัวเงินได  
ดังนั้น ในเวลาที่นักเศรษฐศาสตรคํ านวณอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษา
ประเภทตางๆ (Social Rate of Return) จงึมกัจะพจิารณาเฉพาะประโยชนที่ประเมินเปนตัวเงินได
เทานั้น ซึ่งยังผลใหอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาที่คํ านวณไดต่ํ ากวา 
ทีค่วรจะเปน อยางไรก็ตาม ความเห็นที่วา การศึกษากอประโยชนแกสังคม (Social Benefit) นั้น 
หาใชความเห็นอันเปนที่ยอมรับทั่วกันในหมูนักเศรษฐศาสตรดวยกัน ดังจะเห็นไดวา นายมิลตัน 
ฟรีดแมน นกัเศรษฐศาสตรผูนํ าแหงสํ านักชิคาโก ซึ่งครั้งหนึ่งเชื่อวา การศึกษาเปนผลประโยชน 
ตอผูอ่ืน (Neighbourhood Effects)  มใิชเปนประโยชนเฉพาะแกผูเรียนเทานั้น (Friedman 1962)
มาบดันีก้ลบัปฏิเสธความเชื่อเชนนี้  พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา ในเวลาที่กลาวอางถึงประโยชนที่สังคมได
รับจากการจัดการศึกษานั้นผูกลาวอางมักจะมิไดพิจารณาถึงผลในทางลบที่การศึกษากอใหเกิด
ข้ึนแกสังคม (Negative External Effects) (Friedman 1968) ถงึกระนัน้ก็ตาม รายงานชิ้นนี้มี
ความเห็นวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอประโยชนแกสังคม พรอมทั้งชี้ใหเห็นประโยชน
ประเภทตางๆ ดังนี้

(1) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 
ในประเทศ  ความกาวหนาแหงวิทยาการและผลการวิจัยที่ทํ ากันในมหาวิทยาลัย อาจมีประโยชน
ในการเอื้ออํ านวยใหประชาราษฎรมีความอยูดีกินดีข้ึน ตัวอยางของความขอนี้ ไดแก ความรู 
และผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและทางดานเกษตรศาสตร ทํ านองเดียวกัน  
การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของนักศึกษาระดับนี้ กลาวอีก 
นัยหนึ่ง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชนดานการจัดสรรทรัพยากร (Allocative 
Benefit) ในแงที่วา การอุดมศึกษาอาจชวยใหความสามารถในการตัดสินใจเพื่อการตางๆ  
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ความสามารถในการประเมินผลดีผลเสียอันเกิดจากพฤติกรรมประเภทตางๆ และความสามารถ 
ในการเลือกปฏิบัติการดีข้ึน

(2) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยใหสังคมดํ ารงอยูไดดีข้ึน เพราะอาจมีสวน 
ชวยสรางทัศนคติและคานิยมของมวลนักศึกษาไปในทางที่จักสามารถอยู ร วมกันในสังคม 
ไดอยางกลมกลืนมากขึ้น มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู 
และความคิดเห็นแลว ยังเปนแหลงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุนสํ านึกทางการเมือง 
อันจกัชวยใหกระบวนการประชาธิปไตยทางการเมืองดํ ารงอยูได

(3) การอดุมศึกษาอาจกอผลแกเพื่อนบาน (Neighbourhood Effect) มนุษย 
ทุกคนยอมตองการอยูรวมกับเพื่อนบานที่ดี เพื่อนบานที่มีการศึกษาอาจชวยใหคนในละแวก 
บานเดียวกันใจกวางและยินดีรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อาจชวยแนะนํ าโภชนาการ 
ทีถ่กูหลกั อันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยแหงรางกาย และอาจชวยกระตุนใหมีสํ านึกแหงการ
เสยีสละเพื่อชุมชนมากขึ้น

ประเด็นที่วา การอุดมศึกษามีประโยชนตอสังคมหรือไมนั้น มีความสํ าคัญ 
ตอการก ําหนดภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ภาระตนทุน 
ในการจดัการอุดมศึกษาควรจะตกแกผูใดนั้น ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรแตกแยกออกเปน 3 
กลุมใหญๆ กลุมที่หนึ่ง เห็นวา ประโยชนพื้นฐานของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตกเฉพาะ 
แกผูเรียนในรูปของความสามารถในการหาเงินไดที่เพิ่มพูนขึ้น ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครอง 
จงึควรเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆที่เรียกเก็บ  ควรเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing)

กลุ มที่สอง เห็นวา การอุดมศึกษาเปนประโยชนทั้งตอสังคมและตอผูเรียน  
ดังนั้นสังคมจึงควรรับภาระตนทุนในการผลิตบริการการศึกษาระดับนี้ร วมกับนักศึกษาและ 
ผูปกครอง การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนใหเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย นอกจากจะไมเปนธรรม 
แกนกัศกึษาและผูปกครองเทานั้น หากทวายังอาจมีผลใหการลงทุนในดานการอุดมศึกษานอยกวา
ที่ควรดวย ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือผูปกครอง 
ควรจะตํ ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ 
ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ยอมไดจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน แตสัดสวนของภาระรายจาย
ระหวางนกัศกึษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) จะเปนเทาใดนั้น  
ไมมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่จะกํ าหนดได จํ าเปนตองอาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล  
กลุมที่สาม มคีวามเหน็วา การอุดมศึกษาเปนประโยชนตอสังคมเปนอันมาก ดังนั้น สังคมควรรับ
ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเต็มที่ กลาวคือ ควรเปนการศึกษาชนิดใหเปลา 
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หรือเกอืบใหเปลา เพราะตัวนักศึกษาเองก็มีตนทุนแหงการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่ตอง
เสยี ในรูปของรายไดอันพึงไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียน

นอกจากความเห็นเกี่ยวกับการกระจายภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา 
ของนักเศรษฐศาสตรสามกลุมขางตนนี้แลว ยังมีความเห็นอีกแนวหนึ่งซึ่งควรแกการพิจารณา
อยางยิง่  กลาวคือ ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวาง 
ชนตางรุน (Intergeneration Sharing of Costs) เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาใหแก
ชนรุนหนึ่งนั้นมิไดจํ ากัดเฉพาะชนรุนนั้น หากทวาอาจสงผลถึงชนรุนตอมา ดังนั้น การกระจาย
ภาระรายจาย โดยพิจารณาเฉพาะสัดสวนของตนทุนที่นักเรียนนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม 
(ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) เปนผูรับภาระนั้นจึงมิใชวิธีที่ถูกตอง แตควรพิจารณาสัดสวน
ของตนทุนที่ชนแตละรุนพึงตองรับภาระ  โดยทีร่ะบบภาษีอากรควรเปนไปในทางที่จะกระจายภาระ
ภาษีตามความขอนี้ จึงจะถือไดวาเปนระบบภาษีที่ยุติธรรม ขอเสนอแนะทางนโยบายตามความ
เหน็ในแนวนี้  สามารถจํ าแนกเปน 2 กลุมใหญๆ

กลุมที่หนึ่ง มีความเห็นวา ชนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึงผูใหญในรุนนี้) ควรเปนผูรับ 
ภาระรายจายในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึงเด็กในรุนนี้) ผูใหญในรุนนี้ 
โดยทั่วไปแลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนนักศึกษา กับผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ หากผูใหญ 
ในรุนนี้รับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาอุปถัมภค้ํ าจุนเด็กในรุนนี้ เมื่อเด็กในรุนนี้กลายเปน 
ผูใหญในชนรุนตอไป ก็จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กในรุนตอไป ดังนี้ 
ชนรุนที่หนึ่งจะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนที่สอง และชนรุนที่สอง 
กรั็บภาระในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนที่สาม  เปนเชนนี้เร่ือยไป

กลุมที่สอง มีความเห็นวา ชนแตละรุนควรรับภาระรายจายในการจัดการศึกษา
ของตนเอง แตรัฐบาลควรจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ตัดสนิใจเกีย่วกบัการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน รัฐบาลเรียก
เก็บเงินใหกูนั้นคืนดวยการเก็บภาษีอากรจากรายไดของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ภาษีอากร 
ทีเ่กบ็ไดนีจ้กัไดนํ าไปจัดสรรเงินใหกูแกนักศึกษาในชนรุนตอไป รูปการณก็จะเปนดังนี้คือ รัฐบาล
เรียกเก็บภาษีจากชนรุ นก อนเพื่อนํ ามาจัดสรรเงินกู แก นักศึกษามหาวิทยาลัยในชนรุ นนี้  
เมื่อนักศึกษาในชนรุนนี้สํ าเร็จการศึกษาและมีรายไดจากการทํ างานก็ชํ าระเงินกูคืนแกรัฐบาล 
ดวยการเสียภาษีอากร ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บไดนี้ก็จะนํ าไปใชจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชน 
รุนตอไป  เปนดังนี้เร่ือยไป

ขอเสนอแนะทางนโยบายที่ปรากฏในรายงานนี้ มีอยูรวมทั้งสิ้น 12 ขอ โดย 
สาระสํ าคัญมุ งที่จะใหช องโอกาสในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเปนไปอยางเปนธรรม  
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คณะกรรมาธิการชุดนี้มีความเห็นวา นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนควรจะมีโอกาสศึกษา 
ในระดับมหาวิทยาลัยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐบาลจึงควรใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษา 
ที่ยากจนเปนสัดสวนมากขึ้น ขณะเดียวกันควรลดอัตราคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐลง  
และพรอมกันนั้น รัฐบาลควรจะรับภาระรายจายเพื่อการอุดมศึกษามากขึ้น จนกระทั่งตนทุน 
ทางเศรษฐกิจตกเปนภาระของนักศึกษาและผูปกครองประมาณสองในสาม และอีกหนึ่งในสาม 
ตกเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษี (ในปจจุบัน สัดสวนดังกลาวก็ใกลเคียงกับขอเสนอแนะนี้)  
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ควรจะคอยเปนคอยไป นอกจากนี้ เนื่องจากความแตกตาง 
ของอัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
ซึ่งถาหากจะปลอยใหเปนไปเชนนี้ มหาวิทยาลัยเอกชนยอมประสบวิกฤติการณถึงขั้นลมละลาย 
ดังนัน้ รัฐบาลจงึควรไดใหเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัยเอกชนมากขึ้น ขอเสนอที่สํ าคัญอีกขอหนึ่ง
ของคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็คือ จัดตั้งธนาคารสินเชื่อการศึกษาแหงชาติ (National Student Loan 
Bank)  เพือ่จดัสรรเงินกูใหนักศึกษา

รายงานชิ้นนี้นับวามีคุณคาทางวิชาการและในดานขอเสนอแนะทางนโยบาย
อยางมาก แมวาจะเปนรายงานสภาพทางการคลังของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ตาม  
แตก็มีเนื้อหาหลายบทซึ่งชวยใหความกระจางเกี่ยวกับขอโตแยงทางทฤษฎี โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บทที ่ 10 และ 11 สวนบทที่ 14 อันวาดวยขอเสนอแนะทางนโยบายนั้น คงจะเปนประโยชน 
อยางมากสํ าหรับผูที่มีสวนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐ

บรรณานุกรม

Friedman, Milton.”The Role of Government in Education,” Capitalism and Freedom
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การปฏิรูปอุดมศึกษา :
ปญหาความเสมอภาคและความเปนธรรม∗

1.  ความเบื้องตน

ในปจจุบัน ปญหานักเรียนที่สํ าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสอบเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาไมได ดูจะเปนปญหาเรื้อรังอันเปนที่กลาวขวัญกันอยูเนืองๆ และ 
ยิง่นบัวนัปญหาดงักลาวนีก้ย็ิ่งจะมีมากขึ้น เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา จํ านวนนักศึกษาที่สถาบัน
อุดมศึกษาตางๆทั้งที่เปนของรัฐบาลและเอกชน จะรับไดในปหนึ่งๆนั้นมีจํ านวนคอนขางคงตัว  
หรือถึงแมจะเพิ่มข้ึนบาง แตอัตราการเพิ่มข้ึนก็ไมสูงนัก ในขณะที่ความตองการเขาศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มพูนขึ้นเปนลํ าดับ

อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ปจจัยนานัปการ  กลาวคือ

ประการแรก การทีโ่ครงสรางของระบบการศึกษามีลักษณะเปนขั้นบันได (Open-
endedness) ไดมีสวนสํ าคัญในการกระตุนใหอุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
เพิ่มข้ึนอยางมาก เพราะเทาที่เปนอยูในปจจุบัน การศึกษาในระดับข้ันหนึ่งเปนเพียงมรรค 
สํ าหรับไตเตาขึ้นไปศึกษาตอในข้ันตอไปเร่ือยๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนขั้นสุดยอด 
แหงความเปนดารา โดยที่ไมมีการศึกษาระดับหรือประเภทใดที่มีลักษณะเปนการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Terminal Education) ชนิดที่จักนํ าไปใชประโยชนในการดํ ารงชีพใหสมศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยได ระบบโรงเรียนที่เรานํ าเขาจากประเทศอุตสาหกรรม จึงเปนระบบที่มุงผลิต 
ชนชั้นนํ า (Elites) โดยแท

ประการที่สอง อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอย
เพยีงใด  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับส่ิงที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา ‘รสนิยม’ ของผูบริโภค  เมื่อพิจารณา 
ถงึเหตจุงูใจของประชาชนที่จะใชจายเงินเพื่อการศึกษา เราอาจจํ าแนกเหตุจูงใจดังกลาวนี้ไดเปน 2 
ประเภทใหญๆ    เหตุจูงใจประเภทแรกเปนผลจากการยึดถือวา การใชจายเพื่อการศึกษาเปนการ
                                                 
∗ บทความเสนอตอที่ประชุมในการสัมมนาเรื่อง “ปฏิรูปอุดมศึกษา : ปญหาความเสมอภาค” จัดโดยสภา
คณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ ศูนยสารนิเทศ  ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2518
ตีพิมพครั้งแรกใน วารสารศูนยศึกษา ปที่ 21 ฉบับที่ 7 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2518)  หนา 42-80.
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ใชจายเพื่อการบริโภค การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนมรรคในการยกสถานะของตนในสังคม  
จุดมุงหมายที่มิใชตัวเงิน (Non-pecuniary Objectives) ในการ ‘ซื้อ’ บริการการอุดมศึกษา  
ไมเพียงแตจะปรากฏในรูปของฐานะและความมีหนามีตาในสังคมเทานั้น หากทวายังอยูที่ 
ความสุขอันไดจากการศึกษาหาความรูในเรื่องตางๆอีกดวย เหตุจูงใจประเภทที่สองเปนเหตุจูงใจ
ในรูปตัวเงิน (Pecuniary Objectives) การใชจายเพื่อการศึกษาเปนการใชจายเพื่อการลงทุน  
การศึกษามีลักษณะเปนทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต  
และการศกึษาเปนมรรคในการยกระดับรายไดของผูมีโอกาสในการศึกษานั้น เรายากที่จะระบุไดวา 
เหตุจูงใจสองประเภทที่กลาวถึงนี้ ประเภทใดเปนเหตุจูงใจที่สํ าคัญที่สุดในกรณีของเมืองไทย  
แตเราอาจกลาวไดโดยทั่วไปวา หาก ‘รสนิยม’ ของประชาชนแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทํ าใหมีการ
ใชจายเพื่อการศึกษามากขึ้น อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาก็ยอมเพิ่มข้ึน 
เปนเงาตามตัว แมในชั้นนี้จะไมมีประจักษพยานทางสถิติที่จะยืนยันไดโดยกระจางชัด แตเรา 
ก็อาจกลาวโดยไมผิดนักวา ความแพรหลายของการศึกษาที่มีมากขึ้นและความตระหนัก 
ในความส ําคญัของการศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ ไดมีสวนสํ าคัญ
ที่มีผลให ‘รสนิยม’ ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทํ าใหมีความตองการบริการการ 
อุดมศึกษาเพิ่มข้ึน

ประการที่สาม อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จะมีมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับจํ านวนและอัตราการเพิ่มข้ึนของนักเรียนในแตละระดับการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิง่จ ํานวนและอัตราการเพิ่มข้ึนของนักเรียนที่สํ าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประการที่ส่ี อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับเงินไดของบิดามารดา ผูปกครอง หรือตัวนักเรียนที่มีสิทธิศึกษาตอนั้นเอง  
แมวาคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ จะอยูในเกณฑคอนขางตํ่ า แตการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาไมเพียงแตจะตองมี 
คาใชจายในรูปคาเลาเรียนและคาใชจายอื่นๆ เชน คาอุปกรณการศึกษา คาอาหาร คาที่พัก  
คาเสือ้ผา ฯลฯ เทานั้น หากทวายังมีคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในรูปของเงินไดอันพึงได
หากเลอืกท ํางาน แทนที่จะเลือกศึกษาตอ (Foregone Earnings) อีกดวย ดังนั้น เงินไดของ 
ครอบครวัจงึเปนปจจัยสํ าคัญยิ่งในการกํ าหนดอุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา

ประการที่หา อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จะมีมากนอย
เพียงใด ข้ึนอยูกับอัตราคาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา หากอัตราคาเลาเรียนที่ตองเสียตํ่ ากวา 
ในภาวะสมดุล (Equilibrium Price)  ยอมท ําใหเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ข้ึน
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ประการสุดทาย ความแตกตางของเงินเดือนระหวางบัณฑิตปริญญาตรีกับ
ผูสํ าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ยอมมีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดอุปสงคในการศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา ในปจจุบันโครงสรางอัตราเงินเดือนซึ่งกํ าหนดโดยรัฐบาลเปนปจจัยสํ าคัญ
ปจจัยหนึ่งที่กํ าหนดอัตราเงินเดือนในภาคเอกชน หากผูสํ าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไดเงินเดือนยิ่งตํ่ ากวาบัณฑิตปริญญาตรีมากเพียงใด แรงจูงใจในการศึกษาตอในสถาบัน 
อุดมศกึษาก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น1

ดวยเหตุที่มีปจจัยนานัปการที่หนุนเนื่องใหอุปสงคที่จะไดบริการดังกลาวนี้ 
กลับเพิ่มข้ึนอยางเชื่องชา ประกอบกับอัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
มักกํ าหนดไวตายตัว และมิไดแปรเปลี่ยนตามกลไกราคา ผลก็คือ อุปสงคสวนเกิน (Excess 
Demand) มีจํ านวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ2 ปญหาดังกลาวนี้ดูจะเปนปญหาที่รัฐบาลในอดีตสนใจเปน
พิเศษ เพราะมีผลกระทบกระเทือนตอเสถียรภาพทางการเมืองไมมากก็นอย และในที่สุด  
กห็าทางออกดวยการกอต้ังมหาวิทยาลัยรามคํ าแหงในป 2514

                                                 
1 ในปจจุบัน (2518) ผูสํ าเร็จประโยคมัธยมศึกษาสายสามัญไดเงินเดือนเพียง 750 บาท ในขณะที่บัณฑิต

ปริญญาตรีโดยทั่วไปไดเงินเดือนถึง 1,750 บาท  ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่โครงสรางอัตราเงินเดือนดังกลาวนี้
ไดมีผลในการชักจูงใหอุปสงคในการอุดมศึกษามีมากกวาที่ควรจะเปน

2 ขอความในยอหนานี้ อาจอธิบายดวยกราฟไดดังนี้ ถาหากกํ าหนดใหส่ิงอื่นๆคงที่ (Ceteris Paribus)   
อุปสงคและอุปทานของบริการการอุดมศึกษาจะขึ้นอยูกับอัตราคาเรียน ขอใหพิจารณารูปที่ 1 เสน D1 และ S1

เปนเสนอุปสงคและอุปทานของบริการการอุดมศึกษาในปที่หนึ่งตามลํ าดับ ในภาวะสมดุล อัตราคาเลาเรียน 
จะเทากับ OP2 แตเนื่องจากอัตราคาเลาเรียนที่เสียเทากับ OP1 ดังนั้น จึงมีอุปสงคสวนเกินอยู AB ในปที่สอง  
อุปทานของบริการการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เสนอุปทานเคลื่อนจาเสน S1 มาเปนเสน S2 ขณะเดียวกันอุปสงค 
เพิ่มขึ้นจากเดิมแสดงโดยเสน D1 เคลื่อนไปเปนเสน D2 หากปลอยใหกลไกราคาทํ างาน อัตราคาเลาเรียน 
ในภาวะสมดุลจะเทากับ OP3  การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา OP1 จะทํ าใหเกิดอุปสงคสวนเกินอยูขึ้นเปน CD  
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2514 เปนตนมา รัฐบาลหาทางขจัดอุปสงคสวนเกินดวยการตั้งมหาวิทยาลัย 
รามคํ าแหง  ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ  ยิ่งกวาการแกปญหาที่ตนเหตุ

 E1
P1

D2D1

P2   D

จํานวนนักศึกษา

อัตราคาเลาเรียน

A    B

 S1    S2

  P3 E2

    C อัตราเลาเรียน
ที่เรียกเก็บ
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ถาหากเรายอมรับวา ระบบการศึกษาที่มุงผลิตชนชั้นนํ าดังที่เปนอยูในปจจุบัน 
เปนระบบทีถ่กูตอง (ความเห็นในเรื่องนี้ยอมข้ึนอยูกับวิจารณญาณสวนบุคคล) เราก็จะตองยอมรับ
ตอไปวา ปญหานักเรียนตกคางสอบเขามหาวิทยาลัยไมไดเปนปญหาซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได 
มากนัก ขอที่เราจักตองพิจารณา ก็คือ ระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยที่ใช 
อยูในปจจุบันเปนระบบที่ชอบธรรมเพียงใด ถาเราไมเห็นดวยกับระบบการศึกษาที่มุงใหประโยชน
แกชนกลุมนอย และตองการแปรเปลี่ยนมาเปนระบบการศึกษาเพื่อมวลชน เราไมเพียงแต 
จะตองพิจารณาถึงระบบการศึกษาที่พึงปรารถนาเทานั้น หากยังตองตอบคํ าถามพื้นฐานที่วา  
การศึกษาในระบบโรงเรียนเปนสิ่งที่เหมาะสมเพียงใด และการอุดมศึกษาเปนสิ่งฟุมเฟอยหรือไม
สํ าหรับประเทศที่ยากจนเชนประเทศไทย แตไมวาเราจะเห็นดวยกับระบบการศึกษาในปจจุบัน 
หรือไม ปญหาสํ าคัญที่เราพึงพิจารณา ก็คือ ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา

2.  ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา

ปญหาความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเริ่มเปนที่กลาวขวัญกันมากขึ้น 
ในระยะหลังๆนี้ รายงานเรื่อง การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษา (2517) ถึงกับหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเปนหัวขอหนึ่งตางหากจากหัวขออ่ืนๆ   
แตอะไรเลาคอื ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา? ในหมูนักการศึกษาเองก็หาไดมีความเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ในรองรอยเดียวกันไม3 ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่คณะกรรมการวางพื้นฐาน 
เพื่อปฏิรูปการศึกษา (2517) มิไดอาจหาญใหคํ านิยามของวลีที่ดูขลังดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม  
มผูีพยายามใหคํ านยิาม “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ไวอยางนอย 4 ความหมาย  
คือ

คํ านิยามที่หนึ่ง ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึง  สภาวการณ
ที่มีการใหหลักประกันแกเด็กแตละคนไดศึกษาเลาเรียนตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง ตามความ
สามารถและสติปญญา กลาวอีกนัยหนึ่ง เราจํ าเปนตองหาความสัมพันธระหวางความสามารถ
และสติปญญากับชวงเวลาแหงการศึกษาเลาเรียน เปนตนวา ถาเรากํ าหนดวา เด็กที่มี I.Q. 
เทากับ 100 จะตองไดรับการศึกษาจนจบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กที่มี I.Q.  
มากกวา 120 จะตองไดรับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
จะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อเด็ก ทกุคน ที่มี I.Q. เทากบั 100 ไดศึกษาเลาเรียนจนจบชั้นประโยคมัธยม
ศึกษาตอนปลาย  และเด็ก ทกุคน ที่มี I.Q. มากกวา 120 ไดศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาตรี  

                                                 
3 ยกเวนแตจะระบุเปนอยางอื่น  คํ านิยามของคํ าวา “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ที่จะกลาว

ถึงในหัวขอนี้  อาศัยงานของ Gordon (1972)
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คํ านิยามดังกลาวนี้มีปญหายุงยากในการประเมินอยูหลายประการ ในประการแรก เราจะอาศัย
ดัชนอีะไรในการประเมินสติปญญาและความสามารถของเด็กแตละคน I.Q. เปนดชันีที่ดีเพียงใด  
แมเราจะถือวาเด็กที่มี I.Q. เทากนั  ควรจะไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในปริมาณที่เทากัน  แตสภาพ
แวดลอมทางการศึกษาของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
แตกตางกัน ผูปกครองเด็กบางคนอาจมีฐานะดีพอที่จะใหการศึกษากอนวัยเรียนแกบุตรหลาน 
ของตน แตบางคนไมอยูในฐานะที่จะทํ าเชนนั้นได ความแตกตางของสภาพแวดลอมทางการ 
ศึกษายอมมีสวนทํ าให I.Q. ของเดก็แตกตางกันไดไมมากก็นอย ผลก็คือ การเปดโอกาสใหเด็ก 
ที่มี I.Q. เทากนัไดรับการศกึษาเทากัน แทนที่จะกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
มากขึน้ กลบัท ําใหความไมเสมอภาคมีมากขึ้น ในประการที่สอง นอกเหนือจากปญหาการเลือกใช
ดัชนีวัดความสามารถและสติปญญาของเด็กแลว ยังมีปญหาอันเกิดจากความจํ ากัดของการ 
จดัสรรบริการการศึกษา  หากเรากํ าหนดวา นักเรียนที่มี I.Q. มากกวา 120  ทุกคนควรไดศึกษาตอ
ถึงระดับปริญญาตรี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อเรามีทรัพยากร
มากพอทีจ่ะใหบริการอุดมศึกษาใหแกนักเรียนที่มี I.Q. มากกวา 120 ทุกคน ได

คํ านิยามที่สอง  ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึง ปรากฏการณ 
ที่เด็กทุกคนมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน คํ านิยามดังกลาวนี้ใหความ
สํ าคญัแกปจจัยการผลิต (ซึ่งก็คือบริการการศึกษา) ยิ่งกวาผลผลิต (ซึ่งก็คือ นักเรียนนักศึกษา)  
การที่เด็กทุกคนไดมีโอกาสเขาโรงเรียนนั้นยังไมเปนการเพียงพอ แตจะตองเปนโรงเรียนหรือ 
สถานศกึษาทีม่คุีณภาพทัดเทียมกันดวย  ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจึงจะเกิดขึ้น

คํ านิยามที่สาม ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึงสภาวการณ 
ที่เด็กทุกคนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะและความสามารถตามที่แตละคนมีอยูโดยธรรมชาติและ 
โดยการสั่งสมใหไดดีที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

คํ านิยามที่ส่ี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึงสภาวการณ 
ที่เด็กทุกคนไดรับถายทอดและพัฒนาทักษะและความรูข้ันพื้นฐาน อันจํ าเปนแกการอยูรอด 
แหงชีวิตและการอยู รวมกันในสังคม จนกระทั่งทักษะและความรู ข้ันพื้นฐานดังกลาวนี้มีอยู  
โดยทดัเทยีมกนัในตวัเด็ก  ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามิไดหมายความถึงสภาพการณ
ที่เด็กทุกคนไดรับการศึกษาในปริมาณที่เทากัน เราจะตองยอมรับวา เด็กแตละคนมีสติปญญา 
แตกตางกันโดยกํ าเนิด สภาพแวดลอมในครอบครัวและในสังคมของเด็ก ตลอดจนฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไดมีผลใหการพัฒนาสติปญญาและความสามารถในดานตางๆ 
ของเดก็เปนไปโดยไมทัดเทียมกันมากขึ้น การใหบริการการศึกษาจึงไมควรมุงจัดสรรใหในปริมาณ
ที่เทาเทียมกัน แตควรมุงจัดสรรใหในปริมาณที่แตกตางกัน จนกระทั่งทุกคนมีทักษะและความรู 
พื้นฐานทัดเทียมกัน (ทั้งนี้อาจตองยกเวนเด็กปญญาออน) ความขอนี้ยอมมีนัยสํ าคัญวาเด็ก 
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ที่ดอยพัฒนาจํ าเปนตองไดรับบริการการศึกษาในปริมาณที่มากกวาเด็กที่พัฒนาแลว การเนนถึง
ความเทาเทียมกันในทักษะและความรูพื้นฐานนั้น มิไดหมายความวา ทักษะทุกดานและความรู 
ทุกเรื่องของเด็กทุกคนจะตองเทากัน เด็กบางคนอาจมีความสามารถในการรองรํ าทํ าเพลง  
บางคนอาจมีฝมือทางชาง ความแตกตางเหลานี้ยังคงมีอยู แตโดยเฉลี่ยสวนรวมแลว ควรจะ
ทดัเทียมกัน

แมวารายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา (2517) จะมิได
ใหคํ าจํ ากัดความของ “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา”  แตไดกลาวถึงความเสมอภาค 
ทีพ่งึประสงค 3 ประเภท  คือ (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 56)

(ก) ความเสมอภาคในดานสิทธิ
“ในระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐจะตองใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา 

โดยเสมอภาคกนั โดยมิยอมใหความแตกตางเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ฐานะเศรษฐกิจ และถิ่นที่อยู  
เปนขอจํ ากัดแตประการใด”

(ข) ความเสมอภาคในดานโอกาส
“การศึกษาในระดับที่สูงกวาขั้นมูลฐานนั้น รัฐจะตองใหทุกคนมีโอกาสและมี 

เสรีภาพที่จะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน”
(ค) ความเสมอภาคในการที่จะไดรับการสนับสนุน
“ในการจัดการศึกษานั้น รัฐจะตองใหความสนับสนุนในอัตราสวนที่ชวยลด 

ความเหลือ่มล้ํ าตํ ่าสูง  ไมวาสถานศึกษานั้นจะตั้งอยูในเมืองหรือในชนบทหางไกล”
รายงานฯ ยังไดกลาวตอไปอีกวา “ความเสมอภาคที่พึงประสงคดังกลาวนี้ 

มิไดหมายความวา ประชาชนทุกคนจะเขาเรียนถึงระดับอุดมศึกษาหมด… การที่แตละบุคคล 
จะไดรับการศกึษาถึงระดับใดนั้น นอกจากจะตองคํ านึงถึงความเสมอภาคทั้ง 3 ประการขางตน
แลว ยงัจะตองคํ านึงถึงความสามารถ ความถนัด และความสนใจของบุคคล พิจารณาประกอบกับ
ความสามารถที่บุคคลผูนั้นจะทํ างานใหแกสวนรวมได ความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น และ
ความตองการของประเทศในสวนรวมดวย” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
2517 : 56-57)

มีขอที่พึงสังเกตอยูอยางนอย 3 ประการจากรายงานของคณะกรรมการวาง 
พืน้ฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517)  คือ ประการแรก  รายงานฯ ระบุวา “จะ… มิยอมให
ความแตกตางเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และถิ่นที่อยู เปนขอจํ ากัด…”  
ในการรับการศึกษาภาคบังคับ แตสํ าหรับการศึกษาระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ มิได 
มีการยํ้ าขอความในอัญประกาศขางตนนี้ ประการที่สอง แมวารายงานดงกลาวจะระบุวา  
ความแตกตางในคุณภาพของการศึกษาทํ าใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษา กลาวคือ “เด็ก
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ในชนบทไมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับเด็กในเมือง และเด็กในตางจังหวัด 
ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานคร” (คณะกรรมการวาง
พื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 54)  แตเมื่อกลาวถึงความเสมอภาคที่พึงประสงค  
รายงานฯ กลับมิไดเนนถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน  
ประการที่สาม ดูเหมือนวา คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) จะยึดถือ 
“ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา”  ตามนัยของคํ าจํ ากัดความที่สามดังกลาวขางตน   
กลาวคือเนนถึง ความเสมอภาคในสิทธิที่ไดรับบริการการศึกษาขั้นมูลฐาน อันจํ าเปนแกการ 
อยูรอดแหงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม (ซึ่งตามนัยของรายงาน หมายถึง การศึกษาภาค
บังคับ) สวนการศึกษาในระดับที่สูงกวาการศึกษาขั้นมูลฐาน “ใหทุกคนมีโอกาสและมีเสรีภาพ 
ทีจ่ะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน”

3.  ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการรับบริการการศึกษา

เปนทีย่อมรับกนัทั่วไปวา โอกาสในการรับบริการการศึกษาของประชาชนชาวไทย 
หาไดมอียูโดยทัดเทียมกันไม และดูเหมือนวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ความไมเสมอ
ภาคในโอกาสแหงการศึกษายิ่งมีมากเพียงนั้น ในการวิเคราะหสาเหตุแหงความไมเสมอภาค 
ในโอกาสแหงการรับบริการการอุดมศึกษา  เราจะจํ าแนกสาเหตุออกเปน 4 ประการใหญๆ คือ

(ก ) สาเหตุอันสืบเนื่องจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของ 
ประชาชน

(ข) สาเหตอัุนสบืเนื่องจากนโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
(ค) สาเหตอัุนสบืเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา
(ง) สาเหตอัุนสืบเนื่องจากวิธีการสอบคัดเลือก

3.1  สาเหตอัุนสบืเนือ่งจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน

ในโลกที่มีทรัพยากรอันจํ ากัด และรัฐบาลไมสามารถจัดสรรบริการการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภทชนิดใหเปลาแกประชาชนไดอยางทั่วถึง ฐานะทางเศรษฐกิจยอม 
เปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดโอกาสในการรับบริการการศึกษา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ดุจดังระบบเศรษฐกิจไทย ประชาชนที่ขาดอํ านาจซื้อถึงจะมีสติปญญาดีเลิศปานใดยอมยาก 
ที่จะไดรับการศึกษาสูงๆ เวนแตวารัฐจะใหเงินอุดหนุนหรือใหความชวยเหลือโดยอาศัยมาตรการ
อ่ืนใด  เราอาจกลาวไดวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด  ความสํ าคัญของฐานะทางเศรษฐกิจ
ในการกํ าหนดโอกาสในการศึกษาจะยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น ในระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษา 
ไมเพยีงแตจะตองมีรายจายในรูปธรรมเนียมการศึกษา คาอุปกรณการศึกษา และคาครองชีพอื่นๆ
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ทีสู่งขึ้นเทานั้น  หากทวายงัตองสูญเสียรายไดอันพึงได ซึ่งเปนผลจากการเลือกศึกษาตอ  แทนที่ 
จะเลือกทํ างาน (Foregone Earnings) อีกดวย จากการสํ ารวจคาใชจายสวนตัวเพื่อการศึกษา 
และเพือ่การครองชีพของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516 ปรากฏวา โดยเฉลี่ย
แลวนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํ ารุงกิจกรรมนิสิต 
ปละ 1,100 บาท  คาใชจายสวนตัวอันประกอบดวยคาที่พัก คาอุปกรณการศึกษา คาเสื้อผา  
คาพาหนะ คาอาหาร คาพักผอนหยอนใจ และอื่นๆ ปละ 10,890 บาท  รวมรายจายปละ 11,990 
บาท (ชนกิา ศิลปอนันต  และจุฑา ฉัตรคุปต 2517 : 58 )  (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1)  ตัวเลข 
คาใชจายสวนตัวของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ คงไมแตกตางจากตัวเลขของ 
นกัศกึษาในมหาวิทยาลัยอื่นมากนัก รายการที่อาจแตกตางกันมากคงไดแก คาพักผอนหยอนใจ 
คาเสื้อผา และคาอุปกรณการศึกษา แตถึงกระนั้นก็ตาม เรายอมเห็นไดโดยกระจางชัดวา  
บิดามารดาหรือผูปกครองที่จะสามารถสงเสียใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดนั้น 
จํ าเปนตองมีเงินไดข้ันตํ่ าขั้นหนึ่ง หากรัฐมิไดยื่นมือเขามาชวยเหลือนักเรียนที่มาจากครอบครัว 
ที่ยากจนยอมยากที่จะมีโอกาสในการศึกษาโดยเสมอภาคกัน ครอบครัวที่ยากจนจํ าเปนตอง 
อาศัยแรงงานภายในครอบครัวในการประกอบสัมมาชีพใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การสงเสีย
บุตรหลานใหศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมเพียงแตจะมีความหมายวา ครอบครัวตองมีรายจาย
มากขึ้นเท านั้น หากยังมีความหมายอีกดวยว า ครอบครัวตองสูญเสียรายไดอันพึงได  
อันเกิดจากการสงเสียใหบุตรหลานศึกษาตอ แทนที่จะใหทํ างานหาเงินได เพราะผูที่อยูในวัย 
ทีจ่ะศกึษาในระดบัอุดมศึกษานั้นลวนอยูในวัยทํ างานดวยกันทั้งสิ้น คาเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) ดังกลาวนี้ถือเปนตนทุนเศรษฐกิจ (Economic Cost) ถาหากผูที่จบชั้น ม.ศ. 5 ออกทํ างาน
ไดเงินเดือนเดือนละ 750 บาท ตนทุนแหงการเสียโอกาสจะตกประมาณปละ 9,000 บาท  
เงินจํ านวนนี้อาจไมมีความหมายสํ าหรับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แตมีคามหาศาลสํ าหรับผูมี
ฐานะทางเศรษฐกิจอันตํ่ าตอย

ดังนั้น เราอาจสรุปไดวา เงื่อนไขอันจํ าเปนสํ าหรับการกอใหเกิดความเสมอภาค 
ในโอกาสแหงการศกึษา ก็คือ ประชาชนจะตองมีฐานะทางเศรษฐกิจอันเทาเทียมกัน แตประชาชน
จะมีฐานะทางเศรษฐกิจอันเทาเทียมกันได ก็ตอเมื่อมีการกระจายอํ านาจทางการเมืองและ 
การกระจายอํ านาจทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกัน (รังสรรค ธนะพรพันธุ  2518) การด ําเนินมาตรการ
ทางนโยบายใดๆ ซึ่งมีสวนชวยใหการกระจายอํ านาจทางการเมืองและการกระจายอํ านาจ 
ทางเศรษฐกิจเปนธรรมมากขึ้น ลวนมีสวนเกื้อหนุนใหความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา 
มีมากขึ้นดวย และในทางกลับกัน มาตรการทางนโยบายใดๆที่ยังผลใหความไมเปนธรรม 
ในการกระจายอํ านาจทางการเมืองและอํ านาจทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ก็ยอมทํ าใหความ 
ไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามีมากขึ้นโดยมิพักตองสงสัย
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ความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาตินับเปนสาเหตุที่ชัดเจนที่ทํ าให
เกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา แตเปนที่นาเสียดายที่ในเวลานี้ยังไมมีการศึกษา
ลักษณะการกระจายรายไดของครอบครัวนักเรียนนักศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ ถึงกระนั้น 
ก็ตาม เราก็มีประจักษพยานเบื้องตนที่จะยืนยันไดวา ในการจัดสรรบริการอุดมศึกษาทุกวันนี้  
ผูที่มาจากครอบครัวที่ยากจนยากที่จะมีโอกาสศึกษาสูงถึงระดับนี้ได ประจักษพยานตางๆ  
ดูตารางที่ 1

(ก) จากการคํ านวณของนายอุดม เกิดพิบูลย ซึ่งอาศัยสถิติการสอบคัดเลือก 
เขามหาวทิยาลัยในปการศึกษา 2509  และ 2510 พบวา ความเปนไปได (Probability) ที่เด็ก 
ซึง่มาจากครอบครวัที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จะสอบเขามหาวิทยาลัยไดมีอยูเพียง 3 ใน 
100,000 เทานั้น (Kerdpibule 1971 : 78-85) ทั้งๆที่การคํ านวณดังกลาวนี้มิไดชี้ใหเห็น 
โดยกระจางชัดวา ตัวเลขที่คํ านวณไดนี้เปนตัวเลขความเปนไปไดของเด็กที่มาจากครอบครัว
เกษตรทีม่ฐีานะดี หรือครอบครัวที่ฐานะไมดี  แตตัวเลขที่คํ านวณไดนี้ก็มีคาตํ่ าอยางนาใจหาย

(ข) จากการศึกษาของนายริชารด กราฟต4  พบวา ประชาชนชาวไทยประมาณ 
รอยละ 80  มรีายไดต่ํ ากวาเดือนละ 500 บาท  แตในบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นมีเพียงรอย
ละ 5-6 เทานั้นที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดระดับนี้

(ค) จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปการ
ศึกษา 2515-2517  ปรากฏวา บิดามารดามีรายไดระดับตางๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 2

นายเมธี ครองแกว และนางสาวจินตนา เชิญศิริไดศึกษาการกํ าหนดระดับ 
ความยากจนจากแบบแผนการบริโภค ดวยการหาระดับรายไดที่พอเพียงแกการใชจายในการ
บริโภค ซึ่งเปนระดับรายไดที่เสมอตัว (Break-even Income)  ระดับรายไดดังกลาวนี้ถือเปนระดับ
ความจนขั้นสูง (Upper Limit of Poverty Band)  หลงัจากนัน้ จึงหาระดับรายไดที่พอเพียงแก 
การใชจายในการซื้อสินคาประเภทอาหาร โดยคํ านวณจาก Engel Coefficient หรืออัตราสวน
ระหวางคาใชจายดานอาหารกับรายได (Food Expenditure-income Ratio) ระดับรายไดที่พอ
เพียงเฉพาะแตการซื้ออาหารดังกลาวนี้ถือเปนระดับความจนขั้นตํ่ า (Lower Limit of Poverty 
Band) หรืออีกนยัหนึง่ ระดับรายไดซึ่งพอประทังชีวิตเทานั้น (Subsistence Income) เมื่อปรับดวย
ดัชนรีาคา ซึง่แตกตางกันตามภูมิภาค  จนถึงเดือนพฤษภาคม 2517  ปรากฏวา  รายไดเดือนละ 
2,193.52 บาท  ถอืเปนระดับความจนขั้นสูงของครอบครัวในเขตเทศบาลกรุงเทพธนบุรี  และราย
ไดเดือนละ 1,109.92 บาท  ถือเปนระดับความจนขั้นตํ่ า (เมธ ี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ 
2518)  ซึง่หมายความวา รายไดของครอบครัวปละ 26,322.24 บาท  และปละ 13,319.04 บาท  

                                                 
4 Kraft (n.d.)  อางถึงใน อภิชัย พันธเสน (2514 : 24)
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เปนระดับความจนขั้นสูงและขั้นตํ่ าตามลํ าดับ5 จากสถติิในตารางที่ 2 เราจะเห็นไดวา จากการ
สํ ารวจขอมลูเกีย่วกับนักศึกษาปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางปการศึกษา 2515-
2517 โดยถัวเฉลี่ยแลว มีนักศึกษาเพียงรอยละ 11.90 ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดต่ํ ากวา 
ปละ 15,000 บาท และมีเพียงรอยละ 37.30 เทานั้นที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดต่ํ ากวาปละ 
30,000 บาท ถาหากเรา ถอืวารายไดปละ 15,000 บาท เปนระดับความยากจน จํ านวนนักศึกษาที่
ยากจนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีสัดสวนตํ่ ากวาอัตราถัวเฉลี่ยของประเทศ เพราะปรากฏวา
จํ านวนครอบครัวที่ยากจนตามวิธีการกํ าหนดระดับความยากจนขางตนมีถึงรอยละ 46.75  
ของจํ านวนครอบครัวทั้งประเทศ (เมธ ีครองแกว และจินตนา เชิญศิริ 2518) หรือเมื่อคํ านวณเปน
จ ํานวนประชากร  ปรากฏวา เมืองไทยมีคนจนถึงรอยละ 45.40 ของประชากรทั้งประเทศ (รังสรรค 
ธนะพรพันธุ  2518) ในขณะที่จํ านวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตาม
คํ านยิามนีม้เีพยีงรอยละ 11.90 ทั้งๆที่เปนที่เขาใจกันวา จํ านวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร นาจะมีมากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ  ยกเวนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตตัวเลข 
กย็งัตํ่ าถึงปานนี6้

(ง) ชนกิา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต (2517) ไดสํ ารวจจํ านวนนิสิตปริญญา
ตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516 โดยจํ าแนกตามรายไดตอเดือนของ 
บิดา มารดา และผูปกครอง รายละเอียดปรากฏอยูในตารางที่ 3 เจตนารมณของการสอบถาม 
ดังกลาวตองการใหนิสิตระบุรายไดของผูที่ใหอุปการะทางการเงิน หากผูที่ใหอุปการะทางการเงิน
ในการศกึษาของนสิิตเปนบิดา ตัวเลขจะปรากฏในชอง “บิดา” หากมารดาเปนผูอุปการะทางการ
เงนิ ตัวเลขจะปรากฏในชอง “มารดา” สวน “ผูปกครอง” หมายถึง ผูใหอุปการะทางการเงิน 
ที่มิใชบิดาหรือมารดา ความไมสมบูรณของแบบสอบถามทํ าใหเราไมไดสถิติเงินไดของครอบครัว
นสิิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่ทั้งบิดามารดาตางทํ างานหาเงินได จากตารางที่ 3 เราจะเห็น 
ไดวา มีนิสิตจํ านวนรอยละ 22.25  ที่ไมระบุเงินไดของบิดา และรอยละ 51.03 ที่ไมระบุรายได 
ของมารดา ความไมชัดเจนของแบบสอบถามทํ าใหนิสิตสวนใหญใหขอมูลเกี่ยวกับเงินไดของ  

                                                 
5 ระดับความยากจนที่กํ าหนดโดยวิธีนี้ ไดผลไมแตกตางจากวิธีคํ านวณความตองการอาหารของรางกาย

เทาใดนัก  ดู ไตรรงค สุวรรณคีรี  และสหาย (2518)
6 เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายป เราจะเห็นไดวา อัตราสวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรไมสูแตกตางกันมากนัก ในปการศึกษา 2515  นักศึกษาชั้นปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี
เพียงรอยละ 12.38 ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่ ากวาปละ 15,000 บาท  สถิติดังกลาวนี้ในปการศึกษา 2516  
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.45  แตกลับลดลงเหลือรอยละ 10.92  ในปการศึกษา 2517  ดังนั้น แมวาตัวเลขดังกลาวนี้
จะเปนสถิติของนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง แตความแตกตางตามปการศึกษามีไมสูมาก ตัวเลขที่สํ ารวจไดจึงอาจถือ
เปนสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งมหาวิทยาลัยได
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“ผูปกครอง” ซึง่ปรากฏวามีนิสิตจํ านวนเพียงรอยละ 4.35 เทานั้นที่มิไดระบุเงินไดของ “ผูปกครอง”  
โดยที่แบบสอบถามมีขอบกพรองดังกลาวนี้ การวิเคราะหสถิติที่ไดจึงขาดความเที่ยงตรงมากขึ้น  
อยางไรก็ตาม ถาเราพิจารณาจากสถิติเงินไดของ “ผูปกครอง” จํ านวนนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ผูปกครองมีเงินไดต่ํ ากวาเดือนละ 1,000 บาท มีอยูเพียงรอยละ 7.82 สวนที่ 
ผูปกครองมีเงินไดต่ํ ากวาเดือนละ 2,000 บาท มีถึงรอยละ 29.59 ถาหากตัวเลขดังกลาวนี้ 
เชื่อถือได เราจะเห็นไดวาสัดสวนจํ านวนนิสิตที่ยากจนมีอยู ประมาณรอยละ 7.82-29.59  
โดยประมาณ7 ซึง่เมือ่เปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว จะเห็นไดวา อัตรา
สวนนักศึกษาที่ยากจนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีมากกวานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
สถติิโดยประมาณปรากฏในตารางที่ 4

จากการสํ ารวจของหนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 
2516 นสิิตปริญญาตรขีองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษาจํ านวน 12,422 คน มีเพียง 
รอยละ 2.38 และรอยละ 9.42 เทานั้น ที่มีปญหาดานการเงินของครอบครัว “มากที่สุด” และ 
“มาก” ตามลํ าดับ (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516 : 42) รวมทัง้สิน้มจีํ านวนนิสิตที่มีปญหา 
ดานการเงินของครอบครัวอยางสํ าคัญเพียงรอยละ 11.80 ดังปรากฏสถิติในตารางที่ 5 และ 
จากรายงานของ ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต (2517) ดังที่ไดอางมาแลวขางตน   
ปรากฏวา จากการสํ ารวจนิสิตปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516  
มเีพยีงรอยละ 8.20 เทานั้นที่มีเงินใชจายสวนตัวตํ่ ากวา 200 บาทตอเดือน สถิติรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 6

ฐานะทางเศรษฐกิจไมเพียงแตเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนในการศึกษาตอเทานั้น  
หากทวายังเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดสภาพแวดลอมทางการศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย 
สภาพแวดลอมทางการศึกษาที่แตกตางกันยอมมีสวนสํ าคัญไมน อยในการทํ าใหโอกาส 
ในการศึกษาของเด็กแตกตางกัน และถาจะสืบไปใหถึงแกนแลว ความแตกตางในฐานะ 
ทางเศรษฐกิจมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งยวดในการกอใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา 
ต้ังแตทารกปฏิสนธิในครรภมารดา มารดาในครอบครัวที่ยากจนยอมไมอาจมีอาหารการกิน 
ที่อุดมสมบูรณพอเพียงแกการพัฒนาคลื่นสมองของทารกในครรภไดอยางเต็มที่ ระดับการพัฒนา
ของคลื่นสมองที่แตกตางกันยอมทํ าใหทารกเมื่อคลอดจากครรภมารดามีความฉลาดปราดเปรื่อง

                                                 
7 แถบความยากจน (Poverty Band) ของครอบครัวในกรุงเทพ-ธนบุรี  ตกประมาณเดือนละ 1,109.92-

2,193.52 บาท  ตัวเลขประมาณการขางตนยึดถือเงินเดือนของ “ผูปกครอง” นิสิตเดือนละ 1,000 และ 2,000 
บาท เปนระดับความยากจนขั้นตํ่ าและขั้นสูงตามลํ าดับ
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แตกตางกัน และยิ่งสภาพแวดลอมทางการศึกษาในครอบครัวแตกตางกันดวยแลว ยอมไมมี 
ขอกงัขาใดๆเลยวา โอกาสในการศึกษาจะไมแตกตางกัน

3.2  สาเหตอัุนสบืเนือ่งจากนโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

ในปจจุบัน ไมวาเราจะพิจารณาจากจํ านวนนักเรียนนักศึกษา หรือรายจาย 
ในการจัดการศึกษา โดยเฉลี่ยแลว ภาครัฐบาล (Public Sector) มบีทบาทในการจัดบริการการ
ศึกษาประมาณรอยละ 80-85 ของ “ปริมาณ” บริการการศึกษาทั้งหมด ในสภาพการณเชนนี้ 
นโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาลยอมมีผลกระทบตอความเสมอภาคในโอกาสแหงการ
ศึกษาอยางสํ าคัญ อิทธิพลของการใชวิธีการพยากรณความตองการกํ าลังคน (Manpower 
Requirements Approach) เปนหลักในการวางแผนการศึกษาแหงชาติมีผลอยางสํ าคัญในการ 
ทํ าใหรัฐบาลทุมการใชจายเพื่อจัดสรรบริการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาบางประเภท เพราะ 
ขอเสนอแนะทางนโยบายจากการวางแผนการศึกษาวิธีนี้ ก็คือ การลงทุนดานการศึกษาควร 
เนนหนักในการผลิตกํ าลังคนขั้นสูงและขั้นกลาง ซึ่งมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะถาหากไป 
สอบถามความตองการกํ าลังคนในตลาดแรงงาน ก็คงไมมีใครตอบวา ตนตองการกํ าลังคนที่จบ 
ชั้นประถมศึกษา การวางแผนการศึกษาโดยวิธีนี้เองทํ าใหรัฐบาลมิไดมุงจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเทาที่ควร ทั้งๆที่มีประชากรในวัยเรียนอีกจํ านวนมากที่ไมมีโอกาสแมแตจะเขา 
โรงเรยีนในระดับนี้  จากสถิติระหวางปงบประมาณ 2510-2515  ปรากฏวา รัฐบาลใชจายเงินเพื่อ
จัดการประถมศึกษาเพียงรอยละ 55 ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมด ทั้งๆที่นักเรียนระดับ
ประถมศกึษามจี ํานวนถึงรอยละ 87 ของจํ านวนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด แตกลับใชจาย
เงนิถงึรอยละ 38 ของงบประมาณการศึกษาสํ าหรับการมัธยมศึกษาและการอุดมศึกษา ทั้งๆที่มี
จ ํานวนนกัเรยีนนกัศกึษาระดับนี้เพียงรอยละ 13 ของจํ านวนนักเรียนทั้งหมด รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที ่7  ตัวเลขที่แสดงมีแหลงที่มาสองแหลงดวยกัน คือ ตัวเลขของสํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ซึ่งคํ านวณจากงบประมาณการศึกษาที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล กับตัวเลข 
ของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเปนตัวเลขรายจายจริง

จากตวัเลขถวัเฉลี่ยระหวางป 2510-2515  ปรากฏวา รัฐบาลใชจายเงินในการจัด
การศึกษาสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาคนละ 505 บาทตอป และสํ าหรับนักศึกษา
มหาวทิยาลยัคนละ 15,812 บาทตอป ซึ่งหมายความวา การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งคนจะมี
ผลท ําใหประชากรในวัยเรียนขาดโอกาสแมแตจะเขาโรงเรียนระดับประถมศึกษาถึง 31 คน และ
จากการคํ านวณของนายนิโคลัส เบ็นเน็ต ตามที่ปรากฏในตารางที่ 8 ในการจัดการศึกษา
สํ าหรับนักศึกษา วิชาแพทยศาสตรหนึ่งคนรัฐบาลตองเสียรายจายสูงกวาการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเขาโรงเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดถึง 49 เทา ซึ่งหมายความวา 
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หากมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรหนึ่งคน จะมีเด็กที่ขาดโอกาสเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษาดังกลาวถึง 49 คน

ดังนีจ้ะเหน็ไดวา นโยบายการใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษา ซึ่งเนนการผลิต
กํ าลังคนขั้นสูงและกํ าลังคนขั้นกลางมีผลอยางสํ าคัญในการกอใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาส
แหงการศึกษา เพราะในขณะที่มีประชากรในวัยเรียนจํ านวนมากไมมีโอกาสแมแตจะไดรับ
การศึกษาในระดับมูลฐาน นโยบายดังกลาวนี้ รังแตจะทํ าใหจํ านวนประชากรในวัยเรียน
ที่ขาดโอกาสในการรับบริการประถมศึกษามีมากขึ้น ในเมื่อโอกาสในการรับบริการประถมศึกษา
ยังขาดความเสมอภาคเชนนี้ เราจะหวังไดอยางไรวา ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
ระดับสูงขึ้นจะเกิดขึ้น ความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการอุดมศึกษาจะมีได ก็ตอเมื่อ
มคีวามเสมอภาคดังกลาวนี้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเสียกอน

เมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณการศึกษาจํ าแนกตามภูมิภาค ปรากฏวา  
จงัหวดัทีป่ระชาชนมีการศึกษาอยางแพรหลาย ไมเพียงแตจะเสียตนทุนตอหัวในการจัดการศึกษา 
สูงกวาจังหวัดที่มีบริการการศึกษายังไมแพรหลายเทานั้น หากทวาอัตราการเพิ่มข้ึนของรายจาย
เพื่อการศึกษายังสูงกวาอีกดวย ความขอนี้ยอมมีนัยวา จังหวัดที่มีการศึกษาคอนขางดีอยูแลว
จักไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลมากกวาจังหวัดที่ดอยการศึกษา จากการศึกษาของ
นายวลิเลยีม ฟลูเลอรพบวา รายจายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งตอนตน 
และตอนปลาย เมื่อเฉลี่ยตอนักเรียนหนึ่งคน รายจายตอหัวของนักเรียนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีคาตํ่ าที่สุดอยางนาสังเกต ผลก็คือ อัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน
ในภาคนีต่ํ้ ากวาภาคอื่นๆ เนื่องจากมีโรงเรียนไมพอ โดยที่รัฐบาลมิไดจัดสรรงบประมาณการศึกษา
โดยพิจารณาจากความขาดแคลนปริมาณการศึกษาตามภูมิภาค ไมเพียงแตเด็กนักเรียน
ในภูมิภาคนี้จะมีโอกาสไมทัดเทียมกับเด็กในภูมิภาคอื่นในการเขาเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน
เทานั้น หากทวาโอกาสในการศึกษาตอในระดับประถมศึกษาตอนปลายยังนอยกวาอีกดวย  
ดังจะเห็นไดวา นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงรอยละ 
35.8 เทานัน้ทีม่โีอกาสศึกษาตอในข้ันประถมศึกษาปที่ 5 อัตราสวนดังกลาวนี้ สํ าหรับภาคเหนือ
เทากบั 41.8% ภาคใต 55.8% และภาคกลาง 54.8% (Fuller 1972 : 44) จากขอมูลเทาที่
พรรณนามานี ้เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา โอกาสที่นักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษามีนอยกวานักเรียนจากภูมิภาคอื่น ในเมื่อความไมเสมอภาค
ในโอกาสแหงการศึกษาเกิดขึ้นตั้งแตระดับประถมศึกษา
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3.3 สาเหตอัุนสบืเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา

ความแตกตางในดานคุณภาพของการศึกษามีผลอยางสํ าคัญตอโอกาสในการ
ศึกษาตอของนักเรียน แมในกรณีของเด็กที่มีสติปญญาและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ทัดเทียมกัน หากไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตางกัน โอกาสที่จะไดศึกษาตอก็ยอมแตกตางกัน
โดยกระจางชดั เทาที่เปนอยูในปจจุบัน คุณภาพของโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษายังแตกตางกันอยางมาก ความแตกตางดังกลาวนี้เปนความแตกตางระหวางโรงเรียน
ในชนบทกับโรงเรียนในตัวเมือง และระหวางโรงเรียนในกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนตางจังหวัด 
การจัดสรรงบประมาณการศึกษามีสวนอยางสํ าคัญในการกอใหเกิดความแตกตางดังกลาวนี้ 
ความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษาอาจเกิดจากสาเหตุนานัปการ อาทิเชน อัตราสวน
ระหวางนกัเรยีนกับครู คุณวุฒิของครู อุปกรณการศึกษา และอื่นๆ  โดยทั่วไป โรงเรียนขนาดใหญ
มักจะมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญมักจะมีอุปกรณ
การศึกษาอยางคอนขางบริบูรณ จํ านวนครูที่มีคุณวุฒิมีมาก และอัตราสวนระหวางนักเรียน
กับครูคอนขางตํ่ า (Fuller 1972 : 19-20)  วาจ ําเพาะระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนภาคที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนสวนใหญ กลาวคือ ประมาณรอยละ 66.3 เปนโรงเรียน
ทีม่นีกัเรยีนนอยกวา 200 คน  ไมเพียงแตเทานั้น อัตราสวนของครูที่ไรวุฒิยังคอนขางสูง จํ านวน
ครูที่มีคุณวุฒิมีนอย อัตราสวนระหวางนักเรียนกับครูสูงกวาภูมิภาคใดๆ และงบประมาณ
ดานอุปกรณการศึกษาตอหัวก็ยังตํ่ ากวาภูมิภาคอื่นๆอีกดวย ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่
นักเรียนระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถในการอานเขียนหนังสือ
และการคิดเลขตํ่ ากวานักเรียนในภูมิภาคอื่นๆ (Fuller 1972 : 11-18) ความแตกตางทํ านอง
เดียวกันนี้ระหวางโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมืองก็ปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด โดยทั่วไป
การจัดการศึกษาระดับประถมเปนหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด 
สวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคตัวเมือง มีทั้งของเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
จากสถิติในตารางที่ 8 เราเห็นแลววา ดัชนีรายจายตอหัวสํ าหรับโรงเรียนประถมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการสูงกวาของเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด และโดยทั่วไปโรงเรียน
ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมักจะมีขนาดใหญกวาโรงเรียนอีกสองประเภท จากการ
ศึกษาวิจัยของนายวิลเลียม ฟลูเลอรพบวา นักเรียนในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
และของเทศบาล มีความสามารถในการอานเขียนหนังสือและในการคิดเลขดีกวานักเรียน
ในโรงเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด (Fuller 1972)  ขอมลูดังกลาวนี้พอจะชี้ใหเห็นไดคราวๆ
วา มคีวามแตกตางในดานคุณภาพระหวางโรงเรียนประถมศึกษาในภาคชนบทกับในภาคตัวเมือง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเกือบทั้งหมดก็วาได รวมกระจุกอยูในเขตตัวเมืองของ
จังหวัดตางๆ ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวา เด็กในชนบทยากที่จะมีโอกาสศึกษาเลาเรียนระดับนี้
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ทดัเทยีมกบัเดก็ในเมือง ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณรอยละ 60 อยูในเขต
กรุงเทพ-ธนบุรีดวยแลว (นิโคลัส เบ็นเน็ต 2517) ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
อันเกิดจากถิ่นที่อยู ระหวางนักเรียนในกรุงเทพมหานครกับนักเรียนในตางจังหวัด จึงเกิดขึ้น
โดยมิพักตองสงสัย ความจํ ากัดของโรงเรียนทํ าใหตองมีการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือก
ซึ่งโดยทั่วไปยึดถือความรู และสติปญญาของนักเรียนเปนเกณฑสํ าคัญยอมยังผลใหนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีโอกาสไดเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพดี มากกวานักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่ยากไร ความแตกตางในคุณภาพของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจึงเปนขั้นตอน
อีกขั้นหนึ่งที่เกื้อหนุนใหความไมเสมอภาคของโอกาสในการศึกษาตอถึงระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น 
จากสถติิจ ํานวนผูสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2514-2515 ไดนั้น  
ปรากฏวา ในจ ํานวนผูผานการสอบคัดเลือก 10,489 คน เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 5 ในกรุงเทพ-ธนบุรี 
ถงึ 7,940 คน  คิดเปนรอยละ 75.70  ในจํ านวน 7,940 คนนี้ เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 3 ในกรุงเทพ-
ธนบรีุ เพยีง 5,383 คน  อีก 2,557 คน เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 3 มาจากจังหวัดอื่น  ในจํ านวนผูสอบ
เขามหาวิทยาลัยได 10,489 คนนี้ มีเพียง 2,549 คนเทานั้น ที่เรียนจบชั้น ม.ศ. 5 จาก 
โรงเรียนในจังหวัดอื่นที่มิใช กรุงเทพ-ธนบุรี ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.30 และภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืยงัคงความเปนเอกในฐานที่นักเรียนที่จบชั้น ม.ศ. 5 จากภูมิภาคนี้สอบเขามหาวิทยาลัย
ไดนอยกวาภูมิภาคใด แมวาสภาพการณในปการศึกษา 2516-17 สํ าหรับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือจะดีข้ึนเล็กนอย แตสภาพทั่วไปก็ยังคงเหมือนเดิม กลาวคือ ในบรรดาผู ที่สอบเขา
สถาบนัอดุมศึกษาในปการศึกษา 2516-17 ไดนั้น มีถึงรอยละ 76.62 และรอยละ 54.77 ที่สํ าเร็จ
ชัน้ ม.ศ. 5  และ ม.ศ. 3  ในกรุงเทพ-ธนบุรี ตามลํ าดับ  ขอใหพิจารณาสถิติในตารางที่ 9

จากการสํ ารวจของหนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปรากฏวา 
ในจํ านวนนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนั้นในปการศึกษา 2516 จํ านวน 12,422 คน  
ประมาณรอยละ 75.87 จบชั้น ม.ศ. 5 จากโรงเรียนในภาคกลาง (ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่จบ 
ม.ศ. 5 จากโรงเรยีน ในกรุงเทพ-ธนบุรี) และมีเพียงรอยละ 1.21 เทานั้น ที่จบชั้น ม.ศ. 5 จาก
โรงเรยีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา การเขามาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในกรุงเทพ-ธนบุรี เปรียบเสมือนใบผานทางไปสูประตูมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ทีม่คุีณภาพดีรวมกระจุกอยูในเขตนครหลวง

3.4 สาเหตอัุนสืบเนื่องจากวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) ระบุไวโดยกระจางชัด

วา ความไมเสมอภาคในโอกาสที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษามีสาเหตุสํ าคัญมาจากวิธีการสอบ



186

คัดเลือก  “กลาวคอื การคัดเลือกโดยใชขอสอบที่ขาดความเที่ยงตรงเปนเครื่องมือในการวัด.. ใชวิธี
สอบความรูในองคประกอบดานเนื้อหาวิชาที่เรียนเพียงอยางเดียว โดยมิไดคํ านึงถึงองคประกอบ
ดานอืน่ ซึง่การสอบเชนนี้ทํ าใหเด็กที่มีฐานะดีมักจะไดเปรียบกวา  เพราะไดรับการสนับสนุนและ
ไดประสบการณจากครอบครัวมากกวา ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ
การศกึษา และมีครูที่มีคุณวุฒิดีกวาเด็กที่มีฐานะยากจน…” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 2517 : 54)   และ “…แมวาจะมมีหาวิทยาลัยจัดตั้งอยูในตางจังหวัด แตสถาบัน
อุดมศึกษาเหลานั้นก็ใชวิธีการสอบคัดเลือกแบบรวม ฉะนั้นโอกาสที่จะเขาเรียนของชาวชนบท 
หรือผูมีฐานะยากจนจึงมีอยูนอย…” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 
76)

4. ความไมเปนธรรมในระบบการอุดมศึกษาในปจจุบัน

ในการจัดการศึกษา ไมว าจะเปนระดับหรือประเภทใด มีปญหาพื้นฐาน
ที่สํ าคัญ ซึ่งจักตองตัดสินใจอยู 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก เราจะจัดการศึกษาอะไร 
ประการที่สอง เราจะจัดการศึกษาอยางไร ประการที่สาม เราจะจัดการศึกษาเพื่อใคร หากเรา
ตองการปฏิรูปการอุดมศึกษา เราจํ าเปนที่จะตองหาคํ าตอบคํ าถามพื้นฐานทั้งสามนี้ บทความ
เร่ืองนีไ้มมเีจตนารมณที่จะหาคํ าตอบคํ าถามพื้นฐานสองประการแรก

ในการพิจารณาถึงปญหาความเปนธรรมในการจัดการอุดมศึกษาของรัฐบาล 
มปีญหาพืน้ฐานสามขอที่เราจักตองหาคํ าตอบ กลาวคือ ประการที่แรก รัฐบาลจัดการอุดมศึกษา
เพือ่ใคร และประโยชนจากการอุดมศึกษาของรัฐตกแกผูใดบาง ประการที่สอง ใครเปนผูรับภาระ
ตนทนุในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  และประการที่สาม ใครควรจะเปนผูรับภาระตนทุน
ในการจัดการอุดมศึกษา

4.1 รฐับาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร
เราจะแยกประเด็นปญหาที่วา รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร ออกเปน 2 

ประเด็นใหญๆ คือ ประเด็นแรก ตามขอเท็จจริงในปจจุบัน รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร  
ประเด็นที่สอง  รัฐบาลควรจะจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร

เราไดชี้ใหเห็นโดยอาศัยประจักษพยานขอเท็จจริงพอสมควรวา ตามสภาพ
ที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐบาลมุงจัดการศึกษาเพื่อชนกลุมนอย การรับบริการอุดมศึกษาจํ าเปน
ตองมีรายจาย ซึ่งอยู ในระดับสูงกวาที่ผู มีฐานะทางเศรษฐกิจอันยากจนจะสามารถเสียได 
ผูทีม่อีภิสิทธิ์ในการเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวนใหญ จงึเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีและอาศัยอยูในภาคตัวเมืองเปนสํ าคัญ จากการสอบถามผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได  
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ในปการศึกษา 2514-15  และ 2516-17  ปรากฏวา มีประมาณรอยละ 42.36 ถึงรอยละ 46.67 
ทีบิ่ดามารดามภูีมลํิ าเนาอยูในกรุงเทพ-ธนบุรี (ดูตารางที่ 10) และในจํ านวนนี้มากกวาครึ่งหนึ่ง
ที่บิดามารดามีอาชีพคาขายและรับราชการ แตมีเพียงรอยละ 5-6 เทานั้นที่บิดามารดามีอาชีพ
ทางเกษตรกรรม (ดูตารางที่ 11)

ถาหากเราจะถามตอไปวา ประโยชนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใคร เราก็คง
จะไดคํ าตอบวา ประโยชนโดยตรง (Direct Benefit) จากการจัดการอุดมศึกษาตกแกผูที่สอบเขา
สถาบันอุดมศึกษาได ประโยชนดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของความรู และทักษะที่ไดรับเพิ่มข้ึน 
ซึ่งมีผลตอรายไดที่จะไดรับในอนาคต แตดังไดกลาวแลววา ผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาไดนั้น
สวนใหญเปนผูที่มีฐานะเศรษฐกิจดี การจัดการอุดมศึกษาในปจจุบันจึงไมมีสวนเอื้ออํ านวย
ใหการกระจายรายไดประชาชาติเปนธรรมมากขึ้น และอาจมีสวนทํ าใหการกระจายรายได
ประชาชาติเลวรายลง สวนประโยชนโดยออม (Indirect Benefit) จากการจัดการอุดมศึกษา
ตกแกสังคม โดยสวนรวมสถาบันอุดมศึกษาอาจมีกิจกรรมบางประเภทที่เปนประโยชนตอสังคม
โดยสวนรวม ดังเชน การอบรมกรรมกรและการอบรมครูมัธยมในบางสาขาวิชา นอกจากนี้ 
งานวิจัยและความกาวหนาทางวิชาการอันเกิดจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชน
ภายนอก (Positive Externalities) แกสังคมดวย (Friedman 1962)อยางไรก็ตาม เร่ิมมีผูสงสัย
กนัวาการจดัการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีนั้น 
ไมนาจะกอประโยชนภายนอกแกสังคมได (Hansen 1970) นายมิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร
ผู นํ าแหงสํ านักชิคาโกชี้ให เห็นวา ในเวลาที่กลาวอางถึงประโยชนที่สังคมไดรับจากการ
จดัการศกึษานั้น ผูกลาวอางมักจะมิไดพิจารณาถึงผลในทางลบที่การศึกษากอใหเกิดขึ้นแกสังคม 
(Negative External Effects) (Friedman 1968) ตัวอยางของความขอนี้ก็คือ หากการจัดการ
อุดมศึกษาใหประโยชนโดยตรงแกผู ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อาจมีผลทํ าใหการกระจาย
รายไดประชาชาติไมเปนธรรมมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมาธิการคารเนกี้วาดวย
การอุดมศึกษาพิจารณาถึงประโยชนและภาระรายจายในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐ
อเมริกาไดลงมติวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอประโยชนแกสังคม (Carnegie Commission 
on Higher Education 1973 : 79-81)  พรอมทัง้ชี้ใหเห็นประโยชนประเภทตางๆ ดังนี้

1) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
ในประเทศ ดังเชนความกาวหนาแหงวิทยาการ และผลการวิจัยที่ทํ ากันในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
มีประโยชนในการเอื้ออํ านวยใหประชาราษฎรมีความอยูดีกินดีข้ึน ตัวอยางของความขอนี้ไดแก 
ความรูและผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและดานเกษตรศาสตร ทํ านองเดียวกัน 
การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของนักศึกษาระดับนี้ กลาวอีก
นัยหนึ่ง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชนดานการจัดสรรทรัพยากร (Allocative 
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Benefit) ในแงที่วา การอุดมศึกษาอาจชวยใหความสามารถในการตัดสินใจเพื่อการตางๆ  
ความสามารถในการประเมินผลดีผลเสียอันเกิดจากพฤติกรรมประเภทตางๆ และความสามารถ 
ในการเลือกปฏิบัติการดีข้ึน

2) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยใหสังคมดํ ารงอยูไดดีข้ึน เพราะอาจมีสวน 
ชวยสรางทัศนคติและคานิยมของมวลนักศึกษาไปในทางที่จักสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
กลมกลนืมากขึน้ มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและความคิด
เหน็แลว ยงัเปนแหลงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุนสํ านึกทางการเมือง อันจักชวยให
กระบวนการประชาธิปไตยทางการเมืองดํ ารงอยูได

3) การอดุมศึกษาอาจกอผลแกเพื่อนบาน (Neighbourhood Effect) มนษุยทุก
คนยอมตองการอยูรวมกัน เพื่อนบานที่ดีและเพื่อนบานที่มีการศึกษาอาจชวยใหคนในละแวก 
บานเดียวกันใจกวางและยินดีรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อาจชวยแนะนํ าโภชนาการ 
ที่ถูกหลักอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยแหงรางกาย และอาจชวยกระตุนใหมีสํ านึกแหงการ
เสยีสละเพื่อชุมชนมากขึ้น

อยางไรกต็าม นายมารก เบลา พบวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยกอประโยชนแกสังคมนอยมาก  อัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับ (Social Rate of Return) จาก
การจดัการศกึษาระดับมหาวิทยาลัยนอยกวาระดับการศึกษาอื่นๆ  ดังพจิารณาไดจากตารางที่ 12

เมื่อพิจารณาถึงปญหาที่ว า รัฐบาลควรจะจัดการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อใคร  
ปญหาดังกลาวนี้เปนขอถกเถียงที่มีประวัติอันยาวนาน8 โดยทั่วไป เราอาจจํ าแนกความเห็น
ในเรือ่งนีอ้อกเปน 2 ฝาย  ฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา Selectivists  มคีวามเห็นวา รัฐบาลควรจัดสรร
บริการสาธารณะเพื่อคนจนบางคน  สวนอกีฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา Universalists มคีวามเห็นวา รัฐ
บาลควรจัดสรรบริการสาธารณะเพื่อคนทุกคน วาจํ าเพาะบริการการอุดมศึกษา ขอถกเถียง
ในเรือ่งนี้ก็คือ ขอถกเถียงระหวางกลุมการศึกษาเพื่อมวลชน กับ กลุมการศึกษาเพื่อชนกลุมนอย  
อยางไรกต็าม ความจํ ากัดของทรัพยากรและความแตกตางดานสติปญญาระหวางปวงชน ทํ าให
การจัดการศึกษาระดับนี้ไมอาจเปนการจัดการศึกษาเพื่อมวลชนได แตถึงกระนั้นก็ดี รัฐบาล
ก็ยังอาจจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ‘เพื่อมวลชน’ ตามความหมายอยางเคยได กลาวคือ 
รัฐบาลจะตองจัดสรรโอกาสในการศึกษาแกมวลชนโดยทัดเทียมกัน และโดยมิใหความแตกตาง
ในดานฐานะทางเศรษฐกิจเปนขอจํ ากัด ยิ่งถ าหากตองการใช การศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมดวยแลว  รัฐบาลจะตองถือคติที่วา ‘ใครเกิดมามีนอย 
รัฐจกัตองหยิบยื่นใหมาก’

                                                 
8 ขอถกเถียงโดยทั่วไป ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2519)  และ Seldon and Gray (1967)
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4.2 ใครเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ในการศึกษาภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เราจํ าเปนตอง
ทราบตนทนุการผลิตบริการอุดมศึกษา  โดยทั่วไป เราอาจจํ าแนกตนทุนการผลิตบริการอุดมศึกษา
ไดหลายวิธี  ในที่นี้จะกลาวเพียง 2 วิธี คือ

(ก) การจํ าแนกรายจายของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติงาน (Programme 
Classification)  ตามวธิกีารงบประมาณในปจจุบัน เราจํ าแนกรายจายตามแผนปฏิบัติงาน 2 แผน
ใหญๆ คือ แผนงานบริหารทั่วไป กับแผนงานผลิตบัณฑิตและการวิจัย รายจายตามแผนงาน
บริหารทั่วไป ไดแก รายจายในการบริหารมหาวิทยาลัย สวนรายจายตามแผนงานผลิตบัณฑิต
และการวิจัย ไดแก รายจายของคณะและแผนกวิชาตางๆในมหาวิทยาลัย การจํ าแนกรายจาย
วิธีนี้ไมสูเปนประโยชนตอการศึกษาภาระตนทุนการผลิตเทาใดนัก เพราะถึงจะเปนรายจาย
ในการบริหาร ซึ่งมิใชรายจายในการผลิตบัณฑิตโดยตรง แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา รายจาย
ดังกลาวนี้มิใชสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตบัณฑิต

(ข) การจ ําแนกรายจายตามลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic Classification) 
ตามวธินีีเ้ราแยกรายจายของมหาวิทยาลัยออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ รายจายในการดํ าเนินงาน 
(Current Expenditure) กับรายจายในการลงทุน (Capital Expenditure) รายจายในการ
ดํ าเนนิงาน ไดแก เงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ สวนรายจายในการ
ลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอาทิ  โดยทั่วไปรายจายประเภทแรก
มักจะเพิ่มข้ึนคอนขางคงตัว เวนแตจะมีการขยายงานดวยการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน หรือจาง
อาจารยประจํ าเพิ่มข้ึนอยางขนานใหญ สวนรายจายประเภทหลังมักมีคาไมแนนอน กลาวคือ 
ในปทีม่กีารกอสรางมาก รายจายประเภทนี้จะสูง  สวนในปที่มีการกอสรางนอย รายจายประเภทนี้
จะตํ่ า ความยากลํ าบากในการวิเคราะหตนทุนการผลิตของการศึกษาจึงขึ้นอยูที่การประมาณ
รายจายในการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากตึกอาคารก็ดี หรืออุปกรณการศึกษาก็ดี มีอายุการใชงาน
หลายป รายจายในการสรางตึกในปหนึ่งปใด ไมอาจถือไดวาเปนตนทุนการผลิตในปนั้นเพียง
ปเดียว

ในการคํ านวณตนทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost) นอกจากจะตองทราบตนทุนรวม 
(Total Cost) แลว ยังจะตองทราบปริมาณการผลิตอีกดวย แตลักษณะของบริการการศึกษา
ทํ าใหยากที่จะวัดปริมาณได บริการการศึกษาไมเหมือนกับสินคาและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถ
วัดปริมาณไดโดยงาย นักเศรษฐศาสตรมักจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ ดวยการวัด ‘ปริมาณ’ 
ของบริการการศึกษาจากจํ านวนนักเรียนนักศึกษา และคํ านวณตนทุนถัวเฉลี่ยจากรายจายดาน
การศึกษาตอนักศึกษาหนึ่งคน (Expenditure per Student) การค ํานวณดังกลาวนี้อาจทํ าได
อยางนอย 2 วิธี คือ



190

วิธีแรก  โดยการค ํานวณรายจายในการดํ าเนินการตอหัว (Current Expenditure 
per Student) คาเชาตอหัว (Rent per Student) หรือรายจายดานทุนตอหัว (Capital 
Expenditure per Student) คาเชาตอหัวหรือรายจายดานทุนตอหัวดังกลาวนี้ คํ านวณ
โดยถอืเสมอืนหนึง่วา หากนํ าตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหเชา จะไดคาเชา
ปละเทาใด คาเชาเหลานี้อาจถือไดวาเปนรายจายดานทุนประจํ าปของมหาวิทยาลัย แตในโลก
แหงความเปนจริงตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาไดมีการเชาหรือใหเชา
แตประการใดไม  ดังนั้น เราจึงไมอาจทราบ ’คาเชา’ ตอปที่แทจริงได  อยางไรก็ตาม เราอาจ
แกปญหานี้ดวยการหันมาคํ านวณคาเสื่อมราคาของตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาประจํ าป  
และดอกเบี้ยอันพึงได (Foregone Interest) จากการน ําทุนไปใหกูแทนที่จะนํ าไปสรางตึกอาคาร
หรือซ้ืออุปกรณตางๆ  คาเชาประจํ าปของตึกอาคาร และอุปกรณการศึกษา (Imputed Annual 
Rent)  อาจคํ านวณจากสูตรตอไปนี้

ในที่นี้ R = คาเชาประจํ าป
C = รายจายดานทุนตอสถานที่ (Capital Cost per Place)
r = อัตราดอกเบี้ย
t = อายกุารใชงานของตึกอาคารและอุปกรณการศึกษา

ดังนี ้ เราจะเหน็ไดวา เราจะทราบคาเสื่อมราคาก็ตอเมื่อเราทราบสภาพของทุน (เชน ตึกอาคาร
เรียน หองสมดุ หอพัก หองทดลอง เครื่องคํ านวณ ฯลฯ) และอายุการใชงาน (Useful Life)  
ของ “ทุน” นั้น  ตราบเทาที่ยังไมมีการศึกษาเรื่องนี้ในระดับเศรษฐศาสตรจุลภาคโดยละเอียดแลว  
ยอมเปนการยากลํ าบากที่จะคํ านวณตนทุนของบริการการศึกษา9 อยางไรก็ตาม นายมารก เบลา 
ไดอาศัยวิธีการวิเคราะหดังพรรณนามาขางตนนี้ในการคํ านวณตนทุนถัวเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย
ตางๆ  ในประเทศไทย ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 13

วิธีที่สอง โดยการคํ านวณรายจายถัวเฉลี่ยตอนักศึกษาหนึ่งคน นอกจาก
การถัวเฉลี่ยจํ านวนนักศึกษาแลว ยังถัวเฉลี่ยตามชวงเวลาอีกดวย การคํ านวณตามวิธีนี้โดย
ทฤษฎีแลวมีขอบกพรองมากกวาวิธีแรก เพราะถาหากชวงเวลาที่เลือกคํ านวณเปนชวงเวลา
ที่มีการกอสรางมาก รายจายดานทุนตอหัวก็จะมีคาสูงกวาปกติ แมวาการถัวเฉลี่ยตามชวงเวลา
จะดีกวาการคํ านวณตัวเลขในปหนึ่งปใดเพียงปเดียวก็ตาม แตการขาดขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
                                                 

9 ตัวอยางของการวิเคราะหเรื่องนี้ ดู Reiff (1972)
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และอายกุารใชงานของตัวอาคารและอุปกรณการศึกษา ทํ าใหการคํ านวณตามวิธีแรกยังตองเลือก
ใชตัวเลขรายจายในการดํ าเนินงานในปหนึ่งใดเปนเกณฑ10 หากปที่เลือกใชบังเอิญเปนปที่มี
รายจายประเภทนี้สูงผิดปกติ ตัวเลขตนทุนถัวเฉลี่ยที่ไดก็จะมีคาสูงกวาปกติดวย นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุกอสรางและอุปกรณการศึกษาก็มีผลทํ าใหตัวเลขตนทุนถัวเฉลี่ย
ที่คํ านวณไวคลาดเคลื่อนตามไปดวย ขอบกพรองเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในการคํ านวณตามวิธี
ทีส่อง แตการคํ านวณตามวิธีหลังนี้งายกวาวิธีแรก

ตัวเลขรายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคนจํ าแนกตามมหาวิทยาลัย ถัวเฉลี่ย
ระหวาง ป 2510-2515  ปรากฏในตารางที่ 14  เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 13  เราจะเห็นไดวา
มีคาแตกตางกันเปนอันมาก สวนหนึ่งเปนเพราะรายจายในการดํ าเนินงานตามที่ปรากฏในตาราง
ที ่ 13 นั้นเปนตัวเลขของปงบประมาณ 2511 เพียงปเดียว แตนับต้ังแตป 2511 เปนตนมา 
รายจายรายการนี้มีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยตลอด นอกจากนี้ คาเสื่อมราคาและคาเชาอันพึงได
ประจ ําปตามทีป่รากฏในตารางที่ 13 ยังมีคาตํ่ ากวาที่เปนจริง เพราะนับแตป 2511 เปนตนมา  
มหาวทิยาลัยตางๆก็มี ‘ทนุ’ เพิม่ข้ึน  หากจะนํ าตัวเลขตามที่ปรากฏในตารางที่ 13 มาใช  จึงจํ าเปน
ตองมีการปรับตัวเลขเหลานี้ แตการขาดขอมูลทํ าใหไมอาจปรับตัวเลขในตารางที่ 13 ได 
เราจึงจะใชตัวเลขในตารางที่ 14 ไปพลางกอน ขอที่พึงสังวรก็คือ ตัวเลขรายจายของรัฐบาล
ตอนักศึกษาหนึ่งคนตามที่ปรากฏในตารางที่ 14 นั้นเปนเพียง ประมาณการ ของตนทุนถัวเฉลี่ย
เทานัน้  ทั้งนี้ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ

ประการแรก ตัวเลขรายจายของมหาวิทยาลัยตางๆเปนตัวเลขที่ปรากฏใน
งบประมาณแผนดินปตางๆ  รายจายที่แทจริง (Actual Expenditure) อาจตํ ่ากวาที่กํ าหนดไวใน
งบประมาณแผนดินได โดยเหตุที่ยังไมมีการตีพิมพสถิติของทางราชการเกี่ยวกับรายจายที่แทจริง
อยางละเอียด11  ท ําใหยากล ําบากที่จะคํ านวณได  อยางไรก็ตาม ระเบียบวิธีทางดานงบประมาณ
อนุโลมใหมีการใชจายขามปได รายจายที่แทจริงจึงแตกตางจากงบประมาณรายจายที่กํ าหนดไว
ไมสูมากนัก

ประการที่สอง ตัวเลขรายจายตอหัวอาจสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยที่แทจริง เพราะ
มหาวิทยาลัยมิไดมีกิจกรรมเฉพาะแตการผลิตบัณฑิตเทานั้น หากทวายังมีกิจกรรมดานการวิจัย
และการบริการสังคมอีกดวย  ตัวอยางเชน หองสมุดของมหาวิทยาลัยบางแหงเปดโอกาสให

                                                 
10 ขอใหสังเกตวา  ตัวเลขรายจายในการดํ าเนินงานที่นายมารก เบลา ใชคํ านวณเปนตัวเลขของป 2511

เพียงปเดียว
11 ตัวเลขรายจายจริง ซึ่งตีพิมพในรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทยเปนตัวเลขราย

จายจํ าแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ  มิไดระบุยอยถึงรายจายที่แทจริงของหนวยราชการตางๆ
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ประชาชนเขาไปใช รายจายในการดํ าเนินงานของหองสมุดจะถือเปนตนทุนในการผลิตบัณฑิต
เพยีงอยางเดยีวยอมไมถูกตอง แตเราก็ยากที่จะระบุไดวา รายจายในการดํ าเนินงานของหองสมุด
สัดสวนเทาใด ถือเปนตนทุนในการผลิตบัณฑิต นอกจากนี้ ระบบการทํ าบัญชีของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในปจจุบันก็ไมเอื้ออํ านวยใหการวิเคราะหเร่ืองนี้เปนไปได

ประการที่สาม การใชวิธีถัวเฉลี่ยตัวเลขรายจายในการลงทุน (Capital 
Expenditure) ยังคงทํ าใหผลที่ไดสูงกวาที่ควรจะเปน หากชวงเวลาที่เลือกถัวเฉลี่ยเปนชวงเวลา
ทีม่กีารกอสรางมาก ตัวอยางที่เห็นชัดเจนก็คือ กรณีของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ประการที่ส่ี มหาวิทยาลัยตางๆมักจะมีรายไดพิเศษ เชน คาเลาเรียนและคา
ธรรมเนียมการศึกษา คาเชาอาคารและที่ดิน เงินผลประโยชนตางๆ เงินอุดหนุนและเงินบริจาค
เอกชน ฯลฯ รายไดพิเศษเหลานี้เปนแหลงเงินทุนที่มหาวิทยาลัยสามารถนํ าไปจับจายใชสอยได 
และตามปกติมหาวิทยาลัยตางๆมักจะนํ างบรายไดพิเศษไปจับจายใชสอยเสมอ ดังนั้นหาก
ไมนํ ารายจายจากงบรายไดดังกลาวนี้ไปคํ านวณดวย ตัวเลขรายจายตอหัวอาจจะตํ่ ากวาที่ควร
จะเปน อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งตีพิมพ
ใน รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ประจํ าปตางๆของคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติและทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นเปนตัวเลขที่คอนขางจะไมสมบูรณ เพราะ
ไมเพยีงแตตัวเลขบางรายการของมหาวิทยาลัยบางแหงจะขาดหายไปในบางปเทานั้น  ตัวเลขของ
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักย็งัตํ่ าอยางไมนาเชื่ออีกดวย ทํ าใหชวนเขาใจวา มหาวิทยาลัยบางแหง
คงมิไดรายงานเงินผลประโยชนที่ไดรับในแตละปอยางเที่ยงตรง เพื่อประโยชนในการขอ
งบประมาณจากรัฐ รายรับนอกงบประมาณรายการที่สํ าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ก็คือ 
รายรบัทีไ่ดจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ  ซึง่ตามสถิติระหวางป 2510-
2515 ถวัเฉลีย่แลวมีมูลคาประมาณรอยละ 53.31 ของรายรับนอกงบประมาณทั้งหมด รองลงมา
ไดแก เงินผลประโยชนจากคาเชาอาคารและที่ดิน และอื่นๆ ซึ่งมีมูลคาประมาณรอยละ 19.60  
ระหวางชวงเวลาเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบรายรับของมหาวิทยาลัยจากแหลงตางๆ ระหวางป 
2510-2515 ปรากฏวา สถาบันอุดมศึกษา 10 แหงพึ่งรายรับจากงบประมาณแผนดินถึง
รอยละ 93.62 รองลงมาไดแก รายรับจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ 
ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวมีมูลคาประมาณรอยละ 4.61 ของรายรับรวม สวนรายรับจาก
เงนิผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน และเงินบริจาคมีความสํ าคัญนอยมาก รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 15
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ในการคํ านวณรายจายของรัฐบาลตอหัวสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ  
นอกเหนือจากขอบกพรองดังที่พรรณนามาแลว เราตองทราบวา มหาวิทยาลัยตางๆไดนํ าเงิน
รายไดพิเศษไปใชจายจริงๆเทาใด แตเปนที่นาเสียดายวา ยังไมมีการเก็บขอมูลในเรื่องนี้
อยางเปนระบบ ขอมูลที่คนไดมีเฉพาะปการศึกษา 2509 ซึ่งปรากฏวา สถาบันอุดมศึกษา 10 แหง
ไดนํ าเงินไดพิเศษนอกงบประมาณไปใชจายในกิจการของมหาวิทยาลัย มีมูลคาคิดเปนรอยละ 
49.55 ของเงนิรายไดพิเศษในปนั้น แตอัตราสวนดังกลาวนี้นาจะมิไดมีคาคงที่ทุกป เพราะขึ้นอยู
กับความจํ าเปนในการใชเงินของแตละมหาวิทยาลัยในแตละป ดังนั้นจึงยากลํ าบากที่จะคํ านวณ
รายจายตอหัวไดอยางเที่ยงตรง เราจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ดวยการคํ านวณรายจายตอหัวขั้นสูง
กบัรายจายตอหัวขั้นตํ่ า (ดูตารางที่ 16)  รายจายตอหัวขั้นตํ่ ากํ าหนดโดยคาเฉลี่ยของรายจายตาม
ที่กํ าหนดโดยงบประมาณแผนดิน สวนรายจายตอหัวขั้นสูงไดรวมคาเฉลี่ยของงบรายไดพิเศษ
เฉพาะรายการคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาหอพัก โดยมิไดรวมงบเงินอุดหนุน 
เงินบริจาค และงบเงินผลประโยชนตางๆของมหาวิทยาลัย แตถึงกระนั้นก็ตาม ตัวเลขรายจาย
ตอหัวขั้นตํ่ าก็ยังอาจสูงเกินไปสํ าหรับมหาวิทยาลัยที่มีการใชจายดานทุนมากผิดปกติ (ดังเชน 
ขอนแกน และสงขลา เปนอาทิ) ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สวนตัวเลขรายจายตอหัวขั้นสูง
ทีคํ่ านวณไดกอ็าจตํ ่ากวาที่เปนจริงสํ าหรับบางมหาวิทยาลัย หากมีการนํ างบรายไดพิเศษ (ซึ่งรวม
ทัง้เงนิผลประโยชนของมหาวิทยาลัย) มาใชเกือบหมด  แตโดยทั่วไปจะไมเปนเชนนั้น

ในการตอบค ําถามที่วา ใครเปนผูรับภาระตนทุนในการอุดมศึกษาในประเทศไทย  
เราจะจํ าแนกผูรับภาระออกเปน 3 กลุม คือ

(ก) นกัศึกษาหรือผูอุปการะ
(ข) ประชาชนผูเสียภาษีอากร
(ค) ประชาชนผูมีกุศลจิตบริจาคเงินใหมหาวิทยาลัย
ในการพิจารณาตนทุนในการศึกษานั้น มีปจจัยตางๆอยางนอย 4 ปจจัย 

ทีต่องพิจารณา กลาวคือ ปจจัยแรก ไดแก ราคา (Nominal Price) ทีต่องจายเพื่อเขาเรียน ซึ่งก็คือ 
คาเลาเรยีนและคาธรรมเนียมตางๆที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ปจจัยที่สอง ไดแก ตนทุนที่นักศึกษา 
และผูปกครองตองควักกระเปาจาย (Out-of-pocket Cost) ซึง่นอกจากประกอบดวยคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆแลว ยังประกอบดวยคาหนังสือและวัสดุอุปกรณการศึกษา คาเดินทาง
และคาครองชีพอื่นๆ ปจจัยที่สาม ไดแก เงนิอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล เงินบริจาค
ทีไ่ดรับจากสาธารณชน และภาษีที่มหาวิทยาลัย (เอกชน) ไดรับยกเวนไมตองเสีย  และ ปจจัยที่ส่ี
ไดแก ตนทุนอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างานของนักศึกษา ซึ่งก็คือ รายไดอันพึงได
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หากนกัศกึษาเลอืกท ํางานเมื่อจบมัธยมศึกษา แทนที่จะเลือกเรียนตอ ดังนั้นในการพิจารณาปญหา
ทีว่า ภาระตนทนุในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใครนั้นจํ าตองคํ านึงถึงปจจัยที่ส่ีนี้ดวย

การวเิคราะหภาระตนทุนในการจัดการศึกษา อาจทํ าได 2 วิธีดวยกัน คือ
(1) วธิกีารคํ านวณรายจายที่เปนตัวเงิน (Monetary Outlays)  โดยคํ านวณ

จากรายจายที่มีการใชจายจริงๆ และมิไดรวมคาเสียโอกาสอันเกิดจากการเลือกเรียนตอ แทนที่
จะเลอืกท ํางาน กลาวคือ คํ านวณเฉพาะตนทุน 3 ประเภทแรก มิไดรวมตนทุนประเภทที่ส่ีดังกลาว
ขางตน

(2) วิธีการคํ านวณตนทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost)  โดยคํ านวณ
จากตนทนุทกุประเภท  รวมทั้งคาเสียโอกาสจากการเลือกศึกษาตอ แทนที่จะเลือกทํ างานดวย

ในรายงานเรื่อง The Rate of Return to Investment in Education in Thailand
(1971) นายมารก เบลา ไดคํ านวณพบวาภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับตางๆเปนไปตาม 
ตารางที่ 17

ตัวเลขในคอลัมนที่ 1 ซึ่งแสดงอัตราสวนระหวางตนทุนโดยตรงของเอกชน (Direct 
Private Cost) กบัตนทุนโดยตรงของสังคม (Direct Social Cost) ชีใ้หเหน็วา นักเรียนนักศึกษา
ในประเทศไทยมิไดเสียคาใชจายเต็มตามตนทุนรายจายตามงบประมาณของรัฐ และมีขอ
นาสังเกตวา อัตราสวนดังกลาวมีคาตํ่ าสุดสํ าหรับระดับอุดมศึกษา แสดงวา รัฐบาลไดให
เงนิอดุหนนุอยางมาก ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษา รัฐบาลใหเงินอุดหนุนนอยที่สุด คอลัมนที่ 2 
แสดงใหเห็นวา เงินไดอันพึงไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียนตอ (Foregone Earnings) 
ไมมีความสํ าคัญในฐานะที่เปนตนทุนทางเศรษฐกิจสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แตมี
ความส ําคัญอยางมากสํ าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยเหตุที่เราขาดขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา 
ตลอดจนคาใชจายตางๆของนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย เราจึงเลือกวิเคราะหเฉพาะกรณีของ
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ภาระรายจายปรากฏในตารางที่ 18

เมือ่พจิารณาภาระรายจายในรูปตัวเงินของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามที่
ปรากฏในตารางที่ 18  เราไดขอสรุปดังตอไปนี้

(ก) เมื่อรวมตนทุนการศึกษา ตนทุนในการผลิต และตนทุนในการรับบริการ 
อุดมศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระรอยละ 50.07 ของ
ตนทนุถวัเฉลี่ย  และประชาชนผูเสียภาษีอากรรับภาระรอยละ 49.60

(ข) เมื่อคิดเฉพาะตนทุนการผลิตบริการการศึกษา หากถือรายจายตอหัวขั้นตํ่ า 
(9,441 บาท ตอคนตอป) เปนตนทุนถัวเฉลี่ย  การที่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจายคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมการศึกษาถัวเฉลี่ยปละ 1,100 บาท  แสดงวารับภาระเพียงรอยละ 11.65 ของ
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ตนทนุถวัเฉลีย่  สวนที่เหลืออีกรอยละ 88.35  ตกเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป  
แตถาหากถวัรายจายตอหัวขั้นสูง (9,950 บาท ตอคนตอป) เปนตนทุนถัวเฉลี่ย นิสิตหรือผูอุปการะ
รับภาระเพยีงรอยละ 11.06 ของตนทุนถัวเฉลี่ย สวนที่เหลืออีกรอยละ 88.94 ตกเปนภาระของ
ประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป

(ค) สํ าหรบัมหาวทิยาลัยอื่นๆ เนื่องจากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
มไิดแตกตางกนัมากนัก หากเราถือรายจายของรัฐบาลตอหัวเปนตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย เราอาจ
สรุปไดวา มหาวทิยาลัยที่มีรายจายตอหัวสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดแก สงขลา มหิดล 
ขอนแกน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศิลปกร เชียงใหม และเกษตรศาสตร) นักศึกษาหรือ
ผูอุปการะรบัภาระนอยกวารอยละ 11 ของตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย สวนมหาวิทยาลัยที่มีรายจาย
ของรัฐบาลตอหัวตํ่ ากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดแก ธรรมศาสตร ศรีนครินทรวิโรฒ) 
นกัศกึษาหรอืผูอุปการะรับภาระมากกวารอยละ 11 ของตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย

ถาหากตองการวิเคราะหภาระตนทุนทางเศรษฐกิจ เราจํ าเปนตองทราบคา
เสียโอกาส (Opportunity Cost) ของนสิิต ซึง่ไดแกรายไดอันพึงไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือก
เรียน (Foregone Earnings) ในการคํ านวณเรื่องนี้ เราจะยึดถืออัตราเงินเดือนในภาครัฐบาล
เปนเกณฑ โดยเริ่มตนจากเดือนละ 750 บาท  และไดรับเงินเดือนเพิ่มข้ึนปละ 50 บาท  อัตราเงิน
เดอืนในภาคเอกชนคงไมแตกตางไปจากนี้มากนัก ดังนั้น เงินไดอันพึงไดตลอดระยะเวลา 4 ป
ทีศึ่กษาในสถาบันอุดมศึกษาจะเทากับ 39,600 บาท

เมื่อคํ านวณภาระตนทุนทางเศรษฐกิจในการผลิตและในการรับบริการอุดมศึกษา
ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏวา 67.16% ของตนทุนทางเศรษฐกิจตกเปนภาระ
ของนสิิตหรอืผูอุปการะ สวนประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไปรับภาระ 32.63%  เราจะเห็นไดวา 
ตนทุนแหงการเสียโอกาส อันเกิดจากการเลือกเรียนตอแทนการทํ างานหารายได มีความสํ าคัญ
อยางมากส ําหรับการศึกษาระดับนี้ ดังจะเห็นไดวา เงินไดอันพึงไดมีมูลคาถึงรอยละ 36.52 ของ
ตนทนุทางเศรษฐกิจ (ดูตารางที่ 20)

ถาเราสมมติวา นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆเสียคาเลาเรียน คาธรรมเนียม
การศกึษา ตลอดจนคาใชจายสวนตัวเทากับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เราจะพบวา โดยเฉลี่ย
แลว สํ าหรบัสถาบันอุดมศึกษา 10 แหงที่กลาวถึงนี้ ประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไปรับภาระ
รอยละ 39.94 ของตนทุนทางเศรษฐกิจ และนักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระรอยละ 59.63 
ของตนทนุทางเศรษฐกิจ  ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 21

เราอาจสรุปขออภิปรายทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดดังนี้
(ก) เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนในการผลิตบริการอุดมศึกษา ภาระสวนใหญ 

กลาวคือ ประมาณรอยละ 89-92 ตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป ในกรณีของ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระในรูปของคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม
การศกึษาเพียงรอยละ 11.06  ถึงรอยละ 11.65 ของตนทุนการผลิต

(ข) เมื่อพิจารณารายจายในรูปตัวเงินทั้งของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษา
หรือผูอุปการะ นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระเพียง 42-43% ของรายจายดังกลาว (กรณีของ
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 50.07%)

(ค) เมื่อพิจารณาตนทุนทางเศรษฐกิจทุกประเภทของการอุดมศึกษา ปรากฏวา
นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระประมาณรอยละ 59.63 ของตนทุนทางเศรษฐกิจทั้งหมด กรณี
ของจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัวเลขนี้เทากับ 67.18%

ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเปนที่เขาใจกันวา นักศึกษาหรือผูอุปการะ
เปนผูรับภาระทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของตนทุนการผลิต เพราะวิทยาลัยเอกชนไมมีแหลงรายได  
นอกจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาเทานั้น12 ความไมเปนธรรมในระบบ
อุดมศึกษาจึงเกิดขึ้นไมเฉพาะแตจากการที่ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมากเกินไป
เทานั้น หากทวายังเกิดจากการที่ รัฐใหการอุดหนุนเฉพาะนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ โดยไมเหลียวแลนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนอีกดวย นโยบายเชนนี้จักมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตรสนับสนุนก็ตอเมื่อประโยชนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาของรัฐกับของเอกชน
แตกตางกันอยางเดนชัด  และตอเมื่อมีความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวางนักศึกษา
ในสถาบันสองประเภทนี้อยางเดนชัด

4.2 ใครควรรับภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
ประเด็นที่วา การอุดมศึกษามีประโยชนตอสังคมหรือไมนั้น มีความสํ าคัญตอ

การกํ าหนดภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ภาระตนทุน
ในการจดัการอุดมศึกษาควรจะตกแกผูใดนั้น ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรแตกแยกออกเปน 3 
กลุมใหญๆ

กลุมที่หนึ่ง  เหน็วา ประโยชนพื้นฐานของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตกเฉพาะ
แกตัวผูเรียนในรูปของความสามารถในการหาเงินไดที่เพิ่มข้ึน  ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครองจึง
ควรเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆที่เรียกเก็บควรเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing)

                                                 
12 ในขณะนี้วิทยาลัยหอการคาเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆ  ตกประมาณปละ 3,626.50 บาท  

ซึ่งสามารถอยูได
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กลุมที่สอง เห็นวา การอุดมศึกษากอประโยชนแกสังคมเปนอันมาก ดังนั้น 
สังคมกับนักศึกษาและผู ปกครองจึงควรร วมรับภาระตนทุนในการผลิตบริการการศึกษา
ระดับนี้ การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนใหเทากับหรือใกลเคียงกับตนทุนถัวเฉลี่ย นอกจากจะ
ไมเปนธรรมแกนักศึกษาและผูปกครองเทานั้น หากทวายังอาจมีผลใหการลงทุนในดานการ
อุดมศึกษานอยกวาที่ควรดวย ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียนที่เรียกเก็บจาก
นักศึกษาหรือผูปกครองควรจะตํ่ ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุน
ในการจัดการศึกษาระดับนี้ ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ยอมไดจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน 
แตสัดสวนของภาระรายจายระหวางนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือ ประชาชน
ผูเสียภาษีอากร) จะเปนเทาใดนั้นไมมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่จะกํ าหนดได จํ าเปนตอง
อาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล

กลุมที่สาม มีความเห็นวา การอุดมศึกษาเปนประโยชนตอสังคมเปนอันมาก 
ดังนัน้สงัคมควรรบัภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเต็มที่  กลาวคือ ควรเปนการศึกษา
ชนดิใหเปลาหรอืเกือบใหเปลา เพราะตัวนักศึกษาเองก็มีตนทุนแหงการเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) ทีต่องเสยีในรูปของรายไดอันพึงไดหากเลือกทํ างานแทนที่จะเลือกเรียน

นอกจากความเห็นเกี่ยวกับการกระจายภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
ของนักเศรษฐศาสตรสามกลุมขางตนนี้แลว ยังมีความเห็นอีกแนวหนึ่ง ซึ่งควรแกการพิจารณา
อยางยิง่ กลาวคอื ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวาง
ชนตางรุน (Intergeneration Sharing of Costs) เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษา
ใหแกชนรุนหนึ่งนั้น มิไดจํ ากัดเฉพาะชนรุนนั้น หากทวาอาจสงผลถึงชนรุนตอมา (Pechman
1972) ดังนัน้ การกระจายภาระรายจายโดยพิจารณาเฉพาะสัดสวนของตนทุนที่นักเรียนนักศึกษา 
(หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือ ประชาชนผูเสียภาษีอากร) เปนผูรับภาระนั้น จึงมิใชวิธี
ทีถ่กูตอง แตควรพิจารณาสัดสวนของตนทุนที่ชนแตละรุนเปนผูรับภาระเปนสํ าคัญ การเก็บภาษี
อากรเพื่อหารายไดมาจัดการศึกษาควรเปนไปในทางที่จะกระจายภาระภาษีตามความขอนี้ 
จงึจะถอืไดวาเปนระบบภาษีที่ยุติธรรม ขอเสนอแนะทางนโยบายตามความเห็นในแนวนี้ สามารถ
จ ําแนกเปน 2 กลุมใหญๆ

กลุมที่หนึ่ง มคีวามเหน็วา ชนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึง ผูใหญในรุนนี้) ควรเปนผูรับ
ภาระรายจายในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึง เด็กในรุนนี้) ผูใหญในรุนนี้ 
โดยทั่วไปแลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนและ/หรือนักศึกษา กับผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ  
หากผูใหญในรุนนี้รับภาระตนทุนในการจัดการศึกษา อุปถัมภค้ํ าจุนเด็กในรุนนี้ เมื่อเด็กในรุนนี้
กลายเปนผูใหญในชนรุนตอไป ก็จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กในรุนตอไป  
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ดังนี ้ ชนรุนทีห่นึง่จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนที่สอง  และชนรุนที่สอง
กรั็บภาระในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนที่สาม เปนเชนนี้เร่ือยไป

กลุมที่สอง มีความเห็นวา ชนแตละรุนควรรับภาระรายจายในการจัดการศึกษา
ของตนเอง แตรัฐบาลควรจัดสรรเงินกู ใหแกนักศึกษาอยางพอเพียง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษา
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
รัฐบาลเรียกเก็บเงินใหกูนั้นคืนดวยการเก็บภาษีอากรจากรายไดของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย 
ภาษีอากรที่เก็บไดนี้จักไดนํ าไปจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชนรุนตอไป รูปการณก็จะเปน
ดังนี้คือ รัฐบาลเรียกเก็บภาษีจากชนรุนกอน เพื่อนํ ามาจัดสรรเงินกูแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในชนรุนนี้ เมื่อนักศึกษาในชนรุนนี้สํ าเร็จการศึกษา และมีรายไดจากการทํ างาน ก็ชํ าระเงินกู
คืนรัฐบาลดวยการเสียภาษีอากร ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บไดนี้ ก็จะนํ าไปใชจัดสรรเงินกูใหแก
นกัศกึษาในชนรุนตอไป เปนดังนี้เร่ือยไป

5. ปฏริูปอุดมศึกษา : ปญหาความเสมอภาคและปญหาความเปนธรรม

เราไดชี้ใหเห็นวา การลดความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวาง
ปวงชน  เปนเงือ่นไขอันจํ าเปนในการกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา ในการนี้ 
ไมเพียงแตจะตองมีการกระจายอํ านาจทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรมเทานั้น หากทวายังตอง
มีการกระจายอํ านาจทางการเมืองโดยทัดเทียมกันดวย13 แตการลดความแตกตางในดาน
ฐานะทางเศรษฐกิจระหวางปวงชนถึงจะเปนเงื่อนไขที่จํ าเปน แตก็หาใชเงื่อนไขที่พอเพียงไม 
จํ าเปนที่จักตองดํ าเนินมาตรการทางนโยบายอื่นๆควบคูกันไปดวย ขอที่พึงสังวรก็คือ ความ
เปนธรรมในโอกาสที่จะไดศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความเสมอภาคในโอกาส
ที่จะศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแกไขปญหานี้ จึงจํ าเปนที่จะตองดํ าเนินการ
ในทุกระดับและทุกขั้นตอนของการศึกษา มิใชมุงแกปญหาเพียงจุดหนึ่งจุดใดเทานั้น จากการ
วิเคราะหสาเหตุแหงความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาขางตนนี้ มีขอเสนอแนะ
ทางนโยบายทีพ่งึพจิารณานอกเหนือจากการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม  ดังนี้

(ก) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายดานการศึกษาของรัฐบาล
(ข) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือก
(ค) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียน
(ง) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน

                                                 
13 มาตรการทางนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้อยูนอกขอบขายของบทความนี้  ผูที่สนใจประเด็น

นี้  โปรดอาน  รังสรรค ธนะพรพันธุ (2518)
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5.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาล
ความแตกตางในดานปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาระหวาง

ภูมิภาคตางๆเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา 
ดังนั้นจึงตองพยายามขจัดความแตกตางดังกลาวนี้ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได การใชจาย
ของรัฐบาลเพื่อจัดการศึกษาไมควรมุงเกื้อหนุนการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ตามนัยของ
เศรษฐศาสตรตะวันตก) แตควรมุงสงเสริมความเปนธรรมในสังคม ในการนี้จํ าเปนจะตองจัด
อันดบัอาณาบริเวณหรือภูมิภาคที่ยังดอยพัฒนาทางดานการศึกษา (Educational Priority Areas)
ตามลํ าดับความขาดแคลนปริมาณและความดอยคุณภาพของการศึกษา ทองถิ่นหรือภูมิภาค
ทีบ่ริการการศกึษายังมีความดอยพัฒนามาก รัฐบาลจะตองใหความสํ าคัญอันดับสูง ทั้งนี้เพื่อให
เกดิความสมดุลทางดานปริมาณและคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาคตางๆ

ในการจัดสรรงบประมารสํ าหรับการศึกษาระดับตางๆ ควรจะใหความสํ าคัญ
แกการประถมศึกษามากขึ้น เพราะถาหากยังมีประชากรในวัยเรียนจํ านวนมากไมอาจไดรับ
การศกึษาในระดับประถมศึกษา อันเนื่องจากโรงเรียนมีไมพอ ความไมเสมอภาคที่เกิดขึ้นในระดับ
ประถมศึกษานี้เอง ยอมสงผลไปสู ความไมเสมอภาคในการรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การจัดสรรงบประมาณสํ าหรับการประถมศึกษาในสัดสวนที่สูงขึ้นกวาที่เปนอยู ในปจจุบัน 
ไมเพียงแตจะมีขอสนับสนุนในแงของความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเทานั้น หากทวา
ยังมีขอสนับสนุนในแงของสิทธิตามรัฐธรรมนูญและประโยชนที่สังคมไดรับอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจาก
การประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลจึงตองมีหนาที่ที่จักตองจัดสรรการศึกษา
ระดับนี้ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ขณะเดียวกันประถมศึกษาก็เปนระดับการศึกษาที่ใหอัตรา
ผลตอบแทนแกสังคม (Social Rate of Return) สูงกวาการศึกษาระดับอ่ืนใด  ดังทีน่ายมารก เบลา
พบวา หากระดบัการศึกษายิ่งสูงเพียงใด  ประโยชนที่สังคมไดรับจะยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น (ดูตาราง
ที่ 12)

5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือก
เรามักจะไดยินไดฟงขอโตแยงที่มักจะอางอิงกันเสมอวา จุดมุงหมายของการ

จัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยูที่ ความเปนเลิศทางวิชาการ การคัดเลือกนักศึกษาเขา
มหาวิทยาลัยจึงควรเนนหนักทางดานความรูและสติปญญา และนักเรียนที่เรียนดีเทานั้นที่มีสิทธิ
อันชอบธรรมในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ความเปนเลิศทางวิชาการ เปนวลีที่ฟงดูขลัง 
แตไรความหมาย ในประเทศที่ยากจนดุจดังประเทศไทย การอบรมสั่งสอนวิชาการชนิดเลิศลอย
ยอมถือเปนสิ่งฟุ มเฟอย หากวิชาการดังกลาวนั้นไมตรงตอประเด็นของปญหาในสังคมไทย 
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และแททีจ่ริง ขอที่เราจักตองถามตัวเอง ก็คือ ความเปนเลิศทางวิชาการมีอยูจริงหรือในสถาบัน
อุดมศกึษาในปจจบัุน  ในเมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนมากยังขาดฉันทะทางวิชาการเชนนี้

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข าสถาบันอุดมศึกษาเท าที่ เป นอยู ในปจจุบัน 
เนนถงึการทดสอบความรูและความจํ าเปนสํ าคัญ ขอบกพรองมิไดอยูที่การออกขอสอบแบบปรนัย
เทานั้น หากทวาในตัวขอสอบปรนัยนั้นเอง ยังเปนคํ าถามที่ตองตอบโดยอาศัยวิจารณญาณ
สวนบุคคล และยังเปนคํ าถามที่คํ าตอบที่ใหเลือกตอบขาดความรัดกุม เราไมอาจปฏิเสธไดวา  
ความพยายามที่จะฉอฉลในระบบการคัดเลือกทั้งที่เกิดจากตัวผูเขาสอบและผูตรวจขอสอบยังคง
มีอยู ในทํ านองเดียวกับที่เราไมอาจปฏิเสธไดวา อคติของผูสอบสัมภาษณในสวนที่เกี่ยวกับเพศ 
เชื้อชาติ และทัศนคติของผูสมัครสอบยังมีสวนในการทํ าใหระบบการคัดเลือกนักศึกษาขาด
ความเปนธรรมเทาที่ควรจะเปน

เราไดชี้ใหเห็นถึงความไมเสมอภาคในโอกาสที่จะเขาสถาบันอุดมศึกษา ระหวาง
ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน และระหวางผูที่มีภูมิลํ าเนาแตกตางกัน การแกปญหา
ดังกลาวนี้ดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น 
แตถึงกระนั้นก็ตามก็ยังอาจชวยใหความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาดีข้ึน ไมมากก็นอย  
การเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกควรจะพิจารณาทั้งการทดสอบความรู และสติปญญา และ
อัตราสวนจ ํานวนนักศึกษาที่ยากจนและที่มาจากภูมิภาคตางๆ

(ก ) การทดสอบความรู และสติป ญญาไม ควรยึดถือผลการสอบคัดเลือก
เขาสถาบันอุดมศึกษาเพียงอยางเดียว แตควรจะพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ต้ังแต ม.ศ. 1-5  โดยพิจารณาประกอบกับรายงานการศึกษาจากสถานศึกษาของผูสมัครสอบดวย  
รายงานดังกลาวนี้ควรระบุถึงความสํ านึกตอสังคมของตัวผู สมัครสอบดวย ส่ิงที่สังคมไทย
ตองการในเวลานี้ มิใชคนมีความรู  แตเปนคนมีความรู ที่พรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวม 
มหาวิทยาลัยจะยังไมไดทํ าหนาที่อันสมบูรณ หากบัณฑิตที่ผลิตไดยังคงมุงแสวงหาอภิสิทธิ์
จากความทุกขยากของคนสวนใหญ

(ข ) มหาวิทยาลัยควรจะรับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนในสัดสวน
ที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจักตองพรอมที่จะใหเงินอุดหนุนนแกนักศึกษาที่ยากจน 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรจะกํ  าหนดสัดส วนและจํ  านวนนักศึกษาจากภูมิภาคต างๆ  
เพื่อลดความไมเสมอภาคระหวางภูมิภาค ในการนี้มหาวิทยาลัยจํ าตองสงผูแทนออกไปสอบ
สัมภาษณ ในสภาพที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากภาคตัวเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เขตนครหลวงเชนทีเ่ปนอยูนี้  ไมเปนที่นาประหลาดใจเลยวา  บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตไดหายาก
ที่จะใฝฝนออกไปทํ างานในภาคชนบท การเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกดังที่เสนอแนะนี้ แมจะ
ไมใหหลักประกันในเรื่องนี้ แตความเปนไปไดจะมีมากขึ้น ในระยะสัน้ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
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รับเขาอาจมี ‘คุณภาพ’ เลวลง  หาก ‘คุณภาพ’ ในทีน่ีห้มายถึงความรูที่ขอสอบคัดเลือกในปจจุบัน
มุงถาม แตมหาวทิยาลยัก็อาจแกปญหาไดดวยการจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานในปที่หนึ่ง ในระยะยาว 
ไมเพียงแตความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาอาจดีข้ึนเทานั้น หากทวาการเคลื่อนยายของ
ประชากรเขาสูเขตนครหลวงยังอาจลดลงได ไมมากก็นอย

5.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียน

เราไดชี้ใหเห็นวา อัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาตางๆนั้น 
ยงัตํ ่ากวาตนทนุการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก  นโยบายเชนนี้เหมาะสมเพียงใด

วากันตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว หากตองการใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด 
(Social Welfare Maximization) การกํ าหนดราคาบริการสาธารณะใดๆ ควรจะอยูในระดับที่
เทากับ ตนทุนการผลิตสวนเพิ่ม (Marginal-cost Pricing)14 หลักการดังกลาวนี้มีขอยุงยาก
ในทางปฏิบัติเปนอันมาก ไมเพียงแตความยากลํ าบากในการคํ านวณตนทุนสวนเพิ่มเทานั้น 
หากยังมีปญหาพื้นฐานที่สํ าคัญอื่นๆ กลาวคือ ใน ประการแรก ตนทุนสวนเพิ่มที่ใชเปนหลัก
ในการก ําหนดราคานั้นเปนตนทุนสวนเพิ่มระยะสั้น (Short-run Marginal Cost)  หรือตนทุน
สวนเพิ่มระยะยาว (Long-run Marginal Cost) เนื่องจากอาจไมเทากันได นักเศรษฐศาสตร
บางทานเห็นวาควรเปนประการหลัง (Turvery 1969)  ประการที่สอง  การก ําหนดราคาตามตนทุน
สวนเพิ่มจะทํ าใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด ก็ตอเมื่อโลกแหงความเปนจริงเปนโลกพระศรีอาริยใน
ทัศนะของนักเศรษฐศาสตรในสํ านักคลาสสิกและสํ านักนีโอคลาสสิก กลาวคือ ทุกๆสวนของ
ระบบเศรษฐกิจจะตองมีการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect Competition) ไมมีอํ านาจผูกขาด
แตประการใด และทุกขุมขนของระบบเศรษฐกิจจะตองกํ าหนดราคาสินคาและบริการตางๆ 
ตามตนทุนสวนเพิ่ม สังคมจึงจะมีสวัสดิภาพสูงสุดได แตโดยที่โลกแหงความเปนจริงมิใชโลก
พระศรีอาริยในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรสํ านักที่กลาวขางตน ถึงจะมีการกํ าหนดราคาสินคา
หรือบริการชนิดหนึ่งชนิดใดตามตนทุนสวนเพิ่ม ในขณะที่ยังมีสินคาและบริการอีกจํ านวนมาก
ที่มิไดกํ าหนดราคาตามหลักนี้ สังคมก็หาไดมีสวัสดิภาพสูงสุดได ดวยเหตุนี้เองจึงกอใหเกิด 
Second-Best Theorem ตามมา และผลกคื็อขอเสนอแนะทางนโยบายยุงยากหยุมหยิมจนยาก
แกการนํ ามาปฏิบัติได15

                                                 
14 บทความที่อานเขาใจจายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดู Paul (1992) หากตองการทราบวิวัฒนาการของขอโตแยง

กี่ยวกับเรื่องนี้ ขอใหอานบทความสองเรื่อง ของ Nancy Ruggles ดู Ruggles (1949/50a ; 1949/50b)
15 อาทิเชน Baumol and Bradford (1970)  และ Rheos (1968)
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ตัวอยางเชน เมื่อนายลี แฮนแสน และนายเบอรตัน ไวสบรอด กลาวถึงการ
กํ าหนดอัตราคาเลาเรียนเพื่อใหสังคมมีสวัสดภาพสูงสุด ไดใหเสนอแนะทางนโยบายไวดังนี้ 
"…อัตราคาเลาเรียน (จะตอง) เทากับตนทุนสุทธิสวนเพิ่มของสังคม (Marginal Net Social Cost)  
อันเนือ่งมาจากการจัดการศึกษา และ (จะตอง) เทากับประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Benefit) 
ทีน่กัเรยีนนกัศกึษาไดรับจากการศึกษาดวย  คํ าวาตนทุนสุทธิในที่นี้ หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มใน
การผลติลบดวยประโยชนสวนเพิ่มที่เกิดแกสังคม (Marginal External Benefits) ……" (Hansen 
and Weisbrod 1969 : 90)  แตเราจะเหน็ไดวา หลักการที่เสนอนี้ยากแกการนํ ามาปฏิบัติอยางไร  
โดยเฉพาะอย างยิ่งป ญหาพื้นฐานในทางปฏิบัติในการวัดตนทุนและประโยชน ที่ เกิดแก 
สังคม ความยุงยากในการใชหลักตนทุนสวนเพิ่ม ในการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนยังผลให
นักเศรษฐศาสตรบางคนลงความเห็นวา อัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บควรจะเทากับตนทุนสวน
ทีเ่กีย่วกับการดํ าเนินการสอน (Instructional-salary-cost Pricing) บาง หรือเทากับตนทุนในการ
ดํ าเนินงาน (Recurrent Cost) บาง

ถาหากเราเชื่อวา การอุดมศึกษามีประโยชนทั้งแกตัวนักศึกษาและผูปกครอง 
และแกสังคมโดยสวนรวม นักศึกษาหรือผูปกครองไมควรรับภาระตนทุนทั้งหมด กลาวอีกนัยหนึ่ง 
คาเลาเรียนที่เรียกเก็บไมควรกํ าหนดเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing) ภาระตนทุน
ในการจัดการศึกษาควรกระจายระหวางนักเรียนหรือผูปกครอง ซึ่งไดรับประโยชนโดยตรง 
กบัสังคมซึง่ไดรับประโยชนโดยออม แตนักเรียนหรือผูปกครองควรรับภาระตนทุนในสัดสวนเทาใด  
และสังคม (ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) ควรรับภาระตนทุนในสัดสวนเทาใดนั้น ยังไมมี
หลกัเกณฑที่จะนํ ามากํ าหนดในทางปฏิบัติได

การที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเรียกเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าๆนั้น 
มกัจะอางอิงถึงเหตุผลสํ าคัญอยางนอยสองประการ16   กลาวคือ

ประการแรก การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าจะชวยใหโอกาสในการรับบริการ
การศกึษาของประชาชนทัดเทียมกัน ขออางดังกลาวนี้ยากที่จะเชื่อถือได  เพราะดังที่ไดชี้ใหเห็นวา 
ความเสมอภาคในโอกาสที่จะรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระจาย
อํ านาจทางการเมืองและอํ านาจทางเศรษฐกิจอยางทัดเทียมกัน และประชาชนจักตองมีโอกาส
ในการรับการศึกษาระดับประถมและมัธยมอยางเสมอภาคกันดวย นอกจากนี้ เราไดชี้ใหเห็นวา  
เมือ่พจิารณาในแงของผูรับบริการการศึกษา รายจายในรูปของคาเลาเรียนมีความสํ าคัญนอยมาก 
เมื่อเทียบกับคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) และคาใชจายอื่นๆอันเปนจํ าเปนแกการรับ

                                                 
16 ขอถกเถียงในเรื่องนี้ ดู Hansen (1970 : 338-9)
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การศึกษา การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามากๆจึงมิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล
ในการกอใหเกิดความเปนธรรมในโอกาสแหงการศึกษา

ประการที่สอง เหตุผลในการสนับสนุนใหเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า ก็คือ 
การอุดมศึกษากอประโยชนไมเฉพาะแตนักศึกษาหรือผูปกครอง หากทวายังเปนประโยชน
ตอสังคมโดยสวนรวมดวย เหตุผลในขอนี้ยังไมมีประจักษพยานทางขอเท็จจริงที่จะสนับสนุน  
แตถึงความขอนี้จะเปนจริง ก็เปนเพียงขอสนับสนุนใหเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ากวาตนทุน
ถวัเฉลีย่เทานัน้ แตจะตํ่ ากวาเทาใดนั้นไมมีหลักเกณฑในการกํ าหนด

มาตรการทางเศรษฐกิจที่ควรจะเลือกใชในการลดความไมเสมอภาคในโอกาส
แหงการศกึษา ควรจะเปนมาตรการทางดานเงินอุดหนุน (Subsidy) การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
ต่ํ าๆจากนกัศกึษา โดยมิไดคํ านึงถึงฐานะเศรษฐกิจของนักศึกษา มิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล  
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรจะขึ้นคาเลาเรียนใหสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตจะเปนเทาใดนั้น
ยอมข้ึนอยูกบัวจิารณญาณสวนบุคคล เปนตนวา อาจขึ้นคาเลาเรียนใหอยูในชวง 50% ถึง 75% 
ของตนทนุถวัเฉลีย่  โดยมาตรการดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยจะไดพึ่งรายไดนอกงบประมาณมากขึ้น  
และจะไดไมเบียดบังเงินจากงบประมาณแผนดิน เราจะตองยอมรับวา เงินทุกๆบาทที่สถาบัน
อุดมศึกษาไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินนั้น มีผลทํ าใหประชากรในวัยเรียนอีกมากหลาย
ขาดโอกาสในการรับการศึกษาแมแตในระดับประถมศึกษา หากโอกาสในการประถมศึกษายังขาด
ความเสมอภาคเชนนี้ ยอมปวยการที่จะมาพูดถึงความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา  ดวยเหตุผล
เดียวกันนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีเงินผลประโยชนมาก ควรจะนํ าเงินผลประโยชนเหลานั้นมาใช 
ไมควรปดบังตัวเลขเพียงเพื่อจะแบมือขอเงินจากงบประมาณแผนดินประจํ าป พฤติกรรมเชนนี้มี
ผลไมแตกตางจากการประกอบอาชญากรรมเทาใดนัก การขึ้นอัตราคาเลาเรียนไมเพียงแต
จะชวยผอนคลายปญหาความจํ ากัดของงบประมาณแผนดินเทานั้น หากทวายังชวยใหความเปน
ธรรมระหวางนกัศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนมีมากขึ้น

5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน (Subsidy Policy)

การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าดังที่เปนอยู ในปจจุบัน มีสภาพเสมือนหนึ่ง
การใหเงินอุดหนุนแกผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได นโยบายการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง
เชนนี้ แทนที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น  
กลบัใหผลตรงกันขาม ในเมื่อผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได สวนใหญเปนผูที่มีฐานะเศรษฐกิจดี
และปานกลาง นโยบายดังกลาวจึงมีผลเทากับวารัฐบาล ใหเงินอุดหนุนแกผูที่ไมสมควรไดรับ
เงินอุดหนุน ดังนั้นนอกเหนือจากการขึ้นคาเลาเรียน รัฐบาลควรจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการ
ใหเงนิอดุหนนุ จากการใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษาทุกคนที่เขามหาวิทยาลัยได มาเปนการเลือกให
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เงนิอดุหนนุแกนกัศกึษาทีอ่ยูในเกณฑยากจน เงินอุดหนุนที่ใหควรมากพอที่จะจายเปนคาเลาเรียน 
คาอปุกรณการศึกษา และคาครองชีพตางๆเปนอยางนอย
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ตารางที่ 1
คาใชจายเพื่อการศึกษาและเพื่อการครองชีพตอปตอคนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จ ําแนกตามคณะ  ปการศึกษา 2516

คณะ
คาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาบํ ารุงกิจกรรมนิสิต
คาใชจายสวนตัว

ของนิสิต
คาใชจายรวม

สถาปตยกรรม
วิศวกรรมศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
วิทยาศาสตร
รัฐศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
ครุศาสตร
แพทยศาสตร
นิเทศศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
เศรษฐศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
นิติศาสตร
เภสัชศาสตร

1,013
1,138
1,010
1,216
1,076
1,007
1,122
1,229
1,067
1,004
1,033
1,205

996
1,206

11,120
11,027
11,148
10,239
10,624
12,055
10,715
10,731
11,275

9,934
12,000

11ล473
11,171
11,350

12,133
12,165
12,158
10,455
11,700
13,062
11,837
11,160
12,342
10,938
13,255
12,278
12,067
12,556

เฉล่ียรวมทุกคณะ 1,100 10,890 10,990

ที่มา ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํ ารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย (2517)  ตารางที่ 1  หนา 58

หมายเหตุ 1)  คาบํ ารุงกิจกรรมนิสิตปละ 130 บาท
2) คาใชจายสวนตัว ประกอบดวย คาที่พัก คาเครื่องแตงกาย คาพาหนะ คาอาหาร วันละ 3 มื้อ คาพักผอน

หยอนใจ คาอุปกรณการศึกษา และอื่นๆ
3) หนึ่งปคิด 9 เดือน
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ตารางที่2
จ ํานวนและอตัราสวนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

จ ําแนกตามรายไดของบิดามารดา
ปการศึกษา 2515-2517

2515 2517 2518 รวม
รายไดตอป

จํ านวน % จํ านวน % จํ านวน % จํ านวน %
ตํ่ ากวา 3,000
3,000-5,999
6,000-8,999

9,000-11,999
12,000-14,999
15,000-17,999
18,000-23,999
24,000-29,999
30,000-25,999
36,000-47,999
48,000-59,999

60,000 ขึ้นไป

5
6

50
50
56
56

218
68

233
169
199
239

0.37
0.44
3.71
3.71
4.15
4.15

16.16
5.04

17.27
12.53
14.75
17.72

6
6

49
49
53
53

195
66

258
140
194
241

0.46
0.46
3.74
3.74
4.05
4.05

14.89
5.04

19.69
17.56
14.81
18.40

8
9

42
43
49
49

263
59

248
151
201
261

0.59
0.65
3.04
3.11
3.54
3.54

19.02
4.22

17.93
10.92
14.53
18.87

19
21

141
142
158
158
676
193
739
460
594
741

0.47
0.52
3.49
3.51
3.41
3.91

16.72
4.77

18.28
10.38
14.70
18.33

รวม 1,349 100.00 1,310 100.00 1,383 100.00 4,042 100.00

ที่มา รายงานการสํ ารวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2515-2517
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ตารางที่ 3
จ ํานวนนสิิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จ ําแนกตามรายไดตอเดือนของบิดา มารดา และผูปกครอง
ปการศึกษา 2516

บิดา มารดา ผูปกครองรายไดตอเดือน
(บาท) จํ านวน % จํ านวน % จํ านวน %
ตํ่ ากวา 500
500-1,000

1,000-2,000
2,000-3,000
3,000-4,000
4,000-5,000
5,000-6,000
6,000-7,000
7,000-8,000

มากกวา 8,000
ไมระบุ

172
461

1,538
1,488
1,212

833
698
410
424

1,008
2,359

1.62
4.38

14.51
14.03
11.43

7.86
6.58
3.87
4.00
9.51

22.25

417
795

1,420
977
578
320
192

93
93

307
5,411

3.93
7.50

13.39
9.21
5.45
3.02
1.81
0.88
0.88
2.90

51.03

240
589

2,308
2,050
1,440

933
699
396
427

1,059
462

2.26
5.56

21.77
19.33

3.58
8.80
6.59
3.73
4.03
9.99
4.36

รวม 10,603 100.00 12,422 100.00 10,603 100.00

ที่มา ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํ ารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2517)  หนา 105-107  ตารางที่ 46-48
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ตารางที่ 4
อัตราสวนจํ านวนนักศึกษาที่ยากจนของ

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จ ําแนกตามรายไดตอปของผูปกครอง

(%)

เงินไดตอปของผูปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

ตํ่ ากวา 12,000
12,000-24,000
มากกวา 24,000

7.82%
21.77%
66.05%

7.99%
24.54%
67.46%

ที่มา ตารางที่ 2  และ 3
หมายเหตุ (1) ตัวเลขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจากการสํ ารวจจํ านวนนิสิตปริญญาตรี  จํ าแนกตามเงินไดของผูปก

ครองในปการศึกษา 2516  สวนตัวเลขของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจากการสํ ารวจนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง
ระหวางปการศึกษา 2515-2517

(2) มีนิสิตปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํ านวนรอยละ 4.36  ที่มิไดระบุรายไดของผูปกครอง

ตารางที่ 5
จ ํานวนนสิิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จ ําแนกตามปญหาดานการเงินของครอบครัว ปการศึกษา 2516

ปญหาดานการเงิน จํ านวน %

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ไมมีเลย
ไมแจง

296
1,170
4,824
1,833
1,078
1,511
1,710

2.38
9.42

38.83
14.76

8.68
12.16
13.77

รวม 12,422 100.00

ที่มา หนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ขอมูลเกี่ยวกับนิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2516
 หนา 42
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ตารางที่ 6
รายรบัเพื่อการศึกษาและคาใชจายสวนตัวตอเดือน
ของนสิิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2516

คาใชจายตอเดือน (บาท) จํ านวน %

ตํ่ ากวา 100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
มากกวา 900
ไมมีขอมูล

61
808
989

1,885
2,176
1,567
1,019

662
509
829

98

0.58
7.62
9.33

17.78
20.52
14.78

9.61
6.24
4.80
7.82
0.92

รวม 10,603 100.00

ที่มา ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํ ารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2517)  หนา 101  ตารางที่ 42
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ตารางที่ 7
อัตราสวนของรายจายดานการศึกษาของรัฐบาล
และอตัราสวนของจํ านวนนักเรียนจํ าแนกตาม

ระดับการศึกษา
ถัวเฉลี่ยป 2510-2515

(%)
อัตราสวนของรายจายดานการศึกษา

ระดับและประเภทของการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา ธ.ป.ท.

อัตราสวนของ
จ ํานวนนักเรียน
ปการศึกษา 2515

ระดับประถมศึกษา
ระดับสูงกวาประถมศึกษา
การศึกษาอยางไมเปนทางการและอื่นๆ

55.23
38.67

6.10

54.89
38.03

7.08

86.57
13.43

            -

รวม 100.00 100.00 100.00

ที่มา สํ านักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 8
ดัชนรีายจายตอหัวของการศึกษาระดับและประเภทตางๆ

เมือ่เทยีบกบัรายจายตอหัวในระดับประถมศึกษาขององคการบริหาสวนจังหวัด

ประเภทและระดับการศึกษา ดัชนีรายจายตอหัว

ประถมศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล
กระทรวงศึกษาธิการ

มัธยมศึกษาตอนตน
การฝกหัดครู
การอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

ศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตร
แพทยศาสตร

1.0
1.3
1.7
2.8
5.3

11.2

12.7
14.6

49

ที่มา นิโคลัส เบนเนตต “ทรัพยากรเพื่อขยาย ปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประเทศไทย”  วารสารศูนยศึกษา  
(ตุลาคม-ธันวาคม 2517)  หนา 43
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ตารางที่ 9
อัตราสวนจํ านวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได

จ ําแนกตามภูมิภาคที่จบ ม.ศ. 5
ปการศึกษา 2514-15  และ 2516-17

ปการศึกษา 2514-15 ปการศึกษา 2516-17
ภาคที่จบ ม.ศ. 5

จํ านวน % จํ านวน %

ภาคกลาง
(กรุงเทพ-ธนบุรี)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต
ภาคตะวันตก
ตางประเทศ
ไมไดบันทึก

8,243
(7,940)

654
339
373
481
348

12
39

78.89
(75.70)

6.24
3.23
3.56
4.59
3.32
0.11
0.37

8,163
(7,890)

590
353
284
537
338

10
23

79.27
(76.62)

5.73
3.43
2.76
5.21
3.28
0.10
0.22

รวม 10,489 100.00 10,298 100.00

ที่มา ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15  และ
ปการศึกษา 2516-17
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ตารางที่ 10
อัตราสวนจํ านวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได

จ ําแนกตามภูมิลํ าเนาของบิดามารดา
ปการศึกษา 2514-15  และ 2516-17

ปการศึกษา 2514-15 ปการศึกษา 2516-17
ภูมิลํ าเนาของบิดามารดา

จํ านวน % จํ านวน %

ภาคกลาง
(กรุงเทพ-ธนบุรี)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ตางประเทศ
ไมระบุ

5,161
(4,443)
1,237

900
1,356

912
879

6
38

49.20
(42.36)
11.79

8.58
12.93

8.69
8.38
0.06
0.36

5,444
(4,806)
1,037

841
1,325

775
805

6
65

52.86
(46.67)
10.07

8.17
12.87

7.53
7.82
0.06
0.63

รวม 10,489 100.00 10,298 100.00

ที่มา ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15
และปการศึกษา 2516-17

ตารางที่ 11
อัตราสวนจํ านวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได

จ ําแนกตามอาชีพของบิดามารดา
ปการศึกษา 2514-15  และ 2516-17

ปการศึกษา 2514-15 ปการศึกษา 2516-17
อาชีพบิดามารดา

จํ านวน % จํ านวน %
คาขาย
รับราชการ
เกษตรกรรม
รับจาง
อื่นๆ
ไมระบุ

5,601
2,529

616
989
668

86

53.40
24.11

5.87
9.43
6.37
0.82

5,508
2,285

532
1,249

510
214

53.49
22.19

5.17
12.13

4.95
2.08

                      รวม 10,489 100.00 10,298 100.00
ที่มา ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15  และ

ปการศึกษา 2516-17
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ตารางที่ 12
อัตราผลตอบแทนที่ปจเจกชนและที่สังคมไดรับจากการ

จดัการศึกษาระดับและประเภทตางๆ
.

ระดับและประเภทการศึกษา
อัตราผลตอบแทน
ที่ปจเจกชนไดรับ

อัตราผลตอบแทน
ที่สังคมไดรับ

ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาสายสามัญ
มัธยมศึกษาสายอาชีพ
การฝกหัดครู
อุดมศึกษา

38
16
11
13

9
11

20
14
10

8
8
7

ที่มา Mark Blaug, The Rate of Return to Investment in Education in Thailand (Bangkok : National Education 
Council, 1971).
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ตารางที่ 13
ตนทนุในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตางๆ

ป 2511-12
(บาท)

มหาวิทยาลัย
รายจายในการ
ด ําเนินงาน

คาเส่ือมราคา
ประจํ าป

ดอกเบ้ียอันพึง
ไดประจํ าป

จํ านวน
นักศึกษา

ตนทุน
ถัวเฉล่ีย

เกษตรศาสตร
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล
ศิลปากร
พัฒนบริหารศาสตร
สงขลา

25,016,000
11,708,000
55,922,000
38,227,000
18,572,000
51,177,000

5,954,000
6,566,000
4,796,000

456,830
306,608
636,586
877,050
266,118
410,200
101,033

70,856
131,013

6,295,120
4,222,056
8,772,160

12,091,256
3,667,104
5,652,552
1,392,240

976,400
1,805,360

3,156
598

9,882
3,237

11,076
3,971

658
852
155

10,066
27,157

6,611
15,816

2,032
14,414
11,318

8,832
43,435

รวมทุกมหาวิทยาลัย 217,938,000 3,256,694 44,874,248 33,585 7,320
(11,144)

ที่มา Mark Blaug, The Rate of Return to Investment in Education in Thailand, table 18.
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บเปนตนทุนถัวเฉลี่ยตอปในการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนจบ  ทั้งนี้โดยสมมติวา อัตราการถูก

คัดช่ือออก (Drop-out Rate) เทากับ 23% ตอป  และการซํ้ าช้ันทํ าใหตองใชเวลา 4.3 ป ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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ตารางที่ 14
รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน  จํ าแนกตามมหาวิทยาลัย

ถวัเฉลี่ย 2510-2515

มหาวิทยาลัย
รายจายดํ าเนินงาน

ตอหัว
รายจายดานทุน

ตอหัว
รายจายรวม

ตอหัว

เกษตรศาสตร
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปากร
สงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

8,198.37
15.765.33

7,090.53
10,400.30

2,006.89
26,359.31

2,314.70
9,920.98

17,957.78
16,954.07

6,304.65
24,696.36

2,350.02
8,709.15

735.81
15,770.30

2,061.15
10,844.30
71,904.12

9,136.85

14,503.02
40,452.69

9,440.55
19,109.45

2,742.70
42,129.61

4,375.85
20,765.28
89,861.90
26,090.92

ที่มา (1)  เอกสารงบประมาณประจํ าป 2510-2515
(2)  สํ านักงานสภาการศึกษาแหงชาติ  รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 2510-2515

หมายเหตุ เฉพาะตัวเลขรายจายตอหัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2515
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ตารางที่ 15
รายรับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

2510-2515

งบประมาณแผนดิน
คาเลาเรียนและคา
ธรรมเนียมการศึกษา

เงินผลประโยชน
เงินอุดหนุนและ

เงินบริจาคป
จํ านวน % จํ านวน % จํ านวน % จํ านวน %

รวม

2510
2511
2512
2513
2514
2515

459,108,093
568,976,400
557,380,200
702,057,000
832,850,000
733,849,400

91.07
94.60
94.24
93.84
94.07
93.31

22,785,379
21,740,751
29,991,581
34,987,638
39,679,284
40,475,149

4.25
3.61
5.07
4.68
4.48
5.15

8,151,481
2,066,162
1,210,031
9,660,158
5,291,905
8,088,342

1.62
0.34
0.20
1.29
0.60
1.03

14,065,833
8,646,169
2,847,502
1,426,632
7,526,136
4,088,305

2.79
1.44
0.48
0.19
0.85
0.52

504,110,786
601,429,482
591,429,314
748,131,428
885,347,325
786,501,196

เฉล่ีย 642,370,182 93.62 31,609,964 4.61 5,744,680 0.88 6,433,429 0.94 686,159,254

ที่มา สํ านักงานสภาการศึกษาแหงชาติ  รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ป 2510-2515
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ตารางที่ 16
รายจายตอหัวขั้นตํ่ าและขั้นสูงสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ

ถัวเฉลี่ย 2510-2515

มหาวิทยาลัย รายจายตอหัวขั้นตํ่ า รายจายตอหัวขั้นสูง

เกษตรศาสตร
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปากร
สงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

14,503
40,453

9,441
19,109

2,743
42,130

4,376
20,765
89,862
26,091

15,253
41,841

9,950
20,253

3,322
43,061

4,781
21,239
91,405
27,274

ที่มา ตารางที่ 14  และสํ านักงานสภาการศึกษาแหงชาติ  รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
2510-2515

หมายเหตุ ตัวเลขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2513

ตารางที่ 17
ภาระตนทุนของนักเรียนนักศึกษาระดับตางๆ

ระดับการศึกษา
อตัราสวนระหวางตนทุนโดยตรงของ
เอกชนกับตนทุนโดยตรงของสังคม

อตัราสวนระหวางตนทุนรวมของ
เอกชนกับตนทุนรวมของสังคม

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา (สายสามัญ)
อุดมศึกษา

0.46
0.83
0.18

0.46
0.95
0.70
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ตารางที่ 18
ภาระรายจายในรูปตัวเงินตอปของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จ ํานวนเงิน
(บาท) %

1. รายจายของรัฐบาลตอนิสิตหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2511)

2. รายจายของนิสิต
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
คาใชจายสวนตัว

3. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัว
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)

9,441

9,531
(1,100)
(8,431)

62

49.60

50.07
(5.78)

(44.29)
0.33

ตนทุนถัวเฉลี่ย 19,034 100.00

ที่มา ตารางที่ 1  และ 14  และสํ านักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  
 2510-2516
หมายเหตุ คาใชจายสวนตัว รวมคาที่พัก คาเครื่องแตงกายนิสิต คาพาหนะ คาอาหาร และคาอุปกรณการศึกษา

ไมรวมคาเสื้อผาอื่นๆ คาพักผอนหยอนใจ และคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา

ตารางที่ 19
เงนิไดอันพึงไดของผูที่มีวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)

ปที่ทํ างาน เงินไดตอป

1
2
3
4

9,000
9,660

10,200
10,800

รวม 39,600
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ตารางที่ 20
ภาระตนทุนทางเศรษฐกิจในการรับการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตนทุนและรายจายในชวงเวลา 4 ป
จ ํานวนเงิน

(บาท)
%

1. รายจายของรัฐบาลตอนิสิตหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)

2. ตนทุนทางเศรษฐกิจของนิสิต
คาเลาเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
คาใชจายสวนตัว
เงินไดอันพึงได

3. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัว
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)

37,764

77,724
(4,400)

(33,724)
(39,600)

248

32.63

67.16
(3.80)

(29.14)
(34.22)

0.21

ตนทุนทางเศรษฐกิจ 4 ป 115,736 100.00

ที่มา ตารางที่ 18  และ 19
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ตารางที่ 21
ภาระตนทุนทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

จ ํานวนเงิน (บาท) %

4. รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)

5. ตนทุนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาตอป
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตอป
คาใชจายสวนตัวตอป
เงินไดอันพึงไดตอป

6. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัวตอป
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)

13,016

19,431
(1,100)
(8,431)
(9,900)

138

39.94

59.63
(3.38)

(25.87)
(30.38)

0.42

ตนทุนทางเศรษฐกิจตอป 115,736 100.00

ที่มา (ก) รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน  และเงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัวคํ านวณเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 10
แหง

(ข) ตนทุนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาคํ านวณจากตารางที่ 18



221

บรรณานุกรม

ก. ภาษาไทย

คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2517

จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  หนวยวิจัยสถาบัน
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มหาวิทยาลัยของรัฐกับการพึ่งพิงรัฐบาล1

มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํ ากัดจํ านวนการรับนักศึกษาพากันปรับโครงสราง
อัตราคาเลาเรียนเปนระลอกๆ จนมีผูต้ังขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยกํ าลัง ‘ฮั้ว‘ กนัก ําหนดราคา 
(Price Collusion) และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทอป.) แปรสภาพเปนคารเตล 
(Cartel)

การกลาวหาวา ทอป. เปน ‘Mini OPEC’ อาจจะเปนการยกยองที่เกินเลยจาก
ความเปนจริง  เพราะ ทอป. เปนเพียงที่ชุมนุม ‘คนอกหัก’  ซึง่ครํ่ าครวญแตเร่ืองที่รัฐบาลมิได 
ชวยเหลือมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ มิหนํ าซํ้ าอธิการบดีแตละทานก็มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสัยทัศนเกี่ยวกันนโยบายคาเลาเรียน การปรับ 
คาเลาเรียนจึงเปนการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยแตละแหง โดยหาไดมีการปรึกษาหารือ
รวมกันไม

แตการที่มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดพากันปรับคาเลาเรียนเปนระลอกๆเชนนี้  
ยอมเปนสัญญาณที่บงบอกวา มหาวิทยาลัยเหลานี้เร่ิมตระหนักวา การพึ่งพิงทรัพยากรทางการ
เงินจากงบประมาณแผนดินเปนหลัก ดังที่เคยเปนมาไมเปนการเพียงพออีกตอไป การปรับ 
คาเลาเรยีนเปนความพยายามสวนหนึ่งในการพึ่งตนเองในดานการเงินมากขึ้น

มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ปอนภาครฐับาลเปนปฐม ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิตขาราชการนี้เอง รัฐบาลจึงมีนโยบาย 
เก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า การดํ าเนินนโยบายราคาในลักษณะเชนนี้เกื้อกูลใหระบบราชการ 
ก ําหนดโครงสรางเงินเดือนในอัตราตํ่ าได เพราะถือวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐแลวในขณะรับบริการอุดมศึกษา จึงมิจํ าตองจายเงินเดือนในอัตราสูง ขางฝายบัณฑิต 
ผูสํ าเร็จการศึกษา เมื่อเสียคาใชจายในการศึกษานอย ก็สามารถทนรับราชการโดยรับเงินเดือน 
ในอตัราตํ ่าได สภาพการณเชนนี้ดํ ารงอยูไดก็เพราะเหตุวา ภาครัฐบาลกอนทศวรรษ 2520 เปน 
นายจางรายใหญที่สุดของบัณฑิตอุดมศึกษา โครงสรางอัตราเงินเดือนในระบบราชการมีนํ้ าหนัก 
คอนขางสํ าคัญในการกํ ากับอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเรียนอัตราตํ่ า รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
แผนดินในระดับที่พอเพียงแกการประกอบการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามารถ 
เติบโตรุดหนาได ระบบอุดมศึกษาของรัฐขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง 
                                                          
1   หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2538
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(2504-2509) และฉบับที่สอง (2510-2514) เนื่องเพราะรัฐบาลมีนโยบายการผลิตกํ าลังคน 
เพือ่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบการวางแผนการศึกษา ซึ่งยึดถือวิธีการประมาณความ
ตองการกํ าลังคน (Manpower Requirement Approach) มีสวนสํ าคัญในการผันทรัพยากร 
ทางการเงินในภาครัฐบาลไปสูภาคอุดมศึกษา โดยการศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับจัดสรร 
งบประมาณแผนดินนอยกวาที่ควรจะเปน

ดวยเหตุที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอุดมศึกษาในชวงเวลาอันยาวนานนี้เอง  
ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยของรัฐจึงแขวนอยู กับงบประมาณแผนดินเปนสํ าคัญ โดยที่ 
ไมมีมหาวิทยาลัยแหงใดเลยที่ตระเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับโครงสรางการเงินเพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยของรัฐ 
ถนัดแตการแบมือของบประมาณแผนดิน และรีดภาษีอากรจากประชาชนมาใชจาย โดยไมคิด 
ทีจ่ะใหผูรับบริการอุดมศึกษาของรัฐมีสวนรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน

เมื่อยางเขาสูทศวรรษ 2520 สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมแปรเปลี่ยน 
ไปอยางสํ าคัญ วิกฤติการณเงินคงคลังที่เกิดขึ้นระหวางป 2523-2525 นํ ามาซึ่งจุดจบแหง  
‘ยุคทอง’ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ นโยบายการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดระยะเวลาระหวาง 
ปงบประมาณ 2525-2531 มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรง ปญหาการขาดสภาพคลอง 
ในภาครัฐบาลทํ าใหมีการตรึงงบลงทุน (Capital Expenditure) สวนงบดํ าเนินการ (Current 
Expenditure) ก็เพิ่มในอัตราใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอเทานั้น งบประมาณแผนดินโดยสวนรวม
เพิ่มข้ึนในระดับที่เพียงแตรักษาอํ านาจซื้อใหเทากับงบประมาณแผนดินปที่ลวงมาแลว นั่นก็คือ 
รายจายที่แทจริง (Real Expenditure) อยูในระดับเดิม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายจาย 
ที่แทจริงเพิ่มข้ึนในอัตราศูนย (Zero-growth Budget) แมวาภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้น 
ในระบบทุนนิยมโลกตั้งแตป 2523 จะบรรเทาเบาบางลง และกลับฟนตัวในชวงปลายป 2529  
แตรัฐบาลไทยยังคงดํ าเนินนโยบายการคลังแบบกระยาจกตอมาจนถึงปงบประมาณ 2531

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลังนี้ มหาวิทยาลัย 
ของรัฐตองเผชิญชะตากรรมดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ ในขอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
แบบจํ ากัดจํ าเขี่ย และนับเปนจุดหักเหสํ าคัญที่มหาวิทยาลัยของรัฐเร่ิมกาวเขาสูยุคแหงความ 
เสื่อมถอย การจํ ากัดงบลงทุนทํ าใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจขยายตัวตามปกติ ในขณะที่การ 
เพิ่มงบดํ าเนินการในอัตราตํ่ าทํ าใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจธํ ารงคุณภาพของบริการอุดมศึกษา
ในระดับเดิมไวได

ตลอดชวงเวลาที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลัง รัฐบาลดํ าเนินมาตรการการจํ ากัด
ก ําลงัคนภาครฐัควบคูไปดวย การรับขาราชการใหมเพียงเทากับจํ านวนผูปลดเกษียณก็ตาม หรือ 
มใิหเพิม่เกนิกวา 2% ก็ดี กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งภาครัฐบาลตองสูญเสีย 
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ฐานะนายจางรายใหญของบัณฑิตอุดมศึกษา และการวางงานของบัณฑิตกลายเปนปญหาสํ าคัญ 
ในชวงเวลาดงักลาวนี้ ในอีกดานหนึ่ง มหาวิทยาลัยของรัฐประสบปญหา ไมสามารถขยายจํ านวน
บุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอาจารยใหม

แตการฟ นตัวทางเศรษฐกิจนับต้ังแตปลายป 2529 เปนตนมา กอใหเกิด 
ปญหาชุดใหมแกมหาวิทยาลัยของรัฐ ระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสู ‘ยุคทอง’ ของการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในชวงระหวางป 2530-2533 แมจะชะงักลงบางในระหวางป 2534-2535  
แตกส็ามารถธํ ารงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงนับต้ังแตป 2536 เปนตนมา การเติบโตของ
ภาคการสงออกเกิดขึ้นควบคูกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) การ 
เก็งกํ าไรปรากฏอยางแพรหลาย ทั้งในการซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย การเติบโตของ
ภาคเอกชนดังกลาวนี้มีผลอยางสํ าคัญตอการจัดสรรทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีแรงดึงดูดชนชั้นมันสมองของชาติ ตองสูญเสียแรงดึงดูดนั้น เนื่องเพราะ
อัตราเงินเดือนและผลตอบแทนจากการใชแรงงานในภาคเอกชนปรับตัวอยางกาวกระโดด  
ในขณะที่การปรับตัวในภาครัฐบาลเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ความแตกตางของอัตราผลตอบแทน
จากการใชแรงงาน ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มข้ึน ทํ าใหภาครัฐบาลสามารถวาจางบุคลากรที่มีคุณภาพ
ต่ํ าลงไปเรื่อยๆ ความขอนี้รวมถึงอาจารยมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยซึ่งเคยดึงดูดชนชั้น 
มนัสมองของชาติในทศวรรษ 2500 และ 2510 กลับไดนักวิชาการชั้นสองและชั้นสามในทศวรรษ
หลงัจากนั้น

ความลาหลังทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล ไมเพียงแตจะทํ าใหขาดแรงดึงดูด 
ชนชั้นมันสมองเทานั้น หากยังทํ าใหมหาวิทยาลัยไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได   
คุณภาพของกํ าลังคนจึงเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ แตการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน 
มิไดมีผลตอกํ าลังคนของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังสามารถทํ าลายวิญญาณของมหาวิทยาลัย
ในฐานะชุมชนทางวิชาการอีกดวย ในดานหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมีสวนดึงดูดอาจารย
มหาวิทยาลัยบางสวนไปประกอบธุรกิจการเก็งกํ าไรซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย  
ในอีกดานหนึ่ง การเติบโตของภาคธุรกิจเอกชนกอใหเกิดความตองการบริการทางวิชาการ 
และที่ปรึกษา อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนไดกาวกระโดดไปประกอบธุรกิจการวิจัยและการ 
ใหคํ าปรึกษา  โดยที่มิไดลาออกจากราชการ

เมื่อรัฐบาลดํ าเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังระหวางปงบประมาณ 2525-2531 
นั้น รัฐบาลไดผลักดันนโยบายการถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (Privatization) พรอมทั้ง 
การลดการควบคุมและกํ ากับ (Deregulation) ดวย  วาจ ําเพาะการอุดมศึกษา  รัฐบาลสงเสริม 
การจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเพิ่มข้ึน นั่นหมายความวา ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
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ผลิตบริการอุดมศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลก็ตีตัวออกหางจากนโยบายการ 
กํ าหนดอัตราคาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา ปลอยใหมหาวิทยาลัยของรัฐตัดสินใจกํ าหนด
นโยบายกันเอง สวนสํ าคัญมิใชเปนเพราะรัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยมีเสรีภาพในการบริหาร
จัดการเพิ่มข้ึน หากแตเปนเพราะรัฐบาลไมตองการเผชิญหนากับนักศึกษาในยามที่มีการปรับ 
อัตราคาเลาเรียน

แมเมื่อฐานะการคลังของรัฐบาลกระเตื้องขึ้นอยางมากนับต้ังแตปงบประมาณ 
2531 เปนตนมา แตรัฐบาลก็มิไดถือวามหาวิทยาลัยของรัฐเปนองคกรสํ าคัญในระบบสติปญญา
ของชาติ จึงปฏิบัติตอมหาวิทยาลัยของรัฐดุจเดียวกับที่ปฏิบัติตอหนวยราชการอื่นๆ ทั้งในดาน
นโยบายงบประมาณและโครงสรางอัตราเงินเดือน

นโยบายและทาทีของรัฐบาลชุดตางๆที่มีต อมหาวิทยาลัยของรัฐดังกลาว 
ขางตนนี้ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศ ‘ลางมือ’ จากนโยบายการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียน   
นับเปนสัญญาณเตือนภัยใหมหาวิทยาลัยทั้งปวงตองปรับตัว โดยลดการพึ่งพิงงบประมาณ 
แผนดิน และหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น การปรับโครงสรางอัตราคาเลาเรียนนับเปนหนทางหนึ่ง 
ในการพึ่งตนเองทางการเงิน มหาวิทยาลัยบางแหงถึงกับกํ าหนดเปนหลักการวา จะมีการปรับ 
คาเลาเรียนทุกปในลักษณะคอยเปนคอยไป

แตการขึ้นคาเลาเรียนมิใชหนทางเดียวที่ชวยใหมหาวิทยาลัยอยูรอดทางการเงิน  
ตลอดชวงแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม 
มสีวนอยางส ําคัญในการแปรสภาพบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา  มหาวิทยาลัยของรัฐจึงเริ่มขาย 
‘สินคา’ ของตน  โครงการเลี้ยงตนเองประเภทตางๆผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีสวนชวยประทังชีวิตเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยไดบาง  
แตมหาวิทยาลัยยังตองมีบทบาทสํ าคัญในการผลิตและพัฒนาองคความรู ในสาขาวิชาตางๆ  
หากอาจารยมหาวิทยาลัยมัวแต ’ขายของ’   ความกาวหนาทางวิทยาการยอมยากที่จะเกิดขึ้นได

ณ บัดนี้ เปนที่แนชัดวา มหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจหวังพึ่งรัฐบาลตอไปได  
แตมรดกของระบบราชการที่ทิ้งไวใหแกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษยหรือโครงสราง
การบริหาร ก็ไมเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองไดเชนกัน สภาพการณดังที่เปนอยูในปจจุบัน 
ท ําใหคาดไดวา เพียงชั่วเวลาอีกทศวรรษเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐก็จะตกสูหุบเหวแหงความตกตํ่ า 
และระบบสติปญญาของชาติจะเสื่อมทรามลงอยางถึงที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยของรัฐออนแอ 
เกนิกวาที่จะโตคลื่นเศรษฐกิจและคลื่นสารสนเทศได
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∗

การจัดสรรงบประมาณแผนดิน
สํ าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ

1. บทนํ า

ยงยทุธ แฉลมวงษ (2538) น ําเสนอหลักการ 3E อันประกอบดวย Excellency 
(ความเปนเลิศ) Equity (ความเปนธรรม) และ Efficiency (ประสิทธิภาพ) เปนเกณฑในการจัดสรร 
งบประมาณสํ าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจํ าแนกมหาวิทยาลัยของรัฐออกเปน 3 กลุม  
อันประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ
และมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐบาล

ในการวิจารณ ยงยทุธ แฉลมวงษ (2538) ผมขอจํ าแนกการอภิปรายออกเปน 3 
ประเด็นใหญ ดังตอไปนี้

1. ความสัมพันธระหวางเกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษากับบทบาทหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย

2.  ความสมัพนัธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
3.  ขอเสนอแนะ

2. ความสมัพนัธระหวางเกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษา
กบับทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย

ดร.ยงยทุธ แฉลมวงษ เห็นอนาคตและมีความหวังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พูดดวย
ภาษาของอาจารยอัมมาร สยามวาลา อาจารยยงยุทธมีสุขทรรศนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สุขทัศน
แปลจากคํ าวา optimism

ผมมีทุกขทัศนเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัย ทุกขทัศนแปลจากคํ าวา 
Pessimism มหาวทิยาลยัก ําลงัเปนสิ่งชํ ารุดทางวัฒนธรรม ดวยเหตุที่ผมเปนสาวกของ Baron de 
Sade ผมจงึมคีวามสุขกับการดูความเสื่อมทรามของมหาวิทยาลัย
                                                          
∗ บันทึกการอภิปรายวิจารณบทความของยงยุทธ แฉลมวงษ "การกํ าหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 
ดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐบาล" บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "บางมิติ 
ของหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน" จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับสํ านัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด
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เกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษาควรจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับวา เรามองบทบาท
หนาทีข่องมหาวิทยาลัยอยางไร ผมใครเสนอใหพิจารณาขอเท็จจริงดังตอไปนี้

ประการแรก มหาวทิยาลยัเปนชุมชนของสํ าราญชน (Leisured Class) ตาม 
บทวิเคราะหของ Walter RÜegg อธิการบดี University of Frankfurt (Rüegg 1986) สํ าราญชน 
คือ ชนผูใชเวลาในการหาความสํ าราญ ปญญาชนเปน subset ของสํ าราญชน อาจารย
มหาวทิยาลัยบางสวนเปน subset ของปญญาชน แตบางสวนเปน subset ของสํ าราญชนที่มิใช
ปญญาชน

ในสงัคมตะวนัตก แมอาจารยมหาวิทยาลัยจะเปนสํ าราญชน แตเปนสํ าราญชน 
ทีม่บีทบาทหนาทีใ่นการผลิตความรู ดวยเหตุดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีส่ิงแวดลอม จารีตธรรมเนียม 
และกฎระเบียบที่เกื้อกูลใหสํ าราญชนแหงมหาวิทยาลัยสามารถผลิตองคความรูในสาขาวิชาตางๆ 
อาจารยมหาวิทยาลัยไมเพียงแตจะมีสถานะทางสังคม (Social Status) อันสงูสง หากยังไดรับ 
การปรนเปรอจากรัฐบาลและสังคมอยางเต็มที่ ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยถูกกํ าหนดใหมีบทบาท 
หนาที่ เป นหนวยผลิตบุคลากรและหนวยผลิตความรู ควบคู กันไป การออกแบบสถาบัน 
(Institutional Design) จงึเปนเรื่องสํ าคัญ มหาวิทยาลัยตองมี Institutional Design เพื่อเกื้อกูล 
ตอบทบาทหนาที่ทั้งสอง แมสังคมตะวันตกจะมี Institutional Design เพือ่ใหอาจารยมหาวิทยาลัย
เปนสํ าราญชนที่ผลิตความรู กระนั้นก็ตาม ก็มีสํ าราญชนแหงมหาวิทยาลัยอยูบางที่กลายเปน
เสเพลชน ดังทีอ่าดัม สมิธ (Adam Smith) กลาวถงึประพฤติกรรมของอาจารยบางภาคสวนแหง
มหาวทิยาลยัออกฟอรดและมหาวิทยาลัยฝร่ังเศสในหนังสือ Wealth of Nations (1776) (Kerr
1994)

ประการที่สอง มหาวทิยาลัยไทยไมมี Institutional Design เพือ่ใหมหาวิทยาลัย
เปนหนวยผลิตความรู

(1) เมื่อเร่ิมสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีบทบาทเปนเพียงหนวยผลิต
บุคลากร โดยมิไดมีบทบาทในการผลิตองคความรู ในระยะแรกเริ่ม มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิต
บุคลากรปอนระบบราชการ คร้ันลวงสูยุคแหงการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีจุดเนน 
ที่ภาครัฐบาลในเบื้องตนและภาคเอกชนในเบื้องปลาย การผลิตองคความรูไมเคยเปนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย

(2) อาชพีการสอนหนงัสอืมหาวิทยาลัยเปนเพียงงานอดิเรก มหาวิทยาลัยในยุค
แรกเริม่ไมมนีโยบายการผลิตอาจารยประจํ า หากแตอาศัยขุนนางขาราชการประจํ ากระทรวงทบวง
กรมตางๆเปนผูสอน มหาวิทยาลัยจึงถูกครอบงํ าโดย 'สํ านักวิชาการขุนนาง' การครอบงํ านี้ 
กินเวลายาวนานพอที่จะทํ าใหมหาวิทยาลัยไมสามารถพัฒนาโครงสรางและระบบสิ่งจูงใจในการ
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เกือ้กลูตอการท ําหนาที่ในการผลิตองคความรู ขุนนางขาราชการจากกระทรวงทบวงกรมตางๆที่ไป
สอนหนงัสอืในมหาวิทยาลัย ไมเพียงแตจะไมสามารถผลิตองคความรูใหมเทานั้น หากทวายังไม
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการอีกดวย เนื้อหาที่สอนจึงลาหลังตามกาลเวลา เพราะ
เปนเนือ้หาทีขุ่นนางขาราชการเหลานั้นร่ํ าเรียนในขณะเปนนักศึกษา การครอบงํ าของ 'สํ านักวิชา
การขุนนาง' ยังมีผลในการขัดเกลาทัศนคติของนักศึกษาใหยอมรับนโยบายรัฐบาล กระบวนการ
สอนไมสามารถกอใหเกิดวัฒนธรรมการวิพากษได

อิทธิพลของ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' เร่ิมผอนคลายลงเมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
การผลิตอาจารยประจํ า บรรดามหาวิทยาลัยที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลและ/หรือมูลนิธิ 
ตางประเทศถูกผูกมัดใหมีการจางอาจารยประจํ าสถาบัน คร้ันลวงสูยุคของแผนพัฒนาฯ ความ 
จํ าเปนที่ตองมีอาจารยประจํ าประจักษชัดมากยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยที่มีอยูมิอาจผลิตบุคลากร
สนองตอบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมทํ าใหความ
ตองการอาจารยประจํ ามีมากขึ้น ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ การตอสูทางความคิดระหวาง 'สํ านัก
วชิาการขุนนาง' กบั 'สํ านกัวชิาการมหาวิทยาลัย' ปรากฏอยางตอเนื่อง การเรียกรองศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของอาจารยมหาวิทยาลัยปรากฏเปนกระแส ดังจะเห็นไดจากการสัมมนาวาดวยปญหา
ของมหาวิทยาลัยในป 2507

(3)  อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพมีสวนที่เหมือนและตางจากโสเภณี
อาจารยมหาวิทยาลัยบางภาคสวนขายตัวไมตางจากโสเภณี ความแตกตางสํ าคัญอยูที่วา  
ในขณะทีโ่สเภณเีปนอาชีพเกาแก อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพที่มีอายุเพียง 40 - 50 ป

(4) โครงสรางเงนิเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากโครงสรางเงินเดือน 
ขาราชการโดยทั่วไป ความขอนี้นับวาแตกตางจากสังคมตะวันตกที่ถือวา อาจารยมหาวิทยาลัย
เปนมันสมองของชาติ จํ าเปนตองมีฐานะความเปนอยูดี อยางนอยที่สุดตองไมมีปญหาการ 
ครองชีพ มิฉะนั้นการผลิตองคความรูมิอาจเปนไปได แตมหาวิทยาลัยในสังคมไทยมิไดสถาปนา 
ข้ึนมาเพือ่ผลิตความรูใหม ผูที่ดํ ารงตํ าแหนง 'อาจารย' มหาวทิยาลยัในเบื้องแรกมีสถานะตํ่ าทราม
กวาบรรดาขนุนางขาราชการตางกระทรวงทบวงกรมที่เปนผูสอน การไมยอมรับลักษณะความเปน
อาชีพ (Professionalism) ของอาจารยมหาวิทยาลัยทํ าใหโครงสรางเงินเดือนของอาจารย
มหาวทิยาลัยมิไดแตกตางจากขาราชการทั่วไป

เมื่อภาคธุรกิจเอกชนเติบใหญตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ภาคธุรกิจเอกชนสามารถซื้อตัวนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยดวยการเสนอโครงสรางอัตรา 
เงินเดือนที่มีส่ิงจูงใจมากกวาระบบราชการ ความแตกตางดานเงินเดือนระหวางภาครัฐบาล 
กบัภาคเอกชนกลายเปนปญหาใหญของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย
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กลาวโดยสรุปก็คือ มรดกทางประวัติศาสตรและ Institutional Design ของ
มหาวทิยาลยั ท ําใหมหาวทิยาลัยไมสามารถทํ าหนาที่หนวยผลิตความรู แมแตการทํ าหนาที่หนวย
ผลิตบคุลากรก็ยังมีปญหา คุณภาพของผลผลิตจะกลายเปนปญหาสํ าคัญในทศวรรษหนา

3. ความสมัพนัธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย

ความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะออกจากระบบราชการ และแปรสภาพเปน
มหาวทิยาลยัในกํ ากับรัฐบาลเปนเรื่องที่ยากจะสัมฤทธิ์ผล

ความตองการความเปนอิสระในการบริหารจํ าตองพิจารณาบริบทความสัมพันธ
ระหวางรฐักบัมหาวทิยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยยังมิไดพึ่งพิงรัฐมาก การเรียกรองความเปนอิสระและ
เสรีภาพในการบริหารมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลไดมาก แตเมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งรัฐเปนหลักดังที่เปน
อยูในปจจบัุน เปนเรื่องยากที่รัฐ (ไมจํ าเพาะสํ านักงบประมาณ) จะปลดเปลื้องพันธนาการระหวาง
รัฐกบัมหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยตางๆวาดฝนวา Bloc Grant เปนพระศรีอาริย ความฝนดังกลาว 
มไิดคํ านงึถงึบริบทความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย

ขอให พิจารณาระบบอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรเปนตัวอยาง กอนที่ 
จะมี Grants Committee มหาวทิยาลยัในสหราชอาณาจักรพึ่งพิงรัฐไมมาก มหาวิทยาลัยแตละ
แหงตองพึง่พงิตนเองทางดานการเงินเปนหลัก ในป ค.ศ. 1889 มีการจัดตั้ง Committee on 
Grants to University Colleges in Great Britain โดยกระทรวงการคลัง คร้ันในป ค.ศ. 1919  
กม็ีการกอต้ัง University Grant Committee (UGC) โดยประกาศกระทรวงการคลัง

UGC ไมมฐีานะทางนติินัย ไมมีอํ านาจ ไมสามารถรับเงินอุดหนุน และไมสามารถ
หารายได  UGC ท ําหนาทีเ่ปนทีป่รึกษากระทรวงการคลัง มีหนาที่ไตสวนความตองการทางการเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษา และใหคํ าแนะนํ าแกรัฐบาลในการจัดสรรเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัย 
ซึง่กระทํ าทุก 5 ป กลไกสํ าคัญอยูที่การวางแผนการเงินชวง 5 ป (Quinquennial Cycle of 
Financial Planning) UGC จะพจิารณาแผนการเงินดังกลาวนี้ของแตละมหาวิทยาลัย ประกอบ
กับผลผลิตทั้งในดานการเรียนการสอนและการวิจัย แลวจึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนกอน 
ทีเ่รียกวา Bloc Grant  โดยทีม่หาวทิยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหาร

แตเดิม UGC อยูภายใตกระทรวงการคลัง (ค.ศ. 1919-1964) ตอมายายไปสังกัด
กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร (Department of Education and Science = DES) ระหวาง 
ค.ศ. 1964 - 1988

ประวัติศาสตรของ UGC อาจจํ าแนกเปน 3 ยุค (Shattock 1994)
ยุคแรก (ค.ศ. 1919-1939) เปนยุคที่รัฐเปน 'หุนสวน' ที่ถือหุนสวนนอยใน

มหาวิทยาลัย (Minority Shareholder) UGC จดัสรรทรพัยากรทางการเงินแกมหาวิทยาลัยเพียง
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ประมาณหนึ่งในสาม อีกสองในสามมาจาก กองทนุคงยอดเงินตน (Endowment Fund) ของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง โดยที่อีกสวนหนึ่งมาจากองคกรบริหารสวนทองถิ่น UGC พยายาม 
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งและสะสมกองทุนคงยอดเงินตน เพราะเปนหนทางในการประกัน
ความเปนอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ

ยคุที่สอง (ค.ศ. 1939-1974) เปนยุคที่มหาวิทยาลัยพึ่งพิงทรัพยากรทางการเงิน
จากรัฐเพิ่มข้ึน ประมาณสองในสามของทรัพยากรทางการเงินหรือมากกวามาจากเงินอุดหนุน 
ของรัฐผาน UGC ภายหลงัการกอต้ังกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร (DES) ในป ค.ศ. 1964  
DES ท ําหนาทีก่ ําหนดนโยบายอุดมศึกษา รัฐสภากํ ากับ DES จงึมผีลในการกํ ากับมหาวิทยาลัย 
UGC ยายมาสังกัด DES  กอนหนานี้ UGC มไิดถูกกํ ากับโดยรัฐสภา  รัฐบาลและรัฐสภาเริ่ม 
เขมงวดในการจัดสรรงบเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัย ยุคนี้เปนยุคที่รัฐเปนผูถือหุ นใหญของ
มหาวิทยาลัย

ยคุที่สาม (ค.ศ. 1975 - 1988) เปนยุคตกตํ่ าของ UGC  รัฐบาลนางมารกาเรต 
แธตเชอรตัดทอนงบอุดมศึกษาและกดดันใหมหาวิทยาลัยพึ่งพิงระบบตลาดมากยิ่งขึ้น (Williams 
1997 ; Ryan 1998) ในป ค.ศ. 1988 มีการตรา Education Reform Act of 1988 ซึง่มีผลในการ
ยุบ UGC และจัดตั้ง Universities Funding Council ข้ึนมาแทน โดยมีผูนํ าภาคธุรกิจเอกชน 
นัง่เปนกรรมการในสัดสวนสํ าคัญ

จากประวัติศาสตรของ UGC ในสหราชอาณาจักรดังที่เลาคราวๆขางตนนี้  
นาจะใหบทเรียนสํ าคัญวา เมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งทรัพยากรจากรัฐในสัดสวนสํ าคัญ เปนเรื่อง
ยากที่รัฐจะไมแทรกแซงการบริหารภายใน มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในยุคสมัยที่การพึ่งพิง
ทรัพยากรทางการเงินจากรัฐในระดับต่ํ า ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยผันแปรผกผันกับระดับ
การพึ่งพิงรัฐ

ในกรณีของประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐรองเรียกที่จะอยูนอกระบบราชการ 
โดยวาดฝนวา Bloc Grant เปนมรรควิถีสํ าคัญ แตรัฐจะปลอยใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
ราชการไดอยางไร ในขณะที่มหาวิทยาลัยตองพึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐในระดับสูง โดยไมมี
แผนการที่แนชัดวาจะลดการพึ่งพิงรัฐไดอยางไร และจะปรับเปลี่ยนจากการทํ าหนาที่หนวยผลิต
บุคลากรเพียงอยางเดียวไปสูหนวยผลิตความรูดวยไดอยางไร

4. ขอเสนอแนะ

ประการแรก เกณฑในการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาจะหาความหมายมิได 
หากมไิดพิจารณาถึงปรัชญาอุดมศึกษา
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อะไรคือบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเปนเพียงหนวยผลิต
บุคลากรหรอืตองการใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิตความรูดวย

สังคมคาดหวังใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทหนาที่ในดานใด หากตองการให
มหาวิทยาลัยเปนทั้งหนวยผลิตบุคลาการและหนวยผลิตความรู ด วย จํ าเปนที่จะตองมี 
Institutional Design ทีเ่หมาะสม และมี Academic Infrastructure ที่พรอมมูล
     อยางไรก็ตาม มรดกทางประวัติศาสตรทํ าใหยากที่จะปรับมหาวิทยาลัยเปน 
หนวยผลติความรู แมแตการทํ าหนาที่เปนหนวยผลิตบุคลากร คุณภาพของผลผลิตมหาวิทยาลัย
จะเริม่ตกตํ ่าใน 10 ปขางหนา และคงตกตํ่ าตอไปอีก 10-20 ป เนื่องจากคุณภาพของอาจารยตกตํ่ า

ประการที่สอง ขอเสนอวาดวย Income Contingent Loan (ICL) เปนขอเสนอที่
นาจะมีการศึกษาในรายละเอียด ออสเตรเลียเลือกเดินแนวทางนี้แลว (Chapman 1997 ; 
Chapman and Chia 1994 ; Chapman and Harding 1993) สวเีดนกํ าลังเจริญรอยตาม และ
รัฐสภาอเมริกันกํ าลังพิจารณาขอเสนอนี้ (Cohn 1995)

      ขอเสนอวาดวย Income Contingent Loan (ICL) มหีลกัการสํ าคัญวา 
มหาวิทยาลัยเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิต (Full-cost Pricing) เพื่อลดการพึ่งพิงรัฐ  
ในขณะเดยีวกนั รัฐบาลจัดสรรเงินใหกูแกนักศึกษาที่ไมสามารถชํ าระคาเลาเรียน เงินใหกูนี้มีมาก
พอเพียงแกการจายคาบริการการศึกษาและคาครองชีพ โดยไมมีหลักทรัพยค้ํ าประกัน ผูที่ไดรับ
ICL จากรฐับาลเมือ่จบการศึกษายังไมตองชํ าระคืนเงินกู จนกวาจะมีรายไดเกินกวาระดับรายได
ข้ันตํ่ าขั้นหนึ่ง (Threshold Income) การชํ าระคืนเงินกูจะไมสรางภาระการเงินแกผูกูมากนัก  
เพราะนอกจากผูกูจะเริ่มชํ าระเงินกูเมื่อมีรายไดระดับพอสมควรแลว การชํ าระคืนเงินกูยังคํ านวณ
จากเงินไดพึงประเมิน (Taxable Income) โดยช ําระเพียง 2 - 5% ของเงินไดพึงประเมิน และระยะ
เวลาการชํ าระคืนยาวนาน

ขอเสนอวาดวย ICL นอกจากชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพิงตนเองดาน 
การเงินไดมากขึ้นแลว ยังไมสรางภาระแกนักศึกษามากนัก คนจนและคนเกงมิไดรับประโยชน 
เปนพิเศษจาก ICL โดยทีภ่าระความเสี่ยงในการสูญหนี้ตกเปนของรัฐบาล (Barr 1993)

ประการที่สาม หากรัฐบาลยอมรับแนวความคิดวาดวยมหาวิทยาลัยในกํ ากับ 
รัฐบาล ขอเสนอเบื้องตนก็คือ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณแกมหาวิทยาลัยที่ตองการออกจาก
ระบบราชการ สํ าหรับการจัดทํ าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แผนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต แผนการพึ่ง 
ตนเองทางการเงิน รวมตลอดจนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย/สํ านัก 
งบประมาณอาจรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกํ าหนด Guideline สํ าหรับการ 
จดัท ําแผนปฏิบัติการและพิจารณาขอเสนอแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยตางๆ
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ประการที่สี่ ยุทธวิธีหลักของการออกจากระบบราชการ มิใชการจัดสรร 
งบประมาณในรูป Bloc Grants หากไมมีมาตรการอื่นในการกํ ากับใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต Bloc Grants จะหาประโยชนอันใดมิได 
เพราะเปนเพียงการเอื้ออํ านวยใหมหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากรของแผนดินโดยปราศจาก
ความรับผิด  (Accountability) เทานั้นเอง

ในความเห็นของผม ยุทธวิธีหลักในการปรับเปลี่ยนไปสูมหาวิทยาลัยในกํ ากับ 
รัฐบาล กคื็อ การลดการพึ่งพิงทางการเงินจากรัฐบาล และการพึ่งพิงตนเองมากขึ้น มหาวิทยาลัย
สามารถพึ่งพิงตนเองทางการเงินมากขึ้นดวยวิธีการนานัปการ ดังเชนการหารายไดจากกิจกรรม
ทางวิชาการ ทั้งการจัดการฝกอบรมและการวิจัย และการหารายไดจากกิจกรรมที่มิใชวิชาการ 
(Non-academic Activities)  ดังเชนพาณิชยกรรม รวมตลอดจนการปรับคาบริการการศึกษา

ประการที่หา นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าดังที่เปนมา มิไดชวย 
กอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา หากแตเปนการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแก 
ผูสอบเขามหาวิทยาลัยได ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูมีฐานะดีและฐานะปานกลาง มากกวาครึ่งหนึ่ง 
มภูีมลํิ าเนาอยูในกรุงเทพฯ และมาจากครัวเรือนเกษตรไมถึง 5%

การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าจะมีเหตุผลสนับสนุนก็ตอเมื่อบริการการศึกษา 
ทีผ่ลิตกอใหเกิดประโยชนแกสังคม (Social Benefit) หากประโยชนที่สังคมไดรับยิ่งสูงมากเพียงใด 
อัตราคาเลาเรียนควรจะยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้น

นโยบายอัตราคาเลาเรียนตํ่ า ทํ าใหไมมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(Efficient Utilization of Resources) เนือ่งจากนักศึกษาไมต้ังใจเรียน และผูเรียนปรับเปลี่ยน
ประพฤตกิรรมโดยไมคํ านึงถึงตนทุนที่เปนภาระแกสังคม ดังกรณีวิศวกรเปลี่ยนอาชีพไปเปน MBA
เพราะคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการเปลี่ยนอาชีพตํ่ า ทั้งๆที่ระบบเศรษฐกิจไทยมี
ปญหาการขาดแคลนวิศวกร
 มหาวทิยาลยัควรเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุน (Full-cost Pricing) ในสาขาวิชา
ชพี เพราะสาขาวิชาชีพใหประโยชนสวนบุคคล (Private Benefits) เปนหลัก บางสาขาอาจเก็บ 
คาเลาเรียนเต็มตาม Average Recurrent Cost  นโยบายการใหเงินอุดหนุน (Subsidy Policy)
ควรจะเปลี่ยนจากการใหเงินอุดหนุนทั่วไป (General Subsidy) ทีใ่หแกนักศึกษาทุกคนที่สอบเขา
มหาวทิยาลยัได มาเปนการใหเงินอุดหนุนเฉพาะ (Specific Subsidy) โดยจ ํากัดเฉพาะคนเกงกับ
คนจน

กลาวโดยสรุปก็คือ ควรจะปรับนโยบายอัตราคาเลาเรียนใหสอดคลองกับ 
โครงสรางผลประโยชนสังคมและสวนบุคคล (Social Benefit/Private Benefit) และปรับนโยบาย
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เงนิอดุหนนุ โดยจ ํากดัเฉพาะกลุมเปาหมาย 2 กลุม อันไดแก คนจนกับคนเกง แนวนโยบาย 
ดังกลาวนี ้ควรจะใชกับมหาวิทยาลัยที่ไมออกจากราชการดวย

ประการที่หก มหาวทิยาลยัควรจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) 
โดยในชัน้แรกควรไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐบาลในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 10 ป รัฐบาลจัดสรร 
งบประมาณสมทบกองทุนดังกลาวนี้แกมหาวิทยาลัยที่ตองการออกจากระบบราชการ เงินกองทุน
มทีีม่า 2 สวน สวนหนึ่งมาจากรัฐบาล อีกสวนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัย

สวนที่มาจากรัฐบาลมี 3 องคประกอบ
องคประกอบที่หนึ่ง รัฐบาลจายเปนเงินกอน (Lump Sum) เชน 100 ลานบาท 

เปนเวลา 10 ป
องคประกอบที่สอง รัฐบาลจายสมทบ Endowment Fund ของมหาวิทยาลัย  

หากมหาวิทยาลัยนํ ารายไดเขา Endowment Fund 200 ลานบาท รัฐบาลจายสมทบ 200 ลาน
บาท อัตรารายจายสมทบอาจสูงกวา100%

องคประกอบที่สาม รัฐบาลจายสมทบ Endowment Fund เพื่อเปนสิ่งจูงใจ 
ในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต หากมหาวิทยาลัยสามารถลดตนทุนการผลิตไดมากเพียงใด 
รัฐบาลจะจายเงินสมทบ Endowment Fund มากเพียงนั้น

ในชวงเวลาที่กํ าหนด มหาวิทยาลัยไมสามารถนํ า Endowment Fund ไปใชได  
ใหใชไดเฉพาะดอกเบี้ย รัฐบาลจะมีตัวแทนในการดูแล Endowment Fund ตลอดชวงเวลา 
ทีก่ ําหนดนี ้เมือ่พนก ําหนดเวลานี้ อํ านาจในการบริหารจัดการกลับคืนสูมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่

ประการที่เจ็ด นโยบายงบประมาณเมื่อพนจากระยะเปลี่ยนผาน (Transitional 
Period) รัฐบาลจดัสรรงบประมาณแกมหาวิทยาลัยในกํ ากับรัฐบาลเพียง 3 สวน

(1)    เงนิอดุหนนุส ําหรับนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษายากจน
(2)    เงนิอดุหนุนการวิจัย
(3) งบการลงทนุ ทั้งสิ่งกอสรางและครุภัณฑ รัฐบาลอาจจัดสรรใหทั้งจํ านวนหรือ 

บางสวน
ประการที่แปด การอุดหนุนการวิจัยควรจะมีหรือไม  ข้ึนอยู กับการมอง

มหาวทิยาลยัวา ควรจะเปนหนวยผลิตความรูหรือไม
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อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ

อาชพีอาจารยมหาวิทยาลัยมีความคลายและความแตกตางจากโสเภณี ในขณะที่
โสเภณีไดชื่อวาเปนอาชีพเกาแกที่สุดในโลก อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพคอนขางใหม 
ในประเทศไทย แมวามหาวิทยาลัยจะมีอายุขัยเกือบ 80 ป แตอาจารยมหาวิทยาลัยกลับเปนอาชีพ
ทีม่อีายขัุยเพียง 40 ปเศษเทานั้น

การที่อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพคอนขางใหมนั้นเปนผลจากการครอบงํ า 
ของ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง'  กลุมขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ไมเพียงแตยึดกุมกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเทานั้น หากยังยึดครองมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงขาดอาจารย
ประจํ าในชวงแรก เนื่องเพราะกลุ มขุนนางนักวิชาการยึดกุมการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และไดรับผลประโยชนทั้งในรูปตัวเงินและรูปอ่ืนจากการนั้น จึงเปนธรรมดา
อยูเองทีไ่มสนบัสนนุนโยบายการสรางอาจารยของมหาวิทยาลัย แมวามหาวิทยาลัยในยุคแรกเริ่ม
จะมีอาจารยประจํ าอยูบาง แตเปนเพียงสวนนอย อาจารยผูบรรยายเกือบทั้งหมดเปนขุนนาง 
นกัวชิาการจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ

การที่ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' ยดึครองมหาวิทยาลัยของรัฐได กอใหเกิดผลกระทบ
หลายประการ ในประการสํ าคัญก็คือ มหาวิทยาลัยไมสามารถทํ าหนาที่เปนองคกรที่ผลิต 
องคความรูดานตางๆแกสังคมไทย  เนื่องเพราะมหาวิทยาลัยมีเฉพาะแตกิจกรรมการเรียนการสอน  
หามีกิจกรรมดานการวิจัยและการพัฒนาไม แมแตในดานการเรียนการสอน วิชาที่สอน 
ในมหาวิทยาลัยมักจะมีเนื้อหาที่ลาหลัง ดวยเหตุที่กลุมขุนนางนักวิชาการไมสามารถติดตาม 
ความกาวหนาทางวชิาการได เนื้อหาวิชาที่สอนจึงเปนเรื่องที่ผูสอนไดเรียนรูแตเมื่อยังเปนนักศึกษา 
และลาหลังตามอายุขัยของผูสอน

การยดึกุมมหาวิทยาลัยของ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' ไมเพยีงแตทํ าใหมหาวิทยาลัย 
ลาหลงัทางวชิาการเทานั้น หากทวายังทํ าลายวฒันธรรมการวิพากษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
วิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  อีกด วย  ทั้งนี้ เพราะเหตุว า  กลุ มขุนนางวิชาการ  
ไดอาศัยมหาวิทยาลัยเปนองคกร 'กลอมเกลา' ความคดิของนิสิตนักศึกษา ซึ่งเปนผูนํ าของสังคม
ในอนาคต  อยางนอยที่สุดใหเห็นดีเห็นงามกับนโยบายดานตางๆของรัฐบาล กระบวนการขัดเกลา

                                                          
  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 5 มกราคม 2539
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ทัศนคติของนิสิตนักศึกษามีสวนสํ าคัญในการทํ าลายวัฒนธรรมการวิพากษ ดังจะเห็นไดวา  
ในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยตกอยูในความครอบงํ าของ 'สํ านักวิชาการขุนนาง'  มหาวิทยาลัย 
ไมเพียงแตไมสามารถทํ าหนาที่เปนผูนํ าสังคมและตั้งคํ าถามเกี่ยวกับระบบตางๆที่เปนอยูในสังคม
เทานัน้ แมแตการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล ก็ยังเปนปรากฏการณที่หายากยิ่งอีกดวย

ภายหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง  มหาวิทยาลัยตางๆเริ่มมีการสรางอาจารยประจํ า
อยูบาง แตการสรางอาจารยประจํ าระลอกสํ าคัญเกิดจากการผลักดันจากตางประเทศ บรรดา
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศลวนถูกผูกมัดใหมีนโยบายการสราง
อาจารยประจํ า ดังจะเห็นไดจากกรณีของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร หลังป 2497   
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชวงตนทศวรรษ 2500  ซึ่งเมื่อแยกตัวมาเปน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในชวงทศวรรษ 2510 ก็ยังคงธํ ารงนโยบายการสรางอาจารย
ประจํ าสืบตอมา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในชวง
ปลายทศวรรษ 2500 นโยบายการสรางอาจารยประจํ าผุดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความ
ชวยเหลอืจากตางประเทศ  แตการขยายการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้ไปสูสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
เปนไปอยางเชื่องชายิ่ง

ดังนี้ หากจะกลาววา กํ าเนิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพเกิดจาก 
การผลักดันจากตางประเทศคงไมผิดนัก หากปราศจากความชวยเหลือจากตางประเทศยอมยาก 
ทีจ่ะมกีารผลิตอาจารยประจํ าอยางมีแบบแผนและเปนไปตามขั้นตอนได

ความชวยเหลือจากตางประเทศมิใชเหตุปจจัยสํ าคัญประการเดียวในการวาง 
พืน้ฐานส ําหรบัอาชพีอาจารยมหาวิทยาลัย การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยการวางแผน
จากสวนกลางนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดัน 
ใหอาชพีอาจารยมหาวิทยาลัยเติบโต  มหาวิทยาลัยขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่หนึ่ง (2504-2509) และฉบับที่สอง (2510-2514) เพื่อผลิตกํ าลังคนรองรับการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ  ยิง่เมือ่มกีารจดัตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคในปลายทศวรรษ 2500 ดวยแลว  ก็
ยิ่งทํ าใหมีความตองการอาจารยมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนอีกมาก การเปลี่ยนแปลงสภาวการณดัง
กลาวนี้ทํ าให 'สํ านักวิชาการขุนนาง' ตองปลอยบังเหียนการยึดกุมมหาวิทยาลัย เพราะ
มหาวทิยาลัยภายใตการยึดกุมของ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' จะไมสามารถผลิตกํ าลังคนสนองความ
ตองการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางพอเพียง

การตอสูระหวาง 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' กับ 'สํ านกัวชิาการมหาวิทยาลัย' ปรากฏ
ตลอดทศวรรษ 2500  'สํ านกัวชิาการมหาวิทยาลัย' เรียกรองใหมหาวิทยาลัยตองมีอาจารยประจํ า  
และลดการพึ่งพิงอาจารยพิเศษ การที่มีวิวาทะเชนนี้เกิดขึ้นยอมเปนดัชนีบงบอกถึงการกอเกิด 
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ของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ เพราะแตเดิมการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมิใชอาชีพ  
หากแตเปนงานอดเิรกของกลุมขุนนางวิชาการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ  อาจารยประจํ า
มีฐานะออนดอยกวาขุนนางนักวิชาการในหลายตอหลายกรณี อาจารยประจํ าทํ าแตงานธุรการ 
และตองรับใชขุนนางนักวิชาการที่เปนอาจารยผูบรรยายลักษณะวิชาตางๆ

การเรียกรองศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยยังคงปรากฏ
ตอมาในชวงตนทศวรรษ 2510  คร้ังถึงปลายทศวรรษ 2510  ก็ปรากฏชัดแจงวา มหาวิทยาลัยของ
รัฐสลัดหลุดจากแอกของ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' เพราะแมแตคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ
ตางยอมรับนโยบายการผลิตอาจารยประจํ า

ดังนี้ จะเห็นไดวา การกอเกิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพเปน 
ปรากฏการณคอนขางใหม  หาก 'สํ านกัวชิาการขุนนาง' สามารถครอบงํ ามหาวิทยาลัยตอไปได  
สถานะแหงอาชพีอาจารยมหาวิทยาลัยยอมยากจะเกิดขึ้นได  แรงกดดันจากตางประเทศและการ
ขยายตวัของระบบอุดมศึกษา ประกอบกับการเรียกรองของ 'สํ านกัวชิาการมหาวิทยาลัย' มีสวน 
ในการเสริมสรางสถานะแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย แตการที่มหาวิทยาลัยสามารถสลัด 
หลุดจากแอกของ 'สํ านกัวิชาการขุนนาง' ไดเร็วกวาที่ควรจะเปน  ก็เปนเพราะการผลักดันของขุน
นางนักวิชาการดวย เพราะภายในกลุ มขุนนางนักวิชาการนั้นเอง มีผู เห็นความจํ าเปน 
ที่มหาวิทยาลัยตองมีอาจารยประจํ า และผลักดันใหรัฐบาลยอมรับนโยบายการผลิตอาจารย
ประจํ า

การเติบใหญของอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยกอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 
ดาน  ดานหนึง่กคื็อ  มหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทในการผลิตองคความรูสาขาวิชาตางๆ  ซึ่งแตกตาง
จากเดิมที่ตองพึ่งพาองคความรู จากตางประเทศเพียงถายเดียว อีกดานหนึ่งก็คือ อาจารย
มหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทในการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล และตั้งคํ าถามเกี่ยวกับ 
ส่ิงตางๆทีดํ่ ารงอยูในสังคมไทย บทบาทดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดตั้งแตปลายทศวรรษ 2500  
และยิ่งชัดเจนมากขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 จนอาจกลาว 
ไดวา ณ บัดนี้สังคมไทยคาดหวังบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยในเรื่องเหลานี้ ซึ่งแตกตาง 
จากชวงกอนทศวรรษ 2500 ที่ไมมีบทบาทในการชี้นํ าสังคมแตประการใด

แตการที่มหาวิทยาลัยเรงรับอาจารยก็เปนดาบสองคม กระบวนการกลั่นกรอง 
ที่หยอนยานทํ าใหผู ที่ขาดฉันทะทางวิชาการและความรับผิดชอบหลุดเขาสู อาชีพอาจารย
มหาวทิยาลยัจ ํานวนมาก  ยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยกํ าหนดภาระงานสอนแตพอสมควร  เพื่อใหอาจารย
มหาวิทยาลัยมีเวลาในการศึกษาคนควาและวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ กลับเปดโอกาส
ให 'นกัฉวยโอกาส' กาวเขาสูอาชพีอาจารย โดยที่ทํ างานสอนแตเพียงนอยนิด แลวใชเวลาที่เหลือ
ในการประกอบอาชีพอื่นที่มิใชงานวิชาการ  สํ าหรับ 'นกัฉวยโอกาส' เหลานี้  อาชีพอาจารยเปน
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เพยีงอาชพีสํ ารองเทานั้น  คนเหลานี้ตองการตรา 'อาจารยมหาวิทยาลัย' เพยีงเพือ่ยกสถานะของ
ตนในสงัคม  และใชเปนเครื่องมือในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ

การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ  ในด านหนึ่งช วยให 
มหาวิทยาลัยสลัดหลุดจากแอกของ 'สํ านักวิชาการขุนนาง' แตในอีกดานหนึ่งก็สรางความ 
เสื่อมถอยแกมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยไมสามารถกาวตามทันกระบวนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจนั้น

เมื่ออาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเริ่มกอเกิดขึ้น ภาคเอกชนยังมีขนาดไมใหญนัก   
เงินเดือนในภาคเอกชนแตกตางจากภาครัฐบาลไมมาก มหาวิทยาลัยสามารถดูดซับชนชั้น 
มันสมองเขามาเปนอาจารยไดไมยากนัก สถานะของอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยคอนขางสูงสง  
อยางนอยจนถึงตนทศวรรษ 2510 คลื่นเศรษฐกิจถาโถมโหมกระหนํ่ ามหาวิทยาลัยเมื่อกาวเขาสู
ทศวรรษ 2520  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางปงบประมาณ 2523-
2525 และรัฐบาลตองดํ าเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดชวงเวลาระหวางปงบประมาณ 
2525-2531  มหาวทิยาลยัตองตกตํ่ าลงดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ การขาดสภาพคลองในภาค
รัฐบาลท ําใหไมสามารถปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนใหเทาทันอัตราเงินเฟอ ขาราชการกลายเปน 
 'คนจนยุคใหม'  ความขอนีร้วมถงึอาจารยมหาวิทยาลัยดวย ในขณะที่ภาคเอกชนยังคงเติบใหญ
ทางเศรษฐกิจตอไป เงินเดือนและผลตอบแทนการใชแรงงานในภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล  
2-3 เทา ยิ่งเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) นบัต้ังแตป 2529 เปนตนมา  
ความแตกตางของผลตอบแทนการใชแรงงานเพิ่มเปน 5-6 เทา มหาวิทยาลัยตองเผชิญปญหา
สมองไหล  คลื่นเศรษฐกิจมีสวนสํ าคัญในการทํ าลายความเปนครูและความรับผิดชอบของอาจารย
มหาวิทยาลัย ซึ่งจํ านวนไมนอยกระโดดเขาไปเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย ณ บัดนี้ 
วญิญาณแหงชมุชนวิชาการไดมลายหายไปจากมหาวิทยาลัยเสียแลว

แตคลื่นเศรษฐกิจมิใชมรสุมลูกเดียวที่กระหนํ่ ามหาวิทยาลัย เพราะในชวงเวลา 
เดียวกันนี้ สังคมไทยตองเผชิญกับคลื่นสารสนเทศดวย อาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอย
กระโดดเขาสูธุรกิจสารสนเทศ  บางก็จัดรายการวิทยุและโทรทัศน และบางก็ประกอบธุรกิจการวิจัย
และการใหคํ าปรึกษา

แมวาอาจารยมหาวิทยาลัยจะเปนอาชีพคอนขางใหม เมื่อเทียบกับโสเภณี  
แตอาจารยจํ านวนไมนอยก็ขายตัวไมตางจากโสเภณี เพียงแตวาโสเภณีขายตัวดวยภาวะจํ ายอม  
แตอาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยมิเพียงแตขายตัวเทานั้น หากทวายังขายจิตวิญญาณ 
อีกดวย ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย อาจารยจํ านวนไมนอยเขาไปชวยคํ้ าจุนระบบการปกครอง 
ดังกลาว ในยุคที่นักเลือกตั้งครองเมือง อาจารยจํ านวนไมนอยอีกเชนกันที่เขาไปเปน 'เครื่อง
ประดับ' ของนกัเลือกตั้งผูทรงอํ านาจ
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ณ บัดนี ้อาจารยมหาวิทยาลัยมิเพียงตกตํ่ าในเชิงเศรษฐกิจเทานั้น  หากยังตกตํ่ า
ในเชิงภูมิปญญาและจริยธรรมอีกดวย
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อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะสํ าราญชน

มหาวทิยาลยัเมื่อแรกจัดตั้งในสังคมตะวันตกเปนชุมชนของสํ าราญชน (Leisured 
Class)  สํ าราญชนเปนกลุมคนที่ใชเวลาในการแสวงหาความสํ าราญ  ปญญาชนเปนองคประกอบ
สวนหนึ่งของสํ าราญชน อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนเปนองคประกอบของปญญาชน  
แตบางสวนเปนสํ าราญชนที่มิใชปญญาชน

แตสังคมตะวันตกมิไดคาดหวังใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชนที่ไรบทบาท
หนาที่หรือใชชีวิตประดุจเสเพลชน หากแตยังคาดหวังวา อาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชน 
ทีม่บีทบาทในการสรางองคความรูในแขนงวิชาตางๆ ความคาดหวังเชนนี้เองที่ทํ าใหอาชีพอาจารย
มหาวทิยาลัยตองเปนอาชีพของสํ าราญชน

หากไมมเีวลาวางพอเพียง และไมมีส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม  อาจารยมหาวิทยาลัย
ยอมยากที่จะผลิตองคความรูใหม หรือสรางกระบวนทัศนใหม อันมีผลตอการขยายพรมแดน 
แหงความรูในสาขาวิชาตางๆได หากอาจารยมหาวิทยาลัยมิใชสํ าราญชน ก็คงไมมีใครมารวม 
ถกเถยีงวา อะไรคือความงาม ความจริง และความยุติธรรม จะมีใครที่จะมานั่งเฝาดูการเคลื่อนไหว
ในจักรวาล นั่งเพงพินิจกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรยีประเภทตางๆ หรือนั่งเฝามองการรวง
หลนของผลแอปเปลจากลํ าตน

ดวยเหตุที่อาจารยมหาวิทยาลัยถูกกํ าหนดใหเปนผู มีบทบาทในการสราง 
องคความรูใหมนี้เอง มหาวิทยาลัยจึงมิไดมีฐานะเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากรเทานั้น หากยัง 
ตองทํ าหนาที่หนวยผลิตความรูดวย เมื่อมีการกํ าหนดบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยโดยชัดเจน  
ก็ตองมีการจัดองคกร มีการจัดสรรโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (academic infrastructure) 
มีการกํ าหนดจารีตธรรมเนียม รวมตลอดจนกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถทํ า 
หนาทีท่ัง้หนวยผลิตบุคลากรและหนวยผลิตความรูควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพ

มรดกทางประวัติศาสตรในสังคมตะวันตก ทํ าใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพ 
ที่มีสถานะอันสูงสงในสังคม ผูมีอาชีพดังกลาวนี้มิไดมีหนาที่เฉพาะการถายทอดความรูและ 
การฝกอบรมกุลบุตรกุลธิดาเทานั้น หากยังเปนที่คาดหวังวาจะมีบทบาทในการพัฒนาองคความรู
ในสาขาวชิาตางๆดวย  การกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบัน (institutional design) จงึเปนไปในทาง 
                                                          
  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2539
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ทีเ่กือ้กลูใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชน กลาวคือ มีเงินเดือนสูงหรือคอนขางสูง  เพื่อที่จะ
ไดไมตองกังวลตอการทํ ามาหาเลี้ยงชีพเพื่อการประทังชีวิต และมีเวลาวางในการแสวงหาความรู
ใหม

แตการสรางเงื่อนไขใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสํ าราญชน แมจะจํ าเปน แตก็ 
ไมพอเพียงที่จะใหอาจารยมหาวิทยาลัยบุกเบิกพรมแดนแหงความรู ในสาขาวิชาของตน  
มหาวิทยาลัยจะตองมีบรรยากาศทางวิชาการและมีส่ิงแวดลอมอันอุดมดวยศานติสุข รวมตลอด
จนตองมีส่ิงอํ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดและหองทดลอง 
หรือหองปฏบัิติการ ในประการสํ าคัญ ตองมีเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อเกื้อกูลตอการแสวงหาความรู
ใหมดวย

วิทยาการที่กาวหนาในสังคมตะวันตกเปนผลงานของอาจารยมหาวิทยาลัย 
อยางคอนขางสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ไมเพียงแต
มหาวิทยาลัยจะใหความสํ าคัญแกการผลิตความรูไมยิ่งหยอนกวาการผลิตบุคลากร รัฐบาล 
ก็ใหความสํ าคัญ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือโดยผาน 
สภาวิจัยตางๆ (research councils) หรือหนวยงานวิจัยอื่นๆ ในประการสํ าคัญ ประชาชนเห็น
ความส ําคญัของการอุดมศึกษา โดยบริจาคเงินใหแกมหาวิทยาลัยจํ านวนมาก

ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในสังคมตะวันตกเริ่มถูกกดดัน 
ใหทํ างานรับใชภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น งานวิจัยจํ านวนมากมุงสูการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
เมื่อระบบทุนนิยมแกกลา มหาวิทยาลัยเริ่มถูกดึงเขาหากลไกราคามากขึ้น ความเปนสํ าราญชน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยเริ่มลดนอยลง แตหาไดหมดไปไม อาจารยมหาวิทยาลัยถูกกดดัน 
ใหเปน “ผูประกอบการความรู“ ทีโ่หมการผลิตอยางตอเนื่อง  ตอเมื่อไดตํ าแหนงศาสตราจารย 
แลว จึงจะเปนสํ าราญชนเต็มข้ัน ศาสตราจารยจํ านวนไมนอย ภายหลังจากไดรับตํ าแหนง  
เกอืบจะมไิดผลิตผลงานวิชาการใดๆ  แตสวนใหญยังคงเปนจักรกลสํ าคัญของโรงงานผลิตความรู

ภูมิหลังทางประวัติศาสตรทํ าใหมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยในสังคมตะวันตกเกือบโดยสิ้นเชิง เมื่อแรกกอต้ัง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
มีสถานะเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากรเทานั้น โดยชั้นตนเนนการผลิตบุคลากรปอนระบบราชการ 
และตอมามุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม แมเมื่อยางกาวเขาสูยุค 
แหงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวของระบบอุดมศึกษาก็เพียงเพื่อผลิตกํ าลังคนใหพอเพียง 
แกความตองการของสังคมเปนสํ าคัญ มหาวิทยาลัยมิได มีบทบาทในฐานะหนวยผลิต 
ความรู  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเมื่อแรกกอต้ังจึงมิใชชุมชนของสํ าราญชนผู มีหนาที่ 
ผลิตความรู มิหนํ าซํ้ าผูจัดตั้งมหาวิทยาลัยก็มิไดคาดหวังที่จะพัฒนาอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย  
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ผูสอนในมหาวิทยาลัยลวนเปนขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ซึ่งยึด 
การสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเปนงานอดิเรก และพรอมที่จะงดสอนเมื่อติดราชการที่เปน 
งานหลัก การเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยเปนเพียงเครื่องประดับสถานะในสังคม โดยมี 
คาสอนเปนรายไดเสริมเทานั้น ในสภาพการณดังกลาวนี้ ยอมยากที่จะคาดหวังใหมหาวิทยาลัย
เปนหนวยผลิตความรูที่สรางความกาวหนาทางวิทยาการ ส่ิงที่เรียนและสอนกันในมหาวิทยาลัย
เปนความรูที่อาจารยผูสอนเลาเรียนในยุคที่เปนนักศึกษา และลาสมัยไปตามอายุขัยของผูสอน 
มหาวทิยาลยัจงึกลายเปนพิพิธภัณฑอันเปนที่สิงสถิตของความรูอันลาสมัย

ดวยเหตทุีขุ่นนางนกัวิชาการครอบงํ าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โครงสราง 
พื้นฐานทางวิชาการและการกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบันไมเพียงแตไมเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัย 
เปนหนวยผลิตความรูเทานั้น หากยังไมเกื้อกูลตอการพัฒนาอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยอีกดวย 
โครงสรางเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากขาราชการทั่วไป ดวยเหตุที่รัฐบาล 
ไมมีนโยบายการสรางอาจารยประจํ า และไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองมีสํ าราญชนผูมีหนาที่ 
ผลิตความรู  จึงมิตองมีส่ิงจูงใจพิเศษ

มหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่งจะมีนโยบายการสรางอาจารยประจํ าในชวงหลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง และปรากฏเปนนโยบายอันเดนชัดยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยกลายเปนโรงงานผลิต
กํ าลังคนเพื่อสนองตอบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะ
อาชพีเพิง่ปรากฎเปนรูปธรรมเมื่อการสถาปนามหาวิทยาลัยลวงพนไปแลวกวา 40 ป

ในระยะแรก มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถดูดดึงชนชั้นมันสมองของชาติไดเปน
จํ านวนมาก ทั้งนี้ดวยการใชทุนการศึกษาตางประเทศเปนสิ่งจูงใจ ในเวลานั้น ชนชั้นกลางมิได 
มีฐานะดีพอที่จะศึกษาตางประเทศดวยทุนสวนตัว แตแรงดึงดูดออนลาตามกาลเวลา เมื่อภาค
ธุรกิจเอกชนเติบใหญจนสามารถประมูลแยงชิงชนชั้นมันสมองจากภาครัฐบาล และชนชั้นกลาง 
มีฐานะดีพอที่จะศึกษาตอตางประเทศดวยทุนสวนตัวเองได คุณภาพของอาจารยมหาวิทยาลัย 
จงึเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ

ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยมิไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยผลิตความรู มหาวิทยาลัย 
จึงมิไดมีโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และการกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบันที่เกื้อกูลตอการวิจัย 
และการพัฒนามหาวิทยาลัยไมมีบรรยากาศและจารีตในการวิจัย กฎเกณฑและกติกา 
ในมหาวิทยาลัยมิไดกํ ากับใหอาจารยมหาวิทยาลัยตองผลิตความรู มหาวิทยาลัยมิไดมีหนวยงาน
วจิยัในระยะแรกเริ่ม และรัฐบาลมิไดจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกมหาวิทยาลัยในเบื้องตน

เมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยแปรสถานะเปนอาชีพ รัฐบาลมิไดปรับโครงสราง 
อัตราเงินเดือนใหแตกตางไปจากขาราชการโดยทั่วไป หากแตยินยอมโดยพฤตินัยใหทํ างาน 
เพยีงครึง่เวลา ซึง่เทากับยอมรับวา อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพของสํ าราญชน แตสํ าราญชน
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แหงมหาวิทยาลัยไทยมิอาจทํ าหนาที่ในการผลิตความรูได เนื่องจากไมมีส่ิงเกื้อหนุนการวิจัย  
เมื่อมหาวิทยาลัยมิไดสถาปนาขึ้นมาเปนหนวยผลิตความรู มหาวิทยาลัยจึงมิไดเขมงวดในการ 
กลั่นกรองผูที่มีความสามารถและศักยภาพในการผลิตความรูเพื่อเปนอาจารย ดวยเหตุดังนี้
อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการวิจัยที่มีคุณภาพจึงเปนชนกลุมนอยในมหาวิทยาลัย 
คนเหลานี้สมควรไดรับการปฏิบัติเยี่ยงสํ าราญชน

ในชวงเวลาประมาณ 80 ปที่ผานมา อาจารยมหาวิทยาลัยมีสวนบุกเบิกพรมแดน
แหงความรูในสาขาวิชาตางๆอยูบาง ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ คณะวิชาที่มีบทบาทในการผลิต 
องคความรู ใหม ลวนแลวแตได  รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากตางประเทศ  ดังเช นคณะ 
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปลายทศวรรษ 2500 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตรในทศวรรษ 2510 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะ 
วทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในทศวรรษ 2510 และ 2520 เมื่อกระแสเงินอุดหนุนการวิจัย
จากตางประเทศออนตัวลง บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยผลิตความรูก็ออนลาลงดวย

รัฐบาลเพิ่งจะมีนโยบายและจัดองคกรสงเสริมการวิจัยเมื่อมหาวิทยาลัยลวงสู 
วยั 40 ป สภาวิจัยแหงชาติ (2499) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย (2506) 
มิไดมีบทบาทในการขยายพรมแดนแหงความรูมากมายนัก จนตองมีการจัดองคกรใหมดวยการ 
จัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2522) ศูนยเทคโนโลยีโลหะ 
และวสัดุแหงชาต ิ(2529) สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2534) สํ านักงาน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2535) สถาบันวิจัยสาธารณสุขแหงชาติ (2536) เปนตน

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา และ 
จัดสรรสิ่งจูงใจเพื่อการนั้น เปนชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยเขาสู วัฏจักรแหงความเสื่อมถอย 
มหาวิทยาลัยมี “นกัผลิตความรู“ จ ํานวนนอยนิด  และนับวันมีแตจะรอยหรอลง  เนื่องเพราะ
อาจารยมหาวทิยาลัยประกอบดวยบุคลากรที่มีคุณภาพตกตํ่ าลงไปเรื่อยๆ ทุนวิจัยจํ านวนมากตอง
นอนคอย "นักผลิตความรู" สภาพที่ทุนวิจัยวิ่งหา “นักผลิตความรู" คงจะปรากฏตอไปอีกนาน  
เพราะบดันีม้หาวิทยาลัยมีแตสํ าราญชนที่ไมมีความสามารถในการผลิตความรู
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หอคอยงาชางเดือนตุลาฯ2

ตุลาคม 2539

ตุลาคม 2539  ก ําลังผานพนไป  ผูคนในหอคอยงาชางจํ านวนมากพากันลืมเลือน 
เหตกุารณเมื่อ 20 ปที่แลว  และมิไดสนใจแมแตนอยวา  ขบวนการสิทธิและเสรีภาพกํ าลังผลักดัน
ใหมกีารทบทวนและแสวงหาบทเรียนจากประวัติศาสตรเดือนตุลาคม 2519

ผู คนในหอคอยงาชางก็ดุจเดียวกับประชาชนคนไทยโดยทั่วไปที่ขาดสํ านึก 
แหงประวัติศาสตร ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมานี้ หอคอยงาชางแปรเปลี่ยนไปมาก ผูที่เคย 
มสีวนรวมในขบวนการประชาธิปไตยอยางเอาการเอางานเมื่อ 20 ปที่แลว สวนใหญออนลาและ 
มีสวนรวมนอยลง จะมีก็แตสวนนอยที่มีบทบาทผลักดันขบวนการสิทธิและเสรีภาพอยางคงเสน 
คงวา  ซึ่งเปนวีรกรรมอันควรแกการสรรเสริญยิ่ง

ความเฉยเมยตอปญหาของชาติบานเมืองและความเฉยเมยตอปญหาความ 
ไมเปนธรรมในสังคมกํ าลังครอบงํ าหอคอยงาชาง สวนหนึ่งเปนเพราะความออนลาเมื่อไมประสบ
ความสํ าเร็จในการผลักดันใหแกปญหา อันเปนผลจากกลไกและระบบการเมืองไมเอื้ออํ านวย  
แตสวนสํ าคัญเปนผลจากกระบวนการทํ าใหหอคอยงาชางแปลกแยกจากสังคมโดยสวนรวม 
มากขึ้น

ผมอยูเหยาประจํ ายามหอคอยงาชางมาเปนเวลากวา 25 ป เพื่อนรวมงานที่มี 
อายุการทํ างานยาวนานพอๆกับผมสวนใหญยังคงตองดิ้นรนในการหารายได เพื่อธํ ารงมาตรฐาน
การครองชีพของชนชั้นกลางระดับบน (Upper Middle Class)  เมือ่กวา 25 ปที่แลว  เคยตอง 
ด้ินรนอยางไร บัดนี้ยังคงตองดิ้นรนเหมือนเดิม สวนใหญตองดิ้นรนมากกวาเดิม เพราะบัดนี้ 
มีภาระในการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกลูก การเอาอยางสหายรวมชั้นชนหรือ Peer Effect 
กม็สีวนตอการดิน้รนอยางสํ าคัญ เมื่อกวา 25 ปที่แลว เงินเดือนในภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล
เพยีง 2-3 เทา บัดนี้สูงมากกวา 6-8 เทา การกระเสือกกระสนเพื่อธํ ารงมาตรฐานการครองชีพระดับ
เดยีวกนัคอยๆทํ าใหหอคอยงานชางแปลกแยกจากสังคมโดยสวนรวมมากขึ้น

                                                          
2 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2539
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ผูคนทีต่บเทาเขาสูหอคอยงาชางดวยความคาดหวังวา หอคอยนั้นอุดมดวยงาชาง
ทีม่มีลูคาในตลาดอนัสงูสง  พากันผิดหวังตามๆกัน  สํ าหรับสังคมไทย หอคอยงาชางเปน 'หอคอย
ที่ไรงา'

เมือ่กวาทศวรรษทีแ่ลว  ผมเห็นเพื่อนรวมงานจํ านวนหนึ่ง (10-20%) ทํ างานวิจัย
อยางเอาเปนเอาตาย บางคนมีโครงการวิจัยในขณะหนึ่งๆ 5-6 โครงการ บางคนมีมากกวานี้  
หอคอยที่ผมอยูเหยาประจํ ายามแปรสภาพเปนโรงงานผลิตงานวิจัย แตแลวเมื่อเศรษฐกิจฟองสบู
เฟองฟ ู เพือ่นรวมงานจํ านวนไมนอยพากันตบเทาเขาไป 'ขุดทอง' ในตลาดหลักทรัพย และเจ็บตัว
กลับมาเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย ชองทางใหมในการหารายไดของผูคนในหอคอยงาชาง 
ก็คือ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน การเปนคอลัมนิสตในหนังสือพิมพ และการขายบริการ 
สารสนเทศและบริการที่ปรึกษาดานตางๆ

ตุลาคมปนี ้(2539) สํ าหรับผูคนในหอคอยงาชางสวนใหญมิไดมีความหมายพิเศษ 
คนที่มีขอสอบตองตรวจก็ทํ าหนาที่ของตนไป คนที่มีรายการวิทยุและโทรทัศนก็จัดรายการ 
ไปตามปกติ คนที่มีคอลัมนก็ผลิตบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร คนสวนนอยที่มีงานวิจัยยังคง 
เดนิหนาท ํางานวจิยัตอไป หนทางใหมในการแสวงหารายไดซึ่งเพิ่งปรากฏอยางเปนกิจจะลักษณะ
ในชวงเวลาไมถึงทศวรรษที่ผานมานี้ ก็คือ การเดินสายฝกอบรมในโครงการทั้งของภาคเอกชนและ
ภาครฐับาล และการขายประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรโดยมีตราประทับของหอคอยงาชาง

ตุลาคม 2519

หอคอยงาชางตองเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการแยกขั้วทางการ
เมือง (Political Polarization) ทีป่รากฏอยางตอเนื่องระหวางป 2516-2519 ขบวนการนักศึกษา
และประชาชนตองการการแยกขั้วเพื่อใหทราบแนชัดวา ใครยืนอยูขางประชาชน ชนชั้นปกครอง
ตองการการแยกขั้วเพื่อใหทราบแนชัดวา ใครบางที่เปน 'พวกเรา' และใครบางที่เปนศัตรู

กระบวนการแยกขั้วทางการเมือง ซึ่งโดยพื้นฐานเปนความขัดแยงดานอุดมการณ  
เร่ิมใชความรนุแรงแทนการใชเหตุผลหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ไมนาน  
และจบลงดวยอาชญากรรมอันปาเถื่อนในวันที่ 6 ตุลาคม 2519

ตลอดชวงเวลาที่เกิดกระบวนการแยกขั้วทางการเมืองนี้ ผูคนสวนนอยในหอคอย
งาชางตัดสินใจเลือกขั้ว บางคนเลือกยืนอยูขางขบวนการนักศึกษาและประชาชน บางคนเลือก 
ขางขบวนการนวพลและลกูเสอืชาวบาน  คนสวนใหญเปนพวกผูชมขางสังเวียน  กลุมเสรีนิยม 
เปนกลุมที่ 'ถูกกระทํ า' มากกวากลุมอ่ืนใด แมวากลุมเสรีนิยมมีสวนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 แตก็ไมเห็นดวยกับความสุดโตงไมวาขั้วซายหรือข้ัวขวา กลุม 
เสรีนิยมไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงของขบวนการฝายขวา และไมเห็นดวยกับลักษณะ 
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ซายจดัของขบวนการฝายซาย ยิ่งขบวนการนักศึกษาและประชาชนเคลื่อนไปทางซายมากเพียงใด 
กย็ิง่สญูเสยีการสนับสนุนจากกลุมเสรีนิยมมากเพียงนั้น

แตความปาเถื่อนของเหตุการณเดือนตุลาฯ ซึ่งดิเรก วิลเลียมส (Derek Williams) 
แหง CBS กลาววา โหดรายยิ่งกวาการปราบปรามประชาชน ณ จัตุรัสเทียนอันหมืน (The Nation, 
October 4, 1996) ยังความสลดใจแกผูที่มีมโนธรรมสํ านึกอยางยิ่ง สํ าหรับผูคนในสํ านัก 
ทาพระจันทรที่ยังมีความรูสึกผิดชอบชั่วดีและมีความเปนธรรมในหัวใจ ยอมตระหนักแกใจวา  
การปายสีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในกระบวนการแยกขั้วทางการเมืองวา เปนแหลงสะสมอาวุธ
และเปนที่ชุมนุมของ 'คนตางดาว' ทีมุ่งท ําลายชาติ ศาสน กษัตริยนั้นตรงตอขอเท็จจริงหรือไม

หลังเหตุการณเดือนตุลาฯ หอคอยงาชางเริ่มเงียบเหงา สวนหนึ่งเพราะความ 
เศราสลดของผูคน อีกสวนหนึ่งเพราะรังสีอํ ามหิตของอํ านาจรัฐเผด็จการ ผูคนจํ านวนหนึ่งตีจาก 
หอคอยงาชาง  สวนหนึ่งเปนการตีจากโดยถาวร  อีกสวนหนึ่งลาจากเพื่อ 'ล้ีภัย' ในตางประเทศ  
เพราะหอคอยงาชางไมนาอยูอีกตอไป เมื่อมิอาจสอนนักศึกษาวา คนไทยมิไดมาจากภูเขาอัลไต 
หรือเมื่อมิอาจพูดถึงความดีของระบบสังคมนิยม และมิอาจปาวรองถึงความปาเถื่อนโหดราย 
ของเหตุการณเดือนตุลาฯ เสรีภาพทางวิชาการหมดสิ้นลงพรอมๆกับการปราบปรามนักศึกษา 
และประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หลงัเหตกุารณเดอืนตุลาฯ  ผมยังคงอยูเหยาประจํ ายามหอคอยงาชาง  แมจะตอง 
สูญเสยีทรพัยสินสวนตัวในเหตุการณนั้น และเผชิญกับการคุกคามเล็กๆนอยๆ หลังเหตุการณนั้น  
แตส่ิงที่ผมเผชิญมิอาจเทียบเทียมกับผูคนบนสนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในคํ่ าคืน
วนัที ่ 5 ตอวนัที ่ 6 ตุลาคม 2519 ได ผมอยูอยางอางวางและเดียวดาย เมื่อมิตรสหายพากัน  
'ล้ีภัย' ไปตางประเทศ โดยที่บางคนเลือกหนทางสูปาเขา ตลอดชวงเวลาเกือบสองปหลังเหตุการณ
เดือนตุลาฯ ผมเกือบมิไดผลิตงานวิชาการใดๆ ในเมื่อหนังสือบางเลมของผมถูกตีตราวาเปนภัย 
ตอความมัน่คงของชาติ ตลอดชวงเวลา 2 ปนั้น ผมใชเวลาสวนใหญในโรงภาพยนตรและสถาน 
เริงรมยอ่ืนๆ

ตุลาคม 2516

เมือ่ผมลาลายเซ็นเพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญในป 2516 นั้น ผมพบวามีอุปสรรค 
อันมิไดคาดคิด ผูคนในหอคอยงาชางจํ านวนมากเห็นดวยกับหลักการในการเรียกรองรัฐธรรมนูญ  
แตปฏิเสธที่จะลงนามในจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุเกรงอิทธิพลมืดจากอํ านาจ 
รัฐเผดจ็การ ผมเคารพในเหตุผลของคนเหลานั้น ในเวลานั้นผมยังเปนโสด การตัดสินใจกระทํ าการ
หรือไมกระท ําการใดๆเปนเรื่องงาย ผมไมแนใจวา หากเวลานั้นผมมีพันธะครอบครัว ผมจะตัดสิน
ใจเชนที่ทํ าไปแลวหรือไม
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แตเมื่อมีการจับกุมตัวผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ สถานการณภายในหอคอยงาชาง
เร่ิมแปรเปลี่ยนไป กลุมเสรีนิยมที่เคยเก็บตัวเงียบในยุคเผด็จการเริ่มออกมาผลักดันใหรัฐบาล
ปลอยตัวผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ ความไมพอใจรัฐบาลถนอม-ประภาสระเบิดออกมาอยางชนิดที่ 
ไมเคยปรากฏมากอน ผูคนในหอคอยงานชางพากันกระโดดออกมาสนับสนุนขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพ ทั้งกํ าลังเงินและกํ าลังใจแกนักศึกษาและประชาชนที่เคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2516  ภาพเชนนี้ไมเคยปรากฏอีกเลยหลังจากนั้น

ภายหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม 2516 หอคอยงาชางยังคงเปนฐานที่มั่น 
ของขบวนการสิทธิและเสรีภาพ อาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยเขาไปมีบทบาทในการราง 
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2517 จํ านวนไมนอยมีบทบาทในการเผยแพรประชาธิปไตย และจํ านวนไมนอย
กระโดดขึ้นสังเวียนการเมือง แมเมื่อมีการขับไลฐานทัพอเมริกันออกมาจากประเทศไทย หอคอย
งาชางก็ยังใหการสนับสนุนอยางชัดเจน แตหลังจากนั้น เมื่อการแยกขั้วทางการเมืองปรากฏ 
อยางเปนกระบวนการ หอคอยงาชางเริ่มระส่ํ าระสาย เพราะตองเผชิญกับการแยกขั้วอํ านาจ 
ทางการเมืองดวย

ผูคนในหอคอยงาชางในป 2516 จํ านวนมากมีประสบการณรวมกับขบวนการ
ตอตานสงครามเวียดนามทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป  มโนธรรมสํ านึกในดานสิทธิและเสรีภาพ
จงึมอียูเปนอนัมาก จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คนเหลานี้มีอารมณรวมกับขบวนการ 14 ตุลาฯ  
มิไยตองกลาววา ประพฤติกรรมของผูนํ ารัฐบาลถนอม-ประภาสมีสวนสรางอารมณรวมดังกลาวนี้
ดวย

เพยีงชัว่เวลา 23 ปใหหลัง อารมณรวมของขบวนการ 14 ตุลาฯ กํ าลังมลาย 
หายไปจากหอคอยงาชาง
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ความเรียงวาดวยวุฒิบัตร

ภาพตึกอาคารถลมและสะพานทลายที่ปรากฏในประเทศตางๆเปนระลอกๆ  
แสดงถงึความเสือ่มทรามทางวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร และ/หรือผูรับเหมากอสราง ผูคนเหลานี้
ล วนไดรับปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรอื่นๆ จากสถานศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพเฉพาะสาขา  
ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรเคยเป นกระดาษที่ รับรองวิทยฐานะและความสามารถ  บัดนี้ 
ความนาเชือ่ถอืของกระดาษเหลานี้กํ าลังลดนอยถอยลง บางครั้งมิไดเกิดจากการไรความสามารถ
หรือการขาดความชํ านัญพิเศษ หากเปนผลจากจรยิธรรมอันตํ่ าทราม

สถาปนิกและวิศวกรที่สรางปรามิดแหงอียิปตและกํ าแพงเมืองจีนไมเคยไดรับปริญญาบัตร
หรือวฒุบัิตรใดๆ จิตรกรและปฏิมากรแตโบราณไมเคยผานมหาวิทยาลัยศิลปากร นวัตกรรมและ 
ส่ิงประดษิฐเปนจ ํานวนมากเกิดจากสมองและความคิดของชาวบานนอกมหาวิทยาลัย หมอตํ าแย
และหมอชาวบานไมเคยตองมีใบประกอบโรคศิลป แตสังคมมนุษยสามารถดํ ารงอยูและพัฒนา 
ตอมาได โดยไมตองพึ่งพิงปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรใดๆ

สังคมมนุษยแตโบราณมิไดมีการจัดระบบการประกันความรูและความสามารถ 
ความเชื่อมั่นวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความรูและความสามารถในวิชาชีพและวิชาการแขนงหนึ่ง
แขนงใด เกิดจากศรัทธาสวนบุคคลเปนสํ าคัญ ในยุคสมัยที่ยังไมมีสถาบันการศึกษาทํ าหนาที่ 
เผยแพรและถายทอดความรู รวมตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาทักษะอยางเปนระบบ การ 
ถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะเปนเรื่องภายในครอบครัว การสืบมรดกทางดานอาชีพ 
จึงเปนปรากฏการณสํ าคัญ ในยุคสมัยที่สังคมมนุษยยังมิไดมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
สารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนหรือสังคมเดียวกันคอนขางสมบูรณ และการตรวจสอบ 
สารสนเทศเปนไปไดโดยงาย ถึงจะไมมีระบบการออกปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร แตสมาชิก 
ในชุมชนก็สามารถรับรูวา ใครเปนชางฝมือ ใครเปนผูทรงคุณวุฒิ และใครเปนหมอตํ าแยหรือ 
หมอรกัษาไข  ไมจํ าเพาะภายในชุมชนเดียวกัน หากยังคลุมถึงชุมชนใกลเคียงอีกดวย

เมือ่สังคมมนษุยเติบโตตอมา ไมจํ าเพาะแตขนาดของสังคมขยายใหญข้ึน หากมี
การกอเกิดของชุมชนและสังคมใหมจํ านวนมากอีกดวย ทั้งหมดนี้เปนผลจากการเพิ่มข้ึน 
ของประชากร การสงตอสารสนเทศมิอาจกระทํ าดวยวิธีการงายๆอีกตอไป ความไมสมบูรณของ
สารสนเทศมีมากขึ้น ความซับซอนของสังคมที่มีมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคม ทํ าใหมีความ
                                                          
  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2539
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ตองการความชํ านัญพิเศษ ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษจึงคอยๆกอตัวขึ้น 
และนีเ่องที่เปนบอเกิดของการออกประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร

ในสังคมมนุษยที่มีประชากรจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง 
ที่สูญเสียลักษณะความเปนชุมชน หากไมมีระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษ  
การแสวงหาผูรู ชางฝมือ และผูชํ านัญพิเศษ ยอมตองเสียตนทุนสารสนเทศเปนอันมาก ไมเพียงแต
ตองสืบหาชื่อและตัวบุคคล หากยังตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานในอดีต และตองประเมินผล
งานเหลานั้นดวย ธุรกิจที่ใชวิธีสืบหาสารสนเทศแบบดั้งเดิมนี้ยอมตองเสียตนทุนการประกอบการ
สูง การออกวุฒิบัตรชวยลดตนทุนสารสนเทศ (information cost) ในการแสวงหาผูรูและ 
ผูทีม่ทีกัษะในการงาน และชวยลดตนทุนปฏิบัติการ (transactions cost) ในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิในสังคม ดวยเหตุดังนี้เอง พัฒนาการของตลาดแรงงานที่มีความซับซอนและมีความ
ตองการความชํ านัญพิเศษมากขึ้นจึงเกื้อกูลตอการกอเกิดของระบบการรับรองวิทยฐานะและ
ความชํ านัญพิเศษดังกลาวนี้

หากสมาชิกในสังคมยอมรับสถาบันที่ออกวุฒิบัตร วุฒิบัตรนั้นก็มีความหมาย 
และมีคาทางเศรษฐกิจ ความเชื่อถือที่มีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรทํ าใหเปนที่ยอมรับในสังคมวา  
ผูที่ไดรับวุฒิบัตรเปนผูที่มีวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษตามที่ระบุไวในวุฒิบัตร ดวยเหตุ 
ที่มีความเชื่อถือตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรนี้เอง ทํ าใหมีความตองการวาจางผูที่ผานการศึกษา 
และการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาว หากสังคมไมมีความเชื่อถือสถาบันที่ออกวุฒิบัตร ผูที่ผาน
การศึกษาและการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาวยอมไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และ 
วุฒิบัตรนั้นก็ไรคาทางเศรษฐกิจ คุณภาพของการศึกษาและการฝกอบรมจึงมีความสํ าคัญตอ 
คาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตร หากสังคมเสื่อมความเชื่อถือในสถาบันใด วุฒิบัตรของสถาบันนั้น 
กจ็ะเสื่อมคาทางเศรษฐกิจตามไปดวย

หากสถาบันที่ออกวุฒิบัตรสามารถผลิตกํ าลังคนที่มีคุณภาพ วุฒิบัตรนั้น 
ไมเพียงแตจะไดรับการยอมรับภายในประเทศเทานั้น หากยังไดรับการยอมรับจากตางประเทศ
ดวย วุฒิบัตรที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศยอมมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาวุฒิบัตรประเภท
เดียวกันที่มีการยอมรับอยางจํ ากัด แตวุฒิบัตรใดจะไดรับการยอมรับระหวางประเทศไดก็ตอเมื่อ
สถาบนัทีอ่อกวุฒิบัตรนั้นไดรับความเชื่อถือจากนานาประเทศดวย

ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษดวยการออกวุฒิบัตรมีรากฐาน
มาจากระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) ซึง่กอเกดิมากอนยุคกลาง แตมาเฟองฟูในยุคกลาง 
(Medieval Age, 1100-1500) เมือ่มหาวทิยาลยัถือกํ าเนิดในยุคกลาง มหาวิทยาลัยก็รับเอาระบบ
การออกวุฒิบัตรไปใชในการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษของผู สํ าเร็จการศึกษา 
ดวย ระบบการออกวุฒิบัตรจึงกลายเปนนวัตกรรมทางสถาบัน (institutional innovation) ที่มี 
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บทบาทหนาที่ไมจํ าเพาะแตในระบบการศึกษา หากยังคลุมถึงตลาดแรงงานดวย เพราะวุฒิบัตร
อํ านวยความสะดวกในการวาจางแรงงาน นายจางสามารถกลั่นกรองคุณลักษณะขั้นตํ่ าขั้นหนึ่ง
ของผูสมัครงานไดดวยการวิเคราะหวุฒิบัตร แมวาการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครงานยังเปน
เร่ืองจ ําเปน แตภาระในการแสวงหาสารสนเทศดังกลาวนี้ก็ลดทอนลงไปเปนอันมาก เพราะวุฒิบัตร
ใหสารสนเทศระดับหนึ่งเกี่ยวกับความรู  ความสามารถ และความชํ านัญพิเศษ แทนที่ 
จะทุมทรัพยากรในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครงาน ก็หันมาหาขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน 
ที่ออกวุฒิบัตร วิเคราะหคุณภาพ มาตรฐานและความนาเชื่อถือของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร  
รวมตลอดจนหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมของสถาบันเหลานั้น

แมวาการไมมีวุฒิบัตรมิไดบงบอกถึงการไมมีความรู แทที่จริงแลว ผูที่ไมมี 
การศึกษาอยางเปนทางการจํ านวนไมนอยมีความรู ในสาขาวิชาบางสาขาวิชา หรือมีทักษะ 
และความชํ านัญพิเศษในบางดานดียิ่งกวาผูครอบครองวุฒิบัตรจํ านวนมากเสียอีก แตเปนเพราะ
วุฒิบัตรชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวกับวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษ  
ตลาดแรงงานจึงตองการวุฒิบัตร เพราะวุฒิบัตรสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับผูสมัครงานวา มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และความชํ านัญพิเศษในดานใด ถึงนายจางไดลูกจางที่มีคุณสมบัติ 
ไมตรงตามวฒุบัิตร แตวุฒิบัตรก็จะไมสูญหายไปจากตลาดแรงงาน เพราะนายจางเห็นประโยชน
ของระบบการออกวุฒิบัตร ส่ิงที่จะเกิดขึ้นก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
ทีอ่อกวฒุบัิตร  ศรัทธาที่เสื่อมทรุดมีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตร  หาไดมีตอระบบการออกวุฒิบัตรไม

ดวยเหตุที่วุฒิบัตรอํ านวยความสะดวกในการจางงานเชนนี้เอง ความตองการ 
วุฒิบัตรจึงเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา เมื่อนายจางขอดูวุฒิบัตร ลูกจางก็ตองแสวงหาวุฒิบัตรเพื่อ 
กรุยทางสูตลาดแรงงาน ยิ่งมีการกํ าหนดคาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตรดวยแลว ความตองการ 
วฒุบัิตรแตละประเภทหรือแตละสถาบันยอมแตกตางกันดวย ในขณะเดียวกัน กลไกตลาดก็จะทํ า
หนาทีจ่ดัชัน้วฒุบัิตร อาทิเชน ถึงจะเปนปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน หากเปนวุฒิบัตรที่ออก
โดยสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกันมาก คาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตร
ยอมแตกตางตามสถาบันดวย

การขยายตัวของตลาดแรงงาน อันเปนผลจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ  
ทํ าใหความตองการกํ าลังคนที่มีวุฒิบัตรมีมากขึ้น ความตองการกํ าลังคนดังกลาวนี้เองเปน 
ปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันใหความตองการวุฒิบัตรเพิ่มข้ึนตามไปดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
ความตองการวุฒิบัตรเปนความตองการที่สืบเนื่องจากความตองการกํ าลังคน แมวาผูที่แสวงหา
วฒุบัิตรบางสวนเปนผูที่ตองการความรู ทักษะ และความชํ านัญพิเศษ แตบางสวนตองการวุฒิบัตร
เพยีงเพือ่สมัครงานเทานั้น สถาบันบางสถาบันจึงแปรสภาพเปนโรงพิมพวุฒิบัตร เพื่อสนองตอบ
ความตองการดังกลาวนี้ แตวุฒิบัตรเปนเอกสารที่ใหสารสนเทศที่เปนจริงเกี่ยวกับวิทยฐานะและ
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ความช ํานญัพิเศษของผูรับ เมื่อผูรับวุฒิบัตรมิไดมีความรู ทักษะ และความชํ านัญพิเศษตรงตามที่
ปรากฏในวฒุบัิตรเสียแลว วุฒิบัตรนั้นก็เปนเอกสารที่ใหสารสนเทศอันเปนความเท็จ

เมือ่นายจางจบัไดวา วุฒิบัตรบางสวนเปนเอกสารที่ใหขอมูลอันเปนเท็จ นายจาง
ยอมตองเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร ในบางกรณี
อาจตองลดชัน้หรอืถึงกับข้ึนบัญชีดํ าสถาบันเหลานี้ เพราะความตองการพื้นฐานของนายจาง ก็คือ 
ก ําลงัคนทีม่วีทิยฐานะและความชํ านัญพิเศษ หาใชตัววุฒิบัตรเองไม

โลกมนุษยไดพัฒนามาถึงจุดที่ระบบการออกวุฒิบัตรกลายเปนสถาบันที่จํ าเปน
ในตลาดแรงงาน เพราะวุฒิบัตรชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศ แมแตมหาวิทยาลัยเกาแกที่มี 
ชื่อเสียงและเกียรติคุณแตโดยลํ าพังยอมยากที่จะโคนระบบการออกวุฒิบัตรได ลองนึกภาพดูวา 
หากมหาวิทยาลัยฮารวารดและมหาวิทยาลัยออกฟอรดประกาศเลิกใหปริญญาบัตร อะไร 
จะเกิดขึ้น?
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มหาวิทยาลัยกับปริญญาบัตร

ระบบการประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมีรากฐานจากระบบการออกหนังสือ 
รับรองหรือ 'วุฒิบัตร' ของสมาคมวชิาชีพ  หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Guilds (ภาษาอังกฤษ
โบราณสะกดวา Gilds หรือ Gelds)  เมือ่มหาวทิยาลัยกอเกิดขึ้นในยุคกลางของยุโรปนั้น  ระบบ
สมาคมวิชาชีพลงรากปกหลักอยางมั่นคงแลว สมาคมวิชาชีพมีความเขมงวดในการรับสมาชิก 
หรือในการ 'ผลิต' ชางฝมอืมากเพยีงใด  มหาวิทยาลัยก็มีความเขมงวดในการผลิต 'บัณฑิต'  
มากเพียงนั้น แตความเขมงวดดังกลาวนี้เจือจางลงตามกาลเวลา เมื่อปริญญาบัตรกลายเปน 
สินคา และมหาวิทยาลัยกลายเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'

นักประวัติศาสตรมีวิวาทะเกี่ยวกับการกอเกิดของสมาคมวิชาชีพ แมจนบัดนี้
ววิาทะเรือ่งนีก้ย็งัหาขอยุติมิได  กระนั้นก็ตาม ขอที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ  สมาคมวิชาชีพผุดขึ้น
ในประเทศองักฤษจํ านวนมากตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 9  และขยายตัวอยางรวดเร็วเมื่อยุโรปกาว 
เขาสูยุคกลาง (The Medieval Age, 1000-1500)

พัฒนาการในเวลาตอมาทํ าใหนักประวัติศาสตรสามารถจํ าแนกสมาคมวิชาชีพ
ออกเปน 3 ประเภท  อันไดแก สมาคมวิชาชีพดานการศาสนา (Religious Guilds)  สมาคมพอคา 
(Merchant Guilds) และสมาคมชางฝมือ (Craft Guilds) สมาคมวิชาชีพเหลานี้เปนกลุม 
ผลประโยชนที่เกิดจากความตองการปกปองผลประโยชนของตนเอง ผนึกกํ าลังเพื่อเสริมสราง
อํ านาจตอรอง และกํ าหนดมาตรฐานทางอาชีพ  ดังนั้น ผูที่สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพจึง
ตองมีคุณสมบัติบางประการ

ในกรณขีองสมาคมชางฝมือ  ผูที่ตองการเปนชางฝมือจะตองไตเตาจากชางฝกหัด 
(Apprentices) ผูทีต่องการเปนชางฝกหัดตองเลือกชางฝมือคนใดคนหนึ่งเปนครู และอาศัยอยูกิน
กับชางฝมือคนนั้นเปนเวลา 2-7 ป เรียนรูและพัฒนาทักษะในการงาน ตลอดจนรับการอบรม 
บมนิสัยในดานจริยธรรมในการงาน (Work Ethics) ตอเมื่อสามารถผานการทดสอบที่เขมงวด 
ไดแลว จึงไดเลื่อนฐานะเปนชางฝมือมือสองที่เรียกวา Journeyman โดยมีสิทธิรับจางทํ างาน 
หารายได  ชางฝมอืมอืสองจะถีบตัวขึ้นเปนชางฝมือมือหนึ่งที่เรียกวา Master ได  จักตองเก็บออม
เงินได และในบางกรณีจะตองผลิตผลงานที่เปน Masterpiece จงึจะเขยิบข้ึนเปน Master ได  

                                                          
  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 2 สิงหาคม 2539
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หนทางการไตเตาจาก Apprentice สู Journeyman  และ Master  ในทีสุ่ดนั้นตองอาศัยขันติธรรม
อยางมาก  และในกรณีสวนใหญตองเสียเงินเสียทองในรูปคาธรรมเนียมหานอยไม

ในกรณีของสมาคมวิชาชีพดานการศาสนา ผูที่จะเปนนักการศาสนาจักตอง 
ไตเตาขึ้นเปน Master  ดวยเหตุที่ศาสนจกัรมบีทบาทอยางสูงในการจัดการศึกษา บรรดานักบวช 
ทีจ่ะท ําหนาที่ครูผูอบรมส่ังสอนกุลบุตรกุลธิดาไดนั้นจักตองเปน Master

ชางฝมือที่ผานการฝกอบรมจนไดเปน Journeyman หรือ Master ยอมไดรับ
หนังสือรับรอง  ซึง่ชวยเกือ้กูลการหางานทํ า  ยิ่งเมื่อเปน Master แลว  ก็มีสิทธิที่จะเปนสมาชิกของ 
Craft Guild  สมาชกิภาพดงักลาวนี้เปนเครื่องบงบอกระดับฝมือและความสามารถ

มหาวิทยาลัยในยุโรปกอเกิดขึ้นในยุคกลางควบคูกับกระแสแหงการพัฒนาการ 
อยางนอย 2 กระแส  กระแสแรกไดแก  อํ านาจและอิทธิพลของศาสนจักรที่มีเหนืออาณาจักร  และ
กระแสทีส่อง ไดแก การเติบใหญของสมาคมวิชาชีพทั้งในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม  มหาวทิยาลัยในยุโรปกอเกิดขึ้นในวงคไพบูลยของศาสนจักร  กลาวคือ นอกจากจะไดรับ
การปกปองและอุมชูจากศาสนจกัรแลว ยังอาศัยความชอบธรรมจากศาสนจักรในการผลิตบริการ
การศกึษาดวย  ในระยะแรกเริ่ม บัณฑิตซึ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตองไดรับการรับรองจาก 
ศาสนจักร

แตการเติบโตของระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) มีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยบางแหงหรือบางคณะวิชาในบางมหาวิทยาลัยมีการจัดองคการ 
ดุจเดียวกับสมาคมวิชาชีพ และมีการผลิตบัณฑิตหรือชางฝมือดวยกระบวนการที่คลายคลึงกับ
สมาคมวิชาชีพ

มหาวทิยาลยัส ําคญัในยุโรปยุคกลางมีอยู 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยโบโลญญา 
(University of Bologna)  มหาวทิยาลัยปารีส (University of Paris)  และมหาวิทยาลัยออกซฟอร
ด (University of Oxford) วชิาความรูทีส่อนกนัในมหาวิทยาลัยเหลานี้จํ าแนกออกเปน 2 กลุม  
กลุมแรกถือเปนวิทยาการขั้นตํ่ า  หรือ Lower Faculties ประกอบดวยวิชาไวยากรณ (Grammar)  
หรืออีกนัยหนึ่งภาษา และวิชาศิลปะ (Arts) กลุมที่สองถือเปนวิทยาการขั้นสูงหรือ Higher 
Faculties ประกอบดวยเทววทิยา กฎหมายมหาชน และแพทยศาสตร สํ าหรับวิทยาการขั้นตํ่ า 
จักตองศึกษาเพื่อเปน Master เปนอยางนอย สวนวิทยาการขั้นสูงจักตองศึกษาเกินเลยระดับ 
Master  และนีเ่องเปนที่มาของปริญญาโทและปริญญาเอก สวนการประสาทปริญญาตรีกอเกิด
ข้ึนภายหลัง

มหาวิทยาลัยในยุคตนมุงผลิตบัณฑิตเพื่อทํ าหนาที่สอนหนังสือ นักศึกษาเมื่อใช
เวลาศกึษาเลาเรียนตามกํ าหนดแลวตองสอบปากเปลา  ควบคูกับการทดสอบทางดานจิตใจและ 
จริยธรรม เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นควรใหสํ าเร็จการศึกษาก็จะดํ าเนินการขออนุญาตจากศาสนจักร
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เพื่อเปนครูสอนหนังสือ เมื่อผานขั้นตอนเหลานี้แลว นักศึกษาผูนั้นก็จะไดรับปริญญาบัตร 
เพื่อเปน Master  และปริญญาที่ไดรับเรียกชื่อวา Master's Degree แปลวา ปริญญาของ  
Master ในเวลานั้น Master's Degree มไิดแปลวาปริญญาโท เพราะปริญญาตรีและปริญญาเอก
ยังไมกอเกิด แนวความคิดวาดวยการผลิต Master เพื่อเปนครูสอนหนังสือเปนแนวความคิด 
เดียวกับการผลิต Master เพือ่เปนชางฝมือของสมาคมวิชาชีพ Master ทีเ่ปนครูถือเปน 'นาย' ของ
วชิา สวน Master ทีเ่ปนชางฝมือถือเปน 'นาย' ของฝมือ

บัณฑิตที่ไดรับ Master's Degree สามารถสมัครเปนสมาชิกของ Guild of 
Masters ได สมาชิกภาพดังกลาวนี้ทํ าใหมีสิทธิที่จะสอนหนังสือทุกแหงหน ดวยความเปนมา 
ดังกลาวนี้  ครูผูชายจึงถูกเรียกวา Master  เพราะถือเปน 'นาย' ของวชิาทีม่ีความรูอันเต็มเปยม 
ทีจ่ะถายทอดแกกุลบุตรกุลธิดาได

เมื่อนักสอนศาสนาชาวยุโรปเขามาตั้งโรงเรียนในเมืองไทย บรรดาครูโรงเรียน 
คริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัสสัมชัญและเซน็ตกาเบรียล  ถูกเรียกวา Master ดวย จารีต 
การเรียกครู 'โรงเรียนฝรั่ง' วา Master ยงัคงสบืทอดมาจนถึงปจจุบันนี้  เพยีงแตไมตองถูก 'เคี่ยว'
ดวยกระบวนการอันเขมงวดดังที่ปรากฏในยุคกลางของยุโรป ในขณะที่จารีตการเรียกครูวา 
Master ก ําลงัจางหายไปในยุโรป  คํ าวา Master ในระบบโรงเรียนของไทยยังฟงดูขลัง เพราะ 
หมายถึงครูผูทรงคุณวุฒิและมีวุฒิภาวะอันสูงสง แมแตโรงเรียนเอกชนบางแหงที่มิไดสัมพันธ 
กบัคริสตจักร  ก็พยายามเลียนแบบ 'โรงเรียนฝรั่ง'  ดวยการใหนักเรียนเรียกครูวา Master

ในยุคกลางของยุโรป การศึกษาเลาเรียนสาขาวิชาที่ถือเปน Lower Faculties 
เพื่อเปน Master นบัเปนการเพียงพอ แตสํ าหรับ Higher Faculties จกัตองศึกษามากไปกวา 
ระดับนี้  เพื่อเปน Doctor  ขอเทจ็จริงปรากฏวา สาขาวิชาเทววทิยาในบางมหาวิทยาลัยตอง 
ศึกษาตออีก 16 ป  การแยกแยะระหวาง Doctor กับ Master เพิง่ปรากฏชัดเจนในคริสตศตวรรษ 
ที่ 15

มหาวทิยาลยัปารีสนับเปนมหาวิทยาลัยแรกที่ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิต และ
สาขาวชิาแรกทีป่ระสาทปริญญาขั้นสูงนี้ก็คือ  เทววิทยา (ค.ศ. 1150)  สวน Doctor of Grammar 
และ Doctor of Philosophy เพิง่มกีารประสาทปริญญาในกลางคริสตศตวรรษที่ 13

ดังนัน้ จะเห็นไดวา ในประวัติศาสตรการประสาทปริญญา Master's Degree เปน
ปริญญาบัตรแรกที่มหาวิทยาลัยประสาทกอนปริญญาใดๆ Bachelor's Degree เพิ่งกอเกิด 
ในภายหลงั ในระยะเริ่มแรก ผูที่ศึกษาเลาเรียนเพื่อเปน Master  ภายหลงัจากที่เลาเรียนมาแลว  
3-4 ป  ในวชิาพื้นฐาน 3 สาขาหรือไตรวิทยา (Trivium)  อันไดแก ไวยากรณ วาทศาสตร และ 
ตรรกวทิยา อาจไดรับอนุญาตใหสอนหนังสือชั้นตนแกนักเรียนควบคูกับการศึกษาเพื่อเปน Master 
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คํ าวา Bachelor มาจากภาษาละตินวา baccalaureate แปลวา ผูเร่ิมตนศึกษา หรือผูเตรียมตัว
บวช (novice)

จารีตการประสาทปริญญาตรีในยุโรปคอยๆมลายหายไปในเวลาตอมา ยกเวนใน 
ฝร่ังเศส แตจารีตนี้ฝงรากลึกในอังกฤษ เร่ิมตนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และตอมาใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ  นักศึกษา Oxbridge  เมือ่สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 5 ป  จะ
ไดรับปริญญาโทโดยอัตโนมัติ  สวนมหาวิทยาลัยในสกอตแลนดไมมีจารีตการประสาทปริญญาตรี
ต้ังแตแรกกอต้ัง ปริญญาแรกเปน M.A. หากศกึษาตอหลังจากนี้จะได B.Phil. (Bachelor of 
Philosophy) หรือ B. Litt. (Bachelor of Letters)

ดังนี ้ จะเหน็ไดวา  ในประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยยุโรป  การประสาทปริญญา 
มไิดเรียงลํ าดับจากปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และแทที่จริงแลว จารีตการประสาทปริญญาตรี
ไดมลายหายไปจากประเทศสวนใหญในยุโรป เพยีงแตฝงรากในประเทศอังกฤษ และแผขยายไปสู
เครอืจกัรภพ  รวมทั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา  มหาวิทยาลัยอเมริกันในระยะแรกเริ่มมิไดจัดการ
ศึกษาระดับสูง ชาวอเมริกันนิยมศึกษาระดับปริญญาเอกในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี  
การณปรากฏวา ในป ค.ศ. 1875 ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยอเมริกันจํ านวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยอรมัน  
มหาวทิยาลยัอเมริกันเริ่มประสาทปริญญาเอกในป ค.ศ. 1861  แตบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ยงัไมเฟองฟู  จวบจนมีการสถาปนา Johns Hopkins University ในป ค.ศ. 1876  เพื่อแขงกับ
มหาวิทยาลัยเยอรมัน

จารีตการประสาทปริญญา เรียงลํ าดับจากปริญญาตรีไปสูปริญญาโทและเอก   
กลายเปนรูปแบบที่ลงตัวในคริสตศตวรรษที่ 20 สวนสํ าคัญเกิดจากอิทธิพลของระบบการศึกษา
แบบอเมริกัน แมมหาวิทยาลัยยุโรปจํ านวนมากมิไดมีจารีตเชนนี้ แตกระแสอเมริกานุวัตร 
(Americanization) ที่ครอบงํ าระบบการศึกษาในประเทศตางๆในโลก ทํ าใหจารีตดังกลาวนี้ 
แผขยายออกไปอยางกวางขวางยิ่ง  ดวยจารีตเชนนี้เอง Master's Degree  จงึกลายเปน 'ปริญญา
โท' ทัง้ที่เมื่อแรกกอเกิด Master's Degree เปนปริญญาที่ประสาทแกผูที่เปน 'นาย' ของวิชาที่มีคุณ
สมบติัเพียงพรอมที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา
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มหาวิทยาลัยในฐานะโรงพิมพปริญญาบัตร3

การเพกิถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2540 กอใหเกดิการวพิากษวิจารณอยางนอย 2 เร่ือง เร่ืองแรกวาดวยประสิทธิภาพการทํ างาน 
ของทบวงมหาวทิยาลัย  เร่ืองที่สองวาดวยคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมของปริญญาบัตร

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครกอต้ังในจังหวัดสกลนครในป 2530 โดยที่ตอมาในป 
2537  จดัตัง้วทิยาเขตเพิ่มข้ึนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อแรกกอต้ัง ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐานเพียง 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชผล และสาขาวิชาเทคโนโลยี 
ผลิตสัตว ตอมาไดเปดสอนสาขาวิชาที่มีความตองการในตลาด ดังเชนนิติศาสตร นิเทศศาสตร 
และวศิวกรรมศาสตร  รวมทั้งการเปดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
ศิลปศาสตร แตทัง้หมดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยมิไดรับรอง หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา วิทยาลัย
บัณฑิตสกลนครไดจัดการสอนสาขาวิชาที่ทบวงมิไดรับรอง จนมีผูสํ าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิง่สาขาวชิานิติศาสตร ผูสํ าเร็จการศึกษาจํ านวนมากหลายกวาจะรูวา ปริญญาบัตรที่ไดรับ 
มีคาไมตางจากกระดาษชํ าระก็ตองเสียเงินเสียทองและเสียเวลาไปกับการศึกษาเปนอันมาก  
ความลาชาของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการปญหาจึงกอใหเกิดตนทุนแกสังคมโดยไมสมควร 
ไมจํ าเพาะแตตนทุนที่ตกแกนักศึกษาและผูปกครอง หากยังครอบคลุมถึงตนทุนของสังคมที่ตอง
เสยีไปในการชวยเหลือนักศึกษาของสถาบันแหงนี้

แมจะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม แตวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครก็มี  
'ลูกคา' มากพอสมควร ทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครศรีธรรมราช สะทอนใหเห็นความ
ตองการปรญิญาบัตรในสังคมไทยที่มีแตจะเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา การที่วิทยาลัยแหงนี้สามารถเปด
วิทยาเขตในจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาอันรวดเร็ว นับเปนประจักษพยานของความขอนี้  
ความตื่นตัวในการศึกษาตอใน 'มหาวทิยาลัย' มใิชความตื่นตัวของความใฝรู หากเปนความตื่นตัว
ในการแสวงหา 'วฒุิบัตร' เพือ่ยกฐานะของตนในสังคม

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุ งกวาดลูกคาระดับลาง  
การขยายตัวของวิทยาลัยแหงนี้เปนกระจกที่สะทอนใหเห็นการเติบโตของตลาดบริการอุดมศึกษา
ระดับลางอยางชัดเจน หากปราศจากมาตรการการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของทบวง

                                                          
3 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวันที่ 14-20 เมษายน 2540
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มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยอมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเพื่อตอบสนองความตองการ 
ในตลาดระดับลาง  และสถาบันอุดมศึกษายอมแปรเปลี่ยนเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครจึงมีลูกคา ?
ความตองการวุฒิบัตร (หรือปริญญาบัตร) มีเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง

เปนความตองการใชวุฒิบัตรเปนเครื่องมือในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ อีกดานหนึ่งเปนความ
ตองการใชวุฒิบัตรเปนเครื่องมือในการยกฐานะทางสังคม

วุฒิบัตรเปนเอกสารที่บงบอกคุณวุฒิ ความรู ทักษะ และความสามารถของผู 
ครอบครอง วุฒิบัตรที่มีคาทางเศรษฐกิจตองใหสารสนเทศที่ถูกตองและเที่ยงตรงเกี่ยวกับความรู
และทักษะของผูครอบครอง ความนาเชื่อถือของวุฒิบัตรขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของสถาบัน 
ทีอ่อกวฒุบัิตรนัน้ วฒุิบัตรที่ออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงในการธํ ารงมาตรฐานทางวิชาการในระดับ
สูงยอมมีคาทางเศรษฐกิจสูง หากสถาบันที่ออกวุฒิบัตรมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการตํ่ า 
วฒุบัิตรทีอ่อกโดยสถาบันประเภทนี้ยอมมีคาทางเศรษฐกิจต่ํ าตามไปดวย

สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูงทํ าหนาที่ผลิตบริการการศึกษา 
สํ าหรับตลาด 'ระดับบน'  ความตองการเขาสถาบันอุดมศึกษาประเภทนี้เปนผลสืบเนื่องจาก 
ความตองการวุฒิบัตรที่มีคาทางเศรษฐกิจสูง ทั้งนี้เปนที่เชื่อกันวา สถาบันอุดมศึกษาที่มี 
มาตรฐานจะมุงประสาทวิชาความรูและ/หรือพัฒนาทักษะของนักศึกษาเปนสํ าคัญ วุฒิบัตรที่ได
จากสถาบนัอดุมศกึษาทีม่ีมาตรฐานไมเพียงแตจะมีคาทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีคาทางสังคม
ดวย สถาบันอุดมศึกษามีสถานะทางสังคมสูงตํ่ าฉันใด ผูที่ไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันดังกลาว 
ยอมมสีถานะทางสังคมฉันนั้น

มหาวทิยาลยัเกาแกยอมไดเปรียบมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม เพราะมีโอกาสสั่งสม 
ชื่อเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการเปนเวลาชานาน กวาที่มหาวิทยาลัยใหมจะกวดไลใหทัน  
กต็องกนิเวลาระยะหนึง่  มหาวิทยาลัยเอกชนเสียเปรียบมหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยของรัฐ
เมื่อจัดตั้งขึ้นแลว ยอมไดรับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการจากรัฐโดยอัตโนมัติ เมื่อมีความ 
ดํ าริในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปดเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว มีการโตเถียงเกี่ยวกับคุณภาพ 
ของบริการการศึกษาเปนอันมาก บัดนี้มหาวิทยาลัยเปดไดผลิตบัณฑิตจํ านวนมาก ผูคนพากัน 
ลืมเลือนขอถกเถียงดังกลาว ดวยเหตุที่รัฐรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย 
ของรัฐนั่นเอง แตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมิไดมีฐานะเสมอเหมือนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เพราะจะจัดการศึกษาไดก็ตอเมื่อไดรับการรับรองทางวิชาการจากรัฐ วุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจะมีคาทางเศรษฐกิจก็ตอเมื่อไดรับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย  
หากรัฐถอนการรับรอง วุฒิบัตรนั้นก็ไรคาในตลาดแรงงาน อยางนอยที่สุดมิอาจใชสํ าหรับการ
ท ํางานในภาครัฐบาลได
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วุฒิบัตรมิไดมีคาทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานเทานั้น หากมีคาทางสังคมดวย  
ผูคนที่ประสบความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจจํ านวนไมนอยไขวควาหาวุฒิบัตเพื่อยกฐานะในสังคม 
นายทุนอุตสาหกรรมรถยนตบางคนเสียเงินเสียทองจํ านวนมาก เพื่อใหไดมาซึ่งปริญญา 
ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อไมสัมฤทธิผล ก็ตองยอมซื้อปริญญาเอก 
จากสถาบันที่ไมเคยมีประวัติในทํ าเนียบสถาบันผูผลิตงานวิชาการ และนอนตายตาหลับพรอม 
คํ าวา 'ดร.' น ําหนา  นกัการเมืองหลายคนไขวควาปริญญาบัตร เพื่อใหการอภิปรายของตนในสภา
ฟงดูขลัง บางคนวาจางใหผูอ่ืนเขียนวิทยานิพนธ บางคนเดินหา 'โรงพิมพปริญญาบัตร' และ
จ ํานวนไมนอยเดินเขาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

ขาวเรื่องนักเลือกตั้งตบเทาเขาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครปรากฏในหนาหนังสือ
พิมพมากวาป คนเหลานี้แมจะประสบความสํ าเร็จในการเลือกตั้ง แตมีปมดอยทางการศึกษา  
จึงมีความตองการปริญญาบัตรเปนเครื่องประดับ สถานีโทรทัศน ITV รายงานวา สวนใหญ 
'สํ าเร็จ' การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชและเทคโนโลยีผลิตสัตวจากวิทยาลัยบัณฑิต
สกลนคร หากไมถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็จะไมมีใครสนใจภูมิหลังของเหลา 'บัณฑิต' นกัเลือกตั้งนี้

ดวยเหตุที่ปริญญาบัตรมีคาทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงาน เพราะมีผลตอการ
กํ าหนดเงินเดือนและตํ าแหนงการงาน บรรดานักศึกษาที่เขาสถาบันอุดมศึกษาระดับลาง สวน
ใหญมักมีความคิดวา ขอเพียงจบการศึกษา จะไดนํ าปริญญาไปหางานทํ า การเลือกสถาบัน 
อุดมศึกษาระดับลางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็เพราะเหมาะแกผูเรียน เนื่องจากการเรียน 
ไมยากจนเกินไป นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครจํ านวนมากคงมีความคิดเชนเดียวกันนี้   
ผูคนเหลานีม้สีารสนเทศที่ไมสมบูรณ  โดยมิไดคาดคิดวา สาขาวิชาที่เปดสอนหลายตอหลายสาขา
มิไดรับการรับรองจากรัฐบาล  หากนักศึกษามีสารสนเทศที่สมบูรณ วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 
คงจะหา 'ลูกคา' ไดยาก  การทีน่กัเลอืกตั้งจํ านวนมากตบเทาเขาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนสรางมายา
ภาพในตลาด เพราะทํ าใหตลาดเขาใจผิดวา ทบวงมหาวิทยาลัยใหการรับรองทางวิชาการ 
อยางเตม็ที ่ จงึขาดความใสใจในการแสวงหาขอเท็จจริงเทาที่ควร ความไมสมบูรณของสารสนเทศ
เกีย่วกบัวทิยาลยับณัฑิตสกลนครเปนเรื่องที่ทบวงมหาวิทยาลัยมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได

ความตองการปริญญาบัตร ไมวาจะดวยเหตุทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทางสังคม  
ก ําลงัท ําใหสถาบันอุดมศึกษาแปรสภาพเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'  ปรากฏการณที่นาเปนหวง 
มิใชสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากแตเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การควบคุมและกํ ากับ 
ของทบวงมหาวิทยาลัย ถึงจะหยอนประสิทธิภาพเพียงไร ก็ยังมีสวนเหนี่ยวรั้งและปองกัน 
มิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลายเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร' เนื่องจากมีการตรวจสอบเปน 
คร้ังคราว  แตรัฐมิไดตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดุจเดียวกับที่ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกํ าลังเดินแนวทางตลาด และผลิตบริการอุดมศึกษา 
ที่มีลักษณะหลากหลาย (Product Differentiation) ความหลากหลายของผลผลิตมีสวนทํ าให 
วฒุบัิตรมคีวามหลากหลายตามไปดวย ในการเลือกเดินแนวทางตลาด มหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวน
ไมนอยจํ าตองหยอนมาตรฐานเพื่อขยายขนาดของตลาด ความหลากหลายของผลผลิตเกิดขึ้น
พรอมๆกับความหลากหลายของมาตรฐาน  มหาวทิยาลยัในสวนกลางบางมหาวิทยาลัยขยายฐาน
การผลิตไปสูสวนภูมิภาค โดยรวมมือกับสถาบันราชภฏัในทองถิ่น การขยายการผลิตบริการการ
ศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเชนนี้เปนประโยชนตอฐานะทางเศรษฐกิจของอาจารยผู รวม 
โครงการโดยตรง การ 'เดินสาย' สอนหนังสือในตางจังหวัดเปนปรากฏการณใหมของอาจารย
มหาวทิยาลัย บางคน 'เดนิขามสาย' ไปสอนในโครงการของมหาวิทยาลัยอื่น  มิไยตองกลาววา  
การ 'เดินสาย' สอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในตางจังหวัดกํ าลังเปนปรากฏการณ 
ทีต่ามมาตดิๆ  โดยที่อาจารยบางคนมีรายไดจากการ 'จดัสาย'

ในนามของความเปนอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ ไมมีการตรวจสอบวา  
โครงการเหลานี้ 'สอน' อะไรบาง  มีการวัดผลที่นาเชื่อถือเพียงใด และมีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพทางวิชาการ (Quality Assurance) หรือไม  ส่ิงทีป่รากฏกลับเปนเรื่องของการลดหยอน
มาตรฐานเพื่อให 'เขาถึง' ตลาด  ดังเชนโครงการบัณฑิตศึกษาที่ไมตองเขียนวิทยานิพนธและ 
ไมตองสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination) ในบางวิชาของบางโครงการของ 
บางมหาวิทยาลัย 'ตลาด' เรียกรองใหผูสอนตองบอกขอสอบ  ในเมื่อ 'ตลาด' เปนใหญในแผนดิน 
และผูบริโภคไดชํ าระราคาแลว การสอบตกจักตองไมเกิดขึ้น ลูกคาของโครงการลักษณะนี้ 
หลายตอหลายโครงการมีโครงสร างไมแตกตางจากลูกคาของวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 
ในสาระสํ าคัญ

มหาวทิยาลยัในประเทศไทย ซึ่งทํ าหนาที่หนวยผลิตบุคลากร โดยไมเคยทํ าหนาที่
หนวยผลิตความรู กํ าลังแปรเปลี่ยนเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร' ดวยการหารายไดจากการ 'ขาย'  
วฒุบัิตร  ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากเหตุปจจัย 2 ดาน  ดานหนึ่งมหาวิทยาลัยตองการรายได   
อีกดานหนึง่ตลาดตองการปริญญาบัตร  ไมวาจะดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทางสังคม

มหาวิทยาลัยมีอํ านาจในการออกและใหวุฒิบัตร อํ านาจดังกลาวนี้เปนที่มา 
ของรายได มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการยอมตองรักษามาตรฐานทาง 
วิชาการอยางเครงครัด การไมใชอํ านาจในการประสาทวุฒิบัตรเพื่อหารายไดยอมเปนเงื่อนไข 
อันจํ าเปนในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ เมื่อไรก็ตามที่มหาวิทยาลัยเริ่มหารายไดจากการ 
ใชอํ านาจในการแจกวุฒิบัตร ชื่อเสียงและเกียรติคุณยอมเสื่อมทรามลง หากมหาวิทยาลัยใด 
ไมเปนทีเ่ชือ่ถอืในสังคม วุฒิบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยนั้นยอมไรคาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
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โครงการชางเผือกที่ธรรมศาสตร4

มหาวิทยาลัยเริ่มเปดภาคการศึกษาแรกของปการศึกษา 2525 เมื่อตนเดือน
มิถุนายนที่ผานมานี้ หนุมสาวหนาใหมที่สามารถไตบันไดดาราไปสูยอดปรามิดแหงการศึกษา 
ได พากันกาวสูร้ัวมหาวิทยาลัย คนหนาเดิมบางคนเริ่มหายหนาจากชุมชนวิชาการ เพื่อออกไป 
ตอสูในโลกกวางหลังจากที่ไดชื่อวา ‘สํ าเร็จการศึกษา’ แลว

เปนเวลากวาสิบปแลว ที่ขาพเจาไดเห็นภาพเชนนี้
นานมาแลว ขาพเจาเคยสนใจศึกษาดูวา ใครกันบางที่ประสบความสํ าเร็จในการ

ข้ึนไปสูยอดปรามิดแหงการศึกษา และแลวขาพเจาก็ตองพบขอเท็จจริงอันแสนปวดราว

โฉมหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู อยางนอย 3 

ประการ คือ
ประการแรก นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญเปนคนกรุงเทพมหานคร 

ขาพเจาไดเฝาดูสถิตินักศึกษาที่สามารถผานการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดปแลว 
ปเลา และพบวา ประมาณรอยละ 50 ของผูประสบความสํ าเร็จเหลานี้มีภูมิลํ าเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร ในบางป อัตราสวนดังกลาวนี้จะสูงกวา 50% เสยีดวยซํ้ า ทั้งๆที่กรุงเทพมหานคร
มีประชากรคิดเปนเพียงประมาณรอยละ 10 ของจํ านวนประชากรทั่วประเทศเทานั้น ระบบ 
อุดมศกึษาของรัฐจึงเปนระบบการศึกษาสํ าหรับคนกรุงเทพฯโดยแท

ประการที่สอง เมื่อตรวจสอบดูวา ครอบครัวของนักศึกษามหาวิยาลัยของรัฐ
ประกอบอาชพีอะไร หรือมาจากภาคเศรษฐกิจใด ขาพเจาพบวา ผูที่มาจากครอบครัวที่ประกอบ
อาชพีการเกษตรมีอยูเพียง 5-8% ของจ ํานวนนกัศึกษาทั้งหมด ทั้งๆที่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมถีึงรอยละ 75 ของจํ านวนครัวเรือนทั่วประเทศจึงเปนอันสรุปไดวา ระบบอุดมศึกษา
ของรัฐมิไดมีข้ึนเพื่อลูกชาวไรชาวนาชาวสวน

ประการที่สาม เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา
มหาวทิยาลยัของรฐั ขาพเจาพบวา สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและฐานะปานกลาง สวน
ผู ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีไมถึง 5% ของจํ านวนนักศึกษาทั้งหมด ทั้งๆที่ 

                                                          
4 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2525
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จากการศึกษาของ ดร.เอื้อยอัสตรา มีศุข โดยใชขอมูลจากการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ป 2518/19 ของสํ านักงานสถิติแหงชาติ พบวา จํ านวนครอบครัวยากจนมีถึงรอยละ 33 ของ
จ ํานวนครวัเรือนทั่วประเทศ จึงเปนอันสรุปไดวา ระบบอุดมศึกษาของรัฐมิไดมีข้ึนเพื่อคนจน

ธรรมศาสตรดินแดนแหงธรรม?
แมวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดชื่อวาเปนสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทศาสตร

แหงความเปนธรรม แตธรรมศาสตรก็มิไดแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในขอที่วา โอกาสของ
ประชาชนทีจ่ะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิไดมีโดยทัดเทียมกัน

สวนใหญของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนคนกรุงเทพฯ และมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดีและปานกลาง ผูที่มาจากครอบครัวยากจนก็ดี หรือมาจากครอบครัว 
ทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ดี ยากที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

ยิ่งไปกวานั้น ในขณะที่รัฐบาลตองใชจายในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรประมาณคนละ 7,000 – 8,000 บาทตอป แตนักศึกษามหาวิทยาลัยดัง
กลาวกลบัเสียคาเลาเรียนเพียงประมาณคนละ 1,635 บาทตอป คิดเปนรอยละ 20 – 23 ของ 
รายจายตอหัวเทานั้น โดยที่ภาระสวนใหญตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป ซึ่งมิไดรับ
ประโยชนจากบริการอุดมศึกษาของรัฐ

ทางเลอืกในการแกปญหาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ทาง
ทางที่หนึ่งก็คือ การเพิ่มอัตราคาเลาเรียนเพื่อใหผูที่รับบริการอุดมศึกษาจากรัฐ

เปนผูรับภาระรายจายโดยตรงในสัดสวนที่เพิ่มข้ึน
สวนทางทีส่องกคื็อ การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย 

เพือ่ใหมคีวามเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
คนผูเสยีเปรียบไดมีโอกาสในการศึกษาตอถึงระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น

ในป 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสมัยที่ศาสตราจารยดร.ปวย อ้ึงภากรณ 
เปนอธิการบดีไดตกลงใจที่จะเลือกหนทางที่สอง โดยการใหโควตาแกนักเรียนผูยากจนจาก 
เขตจังหวัดที่มีโอกาสแหงการศึกษาดอยกวาเขตจังหวัดอื่นๆทั้งนี้นักเรียนที่เขามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรตามระบบโควตาดังกลาวนี้จักไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ

แตแลวเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ก็ทํ าใหหนทางแหงการปฏิรูปตีบตัน โครงการ
ทกุโครงการของอาจารยปวย ถูกเก็บใสล้ินชัก อยางนอยที่สุดก็ดวยขอสงสัยที่วา จะเปนโครงการ 
ทีเ่ปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ

ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน
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 ในสมยัทีศ่าสตราจารยประภาศน อวยชัย ดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรก็ไดนํ าโครงการตาง ๆ ที่ดํ าริข้ึนในสมัย ดร.ปวย ออกมาปดฝุน ไมวาจะเปนโครงการ
สํ านกัพมิพมหาวทิยาลัย โครงการศูนยหนังสือฯ  รวมตลอดจนโครงการชางเผือก

โครงการชางเผือก
ในปการศึกษา 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเร่ิมใหโควตาในการเขา

มหาวทิยาลยัแกนกัเรยีนจากเขตจังหวัดที่ยากจนรวม 3 จังหวัด คือ รอยเอ็ด มหาสารคาม และ
อุบลราชธาน ี จ ํานวนนักศึกษารับเขาตามระบบโควตาในปแรกนี้มีไมเกิน 50 คน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อบริหารโครการ ‘ชางเผือก’ นีโ้ดยเฉพาะ ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจเปนเกณฑการคัดเลือกสํ าคัญ รองลงมาไดแก ศักยภาพและความสามารถในการ
ศึกษาตอ

กระบวนการคัดเลือกเริ่มดวยการทดสอบความถนัด โดยผูสมัครสอบจักตองเปน 
ผูที่มีผลการเรียนอยูในอันดับ 10% แรกของโรงเรียน และจักตองมีภูมิลํ าเนาในเขตจังหวัดทั้งสาม 
ทีก่ลาวขางตน

หลังจากนั้น คณะกรรมการก็จะออกไปสัมภาษณนักเรียนที่ผานการคัดเลือก 
ในรอบแรก แตข้ันตอนที่สํ าคัญที่สุดก็คือ การออกไปเยี่ยมเยียนถึงบานเรือนที่อยูอาศัย และ 
ในขั้นตอนนี้เอง คณะกรรมการจะประมวลขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ อันเปนฐานในการ 
จดัสรรทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกตามระบบโควตาทุกคนจะไดรับทุนการศึกษา โดยผู 
ที่มีฐานะยากจนจะไดรับเงินทุนจํ านวนมากพอที่จะจายคาเลาเรียน คาอาหาร คาเสื้อผา  
คาอุปกรณการศึกษา คาหอพัก และคาครองชีพอื่นๆ สวนผูที่ไมมีปญหาเศรษฐกิจมากนักอาจ 
ไดรับเงินทุนเพียงคาเลาเรียนเทานั้น

อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา นักศึกษาที่รับเขามาตามระบบโควตาในป 
การศกึษา 2524 เกือบทั้งหมดมีฐานะยากจน คณะกรรมการจึงจัดสรรเงินทุนใหถึง 16,000 บาท
ตอปสํ าหรบัผูทีม่ฐีานะยากจนมากที่สุด สวนผูที่มีฐานะยากจนนอยที่สุดไดรับเงินทุน 9,200 บาท
ตอป

เงินทุนที่นํ ามาใชจายในโครงการชางเผือกนี้ สวนใหญไดมาจากเงินรายไดพิเศษ
ของมหาวทิยาลยั สวนที่ไดรับมาจากการบริจาคยังมีไมมากนัก แมวาผูบริหารมหาวิทยาลัยจะได
พยายามรณรงคเร่ืองนี้อยูบางก็ตาม

อยางไรกดี็ ผูบริหารยุคศาสตราจารยประภาศน อวยชัย ก็แสดงความกลาหาญ
ชาญชยัในการปรับคาเลาเรียน (คาหนวยกิต) ซึ่งจะมีผลบังคับใชแกนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัย 
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ในปการศกึษา 2525 นี้ แมวาการเพิ่มคาเลาเรียนครั้งนี้จะไมมากนักก็ตาม (จากหนวยกิตละ 25 
บาทเปนหนวยกติละ 35 บาท) แตก็ชวยผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงินของมหาวิทยาลัยไดไมมาก
ก็นอย

เสยีงจากอีสาน
เพื่อนรวมงานของขาพเจาคนหนึ่ง ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ‘ชางเผือก’  

โดยตรงไดเลาใหฟงวา เมื่อไมนานมานี้ ไดมีการพบปะกันระหวางคณะกรรมการโครงการฯกับ 
นกัศกึษารุนแรกที่เขามาตามระบบโควตา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นกัศกึษาตามโครงการชางเผือกในรุนแรก สวนใหญไมมีปญหาดานผลการศึกษา 
บางคนมผีลการเรยีนดกีวาถัวเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัยอีก การเงินยังคงเปนปญหาใหญของนักศึกษา
กลุมนี ้บางคนเหน็วา ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหอยูนั้น ไมเพียงพอแกการใชจาย

แตสวนใหญเหน็วา ระบบการทํ างานของมหาวิทยาลัยมีสวนสรางปญหาการเงิน
โดยไมจ ําเปน เพราะการเบิกจายลาชากวากํ าหนดถึง 7-10 วัน จนเปนปกติวิสัยทุกเดือน ความ 
ลาชาดังกลาวนี้ทํ าใหนักศึกษาบางคนตองไปกู หนี้ยืมสินเพื่อการประทังชีวิตในชวงที่เงินทุน 
ยังไมตกเบิก

ความแตกตางดานวัฒนธรรมและการปรับตัวยังคงเปนปญหาใหญสํ าหรับ 
นักศึกษาบางคน บางก็มีปญหาในการพูดภาษาไทยกลาง บางก็มีปญหาในการแตงกาย  
แตสวนใหญมีปญหาขาดเพื่อน เพราะนอกเหนือจากเพื่อนชุมนุมนักศึกษาอีสานแลว ก็เกือบ 
มไิดสุงสิงกับเพื่อนใหมอ่ืน ๆ อีกเลย

มนัมากับนักการเมือง
หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเร่ิมใหโควตาแกนักเรียนจากเขตจังหวัด 

ยากจนในปการศกึษา 2524 แรงกดดันทางการเมืองก็เร่ิมปรากฏขึ้น นักการเมืองบางคนพยายาม
ผลักดันใหผูบริหารมหาวิทยาลัยใหโควตาแกจังหวัดที่ตนเปนผูแทนราษฎร แตยังโชคดีที่มิได
ปรากฏวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยหวั่นไหวตอแรงกดดันดังกลาวนี้

กระนัน้กต็าม ในปการศึกษา 2525 มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดที่ไดรับโควตา
โดยเพิม่เปน 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และรอยเอ็ด โดยตัดมหาสารคาม 
ออกจากโครงการดวยเหตุผลที่วามหาสารคามเปนจังหวัดการศึกษาซึ่งสถาบันตางๆนาจะมี 
บทบาทในเรื่องนี้ได
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ธรรมศาสตร รอเงินบริจาค
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ทุกปๆจะมีนักเรียนจากเขตจังหวัด

ยากจนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจํ านวน 50 คนกาวเขาสูร้ัวโดม โครงการชางเผือกดังกลาวนี้ 
จะเดินเครื่องอยางเต็มที่ในปการศึกษา 2527 ซึ่งจะมีนักศึกษาที่เขามาในระบบโควตารวมทั้งสิ้น 
200 คน และในปการศึกษา 2527 อีกเชนกัน ที่นักศึกษาโครงการชางเผือกจะเริ่มสํ าเร็จการศึกษา 
เพื่อออกไปรับใชบานเมืองสืบตอไป

ขีดจํ ากัดทางการเงินทํ าใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมสามารถรับนักศึกษา 
จากเขตจังหวัดยากจนไดมากนักและหากมิไดรับเงินบริจาคสํ าหรับจัดสรรทุนการศึกษาอยาง 
มากพอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็คงไมสามารถรับนักศึกษาตามโครงการนี้ไดมากกวาปละ  
50 คน
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มหาวิทยาลัยในทศวรรษ 25405

ป 2549

หอประชมุอันโออา ซึ่งสรางขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยแหงนี้มีอายุ 20 ป คับค่ังดวย 
ผูคน นกัศกึษาพากนัทยอยเดินเขาหอประชุมโดยไมขาดสาย ผมเดินสังเกตการณบริเวณหนาหอ
ประชุมดวยความตื่นตาตื่นใจ นับเปนเวลานานกวา 5 ปแลวที่ผมมิไดเหยียบยางเขามาในหอ
ประชมุนี ้ นบัต้ังแตถูกเนรเทศไปอยูทุงรังสิต ชราภาพของหอประชุมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดใน
ทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เรงรุดไมหยุดยั้ง

ผมกลับมายังหอประชุมที่มีอายุเกือบครึ่งทศวรรษแหงนี้เพียงเพื่อจะจดจํ าภาพ
เปนครั้งสุดทายกอนที่จะปลดเกษียณ ทุกอณูของดินแดนทาพระจันทรติดตรึงอยูในสมองนอยๆ
ของผม ดวยเหตุที่ผมเติบโตที่นี่ ใชชีวิตนักศึกษาที่นี้ และประกอบสัมมาชีพ ณ ที่นี้เปนเวลา 
นานกวา 42 ปแลว ความผูกพันที่ผมมีกับทาพระจันทรจึงมีอยูอยางลํ้ าลึก ดวยเหตุดังนั้น  
ผมจงึรูสึกทกุขโศกและตรอมใจเปนอันมากเมื่อถูกเนรเทศไปอยูทุงรังสิตเมื่อ 5 ปที่แลว อาจารย 
ในสํ านักทาพระจันทรที่ถูกเนรเทศเชนเดียวกับผมตางก็มีสภาพไมแตกตางจากผมเทาไรนัก  
เพราะบัดนี้ทุงรังสิตแปรสภาพเปน 'ไซบีเรีย' ของทาพระจันทรเสียแลว

ผมไมเคยคาดคิดวา นโยบายเสรีนิยมและขบวนการโลกานุวัตร (Globalization) 
จะสามารถเปลีย่นโฉมมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไดมากและรวดเร็วถึงเพียงนี้

นับต้ังแตเมื่อวิกฤติการณเงินคงคลังในชวงป 2523-2525 เปนตนมา รัฐบาล 
ไม สามารถจัดสรรงบประมาณให แก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดมากนัก งบลงทุนของ
มหาวิทยาลัยถูกตัดทอน หรือมิฉะนั้นก็ถูกตรึงไวในระดับต่ํ า มหาวิทยาลัยตางพากันดิ้นรนเพื่อ
ขยายฐานทางการเงิน บางแหงที่มีที่ดินจํ านวนมากก็หาผลประโยชนจากที่ดินนั้น ดังเชนการ 
ใหสัมปทานแกเอกชนในการสรางศูนยการคา ศูนยการคามหาวิทยาลัยผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด  
ดังเชนศนูยการคาสามยาน ศูนยการคารังสิต และอื่นๆ

มหาวิทยาลัยไม  เพียงแต จะมีบทบาทในการสร างศูนย การค า เท านั้น   
หากมหาวิทยาลัยยังแปรสภาพเปนตลาดขายประกาศนียบัตรดวย โครงการอบรมตางๆมีข้ึน 
เพือ่สนองตอบความตองการในภาคเอกชน  แมในชั้นตนจะมีความเขมงวดในดานคุณภาพอยูบาง 

                                                          
5 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2536
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แตคุณภาพก็หยอนยานตามกาลเวลา เมื่อมีการจัดการฝกอบรมในลักษณะอุตสาหกรรม  
ความตองการบริการฝกอบรมและบริการวิชาการในระดับที่สูงขึ้นไปขยายตัวอยางรวดเร็ว  
สวนหนึ่งเปนเพราะมีความตองการที่จะกาวใหทันขบวนการโลกานุวัตร อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
ตองการประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ประดุจเดียวกับความตองการเครื่องประดับ และ 
ทายที่สุด การมีโอกาสเขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐเปนบันไดสํ าคัญในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจ ผมจึงไมรู สึกประหลาดใจที่ไดทราบในเวลาตอมาวา  
แมแตเจาพอแหงภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังเปนศิษยเกา Mini MBA

ความตองการที่จะขยายฐานทางการเงินทํ าใหมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด 
เลือกเดินแนวทางเสรีนิยม ทั้งนี้ดวยการปรับอัตราคาเลาเรียนทุกป แตการปรับอัตราคาเลาเรียน 
ไมสามารถชวยขยายฐานทางการเงินของมหาวิทยาลัยไดมากนัก ในไมชา มหาวิทยาลัยเริ่ม 
เรียนรูที่จะผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลาย (Differentiated Product) ขบวนการ
โลการนุวัตรทํ าใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับยุทธศาสตรการผลิตดังกลาวนี้ได เพราะขบวนการ
โลกานุวัตรทํ าใหตลาดมีความตองการบริการอุดมศึกษาที่ผลิตเปนภาษาตางประเทศ โลกที่
ปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตรจํ าเปนตองสื่อสารดวยภาษาสากล

ผมยังจํ าไดดีวา บริการอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเริ่ม 
เฟองฟมูาแตกลางทศวรรษ 2530 มหาวิทยาลัยตางๆพากันจัดโครงการศึกษาวิชาตางๆเปนภาษา
อังกฤษ  และดวยการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเชนนี้  มหาวิทยาลัยไมประสบ
ปญหาทางการเงินอีกตอไป  เพราะสามารถเก็บคาเลาเรียนสูงกวาหลักสูตรธรรมดา 20-30 เทา

การแขงขันในการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเปนไปอยาง 
เขมขน บางมหาวิทยาลัยไปผูกสัมพันธกับมหาวิทยาลัยชั้นนํ าในประเทศอุตสาหกรรมเกา  
ในไมชามหาวิทยาลัยอื่นๆก็เอาอยางตาม แบบแผนที่เปนมามักจะเริ่มตนดวยการนํ าเขา
ศาสตราจารยจากตางประเทศเพื่อมาสอนในบางวิชาในบางภาคการศึกษา ตอมาจึงมีขอตกลงวา 
นักศึกษาไทยที่ศึกษาในเมืองไทยแลวครึ่งหลักสูตร สามารถไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใน 
ประเทศอุตสาหกรรมเกาที่ทํ าขอตกลงได สํ านักทาพระจันทรมีขอตกลงทํ านองนี้กับมหาวิทยาลัย
ฮารวารด ดังนั้น ปหนึ่งๆจึงมีนักศึกษาจากทาพระจันทรไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยฮารวารด
จ ํานวนมาก

มหาวิทยาลัยฮารวารดมิไดมีขอตกลงกับสํ านักทาพระจันทรเทานั้น หากยังมี 
ขอตกลงทํ านองเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในทุกภูมิภาค ไมยกเวนแมแตประเทศอุตสาหกรรม
ใหมในอัฟริกา (African NICs) ไมจํ าเพาะแตมหาวิทยาลัยฮารวารดเทานั้นที่สงออกบริการ 
การศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเกาแกอ่ืนๆก็หารายไดจากการสงออกบริการทางการ
ศึกษาดวย ไมวาจะเปนเยล พรินสตัน เอ็มไอที ออกซฟอรด เคมบริดจ ลอนดอน ปารีส หรือ 
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สตอกโฮลม เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ภาคอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old 
Industrialized Countries = OICs) เสือ่มโทรมเกินกวาที่จะแขงขันในตลาดโลกได รัฐบาลประเทศ
เหล านี้จึงหันมาส งเสริมการส งออกบริการ  ซึ่งยังคงมีความได เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Advantage) ผลจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอูกานดา (Uganda Round)  
การกีดกันการคาบริการกลายเปนเรื่องที่ละเมิดบทบัญญัติของ GATT หลังจากนั้นไมนาน  
การสงออกบริการการศึกษาเปนแหลงรายไดสํ าคัญที่สุดของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา

ผมไมเคยคาดคิดวา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) และไมโครอีเล็กทรอนิกส จะสามารถเปลี่ยนโฉมหนาของมหาวิทยาลัยไดมากถึง
ปานนี้ เพียงแคตนทศวรรษ 2540 นี้เอง มหาวิทยาลัยฮารวารดก็เลิกสงอาจารยมาสอนที่ 
ทาพระจันทร  หากแตนั่งสอนอยูที่เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซะชูเซ็ตส สหรัฐอเมริกา แลวถายทอด
สดผานดาวเทียมมายังทาพระจันทร โดยที่นักศึกษาที่นั่งเรียนอยู ที่ท าพระจันทรสามารถ 
มบีทสนทนากับอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยฮารวารดได ในไมชาสํ านักทาพระจันทรก็แปรสภาพ
เปนมหาวิทยาลัยฮารวารด วิทยาเขตทาพระจันทร

คร้ันถึงกลางทศวรรษ 2540 อาจารยผูสอนที่เปนมนุษยเร่ิมหายไปจากจอภาพ 
โทรทศัน  อาจารยผูสอนที่เปนโรบอตเขามาแทนที ่  เพราะเหตุที่เวลาเปนสิ่งมีคายิ่ง อาจารยผูสอน
ทีเ่ปนมนษุยตองใชเวลาในการกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ จึงตองลดบทบาทในการสอน 
และใหหุนยนตทํ าหนาที่แทน  ความกาวหนาในดานไมโครอเีล็กทรอนิกส จนถึงขั้นที่มีการประดิษฐ 
Super Chips ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการพัฒนาระบบความจํ าอันวิเศษสุดแกหุนยนตเทานั้น  
หากทวายังทํ าใหหุ นยนตมีระบบการใหลํ าดับแหงเหตุผลดุจเดียวกับระบบตรรกวิทยาแบบ 
อริสโตเติลอีกดวย หุนยนตบางตัวมีความรูฟสิกซไมยิ่งหยอนกวาสตีเฟน ฮอวกิ้ง (Stephen 
Hawking)  และบางตัวมีความรูเศรษฐศาสตรไมแพโจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz)

การแยกจัดการศึกษาออกเปน 2 ระบบ โดยที่ระบบหนึ่งมีการเรียนการสอน 
เปนภาษาไทย และอีกระบบหนึ่งมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในไมชาก็กอใหเกิดความ 
ขัดแยงในชุมชนทาพระจันทร ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยเลือกประคบประหงมนักศึกษาในระบบ
ภาษาอังกฤษมากเปนพิเศษ ไมเพียงแตจะใหเรียนในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเทานั้น หากยังมี
หองอาหาร หองสันทนาการ และหองสมุดโดยเฉพาะอีกดวย นักศึกษาระบบภาษาไทยจึงรูสึก
หมัน่ไสนกัศกึษาระบบภาษาอังกฤษ  การกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ในป 2539  ทั้งสองฝาย 
ท ําสงครามขัน้แตกหัก  ผูคนลมตายและบาดเจ็บมากยิ่งกวาวิกฤติการณป 2519

ภายหลงัวกิฤตกิารณป 2539  ผูบริหารมหาวิทยาลัยตัดสินใจยายนักศึกษาระบบ
ภาษาไทยไปอยูทุงรังสิต คงใหนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษเทานั้นอยูที่ทาพระจันทร ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหเหตุผลวา การแบงแยกวิทยาเขตในลักษณะนี้สอดคลองกับการจัดสรรที่ดิน 
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ในกรุงเทพมหานคร เพราะคนจนตองไปอยูชายขอบของเมือง เฉพาะคนรวยเทานั้นที่มีสิทธิอยู 
ใจกลางเมือง

การผลิตบริการอุดมศึกษาระบบภาษาอังกฤษเริ่มรุกลํ้ าระบบภาษาไทย  แมใน 
ชั้นตนจํ านวนนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษจะมีไมถึง 10% แตดวยความที่มหาวิทยาลัยหิวเงิน  
จ ํานวนนกัศกึษาระบบภาษาอังกฤษจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว จนมีมากกวา 70%  นักศึกษาที่ถือวา
มีเกรดดีเลิศเปนนักศึกษาลูกครึ่ง เพราะลูกครึ่งมักจะมีความรูภาษาตางประเทศดี ขบวนการ
โลกานุวัตรไมเพียงแตจะทํ าใหโลกปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตรเทานั้น หากยังทํ าใหโลกมี
ความตองการมนุษยพันธุใหม  อันไดแกพันธุที่ไมมีเชื้อชาติอันเดนชัดอีกดวย

ความตองการขยายฐานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทํ าใหมหาวิทยาลัย 
ตองผลติบริการอดุมศึกษาประเภทที่มุงสนองความตองการของผูมีอันจะกิน ความสัมพันธระหวาง
ศิษยกบัอาจารยจึงคอยๆแปรเปลี่ยนไปเปนความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย  ในไมชา นักศึกษา
ที่มาจากครอบครัวผูมีอันจะกินเหลานี้เร่ิมเรียกรองผลประโยชนของตน เร่ิมตนดวยการเรียกรอง 
ขอนํ ารถยนตสวนบุคคลเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบริเวณอันคับแคบ ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
โอนออนตามขอเรียกรอง  เพราะเกรงวาจะเสีย 'ลูกคา'  โดยหนัมาหามมิใหอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวทิยาลยัน ํารถเขาสํ านักทาพระจันทร  พรอมทั้งจายเงินสวสัดิการการเดินทางทดแทนให

ความกาวหนาของไมโครอีเล็กทรอนิกส ทํ าใหมีการประดิษฐ Human Chips  ซึ่ง
บรรจุขอมูลความรูรายสาขาวิชา และสามารถนํ าไปฝงไวในสมองมนุษยได ผลที่ตามมาก็คือ  
ผูทีไ่มมีความรูฟสิกสแมแตนอย หากผาตัดและนํ า Human Chips สาขาฟสิกสไปฝงไวในสมอง  
ก็สามารถอธิบายทฤษฎี Big Bang ไดเปนคุงเปนแคว เมื่อสรรพคุณของ Human Chips  
เปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย อุตสาหกรรมที่ผลิตผลผลิตอันนามหัศจรรยนี้ก็ขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว นักศึกษานิยมผาตัดสมองเพื่อฝง Human Chips ผูคนสามารถมีความรูเสมอดวย 
นกัวชิาการที่ไดรางวัลโนเบลิในสาขาวิชานั้นๆ

ยิง่นานวัน ราคาของ Human Chips ยิง่ถกูลง เพราะสามารถผลิตคราวละมากๆ 
แตเทคโนโลยียังไมกาวหนาพอที่จะฝง Human Chips หลายๆสาขาวิชาในคราวเดียวกันได  
และนี่เองที่ทํ าใหเกิดการจลาจลในสํ านักทาพระจันทรในป 2544 เมื่อนักศึกษาพากันเรียกรอง 
ใหมหาวทิยาลยัก ําหนดวันสอบแตละวิชาใหหางกันอยางนอย 2 สัปดาห  เพือ่จะไดมีเวลามากพอ
ที่จะผาตัดเปลี่ยน Human Chips ระหวางสาขาวิชา ดวยความที่เกรงการเสีย 'ลูกคา'  
มหาวทิยาลยัจ ําตองโอนออนผอนตาม  แตเร่ืองมิไดจบเพียงเทานี้ เพราะในเวลาตอมา เทคโนโลยี
รุดหนาถึงขั้นที่ฝง Human Chips ในสมองมนษุยคราวละหลายๆวิชา  ในป 2447 นักศึกษาพากัน
เรียกรองใหมหาวิทยาลัยยนยอหลักสูตรปริญญาตรีจาก 4 ป ใหเหลือเพียง 1 ภาคการศึกษา  
เพราะ Human Chips ไดชวยยนระยะเวลาในการศึกษา นักศึกษามองไมเห็นอานิสงสในการอยู



273

มหาวทิยาลยัถงึ 4 ป  อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยตอรองใหลดหลักสูตรปริญญาตรีเหลือเพียง 2 ป  
ผูบริหารมหาวทิยาลัยเริ่มตระหนักวา ดวยความกาวหนาของ Human Chips มหาวทิยาลัยจะ
คอยๆสิน้ความหมายในสังคม  เพราะผูที่มีกํ าลังซื้อ Human Chips  กส็ามารถมีความรูไดโดยไม
ตองเขามหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาที่เกิดปญหาเหลานี้  ผมและเพื่อนพองพยายามทัดทานมิใหมี 
การใช Human Chips  โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยตรากฎวา นักศึกษาที่ผาตัดสมองฝง Human 
Chips หมดสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญา และดวยขอเสนอดังกลาวนี้เอง ผมและเพื่อนจึงถูกเนรเทศ 
ไปอยูทุงรังสิต ดวยขอกลาวหาวามีพฤติกรรมอันขัดตอพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม
ผูมกีารกระท ําอันเปนภัยตอความกาวหนาของเทคโนโลยี พ.ศ. 2542

ขาขอประณตนอมสักการ
บูรพคณาจารย
ผูกอปรเกิดประโยชนศึกษา

ผมตืน่จากภวงัคเมื่อไดยินนักศึกษาเปลงเสียงไหวครู ผมสาวเทาเขาหอประชุมบน
เวทไีรรองรอยมนุษย  มีแตตูกระจกขนาดใหญ 2 ใบ  ผมเบียดฝูงชนไปจนถึงขอบเวที จึงไดพบวา ตู
กระจกใบหนึ่งบรรจุ Super Chips  อีกใบหนึ่งบรรจุ Human Chips

ผมถอยหางจากขอบเวที และเดินออกนอกหอประชุมดวยความรูสึกอันยาก 
แกการพรรณนา  ที่ทาพระจันทรนักศึกษาประณตนอมสักการ Super Chips และ Human Chips
ในวนัไหวครู แตที่รังสิตนักศึกษายังคงกราบไหวเครื่องถายเอกสารอยู ผมอดสงสัยมิไดวาอีกนาน 
กีป่รังสิตจึงจะไลกวดทันทาพระจันทร

หมายเหตุ บทความนี้เขียนในโอกาสวันไหวครูประจํ าปการศึกษา 2536  วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2536
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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McUniversity6

มหาวิทยาลัยของรัฐกํ าลังแปรสภาพเปน McUniversity โดยที่กระบวนการ 
แม็กโดนัลดานุวัตรกํ าลังแผอิทธิพลครอบงํ าภาคอุดมศึกษา (Mcdonaldization of Higher 
Education) ทัง้นีเ้ปนที่คาดวา  ภายในทศวรรษนี้ สังคมไทยจะไดเห็น McUniversity ชนิดเต็มรูป

เสนทางของมหาวิทยาลัยไปสู McUniversity เปนเสนทางเดียวกับรานอาหาร
ประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) ซึง่นํ าโดย McDonald

McDonald ธํ ารงชีพและขยายกิจการสืบตอมาได ดวยการปรับตัวสนองความ
ตองการของผูบริโภค ในระบบทุนนิยม ผูบริโภคยอมเปนราชา ความเปนราชาของผูบริโภค 
(Consumer Sovereignty) ทํ าใหผูประกอบธุรกิจมิอาจทํ าแชเชือนไมรับรูความตองการของ 
ผูบริโภค ธุรกิจที่ไมปรับตัวสนองตอบความตองการของผูบริโภคมิอาจมีชีวิตยืนยาว

มหาวิทยาลัยกํ าลังเดินอยู บนเส นทางของการประกอบธุรกิจดุจเดียวกับ
McDonald กระบวนการแปรสถาบันอุดมศึกษาเปนธุรกิจเกิดจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน ดาน
หนึง่เกดิจากนโยบายของรัฐ อีกดานหนึ่งเปนความตองการของผูคนในมหาวิทยาลัยนั้นเอง

รัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ทั้งนี้ดวยความเชื่อ  
ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ไดวา การออกนอกระบบราชการจะชวยเสริมสงประสิทธิภาพการผลิต 
ของมหาวทิยาลัย และเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เมื่อการ 
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการเปนไปอยางเชื่องชา ‘ผูหวังดี’ ซึ่งอาจ 
‘ประสงคราย’ แนะน ําใหธนาคารเพื่อการพัฒนาอาเซีย (Asian Development Bank) น ําประเด็น
การออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนเงื่อนไขการดํ าเนินโยบาย (Policy 
Conditionalities) ผูกตดิกบัเงินใหกูที่จัดสรรใหรัฐบาลไทย การยืมมือองคกร ‘โลกบาล’ ระดับ 
ภูมิภาคมาเรงรัดมหาวิทยาลัยของรัฐ แมจะประสบความสํ าเร็จ แตวิสัยทัศนของผูนํ ารัฐบาล 
ชุดตางๆเกี่ยวกับเร่ืองนี้แตกตางกันอยางมาก ผูนํ ารัฐบาลและพรรคการเมืองตางๆมิไดมีคํ าตอบ 
ทีช่ดัเจนวา จะใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการไปทํ าไมกัน ขอที่อาจเห็นรวมกัน 
ก็คือ การลดการพึ่งพิงรัฐบาลในดานการงบประมาณ พนไปจากนั้น หาไดมีวิสัยที่ชัดเจนไม  
จะผลกัดนัใหมหาวิทยาลัยเขาสูวิถีแหงตลาด (Marketisation) เพือ่แขงขันกับมหาวิทยาลัยเอกชน

                                                          
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2543
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และมหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือว าจะถ ายโอนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเปนของเอกชน  
(Privatization)

ในขณะที่รัฐบาลตองการผลักไสใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐมิไดมีฉันทมติเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไม ส่ิงที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองการ  
ก็คือ ความเปนอิสระในดานการบริหารงบประมาณ (Budget Autonomy) หาไดตองการลด 
การพึง่พางบประมาณแผนดินไม ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐร่ํ ารองใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
แผนดินใหแกมหาวิทยาลัยในลักษณะงบเงินอุดหนุนทั่วไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ
ในการจดัสรรการใชจาย ประดุจวา งบเงินอุดหนุนทั่วไปเปน ‘พระศรีอาริย’ ผูน ําพามหาวิทยาลัยสู
สรวงสวรรค ผูบริหารมหาวิทยาลัยมิไดสนใจเรื่องการออกนอกระบบราชการหรือการลดการพึ่งพา
งบประมาณแผนดินมากเทาการไดรับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป

เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤติการณการคลังระหวางป 2523-2525 และ
เผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 2523-2529 รัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนทดํ าเนินนโยบายงบประมาณแบบกระยาจกดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง
ระหวางปงบประมาณ 2525-2531 มหาวิทยาลัยของรัฐตองเผชิญกับการรัดเข็มขัดทางการคลัง
ของรัฐบาล ตลอดชวงเวลาอันยาวนานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยตองลดการพึ่งพิงงบประมาณ 
แผนดิน และดิ้นรนแสวงหารายไดของตนเอง การนํ ามหาวิทยาลัยเขาสูวิถีแหงตลาดเปนหนทาง 
ทีผู่บริหารมหาวทิยาลัยหลายตอหลายแหงเลือก คร้ันเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูยุคทองของ
การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2530-2534  
วถิแีหงตลาดสรางรายไดแกมหาวิทยาลัยและสมาชิกชนิดเปนกอบเปนกํ า

มหาวทิยาลัยของรัฐเรียนรูที่จะ ‘เอาใจ’ ตลาดมากขึ้น โครงการฝกอบรมผุดขึ้น 
ราวกบัดอกเห็ด รวมทั้งโครงการ Mini MBAs ซึง่เฟองฟใูนยุคที่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเบงบาน 
ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยของรัฐมีอํ านาจในการประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตรตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยเรียนรูการหารายไดจากการใชอํ านาจนี้ กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตร 
ใหเปนสินคา (Commoditization) เกดิขึน้ควบคูกับกระบวนการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคา 
หากความตองการแสวงหารายไดยิ่งมีมากเพียงใด กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตร  
รวมทั้งการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคายอมเชี่ยวกรากมากเพียงนั้น การเดินสูวิถีแหงตลาด
ไมเพียงแตทํ าใหมาตรฐานการศึกษาหยอนยานเทานั้น หากยังทํ าลายมหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันผลิตองคความรูอีกดวย ในเมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยพากัน ‘เดินสาย’ ฝกอบรมและ 
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แปรสภาพเปน ‘เซลสแมน’ ขายวฒุบัิตรและปริญญาบัตร มิไยตองกลาววา มหาวิทยาลัยในเมือง
ไทย โดยรากเหงาทางประวัติศาสตรมิไดมีการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) เพื่อให
เปนสถาบันผลิตองคความรูต้ังแตตน ดวยเหตุดังนี้ ใครก็ตามที่ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ออกนอกระบบราชการ และเขาสู วิถีแหงตลาด โดยหวังวาจะกอใหเกิดความกาวหนาของ 
องคความรูและวิทยาการ คงจะมีความไรเดียงสาอยางถึงที่สุด

มหาวิทยาลัยของรัฐไทยไมเพียงแตเดินสูวิถีแหงตลาดดุจเดียวกับ McDonald  
เทานั้น หากยังผลิต ‘สินคา’ ในลักษณะ Mass Production ดุจเดียวกับ McDonald อีกดวย

การขยายขนาดของการประกอบการ เพื่อใหมีการผลิตในลักษณะ Mass 
Production เกดิขึน้หลายระลอก ระลอกแรก ไดแก การจัดตั้ง ‘ตลาดวิชา’ ดังเชนมหาวิทยาลัย 
รามคํ าแหงในป 2514 และการจัดตั้ง ‘มหาวิทยาลัยมวลชน’ (Mass University) ดังเชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเวลาตอมา ระลอกที่สอง ไดแก การยกฐานะวิทยาลัยครู 
เปนมหาวทิยาลยั โดยควบรวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จนกลายเปนมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และการยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปนสถาบันราชภฏั รวมตลอดจนการจัดตั้ง
สถาบนัราชมงคล ซึ่งมีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา

การผลิต ‘บริการอุดมศึกษา’ ในลักษณะ Mass Production กอใหเกิดผลกระทบ
อยางนอย 3 ประการ

ประการแรก ความหมายของ ‘อุดมศึกษา’ ในสังคมไทยแปรเปลี่ยนไป  
อุดมศกึษาในความหมายดั้งเดิมตรงกับคํ าในภาษาอังกฤษวา Higher Education ซึง่หมายความ
ถงึการเรียนการสอนความรูข้ันสูง (Advanced Learning) แตเมื่อสถาบันอุดมศึกษาทํ าการผลิต 
ในลักษณะ Mass Production อุดมศกึษาจึงหมายเพียงตติยศึกษา (Tertiary Education) เทานั้น 
ในขณะที่ผู สํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกคนสามารถศึกษาตอในระดับตติยศึกษาได  
แตมีเพียงบางคนเทานั้นที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษาได การขยายขนาดการประกอบการในภาค
อุดมศกึษามผีลในการแปรเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนเพียงสถาบันตติยศึกษา

ประการที่สอง การผลิตบริการอุดมศึกษาในลักษณะ Mass Production มีผล
ในการเหนี่ยวรั้งใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันผลิตกํ าลังคน โดยที่มิอาจทํ าหนาที่ในฐานะ
สถาบันผลิตองคความรูได
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ประการที่สาม การเดนิสูวิถีแหงตลาดและการขยายขนาดการประกอบการเพื่อให
มกีารผลิตในลักษณะ Mass Production ท ําใหบริการอุดมศึกษามีลักษณะหลายหลาย (Product 
Differentiation) สาขาวิชาและหลักสูตรใหมผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก โดยที่เปนที่ถกเถียงกันไดวา 
สาขาวชิาและหลกัสูตรใหมเหลานั้นสมควรที่จะมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือไม

มหาวิทยาลัยของรัฐไทยไมเพียงแตเดินสู วิถีแหงตลาดและดํ าเนินการผลิต 
ในลักษณะ Mass Production ดุจเดียวกับ McDonald เทานัน้ หากยังมีการจัดตั้งเครือขายสาขา 
(Chain) ดุจเดียวกับ McDonald อีกดวย

McDonald จํ าเปนตองจัดระบบเครือขายสาขา เพื่อรองรับการผลิตในลักษณะ 
Mass Production และเพื่อการเติบโตของธุรกิจ  การเตบิโตเปนหัวใจของยุทธศาสตรการประกอบ
ธรุกจิของบรรษัทยักษใหญดังเชน McDonald

ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐไทยใหความสํ าคัญแกการเติบโตในฐานะกลยุทธ 
ในการขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเติบโตดวยการจัดตั้งแผนกหรือสาขาวิชาใหม  
รวมตลอดจนการจัดตั้งคณะวิชาใหม เกื้อกูลการขออัตรากํ าลังคนใหมและการของบประมาณ 
แผนดนิ ในขณะเดยีวกัน ก็ชวยเพิ่มตํ าแหนงใหม ดังเชน หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐเปนสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลส มีตัณหา และมีราคะ คนเหลานี้มิไดบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐไปในทางที่ก อให เกิดสวัสดิการสูงสุดแก สังคม  (Social Welfare 
Maximization) หากแตมุงแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดของผูบริหารเอง (Managerial Utility 
Maximization) ทั้งนี้เนื่องจากมีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (Ownership) กับการ 
ควบคุมจัดการ (Control) ในขณะที่ชนชาวไทยเปนเจาของมหาวิทยาลัยของรัฐไทย แตอํ านาจ 
การควบคุมจัดการตกอยูกับกลุมบุคคลผูไดรับมอบหมายหนาที่ โดยที่ไมมีการสรางกลไกการรับ
ผิด (Accountability Mechanism) ตอประชาชน สภาพการณเชนนี้เปดโอกาสใหผูบริหาร
มหาวทิยาลยัของรัฐแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดสวนบุคคล และการขยายสาขาและคณะวิชาเปน
หนทางหนึ่งในการเพิ่มพูนอรรถประโยชนของผูบริหาร ดวยเหตุดังนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐพากัน 
จัดตั้งภาคและคณะวิชาใหม ทั้งนี้โดยอางอิงแนวความคิดวาดวยมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบของ
UNESCO โดยมไิดพิจารณาถึงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive Advantage) และความพรอมของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ขยายขนาดใหใหญที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Size Maximization) ชวยเพิ่มพูนอรรถประโยชนของ 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยนั่นเอง
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กระบวนการขยายอาณาจักรของมหาวิทยาลัยในชั้นแรกเปนกระบวนการเติบโต
จากภายใน (Internal Growth) ดวยการจัดตั้งภาค/คณะวิชาขึ้นใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ซึ่งกอเกิดโดยมีหลายวิทยาเขต เปนเพียงอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร ในเวลาตอมา 
มหาวิทยาลัยหลายแหงเริ่มเลือกเสนทางการเติบโตดวยการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นใหม ทั้งนี้เนื่องจาก 
ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเดิมมีขอจํ ากัดทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรเลือกเสนทางนี้ สถาบันราชภัฎบางแหงเชาโรงเรียนเอกชน
หรือหางสรรพสินคาสอนนักศึกษาภาคพิเศษ พัฒนาการลาสุด ไดแก การเติบโตจากภายนอก 
(External Growth) บริษทัธรุกิจเติบโตจากภายนอกดวยการควบกิจการ (Merger) หรือครอบ 
กจิการ (Acquisition) มหาวทิยาลยัเตบิโตจากภายนอกดวยวิธีการเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากการที่
มหาวิทยาลัยสวนกลางเขาไป ‘ครอบ’ สถาบันราชภฏัในสวนภูมิภาค และยึดสถาบันราชภัฏใน 
ภูมภิาคตางๆเปนฐานการผลิต

มหาวทิยาลัยกํ าลังแปรสภาพเปน Chain Store ดุจเดียวกับ McDonald การจัด
ระบบเครือขายสาขากํ าลังเริ่มตน รูปโฉมของสาขากํ าลังหารูปแบบที่ลงตัว การจัดตั้งวิทยาเขตใหม
ตองอาศัยเงินลงทุนจํ านวนมาก ซึ่งจะกระทํ าไดก็แตภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจอันรุงเรือง 
การเชาโรงเรียนเอกชนหรือหางสรรพสินคาหรือโรงแรมเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ ‘โรงพิมพ
วุฒิบัตร’ เปนรูปแบบที่ไมสมภาคภูมิ โดยที่บางคนอาจเห็นวาเปนการกระทํ าที่เสื่อมศักดิ์ศรี  
การ ‘ครอบ’ สถาบันราชภฏัในสวนภูมิภาคกํ าลังกลายเปนรูปแบบที่ลงตัว การทํ าสัญญาพันธมิตร
เชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance Agreement) ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันราชภัฏในสวน
ภูมภิาคเกื้อประโยชนแกสถาบันราชภัฏในขอที่มีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและสามารถจัดการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอยางเต็มภาคภูมิ สวนมหาวิทยาลัยก็ไดประโยชนจากการใชกํ าลัง
การผลิตสวนเกิน (Excess Capacity) ใหเปนประโยชน นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 
ลวนสนับสนุนสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรดังกลาวนี้ เพราะชวยใหจังหวัดที่ตนเปนผูแทน 
มี ‘มหาวทิยาลัย’ แตการท ําสญัญาเชนนี้โดยพื้นฐานยอมเปนสัญญาที่ไมเสมอภาค ดุจเดียวกับ
สนธิสัญญาบาวริง่ โดยทีม่หาวิทยาลัยเปน ‘เมืองแม’ และสถาบันราชภัฏเปน ‘ดาวบริวาร’ สวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจาก ‘ธรุกิจรวมทุน’ (Joint Venture) ลักษณะนีย้อมตกแกมหาวิทยาลัยในสัดสวน
สํ าคัญ
 มหาวิทยาลัยเหมือนกับ McDonald ในขอที่มีการผลิตบริการที่มีลักษณะ  
‘แดกดวน ยัดเร็ว’ ตางกันแตเพียงวา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีลักษณะหลากหลายมากกวา 
ความแตกตางสํ าคัญอยูที่ระบบการบริหารและการใชประโยชนจากเทคโนโลยี McDonald และ
ธุรกิจ Fast Food ทัง้ปวงจ ําเปนตองจัดระบบการบริหารที่เปนวิทยาศาสตร มีเปาหมายในการ 
ลดตนทุนใหอยูในระดับต่ํ าที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Cost Minimization) ความส ํานึกดานตนทุน 
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(Cost Consciousness) เปนเรือ่งสํ าคัญในองคกรธุรกิจสมัยใหม แตมหาวิทยาลัยของรัฐไทยหาได
มีความสํ านึกดานนี้ไม ไมมีการจัดระบบการบัญชีตนทุน (Cost Accounting) และมีการใช
ทรัพยากรไปในทางสูญเปลา ในเมื่องบประมาณสํ าหรับการใชจายสวนใหญมาจากงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งไมตองหาเอง  McDonald และธุรกิจ Fast Food ทัง้ปวงตองจัดระบบการควบคุม 
คุณภาพสินคา (Quality Control) ทัง้นีเ้พือ่มใิหผลผลิตของสาขาตางๆมีคุณภาพแตกตางกันหรือ
แตกตางกนัไมมาก มหาวิทยาลัยของรัฐไทยหาไดมีระบบเชนนี้ไม โดยที่ระบบการประกันคุณภาพ
ทางวิชาการ (Quality Assurance) ยงัไมเปนรูปเปนราง

ไมวามหาวทิยาลัยจะออกนอกระบบราชการหรือไมก็ตาม บัดนี้ มหาวิทยาลัยของ
รัฐไทยกํ าลังแปรโฉมไปเปน McUniversity



ภาคที่หา
วัฒนธรรมการศึกษา
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เมื่อผูปกครองสอบตก1

 โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งคัดเลือกนักเรียนดวยวิธีการสอบทั้งตัวนักเรียนและ 
ผูปกครอง นกัเรียนที่ผานการคัดเลือกบางคนแมตัวเองจะสอบไดคะแนนนอย แตอาศัยที่ผูปกครอง
สอบไดคะแนนสูงจึงติดกลุมผูสอบได ในกรณีตรงกันขาม นักเรียนบางคนไดคะแนนสูง แตไมติด
กลุมผูสอบได เนื่องจากผูปกครองสอบไดคะแนนนอยนั่นเอง

ผมอานขอสอบ ซึ่งเผยแพรในหนาหนังสือพิมพ มติชน (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 
มถินุายน 2542) แลว ตองสารภาพวา แมผมตอบขอสอบเหลานั้นได ก็มีโอกาสที่จะ ‘สอบตก’  
หากความเห็นของผมและกรรมการผูตรวจขอสอบไมตองตรงกัน

ขอสอบทั้งหมดเปนคํ าถามเกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม หรือวิธี 
การอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ดีเลิศ จึงเปนคํ าถามเกี่ยวกับส่ิงที่ควรจะเปน (What ought to be)  ส่ิงที่ควร

                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2542

ขอสอบผูปกครอง

คํ าสั่ง จงตอบขอสอบตอไปนี้ทุกขอ ขอละ 5 คะแนน (รวม 15 คะแนน)
ขอ 1. โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใหกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทาน

เห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ดี พรอมทั้งยกตัวอยางและแสดงเหตุผล
ประกอบพอสังเขป

ขอ 2. โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใชกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทาน
เห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ยังไมเหมาะสมและควรปรับปรุง พรอมทั้ง
ยกตวัอยางพอสังเขป

ขอ 3. ทานจะทํ าอยางไรในสถานการณตอไปนี้
3.1 บุตรหลานของทานสอบไดคะแนนดีเยี่ยมทุกวิชา ยกเวนวิชา

พลศึกษา
3.2 บุตรหลานของทานสอบไดคะแนนดีเยี่ยมทุกวิชา แตมีปญหา

ความประพฤติ
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จะเปนยอมแตกตางไปตามดุลพินิจของปจเจกชน ความแตกตางดานอุดมการณ ปรัชญาชีวิต  
และโลกทรรศน ยอมทํ าให ‘ส่ิงทีค่วรจะเปน’ ของมนษุยแตละคนแตกตางกันไปดวย ในประการ
สํ าคัญ ‘ ส่ิงที่ควรจะเปน’ มิอาจพิสูจนวาผิดหรือถูกดวยการหาประจักษพยานขอเท็จจริง 
(empirical evidence) ในสังคมเผด็จการ ผูมีอํ านาจเผด็จการมักจะใชอํ านาจเปนธรรมในการ 
ยัดเยียดใหประชาชนรับ ‘ส่ิงควรเปน’ ในทัศนะของตน โดยที่ประชาชนมิอาจแสดงความเห็น 
ในแนวทางที่แตกตางกันไปได แตในสังคมประชาธิปไตย การแปร ‘ส่ิงที่ควรจะเปน’ ของ 
ปจเจกบุคคลมาเปน ‘ส่ิงที่ควรจะเปน’ ของสังคม จํ าเปนตองไดรับฉันทมติจากสมาชิกในสังคม 
กระบวนการในการไดมาซึ่งมติของสังคม (Social Choice) จึงตองมีกฎการลงคะแนนเสียง 
(Voting Rule) ทีช่ดัเจน และโปรงใส

การเลี้ยงดูและอบรมบุตรมีองคประกอบอยู 2 สวน สวนหนึ่งเปนความรูหรือ 
เนื้อหาสาระสํ าหรับเลี้ยงดูและอบรม อีกสวนหนึ่งเปนกระบวนการในการเลี้ยงดูและอบรม  
ทั้งสองสวนนี้มีทั้งสวนที่เปนความรูเชิงวิทยาศาสตร(Scientific Knowledge) และสวนที่ตองใช 
ดุลพินิจ สวนทีเ่ปนความรูเชิงวิทยาศาสตรยอมสามารถพิสูจนความถูกตองหรือไมถูกตองดวยการ
หาประจักษพยานขอเท็จจริง กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะชวยกลั่นกรองสิ่งที่เปนความรู  
ดวยการท ํางานของกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้เอง ส่ิงที่เปนความรูในอดีตหลายตอหลายเรื่อง
ตองถูกละทิ้งไป เนื่องจากถูกพิสูจนใหเห็นจริงแลววาไมถูกตอง โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีความรู
ใหมที่ถูกคนพบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระนั้นก็ตาม ยังมีความรูอีกมากหลาย 
ที่กระบวนการทางวิทยาศาสตรมิอาจพิสูจนวาผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดได ในสภาวการณเชนนี้ 
ยอมตองมีคนเลือกเชื่อ ‘ความรู’ ของฝายหนึ่งฝายใด ดวยเหตุนี้เอง ความรูเกี่ยวกับการอบรม 
และเลี้ยงดูเด็ก แมในสวนที่เปนความรูเชิงวิทยาศาสตรในบางเรื่องยังตองใชดุลพินิจ มิพักตอง
กลาวถึงการเลี้ยงดูและอบรมเด็กตามความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจ 
โดยตรง

การเลี้ยงดูและอบรมเด็กยอมแตกตางไปตามสังคมและวฒันธรรม การวินิจฉัยวา
วธิกีารเลี้ยงดูและอบรมเด็กของสังคมตะวันตก ‘ดี’ หรือ ‘เลว’ กวาสงัคมตะวันออก เปนเรื่องที่ 
มิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคลได ในแตละสังคมยอมตองมีพัฒนาการของวิธีการ 
เลีย้งดูและอบรมเด็กของตนเอง วฒันธรรม จารีตประเพณี ระบบคุณคา โลกทรรศน และชวีทรรศน 
ลวนมอิีทธพิลตอวธิกีารดังกลาวนี้ หากไมเขาใจพัฒนาการของสังคม ยอมมิอาจเขาใจพัฒนาการ
ของวธิกีารเลีย้งดูและอบรมเด็กในสังคมนั้นไดโดยถองแท แมในสังคมเดียวกัน วิธีการเลี้ยงดูและ
อบรมเดก็ยงัแตกตางไปตามชนชั้น ความขอนี้เปนจริงในสังคมตะวันตกดวย
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แมในสังคมที่พยายามเลี้ยงดูและอบรมเด็กอยางเปนวิทยาศาสตรดังเชนสังคม
อเมริกนั สตรีอเมริกันที่เปนมารดาจํ านวนมากตองปวดหัวและสับสนกับ ‘ความรูเชิงวิทยาศาสตร’
ที่จะนํ ามาประยุกตใช เพราะหลายตอหลายเรื่องมิใชความรูที่ลงตัว ครอบครัวที่แตกตางกัน 
ตางประยุกตใช ‘ความรู’ ทีแ่ตกตางกัน ตัวอยางของ ‘ความรู’ ดังกลาวนี้ ไดแก ควรจะใหเด็ก 
นอนควํ ่าหรอืนอนหงาย ควรจะแยกทารกใหนอนคนละเตียง (หอง) กับมารดาหรือไม เมื่อเด็กรอง 
ควรจะอุมข้ึนมาปลอบขวัญหรือปลอยใหรองจนเลิกรอง ถาเด็กอมนิ้วมือจะทํ าอยางไรดี การ 
ตามใจบตุรหลานระดับใดจึงจะเรียกไดวาเปนระดับที่เหมาะสม ฯลฯ

ภายหลังจากที่สํ านักพฤติกรรมศาสตร (Behaviouralism) เร่ิมมีอิทธิพลนับต้ังแต
ทศวรรษ 2480 ผูนํ าสํ านักดังเชน B.F. Skinner และ John Broadus Watson เสนอแนะ 
วธิกีารเลีย้งดเูดก็โดยอาศัยความรูทางจิตวิทยา อาทิเชน อยาจูบเด็ก และอยาอุมเด็กมานั่งตัก ฯลฯ 
ทัง้นีด้วยเหตุผลที่วา วิธีการเลี้ยงดูเชนนี้จะทํ าลายความเปนตัวของตัวเองของเด็ก และทํ าใหเด็ก 
พึ่งพาบิดามารดามากเกินไป ในเวลานี้ จะมีสตรีอเมริกันสักกี่คนที่ยอมรับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก 
ของส ํานักพฤติกรรมศาสตร และเราจะพิสูจนไดอยางไรวา ‘อยาจูบเด็ก’ และ ‘อยาอุมก็มานั่งตัก’ 
เปนความรูเชิงวิทยาศาสตร

เบนจามิน สปอก (benjamin Spock) เปนผูที่มีอิทธิพลอยางสูงตอการเลี้ยงดูเด็ก
อเมริกนัในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งชนรุน Baby Boomers ในทศวรรษ 
2490 และ 2500 สปอกนํ าทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยดมาแตงหนังสือเร่ือง The Common Sense
Book of Baby and Childcare เพือ่ใหคํ าแนะนํ าวิธีการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก หากเปรียบเทียบ
เนือ้หาในฉบับการแกไขครั้งที่ 7 ในป 2541 (กอน ดร.สปอกถึงแกกรรม) กับฉบับการตีพิมพ 
คร้ังแรกในป 2489 ก็จะเห็นไดวา เนื้อหาสาระและคํ าแนะนํ าแตกตางกันมาก มิไยตองกลาววา 
หลังทศวรรษ 2510 อิทธิพลของดร.สปอกที่มีตอการเลี้ยงดูทารกและเด็กอเมริกันเสื่อมถอยลง 
ไปมาก

การเลี้ยงดูและอบรมเด็กหลายเรื่องไมมีองคความรู ที่ลงตัว และสวนใหญ 
ตองอาศัยดุลพินิจ การออกขอสอบเพื่อถามวา อะไรคือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ ‘ดี’ และอะไร 
คือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ ‘เลว’ เปนการออกขอสอบถามดุลพินิจ ผมสงสัยเปนอยางยิ่งวาจะ
ตรวจขอสอบชนิดนี้อยางเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร

กรรมการผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบจักตองมีคํ าตอบในใจวา วิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กที่พึงปรารถนาหรือดีเลิศ จะตองเปนอยางไร นั่นก็คือ จะตองมี ‘ธง’ ของคํ าตอบ
ผูสอบที่ตอบคํ าถามตรงหรือใกลเคียงกับกับ ‘ธง’ จะไดคะแนน สวนคํ าตอบที่ไกล ‘ธง’ มาก 
จะไมไดคะแนน แต  ‘ธง’ เชนวานีห้าใชความรูที่เปนวิทยาศาสตรลวนๆไม เพราะเจือปนดวย 
ดุลพินิจ การออกขอสอบลักษณะนี้จึงมีนัยวา วิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของผูออกขอสอบ 
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และผูตรวจขอสอบเปนวิธีที่ ‘ดี’ กวาวธิกีารของคนอื่นๆในสังคม หนทางที่ผูสอบจะไดคะแนนจาก
การสอบก็แตโดยการคนหา ‘ธง’ ใหพบ นัน่ก็คือ จะตองหาขอมูลใหไดวา ใครเปนผูออกขอสอบ 
และใครเปนผูตรวจขอสอบ ผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบมีทัศนคติอยางไรเกี่ยวกับวิธีการ 
เลีย้งดแูละอบรมเด็ก ในทายที่สุดแลว ก็ตองตั้งขอกังขาวา จริงละหรือที่ผูออกขอสอบและผูตรวจ
ขอสอบมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและอบรมเด็กดีกวาใครๆในสังคม

หากวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก อันเปน ‘ธง’ ของกรรมการผูออกขอสอบและ 
ผูตรวจขอสอบเปนวิธีการที่ ‘ถกูตอง’ กน็าจะตรวจสอบขอมูลวา ชีวิตครอบครัวของกรรมการเหลานี้
เปนชวีติทีอุ่ดมดวยศานติสุขหรือไม มีปญหาในการเลี้ยงดูบุตรธิดาหรือไม และดวยวิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กที่ ‘ถกูตอง’ เชนนี ้ บุตรธิดาเปนพลเมืองดีที่มีความเอื้ออาทรตอสังคมหรือไม หาก 
บุตรธิดาของกรรมการผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบติดยาเสพติดและเปนสวะสังคม จะให 
คนเหลานี้มาตัดสินวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของคนอื่นไดอยางไร

ผมยกประเดน็ดงักลาวนี้ข้ึนมาถกแถลง ก็เพราะเห็นตัวอยางของเบนจามิน สปอก
ผูแตงหนังสือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก จนมีอิทธิพลอยางสูงตอสังคมอเมริกันนานนับทศวรรษ
แตตัวเองกลับมีปญหาในการเลี้ยงดูลูก และครั้งหนึ่งถึงกับบานแตกสาแหรกขาด หากวิธีการ 
เลี้ยงดูและอบรมเด็กของเบนจามิน สปอกเปนวิธีการที่  ‘ถกูตอง’  วธิกีารนี้ก็ใชไมไดกับลูกของเขา
เอง

ในทศวรรษ 2510 เมื่อขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกัน
เบนจามิน สปอกกถ็กูช ําแหละ เขาถูกกลาวหาวา วิธีการเลี้ยงดูดและอบรมเด็กที่เสนอในหนังสือ
เปนวิธีการกดขี่ทางเพศอยางแฝงเรน สปอกตองกลาวขอโทษชาวอเมริกันผูใชหนังสือของเขา 
ในฉบับการแกไขเพิ่มเติมคร้ังที่สองในป 2511 และตอมาก็ยอมรับในฉบับการแกไขเพิ่มเติม 
คร้ังทีส่ามในป 2519 วา ทัศนคติที่ใหมารดาเปนผูรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรแตเพียงผูเดียวเปนทัศนคติ
ทีผิ่ด บิดาตองมีหนาที่ความรับผิดชอบไมแตกตางจากมารดาดวย

ในเมื่อความเปนศาสตรของวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กมีขอกังขา การนํ าเรื่องนี้
มาออกขอสอบเพื่อตัดสินบุคคลจึงตองใชดุลพินิจอยางสูง และการตรวจขอสอบอยางเปน 
วิทยาศาสตรมิอาจกระทํ าได เพราะการพิสูจนความถูกผิดของดุลพินิจมิอาจกระทํ าไดดวยการ 
หาประจักษพยานขอเท็จจริง การใชขอสอบที่ถามดุลพินิจมาใชคัดเลือกบุคคลหรือจัดกลุมบุคคล
จึงเปนเรื่องอันตรายยิ่ง การที่ผูสอบคนหนึ่งไดคะแนนสูงกวาผูสอบอีกคนหนึ่ง 20% แสดงวา  
ผู สอบคนแรกเขาใจวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กที่ ‘ถูกตอง’ มากกวาผู สอบคนหลัง 20% 
กระนัน้หรือ เราจะวัดความ ‘ถกูตองกวา’ ไดอยางไร

ผมรูสึกชวนหัว เมื่ออานขอสอบที่วา “โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใชกับ
บุตรหลานของทาน ซึง่ทานเห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ยังไมเหมาะสมและควรปรับปรุง พรอมทั้ง
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ยกตัวอยางพอสังเขป” หากผมตอบคํ าถามนี้วา ต้ังแตผมมีลูก ผมไมเคยใชวิธีการอบรมและ 
เลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม กรรมการผูตรวจขอสอบคงใหคะแนนศูนย แตกรรมการผูตรวจขอสอบ 
จะพิสูจนไดอยางไรวา คํ าตอบของผมไมถูกตอง และเหตุที่ผมไมไดคะแนนจากคํ าตอบเชนนี้  
คงมใิชอะไรอื่น หากเปนเพราะคํ าตอบของผมไม ‘ถกูใจ’ กรรมการผูตรวจขอสอบนั้นเอง

สมมติวา การตรวจสอบ ‘ความถูกตอง’ ของวธิกีารเลี้ยงดูและอบรมเด็กสามารถ
กระทํ าได คํ าถามก็มีอยูวา เหตุใดโรงเรียนจึงรับเฉพาะเด็กที่ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงดูและอบรม 
ที่ ‘ถูกตอง’ กลาวอกีนยัหนึง่ก็คือ สรางวงไพบูลยเฉพาะแตกลุมบุคคลที่มีระบบความเชื่อเดียวกัน 
เหตใุดจึงไมรับเด็กที่ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ ‘ไมถูกตอง’ เพือ่ทีจ่ะไดปรับเปลี่ยนระบบ
ความเชื่อ ?

ผมมิไดตอตานการออกขอสอบถามดุลพินิจ คํ าถามลักษณะนี้เหมาะสํ าหรับ 
การอภิปรายในชั้น และใชตรวจสอบโลกทรรศนของผูสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคล ขอสอบ
ลักษณะนี้เปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการใหคะแนนอยางสูง ในเมื่อไมสามารถตรวจขอสอบ
อยางเปนวทิยาศาสตรได หากความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมมีอยูอยางหนาแนน ประกอบกับ
ความไมสุจริต ขอสอบลักษณะนี้ยอมเปดชองใหมีการใชดุลพินิจใหคะแนนแก ‘เด็กเสน’ มากเปน
พเิศษไดเชนกัน



286

เครื่องจักรกลแหงวิชาการ2

เครือ่งถายเอกสาร ซึ่งเคยสงเสียงในยามทํ างานอยางหักโหม บัดนี้เงียบเสียงลง
ตามฤดกูาล ผลของการหักโหมทํ าใหเครื่องถายเอกสารจํ านวนมากชํ ารุดเสียหาย รานถายเอกสาร
ทั้งหลายขมีขมันซอมแซมเครื่องจักรกลแหงการทํ ามาหากินของตน เพื่อรอรับฤดูกาลใหมที่กํ าลัง
ยางกรายมาในไมชานี้

นับต้ังแตมนุษยประดิษฐเครื่องถายเอกสาร โดยที่มีพัฒนาการอันรุดหนา 
ทั้งในดานประสิทธิภาพและดานตนทุนการผลิต มนุษยก็เร่ิมเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  
อยางนอยในประเทศไทยผมเห็นอาจารยมหาวิทยาลัยเปนจํ านวนมากที่เปน ‘หนอนหนังสือ’ 
เปลีย่นแปลงแบบแผนการซื้อหนังสือ สํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยบางคน หนังสือบางเลมมีราคา
สูงกวา 50% ของเงนิเดอืน หากพอแมไมรวย หรือไมมีบุญหลนทับไดรับมรดกจํ านวนมาก ก็คงยาก
ทีจ่ะทนจายซือ้หนงัสอืราคาแพงเชนนี้ได สํ าหรับผูที่มีลูก ก็คงตองชั่งนํ้ าหนักระหวางการซื้อหนังสือ
ราคาแพงกับการใชจายเพื่อเลี้ยงลูก

หนงัสือและตํ ารับตํ าราทางวิชาการมีราคาถีบตัวสูงขึ้นภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามัน
คร้ังแรกในป 2516  ราคาหนังสือยิ่งทบทวีภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522  ในชวง
เวลาเดียวกับที่เกิดวิกฤติการณนํ้ ามันนี้เอง การพัฒนาเครื่องถายเอกสารก็รุดหนาไปเปนอันมาก 
ไมเพยีงแตในแงของความคมชัดเทานั้น หากยังกาวไปถึงขั้นการถายภาพสีไดอีกดวย นอกจากนี้ 
ตนทนุการถายเอกสารก็ลดลงอีกมาก จากอัตราสูงกวาแผนละ 2 บาท เหลือเพียงแผนละ 0.50 
บาท โดยทีบ่างรานรับถายเอกสารในราคาตํ่ ากวานี้

ผมจ ําไดดีวา เมื่อคาถายเอกสารเหลือเพียงแผนละ 50 สตางคนั้น เพื่อนรวมงาน
ของผมที่สํ านักทาพระจันทรพากันถายเอกสารตํ าราเศรษฐศาสตรภาษาตางประเทศเปนเลมๆ   
ยิ่งเมื่อขามไปทาพรานนก ผมเห็นนักศึกษาและอาจารยวิชาแพทยศาสตรถายเอกสารตํ าราแพทย
เปนลงัๆ  กจิการบริการถายเอกสารจึงเฟองฟูทั้งสองฟากฝงของแมนํ้ าเจาพระยา

การที่หนังสือภาษาตางประเทศมีราคาแพงขึ้นมาก ประกอบกับการที่ตนทุน 
การถ ายเอกสารลดลงมาก  ทํ  าให พฤติกรรมของผู คนในชุมชนวิชาการแปรเปลี่ยนไป   
‘หนอนหนังสือ’ ซื้อหนังสือนอยลง แตหันไปถายเอกสารแทน ยิ่งการเขาปกหนังสือมีวิทยาการ 

                                                          
2 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2537
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อันรุดหนาและตนทุนลดลงดวยแลว ยิ่งเปนตัวกระตุนใหการถายเอกสารหนังสือเลมขยายตัว 
มากขึ้น

ผมแนใจวา ความกาวหนาของเครื่องถายเอกสารเปนประโยชนแกผมและเพื่อนๆ
ในชุมชนวิชาการ อยางนอยที่สุดก็ชวยเกื้อกูลในการแสวงหาความรูและการถายทอดความรู 
จากตางประเทศ ผมและเพื่อนๆ ไมตองไปแยงชิงจับจองหนังสือในหองสมุด ดวยการนํ าหนังสือ 
ไปถายเอกสารแทนการซื้อหนังสือเชนนี้เอง ผมมีความรูสึกวา อํ านาจในการซื้อหนังสือมีมากขึ้น 
แมเมื่อเทียบกับภาวการณเมือ่ 20 ปที่แลวก็ตาม ดวยเงินเพียง 500 บาท ผมสามารถถายเอกสาร
หนงัสอืไดถงึ 2-3 เลม โดยที่มีการเขาปกเหมือนกับหนังสือโดยทั่วไป แตเงินเพียง 500 บาท  
เมือ่ 20 ปที่แลวอาจซื้อหนังสือไดไมถึง 3 เลม

การถายหนังสือเปนเลมๆนั้นถือเปนการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
หากผมเปนผูเขียนหนังสือเหลานั้น ผมคงไมพอใจที่มีผูนํ าหนังสือของผมไปอัดสํ าเนา พฤติกรรม
เชนนีท้ ําใหหนงัสือของผมขายไดนอยลง และกระทบตอรายไดของผมดวย อยางนอยที่สุดก็ทํ าให
การตพีมิพคร้ังที่สองตองทอดเวลาเนิ่นนานออกไป

ถึงผมจะตระหนักดีวา การถายหนังสือเปนเลมๆ เปนการละเมิดกรรมสิทธ 
ในทรพัยสินทางปญญา แตผมก็จะยังคงมีพฤติกรรมเชนนี้ตอไป ตราบเทาที่รัฐบาลยังมิไดถือเปน
พฤตกิรรมทีผิ่ดกฎหมาย  ผมมีเหตุผลที่เขาขางตนเองบนพื้นฐานของความเห็นแกตัววา ผูที่มีอาชีพ
เปนผูนํ าทางปญญาของสังคมเชนผมและเพื่อนๆ ในชุมชนทางวิชาการ จํ าเปนตองไดรับการ 
เกื้อหนุนใหสามารถรับการถายทอดความรูจากตางประเทสอยางมีประสิทธิภาพ สังคมไทย 
จะรุดหน าไปได อย างไรหากผู คนในสังคมมีป ญหาในการติดตามวิทยาการที่ก าวหน า  
ในตางประเทศ หากรัฐบาลตองการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในกรณีนี้ รัฐบาลควรจะ
มมีาตรการในการท ําใหตํ าราวิชาการที่นํ าเขาจากตางประเทศมีราคาถูก หรือมิฉะนั้นก็ตองหาทาง
ปรับโครงสรางเงนิเดือนหรือใหเงินอุดหนุนแกอาจารยมหาวิทยาลัยในการซื้อหนังสือวิชาการ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานการถายเอกสาร นอกจากจะมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อหนังสือของ ‘หนอนหนังสือ’ แลว ยังมีผลกระทบตอวฒันธรรมการเรียนรูอีกดวย

ผมมีความเขาใจวา วัฒนธรรมการเรียนรูจากการอานหนังสือมิใชวัฒนธรรมของ
ชาวไทยที่เปนสามัญชนแตโบราณ หากแตเปนวฒันธรรมของชนชั้นสูง ราชสํ านักจึงเปนแหลงผลิต
วรรณกรรมที่สํ าคัญ แมจะมีวรรณกรรมชาวบานจํ านวนมาก แตติดขัดในดานเทคโนโลยี การ 
เผยแพรวรรณกรรมชาวบานจึงไมแพรหลาย ในสภาพการณดังกลาวนี้ วัฒนธรรมการเรียนรู 
จึงอาศัยการบอกเลาเปนสํ าคัญ ยิ่งคนสมัยโบราณมีความรูสึกหวงแหนวิชาดวยแลว การจารึก 
วิชาความรูเปนลายลักษณอักษรจึงมีไมมาก การถายทอดวิชาอาศัยการบอกตอกันชนิดปาก 
ตอปาก โดยทีม่กีระบวนการกลั่นกรองผูรับการถายทอดอยางเขมงวด แมจะไมเปนทางการก็ตาม 
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จารีตการถายทอดความรูดังหลาวนี้ทํ าใหเทคโนโลยีชาวบานไมพัฒนาเทาที่ควร และในหลายตอ
หลายกรณีหยุดอยูกับที่ หรือสูญหายไปในบางกรณี

ดวยเหตุที่วัฒนธรรมการเรียนรู อาศัยการบอกเลาชนิดปากตอปากเชนนี้เอง  
เมือ่สังคมไทยรบัระบบการศึกษาแบบตะวันตก  สังคมไทยมีปญหาอยางมากในการรับวัฒนธรรม
การเรียนรู จากการอานหนังสือ เพราะการอานหนังสือมิใชวัฒนธรรมพื้นฐานของประชาชน 
ชาวไทยโดยทั่วไป  แมในหมูนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีผูซึมซับวฒันธรรมการอานหนังสือ
เพยีงนอยนดิ ความขอนี้มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะในหมูอาจารยมหาวิทยาลัยนั้นเอง ก็มีผูรับ 
วัฒนธรรมการอานเปนวิธีชีวิตจํ านวนนอยนิดเชนเดียวกัน การขาดวัฒนธรรมการเรียนรูจากการ
อานหนังสือนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหการรับวิทยาการจากตางประเทศมีความ
ลาดานเวลา (time lag) ยาวนานกวาที่ควรจะเปน

แมอุตสาหกรรมการพิมพจะเติบโตอยางมากในชวงเวลา 30 ปที่ผานมานี้  
แตการเติบโตดังกลาวนี้อาจใหภาพการเติบโตของวัฒนธรรมการเรียนรูที่บิดเบือนไป จริงอยู 
คนไทยอานหนังสือมากขึ้น แตการอานหนังสือที่ขยายตัวนี้เปนการอานเพื่อความบันเทิงยิ่งกวา 
การอานเพื่อการเรียนรู หนังสือบันเทิงเริงรมยขายดี ในขณะที่หนังสือวิชาการหรือสารคดียังคงมี
ยอดพิมพ 1,000-2,000 เลม ความขอนี้เปนจริงดวย เมื่อพิจารณานวนิยายนํ้ าเนาเทียบกับ
วรรณกรรมที่สะทอนภาพชีวิตและสังคม เพียงเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2537 นี้เอง เมื่อสุชาติ  
สวัสดิศรี จัดรายการ ‘ชางวรรณกรรม’ เพื่อแจกรางวัล ‘ชอการะเกด’ แกผูเขียนเรื่องสั้นดีเดน  
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูเขารวมรายการเพียง 20-30 คนเทานั้น  
ซึง่เทียบมิไดกับการแจกรางวัล ‘ซีไรท’

เมื่อศาสตราจารยโธมัส ซิลคอก (Thomas H. Silcock) กลาวถงึมหาวิทยาลัยไทย
ในปลายทศวรรษ 2500 ซิลคอกฉายใหเห็นภาพนักศึกษาที่ไมเขาหองเรียนและไมเขาหองสมุด 
เมื่อถึงฤดูการสอบไล ก็เพียงแตขอสมุดจดคํ าบรรยายจากเพื่อนไปลอก แลวทองไปสอบเทานั้น 
ผูคนจ ํานวนมากสํ าเร็จเปนบัณฑิตดวยวิธีการเชนนี้

แมวาเวลาจะผานพนไป 30 ปเศษ แตวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษาไทยก็ยัง
ไมเปลี่ยนแปลงในสาระสํ าคัญจากภาพที่ศาสตราจารยซิลคอกฉายใหเห็น กลาวคือ นักศึกษา
จ ํานวนมากยงัคงไมเขาหองเรียนและไมเขาหองสมุด เมื่อถึงฤดูสอบไล ก็อาศัยสมุดจดคํ าบรรยาย
ของเพือ่น แตแทนที่จะตองนั่งหลังแข็ง เพื่อลอกสมุดจํ าคํ าบรรยายดังเชนที่ศาสตราจารยซิลคอก
ฉายภาพใหเหน็เมือ่ 30 ปเศษที่แลว บัดนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา
สามารถใชเครื่องถายเอกสารในการ ‘ลอก’ สมดุค ําบรรยายของเพื่อนไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น 
จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ธุรกิจบริการถายเอกสารเฟองฟูสุดขีดในฤดูการสอบไล ในบริเวณ
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สํ านกัทาพระจนัทร มีรานรับถายเอกสารมากกวา 20 ราน แตละรานมีงานชุกในฤดูสอบ บางราน
ถายไดถึงวันละ 15,000 แผนในชวง 2 สัปดาหกอนฤดูสอบ

แมวาทุกวันนี้อาจารยมหาวิทยาลัยจะใหนักศึกษาอานบทความ เอกสาร และ
หนังสือประกอบการศึกษามากกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว แตวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษา 
ก็หาไดพัฒนาในทางที่ดีข้ึน จะมีนักศึกษาจํ านวนนอยนิดเทานั้นที่สนใจศึกษาดวยตนเอง 
ตามค ําแนะน ําของอาจารย บางคนทํ าบทคัดยอจากสิ่งที่ไดอาน และบทคัดยอเหลานั้นก็กลายเปน
คัมภีรที่นักศึกษาอื่นๆขอไปคัดลอกดวยเครื่องถายเอกสาร

ในทํ านองเดียวกัน แมทุกวันนี้นักศึกษามีภาระในการเขียนรายงาน สารนิพนธ 
หรือภาคนิพนธมากกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว แตความกาวหนาของเทคโนโลยี่สามสนเทศชวย
เกื้อกูลการผลิตรายงานดวยกระบวนการ ‘กรรไกรและแปงเปยก’ อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน  
ส่ิงที่นักศึกษาจํ านวนมากกระทํ ากันเปนปกติวิสัยก็คือ การถายเอกสารจากตนฉบับที่ตองการ  
แลวใชกรรไกรตัดตอ เสร็จแลวปะติดดวยแปงเปยก เพื่อพิมพเปนรายงานตอไป

สังคมไทยมี ‘บัณฑิตซีร็อกซ’ (Xerox Graduates) นับต้ังแตเร่ิมมีระบบ
มหาวิทยาลัย แตเดิมการซีรอกซเปนกระบวนการที่อาจารยบอกใหนักศึกษาจดคํ าบรรยาย 
ในชัน้เรยีน เมือ่ผมเขาศึกษาในสํ านักทาพระจันทรในปลายทศวรรษ 2500 ผมยังมีโอกาสพานพบ
อาจารยประเภทนี้ บัดนี้ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสวนใหญไดอาศัย
กระบวนการ ‘การอัดสํ าเนาความรู’ เพื่อไตเตาเปนบัณฑิต ‘บัณฑิตซีรอกซ’ จึงปรากฏทั่วทุก 
หัวระแหง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกํ าลังเซาะกรอนวัฒนธรรมการเรียนรู 
จากการอานหนงัสอืในโลกตะวันตก จะยิ่งทํ าใหการปลูกฝงวัฒนธรรมการอานหนังสือในสังคมไทย
เปนไปไดดวยความลํ าบากยากยิ่ง

บัดนี ้ อาจถงึเวลาที่จะตองเปลี่ยนจารีตการไหวครูในสถาบันอุดมศึกษา จากการ
กราบไหวครูทีเ่ปนปูชนียบุคคลมาเปนการกราบไหวเครื่องถายเอกสาร หากปราศจากเครื่องจักรกล
แหงวิชาการดังกลาวนี้ สัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองลดลงอยางแนนอน  
การทดลองกระทํ าไดงายๆ ดวยการที่รัฐบาลไทยฝาฝนกฎขอบังคับของ GATT ประกาศหามนํ าเขา
และหามผลิตเครื่องถายเอกสารเปนเวลา 5 ป!
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ชีวิตบรรณาธิการ3

ผมเปนบรรณาธิการ ‘อาชีพ’ มาแตป 2506 เร่ิมไตเตาจากการทํ าหนังสือโรงเรียน
มธัยม จนถงึระดบัอุดมศึกษา ในระหวางที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจากมีสวนชวย
จัดทํ าหนังสืออนุสรณประจํ าปของคณะศิลปศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรแลว ยังมีบทบาท 
ในการจัดทํ าหนังสือ ‘นติยสาร’ รายสะดอกชื่อพฒันาสารอีกดวย แตจุดหักเหแหงชีวิตกลับอยูที่ 
การเขารวมคณะบรรณาธิการสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษาและฉบับบัณฑิต ชีวิต 
ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ระหวางป 2507-2511 เปนชวงแหงการฝกปรือวิทยายทุธดานการขีด
เขียนอยางสํ าคัญ

เมื่อผมกลับจากประเทศอังกฤษในป 2515 ก็เร่ิมรับผิดชอบเปนบรรณาธิการ 
วารสารธรรมศาสตร โดยทีใ่นขณะเดียวกันก็เปนผูเขียนประจํ าคอลัมน “เมืองไทยมิใชกรุงเทพฯ” 
ในสังคมศาสตรปริทัศน แมภายหลังมีการจัดทํ าสังคมศาสตรปริทัศนฉบับวชิาการ ผมก็มีตํ าแหนง
เปนบรรณาธิการรวม จนมีการกลาวหาทั้งตอหนาและลับหลังวา ผมเปนบรรณาธิการผูกขาด 
ในวงวิชาการสังคมศาสตร ซึ่งมีมูลความจริงอยูบาง แตสภาพการณทั้งหมดนี้ส้ินสุดลงเมื่อเกิด 
การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 ผมยุติ ‘อาชีพ’ บรรณาธกิารเกือบโดยสิ้นเชิง แมภายหลัง 
จะรวมอยู ในคณะบรรณาธิการของวารสารเศรษฐศาสตร  อันสมาคมเศรษฐศาสตรแหง 
ประเทศไทยเปนเจาของ ความกระฉับกระเฉงในการทํ างานเหือดหายไปพรอมกับเหตุการณ
ตุลาคม 2519 ความหฤโหดของเหตุการณคร้ังนั้นยังคงติดตาตรึงใจมาจนบัดนี้

เมือ่ส้ินรัฐบาลนายธานินทร กรัยวเิชียร ผมกลับมาชวยจัดทํ าวารสารธรรมศาสตร
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ ดํ ารงตํ าแหนงบรรณาธิการ คร้ันในป 2526  
เมื่อคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ิมออกวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  
ผมกไ็ดรับความไววางใจใหดํ ารงตํ าแหนงบรรณาธิการนับแตบัดนั้นจนบัดนี้ (2536)

ดวยเหตุที่ผมเปนบรรณาธิการ ‘อาชีพ’ มาเปนเวลาชานาน คลุกคลีอยูในวงการ
หนังสือมากวาสามทศวรรษ ผมจึงมองเห็นอนิจลักษณะของวารสารวิชาการไดคอนขางชัดเจน 
บทสรปุของผมกคื็อ วารสารวิชาการมีวงจรชีวิตของมัน วงจรชีวิตดังกลาวนี้ส้ันยาวแตกตางกันขึ้น
อยูกบัตัวแปรอยางนอย 2 ตัว คือ บรรณาธิการ และสิ่งแวดลอมในชุมชนวิชาการ

ในทศวรรษ 2500 เมื่อผมยังเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวารสาร
วิชาการที่โดดเดนในวงวิชาการสังคมศาสตรเพียง 2 ฉบับ คือวารสารรัฐประศาสนศาสตร
                                                          
3 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2536
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(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และวารสารสังคมศาสตร (คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
ความโดดเดนของวารสารวิชาการทั้งสองฉบับนี้เกิดจากการเพิ่มจํ านวนอาจารยรุนหนุมสาวไฟแรง
ของสถาบนัทัง้สอง สถาบันอื่นยากที่จะผลิตวารสารวิชาการได เนื่องจากถูกครอบงํ าโดย ‘สํ านัก
วชิาการขุนนาง’ การเรยีนการสอนตองพึ่งขาราชการจากกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ เปนผูบรรยาย 
และดวยการครอบงํ าของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ มหาวิทยาลัยหลายตอหลายแหงจึงมิไดมี
นโยบายการผลิตและสรางอาจารย

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับความชวยเหลือจาก 
มูลนิธิฟอรดในการผลิตอาจารยและในการผลิตงานวิชาการ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่วารสาร
รัฐประศาสนศาสตรมมีาตรฐานระดับหนึ่ง และออกจํ าหนายคอนขางตรงตอเวลา

สวนคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในยุคทศวรรษ 2500 ก็อุดมดวย
ขุนพลทางสังคมศาสตร ผูเยี่ยมยุทธจํ านวนมากพากันตบเทาเขาสูสํ านักนั้น เมื่อผมยังเปน 
นกัศกึษา ผมไดยินชื่อยอดขุนพล ‘โฉมฉาย สายหู ชูโต’ แลว อาจารยประชุม โฉมฉายเปนเสาหลัก
ทางเศรษฐศาสตร ในขณะที่อาจารยพทัยา สายหทูางสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา และอาจารย
สมศกัดิช์โูตทางความสัมพันธระหวางประเทศในสํ านักนั้น

ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ วารสารรัฐประศาสสนศาสตรและวารสารสังคม
ศาสตรจึงเปนขุมความรูที่สํ าคัญในสาขาวิชาสังคมศาสตรในทศวรรษ 2500 ในขณะที่วารสาร
สังคมศาสตรปริทัศนเปนแหลงประเทืองภูมิปญญาที่มีบทบาทสํ าคัญยิ่งในชวงเวลาเดียวกัน  
แมสังคมศาสตรปริทัศนจะสิ้นอายุขัยดวยเหตุการณเดือนตุลาคม 2519 แตพัฒนาการของ 
เหตุการณในเวลาตอมาก็บงบอกอยางชัดเจนวา วารสารทางภูมิปญญาไมสามารถอยูรอดได 
ในทางธุรกิจ  แต สํ  าหรับวารสารพัฒนบริหารศาสตร  ( ผู  สืบมรดกต อจากวารสารรัฐ  
ประศาสนศาสตร) และวารสารสังคมศาสตร แมจะยังคงไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานที่เปน 
เจาของ แตก็มีอาการลมลุกคลุกคลานเปนเวลาเกือบทศวรรษ บัดนี้ ผมถือวา วารสารสังคมศาสตร
ถึ งแกมรณกรรมแลว ในขณะที่วารสารพัฒนบริหารศาสตรมีอาการอัมพฤกษ นี้นับเปน 
อนจิลักษณะของวงวิชาการในเมืองไทยโดยแท

ในชวงปลายทศวรรษ 2510 ผมเห็นความกระตือรือรนของสาขาวิชาการตาง ๆ  
ในการออกวารสารวิชาการของตนเอง แตเมื่อบรรณาธิการผูกระตือรือรนสิ้นหนาที่ลง วงจรชีวิต
ของวารสารนั้น ๆ ก็จบส้ินตามไปดวย วารสารศิลปศาสตรนบัเปนตัวอยางที่ดีของความขอนี้

บุคลิกภาพและบารมีของบรรณาธิการมีสวนกํ าหนดคุณภาพและวงจรชีวิต 
ของวารสารวิชาการอยางสํ าคัญ วารสารวิชากรหลายฉบับมีวัฏจักรแหงความรุงเรืองและความ
เสื่อมถอย ยุคที่รุงเรืองมักจะเปนยุคที่มีบรรณาธิการที่เขมแข็ง ทุกวันนี้ผูคนยังคงกลาวขวัญถึง 
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วารสารธรรมศาสตรยคุชาญวทิย เกษตรศิริ วารสารเศรษฐศาสตร ยุคไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท และ
วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ยุคศรัณย วรรธนัจฉริยา

แตวารสารวิชาการอีกหลายฉบับเชนเดียวกันที่ไมเคยมียุคแหงความรุ งเรือง  
กลาวคอื เร่ิมเสื่อมถอยนับต้ังแตวันที่ออกฉบับแรก อยางไรก็ตาม นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 
เปนตนมา ความเสื่อมถอยของวารสารวิชาการในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
กลายเปนปรากฏการณทั่วไป วารสารวิชาการฉบับแลวฉบับเลามีอันตองเปนไป สวนที่ยัง ‘แข็งใจ’ 
ดํ ารงชีพอยู ก็ไมสามารถออกตรงตอเวลา วารสารธรรมศาสตร ตองพึง่บทความแปลในสัดสวน 
ทีสํ่ าคัญ ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับรัฐศาสตรสารดวย หากแตดวยสัดสวนที่ต่ํ าลงมา

เมื่อผมรับตํ าแหนงบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ในป 2526  
ผมไมเคยมปีญหาขาดแคลนตนฉบับบทความ บทความที่ไดรับมีมากพอแกการคัดออกในอัตรา 1 
ตอ 3 ได ในบางชวงเวลา บทความบางเรื่องตองรอคิวในการจัดพิมพนานถึง 12 เดือน ในเวลานั้น
วารสารเศรษฐศาสตรของสมาคมเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทยกํ าลังปดตนเอง วารสาร 
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถึงยุคเสื่อมถอย เชนเดียวกัน 
วารสารเศรษฐศาสตรปริทัศนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บทความวิชาการในสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตรจึงหลั่งไหลสูวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ซึง่มอํี านาจผูกขาดระดับหนึ่ง

ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ (2534 – 2536) กระแสของบทความที่เขาสูวารสาร
เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เร่ิมออนตวัลงอยางเห็นไดชัด ความเสื่อมถอยกํ าลังมาเยือน ทศวรรษ
แหงความรุงเรอืงยุติลง แมวงจรชีวิตที่รุงเรื่องจะยาวนานถึง 10 ป แตวารสารฉบับนี้ก็ไมสามารถ
แข็งขืนกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้นในชุมชนวิชาการได วารสารเศรษฐศาสตร 
ธรรมศาสตรเร่ิมไมสามารถออกตรงตอเวลาในปที่ 11 เนื่องจากมีปญหาการขาดแคลนตนฉบับบท
ความทีม่คุีณภาพ ยอดจํ าหนายซึ่งเคยสูงกวา 90% ของจ ํานวนพิมพเร่ิมตกตํ่ าลงสูระดับไมเกิน 
30% ปรากฏการณดังกลาวนี้ไมยากแกการอธิบาย ดวยเหตุที่วารสารฯ ตีพิมพบทความที่อุดมดวย 
สมการ เทคนคิการคํ านวณ และแบบจํ าลอง ผูอานที่รับไมไดเร่ิมตีจากไป บางคนถึงกับตอวาผม
เปนการสวนตัวที่ตีพิมพบทความลักษณะนี้ เพราะเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ผมสัดทัดการ
วเิคราะหเชงิสถาบันมากกวาเชิงปริมาณ ผมก็ไดแตอธิบายวา ผมไมสามารถฝนกระแสของสํ านัก
เศรษฐศาสตรกระแสหลักได และโดยหลักการแลว ผมเปดกวางตอกระแสของสํ านักเศรษฐศาสตร
ทุกสํ านัก

อาจารยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีฉันทะทางวิชาการอยางจริงจังมีจํ านวน 
ไมเกิน 10% และนี่เปนเหตุผลที่อธิบายวา เหตุใดความกาวหนาทางวิชาการในแขนงวิชาตางๆ  
จงึเปนไปอยางเชือ่งชา ในหมูอาจารยผูมีฉันทะทางวิชาการที่มีจํ านวนไมเกิน 10% นี ้เกอืบทั้งหมด
ตอง ‘ปากกัดตีนถีบ’ เพือ่ดํ ารงชวีติตามมาตรฐานชนชั้นกลาง ทั้งนี้ดวยการหารายไดเสริมจากการ
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ทํ างานวิจัย จากการสอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการเปนที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน
ตลอดจนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ลํ าพังแตเงินเดือนราชการ ซึ่งตํ่ ากวาเอกชน 2-5 
เทา ไมพอเพียงแกการธํ ารงมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นกลางได ในสภาวการณดังกลาวนี้ 
การคาดหวงัความกาวหนาทางวิชาการจากอาจารยมหาวิทยาลัย อาจเปนเรื่องที่ไมเปนธรรมนัก

ภาวะเศรษฐกจิฟองสบูหลังป 2529 มีสวนสํ าคัญในการทํ าลายวงวิชาการในเมือง
ไทย ผูคนทีม่คีวามสามาถทางวิชาการจํ านวนมากพากันตบเทาเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสามารถแสวงหารายไดอยางเปนกอบเปนกํ าจากการเก็งกํ าไร ผูคนเหลานี้ใชเวลานานนับ
ชั่วโมงในการเฝาจอโทรทัศนในแตละวันทํ าการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย 
จริยธรรมในการทํ างาน (work ethics) ถูกกัดกรอนอยางรุนแรง มิไยจะตองกลาวถึงสภาวะที่ 
นกัศกึษาบางคนขออนุญาตออกนอกหองบรรยายเพื่อไปส่ังซื้อขายหลักทรัพย

ในอีกดานหนึ่ง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนกระตุนใหเกิด
อาการกระหายขาวสาร อาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยออกไปผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน 
บางคนเขาสูธุรกิจโฆษณา และบางคนประกอบธุรกิจขายขาวสารในดานตาง ๆ

บัดนี้ เศรษฐกิจฟองสบูและสังคมสารสนเทศกํ าลังดูดกลืนอาจารยมหาวิทยาลัย
ในไมชา ผูคนอาจพากันตั้งคํ าถามวา

อาจารยมหาวิทยาลัยหายไปไหน?
ถึงตอนนั้น บรรณาธิการสารสารวิชาการจะไมมีที่ยืนในมหาวิทยาลัย เพราะ 

วารสารวิชาการกลายเปน ‘ส่ิงช ํารุดทางวฒันธรรม’ เสียแลว
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หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ4

ผมเขียนถึงหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณในวารดิถีที่ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ
มอีายคุรบ 80 ป ในวันที่ 9 มีนาคม 2539 ทั้งนี้เพราะผมมีความเห็นวา ในบรรดาคุณูปการ 
ทีอ่าจารยปวยมีตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมีผลงานชิ้นใดที่หยั่งรากลึก
และมผีลอันยั่งยืนเทียบเทียมเทาการจัดตั้งหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร

หองสมุดเปนขุมแหงปญญา มีหนาที่สงเสบียงทางวิชาการ ความแข็งแกรงของ
หองสมุดในฐานะฐานที่มั่นทางปญญา บงบอกถึงสถานะทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย
แตละแหง มนุษยเมื่อเปนโรคขาดอาหารมิอาจมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไดฉันใด สถาบันวิชาการ
หากขาดเสบยีงทางวิชาการ ก็ยากที่จะเปนปราการแหงพุทธิปญญาไดฉันนั้น

เมือ่ผมไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเคมเริดจในชวงทศวรรษ 2510 ผมจึงไดเขา
ใจวา คนอังกฤษใหความสํ าคัญแกหองสมุดมากปานใด ในจามที่คนอังกฤษถามวา คุณกํ าลัง
ศึกษาวิชาอะไร คํ าถามที่ต้ังมิใช What are you studying?  หากแตเปน What are you reading? 
ในโลกทศันของคนอังกฤษ การอานเปนวฒันธรรมการเรียนรูที่สํ าคัญ

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ นอกจากจะมีหอสมุดกลางซึ่งเปนหองสมุดที่ใหญที่สุด
หนึง่ในสีใ่นสหราชอาณาจักรแลว ยังมีหองสมุดของ Colleges ซึง่มมีากกวา 20 แหง และหองสมุด
ของคณะวิชาทุกคณะ ภายในเมืองเคมบริดจยังมีหองสมุดของเทศบาลดวย เมืองเคมบริดจ 
ทัง้เมอืงมหีองสมดุมากกวา 30 แหง ซึ่งเอื้ออํ านวยตอการผจญภัยทางปญญาอยางยิ่ง

วสัิยทศันของอาจารยปวยเกี่ยวกับหองสมุดคงไดมาจากการมีโอกาสในการศึกษา
ในประเทศองักฤษนี้เอง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติข้ึน และนครลอนดอนถูกเยอรมนีทิ้งระเบิด
นักศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนถูกสงไปเรียนยังมหาวิทยาลัยอื่น อาจารยปวยถูกสงไปอยู
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ และใชเวลาคลุกอยูใน Marshall Library อันเปนหองสมุดคณะ 
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยนั้น  Marshall Library ต้ังตามชื่อ อัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall)
ผูกอต้ังคณะเศรษฐศาสตร เมื่ออาจารยปวยศกึษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้น นางแมรี่ มารเชล 
(Mary Marshall) ผูภรรยายงัมชีีวิตอยู และทํ าหนาที่บรรณารักษหองสมุดนั้น ผมไดยินอาจารย
ปวยพูดถึงแมรี่ มารแชลหลายครัง้หลายครา จนเขาใจวารูจักและสนิทสนม ในเวลานั้น Marshall 
Library อยูที่ Downing Street ยงัมไิดยายมาอยู Sidgwick Avenue ดังปจจุบัน

                                                          
4 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 มีนาคม 2539
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เมื่ออาจารยปวยกอต้ังหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรในป 2508 นั้น ผมเขาใจ 
เอาเองวา อาจารยปวยคงมี Marshall Library อยูในความนึกฝน เพราะเปนหองสมุด 
เศรษฐศาสตรเหมือนกัน อาจารยปวยคงมิไดยึดหองสมุดของ London School of Economics 
and Polotics (เรียกยอๆวา LSE) เปนแบบจํ าลอง แม LSE จะเปนสํ านักตักศิลาของอาจารยปวย 
ก็ตาม เพราะหองสมุด LSE ครอบคลุมหลายสาขาวิชามากเกินไป ทั้งสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร

การที่หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรสะสมวารสารฉบับสํ าคัญๆ ดังเชน Economic 
Journal, American Economic Review, และ Journal of Political Economy สะทอนใหเห็น
วิสัยทัศนของอาจารยปวย วารสารเหลานี้มีฉบับยอนหลังยาวนาน บางฉบับยอนหลังไปถึงเลม
ปฐมฤกษ นีน้บัเปนการวางรากฐานของคลังเสบียงทางวิชาการที่สํ าคัญ เมื่อแรกกอต้ัง หองสมุด
คณะเศรษฐศาสตรไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธร็อกกี้เฟลเลอรในการจัดซื้อหนังสือและวารสาร
คิดเปนมูลคา 30,000 ดอลลารอเมริกัน แมจะเปนจํ านวนไมมาก แตก็พอเพียงสํ าหรับการจัดตั้ง
หองสมุดที่ทันสมัยในเวลานั้น

คณะเศรษฐศาสตร มธ.เคลื่อนตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรในยุคที่อาจารยปวย 
เปนคณบดี และดูเหมือนจะเปนความภาคภูมิใจของนักศึกษาเศรษฐศาสตรทุกคนในเวลานั้น  
ผมยังจํ าไดดีวาผมรูสึกตื้นเตนที่ไดเห็นหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร เพื่อนรวมรุนของผมหลายคน 
ก็มีความรูสึกในทํ านองเดียวกัน ขอที่นาตื่นเตนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ การมีโอกาสไดอานหนังสือ 
เศรษฐศาสตรทีท่ันสมัย ซึ่งแตกตางจากตํ าราเศรษฐศาสตรภาษาไทยที่มีอยูในเวลานั้นอยางลิบลับ 
ในทศันะสวนตัวของผม การศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลังการรัฐประหารป 
2490 มอีาการทรงกบัทรุด ไมเพียงแตจะไมมีความกาวหนาทางวิชาการเทานั้น แมแตการชํ าเลือง
ดูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการเศรษฐศาสตรในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาก็ไมมี การจัดตั้ง
หองสมดุคณะเศรษฐศาสตรเปรียบประดุจการติดโคมฉายเพื่อเพงพินิจความลาหลังของตนเอง

ในขณะที่สํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรเร่ิมขับเคลื่อนตัวเองไปขางหนา  
นักศึกษาจํ านวนนอยนักที่จะทราบวา อาจารยปวยตองใชพลังมากเพียงใดในการกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ แมแตการผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีนโยบายการผลิตอาจารยประจํ าก็ถูก 
ขัดขวางโดยคณบดีบางคณะ การจัดตั้งหองสมุดคณะก็ตองเผชิญกับอุปสรรคเชิงสถาบัน ซึ่งมี 
รากเหงาทางประวัติศาสตร หองสมุดคณะที่เคยมีมาแตกอนตองถูกปดไป เนื่องเพราะนักศึกษา
ฝายซายใชเปนที่บมเพาะลัทธิมารกซิสม แตการปดหองสมุดนั้นมีสภาพเหมือนหนึ่งการทํ าลาย
คลงัอาวุธทางปญญา

แมเมื่อหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรจัดตั้งขึ้นแลว ก็ยังมีปญหาในการจัดซื้อ
หนงัสอื ผมยงัจํ าไดดีวา ในชวงป 2511-2512 อาจารยปวยเริ่มมีปญหาขอขัดแยงกับผูบริหารระดับ
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สูงในมหาวิทยาลัย ในขณะที่อาจารยปวยมีนโยบายการจัดซื้อตํ าราเศรษฐศาสตรมาตรฐาน 
รายการละมากกวาหนึ่งเลม เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใชประโยชนอยางทั่วถึง แตผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไมตองการใหซื้อหนังสือมากวารายการละหนึ่งเลม ความขัดแยงในลักษณะนี้มีสวน
บ่ันทอนความมุงมัน่ในการทํ างานของอาจารยปวยหรือไมเพียงใดเปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได

อาจารยปวยไมเพียงแตเห็นความสํ าคัญของหองสมุดเทานั้น หากยังมีแนว 
ความคิดวาดวยความเปนสากลของหองสมุดอีกดวย เมื่ออาจารยปวยเรี่ยไรเงินจากบรรดาศิษย
เกา LSE ในประเทศไทย เพื่อสงกํ าลังบํ ารุงในการพัฒนาหองสมุด LSE ผูใกลชิดคนหนึ่งของ
อาจารยปวยไมเหน็ดวย และตั้งคํ าถามวา เหตุใดผูคนในประเทศยากจนดังเชนประเทศไทย จึงตอง
ใหเงนิอดุหนนุประเทศที่ร่ํ ารวยกวาดังเชนอังกฤษ อาจารยปวยตอบวา หองสมุด LSE เปนหองสมุด
สังคมศาสตรที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก การสนับสนุนทางการเงินแกหองสมุดนี้มิไดเปนประโยชน
เฉพาะคนองักฤษ นักศึกษาและนักวิชาการชาติอ่ืนๆ ก็มีโอกาสใชประโยชนดวย

หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรกอเกิดขึ้นมาไดก็เพราะมีผูเชื่อในความเปนสากลของ
หองสมุด มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอรชวยวางรากฐานหองสมุดนี้ หลังจากนั้นจึงเติบโตดวยการพึ่งพิง 
งบประมาณแผนดิน ตอเมื่อมีการจัดตั้งหองสมุดคณะตางๆขึ้นมาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
งบประมาณการจัดซื้อหนังสือและวารสารตองเจียดใหแกหองสมุดคณะที่ต้ังขึ้นใหม หองสมุด 
คณะเศรษฐศาสตรพึ่งพิงงบประมาณแผนดินนอยลง โดยไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอาเซีย
และมูลนิธิฟอรดแทนในบางดาน ลาสุดมูลนิธิไชยัง ล้ิมทองกุลใหเงินอุดหนุน 1 ลานบาทสํ าหรับ
การจัดซื้อหนังสือวาดวยบรรษัทระหวางประเทศ (Transnational Corporations) และ 
ประวัติศาสตรธุรกิจ (Business History)

ในปจจุบัน หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร มธ. ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนหองสมุดปวย  
อ๊ึงภากรณ ถงึจะยงัหางไกลจาก Marshall Library  แตก็อวดอางไดวาเปนหองสมุดเศรษฐศาสตร
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย หองสมุดฯสะสมเอกสารและหนังสือวิชาการชนิดที่หาในหองสมุดอื่น 
ไดยาก ความเขมแข็งของบรรณารักษและเจาหนาที่ และความเอาใจใสของคณาจารยมีสวน 
ท ําใหหองสมุดอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ เปนคลงัเสบียงทางวิชาการของประเทศไทย หองสมุดฯ 
มิไดรับใชเฉพาะคณาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หากยังรับใชประชาชน 
โดยทั่วไป รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และภาค
ธรุกิจเอกชน สปริตความเปนสากลของหองสมุดเปนมรดกที่ตกทอดจากอาจารยปวย

แตหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณจะเตบิโตใหญเปนฐานที่มั่นทางพุทธปญญาในสังคม
ไทย และเตบิโตเปนหองสมุดนานาชาติตอไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรโฉมเปน Electronic 
Library จํ าเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการเงินจํ านวนมาก งบประมาณแผนดินไมเคยพอเพียง 
ในการสะสมเสบยีงทางวิชาการ สถานการณเวลานี้เลวรายกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว เมื่อคํ านึง
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ถึงขอเท็จจริงที่วา ราคากระดาษและราคาหนังสือถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สวนการพึ่งพิงเงิน 
ชวยเหลือจากตางประเทศก็เปนไปไดยาก ในเมื่อสังคมไทยเติบใหญทางเศรษฐกิจถึงปานนี้  
การหวงัพึง่นายทนุไทยแมจะเปนไปได แตก็หานายทุนไทยไดนอยรายนักที่ร่ํ ารวยอยางมีวัฒนธรรม 
และเหน็ความสํ าคัญของการสรางคลังอาวุธทางปญญา

บัดนี้ ถึงเวลาที่บรรดาศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
จกัตองหวนกลับไปชวยเหลือสํ านักเกาของตน

ในบรรดาคุณธรรมทั้งปวงของอาจารยปวย กตัญูกตเวทิตาคุณนับเปนคุณธรรม
อันโดดเดน อาจารยปวยอทุศิตนท ํางานตอบแทนแผนดินแม และตอบแทนสํ านักเกา ทั้งโรงเรียน
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ LSE ในกรณีหลังนี้ LSE ถึงกับมอบตํ าแหนง 
Honourary Fellow แกอาจารยปวย ในฐานทีเ่ปนนักเรียนดีเดนและศิษยเกาที่เอาการเอางาน LSE 
กอต้ังในป 2438 โดยสามีภรรยาชื่อ Sidney และ Beatrice Webb ซึง่เชือ่มั่นศรัทธาในแนวทาง
สังคมนิคมแบบเฟเบี้ยน (Fabian Socialism) ในโอกาสที่ LSE มอีายุครบ 100 ป ในป 2538 LSE 
รวมกับธนาคารแหงประเทศไทยจัดตั้งกองทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนไทยชื่อ Dr.Puey
Ungphakorn – LSE Centenary Scholarship

ผมขอเรียกรองบรรดาศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
เอาเยีย่งอยางอาจารยปวยในการแสดงกตัญูกตเวทิตาคุณตอสํ านักศิลาเกาของตน และบํ าเพ็ญ
ธรรมดวยการใหทานในวาระที่อาจารยปวยมีอายุครบ 80 ปนี้ ขอใหพี่ เพื่อน และนองรวมสํ านัก
รวมใจกันบริจาคเงินใหได 80 ลานบาทสํ าหรับการพัฒนาหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ ในรอบ 
สามทศวรรษที่ผานมา สํ านักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรผลิตบัณฑิตไปแลวประมาณ 10,000 คน 
หากทกุคนรวมกันบริจาคเงินคนละ 1,000  บาท กจ็ะไดเงินบริจาค 10 ลานบาท เปนอยางนอย 
บรรดาพี่ เพื่อน และนองที่ประสบความสํ าเร็จในการประกอบธุรกิจและการคา หากจะบริจาค
คนละ 1 ลานบาท ก็คงไมมีใครติฉินนินทา

ขอใหลูกศิษยอาจารยปวยรวมใจกันบริจาคเงิน 80 ลานบาทเพื่อพัฒนาหองสมุด
ปวย อ๊ึงภากรณ มใิชเพื่ออาจารยปวย หากแตเพื่อสรางฐานที่มั่นทางปญญาในสังคมไทย
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