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การศึกษา (2518) และ เศรษฐศาสตรการคลังวาดวยการศึกษา (2519)
แมวาเศรษฐศาสตรการศึกษาเปนสาขาวิชาที่ผูเขียนมีผลงานทางวิชาการเมื่อแรก
กลับจากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษในป 2515 แตหลังป 2522 ผูเขียนมิไดมีงานวิชาการ
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในป 2517 และมีโอกาสชวยงานทบวงมหาวิทยาลัยหลายกรรม
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คัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยของรัฐในป 2523 อันประกอบดวย ดร.พจน สะเพียรชัย
ดร.โคทม อารียา และผูเขียน คณะทํางานกําหนดหลักการสําคัญวา การสอบคัดเลือกมิควรมีผล
ในการกํากับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยเหตุดังนั้น จึงใหนํ้าหนักคะแนน
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การศึกษากับสังคมไทยในยุคโลกานุวัตร1
1. บทนํา
เนือ้ หาของบทความนี้จําแนกออกเปน 2 ภาค
ภาคแรก เสนอภาพในระดั บมหภาคของระบบการศึ ก ษาไทยในท า มกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยูในปจจุบัน
ภาคที่สอง ตองการตอบคําถามเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคโลกานุวัตร
2. การเปลีย่ นแปลงระดับมหภาคของระบบการศึกษาไทย
การเปลี่ ย นแปลงระบบการศึ ก ษาไทยในช ว งแห ง การเปลี่ ย นแปลงของ
สังคมโลกปจจุบันมี 6 ประเด็นหลักที่พึงพิจารณา
ประการแรก ภาคการศึ ก ษากํ าลั ง แปรเปลี่ย นเป นภาคเศรษฐกิจแบบเปด
ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม เศรษฐกิจในความหมายทางเศรษฐศาสตรคือ กิจกรรมทั้งหลาย
กิจกรรมทั้ง ปวงในสั ง คมมนุษยทางเศรษฐศาสตรเรียกวาอุตสาหกรรม แปลวา กรรมที่เกิด
จากความขยัน บริการก็เปนอุตสาหกรรม เกษตรกรรมก็เปนอุตสาหกรรม แตอุตสาหกรรม
ทีช่ าวบานเขาใจคือ ภาคหัตถอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing Secter อันเปนกระบวนการ
ผลิ ต ที่ แ ปรวั ต ถุ ดิ บ ให เ ป น สิ น ค า สํ าเร็ จ รู ป ภาคการศึ ก ษากํ าลั ง เป น ภาคเศรษฐกิ จแบบเป ด
ทั้งนี้เพราะประเทศไทยไดเขาไปเปนภาคีองคการการคาโลกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538
เปนตนมา ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจพยายามผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี บริการ
การศึกษากลายเปนบริการที่ทํารายไดในการสงออกใหกับประเทศมหาอํานาจ ไมวาจะเปนยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกา การจัดระเบียบการคาบริการเสรีกอผลกระทบตอภาคการศึกษาจาก
ระดั บ บนลงมาสู  ร ะดั บ ล า ง ผลกระทบโดยตรงมี ต  อ ภาคอุ ด มศึ ก ษาก อ น ดั ง เช น การจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยนานาชาติไลลงมาถึงการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ นี่เปนการเปลี่ยนแปลงที่ระบบ
การศึกษาไทยจะตองเผชิญทั้งในปจจุบันและอนาคต เวลานี้บรรดานักลงทุนในการพัฒนาที่ดิน
ไดนําเอามหาวิทยาลัยตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย ถาศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
1

ปรับปรุงจากคําบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง "การศึกษากับกระแสโลกาภิวัตน : ผลกระทบและแนวโนม"
วันที่ 10 มีนาคม 2538 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3
นานาชาติที่กําลังดําเนินการอยูเวลานี้ โครงการเหลานี้ไมไดเกิดจากนักลงทุนในภาคการศึกษา
แตเกิดจากนักลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย ดังเชนโครงการมหาวิทยาลัยแมรี่แลนดที่ชะอํ า
และโครงการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกของกลุมบานฉาง ในขณะเดียวกันก็มีกระแสการจัดตั้ง
โรงเรีย นนานาชาติ นอกจากแรงกดดันจากระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศแลว ภายใน
สังคมเศรษฐกิจไทยก็มีกระบวนการในการผลักดันใหรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษา เพื่อให
ภาคการศึกษาเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปดมากขึ้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค
ประการที่สอง ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กําลังครอบงําโลก
ซึ่งสงผลตอสังคมเศรษฐกิจไทยดวย ทํ าใหการผลิตบริการการศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต
เปนการผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดมากขึ้น การจัดการศึกษาที่ไมมีความตองการ
ในตลาด หรือสาขาวิชาที่ไมเปนที่ตองการจะขาดทรัพยากรเขาไปลงทุน ไมมีทรัพยากรไปสนับสนุน
การวิจัย ดังเชน สาขาประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ อันเปนสาขาที่ภาษา
เศรษฐศาสตรเรียกวาไม 'Marketable' แตสาขาวิชาใดซึ่งตลาดตองการสูง สาขาวิชานั้นจะขยาย
ตัว เชน การเติบโตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ รวมทั้งการเติบโตของโครงการอบรม "Mini MBA"
ในยุ คเศรษฐกิจ ฟองสบู  เ ฟ อ งฟู นั บเป น อุท าหรณอัน ดี กลไกตลาดจะเขามามีบทบาทในการ
กํากับภาคการศึกษาในระบบเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม
ประการที่สาม ปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาจะยิ่งมีมากขึ้น
ในอนาคต ความไมเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาเปนปญหาที่มีการกลาวขวัญมาเปนเวลา
20-30 ป แ ล ว โดยที่ ยั ง ไม ส ามารถแก ป  ญ หาได แต ป  ญ หานี้ จ ะรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคต
เพราะกระบวนการกําหนดนโยบายในสังคมไทย แตเดิมเปนกระบวนการที่ถูกครอบงําโดยกลุม
เทคโนแครทและระบบราชการ สังคมการเมืองไทยจึงถูกตีตราวาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย
(Bureaucratic Polity) ซึ่งในทรรศนะของนักรัฐศาสตรเปนระบอบการเมืองการปกครองโดย
ขาราชการ เพือ่ ขาราชการ และของขาราชการ ทั้งนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคม นโยบาย
การบริหารราชการ ฯลฯ แตเดิมถูกครอบงําโดยขุนนางขาราชการ แตการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองตัง้ แตป พ.ศ. 2516 เปนตนมามีผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นปกครอง โดยเริ่มมี
คนนอกระบบราชการขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองได
กระบวนการโลกานุวัตรจะทําใหบรรษัทระหวางประเทศและองคกรเหนือรัฐ หรือ
Super National Organizations ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการ
การคาโลกเขามามีบทบาทแทรกแซงการกํ าหนดนโยบายในประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับ
กระบวนการกําหนดนโยบายในระบบเศรษฐกิจไทยเปนกระบวนการที่ไมมีความเปนกลาง หากแต
เปนกระบวนการซึ่งโนมเอียงใหประโยชนแกประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในเขตชนบท
(Urban Bias) และเปนกระบวนการที่มีความโนมเอียงใหประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมมากกวา
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ภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) ตลอดจนเปนกระบวนการที่ใหประโยชนแกชนชั้นกลางและ
ชนชัน้ สูงในสังคมมากกวาคนยากจนในชนบท (Class Bias) จึงเปนเรื่องยากมากที่จะปรับเปลี่ยน
นโยบายการจัดการศึกษาในทางที่เกื้อกูลประโยชนประชาชนในชนบทและประชาชนที่ยากจน
เมื่อดูจากนโยบายคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
ตํ่ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย ในบางสาขาวิชาคาเลาเรียนเสียไมถึง 50% ของตนทุนการ
ดํ าเนิ น งานถั ว เฉลี่ ย ตอคน ใครคื อนั ก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย ของรั ฐ โดยเฉพาะในระบบป ด
นักศึกษาสวนใหญมาจากชนชั้นกลางและผูมีฐานะดี มากกวาครึ่งหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพ
และมาจากภาคเศรษฐกิจอื่นที่มิใชภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ประชากรในภาคเกษตรกรรม
มีประมาณ 50-66% ของประชากรทั่วประเทศ แตมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปด
ไมถงึ 5% ทีม่ าจากภาคเกษตรกรรม นโยบายการปรับเปลี่ยนคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ระบบปดจึงเปนไปไดยาก ถากระบวนการกําหนดนโยบายในสังคมยังคงเปนเชนนี้
ดังนั้น จึงตองการเสนอความเห็นวา ในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่กําลังเกิดขึ้น รัฐควรปรับเปลี่ยนบทบาทโดยจํากัดการจัดการศึกษาใหเฉพาะคนเกงกับคนจน
การจัดการศึกษาใหคนจนศึกษาก็ดวยเหตุผลในเรื่องความเปนธรรมในสังคม สวนการจัดการ
ศึกษาใหคนเกงก็ดวยเหตุผลที่วา คนเกงเปนมันสมองในระดับสติปญญาของชาติ ซึ่งอาจมีโอกาส
ในการบุกเบิกพัฒนาความรู พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีของชาติ แลวปลอยใหคนมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีและปานกลางไปรับภาระคาใชจายการศึกษาของตนเอง ซึ่งในปจจุบันยังทําไมได
ประการที่ สี่ บทบาทของการศึ ก ษาอย า งไม เ ป น ทางการ (Non-formal
Education) ในสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็วมีความสํ าคัญมากขึ้น เพราะมีการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งการผลิ ต ผลผลิ ต ทางการเกษตรลดน อ ยลง แต ผ ลผลิ ต ทาง
อุตสาหกรรมมากขึน้ ประชาชนในชนบทจะมีปญหาอยางมากในการปรับตัว ระบบการศึกษาตอง
เขาชวยประชาชนปรับตัวเพื่อการอยูรอดในทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใหได โดยจัดการศึกษา
อยางไมเปนทางการ เพราะการจัดการศึกษาอยางเปนทางการในระบบโรงเรียนไมสามารถเขาไป
เกือ้ กูลชวยการปรับตัวของประชาชนได
ประการที่ ห  า ระบบการศึ ก ษาที่ มี ก ารรวมศู น ย เ ข า สู  ส  ว นกลางอย า งมาก
เปนระบบทีไ่ มสามารถชวยแกปญหาสังคมไดในอนาคต เพราะบัดนี้รัฐประชาชาติไมมีความหมาย
อีกตอไป กระบวนการโลกานุวัตรทําใหรัฐเปนรัฐที่ไรพรมแดน มีกระบวนขามรัฐโดยกลุมนายทุน
ขามชาติหรือกระบวนการลอดรัฐเขามาแสวงหางานทําในประเทศไทยมากขึ้น ไมวาจะเปนชาวจีน
ฮอ บังคลาเทศ พมา มอญ กัมพูชา และเวียดนาม ดังนั้น การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
เป น เรื่ อ งจํ าเปน และความสามารถในการจัดการในระบบโรงเรียนจะมีความสํ าคัญมากขึ้น
ในอนาคต
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ประการที่หก ความกาวหนาของเทคโนโลยีเรงรุดอยางมาก ในปจจุบันมีกลุม
เทคโนโลยีที่สําคัญอยูประมาณ 5 กลุม
กลุม ที่ 1 คือ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
กลุม ที่ 2 คือ กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio - Technology)
กลุม ที่ 3 คือ กลุมเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม (New Materials Technology)
กลุม ที่ 4 คือ กลุมเทคโนโลยีดานอวกาศ (Space Technology)
กลุม ที่ 5 คือ กลุมเทคโนโลยีดานพลังงาน (Energy Technology)
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทั้ง 5 กลุมนี้ มีผลกระทบตอเนื้อหาสาระของการเรียน
การสอน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหมมีผลกระทบ
อยางมากตอการจัดการเรียนการสอน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของการเรียนรูในสังคมตะวันตกและสังคมไทย สวนความกาวหนาของเทคโนโลยี
วัสดุภัณฑสมัยใหมมีผลตอเครื่องมือและอุปกรณการศึกษา
3. สังคมไทยในยุคโลกานุวัตร
ประเด็นสําคัญที่พึงพิจารณามีอยางนอย 7 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง สังคมไทยกําลังเผชิญกับพหุลักษณะดานวัฒนธรรม (Cultural
Pluralism) กระบวนการโลกานุวตั รมีสวนในการเรงทําใหเกิดความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
(Cultural Diversity) และเมื่อมีความแปลกปลอมเขาสูสังคมไทยยอมมีความขัดแยงทาง
ดานวัฒนธรรม ซึ่งเกิดอยางตอเนื่องตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา กระบวนการ
อเมริกานุวัตรของวัฒนธรรมโลก (Americanization of Global Culture) แผอิทธิพลของวัฒนธรรม
อเมริกันไปสูสังคมโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันในระบบทุนนิยมโลกถูกสงเสริมจากความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมไทยปจจุบันนอกจากเผชิญปญหาความเปนอเมริกัน
ของวัฒนธรรมไทยแลว ยังเผชิญกับระบบจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)
ผลกระทบจากการเผชิ ญ หนากับวัฒนธรรมอันหลากหลายจะเปนอยางไร ผลกระทบสํ าคัญ
มีอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก วัฒนธรรมชุมชนกําลังลมสลาย ไมอาจอยูรอดไดถาไมมี
การปรับตัว และความรุนแรงและความขัดแยงในสังคมจะมีมากขึ้น เนื่องจากการปะทะกับ
วัฒนธรรมตางๆ ประการที่สอง ที่สําคัญมากคือ ความขัดแยงระหวางชาติพันธุ ในเวลานี้
มีกระบวนการลอดรัฐ มีชาวตางชาติลอดเขามาอยูในประเทศไทย มีการอพยพแรงงานจาก
ประเทศอื่นเขาสูประเทศไทย พรอมกับมีการเคลื่อนยายวัฒนธรรมดวย
พหุลักษณะดานวัฒนธรรมกอใหเกิดปญหาในการจัดการศึกษาหลายประการ
ในประการแรก ระบบการศึกษาไทยจะปรับตัวอยางไรเพื่อรองรับพหุลักษณะทางวัฒนธรรม
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ประการที่สอง หากไมตองการพหุลักษณะทางวัฒนธรรม สมควรที่จะใชระบบการศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพหุลักษณะดังกลาวหรือไม และอยางไร ประการที่สาม จะจัดการศึกษาเพื่อลด
ความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมเพื่อการอยูรวมกันโดยสันติไดอยางไร ทายที่สุด การลอดรัฐ
ของแรงงานตางชาติทําใหมีความจําเปนในการจัดการศึกษาเพื่อชนกลุมนอยมากขึ้นหรือไม
ประเด็นที่สอง กระบวนการอัสดงคตานุวัตรมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาไทย
มากขึ้น (Westernization of the Thai Education System) สวนหนึง่ เปนผลจากการจัดระเบียบ
การคาบริการโดยเสรีภายใตองคการการคาโลก ซึ่งเกื้อกูลใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนในภาค
การศึกษา อีกสวนหนึ่งเปนความตองการของผูนํ าไทยที่อยากไดประโยชนจากกระบวนการ
โลกานุวัตร การเขามาของทุนสากล ประสานกับความตองการของผูนําไทย ทําใหอัสดงคต
ลักษณะของระบบการศึกษาไทยมีมากขึ้น คําถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบโรงเรียนไทยจะปรับตัว
อยางไรเพือ่ แขงขันกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติในอนาคต
กระบวนการโลกานุ วั ต รของระบบการศึ ก ษาแต เ ดิ ม ถู ก กํ าหนดโดยพลั ง
ทางการเมืองระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจสามารถแผขยายอํ านาจทางการเมืองไป
ครอบงําสังคมประเทศอื่นๆ ดวยการนําระบบโรงเรียนหรือระบบการศึกษาของตนไปฝงไวในดิน
แดนที่ เ ป น บริ ว าร ในป จ จุ บั น กระบวนการโลกานุ วั ต รของการศึ ก ษาถู ก กํ าหนดโดยอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจมากขึน้ เมื่อประเทศอังกฤษเปนผูนําระบบทุนนิยมโลก ระบบการศึกษาของอังกฤษ
แผ ไ ปทั่ ว โลก ระบบการศึ ก ษาของอั ง กฤษถู ก นํ าไปใช ใ นประเทศอาณานิ ค ม แม แ ต
จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย สมั ย แรกๆจั ด ระบบการศึ ก ษาแบบอั ง กฤษโดยพื้ น ฐาน
ส ว นมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร แ ละการเมื อ งจั ด ระบบการศึ ก ษาแบบฝรั่ ง เศสในตอนต น
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 สหรั ฐ อเมริ ก ากลายมาเป น ผู  นํ าโลก การจั ด ระบบการศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดปรับเปลี่ยนเปนระบบอเมริกัน รวมทั้งระบบโรงเรียนดวย ในอนาคต
การเปลี่ ย นแปลงผู  นํ าหรื อ ศู น ย อํ านาจในระบบทุ น นิ ย มโลกจะทํ าให ก ระแสโลกานุ วั ต รของ
การศึกษาเปลี่ยนแปลงดวย
ประเด็ น ที่ ส าม การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการสากลานุ วั ต รของภาษาโลก
(Internationalization of Global Languages) มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา แตเดิมความเปน
สากลของภาษาถูกกําหนดโดยปจจัยธรรมชาติ ดังเชนการเพิ่มขึ้นของประชากรและการอพยพของ
ประชากร ตอมาอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศมีความสําคัญในการกําหนดภาษาสากล
มากขึน้ ภาษาของประเทศมหาอํานาจมักจะเปนภาษาสากล อยางนอยที่สุดประเทศอาณานิคม
ตกอยูใตอิทธิพลของภาษาเมืองแม ระบบจักรวรรดินิยมจึงมีบทบาทในการกําหนดภาษาสากล
ดังกรณีภาษาละติน โรมัน สเปน ปอรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ในปจจุบัน
อํานาจทางเศรษฐกิจและเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจมีความสําคัญมากขึ้น

7
ภาษาอังกฤษจะยังคงสามารถธํารงความเปนสากลสืบตอไปไดตราบนานเทานาน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งเสริมสงความเปนสากลของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
การเติ บ ใหญ ท างเศรษฐกิ จของสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุนจะทํ าใหมีการใชภาษาจีน
และภาษาญี่ปุนแพรหลายมากกวาเดิม ภาษาอาหรับจะธํารงความเปนภาษาสากล เนื่องเพราะ
การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศที่ใชภาษาอาหรับสูงกวาประเทศอื่นๆ ในอีกดานหนึ่ง ภาษา
ฝรั่ งเศส เยอรมัน สเปน ปอรตุเกส และฮอลันดาจะสูญเสียฐานะสัมพัทธในกระบวนการ
สากลานุวัตรของภาษาโลก
ผลกระทบของกระบวนการสากลานุวัตรของภาษามีอยูอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ภาษาตางประเทศจะเขามามีอิทธิพลตอภาษาไทยมากขึ้น ภาษา
ไทยจะมีความเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น
ป ร ะ ก า ร ที่ ส อ ง ลั ก ษณะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องภาษาไทย ภาษาของ
ไมโครอิเล็กทรอนิกสจะเขามาปะปนในภาษาไทยมากขึ้น ภาษาไทยจะหวนสั้น คําบางคําถูกหั่น
ใหสนั้ ลง แนวความคิดวาดวยความสละสลวยของภาษาจะเปลี่ยนแปลงไป
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดระบบการศึกษาอยางไรทามกลางกระบวนการ
สากลานุวตั รของภาษาโลก ทางเลือกในประเด็นนี้มีอยูอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางหนึ่ง ไดแก
การเรงกระบวนการสากลานุวัตรของภาษาโลก ดวยการจัดการเรียนการสอนภาษาสากลในระบบ
โรงเรียน โดยเนนภาษาจีนและภาษาญี่ปุน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อีกแนวทางหนึ่ง ไดแก
การละเลยความสําคัญของภาษาสากล
ประเด็นที่สี่ การครอบงําของทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนวัฒนธรรม
จะกลายเปนทุนหลัก (Dominant Capital) ในอนาคต พัฒนาการของระบบทุนนิยมโลกเสริมสง
การแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคา (Commodification) อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมวัฒนธรรม
(Cultural Capitalism) กอเกิดและเติบโต ความสําคัญของทุนวัฒนธรรมมีมากขึ้นตามลําดับ
ทัง้ นีเ้ ปนผลจากอิทธิพลของของสื่อมวลชนโลก (Global Media) และกระบวนการสากลานุวัตร
ของการโฆษณา (Internationalization of Advertising) การเติบใหญของทุนวัฒนธรรมมีผล
ตอการเติบใหญของลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) กระบวนการแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคา
จะไมประสบความสําเร็จ หากประชาชนไมเพิ่มการใชจายในการบริโภค
คําถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดการศึกษาเพื่อลดทอนอิทธิพลของลัทธิบริโภค
นิยมไดอยางไรในโลกที่ทุนวัฒนธรรมเปนทุนหลัก
ประเด็นที่หา การทําลายจริยธรรมในการงาน (Work Ehtics) การหารายได
โดยไมตองใชหยาดเหงื่อมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการหารายไดจากการเก็งกําไร
ดังเชนการเก็งกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย อสังหาริมทรัพย ที่ดิน ตึกอาคาร คอนโดมิเนียม

8
ศิลปวัตถุหรือพระพุทธรูป จริยธรรมในการทํางานจะเสื่อมทรามลง การหารายไดอาจเปนไปโดย
ไมคํานึงถึงคุณธรรม คําถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดการศึกษาอยางไรเพื่อปลูกฝงจริยธรรม
ในการงานทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้
ประเด็นที่หก ความเปนสินคาของสรรพสิ่ง (Commodification) โลกกําลัง
เปลีย่ นใหทกุ สิง่ ทุกอยางกลายเปนสินคา แมแตบทสัมภาษณยังเปนสินคา งานวิจัยกําลังเปนสินคา
การใหคําปรึกษาเปนสินคา บริการการศึกษาจะยิ่งเปนสินคามากขึ้นในอนาคต กระบวนการ
ที่ทํ าใหสรรพสิ่งกลายเปนสินคาจะทํ าใหความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ในระบบการศึกษา ความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารยกําลังเปลี่ยนแปลงเปนความสัมพันธ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ครูอาจารยจะเผชิญกับเรื่องเหลานี้ไดอยางไร
ประเด็ น ที่ เ จ็ ด ความสั ม พั น ธ ภ ายใต ร ะบบอุ ป ถั ม ภ (Patron-Client
Relationship) กํ าลังแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธภายใตระบบพันธสัญญา (Contractual
Relationship) ความสัมพันธอยางไมเปนทางการ (Non-formal Relationship) กําลังแปรเปลี่ยน
เปนความสัมพันธอยางเปนทางการ (Formal Relationship) การทําสัญญาเปนหัวใจของนิติกรรม
นับแตสัญญาการจางงาน (Employment Contract) และสัญญาการประกอบการเกษตร
(Farming Contract) ไปจนถึงสัญญาการแตงงาน (Marriage Contract) ความสัมพันธภายใต
ระบบพันธสัญญากําลังรุกคืบเขาไปแทนที่ความสัมพันธภายใตระบบอุปถัมภในระบบการศึกษา
ไทย
4. บทสรุป
สั ง คมไทยอยู  ใ นวิ ถี แ ห ง การเปลี่ ย นแปลงท า มกลางกระแสโลกานุ วั ต ร การ
ปรับเปลีย่ นระบบการศึกษาเปนเรื่องจําเปนเรงดวน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาประโยชน
จากกระแสโลกานุวัตร หรือเพื่อตานทานกระแสโลกานุวัตร คําถามมีอยูแตเพียงวา เราจะปรับ
เปลีย่ นระบบการศึกษาอยางไร
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การวิ่งแขงทางการศึกษา2
เดื อ นเมษายน 2540 มาเยื อ นพร อ มกั บ ฤดู ก ารสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข า
มหาวิทยาลัยเหมือนเชนทุกป กอนหนานี้เดือนเศษ มีมหกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา เด็กนักเรียนไทยคุนเคยกับการเขาสูลูวิ่งแขงมาเปนเวลาชานาน บางลูมี
การแขงขันที่คอนขางเปนธรรม แตบางลูนอกจากตองแขงขันทางวิชาการแลว ยังตองแขงขัน
ดานอภิสทิ ธิด์ ว ย กวาที่จะหลุดเขาสูประตูมหาวิทยาลัยได ก็สะบักสะบอมหานอยไม
ในขณะที่ ก ารแข ง ขั น ในหมู  ผู  ต  อ งการบริ ก ารการศึ ก ษาเป น เรื่ อ งปกติ ส ามั ญ
การแขงขันในหมูผูผลิตกลับเปนปรากฏการณที่หาไดยาก อุตสาหกรรมการศึกษาเปนอุตสาหกรรม
ที่มีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) เพราะนอกจากรัฐบาลมีอํานาจผูกขาด
และกึ่งผูกขาดในการจัดการศึกษาระดับและประเภทตางๆแลว ยังมีการสรางทํ านบกีดขวาง
มิใหเอกชนเขาไปประกอบการ (Barriers to Entry) ไดโดยงาย มิไยตองกลาวถึงการควบคุม
อัตราคาเลาเรียนอีกดวย นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าของรัฐบาลทําใหสถานศึกษา
เอกชนเสียเปรียบ เพราะทําใหนักเรียนนักศึกษาแหเขาสถานศึกษาของรัฐบาล ทําใหสถานศึกษา
เอกชนเสียเปรียบ เพราะทําใหนักเรียนนักศึกษาแหเขาสถานศึกษาของรัฐบาล ทําใหสถานศึกษา
รัฐบาลมีโอกาสคัดเลือกนักเรียนนักศึกษากอนสถานศึกษาเอกชน กระนั้นก็ตาม โรงเรียนเอกชน
บางโรงเรียนสามารถผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวา โดยที่หลายตอหลายกรณี
ดีกวาโรงเรียนรัฐบาล ความขอนี้เปนจริงในระดับอุดมศึกษาดวย
ด ว ยเหตุ ที่อุ ต สาหกรรมการศึ ก ษามี ก ารแข ง ขั น ที่ ไ ม ส มบู ร ณ นี้ เ อง ความ
กระตือรือรนในการแขงขันมีอยางเจือจาง ความสํ านึกในการแขงขันจะมีอยางเขมขนเฉพาะ
โรงเรียนระดับนํ าทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล แตจิตสํ านึกในการแขงขันดังกลาวนี้เปน
จิ ตสํ านึกที่ผิด เพราะมุงแตการแขงขันในดานความสั ม ฤทธิผลทางการศึกษา (Academic
Achievement) โดยละเลยสัมฤทธิผลดานอื่นๆ ทุกปจะมีแตการใหความสําคัญแกขาวสารที่วา
นักเรียนโรงเรียนใดสอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนที่หนึ่งในสาขาวิชาและคณะตางๆ และโรงเรียนใด
มีนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยไดจํานวนสูงสุด ทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ แตโรงเรียน
มิไดมีหนาที่แตการประสาทวิชาความรูเทานั้น หากยังตองมีหนาที่ในการทําคนใหเปนคน และ
ในการผลิตพลเมืองดีของประเทศชาติอีกดวย
2

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 เมษายน 2540
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การเนนสัมฤทธิผลทางการศึกษา โดยละเลยการผลิตความเปนมนุษยและความ
เปนพลเมืองที่ดีของสังคมและของโลก ครอบงํ าการจัดการอุดมศึกษาของรัฐยิ่งกวาการศึกษา
ระดับอืน่ ใด นักเรียนที่กาวสูมหาวิทยาลัยของรัฐจะไดรับการปลูกฝงทั้งจากคณาจารยและรุนพี่ใหมี
ความภูมิใจในสถาบันของตน บางครั้งความภูมิใจแปรเปลี่ยนเปนความหลงสถาบัน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยของรัฐมีพลังการแขงขันในการผลิตความภูมิใจ แตกลับไมมีพลังการแขงขันในการ
ผลิตงานวิชาการ และไมมีจิตวิญณาณที่จะแขงขันกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบริการ
การศึกษา ในชัว่ เวลาอีกไมถึงสองทศวรรษขางหนานี้ มหาวิทยาลัยจะเปนสถาบันที่มีอายุ 100 ป
ในประเทศไทย แตจนบัดนี้ยังยากที่จะกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคํ าวา มหาวิทยาลัยใดเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University) ทีท่ าหน
ํ าที่ผลิตองคความรูในสาขาตางๆ
การขาดแรงกดดั น ให มี ก ารแข ง ขั น ในการผลิ ต งานวิ ช าการและการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของบริการการศึกษา แมจะมีรากเหงาทางประวัติศาสตร แตทําใหมหาวิทยาลัยมิอาจเปน
หัวหอกในการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายพรมแดนแหงความรูได เมื่อสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั ผลักดันใหมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rating System) เพือ่ กระตุนใหมีการ
แขงขันทางวิชาการ อันอาจมีผลกระทบตอความกาวหนาทางวิทยาการ ปฏิกิริยาของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐมีตางๆ กัน บางมหาวิทยาลัยเขารวมการจัดอันดับ โดยเห็นผลดีเปนดานหลัก
บางมหาวิ ท ยาลั ย ไม เ ข า ร ว มระบบดั ง กล า ว เพราะมองไม เ ห็ น อานิ ส งส ข องการจั ด อั น ดั บ
แตบางมหาวิทยาลัยอาจไมยอมเขารวม เพราะไมแนใจวาจะไดอันดับที่ไมทําให ‘ขายหนา’ หรือไม
แต ก ารจั ด อั น ดั บ เป น เกมในระบบทุ น นิ ย ม ถึ ง จะไม ช อบจนถึ ง ขั้ น ต อ ต า น
หากระบบทุนนิยมสุกงอม แรงตอตานนั้นยอมออนระโหย สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่เลนเกม
การจัดอันดับทางการศึกษา มีการจัด ‘อันดับ’ อาจารยดว ยการใหตําแหนงทางวิชาการ มีการ
จัดอันดับ ‘คุณภาพ’ ของงานวิชาการดวยการแจงนับความถี่ที่ถูกอางอิง งานวิชาการที่ถูกอางอิง
มากถือเปนงานวิชาการทีม่ ีคุณภาพสูง ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการจัดทําดัชนีการอางอิงงานวิชาการ
(Citation Index) เริม่ ดวยสาขาวิทยาศาสตร (Sciences Citation Index) ในป 2506 ตามมาดวย
สาขาสังคมศาสตร (Social Sciences Citation Index) ในอีกสิบปตอมา และทายที่สุดสาขา
มนุษยศาสตร (Arts and Humanities Citation Index) ในป 2518 นอกจากการจัดอันดับอาจารย
และคุณภาพของงานวิชาการแลว ก็ยังมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแงมุมตางๆ ดัชนีที่ใชในการ
จั ด อั น ดั บ บางดั ช นี มี ลั ก ษณะวั ต ถุ วิ สั ย (Objectivity) แต บ างดั ช นี ก็ เ จื อ ปนด ว ยดุ ล พิ นิ จ
(Subjectivity) ซึง่ กอใหเกิดวิวาทะไดมาก
การจัดอันดับเปนกลไกที่กระตุนใหมีการแขงขัน อันเปนหัวใจของระบบทุนนิยม
หากปราศจากการแข ง ขั น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ย อ มไม เ กิ ด ขึ้ น สํ าหรั บ
อุตสาหกรรมการศึกษา การแขงขันยังเปนจักรกลสํ าคัญของความกาวหนาทางดานวิทยาการ
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อีกดวยมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดไวในอันดับตํ่าๆ หรือตกอันดับจากปที่ลวงมาแลว ยอมถูกกดดัน
ใหปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มพูนคุณภาพของผลผลิต ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่อยูในอันดับสูง
ก็ตองพยายามธํารงตําแหนงสัมพัทธของตนไว การซื้อตัวอาจารยเปนหนทางหนึ่งในการปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิต หากมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการอันเลอเลิศ นอกจาก
จะเป น ประโยชน ต  อ การเรี ย นการสอนแล ว ยั ง เป น ประโยชน ต  อ การวิ จั ย อี ก ด ว ย การย า ย
มหาวิทยาลัยที่สังกัดในสหรัฐอเมริกาจึงเปนเรื่องปกติ เพราะตลาดอาจารยมหาวิทยาลัยนับเนื่อง
เปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่ง อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทางวิชาการยอมมีคาตัวสูง
ใครก็ตามที่มีผลงานถูกอางอิงบอยๆ ยอมเปนที่สนใจของมหาวิทยาลัยตางๆ Citation Index
มีสว นในการกําหนด ‘ราคา’ ของอาจารยมหาวิทยาลัยในตลาด
มหาวิ ท ยาลั ย ในยุ โ รปไม คุ  น เคยกั บ การจั ด อั น ดั บ และมั ก จะดู แ คลนระบบ
มหาวิ ท ยาลั ย อเมริ กั น ส ว นสํ าคั ญ เป น เพราะรั ฐ มี บ ทบาทหลั ก ในการจั ด การอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชนมีเปนสวนนอย ตอเมื่อลัทธิเสรีนิยมยุคใหม (Neo – Liberalism) ครอบงํา
กระบวนการกําหนดนโยบาย กลไกราคาถูกปลดปลอยใหมีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น
มหาวิทยาลัยตางๆตองดิ้นรนแสวงหาทรัพยากรทางการเงินของตนเอง โดยที่มิอาจนั่งรอเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลดังปางกอน การจัดอันดับกลายเปนกลไกสํ าคัญที่ใชในการสงเสริม
การแขงขัน สหราชอาณาจักรนับเปนอุทาหรณของความขอนี้
การจัดอันดับมิไดจํากัดเฉพาะสถาบันการศึกษาภายในประเทศเทานั้น หากยัง
กาวลวงไปจัดอันดับระหวางประเทศดวย การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการศึกษาระหวาง
ประเทศมีมานานนับทศวรรษแลว ผลการศึกษาลาสุดที่เรียกวา Third International Maths and
Science Study ( = TIMSS) มุง เปรียบเทียบความรูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของ
เด็กนักเรียนอายุ 13 ปจากประเทศตางๆ 41 ประเทศ ทั้งนี้โดยสุมตัวอยางเลือกโรงเรียนที่จะใช
ประเมิน ประเทศเหลานี้มีองคกรที่มีหนาที่พัฒนาการศึกษาเปนตัวแทนการประสานงานในการ
ประเมินผล ดังเชน National Foundation for Education Research ในสหราชอาณาจักรและ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย คะแนนดิบที่ไดจากการ
ประเมินผลแปลงเปนดัชนี โดยใหคะแนนถัวเฉลี่ยระหวางประเทศเทากับ 500
ผลการศึกษาของ TIMSS พบวา ในการประเมินความรูทางดานคณิตศาสตร
มีถงึ 13 ประเทศที่ไดคะแนนตํ่ากวาถัวเฉลี่ย (500) ในจํานวนนี้รวมสก็อตแลนต สเปน ปอรตุเกส
และโรมาเนียดวย โดยที่สหรัฐอเมริกาไดคะแนนเทากับถัวเฉลี่ยพอดี สวนการประเมินความรู
ดานวิทยาศาสตรมีถึง 14 ประเทศที่ไดคะแนนตํ่ากวาถัวเฉลี่ย ในจํานวนนี้รวมฝรั่งเศส เดนมารก
และเบลเยี่ยม อัฟริกาใตรงั้ ตําแหนงทายทั้งในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในขณะที่อาเซีย
ตะวันออกไดอันดับดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิงคโปร เกาหลีใต และญี่ปุน สําหรับประเทศไทยอยูใน
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อันดับที่ 20 ทางดานคณิตศาสตร (522 คะแนน) และอันดับที่ 21 ทางดานวิทยาศาสตร (525
คะแนน)
แมว าระเบียบวิธีการศึกษาของ TIMSS มีประเด็นที่วิพากษวิจารณไดมาก
ดุจเดียวกับ International Comparative Studies โดยทั่วไป แตนิตยสาร The Economist (March
29, 1997) ใหความสําคัญแกงานศึกษานี้ และถือเปนการจัด World Education League โดยที่
ประเทศตางๆ เขาสูลูวิ่งทางการศึกษาดุจเดียวกับการแขงขันฟุตบอลสโมสรใน Football League
รัฐบาลประเทศตางๆ มีปฏิกิริยาตอผลการศึกษานี้แตกตางกัน รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ
หลายประเทศรูสึกช็อกที่นักเรียนของตนไดอันดับตํ่า แตบางประเทศใชผลการศึกษานี้เปนฐาน
สําหรับการปฏิรูปการศึกษา ประธานาธิบดีวิลเลียม คลินตัน ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา
ทีเ่ รียกวา State of the Union ในเดือนกุมภาพันธ 2540 กลาวถึงผลการศึกษาของ TIMSS วา
เปนการกําหนดมาตรฐานโลก (World –class Standard) ซึ่งนักเรียนอเมริกันตองบรรลุใหได
สหรัฐอเมริกาไดอันดับตํ่าทั้งทางดานคณิตศาสตร (อันดับที่ 28) และวิทยาศาสตร (อันดับที่ 17)
การจั ด อั น ดั บ เป น กลไกที่ กํ าลั ง รุ ก คื บ เข า สู  ร ะบบการศึ ก ษา โดยที่ มี ทั้ ง การ
จัดอันดับภายในประเทศและระหวางประเทศ รัฐบาลนานาประเทศยอมรับวา การศึกษาเปน
จักรกลสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแขงขันในลูวิ่งทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเริ่มตน
ในหองเรียนของแตละประเทศ การจัดอันดับทางการศึกษาชวยสื่อสารสวนหนึ่งวา ใครจะเปน
ผูช นะในลูวิ่งทางเศรษฐกิจในอนาคต สงครามวอเตอรลแู พชนะบนสนามเด็กเลนของวิทยาลัยอีตัน
(Eton) ฉันใด สงครามเศรษฐกิจแพชนะในหองเรียนฉันนั้น
ณ บัดนี้ ประเทศตางในโลกมิไดวิ่งแขงในลูวิ่งทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเขาสู
ลูว งิ่ ทางการศึกษาอีกดวย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ระบบทุนนิยมโลกกดกันใหมีการแขงขัน
กันในทุกดาน
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ตารางที่ 1
คะแนนถัวเฉลี่ยจากการทดสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เด็กนักเรียนอายุ 13 ป
(คะแนนถัวเฉลี่ยระหวางประเทศ = 500)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

คณิตศาสตร
Singapore
South Korea
Japan
Hong Kong
Belgium (F+)
Czech Republic
Slovakia
Switzerland
Netherlands
Slovenia
Bulgaria
Austria
France
Hungary
Russia
Australia
Ireland
Canada
Belgium (W#)
Thailand
Israel
Sweden
Germany
New Zealand
England
Norway
Denmark
United States

วิทยาศาสตร
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
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
ที่มา
หมายเหตุ

วิทยาศาสตร
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

TIMSS รายงานโดย The Economist (March 29, 1977)
+ Flanders
# Wallonia

497
494
486
485
480
478
476
471
470
463
430
411
326
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โลกานุวัตร กลุมทุนอสังหาริมทรัพย กับการศึกษา3
การเติ บ โนของโรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ใ นสั ง คมไทยเป น
ปรากฏการณที่นาจับตามองอยางยิ่ง เพราะในไมชาไมนานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ
จะสามารถยึดกุมพื้นที่ในภาคการศึกษาในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในช ว งทศวรรษที่ ผ า นมานี้ (2538-2538) กระบวนการโลกานุวัตรไดสราง
ความตองการเรียนรูภาษาสากลเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณ ประกอบกับความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ช ว ยเพิ่ ม พู น อํ านาจซื้ อ ของชนชั้ น กลางอย า งสํ าคั ญ การส ง ลู ก หลานไปเรี ย นรู  ภ าษาสากล
ในตางประเทศในภาคฤดูรอนนับเปนปรากฏการณใหมอันควรแกการศึกษายิ่ง มิไยตองกลาวถึง
การสงบุตรธิดาไปศึกษาวิชาการในตางประเทศ ซึ่งมีกระแสเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ปรากฏการณ
เหลานีล้ ว นใหขอสรุปสําคัญวา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคมไทยตองการใหลูกหลานมีความรู
ติดตัว โดยที่สามารถอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษไดดวย
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งความต อ งการดั ง กล า วนี้ ก  อ ให เ กิ ด ผลกระทบ
หลายประการตอธุรกิจการศึกษา ในดานหนึ่งธุรกิจการจัดสงนักเรียนไปฝกอบรมภาษาอังกฤษ
ในภาคฤดูรอน รวมตลอดจนธุรกิจการจัดหาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในตางประเทศใหแก
นักเรียนไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว ในอีกดานหนึ่งการจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษากําลังขยายตัวตามไปดวย โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนปรับตัว
สนองตอบตอความตองการตลาดที่แปรเปลี่ยนไปนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเผชิญกับนโยบาย
การรัดเข็มขัดทางการคลังมาเปนเวลายาวนาน และมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน
ก็ ต  อ งสนองตอบความต อ งการของตลาดด ว ย โครงการการศึ ก ษานานาชาติ ค  อ ยๆผุ ด ขึ้ น
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยที่บางแหงประกอบธุรกิจการจัดสงนักเรียนไปศึกษาภาษาตางประเทศ
ในฤดูรอนดวย
ในขณะที่ภาคการศึกษาในสังคมไทยกํ าลังปรับตัวสนองตอบกระแสโลกานุวัตร
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกามีผลกดดันใหภาคการศึกษาไทย
แปรสภาพเป น ภาคเศรษฐกิ จ ที่ เ ป ด กว า งยิ่ ง ขึ้ น ความได เ ปรี ย บเที ย บในการผลิ ต สิ น ค า
หั ตถอุ ตสาหกรรมในประเทศเหลานี้กํ าลังลดนอยถอยลง โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การผลิตไปสูสังคม
3

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 28 กรกฎาคม 2538
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เศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) ดวยเหตุดังนั้น ประเทศอุตสาหกรรมเกา ซึ่งเปน
ประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน จึงพยายามผลักดันใหจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อใหมี
การคาบริการโดยเสรี บริการการศึกษาเปนบริการประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นในโครงสราง
การสงออก
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) และกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง
(Middle–income Countries = MICs) เปนเปาหมายสําคัญที่กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ตองการ ‘สงออก’ บริการการศึกษา เพราะทราบดีวา ประเทศเหลานี้มีอํานาจซื้อมากพอที่จะ
‘นําเขา’ ได ประเทศในโลกที่สามที่ยากจนกวานี้ลวนไมอยูในฐานะที่จะ ‘นําเขา’ บริการการศึกษา
เนือ่ งจากขาดอํานาจซื้อ การ‘สงออก’บริการการศึกษากระทําในหลายรูปแบบ รูปแบบที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายก็คือ การจัดหลักสูตรแบบ Sandwich Courses โดยใหนักศึกษาศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาทองถิ่น 2-3 ป แลวจึงไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของประเทศอุตสาหกรรมเกา 1-2 ป
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจากประเทศมหาอํานาจเขาไปรวมจัดโครงการการศึกษานานาชาติกับ
มหาวิทยาลัยทองถิ่น การจัดตั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติดูเหมือนจะเปนการตัดสินใจ
ขัน้ ตอนสุดทาย
กระบวนการอัสดงคตานุวัตรในภาคการศึกษาของไทย ( Westernization of Thai
Education) กําลังเปลีย่ นโฉมหนาไป สังคมไทยนําเขาระบบโรงเรียนจากอัสดงคตประเทศมากวา
ศตวรรษ เริ่มตนดวยระบบโรงเรียนแบบอังกฤษ และแแปรเปลี่ยนเปนระบบโรงเรียนแบบอเมริกัน
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในชั้นตน ประเทศมหาอํานาจมิไดคิดขายบริการการศึกษา
หากแตตองการใหไทยและประเทศดวยพัฒนาอื่นๆยอมรับระบบคุณคาและวัฒนธรรมตะวันตก
อันเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานที่มีผลกระทบยาวไกล ทั้งนี้ปรากฏวาประเทศมหาอํานาจ
ประสบความสํ าเร็ จ ในการฝ ง ระบบโรงเรี ย นแบบตะวั น ตกในสั ง คมไทยชนิ ด ที่ ห ยั่ ง รากลึ ก ยิ่ ง
ประเทศมหาอํานาจเพิ่งจะคิดขายบริการการศึกษาแกประเทศดอยพัฒนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการผลิตในประเทศมหาอํ านาจเอง กระบวนการแสวงหารายไดจากการขายบริการ
การศึกษาระหวางประเทศเริ่มตนดวยการผลิตภายในประเทศ แลวจึง ‘สงออก’ ไปยังประเทศโลก
ที่สามที่มีอํานาจซื้อ ตอเมื่อตลาดในโลกที่สามประเทศหนึ่งประเทศใดขยายใหญขึ้นจึงพิจารณา
ยาย ‘โรงงาน’ เขาไปผลิตในประเทศนั้นเสียเลย
การจัดตั้ง ‘โรงงาน’ ผลิตบริการการศึกษาในโลกที่สามโดยพื้นฐานแลวมิได
แตกตางจากการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆ เพราะตองมีการประมาณการรายไดและรายจาย
ทั้ ง ต อ งวิ เ คราะห จุ ด คุ  ม ทุ น และอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ กระแสการ
เคลื่อนยายหรือจัดตั้ง ‘โรงงาน’ เพือ่ ผลิตบริการการศึกษาในโลกที่สามจึงเกิดขึ้นอยางเอื่อยเฉื่อย
สวนหนึ่งเปนเพราะการจัดตั้ง ‘โรงงาน’ เพื่อการผลิตบริการการศึกษาตองใชทุนประกอบการ
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สูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกสวนหนึ่งเปนเพราะตลาด
ไมใหญพอ ดังนั้นประเทศมหาอํานาจจึงนิยม ‘สงออก’ มากกวาเขาไปลงทุนตั้ง ‘โรงงาน’ ในโลก
ที่สาม
กระแสการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ใ นสั ง คมไทยดู เ หมื อ น
จะแตกตางจากประเทศในโลกที่สามอื่นๆ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการลดการควบคุมและกํ ากับ
โรงเรียนนานาชาติ แผนการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติผุดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยที่มีทั้งโรงเรียน
ที่เพียงแตจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่จัดหลักสูตรแบบตะวันตก ในทํ านอง
เดียวกัน เมื่อรัฐบาลแยมประตูภาคการศึกษา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติก็พรั่งพรู
สูท บวงมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ The Nation (March 3, 1995) รายงานวา โครงการดังกลาวนี้
มีอยางนอย 14 โครงการ บางโครงการเริ่มเปนรูปราง เกือบทั้งหมดเปนธุรกิจรวมทุน (Joint
Venture) โดยฝ า ยไทยเป น ผู  จั ด หาที่ ดิ น และลงทุ น ในการสร า งตึ ก อาคารและสิ่ งอํ านวย
ความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ สวนมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนผูจัดการเรียนการสอนและกําหนด
มาตรฐานการศึกษา
ข อ ที่ พึ ง สั ง เกตก็ คื อ โครงการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ กื อ บทั้ ง หมด
ดําเนินการโดยกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองชวยใหภาพที่ชัดเจนวา เหตุใด
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติจึงผุดขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศใน
โลกทีส่ ามอืน่ ๆ ปรากฏการณดังกลาวนี้มิไดเกิดจากปจจัยผลักดัน (Push Factors) จากประเทศ
มหาอํ านาจเท า นั้ น กระแสโลกานุ วั ต รและการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งการผลิ ต ในประเทศ
มหาอํานาจไมเพียงพอที่จะอธิบายกระแสการจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ขยายตัว
อยางรวดเร็วในสังคมไทยไดทั้งหมด หากแตยังมีปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ภายในประเทศดวย
ไมเพียงแตความรุงเรืองทางเศรษฐกิจจะเพิ่มพูนอํานาจในการซื้อบริการการศึกษาตางชาติเทานั้น
ความพยายามในการแสวงหากํ าไรของกลุ  ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย มี ส  ว นสํ าคั ญ ยิ่ ง ในการดู ด ดึ ง
มหาวิทยาลัยตางชาติเขามารวมประกอบการในประเทศไทย
นับตั้งแตป 2528 เปนตนมา กลุมทุนอสังหาริมทรัพยเติบใหญอยางรวดเร็ว
เมื่อเทียบกับกลุมทุนในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู
(Bubble Economy) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็งกําไรซื้อขายที่ดิน การแตกทลายของฟองสบู
นับตัง้ แตป 2534 เปนตนมา เริ่มสรางปญหาแกกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนเหตุใหตองดิ้นรน
เพื่อความอยู รอด การชั ก จู ง ใหส ถาบัน การศึก ษาตา งประเทศเข า มารว มจัดตั้ง โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยนานาชาตินบั เปนมรรควิธีหนึ่งในการขยายฐานเศรษฐกิจของกลุมทุนดังกลาวนี้
การยกที่ดินเพื่อการจัดตั้งสถาบันการศึกษา โดยหวังผลใหที่ดินขางเคียงมีราคา
สูงขึ้นมิใชมรรควิธีใหมแตประการใด หากแตเปนมรรควิธีที่กลุมทุนอสังหาริมทรัพยเคยใชมาแลว
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เมื่อคราวจัดตั้งวิทยาเขตรามคํ าแหง 2 บริเวณถนนบางนา-ตราด กระแสโลกานุวัตรทํ าให
‘แบบจําลองรามคําแหง’ ยกฐานะเปนแบบจําลองระหวางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทําให
ทีด่ นิ มีราคาแพงขึน้ เปนอันมาก คาที่ดินจึงกลายเปนตนทุนสําคัญในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
กลุ  ม ทุ น อสั ง หาริ ม ทรัพ ยมิได ข ยายฐานเศรษฐกิจด ว ยการจั ดตั้ง โรงเรีย นและ
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ เ ท า นั้ น หากยั ง ผลั ก ดั น ให จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ใหม ด  ว ย กลุ  ม ทุ น
อสังหาริมทรัพยไมลังเลที่จะยื่นขอเสนอใหบรรดามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจัดตั้งวิทยาเขตใหม
ดวยการอุทศิ ทีด่ นิ ใหเปนจํานวนมาก ขอเสนอประเภทนี้ยื่นผานผูนําทองถิ่น นักการเมือง และผูนํา
รัฐบาลดวย แรงกดดันผานทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตใหมดังที่เปน
ขาวในเวลานีย้ ากที่จะปฏิเสธไดวามิใชผลงานที่กลุมทุนอสังหาริมทรัพยมีสวนรวมดวย
การอุ ทิ ศ ที่ ดิ น ให ท างราชการเพื่ อ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาโดยใช ชื่ อ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง นับเปนปรากฏการณที่ควรแกการจับตามาอง ในไมชาไมนาน
อาจมีโรงเรียนสวนกุหลาบ 12 โรงเรียนสตรีวิทยา 9 หรือโรงเรียนบดินทรเดชา 7 ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ทีด่ นิ ทีไ่ ดรบั บริจาคจากกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ความขอนี้มีนัยสําคัญวา ‘แบบจําลองรวมคําแหง’
ซึ่งยึดกุมพื้นที่บางสวนในภาคอุดมศึกษา กํ าลังขยายพื้นที่สูภาคมัธยมศึกษา โดยที่ในขณะ
เดียวกันก็กําลังคืบคลานสูภาคการศึกษาเอกชนดวย ดังปรากฏวา มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหง
ยอมรับทีด่ นิ จากกลุมทุนอสังหาริมทรัพยเพื่อขยายวิทยาเขต
ในขณะที่ก ลุ  ม ทุน อสัง หาริม ทรัพ ยกํ าลัง ยึดกุม พื้น ที่ในภาคการศึกษา ความ
กาวหนาของเทคโนโลยี่สารสนเทศจะมีผลใหกลุมทุนโทรคมนาคมแผอิทธิพลเขาสูภาคการศึกษา
ในอนาคต ทั้ ง นี้ มี ค วามเป น ไปได ที่ ก ลุ  ม ทุ น ทั้ ง สองจะประสานความร ว มมื อ ในการแสวงหา
ผลประโยชนจากภาคการศึกษารวมกัน
ขอที่พึงระวังก็คือ นโยบายการสงเสริมการศึกษาเอกชน ดังที่รัฐบาลดําเนินอยู
ในปจจุบัน อาจกลับกลายเปนการใหประโยชนหรือการสงเสริมทางออมในการเก็งกําไรซื้อขาย
ที่ดิน
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Sandwich Courses4
เมื่อผมไดยินชื่อ Sandwich Courses ครั้งแรกเมื่อเกือบสองปมาแลว (2535)
ใจผมนึกถึงการฝกอบรมการประกอบอาหารตามหลักสูตรคหกรรมศาสตร หากแตมาถึงบางออ
ในภายหลัง เวลานี้ Sandwich Courses กําลังแพรระบาดไปทั่วโลก ในอาเซียอาคเนย ‘หลักสูตร
แซนดวิช’ มาถึงมาเลเซียกอนประเทศอื่นใด แลวจึงระบาดสูประเทศไทยในภายหลัง
แต ‘หลักสูตรแซนวิช’ หาใชการฝกอบรมการประกอบอาหารไม หากทวาเปนการ
จัดหลักสูตรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยพื้นบานกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยมีขอตกลงวา
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย พื้ น บ า นจนถึ ง ครึ่ ง หลั ก สู ต รแล ว สามารถที่ จ ะศึ ก ษาต อ
ในมหาวิทยาลัยตางประเทศจนจบปริญญาได โดยที่ปริญญาบัตรที่ไดรับจะออกโดยมหาวิทยาลัย
ใด แลวแตจะตกลงกัน บางกรณีเปนปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพื้นบาน บางกรณีเปนของ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ และบางกรณีเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือก
ตามปกติ Sandwich เปนชือ่ อาหารที่เกิดจากการนําขนมปง 2 แผนหรือมากกวา
มาประกบกัน โดยที่มีเนื้อ เนยแข็ง และผักสอดอยูตรงกลาง อาหารที่ทํ าไดโดยงายและมี
คุณประโยชนนี้มีอายุประมาณ 200 ปเศษแลว คนแรกที่ริเริ่มทําแซนวิชก็คือ Fourth Earl of
Sandwich นามเดิม John Montagu ซึง่ มีอาชีพเปนนักการทูต ชื่อ Sandwich มาจากทานผูนี้
ดวยเหตุที่ Sandwich มีอายุประมาณ 200 ปแลว คําวา Sandwich จึงสอดแทรก
เขาสูภ าษาอังกฤษอยางแนบเนียน แมคําวา Sandwich จะเปนวิสามัญนาม แตในไมชาก็กลาย
เปนสามัญนาม โดยหมายถึงอะไรก็ตามที่ถูกประกบหรือขนาบทั้งสองดาน และทายที่สุดก็กลาย
เปนคํากริยา โดยหมายถึงอาการการสอดเขาสูสิ่งสองสิ่งที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะแตกตางกัน
ดวยเหตุที่คําวา Sandwich มีความเปนมาดังที่พรรณานาขางตนนี้เอง จึงมิใช
เรือ่ งนาประหลาดใจที่จะมีการใชชื่อ Sandwich Courses กับหลักสูตรการศึกษาระหวางประเทศ
ผมเขาใจวา Sandwich Courses ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยอังกฤษ การตัดทอน
เงินทุนทีใ่ หแกมหาวิทยาลัยในยุครัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher) ทําให
มหาวิทยาลัยอังกฤษจํานวนมากตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดทางการเงิน หนทางหนึ่งก็โดยการ
แสวงหานักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น การทํ าขอตกลง Sandwich Courses กับมหาวิทยาลัย
ในเครือจักรภพจึงปรากฏอยางแพรหลาย ในกรณีของมาเลเซียในปหนึ่ง ๆ นักศึกษามาเลยจํานวน

4

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2537
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นับพันเดินทางไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยอังกฤษภายใตขอตกลงวาดวย Sandwich Courses
ในไมชาการทําขอตกลงลักษณะนี้ขยายสูมหาวิทยาลัยนนอกเครือจักรภพอังกฤษ ไมเวนแมแต
สหรัฐอเมริกา แตการทําขอตกลง Sandwich Courses กับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยกัน ไมสทู ารายได
ํ
มากนัก เพราะมาตรฐานการศึกษาแตกตางกันไมมาก ยกเวนมหาวิทยาลัย
เกาแกที่ยังคงขายชื่อไดอยูบาง สวนใหญแลวขอตกลง Sandwich Courses มักจะทํากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศโลกที่สาม สวนสํ าคัญเปนเพราะนักศึกษาโลกที่สามตองการบริการ
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพดีกวาที่ไดจากมหาวิทยาลัยพื้นบาน มิหนํ าซํ้ าเปนเรื่องโกเกที่จะไดรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศอีกดวย
ป ญ หาทางการเงิ น ทํ าให ม หาวิ ท ยาลั ย ในอั ง กฤษลดความเข ม งวดในการรับ
นักศึกษาลงไปมาก มหาวิทยาลัยหลายแหงคิดคนหลักสูตรขึ้นมาจํานวนไมนอย เพียงเพื่อเปน
กลไกในการหารายได หลักสูตรการฝกอบรมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในภาคฤดูรอน แตในคณะ
และสาขาวิชาหลัก แมจะลดความเขมงวดในการรับนักศึกษา เนื่องจากตองการขยายปริมาณ
แตการจัดการศึกษาและการวัดผลยังคงเปนไปดวยความเขมงวด นโยบายของรัฐบาลเธตเชอร
ทีก่ ดดันใหบริการอุดมศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้นนี้ กอใหเกิดการวิพากษวิจารณโดยทั่วไป
ขอตกลง Sandwich Courses มิใชสินคาที่มหาวิทยาลัยอังกฤษผูกขาดการขาย
หากแตมหาวิทยาลัยอเมริกันดําเนินตามในมรรควิถีเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหไทย
กลายเปนตลาดสํ าคัญสํ าหรับการสงออกบริการอุดมศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแลว บรรดา
ผูบริหารมหาวิทยาลัยอังกฤษและอเมริกันพากันเดินทางมา ‘ตกเบ็ด’ หาลูกคาในประเทศไทย
ในชวงกลางเดือนสิงหาคมที่ผานมา ดร.ปเตอร นอรธ (Peter North) อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด ก็เขามาช็อปปง หาลูกคาไทย โดยที่มีแผนที่จะจาริกแสวงหาลูกคาในสิงคโปร มาเลเซีย
ฮองกง ไตหวัน และเกาหลีใตดวย
ในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง โครงสร า งการผลิ ต ของกลุ  ม ประเทศ
อุ ต สาหกรรมเก า ดั ง เช น ยุ โ รปตะวั น ตกและสหรั ฐ อเมริ ก า เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ภ าค
อุตสาหกรรมลดความสําคัญลง ในขณะที่ภาคบริการมีความสําคัญเพิ่มขึ้น ในวงวิชาการสังคม
วิทยากลาวถึงสังคมตะวันตกวาเปนสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม (Postindustrial Society) ในวงวิชา
การเศรษฐศาสตรมีขอสรุปทั่วไปแลววา กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาไดแปรสภาพเปนสังคม
เศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) เรียบรอยแลว ทั้งนี้ไมเพียงแตภาคบริการจะใหผลผลิต
มากกวาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเทานั้น หากยังเปนภาคการจางงานที่ใหญที่สุด
ในระบบเศรษฐกิจอีกดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนผลจากการสูญเสียความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการผลิตทางดานอุตสาหกรรม แตกลับมีความ
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ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตบริการ ดวยเหตุดังนั้น บริการจึงกลายเปน ‘สินคา’ สงออก
รายการสําคัญของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ทั้งมิใชเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกันกวา เหตุใด
บรรดาประเทศมหาอํานาจจึงพยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศไปในทาง
ที่จะใหมีการคาบริการโดยเสรี ดังจะเห็นไดจาการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay
Round)
ภายหลังการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization) ในวันที่ 1
มกราคา 2538 เปนที่คาดกันวา การคาบริการโดยเสรีจะเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในการ
จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ แมในขณะนี้(2537)ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สามารถใชอํานาจการตอรองที่เหนือกวาในการบีบใหประเทศคูคา
ในโลกที่สามเปดตลาดบริการอยูแลว
บริการการศึกษา ไมจําเพาะแตบริการอุดมศึกษา กําลังเปน ‘สินคา’ สงออกที่ทํา
รายไดแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาอยางสําคัญ ทั้งนี้ไมเพียงเพราะวา ประเทศที่พัฒนาแลว
เหลานี้สามารถผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพดีกวาเทานั้น หากยังเปนเพราะความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสริมความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ในการผลิตบริการการศึกษาอีกดวย ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่โรงเรียนนานาชาติและ
มหาวิทยาลัยนานาชาติกําลังผุดขึ้นในโลกที่สามราวกับดอกเห็ด
แต ก ารส ง ออกบริ ก ารการศึ ก ษาของกลุ  ม ประเทศอุ ต สาหกรรมเก า จํ าเป น
ตองคํานึงถึงอํานาจซื้อของลูกคา เพราะเจตนารมณของการสงออกอยูที่การแสวงหารายได ดังนั้น
การส ง ออกจึ ง มั ก จะจํ ากั ด เฉพาะกลุ  ม ประเทศโลกที่ ส ามที่ มี ฐ านะดี ดั ง เช น กลุ  ม ประเทศ
อุตสาหกรรมใหมในละตินอเมริกา (Latin American NICs) กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในอาเซีย (Asian NICs) และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs)
ดังเชนกลุมประเทศอาเซียนในปจจุบัน
ณ บัดนี้ ไทยกํ าลั ง เป นตลาดสํ าคัญที่รองรับบริการการศึกษาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลว ไมเพียงแตจะมีความพยายามในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติและมหาวิยาลัย
นานาชาติเพิม่ ขึน้ เทานั้น หากทวามหาวิทยาลัยไทยยังไดรับขอเสนอในการจัดหลักสูตร Sandwich
Courses จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลวอีกดวย มหาวิทยาลัยเอกชนมีแนวโนม
ที่จะตะครุบขอเสนอประเภทนี้ เพราะเปนการเพิ่มจุดขายใหแกตัวเอง สวนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ซึง่ ยังคงมีอาการลังเลในปจจุบันก็คงจะตองเจริญรอยตามในอนาคต เมื่อคนพบความเปนจริงที่วา
มหาวิทยาลัยของรัฐไมมีอะไรจะขายแลว
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ณ บัดนี้ กระแสโลกานุวัตรไมเพียงแตจะทําใหลักษณะความเปนสินคาของบริการ
การศึกษา (Commoditization) มีมากขึน้ เทานัน้ หากยังทําใหภาคการศึกษาเปนภาคเศรษฐกิจ
ที่ไรพรมแดนอีกดวย การทะลักเขามาของสถาบันการศึกษาตางชาติเปนเรื่องที่คาดการณได
ในอนาคตอันไมไกลนี้
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ภาษาตางประเทศในระบบโรงเรียน5
ข อดํ าริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เพื่อบังคับสอนวิชาภาษาตางประเทศทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สมควรที่จะมีการ
ถกอภิปรายอยางยิ่ง
ตามหลักสูตรการศึกษาในปจจุบัน ภาษาตางประเทศมิใชวิชาบังคับ จวบจน
ระดับมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในระดับประถมศึก ษา ภาษาอัง กฤษเปน วิ ช าเลื อ กนับตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จวบจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอเมื่อกาวสูระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จึงจะถูกบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษ และสําหรับสายภาษา นักเรียนจะถูกบังคับ
ใหเรียนภาษตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาษา
หลักสูตรภาษาตางประเทศดังที่กลาวขางตนนี้มีมาแตป 2521 และเขาใจวา
ส ว นหนึ่ ง เป น ผลจากข อ เสนอแนะของคณะกรรมการวางพื้ น ฐานเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในป 2517 คณะกรรมการดังกลาวมีความเห็นวา ไมควรบังคับใหเด็กเรียนภาษาตางประเทศ
เมือ่ อายุยงั นอยเกินไป เพราะการเรียนภาษาที่สองเมื่อยังเยาวอาจมีผลทางลบตอการพัฒนาทักษะ
และความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดวยเหตุดังนี้เอง หลักสูตรการศึกษาป 2521
จึงกําหนดใหเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยมิไดบังคับ เหตุที่มิไดบังคับ
สวนสํ าคัญอาจเปนเพราะปญหาการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษในชนบท อันเปนเหตุใหมิอาจ
จัดการเรียนการสอนได การที่หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายบังคับเรียนภาษาอังกฤษ โดยที่มิได
บังคับในระดับการศึกษากอนหนานี้นับวาไมสมเหตุสมผลอยางยิ่ง เพราะความรูภาษาอังกฤษ
ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมิใชความรูเบื้องตน หากแตตองมีพื้นฐานที่ดีพอสมควร
มากอนแลว เมื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนเสียเชนนี้ นักเรียน
ก็ตอ งถูกบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตตนโดยปริยาย แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตีตราวา
เปนวิชาเลือกก็ตาม
นอกจากนี้ ความหวั ง ดี ข องคณะกรรมการพื้น ฐานเพื่ อการปฏิ รูป การศึก ษา
ในขอทีไ่ มตองการเรงการเรียนภาษาตางประเทศเร็วจนเกินไป ก็ไมสมประโยชน ในเมื่อกระทรวง
ศึกษาธิการมิไดหามเรียนภาษาตางประเทศกอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 การณปรากฏวา โรงเรียน
เอกชนพากันสอนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นอนุบาลศึกษา และกลายเปนจุดขายสําหรับชนชั้นกลาง
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และชนชั้นสูง ในสวนโรงเรียนรัฐบาลนั้นเลา แมในชั้นแรกจะปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการโดยเริ่มสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แตดวยแรงกดดันจากผูปกครอง
ก็ขยายการสอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัดนี้ โรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานครจํ านวนมากเริ่มสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จะมีก็แตโรงเรียนรัฐบาลในชนบทเทานั้นที่ปฏิบัติตาม
นโยบายโดยเครงครัดเนื่องจากไมมีครูสอนนั่นเอง
กระทรวงศึ ก ษาธิการกํ าลังเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศ โดยให
เปนวิชาบังคับตั้งแตระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ดวยการบังคับเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตชั้นประถม
ศึกษาปที่1 เปนตนไป สํ าหรับระดับมัธยมศึกษา นอกจากบังคับเรียนภาษาอังกฤษแลวยังมี
ภาษาตางประเทศอื่นอีก 1 ภาษาเปนวิชาเลือกอีกดวย
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภาษาตางประเทศที่กลาวขางตนนี้ ซึ่งจะเริ่มใชบังคับ
ในปการศึกษา 2539 นั้น หามีผลกระทบตอนักเรียนในกรุงเทพฯ แตประการใดไม เพราะนักเรียน
ในกรุงเทพฯไมวาจะเปนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลลวนแลวแตเรียนภาษาอังกฤษมาแต
ประถมศึกษาแลวทั้งสิ้น ผลกระทบสําคัญจะตกแกนักเรียนในตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักเรียนในชนบทและในอําเภอที่หางไกล
ขอทีน่ า สังเกตยิ่งก็คือ กระทรวงศึกษาธิการกําลังปรับหลักสูตรภาษาตางประเทศ
เพือ่ ใหทันกระแสโลกานุวัตร โดยเกือบจะมิไดสนใจคําเตือนของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาที่วา การเรงเรียนภาษาตางประเทศเร็วเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ทักษะและความคิดสรางสรรค
ในโลกทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศรุดหนาอยางรวดเร็วและพลโลกมีการติดตอสัมพันธ
กันมากขึน้ ความรูภาษาตางประเทศเปนเรื่องจําเปนอยางมิอาจปฏิเสธได กระแสโลกานุวัตรทําให
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากขึ้น เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ โดยที่ในขณะเดียวกันภาษาบางภาษา
ก็มฐี านะสัมพัทธดขี นึ้ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาจีนและภาษาญี่ปุน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภาษาตางประเทศในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนเรื่องอันควรแกการสนับสนุน
แต ก ารพั ฒ นาทั ก ษะภาษาต า งประเทศของนั ก เรี ย นนั้ น มิ ใ ช ก ระทํ าด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น ลําพังแตการเปลี่ยนวิชาเลือกใหเปนวิชาบังคับ หรือการกําหนด
หลักสูตรเพือ่ ใหนกั เรียนรูภาษาตางประเทศมากกวา 1 ภาษา มิอาจดลบันดาลใหเกิดสิ่งที่ตองการ
ได การขาดแคลนครูภาษาตางประเทศยังเปนปญหารายแรงในชนบท โดยที่กําลังลามมาเปน
ปญหาในเขตเมือง และนับวันปญหามีแตจะเลวรายลง
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ผูที่มีความรูภาษาตางประเทศดีพอที่จะสอนผูอื่นไดนั้น
จะมีสักกี่คนที่จะอุทิศตัวประกอบอาชีพครูในสภาวะที่สถานภาพของอาชีพนี้ตกตํ่าตอไปเรื่อยๆ
รัฐบาลที่ผานมาไมเคยใหความสําคัญในการแกปญหานี้ ดวยโครงสรางอัตราเงินเดือนที่คอนขาง
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ตํ่า อาชีพครูไมสามารถดูดดึงทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพได ผูที่กาวสูอาชีพครูจึงเปนทรัพยากร
มนุษยทมี่ คี ณ
ุ ภาพรอง ๆ ลงไป แตสําหรับครูภาษาตางประเทศดวยแลว ปญหายิ่งเลวรายกวาปกติ
การเติบโตของภาคธุรกิจเอกขนทํ าใหมีความตองการผูรูภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
ในขณะเดียวกัน กระแสโลกานุวัตรก็กอใหเกิดความตองการเนียนรูภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้น
และนี่เองที่ทําใหสถาบันสอนภาษาตางประเทศผุดขึ้นเปนจํานวนมาก ระบบโรงเรียนไมเพียงแต
ต อ งยื้ อ แย ง ผู  รู  ภ าษาต า งประเทศกั บ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนเท า นั้ น หากยั ง ต อ งแย ง ชิ ง ครู ภ าษา
ตางประเทศกับสถาบันภาษานอกระบบอีกดวย และไมตองประหลาดใจเลยที่ระบบโรงเรียนเปน
ฝายพายแพ
หากต อ งการพั ฒ นาทั ก ษะภาษาต า งประเทศของนั ก เรี ย นจํ าเป น ต อ งมี แ ผน
ผลิตครูภาษาตางประเทศขนานใหญ ความสําคัญมิไดอยูที่ปจจัยเชิงปริมาณเทานั้น หากยังอยูที่
คุณภาพของครูดวย ขอเท็จจริงปรากฏวา นักเรียนที่ผานระบบโรงเรียนของไทย แมจะเรียนภาษา
อังกฤษถึง 12 ป บางคนถึง 16 ป แตก็ยังไมมีความรูภาษาอังกฤษชนิดที่ใชการได ทั้งนี้เปนผล
จากการมีครูที่ดอยคุณภาพและวิธีการสอนที่ไรประสิทธิภาพ ในสังคมเศรษฐกิจทุนนิยม กลไก
ราคาทําหนาทีจ่ ดั สรรทรัพยากรมนุษย ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
สูงจะถูกจัดสรรสูอาชีพที่ใหผลตอบแทนสูง ตราบเทาที่ยังไมมีการปรับโครงสรางอัตราผลตอบแทน
อาชีพครู ถึงจะเรงพัฒนาและผลิตครูภาษาตางประเทศมากเพียงใด ก็หาประโยชนอันใดมิได
เพราะท า ยที่สุดแลวกลับจะเปนการผลิตบุ คคลากรปอนภาคธุรกิจเอกชน เนื่องเพราะระบบ
โรงเรียนขาดแรงดึงดูดครูภาษาตางประเทศ
การขาดโอกาสในการเรี ย นภาษาต า งประเทศของเด็ ก นั ก เรีย นในชนบทเป น
เหตุปจจัยที่มีความสํ าคัญไมนอยในการสราง ‘วังวนแหงความยากจน’ เมื่อไมมีความรูภาษา
อังกฤษ การเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาก็เปนเรื่องยากยิ่ง ภาษาอังกฤษยังเปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตาย
ในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยอีกดวย นักเรียนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
จึ ง ได เ ปรี ย บนั ก เรี ย นจากชนบทและครอบครัว ยากจน เพราะอยู ใ นฐานะที่จ ะเลือ กโรงเรีย น
ที่เขมงวดภาษาอังกฤษได กวดวิชาได หรือแมแตไปเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศในภาค
ฤดู ร อนได เด็ก นั ก เรี ย นจากชนบทและครอบครัวยากจน เมื่อไมสามารถศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษาไดยอมยากที่จะเลื่อนชั้นในสังคมได นับวันภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในการจัดวางตําแหนงแหงหนของชนชั้นในสังคม
เมื่ อ กวา สามทศวรรษที่ แล ว ภาษาอัง กฤษเปน วิขาที่กอใหเกิดการตกซํ้ าชั้น
และการออกกลางคันในระดับอุดมศึกษาสูงมาก จนทบวงมหาวิทยาลัยตองเขาไปแทรกแซงขอให
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อลดการบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ยังผลใหอัตรา
การสําเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น บัดนี้ แมการบังคับเรียนจะลดลง แตนักศึกษาจํานวนมากเลือกเรียน
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ภาษาอังกฤษเปนวิชาโทโดยสมัครใจ จนบางมหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการอยางทั่วถึง แสดง
ใหเห็นวา นักศึกษาเหลานี้สนองตอบตลาดอยางดียิ่ง ในบางคณะและบางสาขาวิชา มีความคิด
ที่จะหันกลับไปบังคับเรียนวิชาภาษาตางประเทศอีก เพื่อใหนักศึกษาเขาสูกระแสโลกานุวัตรได
แตการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเชนนี้ยอมเบียดบังการศึกษาวิชาชํานัญพิเศษในสาขา มหาวิทยาลัย
อยูในฐานะที่จะพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษาไดดีกวาสถาบันระดับลางลงมา
และมหาวิทยาลัยมิควรปฏิเสธภาระหนาที่นี้ แตการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศมิจําตองบังคับ
และมิจํ าตองบรรจุไวใน หลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการนอกหลักสูตรสําหรับการนี้
ได ทั้งในภาคฤดูรอนและนอกเวลาเรียนปกติ
ณ บัดนี้ ระบบโรงเรียนของไทยกําลังปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตร ขอที่ตอง
ไม ลื ม ก็ คื อ การปรั บ ตั ว เข า สู  ก ระแสโลกานุ วั ต รมี ผ ลเสมื อ นหนึ่ ง การปรั บ ตั ว ตามกลไกราคา
หากปลอยใหระบบโรงเรียนปรับตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรอยางเต็มที่ ก็เทากับปลอยใหกลไก
ตลาดกําหนดชะตากรรมของระบบโรงเรียน แมวาระบบโรงเรียนมิอาจฝนกลไกตลาดในทุกทิศทาง
แตกห็ าควรตามใจตลาดในทุกเรื่องไม เพราะใชวากลไกตลาดจะกอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม
เสมอไปความลมเหลวในการทํางานของกลไกตลาดทําใหกระแสโลกานุวัตรพัดพาคนจนพนไปจาก
กระบวนการกํ าหนโยบาย ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาจะเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในการสรางปญหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต

ภาคที่สอง
ทุนนิยมการศึกษา
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ทุนนิยมการศึกษา1
ฤดูการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยกํ าลังผานพนไป ในอีกไมชา
ไมนานก็จะปรากฏผลการสอบ ซึ่งยอมตองมีคนสมหวังและคนผิดหวัง
ผมเฝามองชีวติ นักเรียนดวยความเปนหวงและกังวล ดุจเดียวกับพอแมโดยทั่วไป
ชีวิตนักเรียนเปนชีวิตแหงการแขงขันและนับวันความเขมขนของการแขงขันมีแตจะเพิ่มขึ้น ผมอด
รูส กึ ในใจมิไดวา พากผมตองสอบแขงขันในยุคสมัยนี้ ผมคงสอบเขามหาวิทยาลัยไมได เพราะผม
ไมมจี ติ วิญญาณแหงการแขงขันมากเทานักเรียนในยุคปจจุบัน
นักเรียนในยุคสมัยของผมมีชีวิตที่คอนขางสุขสบาย อยางนอยที่สุดก็ไมรูสึก
ถึงแรงกดดันของการแขงขัน นักเรียนที่มาจากชนชั้นกลางดุจเดียวกับผมคงมีความรูสึกไมตาง
จากผมมากนัก ผมยังจํ าไดดีวา นักเรียนรุนเดียวกับผมมีจํ านวนนอยนักที่ตองเรียนกวดวิชา
แตชวั่ เวลาเพียงสามทศวรรษ ชีวิตนักเรียนกลับกลายเปนชีวิตแหงการกวดวิชา การกวดวิชาเริ่มตน
ตัง้ แตชั้นอนุบาลศึกษาจนจรดชั้นอุดมศึกษา
นักเรียนเด็กเล็กที่พอแมตองใหเขา ‘โรงเรียนฝรั่ง’ ในระดับประถมศึกษาจําเปน
ตองกวดวิชา เพราะขอสอบคัดเลือกยากเกินกวาที่เด็กอายุ 5 – 6 ขวบจะทําได ขอสอบเลขคณิต
มีคําถามเกี่ยวกับการบวกลบเลขหลักพัน แมเมื่อเขาโรงเรียนไดแลว จะโดยการสอบเขาไดเอง
หรือโดยการจายเงินกินเปลาก็ตาม ก็ยังตองกวดวิชา เด็กบางคนตองไปถึงโรงเรียนแตเชาตรู
เพื่อเรียน ‘ซอมเสริม’ กอนเวลาเขาแถวเคารพธงชาติ
เมื่อจะจบประถมศึกษา ก็ตองเรียกกวดวิชาเพื่อสอบเขาโรงเรียนระดับมัธยม
ศึกษา ครัน้ จะเขามหาวิทยาลัย ก็ไมรอดพนการกวดวิชาอีกเชนกัน ผมเห็นนักเรียนบางคนวิ่งรอก
กวดวิชาอยางนาสงสาร บางคนกวดวิชาฟสกิ ซทรี่ าชดําเนิน เรียนวิชาเคมีที่สะพานควาย แตเรียน
ภาษาอังกฤษที่สยามสแควร
สปริตแหางการแขงขันในระบบการศึกษาทวีความเขมขนขึ้นเปนอันมากในชวง
เวลาสามทศวรรษที่ ผ  า นมานี้ ผมอดสงสั ย มิ ไ ด ว  า ปรากฏการณ ดั ง กล า วนี้ จํ ากั ด เฉพาะ
กรุ ง เทพมหานครและเขตเมื อ งอื่ น ๆ หรื อ ว า ลุ ก ลามไปสู  ช นบทแล ว อี ก ทั้ ง อดสงสั ย มิ ไ ด ว  า
ปรากฏการณดังกลาวนี้จํากัดเฉพาะแตชนชั้นกลางและชนชั้นสูงหรือไม
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ผมสั ง เกตเห็ น ว า ทั ศ นะของประชาชนเกี่ย วกับ การศึก ษาเริ่ มแปรเปลี่ยนไป
อยางสํ าคัญ ไมวาเราจะเห็นดวยกับแนวความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกหรือไม
ก็ตาม แตขอ เท็จจริงมีอยูวา ประชาชนคนไทยเริ่มยอมรับมากขึ้นวา การศึกษาเปนเรื่องของการ
ลงทุน ผูเปนพอแมจํานวนไมนอยยอมทุมการใชจายเพื่อการศึกษาของบุตรธิดา เพราะเชื่อวา
การศึกษาเปนเครื่องมือที่ชวยยกฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นับเปนเหตุปจ จัยสําคัญที่ผลักดันใหประชาชนมีความตองการบริการศึกษาเพิ่มขึ้น และนี่เองที่เปน
สาเหตุพื้นฐานที่ทําใหภาวะการแขงขันในระบบการศึกษาทวีความเขมขนยิ่งขึ้น แตความตองการ
บริการการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนี้มิไดเปนเพราะประชาชนเห็นอานิสงสของการศึกษามากขึ้นเพียง
ประการเดียวเทานั้น หากยังเปนเพราะนโยบายอัตราคาเลาเรียนของรัฐบาลดวย การที่รัฐบาล
เก็ บ ค า เล า เรี ย นตํ่ ากวา ต น ทุน การผลิ ตเปน อัน มาก ทั้ง ในระดั บมัธ ยมศึ ก ษาและอุดมศึก ษา
มีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) แกผูมีโอกาสรับบริการ
การศึกษาของรัฐ ประชาชนจึงแยงชิงกันที่จะรับเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ เพราะนโยบายคาเลาเรียน
อัตราตําทํ
่ าใหอัตราผลตอบแทนในการลงทุนดานการศึกษาสูงกวาปกติ
บริ ก ารการศึกษาในสังคมไทยแปรสถานะเปนสินคาอยางเห็นไดชัด บริการ
การศึ ก ษามิ ใ ช วิ ช าความรู  ที่ ถ  า ยทอดตามความพึง พอใจของผูท รงความรู อีก ตอไป หากแต
กลายเปน ‘สินคา’ ที่มี ‘การซื้อขาย’ กันในตลาด ความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารยมิใช
ความสัม พั น ธ ร ะหว า งผู รับ ความรู กับผูใหค วามรู  ซึ่ง ทั้งสองฝายตางตองมีวัตรปฏิบัติตอกัน
ตามจารี ตวัฒนธรรมแต โ บราณ หากแตคอยๆแปรเปลี่ ยนไปเปนความสัมพันธระหวางผูซื้อ
กับผูขาย และวัตรปฏิบัติกํ าลังแปรเปลี่ยนไปสูความสัมพันธบนพื้นฐานของสินคา ยิ่งระดับ
การศึกษาสูงมากเพียงใด การเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเห็นไดชัดเจนมากขึ้นเพียงนั้น แมภาพการ
เปลีย่ นแปลงดังกลาวนี้จะยังไมแผขยายไปสูชนบท แตก็เปนสิ่งที่คาดไดวาจะเกิดขึ้นในไมชานี้
เมื่ อ บริ ก ารการศึ ก ษาแปรสถานะเปน สิ น คา ผู บริโภคย อมตอ งการลักษณะ
ความหลากหลายของสินคา (Product Differentiation) แตสถาบันการศึกษาของรัฐมิอาจผลิต
บริการที่มีลักษณะหลากหลายไดมากนัก ตราบเทาที่ยังคงมีการควบคุมการผลิตอยางเขมงวด
แตเมื่อมีการผอนคลายการควบคุม สถาบันการศึกษาของรัฐจึงสามารถสนองตอบความตองการ
ของประชาชนผู บริโภคได ม ากขึ้น และด ว ยเหตุที่รัฐบาลควบคุ ม การจั ดการการศึกษาระดับ
อุดมศึกษานอยกวาระดับอื่นๆ มหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามาถผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
หลากหลายได โครงการจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษกําลังผุดขึ้นเปนดอกเห็ดในมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ เพือ่ สนองตอบความตองการของชนชั้นกลางที่มีอํานาจซื้อมากขึ้น โครงการ Mini MBA
อุบัติขึ้นเพื่อสนองความตองการของภาคธุรกิจเอกชน มิไยจะตองกลาวจะตองกลาวถึงสถาบัน
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เอกชนที่ก  อเกิ ดขึ้ น เพื่อจัดการฝกอบรมและการอภิปรายเพื่อสนองความตองการที่มีลักษณะ
หลากหลาย
ความต อ งการของผู บริโภคกํ าลัง กลายเปน ป จจัย สํ าคัญที่กํ าหนดโครงสรา ง
การผลิตในภาคการศึกษา ปรากฏการณดังกลาวนี้นับเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐาน เพราะ
แตเดิมนั้นรัฐทําตัวเปน ‘คุณพอรูดี’ โดยเปนผูกําหนดโครงสรางการผลิตของภาคการศึกษา บัดนี้
กลไกราคากําลังเขาไปแทนที่กลไกของรัฐ การผลิตบริการการศึกษากําลังแปรเปลี่ยนไปสนองตอบ
ผูมีอํ านาจซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจเอกชน สวนภาคประชาชนที่ขาดอํ านาจซื้อกําลัง
จะถูกทอดทิง้ หากรัฐบาลไมทุมทรัพยากรดานการศึกษาไปสูภาคประชาชนมากขึ้น
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บริการการศึกษาในฐานะสินคา2
สถานะของบริ ก ารการศึ ก ษากํ าลั ง เปลี่ ยนแปลงไปอยา งสํ าคั ญ ในท า มกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้
ในอดีตกาล การศึกษาเลาเรียนอาศัยวิธีการฝากตัวกับผูมีวิชา ไมวาจะเปน
ผูร หู นังสือ ชางฝมือ หมอพื้นบาน หรือผูมีวิชาอื่นใด เมื่อระบบโรงเรียนแบบตะวันตกยังไมเขามา
สยามประเทศ การศึกษาเลาเรียนกระทํากันในวัดหรือตามบานและสํานักของผูทรงความรู โดยที่
ผู ตองการวิชาตองปรนนิบัติรับใชผูมีวิชา การถายทอดวิขาเปนไปอยางไมมีระบบแบบแผน
ขึ้นอยูกับอําเภอนํ้าใจของผูมีวิชาวาจะยินดีถายทอดวิชามากนอยเพียงใด ในเมื่อวิชามิไดจารึก
เปนลายลักษณอกั ษร ความรูจึงไมแพรหลาย และผูมีวิชามักจะมีอาการหวงวิชาปรากฏอยูเนืองๆ
จนวิชาความรูบางอยางบางประการสูญหายไปตามมรณกรรมของผูมีวิชา
ความสัม พั น ธร ะหว า งผูมี วิช ากั บผูตอ งการวิช าเปน ความสัม พั น ธ ระหวางครู
กับศิษยในความหมายที่เขาใจกันแตดั้งเดิม กลาวคือ เปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่วิชาความรู
เปนแกนหลักในการเชื่อมสัมพันธ ในระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ ครูบาอาจารยเปนผูมีพระคุณ
เพราะเปนผูถ า ยทอดวิชาแกลูกศิษย โดยที่ลูกศิษยมีหนาที่ในการสนองคุณอาจารย การสนองคุณ
ปรากฏในรูปการปรนนิบิติรับใชอาจารยและจงรักภักดีตอผูเปนอาจารย ครูบาอาจารยมิได
เรียกรองผลตอบแทนในรูปตัวเงินใดๆ แมวาการถายทอดวิชาในบางกรณีมีจารีตธรรมเนียม
ที่ผูตองการวิชาตองจาย ‘คาขึ้นครู’ แตคาขึ้นครูหาไดเปน ‘ราคา’ ของบริการการศึกษาไม
เพราะเก็บเพียงนอยนิด และเก็บเพียงเพื่อใหมีความรูสึกวา การไดมาซึ่งวิชามิใชปราศจาก
หยาดเหงื่ อ แรงงานเสีย เลยที เ ดี ย ว กระนั้ น ก็ต าม สังคมไทยแตโบราณมิ ไดมี จ ารี ต การเก็ บ
ค า เล า เรี ย น อย า งน อ ยที่ สุ ด ไม มี จ ารี ต ที่ ค รู บ าอาจารยเ รีย กรอ งคา เลา เรี ย นจากผู  เ ปน ศิษ ย
การจาย ‘คาเลาเรียน’ เปนไปโดยสมัครใจที่ผูเปนศิษยเสนอแกครูบาอาจารย โดยที่ ‘คาเลาเรียน’
มิไดจา ยเปนตัวเงิน หากแตจายเปนสิ่งของดังเชนผลหมากรากไม อาหาร และสินคาหายากอื่นๆ
และอาจมิไดจายเมื่อเริ่มเรียนวิชา หากแตจายตามเทศกาล แมเมื่อไดวิชาแลว ผูเปนศิษยก็ยังให
สิง่ ของแกอาจารยเปนครั้งคราว
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การจายคาเลาเรียนเปนตัวเงินเปนปรากฏการณใหม ภายหลังการนําเขาระบบ
โรงเรียนจากตะวันตก แมในชั้นตนรัฐบาลมิไดเก็บคาเลาเรียนโดยตรง แตก็มีการเก็บ ‘คาเลาเรียน’
โดยออม ดวยการเก็บภาษีอากรเพื่อนํารายไดมาใชจายในการจัดการศึกษา มาภายหลังจึงไดมีการ
เก็บคาเลาเรียนโดยตรงจากผูรับบริการการศึกษา ยิ่งรัฐบาลขยายบทบาทในการจัดการศึกษา
มากเพียงใด และยิง่ การศึกษาเอกชนขยายตัวมากเพียงใด ปรากฏการณการเก็บคาเลาเรียนก็ยิ่ง
ขยายตัวมากเพียงนั้น นัยสําคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้ก็คือ การไดมาซึ่งบริการการศึกษา
ตองมีการจาย ‘ราคา’ ดังนัน้ บริการศึกษาจึงแปรสภาพเปนสินคามากยิ่งขึ้น
ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร บริการการศึกษามีสถานะเปนสินคามาตั้งแตตน
หาไดเปนปรากฏการณภายหลังการนํ าเขาระบบโรงเรียนจากตะวันตกไม เพียงแตการชํ าระ
คาเลาเรียนมีระบบที่แตกตางกัน ในอดีตกาล คาเลาเรียนชําระในรูปบริการแรงงานและสิ่งของ
(Payment in Kind) แตไดคอยๆพัฒนามาเปนการชําระในรูปตัวเงิน (Payment in Cash)
นั กเศรษฐศาสตรคงจะใหอรรถาธิบายวา การชําระคาเลาเรียนในรูปบริการแรงงานและสิ่งของ
ในอดีตกาลนัน้ เนื่องเพราะระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบการแลกของกับของ (Barter
Economy) ตอเมื่อพัฒนามาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
(Exchange Economy) คาเลาเรียนจึงชําระเปนตัวเงินมากขึ้น
ไมเพียงแตเงินเขามามีบทบาทในการถายทอดวิชามากขึ้นเทานั้น หากทวา
พฤติกรรมของผูมีวิชาก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญอีกดวย ในอดีตกาล ครูบาอาจารยไมเคย
ตอง ‘ขาย’ วิชา แตการเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับการที่รัฐบาลละเลยมิไดจัด
สวัสดิการแกผูมีอาชีพครูบาอาจารยอยางพอเพียง ครูจึงตองคิด ‘ขาย’ วิชา การสอนพิเศษ
หลังชัว่ โมงสอนตามปกตินับเปนอุทาหรณของความขอนี้ แตการสอนพิเศษเปนบริการที่ขายไดมิใช
เปนเพราะมีผูเสนอขายเพียงฝายเดียว หากแตตองมีผูเสนอซื้อดวย การสอนพิเศษจักตอง
เปนบริการที่มีลักษณะหลากหลาย (Differentiated Product) ทีใ่ หประโยชนแกผูเรียนคุมคากับ
ราคาทีต่ อ งจาย การซื้อขายบริการการสอนพิเศษจึงจะเกิดขึ้น
เมื่อครูคิด ‘ขาย’ วิชา ผลกระทบสํ าคัญยอมเกิดแกมาตรฐานทางจริยธรรม
เมื่อบริ ก ารการศึ ก ษาแปรสภาพเป น สิน คา มากยิ่งขึ้น ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยยอม
แปรเปลีย่ นไป จากความสัมพันธระหวาง ‘ผูให’ กับ ‘ผูรับ’ มาเปนความสัมพันธระหวางผูผลิตกับ
ผูบริโภค หรือผูขายกับผูซื้อ มาตรฐานทางจริยธรรมของครูแตดั้งเดิมเปนมาตรฐานที่กอเกิด
จากความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ร ะหว า งครู กั บ ศิ ษ ย เมื่ อ ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ อ  อ นตั ว ลง
เนือ่ งเพราะเงินเขามามีบทบาทในตลาดบริการการศึกษามากยิ่งขึ้น มาตรฐานทางจริยธรรมของครู
ยอมแปรเปลีย่ นไป ความดี ความงาม และความยุติธรรมจะคอยๆลดความสําคัญลงในฐานะที่เปน
รากฐานทางจริยธรรมของครู พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจะเขามามีบทบาทในการกําหนดบรรทัดฐาน
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ทางจริยธรรมของครูมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ครูจํ านวนมากมิไดใหคะแนนนักเรียน
ตามหลักคุณธรรม หากแตใหคะแนนนักเรียนตามหลักผลประโยชน กลาวคือ นักเรียนคนใดเรียน
พิเศษดวย ก็จะใหคะแนนสูง แตคนใดมิไดเรียนพิเศษดวยก็จะถูกกดคะแนน
ภาพของครู ใ นฐานะปู ช นี ย บุ ค คลได แ ปรเปลี่ ย นไปอย า งสํ าคั ญ แต เ ดิ ม ครู
สวนใหญไมตองดิ้นรนหารายได อยางนอยรายไดในการประกอบอาชีพครูมากพอที่จะมีมาตรฐาน
การครองชีพตามสมควร สังคมไทยจึงมีครูที่เปน ‘ผูค งแกเรียน’ และมีวัตรปฏิบัติอันงดงามจนไดรับ
ยกยองเปนปูชนียบุคคลได แตในปจจุบันการแสวงหาปูชนียบุคคลในระบบโรงเรียนเปนเรื่อง
ยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร เพราะบัดนี้ครูกํ าลังกลายสภาพเปน ‘ผูประกอบการทาง
วิชาการ’ (Academic Entrepreneur) ไมเพียงแตจะขายวิชาดวยมรรควิธีตางๆ เทานั้น หากยัง
เปนผูจัดบริการขนสงใหแกนักเรียนในโรงเรียน บางคนถึงกับเปนผูแทนขายสินคาในฐานะที่เปน
กลไกของระบบการขายโดยตรง (Direct Sale) และบางก็เปนผูขายกรมธรรมประกันชีวิตอีกดวย
ดวยเหตุที่รัฐบาลชุดแลวชุดเลานับตั้งแตหลังสงครามโลกครังที่สองเปนตนมา
มิไดสนใจปรับปรุงสวัสดิการของครู นับแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา จนเปนเหตุใหครู
ไมสามารถทานกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได ในดานหนึ่ง การขยายตัวของลัทธิ
บริโภคนิยม (Consumerism) มีสว นเรงเราความตองการใชจายในการบริโภคของครูอยางสําคัญ
แตในอีกดานหนึ่ง เงินเดือนครูมิไดปรับเพิ่มทันตอความตองการในการบริโภค ดวยเหตุดังนี้เอง
ครูจึงตองกลายเปน ‘ผูประกอบการทางวิชาการ’ ภาพลักษณของ ‘ผูประกอบการทางวิชาการ’
ปรากฏสูส ายตานักเรียนทุกเมื่อเชื่อวัน จนยากที่จะถือครูเปนปูชนียบุคคลอีกตอไป
แนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยม ประกอบดับจิตวิญญาณของ ‘ผูประกอบการ
ทางวิ ช าการ’ นั บ เป น เหตุ ป  จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ทํ าให บ ริ ก ารการศึ ก ษามี ส ภาพเป น สิ น ค า มากขึ้ น
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกา จนลักษณะของสังคมเศรษฐกิจ
แปรเปลี่ ย นจากสั ง คมอุ ต สาหกรรมมาเปนสั ง คมบริ ก ารมีสวนเรงความเปนสินคาของบริการ
การศึกษายิ่งขึ้นเพราะบัดนี้บริการการศึกษากลายเปนสินคาออกรายการสํ าคัญของประเทศ
อุตสาหกรรมเกาเสียแลว ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
พยายามผลั ก ดั น ให มี ก ารจั ด ระเบี ย บการค า ระหว า งประเทศเพื่ อ ให มี ก ารค า บริ ก ารโดยเสรี
การทะลุทลวงของระบบทุนนิยมโลกมีสวนทําลายกําแพงของภาคการศึกษา (Education Sector)
จนกลายเปนภาคเศรษฐกิจที่ไรพรมแดนเกือบโดยสิ้นเชิง
พลังเศรษฐกิ จทุน นิ ย ม ทั้ง ระดับโลกและระดับภายในประเทศ จะยังคงแผ
ขยายอิทธิพลในภาคการศึกษาตอไปในอนาคตเทาที่เห็น ผลที่ตามมาก็คือ ไมเพียงแตบริการ
การศึ ก ษามี ลัก ษณะความเป น สิน คา มากขึ้น เทา นั้น หากแตผ ลกระทบที่ สํ าคัญยิ่ง กว า ก็คือ
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ความเปนสาธารณะของสินคา (Publicness of Goods) ของบริการการศึกษาจะลดลง ในขณะที่
ความเปนเอกชนของสินคา (Privateness of Goods) มีมากขึ้น
การขยายบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษา ยอมทําใหบริการ
การศึกษาในสวนที่เปนสินคาเอกชนขยายตัว สถาบันการศึกษาเอกชนยอมผลิตบริการการศึกษา
สนองตอบผลประโยชน ส  ว นบุ ค คล (Private Benefits) ของผู บริโภค บริ ก ารการศึ ก ษา
ทีใ่ หประโยชนสังคม (Social Benefits) นอกเหนือไปจากผลประโยชนสวนบุคคล จะมีการผลิต
นอยกวาระดับที่เหมาะสม (Optimal Level) หากกลไกราคาครอบงําการจัดสรรทรัพยากรในภาค
การศึกษาเสียแลว ทรัพยากรยอมถูกผันไปใชในการผลิตบริการการศึกษาในสวนที่เปนสินคา
เอกชน และละเลยการผลิตสวนที่เปนสินคาธารณะ
ไม เ พี ย งแต น โยบายการถ า ยโอนการผลิตบริก ารการศึ ก ษาให แก ภาคเอกชน
(Privatization) จะมีสว นผลักดันใหลักษณะความเปนสินคาของบริการการศึกษามีมากขึ้นเทานั้น
นโยบายการจํ ากัดกํ าลังคนภาครัฐ ประกอบกับนโยบายการจํากัดทรัพยากรทางการคลังมีผล
ในการกดดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองขายสินคาดวย มหาวิทยาลัยของรัฐหลายตอหลายแหง
จํ าเปนตองแสวงหารายไดดวยการขายบริการอุดมศึกษามากขึ้น ความเปนสินคาของบริการ
การศึ ก ษาจึ ง ไม ไ ด เ ป น ผลจากการเติ บ ใหญ พ ลั ง เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มเท า นั้ น หากยั ง เป น ผล
จากนโยบายของรัฐดวย
ณ บัดนี้ ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยกําลังแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
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การศึกษาในฐานะสินคา :
พัฒนาการของทุนวัฒนธรรม3
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียกําลังหวั่นวิตกวา จํานวนนักศึกษา
ตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจะตกตํ่าลงในอนาคต บริการอุดมศึกษากลายเปน
‘สินคาออก’ สําคัญนับตัง้ แตป 2533 เปนตนมา ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
เริม่ เก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing) ในป
2533 ออสเตรเลียมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติ 154 ลานดอลลารออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นเปน
ประมาณ 1,000 ลานดอลลารออสเตรเลียในป 2539 ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ Agence FrancePresse (The Nation, March 18,1997)
ในประวัตศิ าสตรมนุษยชาติ รัฐบาลประเทศตางๆ มีบทบาทในการจัดการศึกษา
เพิม่ ขึน้ อยางมากเมื่อมีการกําหนดการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) โดยรัฐถือเปน
หนาที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลาแกประชาชน แมในการจัดการศึกษาที่สูงกวา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลยังจัดการศึกษาชนิดใหเปลาและกึ่งใหเปลาแกประชาชน
จนจบระดับอุดมศึกษา
บริการการศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การหันรัฐนาวาไปสูแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทํ าใหภาคเอกชน
มีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น ดวยเหตุดังนั้น จึงตองยอมใหเอกชนเก็บคาเลาเรียน
ในระดับทีเ่ กือ้ กูลใหการประกอบการอยูรอดได สถานศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
มีลกั ษณะเปนธุรกิจมากขึ้น
แมความเปนสินคาของบริการการศึกษาจะมีมากขึ้น แตประเทศตางๆมิไดคิด
หรือมีนโยบายที่จะผลิตบริการการศึกษาเพื่อการ ‘สงออก’ การ ‘สงออก’ บริการการศึกษา
หมายถึง การที่ มีนัก ศึ ก ษาต า งชาติเ ขา มาเรีย นหนั ง สือ ในสถาบัน การศึก ษาภายในประเทศ
ซึง่ กอใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Earnings) ทัง้ จากคาเลาเรียน
และคาครองชีพ

3

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 31 มี.ค. – 6 เม.ย. 2540
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การส ง นั ก เรี ย นไปศึ ก ษาต อ ต า งประเทศอย า งเป น กระแสเป น ปรากฏการณ
ของคริสตศตวรรษที่ 20 แมกอนหนานี้จะมีการศึกษาตอตางประเทศอยูบาง แตไมปรากฏเปน
กระแสประเทศที่ดอยพัฒนากวานิยมสงคนในประเทศไปศึกษาและเรียนรูวิทยาการในประเทศ
ที่เจริญกวา สวนใหญเปนขาราชการ หรือมิฉะนั้นก็เปนชนชั้นสูงที่มีฐานะดี การออกไปศึกษา
ตางประเทศจึงเปนมรรควิถีในการถายทอดวิทยาการระหวางประเทศ (Technology Transfer)
ในระบบจั ก รวรรดิ นิ ย ม ประเทศอาณานิ ค มนิ ย มส ง คนในประเทศไปศึ ก ษา
ในประเทศเมืองแม เยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษพากันเดินทางไปศึกษาตอ
ในประเทศอังกฤษ เชนเดียวกับเยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส โดยที่ประเทศจาว
อาณานิ ค มปฏิ บั ติ ต  อ คนในอาณานิ ค มเยี่ ย งคนในชาติ กล า วคื อ ได รั บ บริ ก ารการศึ ก ษา
เสมอเหมือนกันและไดรับการปฏิบัติเสมอเหมือนกันในเรื่องอัตราคาเลาเรียน สภาพการณเชนนี้
ยังคงดํารงอยูเมื่อระบบจักรวรรดิแตกสลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แมวา
ประเทศจาวอาณานิคมตองรับภาระในการจัดการศึกษาแกคนในอาณานิคม โดยเก็บคาเลาเรียน
ในอัตราตํ่าหรือไมเก็บเลย แตก็ไดประโยชนจากปรากฏการณสมองไหล (Brain Drain) เมื่อชนชั้น
มันสมองจากอาณานิคมอยูทํางานในประเทศเมืองแมหลังจากจบการศึกษา โดยไมกลับไปทํางาน
รับใชบานเกิดเมืองนอน
สหรัฐอเมริกานับเปนประเทศแรกที่มีการผลิตบริการการศึกษาเพื่อการสงออก
อยางเปนกิจจะลักษณะ ในระยะแรกเริ่มภายหลังจากที่ไดรับเอกราช สหรัฐอเมริกายังคงตอง
เอาแบบอยางอังกฤษในการจัดการศึกษา และเอาอยางเยอรมนีในการจัดการอุดมศึกษาในปลาย
คริศตศตวรรษที่ 19 ครั้นลวงเขาสูคริสตศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาเริ่มเปนตัวของตัวเองและ
กลายเปนแบบจําลองที่ประเทศอื่นตองเอาอยาง
ในระบบจั กรวรรดินิย ม ประเทศเมืองแมเ ปนแบบอยางในการจัดการศึกษา
ในประเทศอาณานิ ค ม ส ว นสํ าคั ญ เป น เพราะประเทศเมื อ งแม นํ าระบบโรงเรี ย นของตนไป
ขยายหนอในอาณานิคม ไมวาจะเปนอาณานิคมโดยนิตินัย (de jure Colony) หรืออาณานิคม
โดยพฤตินัย (de facto Colony) แตการขยายหนอนั้นไมเหมือนกับระบบโคลนนิ่ง เพราะ
ไม ส ามารถสร า งระบบโรงเรี ย นที่ มี ม าตรฐานเสมอเหมื อ นกั บ ในประเทศเมื อ งแม ภายใต
ความสัมพันธในระบบจักรวรรดินิยม ยอมมีอุปสงคในประเทศอาณานิคมที่จะศึกษาตอในประเทศ
เมืองแม ดวยความเชื่อที่วา บริการการศึกษาในประเทศเมืองแมมีคุณภาพและมาตรฐานดีกวา
แมวาเมื่อระบบจักรวรรดินิยมสลายตัว อุปสงคในการศึกษาตอในประเทศที่เคยเปนเมืองแม
ยังคงดํารงอยู
เมือ่ สหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นเปน ‘จาวโลก’ หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น ระบบ
จักรวรรดินิยมยุคเกาเสื่อมสูญไปมากแลว โดยระบบจักรวรรดินิยมยุคใหม (Neo-Colonialism)
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คืบคลานเขามาแทนที่ สหรัฐอเมริกาสรางเครือขาย ‘จักรวรรดินิยม’ กับประเทศตางๆในโลกที่สาม
และอาศัยความสัมพันธในฐานะ ‘จาวโลก’ นําระบบโรงเรียนแบบอเมริกันไปขยายหนอในประเทศ
ที่เปนบริวาร การขยายหนอระบบโรงเรียนแบบอเมริกันยอมกอใหเกิดอุปสงคในการศึกษาตอ
ในสหรัฐอเมริกา การจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกประชาชนในประเทศบริวารมีสวนเพิ่มพูน
อุปสงคดังกลาวนี้อยางมากดวย แตความตองการศึกษาตอในสหรัฐอเมริกามิใชปรากฏการณ
ธรรมชาติของระบบโลกที่สหรัฐอเมริกาเปนจาว (Pax Americana) เทานั้น หากเปนเพราะ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการในสาขาตางๆ ในสหรัฐอเมริกาอีกดวย
หากปราศจาการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการ ประเทศเมืองแมหรือประเทศ
ที่เปนจาวโลกยอมสิ้นมนตขลังในการดูดดึงนักศึกษาตางชาติ เมื่อระบบจักรวรรดินิยมสูญสลาย
หรือเมื่อความเปนจาวโลกเสื่อมสูญ
ด ว ยเหตุ ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าเลื อ กเดิ น เส น ทางเสรี นิ ย มในการจั ด การศึ ก ษาก อ น
ประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ และดวยระดับความเขมขนมากกวาประเทศมหาอํานาจอื่นๆ สหรัฐ
อเมริกาจึงกลายเปนประเทศแรกที่สงออกบริการการศึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะ ประเทศ
มหาอํานาจอื่นๆ เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาในภายหลัง
เหตุปจจัยที่ทํ าใหประเทศอุตสาหกรรมเกาหันมา ‘สงออก’ บริการการศึกษา
มากขึน้ เปนเพราะการสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการ
ผลิตดานหัตถอุตสาหกรรม แตยังคงสามารถธํ ารงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิต
ทางดานบริการ ซึ่งยังผลใหประเทศเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต จากสังคม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ไปเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy)
ยิ่งบริการการศึกษาดวยแลวยากที่จะสูญเสียฐานะความเปนผูนํา เนื่องจากฐานเทคโนโลยีและ
วิทยาการอันแข็งแกรงนั่นเอง
แตความตองการ ‘สงออก’ ของประเทศอุตสาหกรรมเกาไมพอเพียงที่จะทําให
การสงออกขยายตัว หากไมมีการขยายตัวของอุปสงคจากประเทศผูนําเขา ระบบจักรวรรดินิยม
ไดกอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศอาณานิคมเพื่อการศึกษาตอในประเทศเมืองแมฉันใด
ระบบจาวโลกก็กอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศบริวารเพื่อศึกษาตอในประเทศจาวโลกฉันนั้น
แตหนอของอุปสงคภายใตระบบความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวนี้แตโดยลําพัง ไมพอเพียง
ที่จะทําใหการผลิตบริการการศึกษากลายเปน ‘อุตสาหกรรม ‘ เพื่อการสงออกไปได หากมิได
การเกือ้ หนุนจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในโลกที่ ส ามในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในละติ น อเมริกาและอาเซียแปซิฟก มีสวนสํ าคัญในการเพิ่มพูนอุปสงค
การศึกษาตอในประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศแองโกลแซกซัน ไมวา
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จะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด กระบวนการโลกานุวัตร
ทําใหภาษาอังกฤษมีความเปนสากลมากกวาภาษาอื่นๆ ดวยเหตุดังนั้น กลุมประเทศแองโกล
แซกซันจึงสามารถ ‘สงออก’ บริการการศึกษาไดมากกวาประเทศอื่น ไมวาจะเปนฝรั่งเศส เยอรมนี
เนเธอรแลนด สเปน ปอรตเุ กส และญี่ปุน ทั้งนี้เพราะเหตุวา กลุมประเทศแองโกลแซกซันมีฐาน
ลูกคากวางขวางกวามาก ในขณะที่ประเทศที่มิไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักสวนใหญตองพึ่ง
ลูกคาจากอาณานิคมดั้งเดิม หรือมีเฉพาะแตลูกคากลุมยอย
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีลูกคาจากทุกมุมโลก โดยที่ละตินอเมริกา
เปนตลาดสําคัญของสหรัฐอเมริกาและอาณานิคมดั้งเดิมเปนตลาดสําคัญของสหราชอาณาจักร
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของอาเซียแปซิฟกทํ าใหออสเตรเลียและนิวซีแลนดมีตลาดสํ าหรับ
การ ‘สงออก’ บริการการศึกษา ในกรณีของออสเตรเลียนักศึกษาสวนใหญมาจากมาเลเซีย
สิงคโปร ฮองกง และอินโดนีเซีย แตความรูสึกเหยียดผิวที่มีมากขึ้นในหมูประชาชนชาวออสเตรเลีย
อาจทําใหกระแสนักศึกษาตางชาติที่หลั่งไหลสูออสเตรเลียลดลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมือ่ มีการหยิบยกการเหยียดผิวขึ้นมาเปนประเด็นทางการเมือง
บริการการศึกษาเปนสินคาวัฒนธรรม (Cultural Product) ชนิดหนึ่ง เมื่อรัฐบาล
สิ้นฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือกึ่งใหเปลาแกประชาชน หรือเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยสงเสริมใหเอกชนเปนผูผลิตมากขึ้น ลักษณะการเปนสินคา
ของบริก ารการศึ ก ษาย อมมี ม ากขึ้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาสะทอนใหเห็น
การเติบใหญของทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) อุตสาหกรรมการศึกษาแปรเปลี่ยนจากการ
ผลิตเพือ่ สนองตอบความตองการภายในประเทศไปเปนการผลิตเพื่อการสงออก
หากพิจารณาจากวัฏจักรผลผลิต (Product Cycle) อุตสาหกรรมการศึกษา
อยูใ นชวงการปรับเปลี่ยนจากการผลิตในประเทศเจาบาน ไปสูการผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ประเทศที่เปนตลาดสําคัญ แตระบบการโยกยายที่ตั้งโรงงาน(Relocation of Production)
ในกรณีของอุตสาหกรรมการศึกษายังปรากฏไมชัดเจน สวนหนึ่งเปนเพราะตลาดไมใหญพอ
อีก สว นหนึ่ ง เป นเพราะตนทุนของการยายโรงงานคอนขางสูง สิ่งอํ านวยความสะดวกที่เปน
โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (Academic Infrastructure) ดังเชนหองสมุดและหองทดลองปฏิบัติ
การตองอาศัยการลงทุนสะสมเปนเวลายาวนาน ในประการสําคัญ การศึกษาแตกตางจากสินคา
อื่นๆในดานคุณภาพและมาตรฐาน สินคาสวนใหญสามารถผลิตไดโดยมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน ไมวาจะผลินในโรงงานประเทศใด หากมีระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แตบริการการศึกษามีปญหาการควบคุมคุณภาพในการผลิต คุณภาพของบริการ
การศึกษา นอกจากจะขึ้นอยูกับคุณภาพของคณาจารย โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และปจจัย
นานัปการแลว ยังขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการอีกดวย ซึ่งยากที่จําลองแบบได
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ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การที่ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป ตนทุนการผลิต
สู ง เกิ น ไป และความยากลํ าบากในการควบคุมและรัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานของสินคา
ทํ าให ทุ น วั ฒ นธรรมในอุ ต สาหกรรมการศึ ก ษามิ ไ ด ข ยายตั ว ถึง ขั้น ยา ยโรงงานไปสู โ ลกที่ ส าม
การเปลีย่ นแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ก็คือ การประกอบธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) ระหวางกลุมทุน
วัฒนธรรมในโลกที่สามกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว รวมตลอดจนการทําสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) ระหวางมหาวิทยาลัยในโลกที่สามกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีตั้งแตความรวมมือทางวิชาการไปจนถึงการจัดการศึกษาในลักษณะ
Sandwich Courses
แมในระดับการผลิตเพื่อการสงออก ประเทศผูผลิตไมเพียงแตตองระมัดระวัง
ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของบริ ก ารการศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต เท า นั้ น หากยั ง ต อ งธํ ารงเสถี ย รภาพ
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอีกดวย หากเศรษฐกิจไรเสถียรภาพ อาทิเชน เงินเฟอสูงเกิน
ไป หรือเงินตราสกุลทองถิ่นมีคาแข็งตัว ยอมบั่นทอนฐานะการแขงขันของบริการการศึกษา
ที่ตองการสงออก เพราะทํ าใหตนทุนการนํ าเขาสูงขึ้น หากการเมืองไรเสถียรภาพ อาทิเชน
มีสงครามกลางเมืองก็ดี หรือสังคมมีความคุกรุนเนื่องจากมีความรูสึกชาตินิยมและการเหยียดผิว
อยางรุนแรงก็ดี ผู ‘นําเขา’ ในดินแดนโพนทะเลยอมไมเสี่ยงที่จะใหบุตรหลานเผชิญชะตากรรม
ในประเทศที่มีปญหาเสถียรภาพดังกลาวนี้

ภาคที่สาม
นโยบายการศึกษา

41

นโยบายการวิจัยและการพัฒนา
สําหรับประเทศไทยในอนาคต1
ผมอดรูสึกตื่นตาตื่นใจมิไดที่อยูในที่ชุมนุมผูเยี่ยมยุทธทั้งในสาขาวิทยาศาสตร
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ผูคนเหลานี้มาชุมนุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น
และประสบการณเกี่ยวกับระบบการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development – R&D)
ในประเทศตาง ๆ เพื่อกลั่นกรองหาบทเรียนสําหรับประเทศไทย ในการสัมมนาที่จัดโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยระหวางวันที่ 23-24 มิถุนายน 2537 ที่ผานมา
ผมไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ R&D ในประเทศไทยอยางนอย 3
ประการกลาวคือ
ประการแรก แมวา รัฐบาลจะมีแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนับตั้งแต
ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ2525 – 2529) เปนตนมา จนบัดนี้
มีแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวม 3 แผนแลว อีกทั้งรัฐบาลชุดแลวชุดเลาตางประกาศ
นโยบายการวิจัยและการพัฒนาอยางชัดเจน แตในชวงเวลากวาทศวรรษที่ผานมานี้ นโยบาย
ทีแ่ ทจริง (Real Policy) ยังหางไกลจากนโยบายที่ประกาศ (Nominal Policy) มากนัก รายจาย
ของรัฐบาลในดาน R & D ยังอยูในระดับตํ่ามาก แมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับตางๆไดกําหนด
เปาหมายรายจายรัฐบาลในดานนี้เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 0.75% ของ GDP ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) แตรายจายจริงของรัฐบาลในดาน R & D ยังคงอยูในระดับ 0.20%
ของ GDP ซึง่ เทียบมิไดกับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เกาหลีใตและไตหวัน ซึ่งอยูในระดับ 1-2% ของ GDP
ประการที่สอง บทบาทของภาคเอกชนในดานการวิจัยและการพัฒนาในประเทศ
ไทยมี อยู น  อ ยนัก ในบรรดาประเทศที่ มีค วามกา วหนา ทางดา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาคเอกชนลวนแลวแตมีบทบาทในดานการวิจัยและการพัฒนาอยางสําคัญ ในกรณีของเกาหลีใต
รายจายดาน R & D ของภาคเอกชนสูงถึง 85% ของรายจายดาน R & D ทัง้ หมด ในกรณี
ของไตหวันสัดสวนนี้สูงถึง 40% แตในกรณีของไทยอยูในระดับประมาณ 10% รัฐบาลไทยเอง
มิไดเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงมิไดมีมาตรการในการสงเสริมบทบาทของภาคเอกกชนอยางจริง
1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกใน ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2537
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จังการใชมาตรการดานภาษีอากรในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่งจะ
ปรากฏในเดือนมีนาคม 2537 สวนมาตรการททางออมอื่น ๆ ลวนแลวแตออนระโหยโรยแรง
ประการที่สาม รัฐบาลไทยมีองคกรดาน R & D อยางพรอมมูล ไมวาจะเปน
องคกรดานนโยบาย องคกรสนับสนุนการวิจัย และองคกรปฏิบัติการวิจัย ขอบกพรองมีอยู
แตเพียงวา เสนแบงระหวางองคกรเหลานี้ไมสูชัดเจน ความเห็นเกี่ยวกับองคกรดาน R & D ของ
รัฐบาลอาจจําแนกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งเห็นวารัฐบาลมีองคกรดาน R & D มากเกินไป จนทํางาน
ซําซ
้ อนและเหลื่อมลํ้ากัน แตอีกฝายหนึ่งเห็นวา ยิ่งมีองคกรดาน R & D มากเพียงใดจะยิ่งเปน
การดี ม ากเพี ย งนั้ น เพราะจะได ช  ว ยกั น คนละมื อ ละไม ใ นการผลั ก ดั น ความก า วหน า ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผมสดับตรับฟงการแสดงความเห็นในที่ประชุมการสัมมนาครั้งนี้ แลวไดขอสรุป
สําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
ขอสรุปที่หนึ่ง สังคมไทยเปนสังคมที่ไมมีวัฒนธรรมการวิจัย อยางนอยมิใช
วัฒนธรรมหลัก ความใฝรูของคนไทยจึงอยูในระดับตํ่า แมแตอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
ยังขาดฉันทะทางวิชาการ ความออนแอของวัฒนธรรมการวิจัยมีผลตอความกาวหนาทางวิชาการ
ทุกสาขาในประเทศไทยอยางสําคัญ และนับเปนอุปสรรคสําคัญที่สุดในการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ข อ สรุ ปที่ สอง การขาดแคลนนัก วิ จัยและกํ าลังคนในสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนปญหารายแรงยิ่งกวาการขาดแคลนเงินทุนวิจัย ในสาขาวิชาหลายตอหลายสาขา
แมจะมีเงินทุนวิจัย แตก็มีปญหาติดขัดที่ไมสามารถหานักวิจัยที่มีคุณภาพได การที่สังคมไทย
ไรวัฒนธรรมการวิจัยนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการพัฒนานักวิจัยอาชีพเปนไปไดยากยิ่ง
เพราะงานอาชีพอื่น ๆ มีโครงสรางสิ่งจูงใจที่มีแรงดึงดูดมากกวา
แมวา ผูค นจํานวนมากมีความเห็นรวมกันวา R & D เปนปจจัยสําคัญสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต แตก็ตกลงกันมิไดวา นโยบาย R & D ควรจะเปนอยางไร
เทาทีผ่ มสดับตรับฟงดู พอประมวลไดวา มีแนวทางที่แตกตางกันอยางนอย 3 แนวทาง
แนวทางที่หนึ่ง ผูคนจํ านวนไมนอยมีความเห็นวา รัฐบาลไทยควรจะกําหนด
นโยบาย R & D ในแนวทางทีเ่ กือ้ กูลใหระบบเศรษฐกิจไทยสามารถวิ่งไลกวดประเทศที่พัฒนาแลว
โดยเฉพาะอยางยิง่ กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย ดังนั้น จึงตองเชื่อมโยงนโยบาย R & D
เข า กั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม หากรั ฐ บาลสามารถกํ าหนดไดอยา งชั ด เจนว า
อุตสาหกรรมใดเปนอุตสาหกรรมที่จะรุงเรืองในอนาคต (Sunrise Industries) และสามารถกอผล
เชือ่ มโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ รัฐบาลก็ควรทุมการใชจายดาน R & D เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเหลา นี้ จนอยูใ นฐานะที่จะแขง ขัน กับประเทศอื่นๆในตลาดโลกได
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การเลือกอุตสาหกรรมที่จะสงเสริมจึงเปนหัวใจของแนวนโยบาย R & D ดังกลาวนี้ ตามแนวทางนี้
R & D เปนเพียงเครือ่ งมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อยกฐานะใหประเทศไทยเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหม
แนวทางที่สอง ผูคนจํานวนไมนอยอีกเชนกันที่มีความเห็นคัดคานการทุมการใช
จายดาน R & D เพือ่ เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม เพราะเล็งเห็นวา เสนทางการเปนประเทศ
อุตสาหกรรมใหมจะสรางภาวะทุกขเข็ญแกคนสวนใหญของประเทศ คนเหลานี้ยอมรับวา R & D
เปนปจจัยสํ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยอมรับอีกเชนกันวาจะตองเชื่อมโยง
นโยบาย R & D เขากับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ หากแตไมเห็นดวยกับการกําหนด
ยุทธศาสตรหลักเฉพาะแตการพัฒนาอุตสาหกรรมเพียงอยางเดียว ประเด็นความเห็นที่ขัดแยงกัน
จึงเปนประเด็นวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แมวาความเห็นในแนวทางนี้จะคอนขาง
หลากหลาย แตแนวทางที่เดนชัดแนวทางหนึ่งก็คือ การใช R & D เปนเครื่องมือในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยที่คําวา “ประชาชน” ในที่นี้มิไดจํากัดเฉพาะแตธุรกิจเอกชน
นโยบาย R & D จึงควรมุง ไปในดานการพัฒนาการเกษตร การปรับปรุงสภาพแวดลอม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมตลอดจนการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม
แนวทางที่สาม นักวิชาการบางคนมีความเห็นวา การทุมทรัพยากรดาน R & D
เพื่อการไลกวดทางเศรษฐกิจเปนเรื่องไมคุมคาและเปนไปไดยาก การดําเนินนโยบาย R & D
ในแนวทางที่หนึ่งนั้นตองเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ไมเฉพาะแตการขาดแคลนทุนวิจัยและการ
ขาดแคลนกําลังคนเทานั้น หากยังมีปญหาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและการพัฒนา (R & D
Infranstructure) อีกดวย การวิ่งไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียในดาน R & D
จึงเปนเรือ่ งยากยิ่ง ขอสําคัญก็คือ ความจําเปนในการวิ่งไลกวดในดาน R & D ในปจจุบันลดนอย
ลงเปนอันมาก เนื่องเพราะการซื้อขายเทคโนโลยีระหวางประเทศสะดวกและงายขึ้น นอกจากนี้
การเลือกประเภทอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาก็อาจผิดพลาดไดงาย เพระาการเติบโตของอุตสาหกรรม
ประเภทหนึ่งประเภทใดมิไดเปนผลจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลเทานั้น หากแตขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของบรรษัทระหวางประเทศอยางสํ าคัญ แมแตอุตสาหกรรมที่มีที่ทาวารุงเรือง
หากบรรษัทระหวางประเทศตัดสินใจยายโรงงานไปสูประเทศอื่น อุตสาหกรรมนั้นก็จะแปรสภาพ
เปนอุตสาหกรรมที่รวงโรย (Sunset Industries) ไดโดยงาย ในสภาพการณที่บรรษัทระหวาง
ประเทศแผอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในขอบขายทั่วโลกเชนนี้ การตัดสินใจ
ในการลงทุนของบรรษัทระหวางประเทศยอมมีผลตอการเคลื่อนยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ
ดวย ผูส นับสนุนแนวทางที่สามนี้ตองการใหรัฐบาลดําเนินนโยบาย R & D ในแนวทางที่ชุมชน
วิ ช าการและนั ก วิ ช าการในสาขาต า งๆก า วทั น ต อ ความก า วหน า ของวิ ท ยาการและตามติ ด
การเคลื่อนยายพรมแดนแหงความรูในทุกสาขาวิชา สวนเทคโนโลยีที่จํ าเปนใชวิธีการซื้อจาก
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ตางประเทศ ผูสนับสนุนแนวทางนี้เชื่อวา แนวนโยบาย R & D ดังกลาวนี้เปนแนวนโยบายที่เสีย
ตนทุนตํ่าและมีประสิทธิผลสูง อีกทั้งตระหนักดีวา ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดังทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบันนับเปนเรื่องยากอยางยิ่งที่ไทยจะไลกวดทันประเทศที่พัฒนาแลว หรือแมแต
กลุม ประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
วิวาทะวาดวยแนวนโยบาย R & D โดยพืน้ ฐานแลวเปนวิวาทะวาดวยยุทธศาสตร
การพัฒนา สภาพการณที่เปนอยูในปจจุบันมีแนวโนมที่รัฐบาลและเทคโนแครตจะเลือกแนวทาง
ทีห่ นึง่ ซึง่ ยอมหมายความวา ภาคประชาชนจะถูกทอดทิ้งมากขึ้น
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ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร?
ขอพิจารณาวาดวยการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา
ความเบื้องตน
กอนที่จะตอบคํ าถามวา รัฐบาลควรจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร คงตองตอบ
คําถามใหไดวา ในปจจุบันรัฐบาลจัดการศึกษาเพื่อใคร
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการไตบันไดดาราขึ้นสูยอดปรามิดการศึกษาดังที่เปนอยู
ในปจจุบัน ผูที่ประสบความสําเร็จในการไตบันไดสูระบบอุดมศึกษาสวนใหญมีฐานะปานกลาง
และฐานะดี สวนใหญประกอบอาชีพอื่นที่มิใชเกษตรกรรมและสวนใหญมีภูมิลําเนาในเขตเมือง
โดยเฉพาะอยางยิง่ กรุงเทพฯ ระบบการศึกษาที่จัดโดยรัฐบาลจึงเปนประโยชนแกกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ทั้งๆที่รัฐบาลมิไดจัดเก็บคาเลาเรียนในการศึกษาภาคบังคับ
และเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าสําหรับการศึกษาที่สูงขึ้น นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ามิไดกอใหเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และมิไดกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม หากกลายเปน
การใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) แกกลุมคนที่มีฐานะในสังคม
นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าในโรงเรียนรัฐบาลและการควบคุมอัตราคาเลาเรียน
ในโรงเรียนเอกชน ทําลายสิ่งจูงใจในการลงทุนในภาคการศึกษา เพราะอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในการประกอบการโรงเรียนเอกชนถูกกดใหตํ่ากวาที่ควร ผลที่ตามมาก็คือ ภาคเอกชนมิได
มีบ ทบาทในการจั ดการศึ ก ษาเทาที่ควร ระบบโรงเรียนปราศจากการแขงขันในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา
ดวยเหตุดงั นี้ จําเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา เพื่อ
ใหผูดอยฐานะในสังคมมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น เพื่อใหผูมีฐานะในสังคมรวมรับภาระใน
การจัดบริการการศึกษามากขึ้น เพื่อใหภาคประชาชนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู และเพื่อ
ใหภาคเอกชนแขงขันกับภาครัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น
1.

หลักการพืน้ ฐานของการปฏิรูปการศึกษา

การปฏิรปู การศึกษาจักตองมุงประโยชนของทวยราษฎร เมื่อมีการระดมความคิด
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว มีผูเสนอแนวความคิดการศึกษาเพื่อมวลชน
แตแลวกระแสความคิดการศึกษาเพื่อมวลชนก็ออนตัวลงตามกาลเวลา และเกือบมอดดับลง
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ในทีส่ ดุ ในเวลาตอมา ก็มีนักการศึกษาเสนอแนวความคิด “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” หรือที่ภาษา
อังกฤษเรียกวา Education for All
แตเมือ่ พิจารณาถึงขอจํากัดของรัฐบาลในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนขอจํากัด
ทางดานทรัพยากรทางการเงิน ขอจํ ากัดดานกํ าลังคน และขีดความสามารถของรัฐบาลเอง
ยอมเปนไปมิไดที่รัฐบาลแตโดยลํ าพังจะสามารถจัด “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” หากรัฐบาล
ยอมรับขอจํากัดของตนเอง ก็สมควรที่จะพิจารณารับหลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวล
ในการจัดการศึกษา” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา All for Education รัฐบาลจะตองเลิกผูกขาด
การผลิตบริการการศึกษา โดยในขณะเดียวกันตองสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน
เขามามีบทบาทรวมดวยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
การปฏิรปู การศึกษาโดยยึดหลักการ ‘การศึกษาเพื่อการศึกษา’ แตเพียงโสดเดียว
มิอาจเกื้อกูลใหประชาราษฎรเห็นอานิสงสของการศึกษาได สมควรที่รัฐบาลจักตองเนนหลักการ
‘การศึกษาเพื่อชีวิต’ การศึกษาจักตองเกื้อกูลใหประชาชนมีชีวิตที่ดี สามารถจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมที่เปนอยู และสามารถแกปญหาทุกดานที่เผชิญในชีวิตปจจุบันได ดวยเหตุดังนี้
นักการศึกษาจึงเสนอหลักการ ‘การศึกษาเพื่อแกปญหาทั้งมวล’ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา
Education for All Problems
หลักการพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา กลาวโดยสรุปก็คือ
(1) หลักการ “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” (Education for All)
(2) หลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา” (All for
Education)
(3) หลักการ “การศึกษาเพื่อแกปญหาทั้งมวล” (Education for All Problems)
2.

ผังประชาชน (People Mapping) กับผังโรงเรียน (School Mapping)

กอนที่จะลงมือปฏิรูปการศึกษา จําเปนตองเขาใจ “ผังประชาชน” (People
mapping) ในภาคการศึกษา
สังคมมนุษยทกุ สังคมลวนแลวแตมีการกําหนดผังประชาชน ผังประชาชนบงบอก
ตําแหนงแหงหนของประชาชนแตละหมูเหลาในสังคม บางครั้งปรากฏตัวตนในแผนที่ กลาวอีก
นัยหนึง่ ก็คอื มีพนื้ ทีท่ างกายภาพ ดังเชนผังประชาชนที่แสดงการตั้งถิ่นฐาน ปจจัยสําคัญที่กําหนด
การตัง้ ถิน่ ฐานของประชาชนมักจะเปนปจจัยทางดานชาติพันธุ วัฒนธรรม และภาษา รวมตลอด
จนนโยบายของรัฐในดานตางๆ ในบางกรณีผังประชาชนมิไดปรากฏพื้นที่ทางกายภาพที่ชัดเจน
ดังเชนผังประชาชนในโครงสรางอํานาจทางการเมือง
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ในทุกภาคสวนของสังคมมนุษยลวนมีผังประชาชนในมิติตางๆ ตางกันเพียง
ความชัดเจนของโฉมหนาทางกายภาพเทานั้น ผังประชาชนมิไดมีเฉพาะแตในเรื่องการตั้งถิ่นฐาน
หรือในเรื่องโครงสรางอํ านาจทางการเมืองเทานั้น หากยังมีผังประชาชนในภาคสาธารณสุข
ผังประชาชนในภาคการศึกษาและผังประชาชนในมิติอื่นๆ
วาจํ าเพาะผังประชาชนในภาคการศึกษา นโยบายการศึกษาของรัฐบาลเทาที่
ผานมามีสว นสําคัญในการกําหนดตําแหนงแหงหนของประชาชนแตละหมูเหลาในสังคม นโยบาย
ดังกลาวนี้มิไดใหโอกาสโดยเสมอภาคแกประชาชนในการรับบริการการศึกษาของรัฐ หากแตเปน
นโยบายที่มีความโนมเอียงที่จะใหประโยชนแกประชาชนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดีมากกวา
ผูที่มีฐานะยากจน ผังประชาชนในภาคการศึกษากอตัวขึ้นจากหลักการอันแฝงเรนของนโยบาย
การศึกษาดังกลาวนี้ ฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจตอรองทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่กําหนด
ผังประชาชนดังกลาวนี้
ประชาชนที่ไมมีโอกาสเขาสูระบบโรงเรียนและอยูนอกระบบโรงเรียน สวนใหญ
เป น ประชาชนที่ มี ฐ านะยากจนและอยู  ใ นชนบท โดยประกอบเกษตรกรรมเป น อาชี พ หลั ก
หากปราศจากแรงกดดันทางการเมือง ประชาชนกลุมนี้ยอมยากที่จะไดรับบริการการศึกษาจาก
รัฐบาล ฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจตอรองทางการเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญที่คัดคนเขาสูระบบ
โรงเรียน
ภายในระบบโรงเรียน ผังประชาชนยังคงถูกกําหนดโดยฐานะทางเศรษฐกิจและ
อํานาจตอรองทางการเมือง ประชาชนที่มีฐานะยากจนและประชาชนในชนบทอยางมากที่สุดก็ได
รับบริการการศึกษาภาคบังคับ ในระดับการศึกษาที่ยิ่งสูงขึ้นมากเพียงใด สัดสวนของนักเรียน
ยากจนและนักเรียนที่มาจากครัวเรือนเกษตรจะยิ่งตํ่ามากเพียงนั้น ในระดับอุดมศึกษา หากมิใช
เปนเพราะมหาวิทยาลัยตางๆ มีนโยบายรับนักเรียนจากชนบท มหาวิทยาลัยก็จะไมมีพื้นที่สําหรับ
นักเรียนทีม่ าจากครัวเรือนเกษตร กระนั้นก็ตามเกือบไมมีนักศึกษายากจนในมหาวิทยาลัยประเภท
จํากัดการรับเขาเลย เพราะนักเรียนยากจนถูกคัดออกไปแลวตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ภายในระบบโรงเรียน อํานาจทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดคุณภาพ
ของโรงเรียน โรงเรียนยิ่งอยูใกลศูนยอํานาจทางการเมืองมากเพียงใด ก็ยิ่งมีคุณภาพดีเพียงนั้น
เพราะสามารถดูดซับทรัพยากรในการจัดการศึกษาเกินกวาสัดสวนอันพึงได กลาวโดยทั่วไปแลว
โรงเรียนชัน้ ดีในกรุงเทพฯ มีคุณภาพดีกวาโรงเรียนชั้นดีในตางจังหวัด ภายในกรุงเทพฯเอง โรงเรียน
ในเขตรอบในของกรุงเทพฯมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนเขตชายขอบของกรุงเทพฯ ในสวนภูมิภาค
โรงเรียนในอําเภอเมืองมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนในอําเภอที่หางไกลตัวจังหวัด โรงเรียนที่อยูนอก
ตัวอํ าเภอมีคุณภาพดอยกวาโรงเรียนในตัวอํ าเภอ แมในหมูโรงเรียนในตัวจังหวัดดวยกันเอง
โรงเรียนในจังหวัดที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจมักจะมีคุณภาพดีกวาจังหวัดที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของจังหวัดสวนหนึ่งอาจเกิดจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
แตสวนสํ าคัญเปนเพราะความเอาใจใสในการพัฒนาของรัฐบาล โดยที่ความเอาใจใสในการ
พัฒนามิไดเสมอเหมือนกันหมดทุกจังหวัด ทายที่สุด โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยและ
สถาบันราชภัฏมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนโดยทั่วไป เนื่องเพราะอยูใกลศูนยอํานาจทางการเมือง
นัน่ เอง ดวยเหตุดงั นี้ ระยะหางจากศูนยอํานาจทางการเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดตําแหนง
แหงหนของโรงเรียนในผังโรงเรียน (school mapping)
เมื่อพิจารณาผังประชาชนควบคูกับผังโรงเรียนในภาคการศึกษา โดยใหนํ้าหนัก
กับปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางการเมืองมีขอเท็จจริงที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้
(1) โรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลางและ
กลุมคนที่มีฐานะดี ซึ่งสวนใหญประกอบธุรกิจการคา อุตสาหกรรม และรับราชการ สวนใหญ
มีภมู ลิ าเนาในกรุ
ํ
งเทพฯ
(2) โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดตางๆในสวนภูมิภาคถูกยึดกุมโดยผูมี
ฐานะในจังหวัดนั้นๆ
(3) โรงเรียนนอกเขตอําเภอเมือง รวมทั้งโรงเรียนในเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ
ถูกยึดกุมโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไป
(4) นอกภาคตัวเมือง (urban sector) ออกไป ไมมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
มีแตระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของประชาชนในชนบท สวนใหญยากจนและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
หากเขาใจผังประชาชนและผังโรงเรียนดังที่กลาวของตนนี้ ก็จะเห็นไดวา โรงเรียน
ที่มีคุณภาพซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใกลศูนยอํานาจทางการเมือง ถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่ไดเปรียบ
ในสังคม คุณภาพของโรงเรียนมีสหสัมพันธกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนักเรียน
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสยึดพื้นที่โรงเรียนที่มี
คุณภาพสูงมากเพียงนั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพดอยลงมาตกอยูในการยึดครองของกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดอยลงมา สวนกลุมคนที่ดอยโอกาสในสังคมไมมีพื้นที่ในระบบโรงเรียน
ทีจ่ ะยึดกุม
3.

กลุม เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา

ดังไดกลาวแลววา หลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา
ก็คอื การจัดการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education for All) แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีขอจํากัดตางๆ
รัฐบาลแตโดยลําพังมิอาจจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎรทั้งมวลได อีกทั้งไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุน
ใหรัฐบาลผูกขาดการจัดการศึกษาแตเพียงผูเดียว ดังนั้นจึงสมควรยึดหลัก ‘การมีสวนรวมของ
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สังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา’ (All for Education) ในการนี้จําเปนตองมีการแบงงานที่
เหมาะสมระหวางภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
จากขอพิจารณาวาดวยผังประชาชนในภาคการศึกษา ประชาชนที่ยากจนและ
ประชาชนในภาคเกษตรกรรมเปนกลุมคนผูดอยโอกาสในการศึกษา ซึ่งมิไดรับประโยชนเทาที่ควร
จากการขยายตัวของระบบโรงเรียนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยิ่งเมื่อลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม
(Neo-Liberalism) เขามามีบทบาทและอิทธิพลในการกํ าหนดทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งนโยบายการศึกษาดวยแลว กลุมคนผูดอยโอกาสเหลานี้มีแนวโนมถูกทอดทิ้ง
โดยระบบตลาดและกลไกราคามากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงสมควรที่รัฐบาลจักตองผันทรัพยากรการศึกษา
มุง สูก ลุมเปาหมายดังกลาวนี้
ในอี ก ด า นหนึ่ ง สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทยต อ งการความก า วหน า ทางเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได ก็ตองมีการ
พัฒนาชนชั้นมันสมองในสังคมไทย และมีนโยบายการวิจัยและการพัฒนา (Research and
Development) ทีแ่ จมชัดและเอาจริงเอาจัง
กลาวโดยสรุปก็คือ แมทวยราษฎรจะเปนกลุมเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
แตขีดจํากัดของรัฐบาลทําใหรัฐบาลมิอาจจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทั้งมวลแตโดยลําพัง ดังนั้น
รัฐบาลจึงควรจํากัดเปาหมายในการจัดการศึกษาเฉพาะคนจนและคนเกง โดยที่ในขณะเดียวกัน
ก็ ต  อ งส ง เสริ ม ให ภาคธุ รกิ จ เอกชนและภาคประชาชนเขา มามีสว นรว มในกระบวนการปฏิ รูป
การศึกษาดวย
4.

ผังประชาชนกับบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึกษา

เมื่อจํ ากัดบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึกษาสําหรับคนจนและคนเกงแลว
ขั้นตอไปก็ตองพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา หากพิจารณาจากผังประชาชนในภาค
การศึกษาเปนหลักแลว แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีอยูอยางนอย ๒ แนวทาง คือ
แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดผังประชาชนในระบบโรงเรียนเสียใหม โดยให
โรงเรียนรัฐบาลรับเฉพาะนักเรียนยากจนและนักเรียนเกงโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนฐานะ
ปานกลางและฐานะดีที่มิใชนักเรียนเรียนเกง ผันไปสูโรงเรียนเอกชน ซึ่งตองเสียคาเลาเรียน
ตามอัตราตลาด ยุทธวิธีของแนวทางนี้ ก็คือ การรื้อผังประชาชนที่เปนอยูในปจจุบัน แลวกําหนด
ผังประชาชนขึ้นใหมตามกลุมเปาหมายที่เลือก แตผังประชาชนที่ดํารงอยูกอเกิดจากโครงสราง
อํ านาจทางการเมื อ งในสั ง คม การรื้ อ ผั ง ประชาชนตามยุ ท ธวิ ธี นี้ จึ ง ขั ด ต อ โครงสร า งอํ านาจ
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ทางการเมือง และยากที่จะสําเร็จ เพราะจะถูกคัดคานจากชนชั้นกลางและผูที่มีฐานะดีในสังคม
ซึง่ มีอทิ ธิพลทางการเมืองอยางสูง
แนวทางที่สอง ไดแก การยอมรับผังประชาชนดังที่เปนอยูในปจจุบัน แลวใช
มาตรการทางการคลังและการเงินเปนเครื่องมือในการแกปญหาความไมเปนธรรมและความ
ไมเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยพยายามผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียนเทาที่
จะเปนไปได
แนวทางที่สองมีลักษณะคอยเปนคอยไป และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
มากกวาแนวทางแรก ขอเสนอตอไปนี้เปนไปตามแนวทางที่สอง มาตรการทางนโยบายที่สําคัญ
มีอยูอยางนอย 3 มาตรการ คือ
(1) นโยบายอัตราคาเลาเรียน
(2) การจัดทุนการศึกษา
(3) นโยบายงบประมาณ
4.1 นโยบายอัตราคาเลาเรียน
นโยบายอัตราคาเลาเรียนตํ่าเปนนโยบายหลักของรัฐบาลไทยมาเปนเวลาชานาน
กระนั้นก็ตาม นโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตไมกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเปนธรรมในสังคมเทานั้น หากยังซํ้ าเติมใหสถานการณเลวรายลงไปอีกดวย ทั้งนี้
เพราะเหตุ ว  า ระบบโรงเรี ย นตามผั ง ประชาชนในป จ จุ บั น ถู ก ยึ ด กุ ม โดยกลุ  ม ชนที่ มี ฐ านะ
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ประชาชนที่ดอยฐานะถูกคัดออกจากระบบโรงเรียน สวนที่
เล็ดลอดเขาสูระบบโรงเรียนได มักจะไมสามารถไตบันไดการศึกษาไปสูยอดปรามิดการศึกษาได
โดยตองตกบันไดการศึกษาเมื่อยางสูระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น จึงจําเปนตองทบทวนนโยบาย
อัตราคาเลาเรียน ขอที่พึงพิจารณามีอยูอยางนอย ๓ ประการ
ประการแรก หากรัฐบาลยอมรับหลักการการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการ
จัดการศึกษา (All for Education) รัฐบาลจะตองไมควบคุมอัตราคาเลาเรียนในสถาบันการศึกษา
เอกชน เพื่อสงเสริมใหเอกชนลงทุนในภาคการศึกษา แตการปลอยใหอัตราคาเลาเรียนลอยตัว
เพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอในการดึงดูดเงินลงทุนเขาสูภาคการศึกษา ตราบเทาที่รัฐบาล
ยึดกุมนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า ความแตกตางของอัตราคาเลาเรียนระหวางสถาบันการศึกษา
เอกชนกับสถาบันการศึกษาของรัฐ หากยิ่งมีมากเพียงใด ยอมทําใหความตองการเขาสถาบัน
การศึกษาของรัฐยิ่งมีมากเพียงนั้น จนทายที่สุดความตองการดําเนินนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า
ไมสมประสงค เพราะจะมีการประมูลเพื่อเขาสถาบันการศึกษาของรัฐดวยการใหเงินบริจาค ดังนั้น
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รัฐบาลจักตองละทิ้งนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า เพราะไมเพียงแตไมเกื้อกูลตอการสงเสริมการ
ลงทุนของเอกชนในภาคการศึกษาเทานั้น หากยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
อีกดวย
ประการที่สอง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าที่ดําเนินมาแตอดีตมิไดคํานึงถึง
ประโยชนสวนบุคคล (private benefit) ที่นักเรียนนักศึกษาไดรับจากการศึกษา หากรัฐบาล
มีทรัพยากรไมจํากัด รัฐบาลยอมอยูในฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือเก็บคาเลาเรียน
ในอัตราตําทุ
่ กระดับและทุกประเภทได แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีทรัพยากรอันจํากัด การจัดการศึกษา
ชนิดใหเปลาหรือเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าจึงทําไดจํากัด รายจายในการจัดการศึกษาของรัฐบาล
เปนประโยชนตอประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ การขยายบริการการศึกษา
และการเพิ่มพูนคุณภาพของบริการการศึกษาถูกจํ ากัดตามไปดวย การเขยิบอัตราคาเลาเรียน
เปนหนทางหนึง่ ในการผอนคลายขีดจํากัดทางการคลังของรัฐบาล ทั้งนี้โดยยึดหลักการที่วาผูไดรับ
ผลประโยชนจากบริการการศึกษาของรัฐ จักตองมีสวนรวมรับภาระรายจาย แตการศึกษามิได
ใหประโยชนเฉพาะบุคคลเทานั้น หากยังเปนประโยชนตอสังคม (social benefit) ดวย โดยที่
มากนอยแตกตางไปตามระดับและประเภทของบริการการศึกษา การกําหนดอัตราคาเลาเรียนของ
รัฐบาลจึงควรพิจารณาจากสัดสวนระหวางผลประโยชนสวนบุคคลเทียบกับผลประโยชนของสังคม
อัตราคาเลาเรียนควรผันแปรตามสัดสวนดังกลาวนี้ หากผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งมีมากเพียงใด
ก็ควรทีจ่ ะเก็บคาเลาเรียนในอัตราสูงมากเพียงนั้น ในทางกลับกัน หากผลประโยชนที่สังคมไดรับ
ยิ่งสูงมากเพียงใด อัตราคาเลาเรียนก็ควรจะยิ่งตํ่ามากเพียงนั้นหรือไมมีการเก็บเลย การไมเก็บ
คาเลาเรียนเลย ยอมมีนัยวาประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระในการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล ในกรณีสดุ โตงอีกดานหนึ่ง การเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย (Full-cost
Pricing) ยอมมีนัยวา ผูรับบริการการศึกษาเปนผูรับภาระรายจายแตเพียงผูเดียว โดยที่สังคม
มิไดมสี ว นรวมรับภาระดวย การเก็บคาเลาเรียนในอัตราดังกลาวนี้ควรจะกระทําก็ตอเมื่อการศึกษา
ระดับหรือประเภทนั้นมิไดใหประโยชนแกสังคมเลยมีจําเพาะแตประโยชนสวนบุคคลเทานั้น
ประการที่ ส าม การกํ าหนดอั ต ราค า เล า เรี ย นในโรงเรี ย นรั ฐ บาลที่ ผ  า นมา
มิไดคานึ
ํ งถึงผังประชาชนในระบบโรงเรียน ดวยเหตุที่คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลแตกตางกันมาก
และโรงเรียนที่มีคุณภาพถูกยึดครองโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม
ในขณะเดียวกันประชาชนที่ดอยฐานะมิอาจไตบันไดการศึกษาโดยตลอดรอดฝงได จึงสมควร
ทีจ่ ะกําหนดอัตราคาเลาเรียนตามผังประชาชน หากยอมรับหลักการดังกลาวนี้ อัตราคาเลาเรียน
ในเขตในของกรุงเทพฯ ควรจะสูงกวาเขตชายขอบกรุงเทพฯ อัตราคาเลาเรียนในตางจังหวัดควร
จะตํ่ากวากรุงเทพฯ อัตราคาเลาเรียนในอําเภอเมืองและอําเภอที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจควรจะสูง
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กวาอําเภอทีห่ า งไกล ในเขตที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไมควรเก็บคาเลาเรียนทั้งในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา
ดวยการผสมผสานหลักการกําหนดอัตราคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับกับ
หลักการเก็บคาเลาเรียนตามผังประชาชน แนวทางในการปฏิบัติก็คือ การศึกษาในระดับที่สูงกวา
ควรจะเก็บคาเลาเรียนสูงกวาระดับการศึกษาที่ตํ่ากวาทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ การศึกษา
สายวิชาชีพควรจะเสียคาเลาเรียนสูงกวาสายวิชาการในระดับการศึกษาเดียวกัน
แนวทางปฏิบัติอีกประการหนึ่งก็คือ การยึดรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว
(government current expenditure per student) เปนตัวแปรนโยบาย (policy variable) หาก
คาเลาเรียนเทากับรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว ยอมมีนัยวารัฐบาลใหเงินอุดหนุนรายจาย
ในการลงทุน (government capital expenditure)
(1) ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยประเภทจํากัดจํานวนการรับเขาควรจะเก็บ
คาเลาเรียนไมนอยกวา 100% ของรายจายในการดําเนินงานตอหัว โดยในสาขาวิชาชีพอัตรา
คาเลาเรียนควรจะสูงพอที่จะครอบคลุมรายจายในการดําเนินงานกับบางสวนของรายจายในการ
ลงทุน
(2) ในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ โรงเรียนในเขตในของกรุงเทพฯ ควรเก็บคา
เลาเรียนไมนอ ยกวา 75% ของรายจายในการดําเนินงานตอหัว ในเขตที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไมเก็บคาเลาเรียน
(3) ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับไมเก็บคาเลาเรียน
4.2 การจัดสรรทุนการศึกษา
เมื่อรัฐบาลปลอยใหคาเลาเรียนลอยตัวในสถานศึกษาเอกชน และเขยิบอัตรา
คาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยยึดหลักการที่วาผูไดประโยชนจากการจัดการศึกษาของรัฐบาล
จัก ต อ งร ว มรับภาระรายจ า ยมากขึ้ น การดํ าเนิน นโยบายตามแนวทางดั ง กลา วนี้ยอมทํ าให
ประชาชนผูย ากจนเดือดรอน ดังนั้นจึงตองวางระบบในการจัดสรรทุนการศึกษา และโดยที่คนจน
และคนเกงเปนกลุมเปาหมายตามขอเสนอนี้ ทุนการศึกษาจึงมุงจัดสรรใหแกคนจนและคนเกง
การจัดระบบทุนการศึกษาจักตองดําเนินการกอนการปรับนโยบายอัตราคาเลาเรียน
ทุ น การศึ ก ษาควรจะมี จํ านวนเงิ น มากพอที่ จ ะเกื้ อ กู ล ให นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา
เลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับขอจํากัดทางการเงิน ทุนการศึกษาควรจะ
ครอบคลุมรายการตอไปนี้
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(1) คาเลาเรียน ทุนการศึกษาจะตองใหคาเลาเรียนในระดับสูงพอที่จะใหผูรับทุน
เลือกเขาสถานศึกษาเอกชนได
(2) คาครองชีพ ซึ่งรวมคาอาหารและคาเดินทาง
(3) คาที่อยูอาศัย
(4) คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา
(5) คาเครื่องแตงกาย
(6) คารักษาพยาบาล โดยอาจจัดระบบการประกันสุขภาพสํ าหรับนักเรียน/
นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาล
สํ าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ยากจน ทุนการศึกษาจักตองครอบคลุมถึงคาเสีย
โอกาสทีเ่ กิดจากการเรียนหนังสือหรืออีกนัยหนึ่ง รายไดอันพึงไดหากเขาสูตลาดแรงงาน แทนที่จะ
เขาสูระบบโรงเรียน (earnings foregone)
ในการใหทุนการศึกษารายการตางๆ ใหจายเปนตัวเงินเฉพาะคารักษาพยาบาล
จายเมื่อเจ็บปวย หรือจายเขาระบบการประกันสุขภาพ และเฉพาะคาเลาเรียนใหจายเปนคูปอง
การศึกษา (education voucher) ผูรับทุนมีเสรีภาพในการเลือกสถาบันการศึกษา โดยไมถูกบังคับ
และไมถูกจํากัดใหเลือกเฉพาะสถานศึกษาของรัฐบาล สถาบันการศึกษาที่ไดรับคูปองการศึกษา
จากนักเรียนทุนก็จะนําคูปองนั้นเบิกเปนเงินจากหนวยงานของรัฐตอไป เงื่อนไขสําคัญในการนี้
ก็คอื สถานศึกษาของรัฐบาลจะปฏิเสธไมรับนักเรียนทุนของรัฐบาลมิได แตเงื่อนไขนี้ไมควรบังคับ
ใชกับสถานศึกษาเอกชน
4.3 นโยบายงบประมาณ
รัฐบาลจักตองปรับนโยบายงบประมาณเพื่อเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียน ในดาน
หนึ่งรัฐบาลควรผลักดันใหโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นคาเลาเรียนและดูดซับเงินบริจาคจากผูปกครอง
ประชาชนทีย่ ดึ กุมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งสวนใหญเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะไดมี
สวนรับภาระรายจายเพิ่มขึ้น ในอีกดานหนึ่งรัฐบาลควรผันงบประมาณดานการศึกษาจากเขต
ที่รุงเรืองไปสูเขตที่ดอยพัฒนา ดวยการลดงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตที่รุงเรือง และเพิ่มงบ
ดําเนินงานตอหัวในเขตดอยพัฒนา เขตที่ยิ่งดอยพัฒนามากเพียงใด ควรจะไดรับจัดสรรงบดําเนิน
งานเพิม่ มากเพียงนั้น
การจัดสรรงบลงทุนก็ควรยึดหลักการเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนดวย สํ าหรับ
สถานศึกษาในเขตทีร่ ุงเรือง รัฐบาลควรจัดสรรงบลงทุนดวยอาคารสถานที่เปนหลัก สวนงบลงทุน
ในดานครุภณ
ั ฑและอุปกรณการศึกษา ใหยึดหลักเงินอุดหนุนสมทบ (matching grant) กลาวคือ
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ผูป กครองตองรับภาระรายจายสวนหนึ่ง โดยรัฐบาลรับภาระสวนที่เหลือ สัดสวนการรับภาระขึ้นอยู
กับนโยบายที่กําหนด โดยพิจารณาจากฐานะของผูปกครอง โรงเรียนที่ผูปกครองฐานะดีสัดสวน
การรับภาระงบลงทุนของรัฐบาลจะตํ่า และจะสูงในกรณีกลับกัน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณดังกลาวนี้ มิไดมีผลในการเกลี่ย
คุ ณ ภาพระหว า งโรงเรี ย นรั ฐ บาลด ว ยกั น เท า นั้ น หากยั ง เป น การเปลี่ ย นแปลงผั ง โรงเรี ย น
อยางสํ าคัญอีกดวย โรงเรียนที่อยูหางจากศูนยอํ านาจทางการเมืองแตกตางกันจะไดมีความ
แตกตางในดานคุณภาพนอยลง
5.

การมีสว นรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา

ความจํากัดดานทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี และความไรประสิทธิภาพของระบบ
ราชการก็ดี ทํ าใหการผูกขาดในการจัดการศึกษาของรัฐบาลไมเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม
สมควรทีจ่ ะระดมสรรพกําลังของคนในชาติมาใชประโยชน นอกจากนี้ การศึกษายังเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหาของสังคมอีกดวย การดึงสังคมโดยสวนรวมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
จึงเปนยุทธศาสตรที่เหมาะสม มาตรการที่พึงพิจารณามีอยูอยางนอย ๓ ประการคือ
(1) การสงเสริมภาคประชาชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู
(2) การสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในภาคการศึกษา
(3) การสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มการใชจายดานการ
ศึกษา
5.1 การสงเสริมภาคประชาชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู
รัฐบาลควรใหความสนใจในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (informal
education) มากขึน้ เพราะประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน ในขอเท็จจริงประชาชนมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อแกปญหาที่เผชิญในชีวิตประจําวัน ผลของการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู ดัง กล า วนี้ ปรากฏในรูปของภูมิปญญาทองถิ่น แตความจํ ากัดและความ
ไมสมบูรณของขอมูลขาวสารทํ าใหประชาชนตางทองถิ่นมิไดเรียนรูภูมิปญญาของกันและกัน
และไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
ขอเพียงรัฐบาลไมดูถูกภูมิปญญาทองถิ่น รวบรวมและเผยแพรความรูที่เกิดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น จัดวางระบบเพื่อเชื่อมโยงประชาชนตางทองถิ่นเพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ภูมปิ ญ
 ญาระหวางกัน และมีโอกาสเรียนรูการพัฒนากระบวนการเรียนรูของกันและกัน รวมตลอด
จนจัด วางระบบเพื่ อเสริ ม ส ง การพัฒ นากระบวนการเรี ยนรูของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีการ
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เปลีย่ นแปลงความคิดภายในภาครัฐบาลวา การจัดสรรงบเงินอุดหนุนแกองคกรประชาชนเปนเรื่อง
ทีส่ ามารถทําได
5.2 การสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในภาคการศึกษา
รัฐบาลจักตองลบลางกระบวนทัศนที่มีมาแตดั้งเดิมวา รัฐบาลตองผูกขาดในการ
จัดการศึกษา หากกระบวนทัศนพื้นฐานนี้ยังไมเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางภาค
รัฐบาลกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษาเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได การสงเสริมบทบาทของภาค
เอกชนจะเปนไปไดก็ตอเมื่อรัฐบาลเลิกผูกขาดในการจัดการศึกษา แมแตในการศึกษาภาคบังคับ
การเลิกผูกขาดในการจัดการศึกษาตองดําเนินควบคูกับการหยุดขยายการศึกษา
ภาคบังคับ เพราะนัยสํ าคัญของการศึกษาภาคบังคับก็คือ เปนการศึกษาประเภทหรือระดับ
ที่ใหประโยชนแกสังคมอยางเหลือลน จนรัฐบาลยอมรับภาระรายจายทั้งหมด โดยไมมีการเก็บ
คาเลาเรียน ดวยเหตุที่การศึกษาภาคบังคับมีนัยดังกลาวนี้เอง ภาคธุรกิจเอกชนจึงยากที่จะเขาไป
ประกอบการในการศึกษาภาคบังคับได การขยายการศึกษาภาคบังคับในที่สุดแลวยอมมีผลลด
ทอนบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษา
แตการขยายการศึกษาภาคบังคับอาจไมกระทบตอบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน
ก็เปนได หากรัฐบาลใหหลักประกันวารัฐบาลจะไมเปนผูผลิตบริการการศึกษาภาคบังคับแตเพียง
ผูเดียว การใหหลักประกันเชนนี้กระทําไดดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรบริการการศึกษา
ภาคบังคับ แทนที่รัฐบาลจะผลิตบริการการศึกษาชนิดใหเปลาแกประชาชน ก็จัดสรรคูปอง
การศึกษาใหแทน โดยที่ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกโรงเรียนอยางเต็มที่ เมื่อประชาชน
เลือกเขาโรงเรียนใดก็ชําระคาเลาเรียนดวยคูปองการศึกษา โรงเรียนเมื่อไดรับคูปองการศึกษา
ก็นําไปขึ้นเงินจากหนวยงานของรัฐ กระนั้นก็ตามมูลคาของคูปองการศึกษาจะเปนปจจัยสําคัญ
ในการดึงดูดภาคธุรกิจเอกชนใหเขาไปลงทุนในภาคการศึกษา หากคูปองการศึกษามีมูลคาตํ่า
เกินไป จนขาดทุนหรือไดผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุนก็จะไมมีธุรกิจเอกชนเขาไปลงทุน
ไมเ พี ยงแตรัฐ บาลจะตอ งกํ าหนดและลดบทบาทในการจัดการศึกษาเทานั้น
หากยังตองเลิกควบคุมอัตราคาเลาเรียนอีกดวย เพราะการควบคุมอัตราคาเลาเรียนทําใหอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนในภาคการศึกษาตํ่าเกินกวาที่จะจูงใจใหมีการลงทุน อีกทั้งการควบคุม
ก็หามีประสิทธิผลไม ณ ระดับอัตราคาเลาเรียนที่ควบคุม ซึ่งตํ่ากวาอัตราตลาดยอมมีอุปสงค
สวนเกิน (excess demand) จึงมีผูเสนอซื้อดวยการจายเงินบริจาคหรือเงินกินเปลา การปลอยให
อัตราคาเลาเรียนลอยตัวเปนการเพิ่มสิ่งจูงใจในการลงทุน กลุมคนที่เดือดรอนจากแนวนโยบาย
ดังกลาวนี้ก็คือ กลุมคนผูยากจน หากรัฐบาลจัดระบบทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนยากจน
ความเดือดรอนดังกลาวนี้ก็บรรเทาเบาบางลง
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แทนที่รัฐบาลจะควบคุมอัตราคาเลาเรียน ควรจะหันไปควบคุมคุณภาพของการ
บริการการศึกษา ดวยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่า และกํากับตรวจสอบมิใหผูประกอบการ
เอกชนเอารัดเอาเปรียบนักเรียนในดานตางๆ
รัฐบาลจะมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในภาคการศึกษาดุจเดียวกับการสงเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆก็อาจทํ าไดแตควรมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ส ง เสริ มการผลิ ตบริ ก ารการศึ ก ษาดา นวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี และการส ง เสริมการตั้ง
สถานศึกษาในสวนภูมิภาค มาตรการที่ใชในการสงเสริมการลงทุนประกอบดวยสิ่งจูงใจดานภาษี
อากร ดังเชนการกําหนดระยะปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคล (corporate income tax holiday) และ
การยกเวนหรือลดหยอนภาษีการนําเขาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา นอกจากนี้ ยังอาจชวย
จัดสรรปจจัยการผลิตราคาถูก ดังเชนการใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดสรร
สินเชือ่ อัตราดอกเบี้ยตํ่า ในการนี้รัฐบาลอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตองรับ
นักเรียนกลุมเปาหมายของรัฐบาล
5.3 การสงเสริมใหภาคเอกชนเพิ่มการใชจายดานการศึกษา
(ก) คาลดหยอนเพื่อการศึกษา
การใช จ  า ยในภาคการศึ ก ษามิ ไ ด มี เ ฉพาะแต ร ายจ า ยในการผลิ ต บริ ก าร
การศึ ก ษา หากยั ง มีร ายจา ยในการรับบริการการศึกษาดวย ประชาชนที่รูซึ้งในคุณคาของ
การศึกษายอมยินดีใชจายเงินดานการศึกษาสําหรับลูกหลาน การสงเสริมใหประชาชนเขาใจ
คุณประโยชนของการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองดําเนินการ ขณะเดียวกันก็ควรที่จะใช
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาระรายจายของประชาชน ตามปกติ
รายจายดานการศึกษาของบุตรธิดาสามารถนําคาใชจายไปหักออกจากเงินไดพึงประเมิน กอนที่
จะคํ านวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรในปจจุบัน อนุญาตใหหักคาลดหยอน
เพือ่ การศึกษาสําหรับบุตรธิดาไดเพียงคนละ 2,000 บาท โดยหักลดหยอนไดเพียง 3 คนสําหรับ
บุตรธิดาที่เกิดหลังป 2522 บทบัญญัติดังกลาวนี้กําหนดแตป 2525 บัดนี้เวลาลวงเลยมากวา
ทศวรรษ ความไมเหมาะสมของคาลดหยอนปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ไมเพียงแตคาลดหยอนจะ
ตําเกิ
่ นไปเทานัน้ หากยังไมสอดคลองกับสถานการณความเปนจริงอีกดวย เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริง
ทีว่ า รัฐบาลปลอยใหอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนลอยตัว และเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียน
ในโรงเรี ย นรัฐ บาล คา ลดหย อ นเพื่ อ การศึก ษาจะตอ งปรับ ตามสถานการณ ที่แปรเปลี่ยนไป
จึงจะเปนการสมควรไมเพียงแตตองปรับคาลดหยอนใหสอดคลองกับรายจายที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น
หากยังควรที่จะใชคาลดหยอนเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือในการจูงใจใหประชาชนใชจายดาน
การศึกษาดวย
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การจํ ากัดจํ านวนบุตรธิดาที่หักคาลดหยอนตามประมวลรัษฎากรไดนั้นมีนัยวา
รั ฐ บาลใช ภ าษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาเป น เครื่ อ งมื อ ในการลดอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร
แต ข  อ เท็ จ จริ ง มี อ ยู  ว  า ประชาชนมิ ไ ด มี ข  อ มู ล ข า วสารที่ ส มบู ร ณ เ กี่ ย วกั บ ประมวลรั ษ ฎากร
จะมีประชาชนสักกี่คนที่เปดอานประมวลรัษฎากรกอนที่จะตัดสินใจมีบุตร ภาษีอากรมิใชเครื่องมือ
ที่ มี ประสิ ท ธิผลในการควบคุมจํ านวนประชากร การจํ ากัดจํ านวนบุตรธิดาที่หักคาลดหยอน
ตามประมวลรัษฎากรไดนั้นจึงมีผลในการลงโทษผูมีเงินไดที่มีบุตรมาก ซึ่งมิไดมีสารสนเทศ
ทีส่ มบูรณเกี่ยวกับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
การปรับคาลดหยอนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นมิไดเปนประโยชนแกคนจน เพราะผูที่
ยากจนจริงๆ ไมตองเสียภาษีเงินไดอยูแลว ประโยชนตกแกชนชั้นกลางและชนชั้นสูง หากคา
ลดหยอนเพือ่ การศึกษาสูงมากพอที่จะลดชั้นเงินได (income class) ภาระภาษีเงินไดจะลดลงไป
เปนอันมาก เพราะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา ชั้นเงินไดยิ่งสูง
มากเพียงใด อัตราภาษีสวนเพิ่ม (marginal tax rate) จะยิ่งสูงมากเพียงนั้น ในกรณีเชนนี้
การเพิ่ ม ค า ลดหยอ นเพื่ อ การศึก ษาจะเปนประโยชนแกผูที่มีเงินไดสูงมากกวาผูที่มีเงินไดตํ่ า
กระนั้นก็ตาม มีเหตุผลสนับสนุนใหปรับคาลดหยอนเพื่อการศึกษาใหสอดคลองกับรายจายจริง
อยางนอยที่สุดเพื่อผอนคลายภาระของชนชั้นกลางระดับลาง (lower middle class) อันเปน
กลุม คนทีเ่ สียประโยชนจากการปฏิรูปการศึกษาตามขอเสนอนี้ เพราะตองจายคาเลาเรียนในอัตรา
ทีส่ งู ขึน้ แตมิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ เชน คนจน
(ข) การสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มรายจายดานการวิจัยและการพัฒนา
(R&D)
ในประเทศทีม่ คี วามกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาคเอกชนมีบทบาทไมยิ่งหยอน
กวาภาครัฐบาล ในกรณีทั่วไปมีบทบาทมากกวาภาครัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีเสียดวยซํ้า
การสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มรายจายดานการวิจัยและการพัฒนานับเปนยุทธวิธีที่สําคัญ
ในปจจุบันรัฐบาลไดใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน อาทิเชน
การอนุญาตใหหักรายจายดานการวิจัยและการพัฒนาเกินกวารายจายจริง เพื่อลดภาระภาษี
เงินไดนิติบุคคล การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเรง (accelerated depreciation) สําหรับเครื่องมือ
และอุปกรณที่ใชในการวิจัยและการพัฒนา รวมตลอดจนการลดอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร
อุตสาหกรรม คอมพิวเตอรและชิ้นสวน เครื่องมือวัดและทดสอบ และชิ้นสวนอิเลคทรอนิก
นอกจากนีย้ งั จัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่าสําหรับการวิจัยและการพัฒนาอีกดวย
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กระนั้ น ก็ ต าม รายจ า ยการวิ จั ย และการพั ฒ นาในภาคธุ ร กิ จ เอกชนยั ง มี อ ยู 
นอยมาก สมควรทีร่ ัฐบาลจะทบทวนมาตรการทั้งปวง และกําหนดกรอบมาตรการชุดใหมเพื่อใหมี
ความรอบดานและมีสิ่งจูงใจมากกวาเดิม
ในขณะที่รัฐบาลมีมาตรการในการสงเสริมการใชจายในการวิจัยและการพัฒนา
ในภาคธุรกิจเอกชน รัฐบาลตองไมลืมภาคประชาชน และใหการสงเสริมไมยิ่งหยอนกวากัน
(ค) เงินบริจาคเพื่อการศึกษา
การระดมเงินบริจาคเพื่อการศึกษาเปนหนทางหนึ่งในการผอนคลายขอจํากัด
ทางการเงิ น รั ฐ บาลพึ ง ดํ าเนิ น การทั้ ง ปวงเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ข องประชาชนเพื่ อ ให
มีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ใชภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลเปนเครื่องมือในการจูงใจใหมีการบริจาคเพื่อการศึกษา
ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรมาตรา 47(7)(ก) มีบทบัญญัติ
อนุญาตใหหักคาลดหยอนสําหรับเงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ
โดยใหหกั ไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประมาณที่หักคาลดหยอน
อื่นๆแลว การหักคาลดหยอนรายการนี้มิไดจํ าแนกเงินบริจาคการศึกษาออกจากเงินบริจาค
ดานสาธารณสุข ขอที่นาสังเกตก็คือ การบริจาคเงินใหแกสถานศึกษาเอกชน จะนํ ามาหัก
คาลดหยอนเพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามิได
ในกรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (3) มีบทบัญญัติวา
เงินบริจาคเพือ่ สาธารณกุศล เพื่อสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษา สามารถนําไปลดหยอน
ภาระภาษีได โดยหักไดไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ แตทั้งนี้การบริจาคเงินแกสถานศึกษาและ
สถาบันวิจยั เอกชนจะนํามาหักคาลดหยอนภาระภาษีมิได
หากรัฐบาลยอมรับหลักการการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา
ก็ตองปฏิบัติตอภาคเอกชนเสมอดวยภาครัฐบาล ระบบราชการจักตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติในขั้น
รากฐาน โดยปฏิบัติตอเงินบริจาคสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนเสมอดวยหนวยงานของรัฐ
ในเบื้องตนจักตองยินยอมใหเอกชนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาตามนัยแหงประมวลรัษฎากรเชนนี้
แลว ก็เพียงแตแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยกําหนดบทบัญญัติวาเฉพาะเงินบริจาคที่ใหแก
มูลนิธิเทานั้นที่ไดรับลดหยอนภาระภาษี เงินที่บริจาคแกสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชน
โดยตรงจะมิไดรับลดหยอน ทั้งนี้เพื่ออุดชองโหวในการหลบเลี่ยงภาษี
นอกเหนือจากการปฏิบัติตอภาคเอกชนเสมอดวยภาครัฐบาลในกรณีเงินบริจาค
เพื่อการศึกษาแลว อัตราคาลดหยอนก็เปนมาตรการทางนโยบายที่พึงพิจารณาการเพิ่มอัตรา
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คาลดหยอนทั้งในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล จะชวยเพิ่มการบริจาค
เงินเพื่อการศึกษาไดหานอยไม
6.

กองทุนประชาศึกษา

กองทุ น ประชาศึ ก ษาจั ดตั้ง ขึ้น เพื่ อเปน กลไกสว นหนึ่ง ในการปฏิรูป การศึก ษา
กองทุนนีม้ วี ตั ถุประสงคหลัก 2 ดาน ดานหนึ่งเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับคนเกงและคนจน
อีกดานหนึง่ เพือ่ จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูในภาคประชาชน
รู ป แบบการจั ด องค ก ารของกองทุ น เป น เรื่ อ งที่ ต  อ งไตร ต รอง ระหว า งระบบ
การกระจายอํ านาจกั บ ระบบการรวมศู น ย อํ านาจ ในช ว งเวลาที่ อ งค ก รปกครองท อ งถิ่ น ยั ง
ไม เ ข ม แข็ ง กองทุ น อาจบริ ห ารโดยคณะกรรมการกองทุ น ประชาศึ ก ษาในส ว นกลาง
โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เปนผูปฏิบัติในทองถิ่น
กองทุนประชาศึกษามีโครงสรางทางการเงินที่มีองคประกอบ 2 สวน สวนหนึ่ง
เปนเงินทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) อีกสวนหนึ่งเปนเงินทุนจายขาด เงินทุนคงยอด
เงินตนจะธํารงเงินตนไว และนําเฉพาะดอกเบี้ยไปใชจาย สวนเงินทุนจายขาดมิจําตองธํารงเงินตน
รัฐบาลตองผูกพันในการจัดสรรงบประมาณใหกองทุนประชาศึกษา โดยใหกองทุนฯสะสมเงินทุน
คงยอดเงินตนจํานวนมากพอที่จะใหดอกเบี้ยพอเพียงแกการดําเนินการในทายที่สุด ตอจากนั้นไป
ก็มิจําตองจัดสรรงบประมาณรายป แตตองจัดสรรงบประมาณใหเปนครั้งคราว เพื่อใหกองทุนฯ
มีเงินทุนคงยอดเงินตนจํานวนมากพอแกการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ
คณะอนุกรรมการกองทุนประชาศึกษาประจําทองถิ่นมีหนาที่คัดเลือกนักเรียนเกง
และนักเรียนยากจนในทองถิ่นเพื่อใหทุนการศึกษา ในกรณีนักเรียนเกง อาจกําหนดเปาหมาย
ใหคดั เลือกนักเรียนเกงที่สุด 5% แรกของจํานวนนักเรียนทุกชั้นปในทุกอําเภอเพื่อใหทุนการศึกษา
สั ด ส ว นนั ก เรี ย นเก ง ที่ ใ ห ทุ น การศึ ก ษาในชั้ น แรกขึ้ น อยู  กั บ ฐานะทางการเงิ น ของกองทุ น ฯ
โดยจะเขยิบเพิ่มขึ้นเมื่อกองทุนฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้น ในกรณีนักเรียนยากจน ใหคัดจากครอบครัว
ทีม่ รี ายไดอยูใ ตเสนความยากจน (poverty line) เมื่อฐานะการเงินของกองทุนฯยังไมดี อาจตอง
กดเสนความยากจนลง แลวจึงเขยิบขึ้นสูระดับที่เปนจริงในภายหลัง
ในระยะแรก หากมีขอจํากัดทางการเงิน ใหจํากัดจํานวนจังหวัดในการปฏิบัติการ
โดยเลือกจัดสรรทุนการศึกษาแกนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนในจังหวัดที่ยากจนที่สุด 5-10
จั ง หวั ด แรก ต อ เมื่ อ ข อ จํ ากั ด ทางการเงิ น ผ อ นคลายลงจึ ง ขยายจํ านวนจั ง หวั ด ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
จนครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร
นักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษา ทั้งนักเรียนเกงและนักเรียนยากจน จะได
รับแจกคูปองการศึกษา นักเรียนเหลานี้มีเสรีภาพในการเลือกโรงเรียนในระดับหนึ่ง โรงเรียนที่
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นักเรียนทุนเหลานีเ้ ลือกเขา เมื่อไดรับคูปองการศึกษาก็นําไปเบิกเงินจากกองทุนฯ ทั้งนี้ไมจํากัดวา
ตองเปนโรงเรียนรัฐบาล
การจัดสรรทุนการศึกษาผานกองทุนประชาศึกษามีผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดสรรงบประมาณ เพราะเปนการจัดสรรงบประมาณใหแกนักเรียน แทนที่จะเปนการจัดสรร
งบประมาณแกโรงเรียน โรงเรียนจะไดรับงบประมาณก็ตอเมื่อนักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษา
เลือกเขาเรียน
ดวยยุทธวิธีการขึ้นคาเลาเรียนในกลุมโรงเรียนที่ยึดกุมโดยประชาชน
ทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งระดมเงินบริจาคจากประชาชนกลุมนี้ รัฐบาลสามารถ
ลดงบประมาณที่จัดสรรใหแกโรงเรียนกลุมนี้ได โดยพยายามใหพึ่งพิงตนเองทางการเงินมากขึ้น
งบประมาณที่จัดสรรใหแกกองทุนประชาศึกษาสวนหนึ่งเปนงบประมาณที่ผันจากกลุมโรงเรียน
ทีย่ ดึ กุมโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนี้เอง
กองทุ น ประชาศึ ก ษามิ ไ ด มี ห น า ที่ ใ นการจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาให แ ก นั ก เรี ย น
กลุมเปาหมายเทานั้น หากยังมีหนาที่สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนอีกดวย
ดังนัน้ จึงตองสรางเครือขายความสัมพันธกับองคการบริหารสวนทองถิ่นและองคกรประชาชน
7.

ความลงทาย

บทความนี้เสนอใหเลือกนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนเปนกลุมเปาหมายในการ
จัดการศึกษาของรัฐบาล แตเมื่อพิจารณาผังประชาชนในระบบโรงเรียนแลว ปรากฏวาโรงเรียน
ที่มีคุณภาพถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่มีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การเปลี่ยนแปลงผัง
ประชาชนโดยขับกลุมคนเหลานี้ออกไปจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเกงและนักเรียน
ยากจนเขามาแทนที่เปนเรื่องยากยิ่ง บทความนี้จึงเสนอยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียน
แทนการเปลี่ยนแปลงผังประชาชน
ยุทธวิธีสําคัญตามขอเสนอในบทความนี้ก็คือ การใชมาตรการทางการคลังและ
การเงินเพื่อใหกลุมคนที่มีฐานะรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการการศึกษาของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
โดยทีก่ ลุมคนที่ดอยฐานะรับภาระนอยลง
ดวยการปรับคาเลาเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลตามผลประโยชนสวนบุคคล
ที่ไดรับและตามผังประชาชน โดยโรงเรียนในกรุงเทพฯ เขตในเก็บคาเลาเรียนสูงกวาโรงเรียน
ในตางจังหวัด และไมเก็บคาเลาเรียนในเขตดอยพัฒนา พรอมทั้งสงเสริมใหดูดซับเงินบริจาค
จากประชาชนที่มีฐานะ โรงเรียนที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองทางการเงินไดมากขึ้น ซึ่งเกื้อกูล
ตอการผันงบประมาณไปสูโรงเรียนในเขตดอยพัฒนา การเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนทําไดดวยการ
ลดงบดํ าเนิ น งานต อ หั ว ในเขตที่ พั ฒ นาแล ว และเพิ่ ม งบดํ าเนิ น งานต อ หั ว ในเขตด อ ยพั ฒ นา
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พรอมกันนั้นก็จัดตั้งกองทุนประชาศึกษา เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนเกงและนักเรียน
ยากจน และเพื่อสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูในภาคประชาชน
บทความนี้ยั งได เสนอใหใช มาตรการทางการคลังและการเงินในการสงเสริม
ใหภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ขอจํากัดของภาครัฐบาลในการทําหนาที่นี้
การเปลี่ยนแปลงการจัดการการศึกษาตามขอเสนอนี้ จะกอใหเกิดผลกระทบ
อยางนอย 7 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนจะมีบทบาทในการจัดการศึกษา
เพิม่ ขึน้ การปลดเปลื้องพันธนาการ การควบคุมอัตราคาเลาเรียนก็ดี และการสงเสริมการลงทุน
ในภาคการศึกษาก็ดี เกื้อกูลตอการมีบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน การสงเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของประชาชน เกื้อกูลตอการมีบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการวาดวยการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา การแบงบทบาทในการจัดการ
ศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน จะคอยๆเปลี่ยนแปลงหลักการในขั้นพื้นฐาน แทนที่
จะมีการแบงงานกันทําตามระดับและประเภทของบริการการศึกษา หลักการที่แปรเปลี่ยนไปก็คือ
การยึดกลุมเปาหมายเปนหลักในการแบงงานกันทํา โดยรัฐบาลผันทรัพยากรไปสูกลุมคนจนและ
กลุมคนเกงเปนสําคัญ
ประการที่สอง การศึกษานอกระบบโรงเรียน (informal education) จะมี
ความสําคัญมากขึน้ เนื่องจากมีการผันทรัพยากรไปในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนประชาศึกษาและขึ้นอยูกับการจัดองคกรของ
คณะกรรมการกองทุนประชาศึกษา รวมตลอดจนการสรางเครือขายองคกรประชาชน
ประการที่สาม ระบบการศึกษามีความเปนธรรมมากขึ้น เนื่องจากประชาชน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตองรับภาระรายจายในการจัดการฤศึกษาเพิ่มขึ้น อันเปนผล
จากการปรับคาเลาเรียนตามผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ และตามผังประชาชนในระบบ
โรงเรียน ตลอดจนการดูดซับเงินบริจาคจากประชาชนกลุมนี้ สวนประชาชนที่ดอยฐานะจะรับภาระ
รายจายในการจัดการศึกษานอยลง เนื่องจากมีการลดหรือไมเก็บคาเลาเรียนในเขตดอยพัฒนา
นอกจากนี้ การเกลี่ยคุณภาพดวยการผันงบประมาณจากเขตที่พัฒนาแลวไปสูเขตดอยพัฒนา
ก็ชว ยสรางความเปนธรรมในระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น

62
ประการที่ สี่ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจะมีมากขึ้น เนื่องจาก
มี ม าตรการทางนโยบายในการช ว ยเหลื อ ผู  ด  อ ยโอกาสโดยตรง ทั้ ง นี้ ด  ว ยการจั ด ตั้ ง กองทุ น
ประชาศึกษาและจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจนในทุกอําเภอและทุกระดับการศึกษา
ขอเสนอนี้มีผลในการเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาในขั้นรากฐาน
แตเดิมรัฐบาลจัดบริการการศึกษาชนิดใหเปลาหรือราคาถูกแกประชาชน ในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ประชาชนที่ยากจนไดประโยชนจากบริการการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาล แตในระดับ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ ไปประโยชนตกแกกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ นโยบาย
คาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดเปนประโยชนแกคนจน และมิไดชวยใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา หากแตมีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy)
แกกลุมคนที่มีฐานะในสังคม การใหทุนการศึกษาเปนการใหเงินอุดหนุนที่แจงชัด (explicit
subsidy) แกกลุมเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบายดังกลาวนี้จึงมีผลในการ
แปรเปลี่ยนการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงมาเปนการใหเงินอุดหนุนที่แจงชัด โดยที่คนจน
ไดประโยชนมากขึ้น แมจะยังไมสามารถลดการใหบริการแกกลุมคนที่มีฐานะ แตกลุมคนเหลานี้
ตองรับภาระรายจายมากขึ้นจากการขึ้นคาเลาเรียนและจากการจายเงินอุดหนุน
ประการที่หา ขอเสนอนี้มีผลกระทบตอการเงินของโรงเรียน โรงเรียนที่สามารถ
ปรับอัตราคาเลาเรียนและดูดซับเงินบริจาคจะมีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มขึ้น โรงเรียนเหลานี้อยูใน
กรุงเทพฯ และตัวจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาค สวนโรงเรียนในเขตดอยพัฒนาจะมีทรัพยากร
น อ ยลง เนื่ อ งจากไม มี ก ารเก็ บ ค า เล า เรี ย น หากรั ฐ บาลผั น งบประมาณการศึก ษาจากเขต
ที่เ จริญแล วไปสู เขตดอ ยพั ฒ นาตามขอเสนอนี้ ป ญ หานี้ก็จะบรรเทาเบาบางและหมดไปได
ยิ่ ง รั ฐ บาลทุ ม งบประมาณสู  เขตดอ ยพัฒ นามากกวา แนวโนม ปกติก็จะชวยเกลี่ยคุณภาพของ
โรงเรียนไดมากยิ่งขึ้น
ประการที่หก ประสิทธิภาพภายในระบบการศึกษานาจะดีขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะ
มีการระดมทรัพยากรมาสูภาคการศึกษามากขึ้น ซึ่งเกื้อกูลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
อีกสวนหนึง่ เปนผลจากการแขงขันที่มีมากขึ้นภายในระบบการศึกษา การสงเสริมการลงทุนในภาค
การศึกษาจะทํ าใหโรงเรียนเอกชนเขามาแขงขันกับโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้น มิไยตองกลาวถึง
การแขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลดวยกันเอง การใหเสรีภาพในการเลือกแต
นักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษาโดยอาศัยระบบคูปองการศึกษา กอใหเกิดแรงกดดันที่โรงเรียน
จะตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มพูนคุณภาพของบริการ
การศึกษาที่ผลิต
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ประการที่เจ็ด ชนชัน้ กลางระดับลาง (lower middle class) เปนกลุมคนที่เผชิญ
ความเดือดรอนจากขอเสนอนนี้ เพราะตองจายคาเลาเรียนในอัตราสูงขึ้น โดยที่มิไดอยูในขาย
ทีจ่ ะไดรบั ทุนการศึกษา หากกองทุนประชาศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณมากพอ อาจพิจารณา
ขยายการจัดสรรทุ นการศึกษาแกชนชั้นกลางระดับลางตอไปในอนาคต แตในระยะแรกเริ่ม
ซึ่งอาจยาวนานนับทศวรรษ ชนกลุมนี้จะไดรับผลกระทบในทางลบ อยางไรก็ตามการใหสินเชื่อ
การศึกษาอัตราดอกเบี้ยตํ่ าดังที่ดํ าเนินการอยูในปจจุบัน อาจชวยบรรเทาความเดือดรอนได
บางสวน
ขอเสนอในเอกสารนี้ มิไดกลาวถึงเนื้อหาสาระหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู
มิใชเพราะเรื่องเหลานี้ไมสํ าคัญ หากแตเปนเพราะอยูนอกขอบเขตขอเสนอ อยางไรก็ตาม
ผลกระทบด า นต างๆที่คาดว า จะเกิ ดขึ้น จากการเปลี่ย นแปลงระบบการศึ ก ษาตามข อเสนอนี้
จะเป น จริ ง ก็ ต  อ เมื่ อ มี า กรเปลี่ ย นแปลงมาตรการทางนโยบายตามข อ เสนอในทุ ก ด า น
การปรับนโยบายเพียงบางดาน โดยปราศจากมาตรการเสริมในดานอื่น แทนที่จะเปนผลดี
อาจกอผลเสียอยางมหันต อาทิเชน การปลอยใหอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนลอยตัวและ
การขึ้นคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยมิไดจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน
ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนกลุมที่ดอยฐานะ อีกทั้งซํ้าเติมปญหาความไมเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา และปญหาความไมเปนธรรมในสังคม หรือการใหทุนการศึกษาแกคนจน
โดยจํานวนเงินทีใ่ หไมเพียงพอ ยอมทําใหคนจนไมสามารถเลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพได
หัวใจของขอเสนอในเอกสารนี้ นอกจากการใชมาตรการทางการคลัง มาตรการ
ทางการเงิน และนโยบายอัตราคาเลาเรียนแลว ยังขึ้นอยูกับการจัดตั้งกองทุนประชาศึกษา
การบริหารและการจัดองคการของกองทุนนี้เปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอความสํ าเร็จหรือความ
ลมเหลวของขอเสนอตามเอกสารนี้

64

ทางเลือกในการจัดการศึกษา
สําหรับอนาคตของประเทศไทย2
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการประจําป 2534
เรื่อง "Educational Options for the Future of Thailand" โดยมีบทความหลักที่นําเสนอตอที่
ประชุมรวม 4 เรื่อง คือ Behrman and Schneider (1991), Myers and Sussangkarn (1991),
Sopchokchai (1991) และ Sussangkarn (1991) ผลการวิจัยซึ่งนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ สวนหนึ่งใชในการตระเตรียมการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2535 - 2539)
บทความเรื่องนี้เปนบันทึกการอภิปรายวิจารณงานวิชาการทั้ง 4 เรื่องดังกลาว
ขางตนนี้
ผมไดอานบทความทั้ง 4 เรื่องที่ใชประกอบการประชุมในเชาวันนี้ ในฐานะ
นั กเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ผมรูสึกชื่นชมคุณภาพของงาน แตในฐานะนักเศรษฐศาสตร
ทวนกระแส มีบางสิ่งบางอยางที่ผมรูสึกผิดหวัง
เมื่อพิจารณางานวิชาการทั้งหมดที่เสนอในการประชุมปนี้ ผมเห็นวามีจุดออน
ทีส่ าคั
ํ ญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ในการประชุมปนี้ ไมมีบทความเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่วิเคราะหและ
ศึกษามิตทิ างการเมืองของการพัฒนาการศึกษา
ประการที่สอง การวิเคราะหระบบการศึกษาและการเสนอแนะแนวนโยบาย
การพั ฒ นาการศึ ก ษาเป น การวิ เคราะห และการเสนอแนะชนิดแยกสว น โดยมองการศึ ก ษา
แยกตางหากจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ไมมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงมิติ
ดานการศึกษาเขากับมิติดานอื่นๆของคุณภาพชีวิต

2

หมายเหตุ บทความเรื่องนี้ปรับปรุงจากบันทึกการอภิปรายในการประชุมทางวิชาการประจําป 2534 ของ
สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย เรื่อง "Educational Options for the Future of
Thailand" ณ โรงแรมแอมบาสสะดอร จอมเทียน พัทยา ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2534
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ผมคิดวา บทความทั้ง 4 เรื่องที่เสนอในการประชุมเชาวันนี้ ใหขอสรุปที่สําคัญ
เกีย่ วกับระบบการศึกษาไทยอยางนอย 2 ขอ
(1) ความลาหลังของระบบการศึกษาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
(2) ความมีเหตุมีผลของราษฎร

1. ความลาหลังของระบบการศึกษาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บการลงทุ น ดา นการศึกษาของประเทศดอยพัฒนา
Behrman and Schneider (1991) พบวา ในป 2508 อัตราการเขาเรียน (Enrolment Ratio)
ในระดับชั้นการศึกษาตางๆในประเทศไทย อยูในระดับใกลเคียงกับกลุมประเทศที่มีลําดับขั้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจทีใ่ กลเคียงกัน แตเพียงชั่วเวลา 20 ปเศษตอมา การลงทุนดานการศึกษาของไทย
เริม่ ลาหลังประเทศอื่นๆในกลุมเดียวกัน ในป 2530 อัตราการเขาเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตํ่ากวากลุม Middle - income Countries
ผลการศึกษาของ Charles N. Myers และ ฉลองภพ สุสังกรกาญจน ใหภาพ
ในทํานองเดียวกัน นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประมาณครึ่งหนึ่งมิไดเรียนตอในชั้นมัธยม
ศึกษา (Myers and Sussangkarn 1991) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 กําหนดเปาหมายวา
จะพยายามขยายการจัดการศึกษาจนอัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มเปน 73% ในป 2539
อัตราการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Enrolment Ratio) (อันไดแก อัตราสวน
ระหวางจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับประชากรวัย 12-17 ป) ในขณะนี้ตํ่ากวาเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของเกาหลีใต เมื่อเกาหลีใตมี per capita GNP
เทากับไทยขณะนี้ มิหนําซํ้ายังตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของศรีลังกา ทั้งๆที่ศรีลังกามี per capita GNP
เพียง 1 ใน 3 ของไทย
ความลาหลังของระบบการศึกษาในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงเวลา 20
- 30 ป ทีผ่ า นมามิไดมเี ฉพาะในเชิงปริมาณเทานั้น หากทวายังมีปญหาในเชิงคุณภาพอีกดวย
ประการแรก ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา ซึ่งเปนปญหาที่มีการถกเถียง
อภิปรายกันมากในยุคการปฏิรูปการศึกษาป 2517 - 2518 ยังคงเปนปญหาที่มิไดรับการเยียวยา
แกไขเทาที่ควร
ประการที่สอง คุณภาพของบริการการศึกษาแตกตางกันมากระหวางโรงเรียน
ในเมืองกับโรงเรียนในชนบท และระหวางโรงเรียนในกรุงเทพฯกับโรงเรียนในตางจังหวัด หรือแมแต
ในกรุงเทพฯเองก็มีความแตกตางของคุณภาพบริการการศึกษาอยางมาก
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เหตุ ใดระบบการศึก ษาจึง มิไดพัฒนาไปในระดับเดียวกับกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจ
ประการแรก ชนชั้นนําทางอํานาจของไทย (Power Elite) ใหความสนใจกับ
กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process) มากเกินไป ความตองการที่จะไลกวด
ประเทศที่เหนือกวาเราในทางเศรษฐกิจ และขณะเดียวกันก็วิ่งหนีประเทศที่ดอยกวาเรา ทําให
รัฐบาลเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) ดวยการใชมาตรการ
กดราคาสินคาเกษตร เพื่อใหคาจางแรงงานมีราคาถูก และมาตรการสงเสริมการลงทุนดาน
อุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจไทยเปรียบเสมือนรถดวนที่อยูในกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ
และเพื่อที่จะใหกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจบรรลุเปาหมาย จําเปนที่รถดวนขบวนนี้จะตอง
ไมบรรทุกผูคนมากเกินไป ดังนั้น จึงมีการคัดคนเพื่อขึ้นรถดวน เฉพาะกลุมชนที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเทานั้นที่ไดรับเลือกใหโดยสารรถดวนขบวนนี้ โดยที่มีราษฎรจํานวนมากถูกกีดกัน
มิใหขึ้นรถดวน
ผลของการเขาสู Catching - up Process ทําใหราษฎรจํานวนมากถูกทอดทิ้ง
ใหเผชิญชะตากรรมทางเศรษฐกิจแตเดียวดาย ประชาชนจํานวนมากตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด
โดยปราศจากการเหลียวแลเทาที่ควรจากรัฐบาล ดวยเหตุนี้ สําหรับประชาชนกลุมนี้ ซึ่งเปนกลุมที่
ยากจน การศึกษาเปนสินคาฟุมเฟอย และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ประชาชนกลุมนี้ไมสามารถ
บริโภคหรือลงทุนดานการศึกษาได effective demand ทีม่ ตี อ การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
จึงมีไมมากเทาที่ควร
ประการที่สอง โครงสรางอํานาจ (Power Structure) ทีม่ กี ารกระจุกตัว ทําให
ประชาชนไมมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย (People Participation) การกระจุกตัวของ
อํ านาจทําใหมีการกระจุกตัวของบริการการศึกษา บริการการศึกษากระจุกอยูในกรุงเทพฯและ
เขตเมือง ในศูนยกลางแหงอํานาจ บริการการศึกษาจะมีคุณภาพสูง แตสําหรับประชาชนที่อยูหาง
จากศูนยกลางแหงอํานาจยิ่งมากเพียงใด คุณภาพของบริการการศึกษาก็จะยิ่งเลวลงมากเพียงนั้น
การกระจุ ก ตั ว ของอํ านาจจึ ง เป น ต น ตอของป ญ หาความไม เ สมอภาคของโอกาสการศึ ก ษา
ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ประการที่สาม กระบวนการจัดสรรงบประมาณดังที่เปนอยู ประกอบกับโครงสราง
อํานาจที่มีการกระจุกตัวทําใหมีการแยงชิงทรัพยากรของภาครัฐบาล เพื่อประโยชนของ power
elite มากกวาที่จะใชไปในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ผลที่เกิดขึ้นก็คือ มีการใชจาย
ดานการทหารมากเกินไป และมีการใชจายดานการศึกษาและดานการสาธารณสุขนอยเกินไป
ประเด็นดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดใน Human Development Report 1991 ของ UNDP และ
ปรากฏอยางชัดเจนในการศึกษารายจายดานการทหารของ IMF
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ประการที่สี่ รัฐบาลควบคุมระบบการศึกษามากเกินไป จนเอกชนมิไดมีบทบาท
เทาทีค่ วรในภาคการศึกษา การลงทุนในการผลิตบริการการศึกษาของเอกชนถูกจํากัดโดยนโยบาย
มาตรการ และกฎระเบียบตางๆ ผลที่ตามมาก็คือ การพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพถูกจํากัดดวยทรัพยากรของรัฐ

2. ความมีเหตุผลของราษฎร
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรมีการถกเถียงมาเปนเวลาชานานวา ชาวนาไทยมี
พฤติกรรมที่สมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร (Economic Rationality) หรือไม ชาวนาไทยสนอง
ตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจหรือไม ผลการศึกษาจํานวนมากพบวา ชาวนาไทยมีพฤติกรรม
ทีส่ มเหตุสมผล
ในวงวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีสํานักความคิดที่สอนใหเราเคารพ
ความคิดเห็นของประชาชน และเชื่อในความมีเหตุมีผลของราษฎร
บทความของคุณอรพินท สพโชคชัย ทีเ่ สนอในที่ประชุมการสัมมนานี้สื่อขาวสาร
ทีส่ าคั
ํ ญประการหนึ่งวา ราษฎรมีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล (Sopchokchai 1991) ประชาชน
เห็ น ความสํ าคั ญ ของการศึ ก ษาและมี ค วามต อ งการที่ จ ะให ลูก หลานมีการศึ ก ษาสู ง สุ ดเท า ที่
จะเปนไปได แตความตองการดังกลาวนี้ถูกจํ ากัดดวยฐานะทางเศรษฐกิจ และถูกจํ ากัดดวย
นโยบายของรัฐ
ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมานี้ (2531 - 2534) มีววิ าทะเกี่ยวกับการขยายการศึกษา
ภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป ผูที่ตองการขยายการศึกษาภาคบังคับมีความตองการเพิ่มพูน
คุณภาพของแรงงาน เพื่อเกื้อกูลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม แตดังที่ ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
ชีใ้ หเห็น ถึงเราจะบังคับใหราษฎรเรียนหนังสือตอไปอีก 3 ป โดยอัตราการเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เทากับ 100% แตคุณภาพดานการศึกษาของแรงงานหาไดแปรเปลี่ยนอยางสําคัญไม ในป 2543
แรงงานมากกวา 70% จะมีการศึกษาเพียงระดับประถมหรือตํ่ากวา
แตเหนือสิ่งอื่นใด ผูที่ตองการขยายการศึกษาภาคบังคับมีขอสมมติแอบแฝงวา
ประชาชนไมมีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ประชาชนไมรูซึ้งถึงประโยชนของการศึกษา ดังนั้น
จึงตองบังคับใหประชาชนเรียนหนังสือ บทความของ Myers and Sussangkarn (1991) เตือน
ใหเราระมัดระวังทัศนคติดังกลาวนี้ เราจําเปนตองทําความเขาใจวา เหตุใดราษฎรจึงเลือกที่จะ
ไมเรียนตอชั้นมัธยมศึกษา ผลการศึกษาในเรื่องนี้ใหขอสรุปคอนขางตรงกันวา อัตราผลตอบแทน
(Rate of Return) จากการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนคอนขางตํ่า ในบางกรณีพบวาตํ่ากวา
อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย ด  ว ยซํ้ าไป การเรี ย นต อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
โดยไมสามารถเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไมสามารถเรียนตอระดับอุดมศึกษา
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เปนการลงทุนทีใ่ หผลตอบแทนตํ่า ดังนั้น การที่ราษฎรจํานวนมากตัดสินใจมิใหลูกหลานเรียนตอ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน จึงเปนการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล
การขยายบริการการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนเรื่องดี แตมิใช
ดวยการบังคับ รัฐจักตองหันกลับมาพิจารณาเนื้อหาและคุณภาพบริการการศึกษาวาตรงตอ
ประเด็นในการแกปญหาชีวิตและสังคมของประชาชนหรือไม

3. ขอเสนอแนะ
บทความที่เสนอในการประชุมปนี้ใหขอเสนอแนะทางนโยบายมากมาย ผม
ขอหยิบยกบางประเด็นเพื่อการอภิปราย
ประเด็ น แรก การศึกษามิใชมรรคที่จะใชเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุผล ดังเชน
การพัฒนาอุตสาหกรรม แตการศึกษาเปนมรรคและผลในตัวของมันเอง การพัฒนาการศึกษา
ไม ค วรจะพิ จ ารณาแยกต า งหากจากกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นอื่ น ๆของราษฎร
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจักตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ประเด็นที่สอง การสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษา
เทาทีผ่ า นมา การลงทุนของเอกชน (Private Investment) ในภาคการศึกษาคอนขางตํ่า ทั้งนี้
เนื่ อ งจากมี ก ารควบคุ ม อั ต ราค า เล า เรี ย น และมี ก ฎระเบี ย บที่ จํ ากั ด การริ เ ริ่ ม ของเอกชน
ผลทีต่ ามมาก็คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Rate of Return) ในอุตสาหกรรมบริการการศึกษา
คอนขางตํา่ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ดวยเหตุดังนั้น การลงทุนของเอกชนในภาคการศึกษา
จึงมีนอ ยกวาที่ควรจะเปน การเกิดและการเติบโตของโรงเรียนราษฎรระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
เปนปรากฏการณที่ไมคอยไดเห็นในชวง 30 ปที่ผานมานี้ แนวทางเสรีนิยม (liberalization) และ
การลดการกํากับและการลดการควบคุม (deregulation) นาจะตองนํามาใชกับการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจะเริ่มในกรุงเทพฯและเขตเมืองใหญ เพื่อสงเสริมบทบาทของเอกชน
ในการผลิตบริการการศึกษา มิฉะนั้นการขยายการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จะไมสามารถทําไดมากเทาที่ควร
รั ฐ บาลจั ก ต อ งคอ ยๆถอนตัว และลดบทบาทในการจั ดการศึ ก ษาในกรุง เทพฯ
และเขตเมืองใหญ เพื่อใหเอกชนเขามามีบทบาทแทน ทั้งนี้เพื่อที่จะผันทรัพยากรของรัฐไปในการ
จัดการศึกษาในชนบทมากขึ้น โดยที่ในขณะเดียวกันจักตองมีนโยบายใหเงินอุดหนุนแกประชาชน
ผูย ากจนดวย
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) นําแนวความคิด
ดังกลาวนี้มาเผยแพรในประเทศไทย โดยชี้ใหเห็นวา ขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษาเกื้อกูล
ใหมกี ารจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการสําคัญของขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษาอยูที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การจายเงินอุดหนุนดานการศึกษา (Education Subsidy) จากเงินอุดหนุนผูผลิต (Producer
Subsidy) มาเปนเงินอุดหนุนผูบริโภค (Consumer Subsidy) เด็กในวัยเรียนจะไดรับคูปอง
การศึกษาจากรัฐ แลวใชคูปองดังกลาวนี้ในการชํ าระคาเลาเรียน โดยมีเสรีภาพในการเลือก
โรงเรียน โรงเรียนเมื่อไดรับคูปองจากนักเรียน ก็นําคูปองนั้นไปขึ้นเงินจากรัฐบาล
รัฐบาลจะใหคูปองการศึกษาสําหรับระดับและประเภทการศึกษาใด และมูลคา
ของคูปองการศึกษาจะเต็มตามตนทุนการผลิตบริการการศึกษาหรือคาเลาเรียนที่โรงเรียนเรียกเก็บ
หรือไม เปนประเด็นทางนโยบายที่รัฐบาลตองตัดสินใจ
ข อเสนอวาดวยคูปองการศึกษามีขอดีในการใหหลักประกันเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการเลือกของนักเรียนและผูปกครอง อีกทั้งสงเสริมการแขงขันระหวางโรงเรียนของรัฐกับ
โรงเรียนเอกชน กระนั้นก็ตาม มีขอพึงพิจารณาอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การให เ งิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษามิ ค วรแยกต า งหากจากโครงการ
สวัสดิการดานอื่นๆสํ าหรับกลุมประชาชนที่ยากจน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จักตองผนวกและ
ประสานนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานตางๆของประชาชนที่ยากจนเขาดวย
กัน ไมวา จะเปนดานการศึกษา การสาธารณสุข และโภชนาการ
ประการที่สอง หากตองการแกปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุนแกนักเรียนในชนบทและนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน ในกรณีเชนนี้
ปริมาณเงินอุดหนุนการศึกษาควรจะมากพอที่จะครอบคลุมไมเฉพาะแตคาใชจายดานการศึกษา
เทานั้น หากยังควรที่จะตองครอบคลุมถึงรายไดอันพึงไดหากออกสูตลาดแรงงานแทนที่จะอยูใน
ระบบโรงเรียน (foregone earnings) ดวย
ประเด็นที่สี่ การเนนการศึกษาอยางไมเปนทางการ (Non - formal Education)
มากกวาการศึกษาแบบเปนทางการ (Formal Education)
ในอดีตทีเ่ ปนมา รัฐบาลไทยใหความสําคัญในการจัดการศึกษาอยางเปนทางการ
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
ของสังคมไทยมิไดยงิ่ หยอนกวากันมากนัก ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับ
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมของรัฐบาลไทย ทําใหสังคมไทยเชื่อมสัมพันธกับสังคมโลก
อยางแนนแฟน ในขณะที่กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกดํ าเนินไปอยางรวดเร็วนี้เอง
ภาคการศึกษาของไทยกลับปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น ระบบการศึกษา
ไมสามารถผลิตกําลังคนสนองความตองการของสังคมเศรษฐกิจ การขาดแคลนกําลังคนในบาง
สาขาวิชากําลังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้น ในประการสําคัญ ระบบการศึกษาไมเพียงแต
ไมสามารถฝกอบรมใหเยาวชน ‘คิดเปน’ เทานั้น หากยังทําลายความคิดเชิงสรางสรรคของเด็ก
และเยาวชนอีกดวย
ณ บัดนี้ กลุมคนผูมีฐานะรํ่ารวย หรือแมแตชนชั้นกลางที่มีฐานะดี พากันสง
ลูกหลานไปศึกษาตางประเทศ มิเพียงเพื่อใหสามารถปรับตัวตอกระแสโลกานุวัตรเทานั้น หากยัง
เปนเพราะเชื่อวา ระบบโรงเรียนในอารยประเทศสามารถสราง ‘ความเปนมนุษย’ และความคิด
เชิงสรางสรรคไดดีกวาระบบโรงเรียนของไทย คําถามพื้นฐานมีอยูวา ทั้งๆที่กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมชนิดที่มีการวางแผนจากสวนกลางไดดําเนินมากวาสามทศวรรษ แตเหตุไฉน
กระแสการส ง นัก เรี ย นไทยไปศึก ษาตา งประเทศ แทนที่จะชะลอตัว ลงกลั บ ขยายตั ว มากขึ้น
แตเดิมการสงนักเรียนทุนสวนบุคคลไปศึกษาตางประเทศจํากัดเฉพาะชนชั้นสูง บัดนี้ขยายสูชน
ชั้ น กลางส ว นหนึ่ ง เป น เพราะการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในช ว งกว า สามทศวรรษที่ ผ  า นมานี้
ไดสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจแกชนชั้นกลางเปนอันมาก อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความ
ดอยพัฒนาของระบบการศึกษาของไทยเอง
ณ บัดนี้ สมควรที่ผูรับผิดชอบนโยบายการศึกษาของชาติจักตองหาคํ าตอบ
ใหไดว า เหตุใดคนไทยจึงไมไวว างใจและดู แคลนระบบโรงเรียนของไทย จะมีก็แตคนไทย
ทีข่ าดกําลังทางเศรษฐกิจเทานั้นที่จําทนระบบโรงเรียนของไทย
คํ าตอบสวนหนึ่งของคํ าถามพื้นฐานขางตนนี้อยูที่การกํ าหนดบทบาทในการ
จัดการศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน
3
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ในอดีตทีผ่ า นมา ภาครัฐบาลมีฐานะเปนผูผลิตบริการการศึกษารายใหญ อีกทั้ง
ยังมีบทบาทในการควบคุมและกํากับภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษาดวย การควบคุมและ
กํากับดังกลาวนี้เปนไปอยางเขมงวด เพราะภาครัฐบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรางศึกษาธิการมี
ความไมไวเนื้อเชื่อใจผูประกอบการโรงเรียนราษฎร ถึงจะไมถึงขั้นกลาวหาผูประกอบการเหลานั้น
วาเปนนายทุนหนาเลือด แตก็ไมตองการใหมีการคาหากําไรจากการจัดการศึกษา
การควบคุมและกํากับภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษามีตั้งแตการควบคุม
การจดทะเบียนโรงเรียนราษฎร การควบคุมคุณภาพของบริการการศึกษา การควบคุมอัตรา
คาเลาเรียน รวมตลอดจนการควบคุมการผลิตแบบเรียน การควบคุมและกํากับอยางเขมงวดนี้เอง
ยังผลใหภาคเอกชนไมมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากเทาที่ควร การลงทุนในการ
ประกอบการโรงเรียนเอกชนมีนอยกวาระดับอันเหมาะสม (Optimal Investment) ผลที่ตามมา
ก็คอื บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทยออนดอยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เมื่อกวาสามทศวรรษที่แลว ภาคเอกชนยังไมเติบใหญกลาแข็ง ยอมมีเหตุผล
อันสมควรที่จะสนับสนุนใหภาครัฐบาลครอบงํ าการผลิตบริการการศึกษา แตบัดนี้เศรษฐกิจ
ภาคเอกชนแข็งแกรงกวาภาครัฐบาลเปนอันมาก ไมจําเพาะในดานการผลิตสินคาและบริการตางๆ
เท า นั้ น หากยั ง สามารถดู ด ซั บ กํ าลั ง คนที่ ท รงสมรรถภาพทางป ญ ญาและก า วทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากกวาภาครัฐบาลอีกดวย ในประการสําคัญ ภาคเอกชนสามารถ
ปรับตัวโตคลื่นแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ภาครัฐบาลกลับลาหลังลง
ในทุกๆดาน ในสภาวการณดังที่เปนอยูนี้ การจํากัดบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการ
การศึ ก ษาดั ง ที่ เ ป น มาย อ มเป น นโยบายที่ ไ ม เ หมาะสม กาลเวลาได พิ สู จ น แ ล ว ว า ความ
ไรประสิทธิภาพของภาครัฐบาลทํ าใหระบบโรงเรียนของไทยไมสามารถผลิตบริการการศึกษา
ไดอยางพอเพียงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จนกลายเปนปญหารายแรงในปจจุบัน
บั ดนี้ ถึ ง เวลาที่จ ะทบทวนบทบาทในการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐบาลกับ
ภาคเอกชนเสียใหม โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น ในอดีตที่ผานมา ภาคเอกชน
ไดประโยชนจากการผลิตบริการการศึกษาราคาถูกของภาครัฐบาล เพราะภาคเอกชนมีสวนวาจาง
กํ าลังคนที่ผลิตโดยภาครัฐบาล โดยที่สัดสวนการจางงานของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
เมื่อบริการการศึกษามีราคาถูก นายจางยอมสามารถเสนอคาจางหรือเงินเดือนในอัตราที่ตํ่าลงได
เมื่อภาคเอกชนเติบใหญถึงปานนี้ และเคยไดรับประโยชนจาการผลิตบริการการศึกษาของภาค
รัฐบาล จึงสมควรที่จะใหภาคเอกขนแบกรับภาระการผลิตเพิ่มขึ้น
แต ก ารที่ ภ าคเอกชนจะมี บ ทบาทในระบบโรงเรี ย นในฐานะผู  ผ ลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ได
รัฐบาลจักตองผอนคลายการควบคุมและการกํากับลง การปลดเปลื้องพันธนาการในดานระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ (Deregulation) เปนขัน้ ตอนอันจําเปนในการสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน
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หน า ที่ ใ นการควบคุ ม การผลิ ต บริ ก ารการศึ ก ษาของภาครั ฐ บาลคงไว เ ฉพาะแต การพิ จารณา
จดทะเบียนโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน และการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่า ดังเชนเกณฑ
เรือ่ งพืน้ ที่ จํานวน นักเรียนตอหอง อัตราสวนระหวางจํานวนครูกับจํานวนนักเรียน และเกณฑ
คุณวุฒขิ องครู เปนตน หากโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนใดเขาเกณฑเหลานี้แลว ก็ตองรับจดทะเบียน
โดยอัตโนมัติ เมื่อพนไปจากขอกําหนดขั้นตํ่าดังกลาวนี้ รัฐบาลจักตองปลอยใหผูประกอบการ
โรงเรียน/วิทยาลัยเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการ เสรีภาพดังกลาวนี้ครอบคลุมไปถึงเสรีภาพ
ในการกําหนดและพัฒนาหลักสูตรเองดวย
การที่รัฐ บาลเข าไปกํ าหนดและควบคุม หลัก สูตรอยา งเขม งวด ในด า นหนึ่ง
ทํ าให ร ะบบโรงเรี ย นของไทยไม ส ามารถปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ยนแปลงได อยา งมีประสิ ท ธิภาพ
เนื่องเพราะขาราชการตามไมทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปรับตัวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในอีกดานหนึ่งมีผลในการทําลายความคิด
สรางสรรคในโรงเรียน/วิทยาลัยเอกชน ดวยเหตุนี้เอง บริการการศึกษาในระบบโรงเรียนของไทย
จึงขาดความหลากหลาย ลักษณะอันหลากหลายของบริการการศึกษาเปนคุณลักษณะที่จําเปน
ในสังคมที่กระแสการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางเชี่ยวกราก การใหเสรีภาพแกเอกชนในการกําหนด
และพัฒนาหลักสูตรจะชวยใหบริการการศึกษามีลักษณะหลากหลายได เพราะเอกชนมีสํานึก
ทีจ่ ะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง และมีความคลองตัวในการปรับตัวมากกวาระบบราชการ
นโยบายการควบคุ ม อัต ราคา เลา เรีย นจัก ตอ งยกเลิกไปโดยสมบูรณ เพราะ
การควบคุมอัตราคาเลาเรียนไมเพียงแตจะกอใหเกิดปญหาการเก็บเงินกินเปลาเทานั้น หากยัง
ทํ าใหการลงทุนของเอกชนในการผลิตบริการการศึกษามีนอยกวาที่ควรอีกดวย หากตองการ
ให เ อกชนเข า มาลงทุ น ในระบบโรงเรีย นมากขึ้ น ก็ต อ งยอมใหเ อกชนแสวงหากํ าไรจากการ
ประกอบการ การควบคุมอัตราคาเลาเรียนอยางเขมงวดจนผูประกอบการไมสามารถหากําไรได ใน
ดานหนึ่งยอมกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังเชนการเก็บเงินกินเปลา ในอีกดานหนึ่งทําให
คุณภาพโรงเรียนเอกชนโดยทั่วไปตํ่ ากวาที่ควรจะเปน การปองกันการคากํ าไรเกินควรมิอาจ
กระทํ าไดดวยการควบคุมราคา หากแตตองเสริมสงใหมีการแขงขันโดยสมบูรณ (Perfect
Competition) พลังการแขงขันในตลาดจะลดทอนกําไรสวนเกิน (Excess Profit) ของผูปรกอบการ
ได การปลดปลอยใหอัตราคาเลาเรียนเลื่อนไหวตามกลไกตลาด ไมเพียงแตชวยขจัดปญหาเงิน
กินเปลาโดยปริยายเทานั้น หากยังทําใหปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตโดยภาค
เอกชนเพิ่มขึ้นอีกดวย
การควบคุ ม การผลิ ต แบบเรี ย นจั ก ต อ งยุ ติ ล ง นโยบายการควบคุ ม การผลิ ต
แบบเรีย นกอเกิดเมื่ อ หลายทศวรรษที่แลว ในขณะที่สํ านัก พิ ม พเ อกชนยังออนแอ แตบัดนี้
แบบเรี ย นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมิ ไ ด มี คุ ณ ภาพโดดเด น ไปกว า แบบเรี ย นสํ านั ก พิ ม พ เ อกชน
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เนื่ อ งเพราะกลุ  ม คนที่ เ ป น ผู  แ ต ง แบบเรี ย นเป น กลุ  ม คนชุ ด เดี ย วกัน มิห นํ าซํ้ ายัง มี แ นวโน ม ที่
สํานักพิมพเอกชนสามารถวาจางผูทรงคุณวุฒิที่เหนือชั้นกวา เนื่องจากสามารถจายเงินสมนาคุณ
ที่ใหสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจมากกวา แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะควบคุมการผลิตแบบเรียน
อยางเขมงวดดังปางกอน จะตองพยายามสงเสริมใหมีการผลิตแบบเรียนโดยเสรี พลังการแขงขัน
ในตลาดจะขั บดัน ใหคุณภาพของแบบเรีย นดีขึ้น โดยที่ ร าคาลดลงในระยะยาว ในอนาคต
เมื่อสํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเติบใหญกลาแข็ง สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยอาจกาวเขาไปผลิต
แบบเรียนดังเชนที่เปนอยูในอารยประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจักตองปรับตัวโดยการลดทอน
บทบาทในการผลิตแบบเรียน ในเมื่อสํานักพิมพเอกชนและสํานักพิมพมหาวิทยาลัยในอนาคต
สามารถทํ าหนาที่นี้ได แทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะผลิตแบบเรียนพื้นๆ ดังที่มีอยูในตลาด
กระทรวงศึกษาธิการควรจะหันเข็มไปในดานการพัฒนาแบบเรียนที่มีนวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่ อ เป น แบบอย า งแก ภ าคเอกชน การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายดั ง กลา วนี้ไมเ พียงแตเ หมาะสม
แก ก าลสมั ย เท า นั้ น หากทว า ยั ง ช ว ยขจั ด เหลื อ บในกรมวิ ช าการที่ ห ากิ น และหาเศษหาเลย
กับกระบวนการควบคุมการผลิตแบบเรียนอีกโสดหนึ่งดวย
การปรับนโยบายการศึกษาไปสูแนวทางเสรีนิยมดังกลาวขางตนนี้ จักตองดําเนิน
ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินอุดหนุนการศึกษา รวมตลอดจนการจัดการศึกษาของภาค
รัฐบาลดวย
ในปจจุบนั รัฐบาลจายเงินอุดหนุนการศึกษาในลักษณะที่แตกตาง 2 ลักษณะ
ลักษณะแรกเปนเงินอุดหนุนที่จายใหแกผูผลิต (Producer Subsidy) โดยจายใหโรงเรียนเอกชน
ทีไ่ มสามารถพึง่ ตนเองทางการเงินเพื่อธํารงคุณภาพของบริการการศึกษาขั้นตํ่าระดับหนึ่ง ลักษณะ
ที่สองเปนเงินอุดหนุนที่จายใหแกผูบริโภค (Consumer Subsidy) หากแตเปนเงินอุดหนุน
ในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า
กวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย นักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการจากรัฐบาลจึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง
ไดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะไมตองจายคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนควรจะใหตอไปอีกหรือไม เปนเรื่องซึ่งโตเถียงกันได
แตนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าจักตองปรับเปลี่ยนไป โดยใหผูรับบริการการศึกษาในระดับสูงขึ้น
มีสว นรับภาระรายจายเพิ่มขึ้น การใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงโดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
มิ ใชน โยบายที่เ หมาะสม นัก ศึ ก ษามหาวิทยาลัยของรัฐก็ดี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและคุณภาพดีก็ดี สวนใหญมาจากครอบครัวชนชั้นกลางและผูที่มี
ฐานะดี ใ นสั ง คม การเก็ บ ค า เล า เรี ย นอั ต ราตํ่ าในสถานศึ ก ษาเหล า นี้ จึ ง มี ส ภาพเสมื อ นหนึ่ ง
การใหเงินอุดหนุนแกผูซึ่งมิจําตองไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล การดําเนินนโยบายเงินอุดหนุน
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ในลักษณะเชนนี้จึงเปนการซํ้ าเติมปยหาความไมเปนธรรมในการกระจายรายได เงินอุดหนุน
การศึกษาในอนาคตควรจะหันเข็มไปสูกลุมนักเรียนที่ยากจนเปนสําคัญ
นโยบายการสงเสริกบทบาทการผลิตของภาคเอกชนในระบบโรงเรียนจักตอง
ดํ าเนินควบคูกับการปรับบทบาทของภาครัฐบาล โรงเรียนรัฐบาลควรจะใหบริการแกนักเรียน
เพียง 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนยากจน และกลุมนักเรียนเรียนดี โดยผลักดันนักเรียนจากครอบครัว
ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่ไมมีผลการเรียนอันดีเดนไปสูโรงเรียนเอกชน การที่รัฐควรจะอุมชู
นักเรียนยากจนก็ดวยเหตุผลความเปนธรรมในสังคม สวนนักเรียนเรียนดีนั้นจําเปนตองพัฒนา
เปนมันสมอง ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในระบบสติปญญาของชาติ
การทบทวนบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาเปนเรื่องจําเปนเรงดวน เพราะกวา
จะปรากฏผลกินเวลาอีกยาวนาน
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วิวาทะวาดวยการศึกษาภาคบังคับ4
วิวาทะวาดวยการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) ซึง่ เริ่มตนเมื่อกวา
สามทศวรรษที่แลว เมื่อนายพอล กูดแมน (Paul Goodman) เขียนหนังสือเรื่อง Compulsory
Miseducation (1961) กลับมาเปนประเด็นแหงการโตเถียงอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยในชวงเวลา
ประมาณครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้ เมื่อมีความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป
เปน 9 ป จนในที่สุดกลายมาเปนนโยบายหลักของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
ความตอ งการขยายการศึก ษาภาคบัง คับโดยพื้น ฐานแลว เปน ความต อ งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนองภาคธุรกิจเอกชน ตามเศรษฐทรรศนดังกลาวนี้ การศึกษามีสภาพ
เสมื อ นหนึ่ ง ‘ทุ น มนุ ษ ย’ (Human Capital) อันเปนมรรคที่จะนํ ามาซึ่งการจํ าเริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในบั้นปลาย
เมือ่ ตนเดือนกุมภาพันธ 2538 ที่ผานมา ผูอํานวยการฝายการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดออกมาตอกยํ้าเศรษฐทรรศนขางตนนี้
ดวยการกลาววา การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ปนั้นไมเปนการเพียงพอ
หากรั ฐ บาลไม ทุ  ม การลงทุ น ในการจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษา รวมตลอดจนการชั ก จู ง ให นั ก เรี ย น
ที่จบประถมศึกษาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลุกเราความสนใจ
ในการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแลว การขาดแคลนนักวิทยาศาสตรจะกลายเปนปญหา
รุนแรงเสียยิ่งกวาการขาดแคลนวิศวกรในอนาคต (The Nation, February 15, 1995)
นโยบายการศึกษาภาคบังคับมีนัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก การบั ง คั บ ให ป ระชาชนเรี ย นหนั ง สื อ เป น การลิ ด รอนเสรี ภ าพ
ในการเลือกของประชาราษฎร บิดามารดาหรือผูปกครอง หากมิไดดําเนินการใหบุตรธิดาหรือ
ผูอ ยูใ ตการปกครองรับการศึกษาภาคบังคับยอมมีความผิดตามกฎหมาย
ประการที่สอง เมื่อรัฐบาลกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลยอมมีพันธะ
ทีจ่ ะตองจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลา

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) ก็อยูใ นระดับสูงดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูรูหนังสือโดยถัวเฉลี่ยแลวมีกระแส
เงินได (Earnings Profile) มากกวาผูไมรูหนังสือ
แตการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 เปน 9 ป กลับกอใหเกิดวิวาทะ
อยางสําคัญ ขอโตแยงที่สําคัญมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การศึก ษาระดับมัธ ยมศึก ษาตอนต น ที่กระทรวงศึกษาธิการ
จัดอยูใ นเวลานี้ ไมเกื้อในการเพิ่มพูน ‘ทุนมนุษย’ กระทรวงศึกษาธิการอุยอายและงุมงามเกินกวา
จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทย ผลที่ตามมาก็คือ อัตรา
ผลตอบแทนที่ปจเจกบุคคลไดรับจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับตํ่ ามาก
การศึกษาระดับนี้มิไดมีสวนสําคัญในการชวยเพิ่มพูนรายได ดวยเหตุดังนี้เอง ประชาชนจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท จึงไมนิยมที่จะใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
เพราะมองไมเห็นอานิสงสที่จะไดรับจากการศึกษาระดับนี้
ประการที่ ส อง เยาวชนที่ จ บประถมศึ ก ษากํ าลั ง ย า งก า วเข า สู  วั ย ทํ างาน
ไมเฉพาะแตการเปนแรงงานในครัวเรือน หากทวายังเปนแรงงานรับจางนอกครัวเรือนอีกดวย
การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป จึงทําใหเยาวชนเหลานี้สูญเสียเงินไดอันพึงได
จากการถูกบังคับใหเรียนหนังสือ (Earnings Foregone) เงินไดที่ตองสูญเสียไปดังกลาวนี้มีความ
สําคัญสําหรับครัวเรือนที่ยากจน
ดังนัน้ จะเห็นไดวา การที่ประชาชนจํานวนมากในชนบทมิไดสงลูกหลานศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มิใชเพราะเหตุวา ประชาชนเหลานั้นไมรูซึ้งถึงประโยชนของ
การศึกษา ตรงกันขาม การตัดสินใจดังกลาวกลับเปนประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล (Rational
Behaviour) เพราะประชาชนตระหนักดีวา การลงทุนศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ไมเพียงแตจะใหประโยชนไมคุมแลว หากยังตองสูญเสียเงินไดอันพึงไดอีกดวย ภายใตสภาวการณ
เชนนี้ การดันทุรังขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป นอกจากจะเปนการลิดรอนเสรีภาพ
ในการเลือกของประชาชนแลว ยังสามารถสรางทุกขเข็ญแกประชาชนที่ยากจนอยางมหันต
ไดอีกดวย
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แทที่จริงแลว การผลิตกําลังคนเพื่อสนองตอบการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน
มิใชจํ ากัดแตโดยการขยายการศึกษาในระบบโรงเรียนเทานั้น การศึกษาอยางไมเปนทางการ
(Informal Education) สามารถเปนกลไกสําคัญในเรื่องนี้ได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยค น พบข อเท็ จจริ ง เมื่ อหลายปที่ผานมานี้วา การขยายการศึกษาภาคบังคับไมทันการณ
ตอการแกปญ
 หาการขาดแคลนกําลังคนที่มีทักษะและชางฝมือ การฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การพัฒนาทักษะและฝมือของกําลังคนที่มีงานทําอยูแลว (On-the-Job Training) เปนยุทธวิธี
ทีท่ รงประสิทธิผลและแกปญหาตรงจุดมากกวา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในปจจุบันเปนเพียงทางผานไปสูระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย และไปสูอุดมศึกษาในที่สุด สําหรับผูซึ่งไมสามารถไตเตาไปสูระดับอุดมศึกษา
การศึกษาในลักษณะครึ่ง ๆ กลาง ๆ ดังเชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ยอมไมสามารถใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจแกผูเรียนได หากตองการใหเยาวชนอยูในระบบโรงเรียนในชวงเวลาอันยาวนาน
มากขึ้น จําเปนตองปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหรับใชชีวิตและเพิ่มพูน ‘ทุนมนุษย’ มากขึ้น
หากสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตบริการการศึกษาในลักษณะเชนนี้ได ก็ไมมีเหตุที่จะตองบังคับ
ประชาชน เพราะถาการศึกษาตอใหประโยชนคุมคา ประชาชนจะเปนฝายตัดสินใจศึกษาตอเอง
โดยไมตอ งมีการบังคับ ทุกวันนี้ที่ประชาชนจํานวนมากไมศึกษาตอเมื่อจบประถมศึกษา นอกเหนือ
จากปญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน ก็เปนเพระเหตุวา การศึกษาตอใหประโยชนไมคุมคานั่นเอง
แตการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อรับใชชีวิตและเพิ่มพูน ‘ทุนมนุษย’ มากขึ้น
นั้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงปรัชญาพื้นฐานของนโยบายการศึกษา ในอดีตที่เปนมาภาครัฐบาล
กุมบทบาทสําคัญในการผลิตบริการการศึกษา อีกทั้งควบคุมและกํากับบทบาทของภาคเอกชน
อยางเขมงวด นโยบายเชนนี้อาจดูเหมาะสมในยุคสมัยที่ภาคเอกชนยังลาหลัง แตในปจจุบัน
ที่ภาคเอกชนเติบใหญแข็งกลาและสามารถดูดซับกํ าลังคนที่ทรงความรูความสามารถ การที่
รัฐบาลยังคงครอบงําและควบคุมภาคการศึกษาอยางเขมงวดตอไปยอมเปนโยบายที่ไมเหมาะสม
และแทที่จริงแลว ความจํากัดของทรัพยากรทําใหรัฐบาลมิอาจธํารงฐานะผูผลิตบริการการศึกษา
รายใหญอีกตอไปได
ในเมื่อการศึกษากลายเปนกลไกในการผลิตกํ าลังคนเพื่อสนองตอบภาคธุรกิจ
เอกชน ก็ควรที่จะสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น
และมีสวนแบกรับภาระรายจายมากขึ้น สวนสําคัญสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลไมสามารถลวงรู
ความตองการกําลังคนของภาคธุรกิจเอกชนไดดีไปกวาภาคธุรกิจเอกชนเอง อีกทั้งรัฐบาลก็ปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเชื่องชายิ่ง นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเอกชนเปนฝายไดประโยชนจาก
บริการการศึกษาราคาถูกที่ผลิตโดยภาครัฐบาลมาเปนเวลาชานาน บัดนี้ถึงเวลาที่จะตองมีสวน
รับภาระการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น แตการที่ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นได เงื่อน
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ไขเบือ้ งตน ก็คือ จะตองไมขยายการศึกษาภาคบังคับ เพราะการศึกษาภาคบังคับมีนัยวา รัฐบาล
จักตองเปนผูผลิตชนิดใหเปลา ซึ่งก็จะกลายเปนทํานบกีดขวางการขยายบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังตองลดการควบคุมและกํากับภาคการศึกษา อีกทั้งสงเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจเอกชนในการนี้
เมื่อมีการสงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตกํ าลังคนเชนนี้แลว
รัฐบาลควรทุมทรัพยากรไปในการจัดการศึกษาเพื่อภาคประชาชน โดยเนนการจัดการศึกษา
อยางไมเปนทางการ ขณะเดียวกันก็จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแกประชาชนที่ยากจน เพื่อให
สามารถศึกษาตอในระดับสูงกวาประถมศึกษาได การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9
ป โดยเปนการศึกษาชนิดใหเปลานั้น ไมเพียงแตจะเปนนโยบายที่ไมเหมาะสมเทานั้น หากยัง
ไมเพียงพออีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา คาเลาเรียนมิใชตนทุนสําคัญในการศึกษาตอ คาครองชีพ
และรายไดอันพึงไดจากการทํางานแทนการเรียนตอ (Earnings Foregone) เปนตนทุนที่สําคัญ
ยิง่ กวา เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับประชาชนที่ยากจนจึงตองมีจํานวนมากพอ ไมเฉพาะแตการ
ชําระคาเลาเรียน หากยังตองครอบคลุมคาครองชีพและคาเสียโอกาสในการทํางานดวย
การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป เปนนโยบายที่รัฐบาลพึงทบทวน
ประเด็นที่ตองทบทวนมิไดมีเฉพาะแตเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน แตครอบคลุมถึงการ
กํ าหนดบทบาทของภาครั ฐ บาลกั บ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และการกํ าหนดนโยบายเงิ น อุ ด หนุ น
การศึกษา หากปราศจากการทบทวนประเด็นเหลานี้ นโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับ
ดังที่ดําเนินอยูในปจจุบันไมเพียงแตจะเปนการลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชนเทานั้น
หากยังสรางทุกขเข็ญแกประชาชนที่ยากจนโดยไมจําเปนอีกดวย
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การผลิตแบบเรียนบนเสนทางเสรีนิยม5
จนถึงวันที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ ลูกของผมยังไดแบบเรียนไมครบ ทั้งๆที่
เปดภาคการศึกษามาเปนเวลากวาหนึ่งเดือนแลว รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับ
บงบอกวาการขาดแคลนแบบเรียนในปนี้เปนปญหารุนแรงมากเปนพิเศษ
การพิมพแบบเรียนไมทันใชเปนปญหาที่เกิดขึ้นทุกป ปญหามีมากเปนพิเศษ
สําหรับแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ สวนแบบเรียนของสํานักพิมพเอกชนจะมีปญหาที่รุนแรง
ก็เฉพาะในปที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา
ปญหาการพิมพแบบเรียนไมทันใชมีพื้นฐานมาจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน
ดานหนึ่งไดแก ความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของระบบราชการ อีกดานหนึ่งไดแก
นโยบายการควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํานักพิมพเอกชน
กระทรวงศึกษาการมีนโยบายในการผลิตแบบเรียนวิชาบังคับทั้งในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาดวยตนเอง นโยบายเชนนี้มิใชนโยบายที่ผิด เพราะกระทรวงศึกษาธิการ
มีหนาทีต่ ดิ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงวิชาการ ความผิดพลาดอยูที่การใหอํานาจผูกขาด
แกองคการคาคุรุสภาในการจัดพิมพและจัดจําหนายแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่
องค การดั ง กล า วไม ส ามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถรองรับภารกิจที่นับวัน
มีแตจะขยายตัวมากขึ้น
องคการคาคุรุสภามีหนาที่จัดพิมพแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 2 ประเภท
ประเภททีห่ นึง่ เปนแบบเรียนที่หนวยงานในกระทรวงศึกษาฯ สั่งใหพิมพ โดยจายจากงบประมาณ
แผนดิน ภาระหนักอยูที่การจัดพิมพแบบเรียนใหแกสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ประเภททีส่ องเปนแบบเรียนที่จัดจําหนายแกประชาชนทั่วไป
ความล า ช า ในการจั ด พิ ม พ แ บบเรี ย นส ว นหนึ่ ง เป น ความผิ ด ของกระทรวง
ศึกษาธิการ อีกสวนหนึ่งเปนความผิดขององคการคาคุรุสภา ความผิดของกระทรวงศึกษาธิการ
อยูที่ความไมสามารถเจงยอดจํานวนพิมพแกองคการคาคุรุสภาใหทันกาลได ปญหานี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีความลาชาในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ความไมแนนอนของงบประมาณการพิมพ
ที่แตละหนวยงานไดรับทํ าใหกระทรวงศึกษาธิการไมกลาแจงยอดการพิมพลวงหนา ซึ่งทํ าให
องคการคาคุรุสภาไมสามารถวางแผนการพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาการพิมพแบบเรียน
5

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2536
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ไมทันใชที่เกิดขึ้นในปนี้ มีสาเหตุพื้นฐานดังที่กลาวนี้ เพราะกวาที่งบประมาณแผนอินประจําป
2536 จะผานสภาผูแทนราษฎรก็ตกเดือนมีนาคม 2536 ซึ่งปรากฏวา งบประมาณการพิมพแบบ
เรียนทีจ่ ดั สรรใหแกสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเพิ่มจาก 3 ลานชุดเปน 6
ลานชุด องคการคาคุรุสภาจึงตองนําแบบเรียนที่พิมพเพื่อขายมาให ส.ป.ช. ยังผลใหแบบเรียน
ทีพ่ มิ พเพือ่ ขายมีไมเพียงพอแกความตองการ
แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตองมีสวนรับผิดที่ไมสามารถแจงยอดจํานวนพิมพ
ที่แนนอนแกองคการคาคุรุสภาได แตองคการคาคุรุสภาก็มีปญหาความดอยประสิทธิภาพในการ
ผลิตดวย ระบบการผลิตซึ่งรวมศูนยอยูในกรุงเทพฯทํ าใหมีความจํ าเปนตองเรงรัดการพิมพ
มากกวาปกติ เพราะตองเผื่อเวลาสําหรับการจัดสงแบบเรียน องคการคาคุรุสภาประกอบธุรกิจ
การพิมพทใี่ หญโตยิ่งกวาสํานักพิมพเอกชนใดๆ แตไมเคยผลักดันศูนยการพิมพออกสูสวนภูมิภาค
เพือ่ ลดความอุยอายในการประกอบการ และเพื่อลดตนทุนในการปฏิบัติการ (Transaction Cost)
ระบบการจั ด จํ าหน า ยแบบเรี ย นขององค ก ารค า คุ รุ ส ภา ซึ่ ง ผ า นศึ ก ษาภั ณ ฑ เ ป น ไปอย า ง
ไรประสิทธิภาพและไมสามารถสนองตอบความตองการของลูกคาได หากมิใชเพราะอํ านาจ
ผูกขาดที่ทําใหผูบริโภคไมมีทางเลือก องคกรดังกลาวนี้ยอมยากที่จะอยูรอดในทางธุรกิจได
ณ บัดนี้ รัฐบาลกําลังยืนอยูบนทางสามแพรง กลาวคือ
แพรงที่หนึ่ง ไดแก การที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงผูกขาดการจัดทําแบบเรียน
บางวิชาและบางระดับ และองคการคาคุรุสภายังคงผูกขาดการจัดพิมพและจัดจําหนายแบบเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการตอไป
แพรงที่สอง ไดแก การลมลางอํานาจการผูกขาดในการผลิตแบบเรียนทั้งปวง
โดยปล อ ยให ภ าคเอกชนสามารถมี บ ทบาทในการผลิตแบบเรี ย นอย า งเต็ ม ที่ หากกระทรวง
ศึกษาธิการจะยังคงมีบทบาทในการผลิตแบบเรียนตอไป กระทรวงศึกษาธิการและองคการคา
คุรสุ ภาจะเปนเพียงผูผลิตรายหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันคอนขางเสรีนี้
แพรงที่สาม ไดแก ทางเลือกระหวางแพรงที่หนึ่งกับแพรงที่สอง ซึ่งจะมีทางเลือก
ยอยหลายเสนทาง ทางเลือกหนึ่งไดแก การที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงผูกขาดการจัดทํ า
แบบเรียนบางวิชาและบางระดับตอไป แตการจัดพิมพและการจัดจําหนายมิไดผูกขาดโดยองคการ
คาคุรุสภา หากแตใหสัมปทานสํานักพิมพเอกชนในการจัดพิมพแบบเรียนบางวิชาและบางระดับ
อีก ทางเลื อ กหนึ่ ง ก็คือ กระทรวงศึก ษาธิก ารลดการผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียนบางวิชาหรือ
บางระดับ เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้น
การแหกคอกออกจากแพรงที่หนึ่งเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะกระทรวงศึกษาธิการ
มีผลประโยชนจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ ในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการจะยังคงผูกขาดการจัดทํา
แบบเรี ย นบางวิข าและบางระดับก็เปนธรรมดาอยูเองที่องคการคาคุรุสภาจะยังคงามีอํ านาจ
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การผูกขาดการพิมพและการจํ าหนาย เพราะองคการคาคุรสภาเปนแหลงผลประโยชนของ
ขาราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเอง แตความพยายามที่จะอยูในคอกของแพรงที่หนึ่ง
นั้นคงตองอาศัยกําลังภายในหานอยไม เพราะความไรประสิทธิภาพของระบบปรากฏใหเห็นอยู
ทุกป เมือ่ ประชากรและระบบการศึกษาขยายตัวมากไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ระบบการผูกขาด
ในการผลิตแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจะยิ่งเผยโฉมแหงความไรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในที่สุดแลว องคการคาคุรุสภาอาจตองกระจายศูนยการพิมพออกไปสูสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้น
อาจตองกระจายอํานาจใหแตละจังหวัดจัดพิมพแบบเรียนของตนเอง ดังขอดําริของนายสัมพันธ
ทองสมัคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2536) หรือ
ทายทีส่ ดุ อาจตองถายโอนการผลิตไปใหแกภาคเอกชน (Privatization) สําหรับแบบเรียนบางวิชา
หรือบางระดับกระนั้นก็ตาม ปญหาการพิมพแบบเรียนไมทันใชจะยังคงดํารงอยูตราบเทาที่ยังคง
มีความไมแนนอนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
มรรควิถีในแพรงที่สองเปนหนทางในการทําลายผลประโยชนของกระทรวงศึกษา
ธิ ก ารและองค ก ารค า คุ รุ ส ภา ในอดี ต กาลเมื่ อ ภาคเอกชนยั ง อ อ นปวกเป ย ก ย อ มมี เ หตุ ผ ล
ที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลแทรกแซงการผลิตแบบเรียน แตเมื่อภาคเอกชนเติบใหญและมีบุคลากร
ทีท่ รงคุณวุฒไิ มยิ่งหยอนกวาภาครัฐบาล เหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลผูกขาดการผลิตแบบเรียน
บางวิชาและบางระดับและควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชนยอมออนดอยลง
ตามลําดับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํานักพิมพ
เอกชนอยางเขมงวด เริ่มตั้งแตการตรวจตราเนื้อหาไปจนถึงการควบคุมการพิมพ ในปจจุบัน
พลังการแขงขันในตลาดแบบเรียนมีมาก จนถึงขั้นที่สํานักพิมพตางๆพากันประมูลตัวอาจารยผูทรง
คุณวุฒิในมหาวิทยาลัยตางๆ มาเปนผูเขียน ในบางกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่กรมวิชาการ
แตงตัง้ ใหเปนผูตรวจแบบเรียนมีคุณวุฒิและความรูตํ่ากวาผูเขียนเสียดวยซํ้า แมวาคุณภาพในการ
ตรวจแบบเรียนโดยทั่วไปจะอยูในเกณฑดี แตการใชอัตวิสัยในการประเมินแบบเรียนยังคงปรากฏ
อยูทั่วไป บางครั้งผูเขียนแบบเรียนจํ าใจตองแกไขตนฉบับตามขอทักทวงของผูตรวจ แมวา
จะไมเห็นดวยก็ตาม การตรวจตราตนฉบับแบบเรียนไมเพียงแตจะทําใหเกิดความลาชาในการ
จัดพิมพ ซึง่ เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแบบเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในปที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น หากทวายังเปดชองใหมีการใชอํ านาจในทางฉอฉล
ไดอกี ดวย ดังปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ วา สํานักพิมพเอกชนวิ่งเตนจายเงินใตโตะเพื่อใหแบบเรียน
ของตนผานการตรวจสอบ
กรมวิชาการไมเพียงแตตรวจตราตนฉบับแบบเรียนเทานั้น แตยังกาวไปควบคุม
การพิ ม พ ด  ว ย แบบเรี ย นที่ ก รมวิ ช าการรั บ รองมาตรฐานจั ก ต อ งมี ต ราประทั บ ของกระทรวง
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ศึกษาธิการ แตหลายครั้งหลายคราก็เกิดเหตุอัปยศ เมื่อสํานักพิมพบางแหงสามารถนําตราประทับ
ไปใชกบั แบบเรียนที่ยังไมผานการตรวจสอบได นอกจากนี้ การณยังปรากฏดวยวา ในบางกรณี
กรมวิชาการเขาไปควบคุมจํานวนพิมพดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ยากแกการเขาใจ
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดแทรกแซงตลาดแบบเรียนมาเปนเวลาชานาน
แต บั ด นี้ มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะสนั บ สนุ น ให รั ฐ บาลลดการควบคุ ม และลดการกํ ากั บ ตลาดแบบเรี ย น
(Deregulation) การที่กระทรวงศึกษาธิการผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียนบางวิชาและบางระดับ
ทํ าใหแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไมตองเผชิญกับการแขงขันจากเอกชน สภาพการณ
ที่ ไ ร ก ารแข ง ขั น นี้ ทํ าให ข าดพลัง ที่จ ะพัฒ นาแบบเรีย นเทา ที่ค วร ในป จจุบัน แบบเรีย นของ
สํ านักพิมพเอกชนมีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวาแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในบางกรณี
มีคุณภาพดีกวาเสียดวยซํ้า ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลเลิกผูกขาดการผลิตแบบ
เรียนบางวิชาและบางระดับ เพื่อใหเกิดการแขงขันระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน และเพื่อ
สงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาแบบเรียนมากขึ้น
รั ฐ บาลควรจะเลิ ก ควบคุ ม การผลิ ต แบบเรี ย นของสํ านั ก พิ ม พ เ อกชน ตลาด
แบบเรี ย นเป น ตลาดที่ มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น อย า งสู ง พลั ง ในการแขง ขั น ย อมผลัก ดัน ให
สํ านักพิมพเอกชนผลิตแบบเรียนที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ ไมมีสํ านักพิมพเอกชนใดๆที่จงใจ
พิมพแบบเรียนที่มีเนื้อหาที่ผิดหรือไมสมบูรณ ความไมนาเชื่อถือของแบบเรียนยอมทําลายธุรกิจ
ของสํานักพิมพเอกชนนั้นเอง พลังการแขงขันในตลาดจะผลักดันใหสํานักพิมพเอกชนตองคัดเลือก
ผูเ ขียนแบบเรียนที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเกียรติคุณในวงวิชาการ
ขอดําริของนายพนม พงษไพบูลย อธิบดีกรมวิชาการที่จะใหสํานักพิมพเอกชน
จัดตัง้ คณะบรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่กรมวิชาการใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบแบบ
เรียนของตนเอง แลวจึงสงตนแบบผานไปใหกรมวิชาการตรวจในขั้นสุดทายนั้น (ผูจ ัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 3 และ 7 มิถุนายน 2536) แมจะเปนขอเสนอในแนวทางที่ตองการใหตลาดแบบเรียน
เป น ตลาดที่ มี ก ารแข ง ขั น มากขึ้ น แต ก ารที่ ก รมวิ ช าการยั ง คงมี อํ านาจในการตรวจต น ฉบั บ
ขัน้ สุดทาย ยอมไมสามารถแกปญหาความลาชาในการตรวจแบบเรียนได และยอมเปดโอกาสให
ผูม อี านาจในการตรวจแบบเรี
ํ
ยนแสวงหาผลประโยชนจากการใชอํานาจนั้น ดังที่เปนมาในอดีต
บัดนี้ ถึงเวลาที่จะปลดปลอยใหตลาดแบบเรียนเปนตลาดเสรี
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การบริจาคเงินเพื่อเขาโรงเรียนรัฐบาล6
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนบริจาคเงินดานการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่รุงเรือง
ทางเศรษฐกิจ
ตามแนวนโยบายดังกลาวนี้ กรมสามัญศึกษาจัดทํ าบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มี
คุ ณ ภาพและชื่ อ เสี ย ง โดยอนุ ญ าตให โ รงเรี ย นเหล า นี้ รั บ นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษตาม
ความตองการของโรงเรียนไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนนักเรียนรับเขาทั้งหมด สวนอีก 60%
ตองรับนักเรียนในพื้นที่บริการ แตโรงเรียนที่จะรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษนี้จักตองจัดทําขอเสนอ
เกีย่ วกับวิธกี ารรับนักเรียนและเหตุผล เพื่อใหกรมสามัญศึกษาพิจารณาเปนรายๆไป (สยามโพสต
ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2539) นักเรียนที่เขาดวยวิธีการพิเศษนี้จักเสียคาธรรมเนียมการศึกษา
เต็มอัตรา สวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนยากจนจะไดรับลดหยอนคาเลาเรียน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมใหโรงเรียนรับเงินบริจาคอยางเปดเผย
โดยมีเงื่อนไขวา การรับเงินบริจาคจักตองไมมีเงื่อนไขในการรับลูกหลานของผูบริจาคเขาเรียน
ทั้ ง นี้ ห  า มรั บ เงิ น บริ จ าคในช ว งรั บ นั ก เรี ย นใหม แต ใ ห รั บ ในช ว งที่ เ ป ด ภาคการศึ ก ษาแล ว
(สยามโพสต ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2539) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกลาวนี้ตองการ
อําพรางวา นโยบายการรับเงินบริจาคมิไดเชื่อมโยงสัมพันธกับการรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษ
แททจี่ ริงหาไดเปนเชนนั้นไม บรรดามาตรการตางๆที่กระทรวงศึกษาธิการนําออกใชในปการศึกษา
2539 นี้ ไมวา จะเปนการปรับเพดานอัตราคาเลาเรียน การรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษ และการ
รั บเงิน บริ จาคทางการศึกษา ลวนแลวแตเปนมาตรการที่มุงผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงิน
ของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเหลานี้รุดหนาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานเทคโนโลยี ดังนั้น มีเหตุผลนาเชื่อวา โควตานักเรียนที่รับเขาดวยวิธีการพิเศษจํานวนหนึ่ง
จะใชไปในการแสวงหารายได ดวยการเรียกเก็บเงินกินเปลา (หรือแปะเจียะ) หรือจะเรียกใหโกหรู
วา ‘เงินบริจาค’ ก็ได
การหามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหมนั้นเปนมาตรการที่ไรประสิทธิผล
เพราะผูปกครองนักเรียนสามารถทําขอตกลงกับผูบริหารโรงเรียนได ขอตกลงดังกลาวนี้อาจมี 2
ลักษณะ ลักษณะแรกไดแก การรับนักเรียนตามโควตาพิเศษกอน แลวเรียกเก็บเงินบริจาค
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เมื่อเปดเทอมแลว ขอตกลงลักษณะนี้ทําใหภาระการเสี่ยงตกแตโรงเรียน เพราะอาจเปนไปไดวา
เมื่อรับนักเรียนเขาแลว ผูปกครองอาจละเมิดสัญญาดวยการไมจายเงินบริจาคหรือจายนอยกวา
สัญญา ลักษณะทีส่ องไดแก การจายเงินบริจาคกอนชวงรับนักเรียนใหม โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา
โรงเรียนจะรับบุตรหลานของผูบริจาคเขาเรียนในภายหลัง ขอตกลงลักษณะนี้ทําใหภาระการเสี่ยง
ตกแกผูปกครองนักเรียน เพราะอาจเปนไปไดวา โรงเรียนเมื่อไดรับเงินบริจาคแลว อาจละเมิด
ขอตกลงไมรับบุตรหลานของผูบริจาคเขาเรียน
ดังนี้ จะเห็นไดวา การหามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหม นอกจาก
จะไมสามารถตัดขาดความเชื่อมโยงระหวางการรับนักเรียนแลกกับเงินบริจาคไดแลว ยังสราง
ปญหาโดยไมจําเปนในขอที่เปดโอกาสใหมีการละเมิดสัญญาได หากกระทรวงศึกษาธิการยอม
ใหแลกที่นั่งในโรงเรียนกับเงินบริจาคอยางตรงไปตรงมา และดวยวิธีการยื่นหมูยื่นแมว ปญหา
ดังกลาวยอมไมเกิดขึ้น
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา สมควรที่จะมีโควตาที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาลสําหรับขาย
หรือไม ผูคนที่ไมตองการเห็นบริการการศึกษาเปนสินคายอมตอตานแนวนโยบายเชนนี้ และ
เพราะโลกทัศนเชนนี้เอง กระทรวงศึกษาธิการจึงตองกระมิดกระเมี้ยนหามรับเงินบริจาคในชวง
รับนักเรียนใหม
ในระบบดั ง ที่เ ปนอยูในปจจุบัน กลุมคนที่มีฐานะดีในสังคมสามารถซื้อที่นั่ง
ในโรงเรียนรัฐบาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงไดอยูแลว การซื้อที่นั่งดังกลาวนี้กระทําไดหลายชองทาง
ช อ งทางแรกด ว ยการเจรจากั บ ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย นโดยตรง หากโรงเรี ย นออก
ใบสํ าคัญการรับเงิน ก็เปนที่มั่นใจไดวา เงินบริจาคถูกใชไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แตก็มีกรณีอยูหานอยไมที่โรงเรียนมิไดออกใบเสร็จการรับเงินบริจาค บางกรณีมิไดมีเจตนาทุจริต
หากแต ต  อ งการหลี ก เลี่ ย งระเบี ย บการจั ด จ า งจั ด ซื้ อ ของทางราชการที่มี ข อจํ ากั ด มากเกิน ไป
แตบางกรณีเงินบริจาคทั้งหมดหรือบางสวนเขากระเปาผูบริหารโรงเรียน
ชองทางที่สองผานสมาคมผูปกครองนักเรียนหรือสมาคมนักเรียนเกา ในกรณีนี้
โรงเรียนอาจใหโควตาการรับนักเรียนแกสมาคมฯจํานวนหนึ่ง สมาคมฯ ทําหนาที่จัดสรรโควตาแก
ผู  ที่ สัม พั น ธ ส มาคมฯ บางกรณีมิ ไดรับเงิ น บริจ าคเปนผลตางตอบแทน แตบางกรณีก็ไดรับ
เงินบริจาคดังกลาวนี้ เงินบริจาคจะถูกสงตอใหโรงเรียนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยหรือไม เปนปญหา
ขอเท็จจริงที่ตองไตสวน แตชองทางนี้เปดชองใหผูบริหารสมาคมฯเก็บเกี่ยวสวนเกินทางศรษฐกิจ
ได แตการที่โรงเรียนมอบหมายใหสมาคมฯรับเงินบริจาคแทนก็เพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบการจัดจาง
จัดซือ้ ของทางราชการโดย โรงเรียนมอบหมายใหสมาคมฯจัดจางจัดซื้อสิ่งที่ตองการ แทนที่จะสง
มอบเปนตัวเงิน
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ชองทางที่สามผานนักการเมืองที่ทรงอํ านาจ ขาราชการระดับสูงในกระทรวง
ศึกษาธิการ และขาราชการระดับสูงในหนวยงานที่ทรงอิทธิพล ดังเชนสํานักงบประมาณเปนอาทิ
ชองทางนี้นับเปนชองทางที่โรงเรียนยากที่จะไดรับเงินบริจาค เพราะเปนเรื่องของการใชอํานาจ
เปนสําคัญ
ดังนี้ จะเห็นไดวา ในระบบดังที่เปนอยูในปจจุบัน มีการนําที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาล
แลกกับเงินบริจาคอยูแลว หากจะกลาวใหแทงใจดําก็คือ มีการขายที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาลแลกกับ
เงินหรือแลกกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยูแลว มิหนําซํ้าเงินบริจาคยังรั่วไหลไปสูคนกลาง
โดยทีโ่ รงเรียนมิไดรับเงินบริจาคเต็มเม็ดเต็มหนวยอีกดวย
หากกระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินนโยบายการรับนักเรียนโควตาพิเศษแลกกับ
เงินบริจาคอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ก็มิใชเรื่องที่ตองรูสึกตะขิดตะขวงหรือเกรงตอขอครหา
เพราะนโยบายดังกลาวนี้มิไดทําใหระบบโรงเรียนเลวรายไปกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งมีการ
‘ขาย’ หรือเก็บเงินกินเปลาในโรงเรียนรัฐบาลอยูแลว การดําเนินนโยบายอยางเปดเผยและตรงไป
ตรงมาเชนนี้กลับมีขอดีในการชวยลดการรั่วไหลของเงินบริจาค และลดทอนคนกลางในระบบการ
รับนักเรียนรัฐบาล
การที่ผูปกครองยินดีจาย ‘เงินกินเปลา’ หรือ ‘เงินบริจาค’ เพือ่ ใหบุตรหลานเขา
โรงเรียนรัฐบาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงนั้นก็เปนเพราะประเมินแลววา บริการการศึกษาที่ไดรับ
มีคณ
ุ ภาพและมีประโยชนคุมกับรายจาย ‘เงินกินเปลา’ หรือ ‘เงินบริจาค’ ทีจ่ า ยจึงเปนสวนหนึ่ง
ของราคาที่จายเพื่อแลกกับริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ราคาที่จายนี้มิไดแตกตางจากโรงเรียน
เอกชนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
บริ ก ารการศึ ก ษาในสั ง คมไทยได แ ปรสภาพเป น สิ น ค า เป น เวลาช า นานแล ว
ผูค นจํานวนไมนอยยังคงหลงละเมอตอตานการเปนสินคาของบริการการศึกษา ในระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม สรรพสิ่งจักตองแปรสภาพเปนสินคาที่มีมูลคาการแลกเปลี่ยน สิ่งที่ไมเคยเปนสินคา
จะคอยๆแปรสภาพเปนสินคา (Commodification) เมื่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีสภาพความหามาได
ยาก (Scarcity) และมีความตองการบริโภคหรือใชประโยชนของสิ่งนั้นเกินกวาปริมาณของสิ่งนั้น
จะสนองตอบได ผู  บ ริ โ ภคเริ่ ม ต อ งประมู ล ซื้ อ ของสิ่ ง นั้ น เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ใ นของนั้ น
กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นโดยอาจจะเริ่มจากการแลกของกับของ (Barter Economy) และ
ตอมาแปรสภาพเปนการแลกเปลี่ยนของกับเงิน (Exchange Economy)
การซื้อขายบริการการศึกษาในสังคมไทยมิไดจํากัดเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบัน
การศึกษาเอกชน หากยังแพรขยายสูโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของรัฐบาลดวย เพียงแต
กระบวนการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายมิไดเปนไปอยางตรงไปตรงมา ในกรณีสวนใหญมิไดมีการคิด
ราคาโดยตรง หากแตเปนการแลกบริการการศึกษากับเงินบริจาค ในบางกรณีเปนการแลกบริการ
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การศึกษากับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โรงเรียนรัฐบาล ‘ขาย’ บริการการศึกษาดุจเดียวกับโรงเรียน
เอกชน หากแตดว ยวิธีการอันซอนเรน และโรงเรียนรัฐบาลก็เรียกเก็บ ‘เงินกินเปลา’ ไมแตกตาง
จากโรงเรียนเอกชน หากแตขนานนามใหไพเราะวาเงินบริจาค
หากไมตองการใหบริการการศึกษากลายเปนสินคาก็ตองเอาบริการการศึกษา
ออกไปจากระบบทุนนิยม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองลดทอนความเปนทุนนิยมของสังคม
เศรษฐกิจไทย กระบวนการแปรสภาพบริการการศึกษาใหเปนสินคาจึงชะลอความเร็วลงได
แมแตในประเทศสังคมนิยมใชวาบริการการศึกษาจะไมกลายสินคาเสียเลย เพียงแตมิไดใชเงิน
เปนสือ่ กลางในการแลกเปลี่ยนเทานั้น
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมิอาจเปลี่ยนแปลงผังประชาชนในระบบโรงเรียนได
เพราะติดขัดดวยโครงสรางอํานาจในสังคมที่มีการกระจุกตัวในสวนกลาง อันเปนเหตุใหโรงเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและชือ่ เสียงถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่มีฐานะดี การกําหนดโควตาที่นั่งในโรงเรียนเหลานี้
เพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนกับเงินบริจาคนับเปนนโยบายที่สมเหตุสมผล เพราะอยางนอยที่สุดผูที่ได
ประโยชนจากบริการการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาลตองมีสวนรวมในการรับภาระรายจายเพิ่มขึ้น
ตราบใดก็ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไมสามารถขับดันลูกคนรวยออกไปจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และใหลูกคนจนเขาไปแทนที่ การกําหนดโควตาลูกคนรวยเพื่อรีดเงินบริจาค ถึงจะมิใชนโยบาย
ทีเ่ ปนเลิศ (First Best) แตก็มีความเปนเลิศรองลงมา (Second Best) เมือ่ พิจารณาจากสวัสดิการ
สังคมโดยสวนรวม
ขอแตวารัฐบาลจักตองมีนโยบายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียน มิฉะนั้นคุณภาพโรงเรียนชายขอบ
กรุงเทพฯ จะยังคงแตกตางจากโรงเรียนชั้นในของกรุงเทพฯ โรงเรียนในสวนภูมิภาคจะยังคง
ออนดอยกวาโรงเรียนในสวนกลาง และโรงเรียนในอํ าเภอที่หางไกลจะยังคงดอยคุณภาพกวา
โรงเรียนอําเภอเมืองตราบนานเทานาน
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เงินบริจาคเพื่อการศึกษา7
ดู เ ผิ น ๆแล ว คนไทยจํ านวนมากนิ ย มบริ จ าคเงิ น เพื่ อ การศาสนามากกว า
เพือ่ การศึกษา แตเมื่อไลเรียงขอเท็จจริงแลว ก็อดมีขอกังขามิไดวา คนไทยมีศรัทธาปสาทะในการ
ศาสนาจริงละหรือ สิ่งที่เรียกวาเงินบริจาคเพื่อการศาสนาแทจริงแลวมิใชเงินบริจาคเพื่อศาสนจักร
หากแตเปนการบริจาคแกพระสงฆในฐานะปจเจกบุคคล พระสงฆที่ไดรับเงินบริจาคจํานวนมาก
มักจะมิใชพุทธเมธี หากแตเปนพระสงฆที่มีความสามารถในการเทศน ในการใหคํ าทํ านาย
พยากรณ หรือในการใหคุณไสย บางครั้งการบริจาคเกิดขึ้นเพราะสีกาหลงเสนหเจากู การบริจาค
เงินใหแกพระสงฆในฐานะปจเจกชนเหลานี้มิอาจถือเปนการบริจาคเพื่อศาสนจักร ในหลาย
ตอหลายกรณีกลับบั่นทอนศาสนาจักร แทที่จริงแลว การบริจาคเงินในกรณีเชนนี้นาจะเรียกวา
รายจายในการซื้อบริการพุทธพาณิชย เพราะเปนรายจายที่หวังผลตางตอบแทน และบรรดา
พระสงฆทหี่ วังลาภสักการะจากการบริจาคก็ลวนประกอบพุทธพาณิชยทั้งสิ้น
แมการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจะมีอยูบาง แตสวนใหญแลวลวนแลวแตมี
ผลตางตอบแทน เงินบริจาคเพื่อการศึกษามักจะแลกเปลี่ยนกับการรับบุตรหลานเขาโรงเรียน
ในกรณีสวนใหญเปนโรงเรียนรัฐบาล หากมองในแงผูปกครองเด็กนักเรียน เงินบริจาคดังกลาวนี้
เปนสวนหนึง่ ของราคาที่จายไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริการการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ของรัฐมักจะไดรับเงินบริจาคจากศิษยเกา มหาวิทยาลัยสวนใหญมักจะรณรงคหาเงินบริจาค
ในวารดิถีสําคัญๆของมหาวิทยาลัยนั้น เงินบริจาคกอนโตจากพอคานายทุนไมปรากฏบอยนัก
สวนใหญตองการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนผลตางตอบแทน ในเมืองไทยยังไมปรากฏวา
มีการบริจาคเงินเพื่อตั้งสถาบัน ตางกับอัสดงคตประเทศที่มีเศรษฐีใจบุญบริจาคเงินเพื่อตั้งสถาบัน
การศึกษา ดังกรณีแอนโทนิน เบส (Antonin Besse) บริจาคเงินใหจัดตั้ง St. Antony’s College
แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เปนอาทิ
เงินบริจาคเขาสถาบันการศึกษาเอกชนคงมีไมมากนัก เพราะผูปกครองตองจาย
เงินกินเปลาและจายคาเลาเรียนในอัตราสูงอยูแลว ยกเวนโรงเรียนในสังกัดคริสตศาสนจักรที่ไดรับ
การเกื้อหนุนจากคริสตศาสนิกชน สถาบันการศึกษาเอกชนบางแหงนิยมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อแสวงหา
เงินบริจาค ตางกับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่เกือบไมมีการจัดตั้งมูลนิธิเลย กระนั้นก็ตาม
มูลนิธิทั้งของสถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐบาลมีจํานวนไมมาก ความสําคัญของเงินบริจาค
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ในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบจะไมปรากฏเลย แตสํ าหรับระดับประถม
และมัธยมศึกษาแลว เงินบริจาคมีความสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะชวยยกระดับคุณภาพของ
บริการการศึกษาอยางคอนขางสําคัญ โรงเรียนรัฐบาลจํานวนไมนอยมีสระนํ้า โรงยิมเนเซียม
หองสมุด หองโสตทัศนศึกษา หรือคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษา ก็ดวยเงินบริจาค ลําพังแต
งบประมาณแผนดินไมพอเพียงแกการปรับตัวเพื่อใหกาวทันโลกและทันเทคโนโลยีได
คนไทยไมนิยมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา แมสังคมเศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโต
และพัฒนาเปนอันมากในชวงหาทศวรรษที่ผานมานี้ และแมจะมีคนไทยเปนจํานวนมากสามารถ
เลื่อนชั้นในสังคมดวยการไตบันไดทางการศึกษา กระนั้นก็ตาม คนไทยก็ยังไมนิยมบริจาคเงิน
เพือ่ การศึกษา จะวาคนไทยไมเห็นอานิสงสของการศึกษา ก็คงยากที่จะรับฟงได เพราะในเวลานี้
ทัง้ ชนชัน้ กลางและชนชัน้ สูงตางกระเสือกกระสนสงลูกหลานเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพ เหตุทั้งหมดนี้
อาจเป น เพราะคนไทยยั ง ไม มี สํ านึ ก ทางมนุ ษ ยธรรมมากพอที่ จ ะเกื้อกู ล กลุ ม ชนผูเ สีย เปรีย บ
ในสังคมใหไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เศรษฐีไทยนิยมบริจาคเงินใหผูทรงอํานาจทางการเมือง อันไดแก ผูนําฝายทหาร
กอนเดือนตุลาคม 2516 และผูนําพรรคการเมืองหลังเดือนตุลาคม 2516 ทั้งนี้โดยหวังผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดนโยบาย กระบวนการจัดสรรสัมปทานและอภิสิทธิ์ และ
กระบวนการจัดจางจัดซื้อ อยางไรก็ตาม เศรษฐีใหมบางคนเริ่มบริจาคเงินเพื่อการศึกษาอยางเปน
กิจจะลักษณะ แตยังมีจํานวนนอยนัก
การบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเปนประพฤติกรรมที่รัฐควรสงเสริมใหมีในประชาชน
ทุกหมูเหลา ลําพังแตงบประมาณแผนดินไมพอเพียงแกการพัฒนาการศึกษาทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพ การปลูกฝงความสํานึกดานมนุษยธรรมและนิสัยการใหทานนับเปนเงื่อนไขเบื้องตน
ในการผลักดันใหมีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา แตรัฐก็ควรสรางแรงดึงดูดดวยการใหสิ่งจูงใจ
ทางดานภาษีอากร ทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากร มาตรา 47(7)(ก) มี
บทบัญญัติอนุญาตใหหักคาลดหยอนสําหรับ “เงินทีบ่ ริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของ
ทางราชการ” โดยใหหกั ไดเทาจํานวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมิน
ทีห่ กั คาลดหยอนอื่นๆแลว
ขอที่นาสังเกตก็คือ เฉพาะเงินที่บริจาคแกสถานศึกษาของทางราชการเทานั้น
ที่สามารถนําไปหักคาลดหยอนจากเงินไดพึงประเมินได เงินบริจาคที่ใหแกสถานศึกษาเอกชน
จะนําไปหักคาลดหยอนมิได ในประเด็นดังกลาวนี้ ผูประกอบสถานศึกษาเอกชนไดรองเรียนมาเปน
เวลาชานานวา เงินที่บริจาคใหแกสถานศึกษาเอกชนควรจะไดรับการปฏิบัติเสมอดวยสถานศึกษา
ของทางราชการ
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ประเด็นที่พึงพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การหักคาลดหยอนไดไมเกินรอยละ
10 ของเงินไดพงึ ประเมินที่หักคาลดหยอนอื่นๆแลว สําหรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษานั้นนอยเกินไป
หรือไม ขอที่ตองทําความเขาใจก็คือ การหักคาลดหยอนสําหรับเงินบริจาคนั้นเกื้อประโยชนแก
ผูม ฐี านะดีมากกวาผูมีฐานะดอยกวา เพราะผูที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจอาจไมตองเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเลย เงินเบริจาคจะสามารถนําไปหักคาลดหยอนไดหรือไมมิไดชวยบรรเทาภาระ
ภาษี นอกจากนี้ อัตราการหักคาลดหยอนที่กําหนดไวเทากันนี้ชวยบรรเทาภาระภาษีของคนรวยได
มากกวาชนชั้นกลาง อัตรา 10% ของเงินไดพึงประเมิน 100,000 บาท ยอมแตกตางจาก
10,000,000 บาทมาก จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้เอง การหักคาลดหยอนสําหรับเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาอาจชวยใหผูมีฐานะดีบางคนเสียภาษีในอัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลง (Marginal Tax Rate)
ตําลง
่ การหักคาลดหยอนในอัตราเทากันจึงมีผลเสียตอการกระจายรายได แตครั้นจะกําหนดอัตรา
คาลดหยอนแตกตางกัน ก็จะทําใหโครงสรางภาษีเงินไดซับซอนมากเกินไป และสรางปญหา
ยุง ยากในการจัดเก็บดวย
อัตราคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคการศึกษาอาจคงไวเทาเดิม แตกระทรวง
การคลังนาจะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาวา เงินที่บริจาคให
สถานศึกษาเอกชนเปนประโยชนแกแผนดิน ไมแตกตางจากเงินบริจาคที่ใหแกสถานศึกษาของ
ราชการ ในโลกสมัยใหม รัฐบาลควรจะสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษา
เสมอดวยหรือยิ่งกวารัฐบาล ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนไดรับเงินบริจาคดวย
หากกระทรวงการคลังเกรงวา การลดหยอนภาระภาษีสําหรับเงินบริจาคที่ใหแก
สถานศึกษาเอกชนเปดชองใหมีการทุจริตและการหลบเลี่ยงการเสียภาษี ก็มีทางออกดวยการ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคือ แทนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรา 47(7)(ก)
เพื่อใหเงินบริจาคแกสถานศึกษาเอกชนสามารถหักคาลดหยอนเสมอดวยสถานศึกษาของทาง
ราชการ ก็ใหใชความในมาตรา 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากรแทน โดยเงินบริจาคใหมูลนิธิ
ที่เปนองคการสาธารณประโยชนสามารถนําไปหักคาลดหยอนจากเงินไดพึงประเมิน ในการนี้
กรมสรรพากรจักตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคือ จักตองสงเสริม
และเปดรับมูลนิธิของสถานศึกษาเอกชน เพียงแตตองใชอํานาจตามมาตรา 47(7)(ข) ในการ
วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิของสถานศึกษาเอกชนใหรัดกุม เฉพาะมูลนิธิตามประมวล
รัษฎากรเทานั้นที่มีสิทธิประโยชนดานภาษีอากร มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หาไดรับสิทธิประโยชนดานนี้ไม
เมื่ อ ตรวจรายชื่ อ มู ล นิ ธิ แ ละองค ก ารการกุ ศ ลที่ ไ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ด  า นภาษี
ตามประมวลรัษฏากร ไมปรากฏวามีมูลนิธิของโรงเรียนเอกชนเลย จะมีก็แตมูลนิธิขององคกร
ทางศาสนาตางๆ ซึ่งอาจนํ าเงินบริจาคไปใหแกสถานศึกษาได หากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
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การบริ จ าคเงิ น ให ส ถานศึ ก ษาเอกชน ก็ ต  อ งเปลี่ ย นนโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ข อง
สถานศึกษาเอกชนตามประมวลรัษฎากร
ในกรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เพื่อสาธารณประโยชน
และเพือ่ การศึกษา สามารถนําไปลดหยอนภาระภาษีได โดยหักไดไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ
ทัง้ นีต้ ามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร
แตเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจะชวยลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลไดก็แต
ในกรณีที่บริจาค ใหแก หรือเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(1) สถานศึกษา หอสมุด หรือหองสมุด หรือสถาบันวิจัย ทั้งนี้เฉพาะของทาง
ราชการ
(2) การใหทนุ การศึกษาแกนักเรียน นิสิตนักศึกษาเปนการทั่วไป
(3) กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล หรือองคการบริการสวนทองถิ่น
เพือ่ สรางสถานศึกษา หอสมุด หรือหองสมุดของทางราชการ
ทัง้ นีต้ ามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเดี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 9
กันยายน 2535
ดังนี้ จะเห็นไดวา การบริจาคเงินแกสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยเอกชนมิอาจ
นํ าไปลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลได กระทรวงการคลังนาจะปรับกระบวนทัศนเสียใหม
ดวยการมองวา กิจกรรรมของสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนก็เปนประโยชนแกแผนดิน
เสมอดวยสถาบันของรัฐ การสงเสริมใหสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการ
ศึกษาและวิจัยนาจะเปนทางออกที่เหมาะสม หากเกรงวาการผอนปรนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
จะเปดชองใหมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีมากขึ้นก็ตองจัดระเบียบมูลนิธิตามประมวลรษฎากร
เสียใหม โดยอาจกําหนดโครงสรางคณะกรรมการของมูลนิธิ เพื่อใหมีตัวแทนกระทรวงการคลัง
และกํ าหนดเกณฑในการจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธิ เพื่อมิใหมูลนิธิเปนที่พักของเงินบริจาค
โดยมิไดใชประโยชนในดานการศึกษาแตประการใด
อนึ่ง หากรัฐบาลตองการชูบทบาทของเอกชนในการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาและการวิจัย นาจะแยกการลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาออกจากเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลอื่นๆ ทั้งอัตราการลดหยอน
ก็ควรเขยิบใหสูงกวา 2% ของกําไรสุทธิดวย
กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน ทําใหภาค
เอกชนจั ก ต อ งมี บ ทบาทเสมอด ว ยหรื อ ยิ่ ง กว า ภาครั ฐ บาลในการจั ด การศึ ก ษาและการวิ จั ย
หากปราศจากการผนึกกํ าลังระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน สังคมไทยยากที่จะฝามรสุม
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้ได กระทรวงการคลังจักตองเปลี่ยนกระบวนทัศนวาดวยเงินบริจาค
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เพือ่ การศึกษาในขัน้ รากฐาน และจักตองยอมรับวา เงินบริจาคสําหรับสถานศึกษาและสถาบันวิจัย
เอกชนให ป ระโยชน แ ก แ ผ น ดิ น ไม แ ตกต า งจากเงิ น บริ จ าคเพื่ อ การศึ ก ษาสํ าหรั บ ภาครั ฐ บาล
หากปราศจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดังกลาวนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสังคม
เศรษฐกิจไทยเพื่อธํารงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงใหยั่งยืนจักเปนเรื่องยากยิ่ง
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นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า :
ความคาดหวังกับความเปนจริง8
มหาวิทยาลัยของรัฐมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามาเปนเวลาชานาน
นโยบายดังกลาวนี้สรางความเคยชินแกประชาชนวา หากสามารถผานการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยจะตองไดรับบริการอุดมศึกษาราคาถูก ผูที่สนับสนุนนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า
ลวนแลวแตเล็งผลเลิศจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐบาลในอดีตหวังผลอะไรบางจากนโยบายการเก็บ
คาเลาเรียนอัตราตํ่า และความคาดหวังเหลานี้ตรงกับความเปนจริงหรือไม
ขอคาดหวังที่หนึ่ง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าเปนนโยบายที่เกื้อประโยชนแก
นักศึกษาที่ยากจน การเก็บคาเลาเรียนในอัตราสูงจะเปนทํานบกีดขวางการศึกษาตอของนักเรียน
ทีม่ าจากครอบครัวยากจน
แตขอเท็จจริงปรากฏวา แมมหาวิทยาลัยของรัฐจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า
แตเกือบจะไมมีคนจนหลุดเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย ฐานะทางเศรษฐกิจนับเปนเหตุปจจัยสําคัญ
ทีส่ กัดคนจนออกจากระบบโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา การคัดคนจนออกจากระบบโรงเรียน
เกิดขึน้ อีกระลอกหนึง่ ในระดับมัธยมศึกษา เพราะนักเรียนที่จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษากําลัง
ยางสูว ยั ทํางาน การตัดสินใจเรียนตอกอใหเกิดตนทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ นั่นคือ รายไดที่พึงได
หากตัดสินใจออกหางานทําแทนการเรียนหนังสือ (Earnings Foregone) สําหรับคนจนตนทุน
สวนนี้สําคัญยิ่งกวาคาใชจายและคาครองชีพในการเรียนหนังสือเสียอีก ดวยเหตุนี้เอง คนจน
ทีห่ ลุดไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเหลือนอยเต็มที่ ยิ่งเมื่อตองผานระบบการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัยดวยแลว ก็ยิ่งตองถูกคัดออกมากขึ้น เพราะระบบการสอบคัดเลือกเปนระบบ
ทีต่ อ ตานคนจนโดยพื้นฐาน เนื่องเพราะการสอบคัดเลือกเนนการทดสอบสัมฤทธิผลทางการศึกษา
(Achievement Tests) โดยไม คํ านึ ง ถึ ง สภาพแวดลอมและภูมิห ลัง ของนั ก เรี ยนแตละคน
ยิง่ วิชาภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาภาษาอังกฤษ เปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตายในการสอบ
คัดเลือกดวยแลว ก็เปนอันวา คนจนมิไดอยูในฐานะอันเสมอภาคกับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ทีด่ กี วา ดวยเหตุดงั นี้ แมมหาวิทยาลัยของรัฐจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า แตก็ยังหาคนจนทํายา
ยากยิง่ แททจี่ ริงแลว มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดถูกยึดครองโดยชนชั้นกลางและชนผูมีฐานะดี

8

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 เมษายน 2539
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ข อ คาดหวั ง ที่ ส อง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ากอใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาสการศึกษา
แตขอเท็จจริงปรากฏวา โอกาสในการรับบริการอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐระบบปดเปนไปอยางไมเสมอภาค และแทที่จริงแลว ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา
มีมาแตระดับประถมศึกษาแลว
ในขณะที่ครัวเรือนการเกษตรมีจํานวนถึงรอยละ 55-60 ของจํานวนครัวเรือน
ทัง้ ประเทศ หากการจัดบริการการศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเสมอภาค ก็ควรที่จะมีนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดรอยละ 55-60 ที่มาจากครอบครัวเกษตรกร แทที่จริงแลว
สัดสวนดังกลาวนีม้ ีไมเกินรอยละ 5 และหากมหาวิทยาลัยของรัฐไมมีโครงการพิเศษรับนักศึกษา
เรียนดีจากชนบทโดยตรง จํานวนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวเกษตรกรจะยิ่งมีนอยกาที่เปนอยู
ในปจจุบัน
ในขณะทีค่ รอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน (Poverty Line) มีจํานวน
รอยละ 15-25 ของจํานวนครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ
แตในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดเกือบจะไมมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวระดับนี้เลย
ในขณะที่กรุงเทพฯ มีประชากรประมาณรอยละ 15 ของจํ านวนประชากร
ทั่วราชอาณาจักร หากการจัดบริการการศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเสมอภาค ก็นาจะมี
นั ก ศึ ก ษาเพี ย งรอยละ 15 ที่ มี ภูมิลํ าเนาในกรุ ง เทพฯ แต ขอเท็จจริ งปรากฏวา นัก ศึก ษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดประมาณมากกวารอยละ 50 มีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ
ดวยเหตุดังนี้ ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยของรัฐเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า แตความ
เสมอภาคในโอกาสการศึกษายังหามีไม นักเรียนที่มีภูมิลํ าเนาในชนบท ที่มาจากครอบครัว
เกษตรกร หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน เปนกลุมคนผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ขอคาดหวังที่สาม นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ากอใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคม
ในเมื่ อ นโยบายการเก็ บ ค า เล า เรี ย นในอั ต ราตํ่ าไม เ กื้ อ กู ล ให ค นจนได
เขามหาวิทยาลัย และไมกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา ดังที่กลาวขางตนนี้
นโยบายดังกลาวยอมไมกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
ในป จ จุ บัน (2539) นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ของรั ฐในระบบปดส ว นใหญจ า ย
คาเลาเรียนไมเกินรอยละ 15 ของงบดําเนินการตอหัว โดยที่บางสาขาจายไมเกินรอยละ 5 ของ
งบดําเนินการตอหัว ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเลาเรียนกับตนทุนการผลิตเฉลี่ยดวยแลว ตัวเลขจะตํ่า
กวานี้เปนอันมากกระนั้นก็ตาม แมเพียงพิจารณาเฉพาะรายจายในการดําเนินการ (Current
Expenditure) ก็ยงั ปรากฏวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมากกวารอยละ 85-95 ของ
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รายจายในการดํ าเนินการผลิตบริการอุดมศึกษาของรัฐ ระบบการจัดบริการอุดมศึกษาของรัฐ
ในปจจุบันใหนักศึกษาเปนผูรับภาระรายจายเพียงสวนนอย โดยที่ประชาชนผูเสียภาษีอากร
ซึ่งสวนใหญไมมีโอกาสรับบริการอุดมศึกษา กลับตองเปนผูรับภาระรายจายสวนใหญ ระบบ
การจัดบริการอุดมศึกษาเชนนี้จะยกยองวาเปนระบบที่เปนธรรมกระไรได
ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดเก็บคาเลาเรียนในระดับปละ 4,000 –
5,000 บาท สําหรับสาขาวิชาสวนใหญ ในขณะที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐเสียคา
เลาเรียนประมาณ 3,000 บาทตอป ความแตกตางของคาเลาเรียนในสองระดับนี้นอยเกินกวา
ที่จะอธิบายไดจากความแตกตางของตนทุนการผลิตและความแตกตางของผลประโยชนที่ไดรับ
ในขณะทีน่ กั ศึกษามหาวิทยาลัยรับภาระตกประมาณรอยละ 15 ของงบดําเนินการตอหัว ภาระ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตกประมาณรอยละ 20-30 สัดสวนการรับภาระรายจายในการ
จัดการศึกษาดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ เนื่องเพราะการศึกษายิ่ง
ระดับสูงมากเพียงใด ผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งมีมากเพียงนั้น หากคํานึงถึงขอเท็จจริงนี้ สัดสวน
การรับภาระรายจายในการจัดการศึกษาสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะสูงกวานักเรียน
มัธยมศึกษา แตขอเท็จจริงกลับตรงกันขาม
ขอคาดหวังที่สี่ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าชวยใหการกระจายรายได
เปนธรรมมากขึ้น
แตขอเท็จจริงปรากฏวา มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลาง
และชนชั้นผูมีฐานะดี จํานวนนักศึกษายากจนนอยเกินกวาสัดสวนประชากรยากจนในโครงสราง
ประชากรทั่วราชอาณาจักรมากนัก ระบบการอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันไมเพียงแตจะไมเกื้อกูล
ใหมคี วามเปนธรรมในการกระจายรายไดมากขึ้น กลับทําใหเลวลง การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า
ยิ่งเปนการซํ้ าเติมปญหาการกระจายรายได เพราะผูที่ไดประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้คือ
ชนชัน้ กลางและชนชั้นผูมีฐานะดี หาใชคนยากจนไม
ขอคาดหวังที่หา นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าชวยสรางสํานึกใหนักศึกษา
มีความรับผิดชอบตอสังคม และทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม
แตขอ เท็จจริงปรากฏวา นักศึกษาจํานวนมากมิไดตระหนักแมแตนอยวา การเสีย
คาเลาเรียนในอัตราตํ่ามีสภาพเสมือนหนึ่งการไดรับเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy)
จากรัฐ เมือ่ มิไดมีความตระหนักในประเด็นนี้เสียแลวจะหวังตอไปวา การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
ตําจะช
่ วยสรางสํานึกตอสังคมนั้นคงเปนเรื่องวาดวิมานในอากาศ แทที่จริงแลว นโยบายราคามิใช
กลไกทีม่ คี วามสําคัญแมแตนอยในการสรางสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม แมในสภาวะ
ที่มีการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าดังที่เปนมา ก็ยังมีบัณฑิตจํานวนไมนอยที่ทําตัวเปน ‘สวะสังคม’
ความดีความเลวของมนุษยในสังคมหนึ่งสังคมใดมิไดขึ้นอยูกับนโยบายอัตราคาเลาเรียนในสังคม
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นัน้ ประเทศทุนนิยม เมือ่ พิจารณาถึงการหางานทํา แมในสภาวะที่มีการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่า
ยังมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวนนอยนิดเทานั้นที่อุทิศตนทํ างานที่เปนประโยชนแก
สัง คมสํ าหรับบั ณฑิ ตสว นใหญแลว การตัดสินใจเลือกงานมิไดขึ้นอยูกับวา งานที่เลือกนั้น
เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมหรือไม รายไดจากการทํางานตางหากที่มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกงานสําหรับบัณฑิตสวนใหญ
ขอคาดหวังที่หก นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าจะเปนประโยชนตอการ
จางงานในภาครัฐบาล ในขอที่ทําใหรัฐบาลสามารถวาจางบัณฑิตดวยเงินเดือนอัตราตํ่าได
แมวาในอดีตกาลความขอนี้จะเปนจริง แตบัดนี้หาไดเปนจริงไม ภาครัฐบาล
เคยเปนนายจางรายใหญที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทย บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญ
เคยมุงรับราชการ แตบัดนี้กลับเรียงแถวเขาทํางานในภาคเอกชน โดยที่บุคคลากรที่ภาครัฐบาล
สามารถวาจางไดมีคุณภาพเลวลงตามลํ าดับ นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดเปนประโยชน
ตอการจางงานในภาครัฐบาลเทาที่ควร และประโยชนในสวนนี้จะยิ่งลดลงตามกาลเวลา โดยที่
ภาคเอกชนเปนฝายเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
รูปการณจึงกลายเปนวา ประชาชนผูเสียภาษีอากร ซึ่งใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เป น ฝ า ยให เ งิ น อุ ด หนุ น โดยอ อ มแก ภ าคเอกชนในการว า จ า งบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ขอคาดหวังที่เจ็ด นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าไมกอผลกระทบตอคุณภาพของ
บริการอุดมศึกษา ถึงจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าเพียงใด มหาวิทยาลัยของรัฐก็ยังสามารถธํารง
คุณภาพของบริการอุดมศึกษาในระดับเดิมได
ความคาดหวังขางตนจะเปนจริงก็ตอเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหอยางเต็มที่
แตความคาดหวังนี้ไมเปนจริง เนื่องเพราะรัฐบาลมิไดจัดสรรงบประมาณใหอยางเต็มที่ มิหนําซํ้ายัง
พยายามกดดันใตมหาวิทยาลัยของรัฐพึ่งพิงตนเองมากขึ้น ภายใตสภาวการณอันเกิดจากนโยบาย
งบประมาณดังกลาว นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า โดยที่ไมมีการปรับอัตราคาเลาเรียนเลย
มีแตจะทําใหคุณภาพของบริการอุดมศึกษาของรัฐเสื่อมทรามลงตามลําดับ
ด ว ยเหตุดัง ที่ ก ล า วข า งตน นี้ ความเป น จริ ง อั น เกิด จากนโยบายคา เลา เรี ย น
อัตราตําจึ
่ งแตกตางจากความหวังเปนอันมาก สมควรที่จะทบทวนนโยบายนี้อยางจริงจัง
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การกําหนดอัตราคาเลาเรียน
ตามประโยชนของการศึกษา9
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ดํ าริ ที่ จ ะจั ด เก็ บ ค า เล า เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
นักการศึกษาบางทานดังเชนปลัดทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นสนับสนุนนโยบายดังกลาวนี้
พรอมทั้งกลาววา ประชาชนจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติวา การประถมศึกษามิใชบริการชนิด
ไดเปลาอีกตอไป
แนวนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล)
เกี่ ย วกั บ การเก็บคาเลาเรียนในระดับประถมศึกษาดังกลาวนี้ สมควรที่จะมีการถกอภิปลาย
อยางลึกซึ้งกอนที่จะลงมือปฏิบัติ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบดุจเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2539 นี้
ประถมศึกษาเปนระดับการศึกษาภาคบังคับ คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใด
รัฐบาลจึงกําหนดการศึกษาภาคบังคับ คําตอบคงอยูที่วา การศึกษาภาคบังคับมิไดใหประโยชน
สวนบุคคลแกผูเรียนเทานั้น หากยังเปนประโยชนแกสังคมอยางมหาศาลอีกดวย หากมิใช
เปนเพราะเหตุวา การศึกษาขั้นตํ่าขั้นหนึ่งเปนประโยชนแกสังคมอยางยิ่งยวด รัฐบาลยอมไมมี
เหตุผลที่จะกําหนดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับนี้ไมเพียงแตจะทําใหเด็กและเยาวชน
ของชาติอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปนเทานั้น หากยังไดผานกระบวนการ
ขัดเกลาทางวัฒนธรรม และการอบรมระบบคุณคารวมของชาติอีกดวย การศึกษาขั้นตํ่าระดับนี้
จึงเกื้อกูลใหประชาชนอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืนและอยางมีศานติสุข อีกทั้งยังเอื้ออํ านวย
ใหการสื่อสารระหวางผูปกครองกับราษฎรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลที่การศึกษา
ขั้นตํ่าระดับหนึ่งใหประโยชนแกสังคมเชนนี้เอง รัฐบาลประเทศตางๆ จึงกําหนดใหมีการศึกษา
ภาคบังคับ
ดวยเหตุทรี่ ฐั บาลบังคับใหประชาชนเรียนหนังสือ รัฐบาลตองถือเปนหนาที่ในการ
จั ด การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ชนิ ด ให เ ปล า การไม เ ก็ บคา เลา เรีย นในระดับ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ก็เปนเพราะการศึกษาระดับนี้ใหประโยชนแกสังคมอยางทวมทน สังคมจึงควรเปนฝายรับภาระ
ในการผลิตบริการการศึกษาระดับนี้ การไมเก็บคาเลาเรียนยังมีเหตุผลในดานความเปนธรรม
ในสังคมอีกดวย เพราะไมเปนการสรางภาระแกประชาชนที่ยากจน หากรัฐบาลเก็บคาเลาเรียน
9

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2539
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ในระดับการศึกษาภาคบังคับ ยอมมีนัยวา รัฐบาลบังคับใหประชาชนใชจายเงินดานการศึกษา
ซึ่งเปนการลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชน อันเปนสิทธิพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย
นอกจากนี้ยังเปนการซํ้าเติมปญหาการครองชีพของประชาชนที่ยากจนอีกดวย สําหรับประชาชน
ทีย่ ากจน ลําพังแตการครองชีพเพื่อความอยูรอดก็เปนภาระอันแสนสาหัสอยูแลว เมื่อตองถูกบังคับ
ใหเรียนหนังสือโดยตองรับภาระรายจายเอง ก็เปนเรื่องเหลือวิสัยยิ่ง การเก็บคาเลาเรียนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ยังสะทอนความเชื่อที่วา การศึกษาภาคบังคับมิไดเปนประโยชนแกสังคม
อยางทวมทน เมื่อมีความเชื่อเชนนี้ ก็ไมมีเหตุผลที่จะกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับตั้งแตตน
เวนเสียแตวาความเชื่อเชนนี้ไมถูกตอง
เหตุใดรัฐบาลจึงไมบังคับใหประชาชนเปนชางตัดผมหรือชางเสริมสวย คําตอบ
ก็คงอยูที่วา วิชาชีพเหลานี้ใหประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก ไมเพียงแตจะไมมีการบังคับเรียน
วิชาชีพเหลานี้เทานั้น หากสังคมยังมิไดรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการศึกษาประเภทนี้
อีกดวย
ประโยชน ข องการศึ ก ษาขั้ น ตํ่ าขั้ น หนึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ ป ราศจากข อ กั ง ขา ข อ ที่
เปนประเด็นแหงวิวาทะก็คือ การศึกษาภาคบังคับควรจะยาวนานเพียงใด ขณะนี้รัฐบาลกําลัง
ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป และ 12 ป ในที่สุด กอนที่รัฐบาลจะขยายการศึกษา
ภาคบังคับไปสูระดับที่สูงขึ้น รัฐบาลจักตองแนใจวา สังคมโดยสวนรวมจะไดรับประโยชนจากการ
ขยายการศึก ษาภาคบั ง คั บอยา งเหลือคณานับ มิฉะนั้นแลวก็ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหมี
การขยายการศึกษาภาคบังคับ และเมื่อมีการขยายการศึกษาภาคบังคับ เพราะเหตุที่เชื่อวา
สังคมไดรบั ประโยชนอยางมหาศาล ก็ไมมีเหตุที่จะสนับสนุนการเก็บคาเลาเรียน
การเก็ บ ค า เล า เรี ย นตามผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ เป น หลั ก การที่ ส อดคล อ งกั บ
ธรรมชาติของมนุษย เพราะตามปกติ มนุษยในฐานะผูบริโภคยอมยินดีจายเงินเพื่อใหไดมา
ซึ่งสินคาที่เปนประโยชนแกตนเอง บริการการศึกษาระดับหรือประเภทใด หากยิ่งใหประโยชน
ส ว นบุ ค คลสู ง มากเพี ย งใด ผู  รั บ บริ ก ารย อ มยิ น ดี จ  า ยค า เล า เรี ย นในอั ต ราสู ง มากเพี ย งนั้ น
แตการศึกษาบางระดับและบางประเภทมิไดใหประโยชนแกผูเรียนเทานั้น หากยังใหประโยชน
แกสังคมดวย เมื่อเปนเชนนี้สังคมจักตองมีสวนรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการการศึกษา
ประเภทหรื อระดับนั้น ค า เล า เรีย นควรจัดเก็บโดยพิจ ารณาถึง สั ดสว นระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับผลประโยชนที่สังคมไดรับ หากสัดสวนนี้ยิ่งสูงมากเพียงใด คาเลาเรียนจักตอง
จัดเก็บในอัตรายิ่งสูงมากเพียงนั้น
ขอพิจารณาอีกแนวทางหนึ่งก็คือ การเปรียบเทียบคาเลาเรียนกับรายจายตอหัว
ที่รัฐบาลใชไปในการผลิตบริการการศึกษา หากคาเลาเรียนเทากับรายจายรัฐบาลตอหัวพอดี
ยอมแสดงวา ผูเรียนเปนผูรับภาระรายจายแตเพียงฝายเดียว โดยที่สังคมมิไดมีสวนรวมรับภาระ
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ดวย ในกรณีตรงกันขาม หากไมมีการเก็บคาเลาเรียนเลย ภาระรายจายทั้งหมดตกแกสังคม (หรือ
อีกนัยหนึ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร) รายจายรัฐบาลประกอบดวยรายจายในการดํ าเนินงาน
(Current Expenditure) กับรายจายในการลงทุน (Capital Expenditure) หากคาเลาเรียนเทากับ
รายจายในการดํ าเนินงานของรัฐบาลตอนักเรียนหนึ่งคน ยอมแสดงวา สังคมเปนผูรับภาระ
รายจายในการลงทุน
หากการเก็บคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับเปนหลักการที่ยึดถือ ก็จะตอง
ไมมีการเก็บคาเลาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ พนจากนั้นไป จึงเริ่มเก็บคาเลาเรียน
อั ต ราค า เล า เรี ย นจั ก ต อ งเพิ่ ม ตามระดั บ การศึ ก ษา การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาควรจะเก็ บ
คาเลาเรียนสูงกวาระดับมัธยมศึกษา ความแตกตางของคาเลาเรียนมิไดมีเพียงความแตกตาง
เชิงสัมบูรณ หากยังตองมีความแตกตางเชิงสัมพัทธดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จักตองมีความ
แตกต า งในด า นสั ด ส ว นระหว า งค า เล า เรี ย นกั บ รายจ า ยต อ หั ว ของรั ฐ บาลด ว ย อาทิ เ ช น
หากค า เล า เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาเท า กั บ 50% ของรายจ า ยในการดํ าเนิ น งานต อ หั ว
คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ควรจะสูงกวา 50% เปนตน
การอิงคาเลาเรียนกับรายจายรัฐบาลตอหัว ยังผลใหการกํ าหนดคาเลาเรียน
คํานึงถึงตนทุนการผลิตดวย ผูรับบริการการศึกษาไมเพียงแตจายคาเลาเรียนตามผลประโยชน
ทีไ่ ดรับเทานั้น หากยังจายคาเลาเรียนแตกตางตามตนทุนการผลิตดวย
อาชีวศึกษาควรเก็บคาเลาเรียนสูงกวาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ เพราะ
ไมเ พี ยงแตประโยชน จะตกแก ผูเรียนโดยตรงแลว หากยังเสียตนทุนการผลิตสูงกวาอีกดวย
ในระดับอุดมศึกษาก็ควรยึดหลักการเดียวกัน มหาวิทยาลัยระบบปดควรเก็บคาเลาเรียนสูงกวา
มหาวิทยาลัยระบบเปดดวยเหตุผลในดานตนทุนการผลิต การศึกษาวิขาชีพดังเชนวิศวกรรม
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันแพทยศาสตร เภสัชศาสตร ฯลฯ ควรจะเก็บ
คาเลาเรียนสูงกวาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพราะประโยชนตกแกผูเรียนโดยตรง
อีกทัง้ ยังเสียตนทุนการผลิตสูงกวาอีกดวย
รัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าในทุกระดับชั้น โดยหวังวาจะชวย
ก อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมและความเสมอภาคในโอกาสการศึ ก ษา แตขอเท็จจริงปรากฏว า
ฐานะทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่คัดคนออกจากระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การสูญเสียรายไดอันพึงได หากออกสูตลาดแรงงาน แทนที่จะอยู
สูในระบบโรงเรียน (Earnings Foregone) นับเปนตนทุนการศึกษาตอที่สําคัญ ซึ่งครอบครัว
ยากจนมิอาจแบกรับตนทุนนี้ได หากมิไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐบาล ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผูที่ได
ประโยชน อ ย า งเป น กอบเป น กํ าจากนโยบายคา เลา เรีย นอัต ราตํ่ าของรั ฐ บาลจึง เป น กลุมคน
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ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม กลุมผูดอยฐานะมิไดรับประโยชนจากนโยบายนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
แทนที่รัฐบาลจะดําเนินนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าตอไป สมควรที่จะพิจารณา
ปรับคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับและตามตนทุนการผลิต ดังที่เสนอขางตนนี้ แลวจัดสรร
ทุ น การศึก ษาอุด หนุ น กลุ ม คนที่ ดอ ยฐานะในสัง คม จะเปนการแกปญ หาความไมเ ป นธรรม
และความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาไดตรงจุดมากกวา
ในระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยได ‘ลางมือ’ ในอางทองคํา และประกาศ
ใหเสรีภาพแกมหาวิทยาลัยในการกําหนดอัตราคาเลาเรียนเอง แตผูบริหารมหาวิทยาลัยมักจะ
ไมกลาปรับอัตราคาเลาเรียน เนื่องจากเกรงพลังการตอตานจากนักศึกษา ยิ่งผูบริหารขึ้นมาดํารง
ตําแหนงดวยกระบวนการเลือกตั้งดวยแลว คาเลาเรียนก็กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตะตองมิได
ดวยเหตุดงั นี้ กอนปการศึกษา 2538 การศึกษาวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัย
ของรัฐหลายแหงเสียคาเลาเรียนไมถึง 10,000 บาทตอป ซึ่งตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เอกชนเสียอีก ดวยเหตุที่ภาระคาเลาเรียนของผูเรียนตํ่ามากเชนนี้เอง ตนทุนของการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพจึงตํ่าตามไปดวย บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวนมากเปลี่ยนไป
เรี ย น M.B.A. วิ ศ วกรรมศาสตร จ ะยัง คงเป น สาขาวิช าที่ ขาดแคลนตอไป ตราบเท า ที่ก าร
เปลี่ยนแปลงวิชาชีพยังคงเสียตนทุนตํ่ากวาความเปนจริงเชนนี้ และสังคมตองสูญเสียทรัพยากร
โดยมิไดประโยชนเทาที่ควรจากการผลิตบัณฑิตที่เปลี่ยนวิชาชีพในภายหลังเหลานี้
นโยบายค า เล า เรี ย นอั ต ราตํ่ าไม เ พี ย งแต มิ ไ ด ก  อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมและ
ความเสมอภาคในโอกาสการศึกษาเทานั้น หากยังมีผลบิดเบือนการใชทรัพยากรและทํ าให
มีการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพอีกดวย กรณีวิศวกรที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐเปลี่ยนวิชาชีพดังที่กลาวขางตนนี้ นับเปนอุทาหรณของการบิดเบือนการใชทรัพยากร
ทีเ่ กิดจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า นอกจากนี้ การเสียคาเลาเรียนตํ่าเกินไปยังเกื้อกูลตอการ
ไมตงั้ ใจเรียน เพราะตนทุนของการไมเอาใจใสในการเรียนอยูในระดับตํ่า
บัดนี้ ถึงเวลาทีร่ ัฐบาลและผูบริหารมหาวิทยาลัยจักตองพิจารณาปรับคาเลาเรียน
ตามผลประโยชนที่ผูเรียนไดรับ และตามตนทุนการผลิตที่รัฐบาลตองรับภาระ ทั้งนี้จะตอง
มีการพิจารณาอยางจริงจังวา ในการจัดการศึกษาแตละระดับและแตละประเภท รัฐบาลสมควร
รับภาระรายจายในสัดสวนเทาใด และจะใหผูรับบริการรับภาระมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อมิให
นโยบายอัตราคาเลาเรียนมีผลบิดเบือนการใชทรัพยากรมากเกินไป ทายที่สุด หากรัฐบาลตองการ
ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ก็จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อใหการอุดหนุนอยางพอเพียง
โดยตรง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไดพิสูจนแลววามิไดเปนประโยชนตอกลุมผูดอยโอกาส
ในสังคม
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ผังประชาชนในระบบโรงเรียน
กับนโยบายอัตราคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษา10
ระบบโรงเรียนในประเทศไทย ซึ่งนําเขาจากตางประเทศจนมีอายุกวาศตวรรษ
ในปจจุบัน มีสวนสําคัญในการกําหนดตําแหนงแหงหนของประชาชน ผูที่ประสบความสําเร็จ
ในการไตบันไดขึ้นสูยอดปรามิดการศึกษาจํานวนมากสามารถเลื่อนชั้นในสังคม และเขยิบฐานะ
ทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น ประชาชนแตละหมูเหลาจะมีตํ าแหนงแหงหนเชนไรในระบบโรงเรียน
ขึน้ อยูก บั ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว โครงสรางอํานาจในสังคมนั้น
เองที่กําหนดวา ประชาชนแตละคนมีตําแหนงแหงหนใดในระบบโรงเรียน โดยที่บางคนสามารถ
เขาโรงเรียนที่มีคุณภาพ บางคนรับบริการการศึกษาที่ดอยคุณภาพ และบางคนถูกคัดออก
นอกระบบโรงเรียน
ดวยเหตุดังนี้ ระบบโรงเรียนจึงมีผังประชาชน (People Mapping) ซึง่ กําหนด
พืน้ ทีข่ องประชาชนแตละหมูเหลา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผังประชาชนในระบบโรงเรียนจะเปน
ประโยชนอยางยิง่ ตอการกําหนดนโยบายการศึกษา ดังนโยบายอัตราคาเลาเรียนเปนอาทิ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการขึ้นอัตราคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษาในป
การศึกษา 2539 ที่จะถึงนี้ ในปจจุบัน กรมสามัญศึกษากําหนดใหโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียน
ไมเกินหนวยกิตละ 100 บาท แตเขยิบเปนไมเกินหนวยกิตละ 200 บาท รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการและอธิบดีกรมสามัญศึกษากลาวถึงนโยบายอัตราคาเลาเรียนลอยตัว ประหนึ่งวา
การกลาวถึงการลอยตัวของอัตราคาเลาเรียนเปนเรื่องโกเก บทสัมภาษณดังกลาวนี้กอใหเกิด
ความเขาใจผิดอยางมาก หากอัตราคาเลาเรียนลอยตัวจริง อัตราคาเลาเรียนจักตองเคลื่อนไหว
ตามสภาวการณในตลาด โดยไมตองถูกควบคุมและกํากับ แตแนวนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ
กํ าลังดํ าเนินการนั้นหาใชนโยบายอัตราคาเลาเรียนลอยตัวหรือนโยบายอัตราคาเลาเรียนเสรี
ไม หากแตเปนการเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนใหสูงขึ้นเทานั้น โดยที่กรมสามัญศึกษายังคง
ควบคุมและกํากับอัตราคาเลาเรียนขั้นสูงของโรงเรียนรัฐบาล
ขอที่นาสังเกตก็คือ แมวาอัตราคาเลาเรียนเดิมจะกําหนดไวไมเกินหนวยกิตละ
100 บาท แตโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาเกือบทั้งหมดเก็บในอัตราตํ่ากวาหนวยกิตละ 100
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บาทมาก ดังนัน้ จึงเปนที่เชื่อไดวา แมจะเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนเปนไมเกินหนวยกิตละ 200
บาท แตอตั ราคาเลาเรียนที่เก็บจริงจะยังตํ่ากวาเพดานมาก เพระกระทรวงศึกษาธิการใหเสรีภาพ
แกผูบริหารโรงเรียนในการกําหนดอัตราคาเลาเรียนตามความเหมาะสมเอง ทั้งนี้อาจจะพิจารณา
จากฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองนักเรียนโดยสวนรวม และความตองการทรัพยากรทางการ
เงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน รายไดจากการเก็บคาเลาเรียนตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายเงินคงคลังไมตองนําสงคลังแผนดิน โรงเรียนจึงสามารถนําไปจายเพื่อจัดการศึกษาได
การใหเสรีภาพในการตัดสินใจแกผูบริหารโรงเรียนจึงเปนนโยบายที่เหมาะสม เพราะเปนนโยบาย
ทีม่ คี วามยืดหยุนและคลองตัวอยางสูง
แตนโยบายอัตราคาเลาเรียนใหมนี้ หาไดดําเนินการอยางเสมอภาคไม หากแต
เปนนโยบายทีม่ กี ารปฏิบัติอยางลําเอียง กลาวคือ นักเรียนที่อยูในเขตบริการและนักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่ยากจนจะไดรับลดหยอนคาเลาเรียน
การเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนครั้งนี้เปนที่วิพากษวิจารณอยางมาก แมแต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชิงชัย มงคลธรรม) ยังกระโดดออกมาคัดคาน
ขอคัดคานมาตรฐานมีมาแตบุรพกาล นั่นก็คือ ประชาชนคนยากคนจนจะเดือดรอน ดวยเหตุ
ที่กระทรวงศึกษาธิการมุงแกปญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินของโรงเรียนเปนสําคัญ
โดยมิไดใหนํ้าหนักในการกําหนดมาตรการในการชวยเหลือนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน
ขอวิพากษวิจารณขางตนนี้จึงสมควรแกการรับฟงอยางยิ่ง ในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการปลอยให
อัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ไมตองการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลอยตัว ประชาชนที่ยากจน
ยอมไมสามารถสงบุตรหลานเขาโรงเรียนเอกชนไดอยูแลว เมื่อกระทรวงศึกษาธิการเขยิบอัตรา
คาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ประชาชนที่ยากจนยอมตองเดือดรอนเปนธรรมดา แมกระทรวง
ศึกษาธิการจะใหเสรีภาพแกผูบริหารโรงเรียนในการลดหยอนคาเลาเรียนแกนักเรียนยากจน
แตก็เปนเพียงการโยนภาระรับผิดชอบจากกระทรวงไปสูโรงเรียน เพราะกระทรวงหาไดมีนโยบาย
ที่ ชั ด เจนว า จะช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ย ากจนอย า งไร หากผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย นขาดสํ านึ ก ด า น
ความเปนธรรม นักเรียนที่ยากจนอาจถูกทอดทิ้งเปนจํานวนมาก แมในกรณีที่ผูบริหารโรงเรียน
มีสานึ
ํ กดานความเปนธรรม แตก็ไมมีอํานาจและทรัพยากรที่จะชวยเหลือนักเรียนยากจนไดมากนัก
ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการจักตองมีนโยบายเกี่ยวกับนักเรียนยากจนที่เปนรูปธรรมมากกวานี้
ในประเด็นดังกลาวนี้ รัฐบาลมีทางเลือกในการดํ าเนินนโยบายอยางนอย 2
แนวทาง
แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดผังประชาชนในระบบโรงเรียนเสียใหม โดยให
โรงเรียนรัฐบาลรับเฉพาะนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนฐานะ
ปานกลางและฐานะดีที่มิใชนักเรียนเกงผันไปสูโรงเรียนเอกชน ซึ่งตองเสียคาเลาเรียนตามอัตรา
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ตลาด แนวทางดังกลาวนี้มีเหตุผลรองรับอยูเปนอันมาก การสงเสริมคนเกง นอกจากเปนการ
พั ฒ นาชนชั้ น มั น สมองแล ว ยั ง อาจมี ผ ลต อ ความก า วหน า ทางวิ ท ยาการในอนาคตอี ก ด ว ย
สวนการใหการศึกษาแกคนจนก็ดวยเหตุผลในดานความเปนธรรมในสังคม แตแนวทางดังกลาวนี้
ยอมตองถูกคัดคานจากชนชั้นกลางและผูที่มีฐานะดีในสังคม ซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืองอยางสูง
จึงเปนแนวทางที่ยากจะเปนจริงได
แนวทางที่สอง ไดแก การยอมรับผังประชาชนในระบบโรงเรียนดังที่เปนอยู
ในปจจุบัน แลวใชภาษีอากร เงินอุดหนุน และนโยบายอัตราคาเลาเรียนเปนเครื่องมือในการ
แกปญ
 หาความไมเปนธรรมและความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา
เมื่อพิ จ ารณาผั ง ประชาชนในระบบโรงเรีย นดัง ที่ อยู ใ นปจจุบัน มี ขอเท็จจริง
ทีต่ องพิจารณาดังตอไปนี้
(1) โรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลางและ
กลุม คนที่มีฐานะดี ซึ่งสวนใหญประกอบธุรกิจการคาและอุตสาหกรม และมี
ภูมลิ าเนาในกรุ
ํ
งเทพฯ
(2) โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาค ถูกยึดกุมโดยผูมี
ฐานะในจังหวัดนั้นๆ แตอําเภอของแตละจังหวัดมีความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ
ไมเทากัน ในการนี้อาจจําแนกกลุมอําเภอเมืองออกเปน 2 กลุมที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตางกัน อําเภอขนาดใหญบางอําเภออาจจําแนกอยูในกลุม
อําเภอเมืองดวย รวมทั้งเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ
(3) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษานอกเขตอําเภอเมืองที่มิใชอําเภอขนาดใหญยึดกุม
โดยประชาชนทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไป
นอกภาคตัวเมือง (Urban Sector) ออกไปไมมี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
เด็กนักเรียนในภาคสวนนี้สวนใหญเปนผูที่ไมสามารถไตบันไดการศึกษาตอไปได เนื่องเพราะ
ความยากจน จึงตองหลุดออกไปจากระบบโรงเรียน
หากเข า ใจผั ง ประชาชนในระบบโรงเรีย นดัง ที่ก ลา วขา งตน นี้ ก็จะเห็นไดวา
โรงเรียนที่มีคุณภาพถูกยึดกุมโดยกลุมผูที่ไดเปรียบในสังคม คุณภาพของโรงเรียนมีสหสัมพันธ
กับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเด็กนักเรียน ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สูงมากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสยึดพื้นที่ในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเพียงนั้น โรงเรียนที่มี
คุณภาพดอยลงมาตกอยูในการยึดครองของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยลงมา
สวนกลุม คนที่ดอยโอกาสในสังคมไมมีพื้นที่ในระบบโรงเรียนที่จะยึดกุม
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผังประชาชนในระบบโรงเรียนดังที่กลาวขางตนนี้เปนประโยชน
ตอนโยบายการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนโดยคํ านึงถึงความเปนธรมในสังคมดวย แตนโยบาย
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อั ตราคา เล า เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดสํ าหรับปการศึกษา 2539 นี้ มิไดคํ านึงถึง
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้
ดวยเหตุที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและคุณภาพในกรุงเทพฯ ถูกยึดครองโดยกลุมคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียนสํ าหรับโรงเรียนในกลุมนี้
จึ ง มี เ หตุ ผ ลอั น ควรแก ก ารสนั บ สนุ น เพราะเป น ไปตามหลั ก การที่ ว  า ผู  ไ ด ป ระโยชน จ าก
บริการสาธารณะที่ผลิตโดยรัฐบาลจักตองรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการสาธารณะนั้น
แต เ พดานอั ต ราค า เล า เรี ย นที่ ป รั บ ขึ้ น นี้ ยั ง ตํ่ ากว า ต น ทุ น การผลิ ต ถั ว เฉลี่ ย มากนั ก นั่ น ย อ ม
หมายความวา ผูปกครองมิไดรับภาระเต็มตามตนทุน โดยที่สังคมมีสวนรวมรับภาระตนทุน
การผลิตในสัดสวนสําคัญดวย
เมื่ อ คํ านึ ง ถึ ง ผั ง ประชาชนในระบบโรงเรี ย น การกํ าหนดอั ต ราค า เล า เรี ย น
ควรจะแตกตางไปตามผังประชาชน คาเลาเรียนในเขตในของกรุงเทพฯควรจะสูงกวาเขตชายขอบ
กรุงเทพฯ คาเลาเรียนในเขตอํ าเภอเมืองและอําเภอขนาดใหญที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีควรจะ
ตํากว
่ ากรุงเทพฯ อําเภอเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงมาควรจะเก็บคาเลาเรียนตํ่ากวาอําเภอ
ทีม่ ฐี านะทีด่ กี วา นอกเขตอําเภอเมืองและอําเภอขนาดใหญออกไป อาจไมเก็บคาเลาเรียนเลย
การกําหนดอัตราคาเลาเรียนตามผังประชาชนโดยพื้นฐานแลวเปนการกําหนด
อัตราคาเลาเรียนตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน หากมีความจําเปนในการเขยิบ
อั ตราคา เลา เรีย น การปรั บกํ าหนดอัต ราคา เล า เรีย นตามแนวทางเชน นี้ไมเ ป นการพอเพียง
ทายที่สุดแลวรัฐบาลตองมีนโยบายเงินอุดหนุนสํ าหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน สวนหนึ่งเพื่อดึง
เด็กนักเรียนนอกระบบโรงเรียนเขาสูระบบโรงเรียน อีกสวนหนึ่งเพื่อใหเด็กยากจนที่อยูในระบบ
โรงเรี ย นอยู  แ ล ว สามารถศึ ก ษาเล า เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สํ าหรั บ เด็ ก ยากจน
ทีไ่ มตอ งการเขาสูระบบโรงเรียน รัฐบาลควรจะสงเสริมกระบวนการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนดวย
การปรับอัตราคาเลาเรียน โดยมิไดคํ านึงถึงผังประชาชนในระบบโรงเรียนก็ดี
มิไดเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณก็ดี และมิไดจัดระบบการอุดหนุนนักเรียนยากจนก็ดี
รังแตจะซํ้าเติมปญหาของกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคมใหเลวรายลงไปอีก

นโยบายอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540 : บททดลองเสนอ

1. สภาพและปญหา
มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อผลิตขาราชการเปนปฐม
รัฐไทยแตดั้งเดิมถือเปนหนาที่ในการผลิตบริการการศึกษาเกือบทุกระดับ นับแตประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา ดวยเหตุผลที่บริการการศึกษาถือเปน "บริการสาธารณะ"(Public Goods)
การจัดสรรบริการการศึกษาจึงเปนไปในลักษณะเสมือนหนึ่งสินคาใหเปลา อัตราคาเรียนที่รัฐ
เรียกเก็บอยูในระดับตํ่า โดยที่ไมมีการเก็บคาเลาเรียนเลยในการศึกษาภาคบังคับ
นโยบายคาเลาเรียนสําหรับระดับอุดมศึกษา ก็ดุจเดียวกับการจัดการศึกษาระดับ
อื่นๆของรัฐที่มีการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก โดยมิได
คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ระดับการศึกษายิ่งสูงมากเพียงใด ลักษณะความเปนสินคาสาธารณะ
(Publicness of Goods) ยิ่งลดลงมากเพียงนั้น นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าเกื้อกูลให
ภาครัฐบาลสามารถจายเงินเดือนในระดับตํ่ าได เพราะเมื่อผูรับบริการตองใชจายในการลงทุน
ดาน "ทุนมนุษย" (Human Capital) นอย การทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา แมจะรับเงินเดือน
ตํ่า ก็คุมกับรายจายการลงทุนนั้น ระบบการเก็บคาเลาเรียนในระดับตํ่าเพื่อที่จะกดระดับเงินเดือน
ในภาครัฐใหอยูในระดับตํ่าไดนี้ ในชั้นแรกไมมีปญหา เนื่องเพราะภาคเอกชนมีขนาดเล็ก แตเมื่อ
ภาคเอกชนขยายใหญขึ้นตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระบบดังกลาวนี้ก็เผชิญ
ปญหาในขั้นรากฐาน เพราะบัดนี้ภาคเอกชนกํ าลังเขามาแทนที่ภาครัฐบาลในฐานะนายจาง
รายใหญของบัณฑิตมหาวิทยาลัย โดยที่ภาคเอกชนสามารถแยงชิงบัณฑิตมหาวิทยาลัยดวยการ
เสนอโครงสรางอัตราเงินเดือนสูงกวาภาครัฐบาล พลังการแขงขันจากภาคเอกชนทําใหภาครัฐบาล
มิอาจวาจางบุคคลากรในสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงานในตลาดสูงได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ในขณะที่ภ าคเอกชนยั ง มี ขนาดเล็กและไมมีพลังทางเศรษฐกิจมากนัก ภาครัฐบาลสามารถ
กดเงินเดือนใหอยูในระดับตํ่าได แตเมื่อภาคเอกชนเติบใหญกลาแข็งทางเศรษฐกิจ นโยบายการ
กดเงินเดือนในภาครัฐบาลมิอาจดํารงอยูได ดังนั้น จึงจําเปนตองทบทวนนโยบายอัตราคาเรียน
เพราะบัดนี้มหาวิทยาลัยมิไดผลิตบัณฑิตเพื่อปอนระบบราชการเปนปฐมดังปางกอน หากแตผลิต
บัณฑิตปอนภาคเอกชนเปนสําคัญ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ามีผลเสมือนหนึ่งการ
ใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (Implicit Subsidy) แตธุรกิจเอกชนที่วาจางบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
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2. นโยบายอัตราคาเรียนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แนวนโยบายอั ต ราคา เลา เรีย นของมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร มิไดแตกตาง
จากนโยบายเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆของรัฐ แนวนโยบายดังกลาวมีลักษณะสําคัญ
ที่สมควรกลาวถึงอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ค า เล า เรี ย นที่ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร รั บ ภาระนั้ น
อยูในระดับตํ่ามาก คําวา "คาเลาเรียน" หรือ "คาบริการการศึกษา" ในที่นี้ครอบคลุมคาหนวยกิต
คาบํ ารุงหองสมุด คาบํ ารุงสุขภาพ คาบํารุงกีฬา และคาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษา คาบริการ
การศึกษาที่นักศึกษาธรรมศาสตรจายนั้นตกเพียงปละ 1,660 บาทในปการศึกษา 2531 2,400
บาท ระหวางปการศึกษา 2532 - 2535 และ 4,200 บาทระหวางปการศึกษา 2536 - 2537
(ดูตารางที่ 1) คาเลาเรียนหรือคาบริการการศึกษาดังกลาวนี้อยูในระดับตํ่ามาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตํ่ากวาคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชน ทั้งระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยม
ศึกษา (ดูตารางที่ 2) แมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล
คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสูงกวาไมมากนัก (4,200 บาท เทียบกับ 2,950 บาท
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ 3,200 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (ดูตารางที่ 3)
ประการที่สอง คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดอยูในระดับตํ่าในเชิง
สัมบูรณ (Absolute Terms) เทานั้น หากยังอยูในระดับตํ่าในเชิงสัมพัทธ (Relative Terms)
อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย (Average Total Cost) อยางไร
ก็ ต าม เนื่ อ งจากมี ป  ญ หาในการประเมิ น รายจ า ยการลงทุ น (Capital Expenditure)
ในองค ป ระกอบของต น ทุ น การผลิ ต ดั ง นั้ น บทความนี้ จึ ง พิ จ ารณาเฉพาะต น ทุ น แปรผั น
ถัวเฉลี่ย (Average Variable Cost) ซึ่งคํ านวณจากรายจายในการดําเนินงาน (Current
Expenditure) อันมิไดรวมรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑ กระนั้น
ก็ ต าม ก็ ยั ง มี ป  ญ หาในการแยกแยะต น ทุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาออกจากต น ทุ น การผลิ ต
ระดับปริญญาตรี ซึ่งมิอาจกระทํ าโดยไมใชดุลพินิจสวนบุคคล ดวยเหตุดังนี้เอง บทความนี้
จึ ง เลื อ กคํ านวณต น ทุ น แปรผั น ถั ว เฉลี่ ย สํ าหรั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร โ ดยรวม
โดยมิไดแยกแยะบัณฑิตศึกษาออกจากการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการคํานวณปรากฏวา
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 ตนทุนแปรผันนั้นเพิ่มขึ้นตาม
กาลเวลา อยางนอยที่สุดตองปรับตัวตามอัตราเงินเฟอ จึงจะสามารถรักษาระดับรายจายที่แทจริง
(Real Variable Expenditure) ในระดับเดิมได หากมหาวิทยาลัยมิไดปรับคาบริการการศึกษาตาม
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กาลเวลา อัตราสวนระหวางคาบริการการศึกษากับตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยจะมีแนวโนมตกตํ่าลงไป
เรื่อยๆ ดังปรากฏการณที่เกิดขึ้นระหวางปการศึกษา 2532 - 2535 เฉพาะปที่มีการปรับคาบริการ
การศึกษาเทานั้นที่สัดสวนนี้ทะยานขึ้น ดังเชนปการศึกษา 2532 และ 2536 (ดูตารางที่ 5)
ประการที่สาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อื่นๆที่มิไดปรับ คาบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง การปรับคาบริการแตละครั้งทิ้งชวงเวลานาน
หลายป จารีตปฏิบัติดังกลาวนี้มีผลกระทบ 2 ดาน ในดานหนึ่งนั้น การที่มหาวิทยาลัยมิไดปรับ
คาบริการการศึกษาตามภาวะเงินเฟอ ทําใหรายไดจากคาบริการที่เรียกเก็บไดมีอํานาจซื้อลดลง
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ คาบริการการศึกษาที่แทจริง (Real Terms) ตกตํ่าลง ดังจะเห็นไดวา
คาหนวยกิต 100 บาทในปการศึกษา 2537 มีคาเทากับ 70.47 บาท ตามราคาป 2529 (ดูตาราง
ที่ 6) หรือคาบํารุงหองสมุด 400 บาทในปการศึกษา 2537 มีคาเทากับ 282 บาทตามราคาในป
2529 (ดูตารางที่ 7) แนวนโยบายการทิ้งชวงในการปรับคาบริการการศึกษาดังกลาวนี้จึงมี
ผลกระทบตอรายไดมหาวิทยาลัย กลาวคือ ในชวงที่ยังไมมีการปรับคาบริการการศึกษา รายได
ที่แทจริง (Real Revenue) จะมีคาตกตํ่าลง 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 การเปรียบเทียบกระทําใน 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่ง
เป น การเปรี ย บเที ย บมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ลั ก ษณะที่ ส องเป น การ
เปรียบเทียบภายในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง
3.1 มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชน
โครงสร า งค า บริ ก ารการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนมิ ไ ด แ ตกต า งจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐในสาระสําคัญ บางมหาวิทยาลัยเก็บคาบริการการศึกษารายการหลักเพียง 2
รายการ คือ คาหนวยกิต และคาบํารุงมหาวิทยาลัยหรือคาบํารุงการศึกษา ซึ่งครอบคลุมคาบํารุง
สุขภาพ คาบํารุงกีฬา คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา และคาบํารุงหองสมุด (ดูตารางที่ 8 และ 9)
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มหาวิทยาลัยเอกชนกํ าหนดคาบริการการศึกษาในระดับคุมทุนเปนอยางนอย
ถึงจะไมตองการการคากํ าไร ก็ตองไดกํ าไรสามัญ (Normal Profit) เปนอยางตํ่า ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเอกชนจึงเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง ในกรณีทั่วไป คาหนวยกิตในมหาวิทยาลัย
เอกชนสูงกวามหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บคาหนวยกิตสูงสุด (อันไดแกจุฬาลงกรณ ธรรมศาสตร และ
มหิดล) ถึง 6-8 เทา หากเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บคาหนวยกิตตํ่าสุด (ขอนแกน) ก็สูงเปน
20 - 26 เทา ความแตกตางดังกลาวนี้สะทอนถึงนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าของรัฐได
เปนอยางดี (ดูตารางที่ 8)
ค า หนวยกิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนมิ ไดกํ าหนดอั ตราไว แตกต า งกัน ระหวา ง
ภาคการศึกษาปกติกับภาคฤดูรอน เพราะเหตุที่ไมมีความแตกตางในดานตนทุนการผลิต อาจารย
มหาวิทยาลัยเอกชนเมื่อรับเงินเดือนในภาคฤดูรอน ก็ตองมีภาระการสอนในภาคฤดูรอนใหสมกับ
เงินที่ไดรับ ในกรณีที่จางอาจารยพิเศษ คาสอนในภาคฤดูรอนที่มหาวิทยาลัยเอกชนจายมิได
แตกต า งจากภาคการศึก ษาปกติ ดว ยเหตุที่ไมมี ค วามแตกต า งในด า นต น ทุน การผลิตนี้เอง
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 ดังเชนมหาวิทยาลัยรังสิตมิไดกําหนดโครงสราง
คาหนวยกิตใหแตกตางไปตามประเภทของลักษณะวิชา (ระหวางวิชาบรรยายกับวิชาภาคปฏิบัติ)
หากแตยึดเกณฑสาขาวิชา กลาวคือ สาขาวิชาที่เสียตนทุนการผลิตสูงเรียกเก็บคาหนวยกิต
ในอัตราสูง (ดูตารางที่ 8) คาหนวยกิตจึงมีตั้งแตระดับหนวยกิตละ 800 บาทในสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร จนถึงหนวยกิตละ 5,000 บาท ในสาขาแพทยศาสตร
มหาวิท ยาลั ย เอกชนเรี ย กเก็บคา บํ ารุง มหาวิท ยาลัย ในอัตราสูง สวนใหญเกาะกลุม
อยูในชวงปละ 2,000 - 3,000 บาท เฉพาะมหาวิทยาลัยหอการคาที่เก็บถึงปละ 5,000 บาท
การเก็บคาบํารุงมหาวิทยาลัยในอัตราสูงเปนเพราะมหาวิทยาลัยเอกชนมิไดเก็บคาบํารุงจิปาถะ
กระนั้นก็ตามมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บคาบํารุงจํานวนมากรายการ สวนใหญก็เรียกเก็บคาบํารุง
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มหาวิทยาลัยดวย แตเรียกเก็บในอัตราไมสูงนัก เฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเทานั้นที่เรียกเก็บ
คาบํารุงมหาวิทยาลัยในระดับใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเอกชน (ดูตารางที่ 8)
3.2 โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ
โครงสรางคาบริการการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐมีลักษณะสําคัญอยางนอย
5 ประการ กลาวคือ (ตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 13 )
ประการแรก คาบริการอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐตํ่ากวามหาวิทยาลัย
เอกชนเปนอันมาก หากกํ าหนดใหคาบริการอุดมศึกษาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มีดัชนีเทากับ 1.00 ปรากฏวา คาดัชนีของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเทากับ 0.15 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเทากับ 0.19 และมหาวิทยาลัยมหิดลเทากับ
0.26 (ดูตารางที่ 13)
ประการที่สอง มหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคโดยทั่วไปแลวเก็บคาบริการอุดม
ศึกษาตํ่ากวามหาวิทยาลัยในสวนกลาง ดัชนีคาบริการของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ยกเวนสาขา
วิศวกรรมศาสตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอร) เทากับ 0.06 และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ยกเวน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร) เทากับ 0.11 สวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเทากับ 0.16 สูงกวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตตํ่ากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้
มีขอนาสังเกตวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมิไดเก็บคาบริการการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
ศาสตรแตกตางจากสาขาวิชาอื่น ๆ
ประการที่สาม มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเดิมเก็บคาบริการการศึกษาเพียงอัตรา
เดียวสําหรับการจัดการศึกษาทุกสาขาวิชา (Uniform Rate) เริ่มเปลี่ยนโครงสรางอัตราคาบริการ
ที่มีความหลากหลาย (Differentiated Rate) มากขึ้น การเก็บคาหนวยกิตแตกตางกันระหวาง
วิชาบรรยายกับวิชาปฏิบัติที่ตองใชหองทดลองหรือใชอุปกรณการเรียนการสอนพิเศษ เปนปฏิบัติ
การที่มีมาเปนเวลาชานาน แตการเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชาเปนปรากฏการณ
คอนขางใหม ดังกรณีมหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกเก็บคาหนวยกิตสาขาวิชาเภสัชศาสตรสูงกวา
สาขาวิชาอื่นๆเปนอาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญสรางความหลากหลายของโครงสราง
อัตราคาบริการอุดมศึกษาดวยการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในสาขาวิชาที่มีความตองการแรงงาน
ในตลาดสูงและสาขาที่เสียตนทุนการผลิตสูง (ดูตารางที่ 10) กระนั้นก็ตาม บางมหาวิทยาลัยยังคง
ธํ ารงไว ซึ่ ง โครงสร า งค า บริ ก ารอุ ด มศึ ก ษาอั ต ราเดี ย วไว ดั ง กรณี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ดูตารางที่ 13) อยางไรก็ตาม นโยบาย
ของรัฐบาลในการผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น ประกอบกับ
มาตรการจํ ากัดกํ าลังคนภาครัฐมีสวนสํ าคัญในการกดดันใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปรับคา
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บริก ารการศึ ก ษาให สอดคล อ งกับ สภาพการณในตลาดและตน ทุนการผลิต แรงกดดันนี้เอง
ที่ผลักดันใหโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษามีความหลากหลาย โดยที่มีอัตราแตกตางกัน
ตามสาขาวิชา ปรากฏการณนี้จะแผขยายครอบคลุมภาคอุดมศึกษาของรัฐทั่วทั้งภาคในอนาคต
ประการที่ สี่ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ จํ านวนมากเก็ บ ค า บริ ก ารในสาขาวิ ช า
ที่ขาดแคลนสูงกวาสาขาวิชาอื่นๆ โดยที่สาขาวิชาเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาขาวิชาที่เสียตนทุนการ
ผลิตสูงทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยที่กํ าหนดอัตราคาบริการเชนนี้ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม อัตราคาบริการในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีตั้งแตระดับ
11,650 บาทต อ ป ใ นกรณี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน ไปจนถึง 27,200 บาทตอป ใ นกรณี ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระนั้นก็ตาม ก็ยังอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน
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 มหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวโนมที่จะเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํารุง
ประเภทที่ระบุ เ ป า หมายว า จะนํ ารายไดไปใชจายในดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะ (Revenue
Earmarking) ดังเชนคาบํารุงหองสมุด คาบํารุงกีฬา คาบํารุงสุขภาพ คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
เปนตน คาธรรมเนียมหรือคาบํารุงเหลานี้จัดเก็บตามหลักการเก็บภาษีอากรตามผลประโยชนที่ได
รับ (Benefit Principle of Taxation) กลาวคือ เมื่อนักศึกษาไดประโยชนจากบริการดานใดของ
มหาวิทยาลัย ก็ควรจะเปนผูรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการดานนั้น การเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาบํารุงในลักษณะเชนนี้ ในดานหนึ่งสะทอนใหเห็นวา งบประมาณแผนดินที่ไดรับไมพอเพียง
ที่จ ะนํ ามาจั ดสรรบริ ก ารเหลา นั้น แตใ นอีก ดา นหนึ่ง ก็เ กื้อกูลใหมี การใหบริการแกนักศึกษา
ตามความตองที่เปดเผย (Revealed Preference) หากนักศึกษาไมยินยอมจายคาธรรมเนียมหรือ
คาบํารุงในดานใด การจัดบริการเหลานั้นยอมมิอาจเปนไปได และเมื่อนักศึกษาชําระคาธรรมเนียม
หรือคาบํารุงเหลานั้นแลว มหาวิทยาลัยไมสามารถใหบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ก็อาจเปนเหตุ
ใหนักศึกษารองเรียนและกดดันใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงบริการ ลักษณะ Revenue Earmarking
ของคาธรรมเนียมหรือคาบริการจึงชวยสรางกลไลในการกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางอุปสงคกับ
อุปทาน ซึ่งเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาได ประโยชนที่สําคัญ
ยิ่งอีกประการหนึ่งของลักษณะ Revenue Earmarking ก็คือ การจัดเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบํารุง
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ในลักษณะเชนนี้ชวยปองกันความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรทางการเงินภายในมหาวิทยาลัย
เพราะเมื่องบประมาณมีไมพอเพียงในการจัดสรรบริการในดานใด มหาวิทยาลัยก็ตองขึ้นคาบริการ
สําหรับการจัดสรรบริการในดานนั้น
4. โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรปการศึกษา 2537
เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาในปการศึกษา 2537 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอื่น ๆ มีขอพึงสังเกตอยางนอย 6 ประการ
กลาวคือ
ประการแรก คาหนวยกิตในภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อยูในระดับสูงสุด และอยูในระดับเดียวกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล
(หนวยกิตละ 100 บาท) แตคาหนวยกิตในภาคฤดูรอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยูในลําดับที่สี่
รองจากจุฬ าลงกรณม หาวิ ท ยาลัย มหาวิท ยาลั ย มหิดล และมหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร
(ตารางที่ 8)
ประการที่สอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํารุงสุขภาพปละ 50 บาท
เทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดล 700 บาท นับเปนอัตราตํ่าสุดในกลุมตัวอยางที่ศึกษา อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยบางแหงมิไดเก็บคาบํารุงรายการนี้ (ดูตารางที่ 9)
ประการที่ ส าม จํ านวนมหาวิท ยาลัยที่จัดเก็บคาบํ ารุงกีฬามีพอๆกับจํ านวน
ที่มิไดจัดเก็บคาบํารุงรายการนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํารุงกีฬาในอัตราปละ 50 บาท
นับเปนอัตราตํ่าสุดในกลุมมหาวิทยาลัยที่มีการจัดเก็บคาบํารุงรายการนี้ (ดูตารางที่ 9)
ประการที่สี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดเก็บคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาปละ100
บาท นับเปนอัตราตํ่าสุด เทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเก็บในอัตราปละ 600 บาท อันเปน
อัตราสูงสุด (ดูตารางที่ 9)
ประการที่หา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาบํารุงหองสมุดในอัตราคอนขางตํ่า
กลาวคือปละ 400 บาท ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัยมหิดล
และเทากับมหาวิทยาลัยศิลปากร แตตํ่ากวามหาวิทยาลัยอื่น ๆ (ดูตารางที่ 9)
ประการที่หก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมิไดเก็บคาบํารุงมหาวิทยาลัย และเก็บคา
ธรรมเนียม พิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร แมจะเก็บคาหนวยกิตในอัตราสูง แตเมื่อพิจารณา
คาบริการการศึกษาในองครวมแลว อัตราคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตํ่า
กวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิศวกรรมศาสตร คาบริการของ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สูงกวามหาวิทยาลัยขอนแกน แตตํ่ากวามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ดูตารางที่11)
เมื่อพิจารณาโครงสรางคาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป
การศึกษา 2537 จะพบวา คาหนวยกิตเปนรายการที่มีนํ้าหนักถึง 85.7 % และคาบํารุงหองสมุด
9.5 % (ตารางที่ 11) มหาวิทยาลัยที่มีการเก็บคาบํารุงมหาวิทยาลัย คาบํารุงมหาวิทยาลัยจะมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคาหนวยกิต ดังกรณีมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานค
ริทร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยิ่งมหาวิทยาลัยที่เก็บคาธรรมเนียมพิเศษดวยแลว คาธรรม
เนียมพิเศษมีนํ้าหนักมากกวาคาหนวยกิตเสียอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ตา
รางที่ 11)
5. ขอเสนอการปรับโครงสรางคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
5.1 หลักการ
การปรั บ โครงสร า งค า บริ ก ารการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรพึงยึดถือหลักการสําคัญดังตอไปนี้
ประการแรก คาบริการอุดมศึกษาควรจะสูงกวาระดับอนุบาลศึกษา ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา เพราะระดับการศึกษายิ่งสูงมากเพียงใด อัตราผลตอบแทนที่ตกแกสังคม
(Social Rate of Return) ยิ่งตํ่ามากเพียงนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
ผลประโยชนที่บังเกิดขึ้นเปนผลประโยชนสวนบุคคล (Private Benefit) ยิ่งกวาผลประโยชนของ
สังคม (Social Benefit)
ประการที่สอง ดวยเหตุที่บริการอุดมศึกษาชวยเพิ่มพูนรายไดของผูเรียนโดยตรง
ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครองจึงควรมีสวนรับภาระรายจายในการจัดบริการอุดมศึกษาของรัฐ
แตสัดสวนการรับภาระควรจะเปนเทาใดเปนประเด็นที่ถกเถียงและยากที่จะหาขอยุติได กระนั้น
ก็ตาม คงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา สัดสวนการรับภาระเพียง 7-10 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
ดังที่นักศึกษาธรรมศาสตรรับภาระอยูในปจจุบันนั้นนับเปนสัดสวนที่ตํ่าเกินไป หลักการในเรื่องนี้
มีอยูวา บริการอุดมศึกษาประเภทใดใหผลประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก โดยที่เกือบมิไดให
ประโยชนแกสังคมเลย อัตราคาบริการสําหรับบริการอุดมศึกษาประเภทนั้นควรจะใกลเคียงกับ
ตนการผลิตถัวเฉลี่ย แตบริการอุดมศึกษาที่ใหประโยชนแกสังคม สัดสวนการรับภาระรายจาย
ของนั ก ศึ ก ษาควรจะลดหลั่ น กั น ไป บริการอุดมศึ ก ษาประเภทที่มีค วามตองการในตลาดสู ง
ซึ่งมักจะเปนประเภทที่มีการผลิตไมเพียงพอแกความตองการของตลาด โดยพื้นฐานเปนบริการ
ที่ผูรับการศึกษาไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลสูง ดังนั้น นักศึกษาจึงควรรับภาระรายจายใกลเคียง
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กับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย ดวยเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคล จึงขอเสนอ
หลักการการกําหนดคาบริการการศึกษาดังนี้
(ก) บริการอุดมศึกษาที่มีความตองการในอัตราสูง จะเก็บคาบริการการ
ศึกษาในระดับ 75-100 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
(ข) บริการอุดมศึกษาที่มีความตองการในตลาดตํ่าจะเก็บคาบริการการ
ศึกษาในระดับ 50-75 % ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
หลั ก การที่ เ สนอข า งต น นี้ ย  อ มมี นั ย ว า รั ฐ ยั ง คงให เ งิ น อุ ด หนุ น แก นั ก ศึ ก ษา
อยางนอยเทากับตนทุนคงที่ถัวเฉลี่ย (Average Fixed Cost) ในกรณี (ก) หรือเทากับตนทุนคงที่
ถัวเฉลี่ยกับอีก 50 %ของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยในกรณี (ข)
ประการที่ ส าม มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ควรจะปรั บ อั ต ราค า บริ ก ารการศึ ก ษา
อยางสมํ่ าเสมอ โดยที่อยางนอยที่สุดอัตราการเพิ่มขึ้นของคาบริการอุดมศึกษาควรจะเทากับ
อัตราเงินเฟอ เพื่อรักษารายไดที่แทจริง (Real Revenue) ไวในระดับเดิม แตมหาวิทยาลัยจําตอง
รุดไปขางหนาเพื่อกาวใหทันความกาวหนาดานวิทยาการ การมีรายไดที่แทจริงในระดับเดิมยอม
ไมเปนการเพียงพอ จําเปนตองมีรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปใชจายในการพัฒนา ดังนั้น
การปรับคาบริการการศึกษาควรจะเปนไปตามสูตรดังตอไปนี้
g=i+d
ในที่นี้ g = อัตราการเพิ่มขึ้นของคาบริการอุดมศึกษา
i = อัตราเงินเฟอ
d = อัตราการเพิ่มขึ้นของคาบริการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
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
จะมีการปรับคาธรรมเนียมและคาบํารุงทุกรายการ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการปรับโครงสรางคา
บริ ก ารการศึกษาทั้งระบบ นอกเหนือจากการปรับขึ้นคาบริการทั้งปวงแลว โครงสรางใหมยัง
ประกอบดวยรายการใหม 2 รายการ คือ
(ก) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ข) คาบํารุงมหาวิทยาลัย
5.2.1 คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาเปนคาธรรมเนียมที่เก็บเปนรายป
โดยพื้นฐานแลวเปนรายการที่จะปรับคาบริการอุดมศึกษาใหสะทอนถึงประโยชนสวนบุคคลที่ได
รับ บริการอุดมศึกษาประเภทที่ใหประโยชนสวนบุคคลสูงจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาในระดับสูง แตจะเก็บในอัตราตํ่าสําหรับบริการอุดมศึกษาที่ใหประโยชนสวนบุคคล
นอย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเก็บคาบริการอุดมศึกษาควรจะแตกตางไปตามสาขาวิชา โดยที่
ความแตกตางระหวางสาขาวิชาเปนความแตกตางในดานประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับการดําเนิน
นโยบายเชนนี้กระทําได 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรก ไดแก การเก็บคาหนวยกิตในอัตราที่แตกตางกันระหวาง
สาขาวิชาตางๆ โดยที่โครงสรางอัตราคาหนวยกิตสะทอนถึงความแตกตางดานผลประโยชน
สวนบุคคลที่นักศึกษาไดรับ
ลักษณะที่สอง ไดแก การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
โดยยึดหลักการเดียวกัน
โดยที่เปาประสงคในการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ประการหนึ่ง
ก็คือ การปรับคาบริการเพื่อใหนักศึกษารับภาระรายจายเพิ่มขึ้นจนอยูในระดับ 50 % ของตนทุน
แปรผันถัวเฉลี่ยเปนอยางนอย หากอาศัยการปรับคาหนวยกิตเปนสําคัญ คาหนวยกิตจะตอง
ปรับขึ้นประมาณ 10 เทา นอกจากนี้ การเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชายอมสรางปญหา
ในการบริหารจัดเก็บอยางมาก
การจั ดเก็ บค าธรรมเนี ย มการศึก ษาเพื่อ การพัฒ นาในอัต ราที่แตกตางกันตาม
กลุมวิชา สรางปญหาในการบริหารจัดเก็บไมมากเทาการเก็บคาหนวยกิตในอัตราที่แตกตางกัน
ตามสาขาวิชา นอกจากนี้ การระบุเปาหมายการนํารายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้ไปใชจาย
อยางชัดเจน ไมเพียงแตจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังชวยใหนัก
ศึกษาผูรับภาระมีภาพที่ชัดเจนวา เงินที่จายไปนี้จะถูกนําไปใชจายในดานใด
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มหาวิทยาลัยของรัฐหลายตอหลายแหงไดเริ่มจัดเก็บ "คาธรรมเนียมพิเศษ"
มากอนแลว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกรายการนี้วา "คาบํารุงสาขาวิชา" (ดูตารางที่ 10 )
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆกําลังพิจารณาปรับโครงสรางคาบริการการศึกษา
ไปในแนวทางที่จะมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเรียกรายการนี้วา
"คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ทั้งนี้เพราะตองการกําหนดเปาหมายวาจะตองนํารายได
รายการนี้ไปใชจายในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ (Revenue Earmarking)
ผูที่ตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาภาคบัณฑิตของคณะนิติศาสตร ยกเวนนักศึกษาในโครงการจัดการ
ศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง ซึ่งมีการจัดเก็บคาบริการอุดมศึกษาในอัตรา
ใกลเคียงกับอัตราตลาดอยูแลว
อนึ่ง ขอใหสังเกตวา นักศึกษาแพทยศาสตรมิไดอยูในขายไดรับยกเวน ไมตอง
เสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา เพราะการจัดการศึกษาในคณะแพทยศาสตรมิได
อาศัยเฉพาะแตงบประมาณแผนดินเทานั้น หากยังอาศัยงบรายไดพิเศษของมหาวิทยาลัยดวย
นักศึกษาแพทยศาสตรเมื่อสําเร็จการศึกษายอมมีโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลไดมาก
ดังนั้น จึงตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาตามหลักการพื้นฐาน อยางไรก็ตาม
นักศึกษาแพทยศาสตรที่ทําสัญญาทํางานกับภาครัฐบาลจะไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา เพราะการทํ างานกับภาครัฐบาลไดทํ าลายโอกาสในการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลไปโสดหนึ่งแลว สําหรับผูที่มิไดทําสัญญาทํางานกับภาครัฐบาล หรือ
ทํ างานไม ค รบตามกํ าหนดเวลา จั ก ต อ งใช คื น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาแก
มหาวิ ท ยาลั ย ตามสั ดสว น วิ ธี ก ารในทางปฏิบัติก็คือ จะตองใหนักศึกษาแพทยศาสตร ทุกคน
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกี่ยวกับเรื่องนี้
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนากําหนดไวแตกตางกันตามกลุมวิชา
กลุมวิชาแตละกลุมจําแนกตามระดับความขาดแคลนกําลังคน ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงประโยชน
สวนบุคคลที่ไดรับ กลุมวิชาที่มีปญหาการขาดแคลนกําลังคนมาก อัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน
ย อ มอยู  ใ นระดั บ สู ง นั่ น ย อ มหมายความว า ผู  ที่ ศึ ก ษากลุ  ม วิ ชาดั ง กล า วนี้ มี โ อกาสได รั บ
ผลประโยชนสวนบุคคลสูงกวากลุมวิชาอื่นๆ หลักการพื้นฐานมีอยูวา กลุมวิชาที่มีโอกาสไดรับ
ผลประโยชนสวนบุคคลสูงจะตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาสูงกวากลุมวิชาอื่นๆ
ตารางที่ 15 นําเสนอการจําแนกกลุมวิชาเปน 5 กลุม ตามหลักการที่กลาวขางตนนี้ ดังนั้น
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะมีอัตราที่แตกตางกันอยู 5 อัตรา
โครงสรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนากําหนดโดยมีเปาหมายวา
ต อ งการเก็ บ ค า หน ว ยกิตเพิ่ ม ขึ้ น จากอัต ราที่กํ าหนดไวม ากนอ ยเทาใด อาทิเชน สาขาวิชา
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ในกลุม (จ) ซึ่งเปนกลุมวิชาที่มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลคอนขางตํ่า กําหนดเปาหมาย
วาตองการคาหนวยกิตเพิ่มขึ้นอีกหนวยกิตละ 50 บาท รวมกับคาหนวยกิตพื้นฐาน 200 บาท
เปนหนวยกิตละ 250 บาท แตคาหนวยกิตที่ตองการเพิ่มขึ้นอีกหนวยกิตละ 50 บาทนี้มิไดรวมไว
ในคาหนวยกิตพื้นฐานหากแตแยกมาจัดเก็บในรายการคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
โดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลา (Full-time Equivalent Student) ลงทะเบียนปละ 36 หนวย
กิต ดังนั้น คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาสําหรับสาขาวิชาในกลุม (จ) จึงเทากับปละ
1,800 บาท (= 50 x 36) เปาหมายคาหนวยกิตที่ตองการเก็บเพิ่มเติมเพื่อคํานวณคาธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนาปรากฏในตารางที่ 15 อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวปรากฏในตารางที่
16 ถึง 20
รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะแบงปนกันระหวาง
มหาวิทยาลัยสวนกลางกับคณะวิชาในสัดสวน 30 : 70 แทที่จริงแลวคาธรรมเนียมดังกลาวนี้
จะถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยทั้งหมดยอมยากแกการติฉิน แตดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยตองการ
ใหคณะวิชาตางๆเรงรัดพัฒนาเพื่อกาวใหทันวิทยาการและเพื่อธํารงไวซึ่งความไดเปรียบเชิงแขงขัน
(Competitive Advantage) กับสาขามหาวิทยาลัยตางประเทศ มหาวิทยาลัยเอกชน และ
มหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง จึงกําหนดใหมีการแบงปนรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา รายไดสวนที่ตกแกมหาวิทยาลัยสวนกลางจะนําไปใชในการพัฒนาสํานัก/สถาบัน
ที่ ไ ม มี ร ายไดประเภทนี้ อี ก ส ว นหนึ่ง จะผันไปชว ยเหลื อสาขา/คณะวิ ช าที่ ไม ส ามารถจั ดเก็ บ
คาธรรมเนียมในอัตราสูง เนื่องจากความจํากัดของกลไกตลาด
รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจะนําไปใชจายในดาน
อื่ น นอกเหนื อ จากการพั ฒ นามิ ไ ด มหาวิ ท ยาลั ย จะกั น รายได ส  ว นนี้ ใหแกคณะวิช าต า งๆ
การนํารายไดรายการนี้ไปใชจายจักตองมีแผนงานที่เดนชัดที่ผานการพิจารณาของ "คณะกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" แลว ดังนั้น จึงไมควรรีบใชจายในปแรกที่มีรายไดรายการนี้
และมิจํ าตองเบิกจายทุกป หากแตควรใหความสนใจในการจัดทํ าแผนงานพัฒนาใหแจมชัด
รายไดรายการนี้จะไมอนุญาตใหนําไปใชจายเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาสาธารณูปการ หรือ
คาครุภัณฑบางประเภท ดังเชนเครื่องปรับอากาศ เปนอาทิ แตจะสงเสริมใหนําไปใชจายในการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
วิจัย (Research Infrastructure) เปนตน
คณะวิชาที่ยังไมมีแผนงานพัฒนาที่ตองใชรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒนา อาจทําความตกลงใหคณะวิชาที่มีรายไดไมพอเพียงนําเงินไปใชจายได แตทั้งนี้
คณะวิชาลูกหนี้จักตองชําระคืนคณะวิชาเจาหนี้ตามกําหนดเวลา
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คณะวิชาที่มีรายไดนอย รวมทั้งสํานัก/สถาบัน อาจขอใชรายไดจากการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยสวนกลางได แตทั้งนี้จะตองเสนอแผน
งานตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.2.2 คาบํารุงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยฝายขางนอยที่ไมมีการเก็บ
คาบํ ารุงมหาวิทยาลัย แตบัดนี้มีความจํ าเปนตองจัดเก็บคาบํ ารุงรายการนี้ ทั้งนี้ดวยเหตุผล
อยางนอย 2 ประการ
ประการแรก รายจ า ยในหมวดค า สาธารณู ป การ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ค า ไฟฟ า
คาประปา และคาโทรศัพทเพิ่มขึ้นเปนอันมา สวนสําคัญเปนผลจากการติดเครื่องปรับอากาศ
ในหองเรียนจํานวนมาก
ประการที่สอง มหาวิทยาลัยมีความจํ าเปนตองใชจายในดานอุปกรณการเรียน
การสอน ดังเชนการจัดซื้อเครื่องฉายขามศีรษะ หลอดไฟ แผนใส และอุปกรณอื่นๆ แต
งบประมาณเพื่ อ การนี้ มี ไ ม พ อเพี ย ง ด ว ยเหตุ ที่ สํ านั ก งบประมาณเข ม งวดในการจั ด สรร
งบประมาณในหมวดคาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ และคาสาธารณูปการ แตรายจายในรายการ
เหลานี้เปนประโยชนแกนักศึกษาโดยตรง จึงสมควรที่จะใหนักศึกษาเปนผูรับภาระ
ขอเสนอในการเก็บคาบํารุงมหาวิทยาลัยในระหวางปการศึกษา 2538 -2540 ยัง
คงกําหนดอัตราคาบํารุงในระดับตํ่า ทั้งนี้เพราะเหตุวาไมตองการสรางภาระแกนักศึกษามากเกิน
ไป อัตราคาบํารุงมหาวิทยาลัยตามขอเสนอนี้จึงคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
การเรียกเก็บคาบํารุงรายการนี้อยูแลว (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
โดยที่คาบํารุงมหาวิทยาลัยถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย มิไดถือเปนรายไดของโครงการ
(4) คาบํ ารุงหองสมุดนอกจากจะเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยทั่วไปแลว ยังจัดเก็บจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และบรรดาโครงการพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ นักศึกษา
ที่เลาเรียนเพื่อรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกคนจะตองชําระคาบํารุงหองสมุดเสมอ
หนากัน ไมวาจะสังกัดคณะวิชาหรือโครงการใด
5.3.2 เงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ
(1) คาหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และบรรดาคาธรรมเนียมในหมวด
(ค) ในตารางที่ 14 ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนําไปใชในการใดก็ได
(2) ค า ธรรมเนี ย มการศึก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาจั ก ตองแบ ง ปน ระหวา ง
มหาวิทยาลัยสวนกลางกับคณะ/สาขาวิชาในสัดสวน 30 ตอ 70
(2.1) มหาวิทยาลัยจะกันเงินอยางนอยรอยละ 5 ของคาธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือจํานวนไมนอยกวาปละ 1 ลานบาท เพื่อนําเขากองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
(2.2) คณะ/สาขาที่ตองการใชรายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้
จัก ต องเสนอแผนงานพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อขอความ
เห็นชอบ
(2.3) สํ านัก/สถาบัน หรือคณะ/สาขาวิชาที่ไมมีหรือมีรายไดจาก
คาธรรมเนียมนี้นอย อาจเสนอแผนงานพัฒนาเพื่อใชงบพัฒนาจากสวนกลาง
(3) รายไดจ ากคาบํ ารุงสุขภาพจักตองนํ าไปใชจัดบริการการแพทย
สําหรับนักศึกษา
(4) รายไดจากคาบํารุงกีฬาจักตองนําไปจัดสรรบริการกีฬาแกนักศึกษา
(5) รายไดจากคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาจักตองนําไปใชในการประกอบ
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา
(6) รายไดจากคาบํารุงหองสมุดจักตองนําไปใชจายในดานการหองสมุด
อนึ่ง รายไดจากคาบํารุงหองสมุดสวนที่เกินกวาอัตราที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2537 ตลอดชวงป
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การศึกษา 2538-2540 จักตองกันสําหรับใชจายในการจัดและพัฒนาระบบหองสมุดในอาคาร
ธรรมศาสตร 60 ป
5.3.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
(1) โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนใหมจะไมบังคับใช
ยอนหลังกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกอนปการศึกษา 2538 โครงสรางที่ปรับ
เปลี่ยนแตละปจะบังคับใชกับนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้นๆ และบังคับใชตลอด
อายุขัยความเปนนักศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยจะกันเงินรายไดจากคาหนวยกิตประมาณรอยละ 10
มาจัดสรรเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษายากจน
6. ผลกระทบ
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระหวางปการศึกษา 2538 - 2540 กอใหเกิดผลกระทบทั้งในดานความเปนธรรม ความเสมอภาค
ในโอกาส การจัดสรรทรัพยากร รายไดของมหาวิทยาลัย และฐานะการแขงขันของมหาวิทยาลัย
6.1 ความเปนธรรม
ขอเสนอวาดวยการปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาขางตนนี้ ทําใหผูรับบริการ
อุดมศึกษาตองรับภาระรายจายในการจัดการศึกษามากขึ้น ในปการศึกษา 2538 ภาระรายจาย
คาบริการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นในอัตราที่แตกตางกันดังนี้
กลุมวิชา (ก)
วิศวกรรมศาสตร
59.6 %
แพทยศาสตร
440.5 %
กลุมวิชา (ข)
กลุมวิชา (ค)
กลุมวิชา (ง)
กลุมวิชา (จ)

269.0 %
226.2 %
183.3 %
140.5 %

การปรับโครงสรางคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้จึงสอดคลองกับหลักการที่วา ผูที่
ได รับประโยชน จ ากบริ ก ารสาธารณะของรัฐประเภทใด จั ก ต อ งร วมรับภาระรายจายในการ
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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
หากมีการคํานวณตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยจําแนกตามสาขาวิชา ภาระของนักศึกษากลุมวิชา (ก)
จะตํ่าลงกวาตัวเลขที่ปรากฏเปนอันมาก 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 โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐระบบจํากัดรับมีอยู
ไมมากนัก หากยึดถือเสนความยากจน (Poverty line) ที่กําหนดจากระดับพอประทังชีวิต
อาจจะไมมีนักศึกษายากจนเลย หรืออยางมากที่สุดเพียง 2-3 % ของจํานวนนักศึกษารวม
อยางไรก็ตาม เพื่อมิใหปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษารายแรง
ไปกวาที่เปนอยูใน ปจจุบัน จําเปนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจักตองดําเนินการอยางนอย 4
ประการ
ประการแรก ไดแก การนํารายไดจากคาหนวยกิตไมนอยกวารอย 10 จัดสรร
เปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษายากจน และระดมทุนการศึกษาที่มีอยูแลวมาใชเพื่อการนี้
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ประการที่สอง ไดแก การดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหสาธารณชนรับทราบวา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมมีนโยบายกีดกันคนจน ตรงกันขาม ยินดีอาแขนรับนักศึกษาที่ยากจน
ประการที่สาม ไดแก การดํ าเนินการและประสานงานกับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการจัดสรรสินเชื่อเพื่อการศึกษา
ประการที่สี่ ไดแก การใหความชวยเหลือแกนักศึกษายากจนในวันมอบตัว
เขามหาวิทยาลัย และในวันชําระคาบริการการศึกษา ตลอดจนการกระจายขาวสารผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา
6.3 การจัดสรรทรัพยากร
การปรั บ โครงสร า งอั ต ราค า บริ ก ารอุ ด มศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น ผลดี ต  อ การจั ด สรร
ทรัพยากร และเกื้อกูลใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หากพิจารณาในแงของระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม การที่มหาวิทยาลัยของรัฐ
พึ่งพิงตนเองในทางการเงินมากขึ้น ยอมเกื้อกูลใหรัฐบาลสามารถนําทรัพยากรของรัฐไปใชจาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
และการแกปญหาความยากจน
หากพิ จ ารณาในแง ข องมหาวิ ท ยาลั ย การปรั บ โครงสร า งอั ต ราค า บริ ก าร
อุดมศึกษายอมชวยผอนคลายขอจํากัดทางการเงินของมหาวิทยาลัย และเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัย
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากพิจารณาในแงของนักศึกษา การขึ้นคาบริการอุดมศึกษายอมมีผลในการ
กดดันใหนักศึกษาสนใจศึกษาเลาเรียนมากยิ่งขึ้น นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ามีสวน
ทํ าใหนักศึกษาละเลยการเรียน เพราะแมจะสอบตก แตตนทุนของการสอบตกอยูในระดับตํ่า
การขึ้นคาเลาเรียนมีผลในการทําใหคาเสียโอกาสของการสอบตกมีตนทุนที่สูงขึ้น จึงมีผลกดดันให
นักศึกษาสนในศึกษาเลาเรียน นอกจากนี้ เมื่อตองจายคาบริการในระดับสูง นักศึกษายอมตอง
ตรวจสอบการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งมีผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
มหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่ง
6.4 รายไดของมหาวิทยาลัย
รายไดของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นจากการปรับคาบริการอุดมศึกษาครั้งนี้ ดังราย
ละเอียดปรากฏในตารางที่ 24 เนื่องจากโครงสรางอัตราคาบริการโครงสรางใหมมิไดบังคับยอน
หลัง รายไดที่เพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2538 จึงมีไมมาก แตจะขึ้นสูระดับสูงสุดในปการศึกษา 2541
เมื่อนักศึกษาทุกชั้นปตองเสียคาบริการตามโครงสรางใหม
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6.5 ฐานะการแขงขันของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐกําลังเผชิญกับพลังการแขงขัน ไมจําเพาะแตมหาวิทยาลัย
เอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐดวยกันเอง หากยังรวมถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติและสาขา
มหาวิทยาลัยตางประเทศดวย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองพยายามธํารงไวซึ่งความไดเปรียบ
เชิงแขงขัน (Competitive Advantage) ของตนเองไว รายไดที่ไดจากการปรับโครงสรางอัตรา
คาบริการอุดมศึกษาจึงไมควรนําไปใชจายอยางปราศจากเปาหมายหรือใชไปในทางอีลุยฉุยแฉก
หากแตควรกํ าหนดเปาหมายอยางชัดเจนที่จะทุมการใชจายไปเพื่อธํ ารงหรือเพิ่มพูนความได
เปรียบเชิงแขงขันดังกลาวขางตนนี้
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ตารางที่ 1
รายจายคาบริการการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2531 - 2536
(บาทตอป)
รายการ

2532

2533

2534

1,260

1,800

1,800

1,800

1,800

3,600

2. คาบํารุงหองสมุด

200

400

400

400

400

400

3. คาบํารุงสุขภาพ

100

100

100

100

100

100

4. คาบํารุงกีฬา

50

50

50

50

50

50

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

50

50

50

50

50

50

1,660

2,400

2,400

2,400

2,400

4,200

1. คาหนวยกิต

รวมคาบริการการศึกษา
ที่มา
หมายเหตุ

2531

2535

2536

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(1) คาหนวยกิตในปการศึกษา 2531 เทากับหนวยกิตละ 35 บาท ในระหวางปการศึกษา 2532 - 2535 เทากับ
หนวยกิตละ 50 บาท และ 100 บาทในปการศึกษา 2536
(2) การคํานวณรายจายคาหนวยกิต มีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียนถัวเฉลี่ยปละ 36 หนวยกิต
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ตารางที่ 2
อัตราคาบริการการศึกษาโรงเรียนเอกชน
จําแนกตามระดับการศึกษา
ปการศึกษา 2537
(บาทตอป)
ระดับการศึกษา

คาบริการการศึกษา

อนุบาลศึกษา

5,400

ประถมศึกษา

5,400

มัธยมศึกษาตอนตน

6,200

มัธยมศึกษาตอนปลาย

6,750

ที่มา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
หมายเหตุ (1) อัตราคาบริการการศึกษาในตารางนี้เปนอัตราขั้นสูงที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
(2) โรงเรียนเอกชนที่เก็บคาเลาเรียนไมเกินอัตราที่ควบคุมมีสิทธิที่จะไดรับเงินอุดหนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
(3) โรงเรียนเอกชนที่เก็บคาเลาเรียนสูงกวาอัตราที่ควบคุม จะไมไดรับเงินอุดหนุน
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ตารางที่ 3
อัตราคาบริการการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล
ปการศึกษา 2537
(บาทตอป)
คาบริการการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. คาบํารุงการศึกษา

1,000

1,000

2. คาสมัครเขาเรียน

50

50

3. คาขึ้นทะเบียน

100

100

4. คาบํารุงหองสมุด

200

200

5. คาบํารุงสุขภาพหรือหองพยาบาล

100

100

50

50

50

50

5

30

6. คาภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝกหัด หรืออุปกรณการศึกษา
(บาทตอหนวย)
7. คาลงทะเบียนรายวิชา (บาทตอหนวย)
8. คาสอบแกตัว (บาทตอหนวย)
ที่มา
หมายเหตุ

กองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(1) อัตราคาบริการการศึกษาในตารางนี้เปนอัตราขั้นสูงที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรัฐบาลแตละ
โรงสามารถเลือกกําหนดอัตราคาบริการไดตามความเหมาะสม
(2) สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สมมติวา นักเรียนลงทะเบียนปละ 30 หนวยการเรียน โดยไมมีวิชาภาคปฏิบัติ
และไมตองสอบแกตัว คาบริการการศึกษาที่จายตกปละ 2,950 บาท
(3) สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 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

ถัวเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา

ถัวเฉลี่ยตอ 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

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

ขอมูลงบประมาณแผนดิน จากสํานักงบประมาณ
ขอมูลงบพิเศษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอมูลจํานวนนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไมรวมงบลงทุน
จํานวนนักศึกษาและจํานวน Abstract Students ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
ศึกษา
(3) รายจายแปรผันในการผลิตบริการอุดมศึกษาไดปรับขอมูลใหเปนปการศึกษา
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ตารางที่ 5
คาบริการการศึกษาคิดเปนรอยละของตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2531 - 2536
(%)
ปการศึกษา

คาบริการการศึกษา
(บาทตอป)

ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
(บาทตอป)

คาบริการการศึกษาเทียบกับ
ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
(%)

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
หมายเหตุ

ตารางที่ 1 และ 4
(1) คาบริการการศึกษา รวมคาหนวยกิต (36 หนวย) คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงสุขภาพ คาบํารุงกีฬา และ
คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
(2) ตนทุนแปรผัน ไดแก รายจายจากงบดําเนินการในงบประมาณแผนดิน 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
หมายเหตุ

(1) ขอมูลคาหนวยกิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2) ดัชนีราคาผูบริโภค จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
(1) ดัชนีราคาผูบริโภคป 2537 เปนตัวเลขประมาณการ โดยมีขอสมมติวา อัตราเงินเฟอในปนี้เทากับ 5%
(2) GDP Deflator นาจะมีความเหมาะสมกวาดัชนีราคาผูบริโภคในการปรับขอมูลในตารางนี้ แตความลาชา
ในการจัดทํา GDP Deflator ทําใหไมสามารถนํามาคํานวณได
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ตารางที่ 7
คาบํารุงประเภทตางๆ คํานวณตามราคาป 2529
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2528 - 2537

ป

ดัชนีราคา
ผูบริโภคป
2529 =100

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
หมายเหตุ

(1)
(2)
(1)
(2)

คาบํารุงสุขสภา
คาบํารุงกีฬา
คาบํารุงกิจกรรม
พนักศึกษา
ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง ในนาม แทจริง
คาบํารุงหองสมุด

ขอมูลคาบํารุงประเภทตางๆ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดัชนีราคาผูบริโภค จากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
ดัชนีราคาผูบริโภคป 2537 เปนตัวเลขประมาณการ โดยมีขอสมมติวา อัตราเงินเฟอในปนี้เทากับ 5%
GDP Deflator นาจะมีความเหมาะสมกวาดัชนีราคาผูบริโภคในการปรับขอมูลในตารางนี้ แตความลาชา
ในการจัดทํา GDP Deflator ทําใหไมสามารถนํามาคํานวณได
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ตารางที่ 8
การเปรียบเทียบอัตราคาบริการการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ปการศึกษา 2537
(บาทตอหนวยกิต)

1. ธรรมศาสตร

100/150

คาหนวยกิตวิชา
ประเภทปฏิบัติ
(ภาคปกติ/ฤดูรอน)
100-200

2. เกษตรศาสตร

60/80

120-180

1,000

3. ขอนแกน

30/60

60

-

100/200

200/400

850

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

สถาบันอุดมศึกษา

4. จุฬาลงกรณ
5. เชียงใหม

ที่มา
หมายเหตุ

คาหนวยกิต
(ภาคปกติ/ฤดูรอน)

คาบํารุงมหาวิทยาลัย/
คณะ(บาทตอป)
-

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
(1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาหนวยกิตวิชาประเภทปฏิบัติแตกตางไปตามสาขาวิชา อัตราที่เรียกเก็บเปน
อัตราที่เพิ่มเติมจากอัตราปกติ
(2) มหาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตรเก็บคาหนวยกิตวิชาประเภทปฏิบัติแตกตางกันระหวางสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร (หนวยกิตละ 120 บาท) กับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หนวยกิตละ 180 บาท)
(3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก็บคาหนวยกิตแตกตางไปตามสาขา ทั้งวิชาบรรยาย วิชาภาคปฏิบัติ และวิชาฝก
สอน/ฝกงาน
(4) มหาวิทยาลัยศิลปากรเก็บคาหนวยกิตสําหรับวิชาประสบการณวิชาชีพในสาขาเภสัชศาสตรหนวยกิตละ 300
บาท

133
(5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเก็บคาบํารุงมหาวิทยาลัยเปนรายภาค ภาคปกติภาคละ 600 บาท และภาคฤดูรอน
300 บาท
(6) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ตั้งแตหนวยกิตละ 700 บาทในสาขาวิชาสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร จนถึงหนวยกิตละ 2,000 บาทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
(7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ตั้งแตหนวยกิตละ 650 บาทในกรณีทั่วไป จนถึง
หนวยกิตละ 1,000 บาทในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมไฟฟา และหนวยกิตละ 2,000 บาท
ในวิชาศิลปนิพนธ
(8) มหาวิทยาลัยหอการคาเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ตั้งแตหนวยกิตละ 650 บาทในกรณีทั่วไป จน
ถึงหนวยกิตละ 1,100 บาทในสาขาวิศกรรมศาสตร และหนวยกิตละ 1,200 บาทในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
(9) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชาตั้งแตหนวยกิตละ 600 บาทในกรณีทั่วไป จน
ถึงหนวยกิตละ 2,000 บาทในสาขาวิศวกรรมศาสตร
(10) มหาวิทยาลัยรังสิตเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา ตั้งแตหนวยกิตละ 800 บาทในสาขาวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ไปจนถึงหนวยกิตละ 5,000 บาทในสาขาวิชาแพทยศาสตร
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ตารางที่ 9
การเปรียบเทียบอัตราคาบํารุงประเภทตาง ๆ
ระหวางมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
ปการศึกษา 2537
(บาทตอป)
คาบํารุงสุขภาพ
(บาทตอป)

คาบํารุงกีฬา
(บาทตอป)

คาบํารุงกิจกรรม
(บาทตอป)

คาบํารุงหองสมุด
(บาทตอป)

1. ธรรมศาสตร
2. เกษตรศาสตร

50
-

50
-

100
100

400
600

3. ขอนแกน

200

100

120

150

-

-

350

500

140(190)

100

100

500

700

-

600

300

-

200

200

600

8. ศิลปากร

200

-

300

400

9. สงขลานครินทร

200

-

200

440-600

สถาบัน

4. จุฬาลงกรณ
5. เชียงใหม
6. มหิดล
7. ศรีนครินทรวิโรฒ

(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
หมายเหตุ

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
(1) มหาวิทยาลัยเชียงใหมเก็บคาบํารุงสุขภาพเปนรายภาค ภาคปกติ 70 บาท และภาคฤดูรอน 50 บาท
(2) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแยกแยะรายการระดับมหาวิทยาลัยกับระดับคณะ
(200 + 150)
(3) คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลประกอบดวยรายการ "คากิจกรรมนักศึกษาและกีฬา" (500
บาท) กับรายการคากิจกรรมนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ (100 บาท)
(4) คาบํารุงหองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลาแตกตางไปตามสาขาวิชาและแตกตางไปตามภาคการศึกษา โดยที่
ภาคฤดูรอนเก็บเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาคปกติ
(5) คาบํ ารุงกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยรวมรายการคาบํ ารุง
สโมสรนักศึกษา และคาบํารุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตารางที่ 10
การเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปการศึกษา 2537
(บาทตอภาค หรือตอป)
สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร
2.2 คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวแพทยและคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2.3 คณะเกษตรศาสตร คณะประมง และคณะวนศาสตร
2.4 คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร และคณะศึกษาศาสตร
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร
3.2 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะวิศวกรรมศาสตร
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.1 เทคโนโลยีและศิลปกรรมศาสตร
5.2 กายภาพบําบัด แพทยศาสตรและวัสดุศาสตร
5.3 วิศวกรรมศาสตร
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
- สถาปตยกรรมศาสตร
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ
- วิศวกรรมศาสตร
ที่มา
หมายเหตุ

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกรายการนี้วา "คาบํารุงสาขาวิชา"

คาธรรมเนียมพิเศษ
5,000 บาทตอภาค
5,000 บาทตอภาค
750 บาทตอภาค
400 บาทตอภาค
250 บาทตอภาค
5,000 บาทตอภาค
5,000 บาทตอภาค
5,000 บาทตอภาค
2,000 บาทในภาคฤดูรอน
2,500 บาทตอภาค
5,000 บาทตอภาค
10,000 บาทตอภาค
20,000 บาทตอป
5,000 บาทตอภาค
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ตารางที่ 11
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ปการศึกษา 2537
(บาทตอป)
ธรรมศาสตร

จุฬาลงกรณ

เกษตรศาสตร

3,600

3,600

2,160

3,600

2. คาบํารุงหองสมุด

400

500

600

300

3. คาบํารุงสุขภาพ

100

-

-

700

4. คาบํารุงกีฬา

50

-

-

-

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

50

350

100

600

-

850

1,000

2,000

(10,000)

-

500*

-

4,200

5,300

4,360

7,200

1. คาหนวยกิต

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
7. คาธรรมเนียมพิเศษ
รวมคาบริการการศึกษา

มหิดล

(14,200)
หมายเหตุ (1) คาบริการการศึกษาคํานวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลาลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิตในภาคการศึกษา
ปกติ ไมลงทะเบียนในภาคฤดูรอน และไมลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติ
(2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร
(3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแตกตางไปตามสาขาวิชา (ดูตารางที่ 10 ) ขอมูลในตารางนี้
จํากัดเฉพาะสาขาสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร เมื่อคํานึงถึงคาธรรมเนียมพิเศษที่แตกตางกัน 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

2,160*

2,520

1,080

1,440

2,520

600

400

150

500

440*

-

200

200

190

200

4. คาบํารุงกีฬา

200

-

100

100

-

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

200

300

120

100

200

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

800

400

-

650

1,200

7. คาธรรมเนียมพิเศษ

(5,000)*

1. คาหนวยกิต
2. คาบํารุงหองสมุด
3. คาบํารุงสุขภาพ

รวมคาบริการการศึกษา

3,960
(8,960)

3,820

(10,000)*

(12,000)*

1,650

2,980

(11,650)

(14,980)

4,560

หมายเหตุ (4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก็บคาหนวยกิตแตกตางตามสาขาวิชา การคํานวณ ในตารางนี้ยึดถืออัตราตํ่าสุด
คือหนวยกิตละ 60 บาท (ดูตารางที่ 8 ) นอกจากนี้ ยังเก็บคาธรรมเนียมพิเศษแตกตางตามสาขาวิชาอีกดวย
(ดูตารางที่ 10) คาบริการการศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาเปนดังนี้
(ก) สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และพลศึกษา
3,960 บาทตอป
(ข) วิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา
4,320 บาทตอป
(ค) เทคโนโลยี ไมตํ่ากวา
9,320 บาทตอป
(ง) ศิลปกรรมศาสตร ไมตํ่ากวา
10,400 บาทตอป
(จ) วัสดุศาสตร ไมตํ่ากวา
14,320 บาทตอป
(ฉ) แพทยศาสตร ไมตํ่ากวา
17,200 บาทตอป
(ช) วิศวกรรมศาสตร ไมตํ่ากวา
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) คาบํารุงหองสมุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีอัตราแตกตางตามสาขาวิชา โดยที่อัตราตํ่าสุด 440 บาทตอ
ปเปนอัตราสํ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อนึ่ง หากนักศึกษาลงทะเบียนในภาค
ฤดูรอนจะตองเสียคาบํารุงมหาวิทยาลัยและคาบํารุงหองสมุดเพิ่มเติม
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ตารางที่ 12
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน
ปการศึกษา 2537
(บาทตอป)
ธุรกิจบัณฑิต

รังสิต

23,400

21,600

28,800

1,000

-

400

-

100

400

-

300

-

4. คาบํารุงกีฬา

-

1,000

-

200

-

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

-

1,200

-

600

-

2,500

2,000

5,000

500

3,000

-

-

-

-

-

28,400

23,600

1. คาหนวยกิต
2. คาบํารุงหองสมุด
3. คาบํารุงสุขภาพ

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
7. คาธรรมเนียมพิเศษ
รวมคาบริการการศึกษา
ที่มา
หมายเหตุ

ABAC

กรุงเทพ

หอการคา

25,200

23,400

-

27,800

29,000*

31,800*

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ
(1) คาบริการการศึกษาคํานวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาเต็มเวลาลงทะเบียนปละ 36 หนวยกิตในภาคการ
ศึกษาปกติ ไมลงทะเบียนภาคฤดูรอน และไมลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติ
(2) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร และวิทยาการคอมพิวเตอร
จะสูงกวาตัวเลขในตารางเกือบสองเทา เนื่องจากเก็บคาหนวยกิต 1,000 บาท เทียบกับ 650 บาทในสาขา
วิชาอื่น ๆ
(3) ตั ว เลขของมหาวิ ทยาลัย รัง สิตเปน ค าบริ การสํ าหรั บนั ก ศึ ก ษาในป แรกซึ่ ง เก็ บ หน วยกิ ตละ 800 บาท
โดยที่วิชาประจําคณะเก็บหนวยกิตละ 1,000 - 1,500 บาท ดังนั้นคาบริการการศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้น
ปสูงตกปละ 39,000 - 57,000 บาท ยกเวนสาขาแพทยศาสตร ซึ่งจะสูงกวานี้กวา 4 เทา
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ตารางที่ 13
คาบริการและดัชนีคาบริการอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2537
(บาทตอป และ ABAC สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร = 1.00)
สถาบันอุดมศึกษา
ก. ภาครัฐบาล
1. ธรรมศาสตร
1.1 วิศวกรรมศาสตร
1.2 สาขาวิชาอื่น
2. เกษตรศาสตร
2.1 วิศวกรรมศาสตร
2.2 วิทยาศาสตร สัตวแพทย และ
อุตสาหกรรมเกษตร
2.3 เกษตรศาสตร ประมงและวนศาสตร
2.4 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3. ขอนแกน
3.1 วิศวกรรมศาสตร
3.2 คอมพิวเตอร
3.3 สาขาวิชาอื่น ๆ
4. จุฬาลงกรณ
5. เชียงใหม
5.1 วิศวกรรมศาสตร
5.2 สาขาวิชาอื่น ๆ
6. มหิดล

คาบริการการศึกษา

ดัชนีคาบริการการศึกษา
(ABAC = 1.00)

14,200
4,200

0.51
0.15

13,860
5,360

0.50
0.19

4,660
4,360

0.17
0.16

11,650
11,650
1,650
5,300

0.42
0.42
0.06
0.19

14,980
2,980
7,200

0.54
0.11
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

8.1 เภสัชศาสตร

5,890

0.21

8.2 สาขาวิชาอื่น ๆ

3,820

0.14

4,560

0.16

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

8. ศิลปากร

9. สงขลานครินทร
ข. ภาคเอกชน

ที่มา
หมายเหตุ

ตารางที่ 11 และ 12
(1) คาบริการการศึกษาที่ปรากฏในตารางนี้เปนประมาณการขั้นตํ่า ความจํากัดของเวลาทําใหไมสามารถหา
ขอมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมาใชประกอบการคํานวณได ดังนั้น การคํานวณในกรณี
ทั่วไปจึงมิไดคํานึงถึงวิชาภาคปฏิบัติ ซึ่งมีคาหนวยกิตสูงกวาวิชาบรรยาย
(2) คาบริการเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร คํานวณโดยมีขอสมมติวาวิชาภาคปฏิบัติมีจํานวน 25 %
ของหลักสูตร
(3) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในตารางนี้ จํากัดเฉพาะสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
(4) คาบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต คํานวณโดยมีขอสมมติวา วิชาพื้นฐานมีจํานวน 25% ของ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
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ตารางที่ 14
การปรับคาบริการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
2537

2538

2539

2540

1.1 ภาคการศึกษาปกติ

100

200

250

300

1.2 ภาคฤดูรอน

150

300

375

450

100-200

150-250

200-300

250-350

-

1,800 ถึง
9,000

3,600 ถึง
10,800

5,400 ถึง
12,600

4. คาบํารุงสุขภาพ

50

100

200

400

5. คาบํารุงกีฬา

50

100

200

400

6. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

100

200

300

400

7. คาบํารุงหองสมุด

400

500

650

800

8.1 คาสาธารณูปการ

-

100

200

300

8.2 คาอุปกรณการเรียนการสอน

-

100

200

300

ก. อัตราคาบริการการศึกษา
1. คาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
(บาทตอหนวยกิต)

2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชา
ที่ตองใชหองปฏิบัติการหรือ
เครื่องมือพิเศษ
(บาทตอวิชา เพิ่มเติมจากขอ 1)
3. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา (บาทตอป)
ข. อัตราคาบํารุง

8. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 14 (ตอ)
2537

2538

2539

2540

200

300

400

500

100

150

200

250

100

200

300

400

200

400

600

800

200

400

600

800

15.1 ภาคแรกที่เขาศึกษา

185

200

15.2 ภาคการศึกษาปกติ

10

20

15.3 ภาคฤดูรอน

5

10

400

500

600

700

10

20

30

40

ค. อัตราคาธรรมเนียม
10. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
(ชําระครั้งเดียว)
11. คาประกันอุบัติเหตุ
(บาทตอป)
12. คารักษาสถานภาพนักศึกษา
(บาทตอภาคการศึกษา)
13. คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณี
ถูกพักการศึกษา
14. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา
ภายหลังจากถูกลบชื่อตามขอบังคับ
วาดวยวินัยนักศึกษา
15. คาเอกสารการลงทะเบียน

16. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร
17. คาใบรับรองผลการศึกษา
(บาทตอชุด)
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ตารางที่ 15
เปาหมายคาบริการการศึกษาที่ตองการเก็บเพิ่มเติม
เพื่อเปนฐานในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
จําแนกตามสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอหนวยกิต)
กลุมวิชา
กลุม (ก)
แพทยศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
กลุม (ข)
พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา)
ศาสตรคอมพิวเตอร
กลุม (ค)
เศรษฐศาสตร วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
กลุม (ง)
นิติศาสตร รัฐศาสตร (ทุกสาขาวิชา)
จิตวิทยา การละคอน สถิติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณิตศาสตรประยุกต
กลุม (จ)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สังคมสงเคราะหศาสตร(ทุกสาขาวิชา)
ภาษารัสเซีย ภาษาศาสตร
ภาษาไทย บรรณารักษศาสตร
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
ปรัชญา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยีชนบท
เทคโนโลยีการเกษตรเคมี
ฟสิกสอิเล็กทรอนิคส เทคโนโลยีชีวภาพ

2538

2539

2540

400

450

500

200

250

300

150

200

250

100

150

200

50

100

150
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ตารางที่ 16
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของกลุมวิชาตาง ๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอป)
กลุมวิชา
กลุม (ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
หมายเหตุ

2538

2539

2540

14,400
7,200
5,400
3,600
1,800

16,200
9,000
7,200
5,400
3,600

18,000
10,800
9,000
7,200
5,400

(1) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา = อัตราคาธรรมเนียมประจํากลุมวิชา x 36
(2) การคํานวณมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียนลักษณะวิชาถัวเฉลี่ยปละ 36 หนวยกิต
(3) อัตราคาธรรมเนียมประจํากลุมวิชามาจากตารางที่ 15
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ตารางที่ 17
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จําแนกตามสาขาวิชา
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอป)
สาขาวิชา
1. นิติศาสตร
2. พาณิชยศาสตรและการบัญชี (ทุกสาขาวิชา)
3. รัฐศาสตร (ทุกสาขา)
4. เศรษฐศาสตร
5. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6. สังคมสงเคราะหศาสตร(ทุกสาขาวิชา)
7. วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
8. ศิลปศาสตร
- จิตวิทยา
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษาญี่ปุน
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
- ภาษารัสเซีย
- ภาษาศาสตร
- ภาษาไทย
- การละคอน
- บรรณารักษศาสตร
- ภูมิศาสตร
- ประวัติศาสตร
- ปรัชญา

2538

2539

2540

3,600
7,200
3,600
5,400
1,800
1,800
5,400

5,400
9,000
5,400
7,200
3,600
3,600
7,200

7,200
10,800
7,200
9,000
5,400
5,400
9,000

3,600
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
1,800
1,800
1,800
3,600
1,800
1,800
1,800
1,800

5,400
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
3,600
3,600
3,600
5,400
3,600
3,600
3,600
3,600

7,200
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
5,400
5,400
5,400
7,200
5,400
5,400
5,400
5,400
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ตารางที่ 17 (ตอ)
(บาทตอป)
สาขาวิชา
9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9.1 ศาสตรคอมพิวเตอร
9.2 สถิติ
9.3 คณิตศาสตร
9.4 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
9.5 วิทยาศาสตรสุขภาพ
9.6 เทคโนโลยีชนบท
9.7 เทคโนโลยีการเกษตร
9.8 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
9.9 เคมี
9.10 คณิตศาสตรประยุกต
9.11 ฟสิกซอิเล็กทรอนิกส
9.12 เทคโนโลยีชีวภาพ
10. วิศวกรรมศาสตร (ทุกสาขาวิชา)
11. แพทยศาสตร

2538

2539

2540

7,200
3,600
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
3,600
1,800
3,600
1,800
1,800
14,400
14,400

9,000
5,400
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
5,400
3,600
5,400
3,600
3,600
16,200
16,200

10,800
7,200
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
7,200
5,400
7,200
5,400
5,400
18,000
18,000
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ตารางที่ 18
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอป)
รายการ

2538

2539

2540

7,200

9,000

10,800

2. คาบํารุงหองสมุด

500

650

800

3. คาบํารุงสุขภาพ

100

200

400

4. คาบํารุงกีฬา

100

200

400

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

200

300

400

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

200

400

600

14,400

16,200

18,000

22,700

26,950

42,200

1. คาหนวยกิต

7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
รวม

ที่มา
ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
หมายเหตุ (1) คาหนวยกิตคํานวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
(2) กลุม (ก) ประกอบดวยสาขาวิชาแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
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ตารางที่ 19
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ข)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอป)
รายการ

2538

2539

7,200

9,000

10,800

2. คาบํารุงหองสมุด

500

650

800

3. คาบํารุงสุขภาพ

100

200

400

4. คาบํารุงกีฬา

100

200

400

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

200

300

400

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

200

400

600

7,200

9,000

10,800

15,500

19,750

24,200

1. คาหนวยกิต

7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
รวม
ที่มา
หมายเหตุ

ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
(1) คาหนวยกิตคํานวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
(2) กลุม (ข) ประกอบดวยสาขาวิชาพาณิชยศาสตรและการบัญชี และศาสตรคอมพิวเตอร

2540
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ตารางที่ 20
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (ค)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอป)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ

2538

2539

2540

คาหนวยกิต
คาบํารุงหองสมุด
คาบํารุงสุขภาพ
คาบํารุงกีฬา
คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

7,200
500
100
100
200
200
5,400

9,000
650
200
200
300
400
7,200

10,800
800
400
400
400
600
9,000

13,700

17,950

22,400

รวม
ที่มา
หมายเหตุ

ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
(1) คาหนวยกิตคํานวณโดยมีขอสมมติวา 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

7,200

9,000

10,800

2. คาบํารุงหองสมุด

500

650

800

3. คาบํารุงสุขภาพ

100

200

400

4. คาบํารุงกีฬา

100

200

400

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

200

300

400

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

200

400

600

3,600

5,400

7,200

11,900

16,150

20,600

1. คาหนวยกิต

7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
รวม
ที่มา
หมายเหตุ

ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
(1) คาหนวยกิตคํานวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
(2) กลุม (ง) ประกอบดวยสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร จิตวิทยา การละคอน สถิติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร และคณิตศาสตรประยุกต

151
ตารางที่ 22
รายจายคาบริการการศึกษา กลุม (จ)
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(บาทตอป)
รายการ

2538

2539

2540

7,200

9,000

10,800

2. คาบํารุงหองสมุด

500

650

800

3. คาบํารุงสุขภาพ

100

200

400

4. คาบํารุงกีฬา

100

200

400

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

200

300

400

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

200

400

600

1,800

3,600

5,400

10,100

14,350

18,800

1. คาหนวยกิต

7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
รวม
ที่มา
หมายเหตุ

ตารางที่ 14 และตารางที่ 16
(1) คาหนวยกิตคํานวณโดยมีขอสมมติวา นักศึกษาลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอป
(2) กลุม (จ) ประกอบดวยสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ภาษารัสเซีย
ภาษาศาสตร ภาษาไทย บรรณารั กษศาสตร ภู มิ ศาสตร ประวั ติศาสตร ปรั ช ญา คณิ ตศาสตร
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

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

3. คาบริการการศึกษาคิดเปนรอยละของ
ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ย
กลุม (ก)

ที่มา
หมายเหตุ

(1) ประมาณการตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยระหวางปการศึกษา 2531 - 2536 มาจากตารางที่ 4
(2) คาบริการการศึกษา กลุม (ก) ถึงกลุม (จ) มาจากตารางที่ 18 และตารางที่ 22
(1) ตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยเปนตัวเลขถัวเฉลี่ยตอ Abstract Student ตนทุนแปรผันครอบคลุมรายจายจาก
งบประมาณแผนดินและงบพิเศษของมหาวิทยาลัย สวนจํานวน Abstract Student ครอบคลุมระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(2) ประมาณการตนทุนแปรผันถัวเฉลี่ยคํานวณโดยมีขอสมมติวา มีอัตราการเติบโตปละ 12.66 % ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยระหวางป 2532 - 2536
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ตารางที่ 24
ประมาณการรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางอัตราคาบริการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538 - 2540
(ลานบาท)
รายการ

2538

2539

2540

10.800

27.000

48.600

2. คาบํารุงหองสมุด

0.300

1.050

2.250

3. คาบํารุงสุขภาพ

0.150

0.600

1.650

4. คาบํารุงกีฬา

0.150

0.600

1.650

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา

0.300

0.900

1.800

6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย

0.600

1.800

3.600

15.363

51.489

62.289

27.663

83.439

121.839

1. คาหนวยกิต

7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
รวม
ที่มา
หมายเหตุ

ประมาณการจากตารางที่ 18 ถึง 22
ประมาณการจากจํานวนนักศึกษารับเขาปละ 3,000 คน เปนประมาณการขั้นตํ่า 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 คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ดังรายละเอียดในตารางผนวกที่ 2 และ 3
ข. การบังคับใชโครงสรางใหม
1. ค า บริ ก ารการศึ ก ษาอั ต ราใหม ใ ห บั ง คั บ ใช กั บนั ก ศึ ก ษาที่ เ ขา มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตรนับตั้งแตปการศึกษา 2538 เปนตนไป โครงสรางที่ปรับเปลี่ยนใหมจะบังคับใชกับ
นักศึกษาใหมที่เขามหาวิทยาลัยและบังคับใชตลอดอายุขัยความเปนนักศึกษา โดยไมบังคับใช
ยอนหลัง
2. บรรดาคาบํารุงในหมวด (ข) ใหเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนในทุก
สาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาพิเศษที่มีลักษณะเปนโครงการเลี้ยงตัวเอง โดยที่คาบํารุงเหลานี้ถือ
เปนรายไดของมหาวิทยาลัยสวนกลาง
ค. เงื่อนไขการใชรายไดจากคาบริการ
(1) คาหนวยกิต คาบํารุงมหาวิทยาลัย และบรรดาคาธรรมเนียมในหมวด (ค) ใน
ตารางที่ 1 ถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะนําไปใชในการใดก็ได
(2) คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาจักตองแบงปนระหวางมหาวิทยาลัย
สวนกลางกับคณะ/สาขาวิชาในสัดสวน 30 ตอ 70
(2.1) มหาวิทยาลัยจะกันเงินอยางนอยรอยละ 5 ของคาธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อการพัฒ นาหรือจํ านวนไม น อ ยกวา ปละ 1 ลา นบาท เพื่อนํ าเขากองทุนมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
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(2.2) คณะ/สาขาวิชาที่ตองการใชรายไดจากคาธรรมเนียมรายการนี้จักตองเสนอ
แผนงานพัฒนาตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อขอความเห็นชอบ
(2.3) สํานัก/สถาบัน/ หรือคณะ/สาขาวิชาที่ไมมีหรือมีรายไดจากคาธรรมเนียมนี้
นอย อาจเสนอแผนงานพัฒนาเพื่อใชงบพัฒนาจากสวนกลาง
อนึ่ง เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษอยูกอนแลว การปรับ
โครงสรางอัตราคาบริการการศึกษาครั้งนี้ อนุโลมใหคณะวิศวกรรมศาสตรเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
ไวเต็ม 100% ตอเมื่อการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งตอไป จึงจะนําคณะ
วิศวกรรมศาสตรเขาสูระบบ 70 ตอ 30
(3) รายไดจากคาบํารุงสุขภาพจักตองนําไปใชจัดบริการการแพทยสําหรับนักศึกษา
(4) รายไดจากคาบํารุงกีฬาจักตองนําไปจัดสรรบริการกีฬาแกนักศึกษา
(5) รายไดจากคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาจักตองนําไปใชในการประกอบกิจกรรมทั้ง
ในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา
(6) รายไดจากคาบํ ารุงหองสมุดจักตองนําไปใชจายในดานการหองสมุด อนึ่ง
รายไดจากคาบํารุงหองสมุดสวนที่เกินกวาที่เรียกเก็บในปการศึกษา 2537 ตลอดชวงปการศึกษา
2538-2540 จักตองกันสําหรับใชจายในการจัดและพัฒนาระบบหองสมุดในอาคารธรรมศาสตร
60 ป
(7) มหาวิทยาลัยจะกันเงินรายไดจากคาหนวยกิตประมาณรอยละ 10 มาจัดสรร
เปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษายากจน
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
ก. อัตราคาบริการ
1. คาจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา (บาทตอหนวยกิต)
1.1 ภาคการศึกษาปกติ
1.2 ภาคฤดูรอน
2. คาจดทะเบียนนักศึกษาลักษณะวิชาที่ตองใชหองปฏิบัติการหรือ
เครื่องมือพิเศษ (บาทตอวิชา เพิ่มเติมจากขอ 1)
3. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (บาทตอภาคการศึกษา)
ข. อัตราคาบํารุง
4. คาบํารุงสุขภาพ
5. คาบํารุงกีฬา
6. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
7. คาบํารุงหองสมุด
8. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
8.1 คาสาธารณูปการ
8.2 คาอุปกรณการเรียนการสอน
ค. อัตราคาธรรมเนียม
10. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ชําระครั้งเดียว)
11. คาประกันอุบัติเหตุ (บาทตอป)
12. คารักษาสถานภาพนักศึกษา (บาทตอภาคการศึกษา)
13. คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีถูกพักการศึกษา
14. คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจากถูกลบชื่อตาม
ขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา
15. คาเอกสารการลงทะเบียน
15.1 ภาคแรกที่เขาศึกษา
15.2 ภาคการศึกษาปกติ
15.3 ภาคฤดูรอน
16. คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร
17. คาใบรับรองผลการศึกษา (บาทตอชุด)

2537

2538

100
150

200
300

100-200
-

150-250
1,500-5,000

50
50
100
400

100
100
200
750

-

100
100

200
100
100
200

300
150
200
400

200

400

185
10
5
400
10

200
20
10
500
20
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ตารางผนวกที่ 2
คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาของกลุมวิชาตางๆ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปการศึกษา 2538
(บาทตอภาคการศึกษาปกติ)

หมายเหตุ

กลุมวิชา

2538

กลุม (ก)

5,000

(ข)

3,000

(ค)

2,000

(ง)

1,500

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
จําแนกตามสาขาวิชา
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. วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

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

159
ตารางภาคผนวกที่ 4
การเปลี่ยนแปลงคาบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา 2538
(บาทตอป)
รายการ

2538

2537

ก

ข

ค

ง

3,600

7,200

7,200

7,200

7,200

2. คาบํารุงหองสมุด

400

750

750

750

750

3. คาบํารุงสุขภาพ

50

100

100

100

100

4. คาบํารุงกีฬา

50

100

100

100

100

100

200

200

200

200

-

200

200

200

200

(10,000)

10,000

6,000

4,000

3,000

4,200

18,550

14,550

12,550

11,550

1. คาหนวยกิต

5. คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย
7. คาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
รวมคาบริการการศึกษา

(14,200)
หมายเหตุ

ในปการศึกษา 2537 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้นที่มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ
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รัฐธรรมนูญกับนโยบายอัตราคาเลาเรียน0
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 วรรคแรก มีบทบัญญัติ
วา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
บทบัญญัติดังกลาวนี้ นอกจากกําหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 12 ป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพแลว ยังกําหนดอยางชัดเจนวา ตองไมเก็บคาใชจาย
ความขอนี้ยอมมีนัยสําคัญวา รัฐจักตองไมเก็บคาเลาเรียนสําหรับการศึกษาตั้งแตระดับประถม
ศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ดวยเหตุที่บทบัญญัติในเรื่องนี้อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย (หมวด 3) รัฐมิอาจหลีกเลี่ยงในการใหสิทธิในการรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานชนิด
ไดเปลาของชนชาวไทยได
สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนระยะเวลา 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย
ปรากฏ ตอมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังความในมาตรา 10 กฎหมาย
ฉบับนี้กําหนดเงื่อนเวลาไววา ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช รัฐบาลจักตองจัดสรรบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและอยางมีคุณภาพ (มาตรา 72)
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา ดําริที่จะเลิกเก็บคาเลาเรียนในป
การศึกษา 2543 ในทันทีที่ความดําริดังกลาวปรากฏเปนขาว เสียงทักทวงจากผูบริหารโรงเรียน
ก็ดังขรม โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องเพราะคาเลาเรียน คาบํารุงการศึกษา และ
คาบริการอื่นๆเปนรายไดของโรงเรียน ซึ่งไมตองนําสงคลัง รายไดเหลานี้รวมกับเงินบริจาคเปน
ทรัพยากรทางการเงินที่สําคัญของโรงเรียน ลําพังแตงบประมาณแผนดินไมเพียงพอแกการเพิ่มพูน
คุณภาพของบริการการศึกษา
การกําหนดใหประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมเสีย
คาใชจาย มีผลกระทบโดยตรงตอภาครัฐบาล งบประมาณดานการศึกษาจะตองเพิ่มขึ้นอีกมาก
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
จายอยูในระดับตํ่ากวาคาเลาเรียนที่โรงเรียนเอกชนจัดเก็บ บรรดานักเรียนที่อยูในโรงเรียนเอกชน
ยอมเรียกรองขอเขาโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งสรางแรงกดดันใหรัฐบาลตองขยายระบบโรงเรียน บทบาท
ของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษายอมนอยลงในอนาคต
คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลจะตกตํ่าลงในอนาคต หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรร
งบประมาณชดเชยรายไดนอกงบประมาณที่ขาดหายไปอยางพอเพียง ในทันทีที่กรมสามัญศึกษา
ผลักดันเรื่องนี้ พรรคชาติไทยซึ่งยึดกุมการบริหารกระทรวงศึกษาธิการออกมาเหยียบเบรค โดย
อางวายังไมถึงกําหนดเวลา บรรดาผูบริหารโรงเรียนรัฐบาลออกมาคัดคาน จนกรมสามัญศึกษา
ตองลาถอย โดยยอมใหโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาบํารุงและคาบริการบางประเภทได รวมทั้งสามารถ
รับเงินบริจาคไดดวย
โรงเรียนรัฐบาลมีแหลงรายไดสําคัญ 2 แหลง ไดแก รายไดในงบประมาณ และ
รายไดนอกงบประมาณ รายไดในงบประมาณมาจากงบประมาณแผนดิน สวนรายไดนอก
งบประมาณมีอยางนอย 2 องคประกอบ องคประกอบแรกก็คือ รายไดจากการ ‘ขาย’ บริการ
การศึกษา อันไดแก คาเลาเรียน (คาหนวยกิต) คาอุปกรณการศึกษา คาบํารุงการศึกษา และ
คาบริการอื่นๆ องคประกอบที่สองก็คือ เงินบริจาค
โรงเรียนรัฐบาลในเขตอําเภอที่ดอยความเจริญ รวมทั้งเขตอําเภอรอบนอกของ
กรุงเทพฯ ตองพึ่งพางบประมาณแผนดินเปนดานหลัก โดยที่รายไดนอกงบประมาณมีความสําคัญ
นอย โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในเขตอําเภอรอบในของกรุงเทพฯ และอําเภอเมือง
ในจังหวัดที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจ รายไดนอกงบประมาณมีความสําคัญมาก ในกรณีของบาง
โรงเรียน อาจสําคัญยิ่งกวางบประมาณแผนดินเสียอีก
โรงเรี ย นที่ มี ร ายได น อกงบประมาณในสั ด ส ว นสู ง อยู  ใ นฐานะที่ จ ะนํ ารายได
เหลานั้นไปใชจายในการพัฒนาหองสมุด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สรางสระวายนํ้า สนามกีฬา
หรือโรงยิมเนเซียมได ความแตกตางดานทรัพยากรทางการเงินมีผลในการขยายความแตกตาง
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ดานคุณภาพ ปมเงื่อนสําคัญอยูที่ศักยภาพในการระดมเงินบริจาค โรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถ
ระดมเงินบริจาคได มากกวาโรงเรียนโดยทั่วไป สามารถใชจายในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิชาการ (academic infrastructure) ได
การหามโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนและคาบํารุงการศึกษาตางๆมีผลกระทบ
ตอ ฐานะการเงิน ของโรงเรี ย นอย า งสํ าคัญ โดยที่ก ระทบตอปริมาณและคุณภาพของบริการ
การศึกษาอีกทอดหนึ่ง หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณชดเชยรายไดนอกงบประมาณ
ที่ขาดหายไป ขอหามดังกลาวนี้แทนที่จะลดทอนความแตกตางดานคุณภาพระหวางโรงเรียน
อาจทําใหความแตกตางดังกลาวนี้มีมากขึ้น
การไมเก็บคาเลาเรียนชวยลดภาระรายจายของประชาชนไมมากนัก เพราะ
โรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าอยูแลว ในยามที่ประชาชนสงลูกหลานเขาโรงเรียน
นอกจากตองมีรายจายในรูปคาเลาเรียนและคาบํารุงการศึกษาตางๆแลว ยังตองมีรายจายในการ
ซื้อแบบเรี ย น อุ ปกรณ การศึก ษา และเครื่ องแบบนักเรียน รวมทั้งรายจายในการครองชีพ
(คาอาหารกลางวัน คา เดินทาง และคาที่พัก) สําหรับนักเรียนที่อยูในวัยทํางาน รายจายที่
เปนตนทุนการศึกษาที่สําคัญที่สุด ก็คือ รายไดอันพึงไดหากออกไปทํางานแทนการเปนนักเรียน
(foregone earnings) ตนทุนประเภทหลังนี้เปนตนทุนแอบแฝง (implicit cost) ในขณะที่ตนทุน
กลุมแรกเปนตนทุนชัดแจง (explicit cost)
การไม เ ก็ บ ค า เล า เรี ย นมิ ไ ด ช  ว ยให ค วามเสมอภาคในโอกาสทางการศึ ก ษา
มีม ากขึ้ น เพราะค า เล า เรี ย นมีค วามสํ าคัญนอยในโครงสรางรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
การศึกษา ครอบครัวที่ยากจนอาจใหลูกหลานออกจากโรงเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับประถม
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนตน เนื่องจากตองการใหเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได ดังนั้น
มี เ หตุ ผ ลน า เชื่ อ ว า การไม เ ก็ บ ค า เล า เรี ย น มิ ไ ด ช  ว ยให อั ต ราการศึ ก ษาต อ เพิ่ ม ขึ้ น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจต า งหากที่กํ าหนดความตอ งการศึก ษาตอ การไมเ ก็บคา เลา เรีย นจึ ง มิไดเ ปน
ประโยชนแกกลุมประชาชนที่ยากจน หากแตเปนประโยชนแกชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคม
คําถามพื้นฐานมีอยูวา นโยบายการไมเก็บคาเลาเรียนมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
สนับสนุนหรือไม ?
นโยบายการไมเก็บคาเลาเรียนมีนัยสําคัญวา 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 การไมเก็บคาเลาเรียนสําหรับบริการ
การศึกษาระดับนี้จึงมีเหตุผลสนับสนุนนอย โดยที่ขอสนับสนุนการไมจัดเก็บคาเลาเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีมากกวา

ภาคที่สี่
อุดมศึกษา
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อุดมศึกษา :
ใครรับภาระ ใครไดประโยชน ใครควรรับภาระ ?
หนังสือเลมนี้เปนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของคณะกรรมาธิการคารเนกี้วาดวยการ
อุดมศึกษา (The Carnegie Commission on Higher Education) ซึง่ มีนายคลาก คาร (Clark
Kerr) นักการศึกษาผูมีชื่อเสียงเปนประธาน และประกอบดวยนักการศึกษาและนักเศรษฐศาสตร
ทีม่ ชี อื่ อีกหลายทาน ดังเชนนายอีริก แอชบี้ (Eric Ashby) นายคารล เคยเซน (Karls Kaysen)
และนายเจมส เพอรกินส (James A. Perkins) เปนอาทิ เนื้อหาของรายงานชิ้นนี้เนนหนักดาน
เศรษฐกิจการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แมจะจํากัดเฉพาะกรณีของสหรัฐอเมริกา แตขอเสนอแนะ
ทางนโยบายที่ปรากฏในรายงานนี้ตลอดจนวิธีการวิเคราะหตางๆ นาจะเปนประโยชนตอผูบริหาร
การศึกษาและผูที่สนใจเศรษฐศาสตรการศึกษาโดยทั่วไป
แม ว  า รายงานชิ้ น นี้จ ะมิ ไดพิจ ารณาปญ หาการจั ดสรรทรัพ ยากรระหวา งภาค
รัฐบาลกับภาคเอกชน (Inter-sector Allocation of Resources) โดยตรง แตก็ไดแสดงความเห็น
ปรากฏในบทตางๆวา การที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาตางมีบทบาทในการ
จั ด การศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ร ว มกั น นั้ น นั บ ว า เหมาะสมแล ว เนื่ อ งจากระบบเศรษฐกิ จ
ของสหรัฐอเมริกาเปนระบบทุนนิยมที่ไมมีการวางแผนจากสวนกลาง รายงานชิ้นนี้มีจุดมุงหมาย
ทีจ่ ะหาคําตอบของคําถามพื้นฐานสามขอดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ใครเปนผูรับภาระตนทุน
ในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประการที่สอง ประโยชนอันเกิด
จากการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ตกแกผูใดบาง และประการที่สาม ใครควรจะ
รับภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาในประเทศนั้น
ความสํ าคั ญ ของการอุ ด มศึ ก ษาที่ มี ต  อ เศรษฐกิ จ อเมริ กั น นั้ น มี อ ยู  โ ดยมิ พั ก
ตองสงสัย ดังจะเห็นไดวา รายจายเพื่อการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาตกประมาณรอยละ 2.5 ของ
รายไดประชาชาติ (GNP) ซึง่ นับวาเปนอัตราสวนคอนขางสูง เมื่อเทียบกับกรณีของประเทศไทย
ซึ่งรายจายเพื่อการอุดมศึกษาตกประมาณรอยละ 0.6 ของรายไดประชาชาติเทานั้น ดังนั้น
วิธีการระดมทรัพยากรหรือวิธีการหาเงินเพื่อมาจัดการศึกษาระดับนี้ จึงมีผลกระทบตอสวัสดิการ
บทวิจารณหนังสือของ The Carnegie Commission on Higher Education, Higher Education :
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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และการกระจายรายได ข องประชาชนภายในประเทศได ม าก ในส ว นที่เ กี่ย วกับปญ หาที่ว า
ใครเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รายงานชิ้นนี้ได
หาขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1929-1971 และพบวา เทาที่เปนอยูในปจจุบัน (ตนทศวรรษ 1970)
หากพิจารณาจากรายจายที่เปนตัวเงิน (Monetary Outlays) รายจายเพื่อการศึกษาระดับ
มหาวิ ท ยาลัยประมาณหนึ่งในสามตกเปนภาระของตัวนักศึกษาและผูปกครอง สวนอีกสอง
ในสามตกเปนภาระของผูเสียภาษีและเอกชนที่บริจาคเงินเพื่อการนี้ แตถาหากพิจารณาจากตนทุน
ทางเศรษฐกิจ (Economic Costs) ซึง่ รวมรายไดที่นักศึกษาควรจะไดหากเลือกทํางานแทนที่จะ
เลือกเรียนหนังสือ (Foregone Earnings) ไวดวย ตัวเลขภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
จะกลับกัน กลาวคือ ตัวนักศึกษาและผูปกครองรับภาระถึงสองในสาม สวนผูเสียภาษีและเอกชน
ที่ ใ จบุ ญ สุ น ทร ท านรั บ ภาระเพี ย งหนึ่ง ในสามเทา นั้น ในการพิ จารณาภาระรายจา ยเพื่อ การ
อุดมศึกษา คณะกรรมาธิการชุดนี้เลือกใชวิธีการคํานวณตนทุนทางเศรษฐกิจแทนวิธีการคํานวณ
รายจายทีเ่ ปนตัวเงิน ทั้งนี้ก็เพราะรายไดที่นักศึกษาควรจะได หากเลือกทํางานแทนที่จะเลือกเรียน
หนังสือ (Foregone Earnings) นัน้ ถือเปนตนทุนชนิดหนึ่งอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํางาน
(Opportunity Cost) จึงควรนํามาพิจารณาดวย เพื่อสะดวกแกการพิจารณาความเปนธรรม
ในสังคม เหตุผลขอนี้นับวานาฟงอยางยิ่ง แตก็เทากับวา เรายึดถือสมมติฐานที่วา รายจาย
เพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นเปนรายจายเพื่อการลงทุน หากไมเรียนตอ ก็ตองทํางาน
หารายได แตถา หากเรียนตอ รายไดอันพึงไดนั้นยอมเปนตนทุนชนิดหนึ่ง ซึ่งจําตองนํามาพิจารณา
หรือกลาวอีกแงหนึง่ หากไมนําเงินมาใชจายเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถนําเงินนั้น
ไปลงทุนได แตเรายอมเห็นไดวา การใชจายเงินเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไมจําเปน
ตองเปนการลงทุนเสมอไป แตอาจเปนรูปหนึ่งของการบริโภค (Consumption) ได คนบางคน
อาจเลือกเรียนหนังสือเพียงเพื่อความสุขสวนตัว มิใชเพื่อการหารายไดเพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไร
ก็ ต าม รายได อั น พึ ง ได ดั ง กล า วนี้ เ ป น รายการต น ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ าคั ญ อั น พึ ง พิ จ ารณา
ต น ทุ น ประเภทนี้ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าจากครอบครั ว ที่ ย ากไร ม ากกว า ผู  ที่ ม าจาก
ครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง
ในการพิจ ารณาต น ทุ น ในการศึก ษานั้น มีปจจัยตางๆอยางนอย 4 ปจจัย
ทีต่ อ งพิจารณา กลาวคือ ปจจัยแรก ไดแก ราคา (Nominal Price) ทีต่ อ งจายเพื่อเขาเรียน ซึ่งก็คือ
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ปจจัยที่สอง ไดแก ตนทุนที่นักศึกษา
และผูปกครองตองควักกระเปาจาย (Out-of-pocket Cost) ซึง่ นอกจากประกอบดวยคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆแลว ยังประกอบดวยคาหนังสือและวัสดุอุปกรณการศึกษา คาเดินทาง
และคาครองชีพอื่นๆ ปจจัยที่สาม ไดแก เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล เงินบริจาค
ทีไ่ ดรบั จากสาธารณชน และภาษีที่มหาวิทยาลัย (เอกชน) ไดรับยกเวนไมตองเสีย และปจจัยที่สี่
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ไดแก ตนทุนอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างานของนักศึกษา ซึ่งก็คือรายไดอันพึงได
หากนักศึกษาเลือกทํางานเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา แทนที่จะเลือกเรียนตอ ดังนั้น ในการพิจารณา
ปญหาที่วา ภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใครนั้นจําตองคํานึงถึงปจจัยทั้งสี่นี้ดวย
แตเพือ่ สะดวกในการวิเคราะห เราอาจพิจารณาภาระตนทุนดังกลาวจากสามดานดวยกัน กลาวคือ
จากดานผูรับบริการการอุดมศึกษา (นักศึกษา) จากดานสถาบันที่จัดบริการการอุดมศึกษา
(หรือมหาวิทยาลัย) และจากดานระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม
ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ว  า ใครเป น ผู  ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการจั ด การ
ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ดูจะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในหมูนักสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักเศรษฐศาสตรวา ประโยชนของการอุดมศึกษานั้นมิไดตกเฉพาะตัวผูเรียนเทานั้น หากทวา
ยังตกแกสังคมโดยสวนรวมอีกดวย ไมวาจะเปนความกาวหนาทางวิทยาการและผลที่มีตอ
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประโยชนบางประเภทสามารถประเมินเปนตัวเงิน (Pecuniary
Benefits) ได แตบางประเภทก็เปนประโยชนในรูปนามธรรม ซึ่งไมอาจประเมินเปนตัวเงินได
ดังนั้น ในเวลาที่นักเศรษฐศาสตรคํานวณอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษา
ประเภทตางๆ (Social Rate of Return) จึงมักจะพิจารณาเฉพาะประโยชนที่ประเมินเปนตัวเงินได
เทานั้น ซึ่งยังผลใหอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาที่คํ านวณไดตํ่ ากวา
ทีค่ วรจะเปน อยางไรก็ตาม ความเห็นที่วา การศึกษากอประโยชนแกสังคม (Social Benefit) นั้น
หาใชความเห็นอันเปนที่ยอมรับทั่วกันในหมูนักเศรษฐศาสตรดวยกัน ดังจะเห็นไดวา นายมิลตัน
ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตรผูนําแหงสํานักชิคาโก ซึ่งครั้งหนึ่งเชื่อวา การศึกษาเปนผลประโยชน
ตอผูอื่น (Neighbourhood Effects) มิใชเปนประโยชนเฉพาะแกผูเรียนเทานั้น (Friedman 1962)
มาบัดนีก้ ลับปฏิเสธความเชื่อเชนนี้ พรอมทั้งชี้ใหเห็นวา ในเวลาที่กลาวอางถึงประโยชนที่สังคมได
รับจากการจัดการศึกษานั้นผูกลาวอางมักจะมิไดพิจารณาถึงผลในทางลบที่การศึกษากอใหเกิด
ขึ้นแกสังคม (Negative External Effects) (Friedman 1968) ถึงกระนัน้ ก็ตาม รายงานชิ้นนี้มี
ความเห็นวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอประโยชนแกสังคม พรอมทั้งชี้ใหเห็นประโยชน
ประเภทตางๆ ดังนี้
(1) การอุ ด มศึ ก ษาอาจมี ส  ว นช ว ยยกมาตรฐานการครองชี พ ของประชาชน
ในประเทศ ความกาวหนาแหงวิทยาการและผลการวิจัยที่ทํากันในมหาวิทยาลัย อาจมีประโยชน
ในการเอื้ออํานวยใหประชาราษฎรมีความอยูดีกินดีขึ้น ตัวอยางของความขอนี้ ไดแก ความรู
และผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและทางดานเกษตรศาสตร ทํ านองเดียวกัน
การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของนักศึกษาระดับนี้ กลาวอีก
นัยหนึ่ง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชนดานการจัดสรรทรัพยากร (Allocative
Benefit) ในแงที่วา การอุดมศึกษาอาจชวยใหความสามารถในการตัดสินใจเพื่อการตางๆ

168
ความสามารถในการประเมินผลดีผลเสียอันเกิดจากพฤติกรรมประเภทตางๆ และความสามารถ
ในการเลือกปฏิบัติการดีขึ้น
(2) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยใหสังคมดํ ารงอยูไดดีขึ้น เพราะอาจมีสวน
ช ว ยสร า งทั ศ นคติ แ ละค า นิ ย มของมวลนั ก ศึ ก ษาไปในทางที่ จั ก สามารถอยู  ร  ว มกั น ในสั ง คม
ไดอยางกลมกลืนมากขึ้น มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
และความคิดเห็นแลว ยังเปนแหลงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุนสํานึกทางการเมือง
อันจักชวยใหกระบวนการประชาธิปไตยทางการเมืองดํารงอยูได
(3) การอุดมศึกษาอาจกอผลแกเพื่อนบาน (Neighbourhood Effect) มนุษย
ทุกคนยอมตองการอยูรวมกับเพื่อนบานที่ดี เพื่อนบานที่มีการศึกษาอาจชวยใหคนในละแวก
บานเดียวกันใจกวางและยินดีรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อาจชวยแนะนํ าโภชนาการ
ทีถ่ กู หลัก อันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยแหงรางกาย และอาจชวยกระตุนใหมีสํานึกแหงการ
เสียสละเพื่อชุมชนมากขึ้น
ประเด็นที่วา การอุดมศึกษามีประโยชนตอสังคมหรือไมนั้น มีความสํ าคัญ
ตอการกําหนดภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ภาระตนทุน
ในการจัดการอุดมศึกษาควรจะตกแกผูใดนั้น ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรแตกแยกออกเปน 3
กลุมใหญๆ กลุมที่หนึ่ง เห็นวา ประโยชนพื้นฐานของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตกเฉพาะ
แกผูเรียนในรูปของความสามารถในการหาเงินไดที่เพิ่มพูนขึ้น ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครอง
จึงควรเปนผูร บั ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆที่เรียกเก็บ ควรเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing)
กลุ  ม ที่ ส อง เห็นวา การอุดมศึกษาเปนประโยชนทั้งตอสังคมและตอผูเรียน
ดั ง นั้ น สั ง คมจึ ง ควรรั บ ภาระต น ทุ น ในการผลิ ต บริ ก ารการศึ ก ษาระดั บ นี้ ร  ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาและ
ผู ปกครอง การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนใหเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย นอกจากจะไมเปนธรรม
แกนกั ศึกษาและผูป กครองเทานั้น หากทวายังอาจมีผลใหการลงทุนในดานการอุดมศึกษานอยกวา
ที่ควรดวย ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียนที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือผูปกครอง
ควรจะตํากว
่ าตนทุนถัวเฉลี่ย ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาระดับนี้
ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ยอมไดจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน แตสัดสวนของภาระรายจาย
ระหวางนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) จะเปนเทาใดนั้น
ไม มี ห ลั ก เกณฑท างวิ ท ยาศาสตร ที่จ ะกํ าหนดได จํ าเปน ต อ งอาศัย วิจารณญาณสวนบุคคล
กลุมที่สาม มีความเห็นวา การอุดมศึกษาเปนประโยชนตอสังคมเปนอันมาก ดังนั้น สังคมควรรับ
ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเต็มที่ กลาวคือ ควรเปนการศึกษาชนิดใหเปลา
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หรือเกือบใหเปลา เพราะตัวนักศึกษาเองก็มีตนทุนแหงการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่ตอง
เสีย ในรูปของรายไดอันพึงไดหากเลือกทํางานแทนที่จะเลือกเรียน
นอกจากความเห็น เกี่ย วกับการกระจายภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
ของนักเศรษฐศาสตรสามกลุมขางตนนี้แลว ยังมีความเห็นอีกแนวหนึ่งซึ่งควรแกการพิจารณา
อยางยิง่ กลาวคือ ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวาง
ชนตางรุน (Intergeneration Sharing of Costs) เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาใหแก
ชนรุนหนึ่งนั้นมิไดจํากัดเฉพาะชนรุนนั้น หากทวาอาจสงผลถึงชนรุนตอมา ดังนั้น การกระจาย
ภาระรายจาย โดยพิจารณาเฉพาะสัดสวนของตนทุนที่นักเรียนนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม
(ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) เปนผูรับภาระนั้นจึงมิใชวิธีที่ถูกตอง แตควรพิจารณาสัดสวน
ของตนทุนที่ชนแตละรุนพึงตองรับภาระ โดยทีร่ ะบบภาษีอากรควรเปนไปในทางที่จะกระจายภาระ
ภาษีตามความขอนี้ จึงจะถือไดวาเปนระบบภาษีที่ยุติธรรม ขอเสนอแนะทางนโยบายตามความ
เห็นในแนวนี้ สามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญๆ
กลุมที่หนึ่ง มีความเห็นวา ชนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึงผูใหญในรุนนี้) ควรเปนผูรับ
ภาระรายจายในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึงเด็กในรุนนี้) ผูใหญในรุนนี้
โดยทั่วไปแลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนนักศึกษา กับผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ หากผูใหญ
ในรุนนี้รับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาอุปถัมภคํ้ าจุนเด็กในรุนนี้ เมื่อเด็กในรุนนี้กลายเปน
ผูใหญในชนรุนตอไป ก็จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในรุนตอไป ดังนี้
ชนรุนที่หนึ่งจะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนที่สอง และชนรุนที่สอง
ก็รบั ภาระในการจัดการศึกษาสําหรับชนรุนที่สาม เปนเชนนี้เรื่อยไป
กลุมที่สอง มีความเห็นวา ชนแตละรุนควรรับภาระรายจายในการจัดการศึกษา
ของตนเอง แตรฐั บาลควรจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาอยางพอเพียง ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน รัฐบาลเรียก
เก็บเงินใหกูนั้นคืนดวยการเก็บภาษีอากรจากรายไดของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย ภาษีอากร
ทีเ่ ก็บไดนจี้ กั ไดนําไปจัดสรรเงินใหกูแกนักศึกษาในชนรุนตอไป รูปการณก็จะเปนดังนี้คือ รัฐบาล
เรี ย กเก็ บ ภาษี จ ากชนรุ  น ก อ นเพื่ อ นํ ามาจั ด สรรเงิ น กู  แ ก นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ในชนรุ  น นี้
เมื่อนักศึกษาในชนรุนนี้สํ าเร็จการศึกษาและมีรายไดจากการทํ างานก็ชํ าระเงินกูคืนแกรัฐบาล
ดวยการเสียภาษีอากร ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บไดนี้ก็จะนําไปใชจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชน
รุน ตอไป เปนดังนี้เรื่อยไป
ขอเสนอแนะทางนโยบายที่ปรากฏในรายงานนี้ มีอยูรวมทั้งสิ้น 12 ขอ โดย
สาระสํ าคั ญ มุ  ง ที่ จ ะให ช  อ งโอกาสในการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปอย า งเป น ธรรม
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คณะกรรมาธิการชุดนี้มีความเห็นวา นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่ยากจนควรจะมีโอกาสศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐบาลจึงควรใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษา
ที่ยากจนเปนสัดสวนมากขึ้น ขณะเดียวกันควรลดอัตราคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐลง
และพรอมกันนั้น รัฐบาลควรจะรับภาระรายจายเพื่อการอุดมศึกษามากขึ้น จนกระทั่งตนทุน
ทางเศรษฐกิจตกเปนภาระของนักศึกษาและผูปกครองประมาณสองในสาม และอีกหนึ่งในสาม
ตกเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษี (ในปจจุบัน สัดสวนดังกลาวก็ใกลเคียงกับขอเสนอแนะนี้)
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ควรจะคอยเปนคอยไป นอกจากนี้ เนื่องจากความแตกตาง
ของอัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในมหาวิทยาลัยเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ซึ่งถาหากจะปลอยใหเปนไปเชนนี้ มหาวิทยาลัยเอกชนยอมประสบวิกฤติการณถึงขั้นลมละลาย
ดังนัน้ รัฐบาลจึงควรไดใหเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัยเอกชนมากขึ้น ขอเสนอที่สําคัญอีกขอหนึ่ง
ของคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็คือ จัดตั้งธนาคารสินเชื่อการศึกษาแหงชาติ (National Student Loan
Bank) เพือ่ จัดสรรเงินกูใหนักศึกษา
รายงานชิ้นนี้นับวามีคุณคาทางวิชาการและในดานขอเสนอแนะทางนโยบาย
อย า งมาก แมวาจะเปนรายงานสภาพทางการคลังของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ตาม
แตก็มีเนื้อหาหลายบทซึ่งชวยใหความกระจางเกี่ยวกับขอโตแยงทางทฤษฎี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทที่ 10 และ 11 สวนบทที่ 14 อันวาดวยขอเสนอแนะทางนโยบายนั้น คงจะเปนประโยชน
อยางมากสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐ
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การปฏิรูปอุดมศึกษา :
ปญหาความเสมอภาคและความเปนธรรม∗
1. ความเบื้องตน
ในปจจุบัน ปญหานักเรียนที่สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสอบเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาไมได ดูจะเปนปญหาเรื้อรังอันเปนที่กลาวขวัญกันอยูเนืองๆ และ
ยิง่ นับวันปญหาดังกลาวนีก้ ย็ ิ่งจะมีมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา จํานวนนักศึกษาที่สถาบัน
อุดมศึกษาตางๆทั้งที่เปนของรัฐบาลและเอกชน จะรับไดในปหนึ่งๆนั้นมีจํ านวนคอนขางคงตัว
หรื อถึง แม จะเพิ่มขึ้นบาง แตอัตราการเพิ่มขึ้นก็ไมสูงนัก ในขณะที่ความตองการเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับ
อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ปจจัยนานัปการ กลาวคือ
ประการแรก การทีโ่ ครงสรางของระบบการศึกษามีลักษณะเปนขั้นบันได (Openendedness) ไดมีสวนสําคัญในการกระตุนใหอุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้นอยางมาก เพราะเทาที่เปนอยูในปจจุบัน การศึกษาในระดับขั้นหนึ่งเปนเพียงมรรค
สํ าหรับไตเตาขึ้นไปศึกษาตอในขั้นตอไปเรื่อยๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเปนขั้นสุดยอด
แหงความเปนดารา โดยที่ไมมีการศึกษาระดับหรือประเภทใดที่มีลักษณะเปนการศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Terminal Education) ชนิดที่จักนําไปใชประโยชนในการดํารงชีพใหสมศักดิ์ศรีแหง
ความเปนมนุษยได ระบบโรงเรียนที่เรานําเขาจากประเทศอุตสาหกรรม จึงเปนระบบที่มุงผลิต
ชนชั้นนํา (Elites) โดยแท
ประการที่สอง อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอย
เพียงใด สวนหนึ่งขึ้นอยูกับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา ‘รสนิยม’ ของผูบริโภค เมื่อพิจารณา
ถึงเหตุจงู ใจของประชาชนที่จะใชจายเงินเพื่อการศึกษา เราอาจจําแนกเหตุจูงใจดังกลาวนี้ไดเปน 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
ไมเ พี ยงแตจ ะปรากฏในรู ปของฐานะและความมีหนามีตาในสังคมเทานั้น หากทวายังอยูที่
ความสุขอันไดจากการศึกษาหาความรูในเรื่องตางๆอีกดวย เหตุจูงใจประเภทที่สองเปนเหตุจูงใจ
ในรูปตัวเงิน (Pecuniary Objectives) การใชจายเพื่อการศึกษาเปนการใชจายเพื่อการลงทุน
การศึกษามีลักษณะเปนทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต
และการศึกษาเปนมรรคในการยกระดับรายไดของผูมีโอกาสในการศึกษานั้น เรายากที่จะระบุไดวา
เหตุจูงใจสองประเภทที่กลาวถึงนี้ ประเภทใดเปนเหตุจูงใจที่สํ าคัญที่สุดในกรณีของเมืองไทย
แตเราอาจกลาวไดโดยทั่วไปวา หาก ‘รสนิยม’ ของประชาชนแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทําใหมีการ
ใชจายเพื่อการศึกษามากขึ้น อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาก็ยอมเพิ่มขึ้น
เปนเงาตามตัว แมในชั้นนี้จะไมมีประจักษพยานทางสถิติที่จะยืนยันไดโดยกระจางชัด แตเรา
ก็ อ าจกล า วโดยไม ผิ ด นั ก ว า ความแพร ห ลายของการศึ ก ษาที่ มี ม ากขึ้ น และความตระหนั ก
ในความสําคัญของการศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ ไดมีสวนสําคัญ
ที่มีผลให ‘รสนิ ย ม’ ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทํ าใหมีความตองการบริการการ
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
ประการที่สาม อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จะมีมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับจํ านวนและอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนในแตละระดับการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ จํานวนและอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่สําเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประการที่ สี่ อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาจะมีมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับเงินไดของบิดามารดา ผูปกครอง หรือตัวนักเรียนที่มีสิทธิศึกษาตอนั้นเอง
แมวาคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ จะอยูในเกณฑคอนขางตํ่ า แตการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาไมเพียงแตจะตองมี
คาใชจายในรูปคาเลาเรียนและคาใชจายอื่นๆ เชน คาอุปกรณการศึกษา คาอาหาร คาที่พัก
คาเสือ้ ผา ฯลฯ เทานั้น หากทวายังมีคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในรูปของเงินไดอันพึงได
หากเลือกทํางาน แทนที่จะเลือกศึกษาตอ (Foregone Earnings) อีกดวย ดังนั้น เงินไดของ
ครอบครัวจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการกําหนดอุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ประการที่หา อุปสงคในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา จะมีมากนอย
เพียงใด ขึ้นอยูกับอัตราคาเลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา หากอัตราคาเลาเรียนที่ตองเสียตํ่ากวา
ในภาวะสมดุล (Equilibrium Price) ยอมทําใหเกิดอุปสงคสวนเกิน (Excess Demand) ขึ้น
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ประการสุดทาย ความแตกตา งของเงินเดือนระหวางบัณฑิตปริญญาตรีกับ
ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ยอมมีสวนสําคัญในการกําหนดอุปสงคในการศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา ในปจจุบันโครงสรางอัตราเงินเดือนซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งที่กํ าหนดอัตราเงินเดือนในภาคเอกชน หากผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได เ งิ น เดื อ นยิ่ ง ตํ่ ากว า บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ม ากเพี ย งใด แรงจู ง ใจในการศึ ก ษาต อ ในสถาบั น
อุดมศึกษาก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น1
ด ว ยเหตุ ที่ มี ป  จ จั ย นานั ป การที่ ห นุ น เนื่ อ งให อุ ป สงค ที่ จ ะได บ ริ ก ารดั ง กล า วนี้
กลับเพิ่มขึ้นอยางเชื่องชา ประกอบกับอัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มักกําหนดไวตายตัว และมิไดแปรเปลี่ยนตามกลไกราคา ผลก็คือ อุปสงคสวนเกิน (Excess
Demand) มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ2 ปญหาดังกลาวนี้ดูจะเปนปญหาที่รัฐบาลในอดีตสนใจเปน
พิ เ ศษ เพราะมี ผ ลกระทบกระเทื อ นตอเสถีย รภาพทางการเมืองไมม ากก็น อย และในที่สุด
ก็หาทางออกดวยการกอตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงในป 2514

1

ในปจจุบัน (2518) ผูสําเร็จประโยคมัธยมศึกษาสายสามัญไดเงินเดือนเพียง 750 บาท ในขณะที่บัณฑิต
ปริญญาตรีโดยทั่วไปไดเงินเดือนถึง 1,750 บาท ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่โครงสรางอัตราเงินเดือนดังกลาวนี้
ไดมีผลในการชักจูงใหอุปสงคในการอุดมศึกษามีมากกวาที่ควรจะเปน
2
ขอความในยอหนานี้ อาจอธิบายดวยกราฟไดดังนี้ ถาหากกําหนดใหสิ่งอื่นๆคงที่ (Ceteris Paribus)
อุปสงคและอุปทานของบริการการอุดมศึกษาจะขึ้นอยูกับอัตราคาเรียน ขอใหพิจารณารูปที่ 1 เสน D1 และ S1
เปนเสนอุปสงคและอุปทานของบริการการอุดมศึกษาในปที่หนึ่งตามลําดับ ในภาวะสมดุล อัตราคาเลาเรียน
จะเทากับ OP2 แตเนื่องจากอัตราคาเลาเรียนที่เสียเทากับ OP1 ดังนั้น จึงมีอุปสงคสวนเกินอยู AB ในปที่สอง
อุปทานของบริการการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น เสนอุปทานเคลื่อนจาเสน S1 มาเปนเสน S2 ขณะเดียวกันอุปสงค
เพิ่มขึ้นจากเดิมแสดงโดยเสน D1 เคลื่อนไปเปนเสน D2 หากปลอยใหกลไกราคาทํางาน อัตราคาเลาเรียน
ในภาวะสมดุลจะเทากับ OP3 การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา OP1 จะทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินอยูขึ้นเปน CD
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2514 เปนตนมา รัฐบาลหาทางขจัดอุปสงคสวนเกินดวยการตั้งมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ยิ่งกวาการแกปญหาที่ตนเหตุ
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ถาหากเรายอมรับวา ระบบการศึกษาที่มุงผลิตชนชั้นนําดังที่เปนอยูในปจจุบัน
เปนระบบทีถ่ กู ตอง (ความเห็นในเรื่องนี้ยอมขึ้นอยูกับวิจารณญาณสวนบุคคล) เราก็จะตองยอมรับ
ตอไปวา ปญหานักเรียนตกคางสอบเขามหาวิทยาลัยไมไดเปนปญหาซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได
มากนัก ขอที่เราจักตองพิจารณา ก็คือ ระบบการสอบคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัยที่ใช
อยูใ นปจจุบันเปนระบบที่ชอบธรรมเพียงใด ถาเราไมเห็นดวยกับระบบการศึกษาที่มุงใหประโยชน
แกชนกลุมนอย และตองการแปรเปลี่ยนมาเปนระบบการศึกษาเพื่อมวลชน เราไมเพียงแต
จะตองพิจารณาถึงระบบการศึกษาที่พึงปรารถนาเทานั้น หากยังตองตอบคําถามพื้นฐานที่วา
การศึกษาในระบบโรงเรียนเปนสิ่งที่เหมาะสมเพียงใด และการอุดมศึกษาเปนสิ่งฟุมเฟอยหรือไม
สําหรับประเทศที่ยากจนเชนประเทศไทย แตไมวาเราจะเห็นดวยกับระบบการศึกษาในปจจุบัน
หรือไม ปญหาสําคัญที่เราพึงพิจารณา ก็คือ ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
2. ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
ปญหาความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเริ่มเปนที่กลาวขวัญกันมากขึ้น
ในระยะหลังๆนี้ รายงานเรื่อง การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษา (2517) ถึงกับหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเปนหัวขอหนึ่งตางหากจากหัวขออื่นๆ
แตอะไรเลาคือ ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา? ในหมูนักการศึกษาเองก็หาไดมีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ในรองรอยเดียวกันไม3 ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่คณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา (2517) มิไดอาจหาญใหคํานิยามของวลีที่ดูขลังดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม
มีผพู ยายามใหคานิ
ํ ยาม “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ไวอยางนอย 4 ความหมาย
คือ
คํานิยามที่หนึ่ง ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึง สภาวการณ
ที่มีการใหหลักประกันแกเด็กแตละคนไดศึกษาเลาเรียนตลอดชวงระยะเวลาหนึ่ง ตามความ
สามารถและสติปญญา กลาวอีกนัยหนึ่ง เราจําเปนตองหาความสัมพันธระหวางความสามารถ
และสติปญญากับชวงเวลาแหงการศึกษาเลาเรียน เปนตนวา ถาเรากําหนดวา เด็กที่มี I.Q.
เทากับ 100 จะตองไดรับการศึกษาจนจบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กที่มี I.Q.
มากกวา 120 จะตองไดรับการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
จะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อเด็ก ทุกคน ที่มี I.Q. เทากับ 100 ไดศึกษาเลาเรียนจนจบชั้นประโยคมัธยม
ศึกษาตอนปลาย และเด็ก ทุกคน ที่มี I.Q. มากกวา 120 ไดศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาตรี
3

ยกเวนแตจะระบุเปนอยางอื่น คํานิยามของคําวา “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ที่จะกลาว
ถึงในหัวขอนี้ อาศัยงานของ Gordon (1972)
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คํานิยามดังกลาวนี้มีปญหายุงยากในการประเมินอยูหลายประการ ในประการแรก เราจะอาศัย
ดัชนีอะไรในการประเมินสติปญญาและความสามารถของเด็กแตละคน I.Q. เปนดัชนีที่ดีเพียงใด
แมเราจะถือวาเด็กที่มี I.Q. เทากัน ควรจะไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในปริมาณที่เทากัน แตสภาพ
แวดลอมทางการศึกษาของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
แตกตางกัน ผูปกครองเด็กบางคนอาจมีฐานะดีพอที่จะใหการศึกษากอนวัยเรียนแกบุตรหลาน
ของตน แตบางคนไมอยูในฐานะที่จะทําเชนนั้นได ความแตกตางของสภาพแวดลอมทางการ
ศึกษายอมมีสวนทําให I.Q. ของเด็กแตกตางกันไดไมมากก็นอย ผลก็คือ การเปดโอกาสใหเด็ก
ที่มี I.Q. เทากันไดรบั การศึกษาเทากัน แทนที่จะกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
มากขึน้ กลับทําใหความไมเสมอภาคมีมากขึ้น ในประการที่สอง นอกเหนือจากปญหาการเลือกใช
ดัชนีวัดความสามารถและสติปญญาของเด็กแลว ยังมีปญหาอันเกิดจากความจํ ากัดของการ
จัดสรรบริการการศึกษา หากเรากําหนดวา นักเรียนที่มี I.Q. มากกวา 120 ทุกคนควรไดศึกษาตอ
ถึงระดับปริญญาตรี ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อเรามีทรัพยากร
มากพอทีจ่ ะใหบริการอุดมศึกษาใหแกนักเรียนที่มี I.Q. มากกวา 120 ทุกคน ได
คํานิยามที่สอง ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึง ปรากฏการณ
ที่เด็กทุกคนมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน คํานิยามดังกลาวนี้ใหความ
สําคัญแกปจจัยการผลิต (ซึ่งก็คือบริการการศึกษา) ยิ่งกวาผลผลิต (ซึ่งก็คือ นักเรียนนักศึกษา)
การที่เด็กทุกคนไดมีโอกาสเขาโรงเรียนนั้นยังไมเปนการเพียงพอ แตจะตองเปนโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกันดวย ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาจึงจะเกิดขึ้น
คํานิยามที่สาม ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึงสภาวการณ
ที่เด็กทุกคนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะและความสามารถตามที่แตละคนมีอยูโดยธรรมชาติและ
โดยการสั่งสมใหไดดีที่สุดและมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
คํ านิยามที่สี่ ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา หมายถึงสภาวการณ
ที่เด็กทุกคนไดรับถายทอดและพัฒนาทักษะและความรูขั้นพื้นฐาน อันจํ าเปนแกการอยูรอด
แห ง ชี วิ ตและการอยู รว มกัน ในสัง คม จนกระทั่ง ทักษะและความรูขั้นพื้นฐานดังกลาวนี้มีอยู
โดยทัดเทียมกันในตัวเด็ก ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามิไดหมายความถึงสภาพการณ
ที่เด็กทุกคนไดรับการศึกษาในปริมาณที่เทากัน เราจะตองยอมรับวา เด็กแตละคนมีสติปญญา
แตกต า งกั น โดยกํ าเนิ ด สภาพแวดล อ มในครอบครัว และในสั ง คมของเด็ ก ตลอดจนฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไดมีผลใหการพัฒนาสติปญญาและความสามารถในดานตางๆ
ของเด็กเปนไปโดยไมทัดเทียมกันมากขึ้น การใหบริการการศึกษาจึงไมควรมุงจัดสรรใหในปริมาณ
ที่เทาเทียมกัน แตควรมุงจัดสรรใหในปริมาณที่แตกตางกัน จนกระทั่งทุกคนมีทักษะและความรู
พื้นฐานทัดเทียมกัน (ทั้งนี้อาจตองยกเวนเด็กปญญาออน) ความขอนี้ยอมมีนัยสําคัญวาเด็ก
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ที่ดอยพัฒนาจําเปนตองไดรับบริการการศึกษาในปริมาณที่มากกวาเด็กที่พัฒนาแลว การเนนถึง
ความเทาเทียมกันในทักษะและความรูพื้นฐานนั้น มิไดหมายความวา ทักษะทุกดานและความรู
ทุ ก เรื่อ งของเด็ ก ทุ ก คนจะต อ งเทา กั น เด็ ก บางคนอาจมีความสามารถในการรองรํ าทํ าเพลง
บางคนอาจมีฝมือทางชาง ความแตกตางเหลานี้ยังคงมีอยู แตโดยเฉลี่ยสวนรวมแลว ควรจะ
ทัดเทียมกัน
แมวารายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา (2517) จะมิได
ใหคําจํากัดความของ “ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” แตไดกลาวถึงความเสมอภาค
ทีพ่ งึ ประสงค 3 ประเภท คือ (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 56)
(ก) ความเสมอภาคในดานสิทธิ
“ในระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐจะตองใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา
โดยเสมอภาคกัน โดยมิยอมใหความแตกตางเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ฐานะเศรษฐกิจ และถิ่นที่อยู
เปนขอจํากัดแตประการใด”
(ข) ความเสมอภาคในดานโอกาส
“การศึกษาในระดับที่สูงกวาขั้นมูลฐานนั้น รัฐจะตองใหทุกคนมีโอกาสและมี
เสรีภาพที่จะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน”
(ค) ความเสมอภาคในการที่จะไดรับการสนับสนุน
“ในการจัดการศึกษานั้น รัฐจะตองใหความสนับสนุนในอัตราสวนที่ชวยลด
ความเหลือ่ มลําตํ
้ าสู
่ ง ไมวาสถานศึกษานั้นจะตั้งอยูในเมืองหรือในชนบทหางไกล”
รายงานฯ ยังไดกลาวตอไปอีกวา “ความเสมอภาคที่พึงประสงคดังกลาวนี้
มิไดหมายความวา ประชาชนทุกคนจะเขาเรียนถึงระดับอุดมศึกษาหมด… การที่แตละบุคคล
จะไดรบั การศึกษาถึงระดับใดนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคทั้ง 3 ประการขางตน
แลว ยังจะตองคํานึงถึงความสามารถ ความถนัด และความสนใจของบุคคล พิจารณาประกอบกับ
ความสามารถที่บุคคลผูนั้นจะทํางานใหแกสวนรวมได ความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น และ
ความตองการของประเทศในสวนรวมดวย” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2517 : 56-57)
มีขอที่พึงสังเกตอยูอยางนอย 3 ประการจากรายงานของคณะกรรมการวาง
พืน้ ฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) คือ ประการแรก รายงานฯ ระบุวา “จะ… มิยอมให
ความแตกตางเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และถิ่นที่อยู เปนขอจํากัด…”
ในการรับการศึกษาภาคบังคับ แตสําหรับการศึกษาระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ มิได
มี การยํ้ าข อความในอัญประกาศขางตนนี้ ประการที่ ส อง แมวารายงานดงกลาวจะระบุวา
ความแตกตางในคุณภาพของการศึกษาทําใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษา กลาวคือ “เด็ก
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ในชนบทไมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับเด็กในเมือง และเด็กในตางจังหวัด
ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานคร” (คณะกรรมการวาง
พื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 : 54) แตเมื่อกลาวถึงความเสมอภาคที่พึงประสงค
รายงานฯ กลับมิไดเนนถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน
ประการที่สาม ดูเหมือนวา คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) จะยึดถือ
“ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา” ตามนัยของคํ าจํากัดความที่สามดังกลาวขางตน
กลาวคือเนนถึง ความเสมอภาคในสิทธิที่ไดรับบริการการศึกษาขั้นมูลฐาน อันจํ าเปนแกการ
อยูรอดแหงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม (ซึ่งตามนัยของรายงาน หมายถึง การศึกษาภาค
บังคับ) สวนการศึกษาในระดับที่สูงกวาการศึกษาขั้นมูลฐาน “ใหทุกคนมีโอกาสและมีเสรีภาพ
ทีจ่ ะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน”
3. ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการรับบริการการศึกษา
เปนทีย่ อมรับกันทั่วไปวา โอกาสในการรับบริการการศึกษาของประชาชนชาวไทย
หาไดมอี ยูโดยทัดเทียมกันไม และดูเหมือนวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ความไมเสมอ
ภาคในโอกาสแหงการศึกษายิ่งมีมากเพียงนั้น ในการวิเคราะหสาเหตุแหงความไมเสมอภาค
ในโอกาสแหงการรับบริการการอุดมศึกษา เราจะจําแนกสาเหตุออกเปน 4 ประการใหญๆ คือ
(ก ) สาเหตุ อั น สื บ เนื่ อ งจากความแตกต า งด า นฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ประชาชน
(ข) สาเหตุอนั สืบเนื่องจากนโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
(ค) สาเหตุอนั สืบเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา
(ง) สาเหตุอันสืบเนื่องจากวิธีการสอบคัดเลือก
3.1 สาเหตุอนั สืบเนือ่ งจากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชน
ในโลกที่มีทรัพยากรอันจํ ากัด และรัฐบาลไมสามารถจัดสรรบริการการศึกษา
ทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภทชนิดใหเปล า แกประชาชนไดอยา งทั่ว ถึ ง ฐานะทางเศรษฐกิจยอม
เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดโอกาสในการรับบริการการศึกษา ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ดุจดังระบบเศรษฐกิจไทย ประชาชนที่ขาดอํ านาจซื้อถึงจะมีสติปญญาดีเลิศปานใดยอมยาก
ที่จะไดรับการศึกษาสูงๆ เวนแตวารัฐจะใหเงินอุดหนุนหรือใหความชวยเหลือโดยอาศัยมาตรการ
อืน่ ใด เราอาจกลาวไดวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ความสําคัญของฐานะทางเศรษฐกิจ
ในการกํ าหนดโอกาสในการศึกษาจะยิ่งมีมากขึ้นเพียงนั้น ในระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษา
ไมเพียงแตจะตองมีรายจายในรูปธรรมเนียมการศึกษา คาอุปกรณการศึกษา และคาครองชีพอื่นๆ
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ทีส่ งู ขึ้นเทานั้น หากทวายังตองสูญเสียรายไดอันพึงได ซึ่งเปนผลจากการเลือกศึกษาตอ แทนที่
จะเลือกทํางาน (Foregone Earnings) อีกดวย จากการสํารวจคาใชจายสวนตัวเพื่อการศึกษา
และเพือ่ การครองชีพของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516 ปรากฏวา โดยเฉลี่ย
แลวนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํ ารุงกิจกรรมนิสิต
ปละ 1,100 บาท คาใชจา ยสวนตัวอันประกอบดวยคาที่พัก คาอุปกรณการศึกษา คาเสื้อผา
คาพาหนะ คาอาหาร คาพักผอนหยอนใจ และอื่นๆ ปละ 10,890 บาท รวมรายจายปละ 11,990
บาท (ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต 2517 : 58 ) (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) ตัวเลข
คาใชจายสวนตัวของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ คงไมแตกตางจากตัวเลขของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นมากนัก รายการที่อาจแตกตางกันมากคงไดแก คาพักผอนหยอนใจ
คาเสื้อผา และคาอุปกรณการศึกษา แตถึงกระนั้นก็ตาม เรายอมเห็นไดโดยกระจางชัดวา
บิดามารดาหรือผูปกครองที่จะสามารถสงเสียใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดนั้น
จําเปนตองมีเงินไดขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง หากรัฐมิไดยื่นมือเขามาชวยเหลือนักเรียนที่มาจากครอบครัว
ที่ยากจนยอมยากที่จะมีโอกาสในการศึกษาโดยเสมอภาคกัน ครอบครัวที่ยากจนจํ าเปนตอง
อาศัยแรงงานภายในครอบครัวในการประกอบสัมมาชีพใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การสงเสีย
บุตรหลานใหศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมเพียงแตจะมีความหมายวา ครอบครัวตองมีรายจาย
มากขึ้ น เท า นั้ น หากยั ง มี ค วามหมายอี ก ด ว ยว า ครอบครั ว ต อ งสู ญ เสี ย รายได อั น พึ ง ได
อันเกิดจากการสงเสียใหบุตรหลานศึกษาตอ แทนที่จะใหทํ างานหาเงินได เพราะผูที่อยูในวัย
ทีจ่ ะศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นลวนอยูในวัยทํางานดวยกันทั้งสิ้น คาเสียโอกาส (Opportunity
Cost) ดังกลาวนี้ถือเปนตนทุนเศรษฐกิจ (Economic Cost) ถาหากผูท ี่จบชั้น ม.ศ. 5 ออกทํางาน
ไดเงินเดือนเดือนละ 750 บาท ตนทุนแหงการเสียโอกาสจะตกประมาณปละ 9,000 บาท
เงินจํานวนนี้อาจไมมีความหมายสําหรับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แตมีคามหาศาลสําหรับผูมี
ฐานะทางเศรษฐกิจอันตํ่าตอย
ดังนั้น เราอาจสรุปไดวา เงื่อนไขอันจําเปนสําหรับการกอใหเกิดความเสมอภาค
ในโอกาสแหงการศึกษา ก็คือ ประชาชนจะตองมีฐานะทางเศรษฐกิจอันเทาเทียมกัน แตประชาชน
จะมีฐ านะทางเศรษฐกิจอันเทาเทียมกันได ก็ตอเมื่อมีการกระจายอํ านาจทางการเมืองและ
การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกัน (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2518) การดําเนินมาตรการ
ทางนโยบายใดๆ ซึ่ ง มีส ว นชวยใหการกระจายอํ านาจทางการเมืองและการกระจายอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจเปนธรรมมากขึ้น ลวนมีสวนเกื้อหนุนใหความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
มี ม ากขึ้ น ดว ย และในทางกลั บกัน มาตรการทางนโยบายใดๆที่ยังผลใหความไมเปนธรรม
ในการกระจายอํ านาจทางการเมื อ งและอํ านาจทางเศรษฐกิ จ มี ม ากขึ้ น ก็ ย  อ มทํ าให ค วาม
ไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามีมากขึ้นโดยมิพักตองสงสัย
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ความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาตินับเปนสาเหตุที่ชัดเจนที่ทําให
เกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา แตเปนที่นาเสียดายที่ในเวลานี้ยังไมมีการศึกษา
ลักษณะการกระจายรายไดของครอบครัวนักเรียนนักศึกษาในระดับการศึกษาตางๆ ถึงกระนั้น
ก็ตาม เราก็มีประจักษพยานเบื้องตนที่จะยืนยันไดวา ในการจัดสรรบริการอุดมศึกษาทุกวันนี้
ผู  ที่ มาจากครอบครั ว ที่ย ากจนยากที่ จ ะมีโ อกาสศึก ษาสูง ถึง ระดั บนี้ได ประจักษพยานตางๆ
ดูตารางที่ 1
(ก) จากการคํานวณของนายอุดม เกิดพิบูลย ซึ่งอาศัยสถิติการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2509 และ 2510 พบวา ความเปนไปได (Probability) ที่เด็ก
ซึง่ มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จะสอบเขามหาวิทยาลัยไดมีอยูเพียง 3 ใน
100,000 เทานั้น (Kerdpibule 1971 : 78-85) ทั้งๆที่การคํานวณดังกลาวนี้มิไดชี้ใหเห็น
โดยกระจางชัดวา ตัวเลขที่คํ านวณไดนี้เปนตัวเลขความเปนไปไดของเด็กที่มาจากครอบครัว
เกษตรทีม่ ฐี านะดี หรือครอบครัวที่ฐานะไมดี แตตัวเลขที่คํานวณไดนี้ก็มีคาตํ่าอยางนาใจหาย
(ข) จากการศึกษาของนายริชารด กราฟต4 พบวา ประชาชนชาวไทยประมาณ
รอยละ 80 มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 500 บาท แตในบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นมีเพียงรอย
ละ 5-6 เทานั้นที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดระดับนี้
(ค) จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปการ
ศึกษา 2515-2517 ปรากฏวา บิดามารดามีรายไดระดับตางๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 2
นายเมธี ครองแกว และนางสาวจินตนา เชิญศิริไดศึกษาการกําหนดระดับ
ความยากจนจากแบบแผนการบริโภค ดวยการหาระดับรายไดที่พอเพียงแกการใชจายในการ
บริโภค ซึ่งเปนระดับรายไดที่เสมอตัว (Break-even Income) ระดับรายไดดังกลาวนี้ถือเปนระดับ
ความจนขั้นสูง (Upper Limit of Poverty Band) หลังจากนัน้ จึงหาระดับรายไดที่พอเพียงแก
การใชจา ยในการซื้อสินคาประเภทอาหาร โดยคํานวณจาก Engel Coefficient หรืออัตราสวน
ระหวางคาใชจายดานอาหารกับรายได (Food Expenditure-income Ratio) ระดับรายไดที่พอ
เพียงเฉพาะแตการซื้ออาหารดังกลาวนี้ถือเปนระดับความจนขั้นตํ่า (Lower Limit of Poverty
Band) หรืออีกนัยหนึง่ ระดับรายไดซึ่งพอประทังชีวิตเทานั้น (Subsistence Income) เมื่อปรับดวย
ดัชนีราคา ซึง่ แตกตางกันตามภูมิภาค จนถึงเดือนพฤษภาคม 2517 ปรากฏวา รายไดเดือนละ
2,193.52 บาท ถือเปนระดับความจนขั้นสูงของครอบครัวในเขตเทศบาลกรุงเทพธนบุรี และราย
ไดเดือนละ 1,109.92 บาท ถือเปนระดับความจนขั้นตํ่า (เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ
2518) ซึง่ หมายความวา รายไดของครอบครัวปละ 26,322.24 บาท และปละ 13,319.04 บาท
4

Kraft (n.d.) อางถึงใน อภิชัย พันธเสน (2514 : 24)
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เปนระดับความจนขั้นสูงและขั้นตํ่าตามลําดับ5 จากสถิตใิ นตารางที่ 2 เราจะเห็นไดวา จากการ
สํารวจขอมูลเกีย่ วกับนักศึกษาปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางปการศึกษา 25152517 โดยถัวเฉลี่ยแลว มีนักศึกษาเพียงรอยละ 11.90 ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวา
ปละ 15,000 บาท และมีเพียงรอยละ 37.30 เทานั้นที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวาปละ
30,000 บาท ถาหากเรา ถือวารายไดปละ 15,000 บาท เปนระดับความยากจน จํานวนนักศึกษาที่
ยากจนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีสัดสวนตํ่ากวาอัตราถัวเฉลี่ยของประเทศ เพราะปรากฏวา
จํ านวนครอบครั ว ที่ย ากจนตามวิ ธีการกํ าหนดระดับความยากจนขางตนมีถึงรอยละ 46.75
ของจํานวนครอบครัวทั้งประเทศ (เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ 2518) หรือเมื่อคํานวณเปน
จํานวนประชากร ปรากฏวา เมืองไทยมีคนจนถึงรอยละ 45.40 ของประชากรทั้งประเทศ (รังสรรค
ธนะพรพั น ธุ  2518) ในขณะที่ จํ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ย ากจนในมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรต าม
คํานิยามนีม้ เี พียงรอยละ 11.90 ทั้งๆที่เปนที่เขาใจกันวา จํานวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร นาจะมีมากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตตัวเลข
ก็ยงั ตํ่าถึงปานนี6้
(ง) ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต (2517) ไดสํารวจจํานวนนิสิตปริญญา
ตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516 โดยจํ าแนกตามรายไดตอเดือนของ
บิดา มารดา และผูปกครอง รายละเอียดปรากฏอยูในตารางที่ 3 เจตนารมณของการสอบถาม
ดังกลาวตองการใหนิสิตระบุรายไดของผูที่ใหอุปการะทางการเงิน หากผูที่ใหอุปการะทางการเงิน
ในการศึกษาของนิสิตเปนบิดา ตัวเลขจะปรากฏในชอง “บิดา” หากมารดาเปนผูอุปการะทางการ
เงิน ตัวเลขจะปรากฏในชอง “มารดา” สวน “ผูปกครอง” หมายถึง ผูใหอุปการะทางการเงิน
ที่มิใชบิดาหรือมารดา ความไมสมบูรณของแบบสอบถามทําใหเราไมไดสถิติเงินไดของครอบครัว
นิสติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่ทั้งบิดามารดาตางทํางานหาเงินได จากตารางที่ 3 เราจะเห็น
ไดวา มีนิสิตจํานวนรอยละ 22.25 ที่ไมระบุเงินไดของบิดา และรอยละ 51.03 ที่ไมระบุรายได
ของมารดา ความไมชัดเจนของแบบสอบถามทําใหนิสิตสวนใหญใหขอมูลเกี่ยวกับเงินไดของ
5

ระดับความยากจนที่กําหนดโดยวิธีนี้ ไดผลไมแตกตางจากวิธีคํานวณความตองการอาหารของรางกาย
เทาใดนัก ดู ไตรรงค สุวรรณคีรี และสหาย (2518)
6
เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายป เราจะเห็นไดวา อัตราสวนนักศึกษาที่ยากจนในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรไมสูแตกตางกันมากนัก ในปการศึกษา 2515 นักศึกษาชั้นปที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมี
เพียงรอยละ 12.38 ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวาปละ 15,000 บาท สถิติดังกลาวนี้ในปการศึกษา 2516
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 12.45 แตกลับลดลงเหลือรอยละ 10.92 ในปการศึกษา 2517 ดังนั้น แมวาตัวเลขดังกลาวนี้
จะเปนสถิติของนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง แตความแตกตางตามปการศึกษามีไมสูมาก ตัวเลขที่สํารวจไดจึงอาจถือ
เปนสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งมหาวิทยาลัยได

181
“ผูป กครอง” ซึง่ ปรากฏวามีนิสิตจํานวนเพียงรอยละ 4.35 เทานั้นที่มิไดระบุเงินไดของ “ผูปกครอง”
โดยที่แบบสอบถามมีขอบกพรองดังกลาวนี้ การวิเคราะหสถิติที่ไดจึงขาดความเที่ยงตรงมากขึ้น
อย า งไรก็ ต าม ถา เราพิ จ ารณาจากสถิ ติเ งิน ไดของ “ผูปกครอง” จํ านวนนิ สิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่ผูปกครองมีเงินไดตํ่ากวาเดือนละ 1,000 บาท มีอยูเพียงรอยละ 7.82 สวนที่
ผูปกครองมีเงินไดตํ่ากวาเดือนละ 2,000 บาท มีถึงรอยละ 29.59 ถาหากตัวเลขดังกลาวนี้
เชื่ อถื อได เราจะเห็ น ได ว  า สั ดสว นจํ านวนนิสิตที่ย ากจนมี อยู ประมาณรอยละ 7.82-29.59
โดยประมาณ7 ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลว จะเห็นไดวา อัตรา
สวนนักศึกษาที่ยากจนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีมากกวานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถิตโิ ดยประมาณปรากฏในตารางที่ 4
จากการสํารวจของหนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา
2516 นิสติ ปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษาจํานวน 12,422 คน มีเพียง
รอยละ 2.38 และรอยละ 9.42 เทานั้น ที่มีปญหาดานการเงินของครอบครัว “มากที่สุด” และ
“มาก” ตามลําดับ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516 : 42) รวมทัง้ สิน้ มีจํานวนนิสิตที่มีปญหา
ดานการเงินของครอบครัวอยางสําคัญเพียงรอยละ 11.80 ดังปรากฏสถิติในตารางที่ 5 และ
จากรายงานของ ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต (2517) ดังที่ไดอางมาแลวขางตน
ปรากฏวา จากการสํารวจนิสิตปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2516
มีเพียงรอยละ 8.20 เทานั้นที่มีเงินใชจายสวนตัวตํ่ากวา 200 บาทตอเดือน สถิติรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 6
ฐานะทางเศรษฐกิ จไม เ พียงแตเ ปน เงื่อนไขอัน จํ าเปนในการศึกษาตอเทานั้น
หากทวายังเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดสภาพแวดลอมทางการศึกษาภายในครอบครัวอีกดวย
สภาพแวดล อ มทางการศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น ย อ มมี ส  ว นสํ าคั ญ ไม น  อ ยในการทํ าให โ อกาส
ในการศึ ก ษาของเด็ ก แตกต า งกั น และถ า จะสื บ ไปให ถึ ง แก น แล ว ความแตกต า งในฐานะ
ทางเศรษฐกิจมีสวนสําคัญอยางยิ่งยวดในการกอใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
ตั้งแตทารกปฏิสนธิในครรภมารดา มารดาในครอบครัวที่ยากจนยอมไมอาจมีอาหารการกิน
ที่อุดมสมบูรณพอเพียงแกการพัฒนาคลื่นสมองของทารกในครรภไดอยางเต็มที่ ระดับการพัฒนา
ของคลื่นสมองที่แตกตางกันยอมทําใหทารกเมื่อคลอดจากครรภมารดามีความฉลาดปราดเปรื่อง

7

แถบความยากจน (Poverty Band) ของครอบครัวในกรุงเทพ-ธนบุรี ตกประมาณเดือนละ 1,109.922,193.52 บาท ตัวเลขประมาณการขางตนยึดถือเงินเดือนของ “ผูปกครอง” นิสิตเดือนละ 1,000 และ 2,000
บาท เปนระดับความยากจนขั้นตํ่าและขั้นสูงตามลําดับ
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แตกตางกัน และยิ่งสภาพแวดลอมทางการศึกษาในครอบครัวแตกตางกันดวยแลว ยอมไมมี
ขอกังขาใดๆเลยวา โอกาสในการศึกษาจะไมแตกตางกัน
3.2 สาเหตุอนั สืบเนือ่ งจากนโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
ในปจจุบัน ไมวาเราจะพิจารณาจากจํ านวนนักเรียนนักศึกษา หรือรายจาย
ในการจัดการศึกษา โดยเฉลี่ยแลว ภาครัฐบาล (Public Sector) มีบทบาทในการจัดบริการการ
ศึกษาประมาณรอยละ 80-85 ของ “ปริมาณ” บริการการศึกษาทั้งหมด ในสภาพการณเชนนี้
นโยบายการใชจายเพื่อการศึกษาของรัฐบาลยอมมีผลกระทบตอความเสมอภาคในโอกาสแหงการ
ศึกษาอยางสํ าคัญ อิทธิพลของการใชวิธีการพยากรณความตองการกํ าลังคน (Manpower
Requirements Approach) เปนหลักในการวางแผนการศึกษาแหงชาติมีผลอยางสําคัญในการ
ทํ าใหรัฐบาลทุมการใชจายเพื่อจัดสรรบริการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาบางประเภท เพราะ
ขอเสนอแนะทางนโยบายจากการวางแผนการศึกษาวิธีนี้ ก็คือ การลงทุนดานการศึกษาควร
เนนหนักในการผลิตกําลังคนขั้นสูงและขั้นกลาง ซึ่งมิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะถาหากไป
สอบถามความตองการกําลังคนในตลาดแรงงาน ก็คงไมมีใครตอบวา ตนตองการกําลังคนที่จบ
ชั้นประถมศึกษา การวางแผนการศึกษาโดยวิธีนี้เองทําใหรัฐบาลมิไดมุงจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเทาที่ควร ทั้งๆที่มีประชากรในวัยเรียนอีกจํ านวนมากที่ไมมีโอกาสแมแตจะเขา
โรงเรียนในระดับนี้ จากสถิติระหวางปงบประมาณ 2510-2515 ปรากฏวา รัฐบาลใชจายเงินเพื่อ
จัดการประถมศึกษาเพียงรอยละ 55 ของงบประมาณการศึกษาทั้งหมด ทั้งๆที่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษามีจานวนถึ
ํ
งรอยละ 87 ของจํานวนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด แตกลับใชจาย
เงินถึงรอยละ 38 ของงบประมาณการศึกษาสําหรับการมัธยมศึกษาและการอุดมศึกษา ทั้งๆที่มี
จํานวนนักเรียนนักศึกษาระดับนี้เพียงรอยละ 13 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด รายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 7 ตัวเลขที่แสดงมีแหลงที่มาสองแหลงดวยกัน คือ ตัวเลขของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ซึ่งคํานวณจากงบประมาณการศึกษาที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล กับตัวเลข
ของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งเปนตัวเลขรายจายจริง
จากตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2510-2515 ปรากฏวา รัฐบาลใชจายเงินในการจัด
การศึ กษาสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาคนละ 505 บาทตอป และสํ าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยคนละ 15,812 บาทตอป ซึ่งหมายความวา การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งคนจะมี
ผลทําใหประชากรในวัยเรียนขาดโอกาสแมแตจะเขาโรงเรียนระดับประถมศึกษาถึง 31 คน และ
จากการคํ านวณของนายนิโคลัส เบ็นเน็ต ตามที่ปรากฏในตารางที่ 8 ในการจัดการศึกษา
สํ าหรับนักศึกษา วิชาแพทยศาสตรหนึ่งคนรัฐบาลตองเสียรายจายสูงกวาการรับนักเรียนระดับ
ประถมศึ ก ษาเข า โรงเรี ย นขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ถึ ง 49 เท า ซึ่ ง หมายความว า
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หากมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรหนึ่งคน จะมีเด็กที่ขาดโอกาสเขาเรียนในระดับ
ประถมศึกษาดังกลาวถึง 49 คน
ดังนีจ้ ะเห็นไดวา นโยบายการใชจายของรัฐบาลในดานการศึกษา ซึ่งเนนการผลิต
กําลังคนขั้นสูงและกําลังคนขั้นกลางมีผลอยางสําคัญในการกอใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาส
แหง การศึ ก ษา เพราะในขณะที่มีประชากรในวัยเรียนจํ านวนมากไมมีโอกาสแมแตจะไดรับ
การศึ ก ษาในระดั บ มู ล ฐาน นโยบายดั ง กล า วนี้ รั ง แต จ ะทํ าให จํ านวนประชากรในวั ย เรี ย น
ที่ขาดโอกาสในการรับบริการประถมศึกษามีมากขึ้น ในเมื่อโอกาสในการรับบริการประถมศึกษา
ยังขาดความเสมอภาคเชนนี้ เราจะหวังไดอยางไรวา ความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
ระดับสูงขึ้นจะเกิดขึ้น ความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการอุดมศึกษาจะมีได ก็ตอเมื่อ
มีความเสมอภาคดังกลาวนี้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเสียกอน
เมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณการศึกษาจําแนกตามภูมิภาค ปรากฏวา
จังหวัดทีป่ ระชาชนมีการศึกษาอยางแพรหลาย ไมเพียงแตจะเสียตนทุนตอหัวในการจัดการศึกษา
สูงกวาจังหวัดที่มีบริการการศึกษายังไมแพรหลายเทานั้น หากทวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายจาย
เพื่อการศึกษายังสูงกวาอีกดวย ความขอนี้ยอมมีนัยวา จังหวัดที่มีการศึกษาคอนขางดีอยูแลว
จักไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลมากกวาจังหวัดที่ดอยการศึกษา จากการศึกษาของ
นายวิลเลียม ฟูลเลอรพบวา รายจายของรัฐบาลในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งตอนตน
และตอนปลาย เมื่ อเฉลี่ ยตอนักเรียนหนึ่งคน รายจายตอหัวของนักเรียนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีคาตํ่าที่สุดอยางนาสังเกต ผลก็คือ อัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตน
ในภาคนีต้ ากว
ํ่ าภาคอื่นๆ เนื่องจากมีโรงเรียนไมพอ โดยที่รัฐบาลมิไดจัดสรรงบประมาณการศึกษา
โดยพิ จ ารณาจากความขาดแคลนปริ ม าณการศึ ก ษาตามภู มิ ภ าค ไม เ พี ย งแต เ ด็ ก นั ก เรี ย น
ในภูมิภาคนี้จะมีโอกาสไมทัดเทียมกับเด็กในภูมิภาคอื่นในการเขาเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน
เทานั้น หากทวาโอกาสในการศึกษาตอในระดับประถมศึกษาตอนปลายยังนอยกวาอีกดวย
ดังจะเห็นไดวา นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงรอยละ
35.8 เทานัน้ ทีม่ โี อกาสศึกษาตอในขั้นประถมศึกษาปที่ 5 อัตราสวนดังกลาวนี้ สําหรับภาคเหนือ
เทากับ 41.8% ภาคใต 55.8% และภาคกลาง 54.8% (Fuller 1972 : 44) จากขอมูลเทาที่
พรรณนามานี้ เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา โอกาสที่นักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได
เขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษามีนอยกวานักเรียนจากภูมิภาคอื่น ในเมื่อความไมเสมอภาค
ในโอกาสแหงการศึกษาเกิดขึ้นตั้งแตระดับประถมศึกษา
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3.3 สาเหตุอนั สืบเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษา
ความแตกตางในดานคุณภาพของการศึกษามีผลอยางสําคัญตอโอกาสในการ
ศึกษาตอของนักเรียน แมในกรณีของเด็กที่มีสติปญญาและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ทัดเทียมกัน หากไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตางกัน โอกาสที่จะไดศึกษาตอก็ยอมแตกตางกัน
โดยกระจางชัด เทาที่เปนอยูในปจจุบัน คุณภาพของโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษายังแตกตางกันอยางมาก ความแตกตางดังกลาวนี้เปนความแตกตางระหวางโรงเรียน
ในชนบทกับโรงเรียนในตัวเมือง และระหวางโรงเรียนในกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนตางจังหวัด
การจัดสรรงบประมาณการศึกษามีสวนอยางสํ าคัญในการกอใหเกิดความแตกตางดังกลาวนี้
ความแตกตางดานคุณภาพของการศึกษาอาจเกิดจากสาเหตุนานัปการ อาทิเชน อัตราสวน
ระหวางนักเรียนกับครู คุณวุฒิของครู อุปกรณการศึกษา และอื่นๆ โดยทั่วไป โรงเรียนขนาดใหญ
มั ก จะมี คุณภาพดีก ว า โรงเรีย นขนาดเล็ก ทั้ง นี้เ นื่อ งจากโรงเรี ย นขนาดใหญมัก จะมีอุปกรณ
การศึกษาอยางคอนขางบริบูรณ จํ านวนครูที่มีคุณวุฒิมีมาก และอัตราสวนระหวางนักเรียน
กับครูคอนขางตํ่า (Fuller 1972 : 19-20) วาจําเพาะระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนภาคที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนสวนใหญ กลาวคือ ประมาณรอยละ 66.3 เปนโรงเรียน
ทีม่ นี กั เรียนนอยกวา 200 คน ไมเพียงแตเทานั้น อัตราสวนของครูที่ไรวุฒิยังคอนขางสูง จํานวน
ครูที่มี คุณวุ ฒิ มีน อย อั ต ราสว นระหวา งนัก เรีย นกับครูสูงกวาภูมิภาคใดๆ และงบประมาณ
ดา นอุ ปกรณ การศึก ษาต อหั ว ก็ยัง ตํ่ ากวา ภูมิภาคอื่น ๆอีก ดว ย ดัง นั้น จึงไม น า ประหลาดใจที่
นักเรียนระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถในการอานเขียนหนังสือ
และการคิดเลขตํ่ากวานักเรียนในภูมิภาคอื่นๆ (Fuller 1972 : 11-18) ความแตกตางทํานอง
เดียวกันนี้ระหวางโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมืองก็ปรากฏใหเห็นโดยเดนชัด โดยทั่วไป
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมเป น หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ส ว นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคตัวเมือง มีทั้งของเทศบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
จากสถิติในตารางที่ 8 เราเห็นแลววา ดัชนีรายจายตอหัวสํ าหรับโรงเรียนประถมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการสูงกวาของเทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด และโดยทั่วไปโรงเรียน
ประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมักจะมีขนาดใหญกวาโรงเรียนอีกสองประเภท จากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของนายวิ ล เลี ย ม ฟลู เ ลอร พ บว า นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และของเทศบาล มี ค วามสามารถในการอ า นเขี ย นหนัง สือและในการคิดเลขดี ก วา นัก เรี ย น
ในโรงเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด (Fuller 1972) ขอมูลดังกลาวนี้พอจะชี้ใหเห็นไดคราวๆ
วา มีความแตกตางในดานคุณภาพระหวางโรงเรียนประถมศึกษาในภาคชนบทกับในภาคตัวเมือง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเกือบทั้งหมดก็วาได รวมกระจุกอยูในเขตตัวเมืองของ
จังหวัดตางๆ ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวา เด็กในชนบทยากที่จะมีโอกาสศึกษาเลาเรียนระดับนี้

185
ทัดเทียมกับเด็กในเมือง ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณรอยละ 60 อยูในเขต
กรุงเทพ-ธนบุรีดวยแลว (นิโคลัส เบ็นเน็ต 2517) ความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
อันเกิดจากถิ่นที่อยูระหวางนักเรียนในกรุงเทพมหานครกับนักเรียนในตางจังหวัด จึงเกิดขึ้น
โดยมิพักตองสงสัย ความจํ ากัดของโรงเรียนทํ าใหตองมีการสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือก
ซึ่ ง โดยทั่ วไปยึ ดถื อ ความรู  และสติปญญาของนักเรียนเปนเกณฑสํ าคัญยอมยังผลใหนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีโอกาสไดเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพดี มากกวานักเรียนที่มาจาก
ครอบครั ว ที่ ย ากไร ความแตกตา งในคุ ณ ภาพของโรงเรีย นระดั บมัธ ยมศึ ก ษาจึง เป น ขั้ นตอน
อีกขั้นหนึ่งที่เกื้อหนุนใหความไมเสมอภาคของโอกาสในการศึกษาตอถึงระดับอุดมศึกษามีมากขึ้น
จากสถิตจิ านวนผู
ํ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2514-2515 ไดนั้น
ปรากฏวา ในจํานวนผูผานการสอบคัดเลือก 10,489 คน เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 5 ในกรุงเทพ-ธนบุรี
ถึง 7,940 คน คิดเปนรอยละ 75.70 ในจํานวน 7,940 คนนี้ เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 3 ในกรุงเทพธนบุรี เพียง 5,383 คน อีก 2,557 คน เปนผูที่จบชั้น ม.ศ. 3 มาจากจังหวัดอื่น ในจํานวนผูสอบ
เขามหาวิทยาลัยได 10,489 คนนี้ มีเพียง 2,549 คนเทานั้น ที่เรียนจบชั้น ม.ศ. 5 จาก
โรงเรียนในจังหวัดอื่นที่มิใช กรุงเทพ-ธนบุรี ซึ่งคิดเปนรอยละ 24.30 และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือยังคงความเปนเอกในฐานที่นักเรียนที่จบชั้น ม.ศ. 5 จากภูมิภาคนี้สอบเขามหาวิทยาลัย
ไดนอยกวาภูมิภาคใด แมวาสภาพการณในปการศึกษา 2516-17 สําหรับภาคตะวันออกเฉียง
เหนื อ จะดี ขึ้ น เล็ ก น อ ย แต ส ภาพทั่ ว ไปก็ ยั ง คงเหมือ นเดิม กล า วคื อ ในบรรดาผู ที่สอบเขา
สถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2516-17 ไดนั้น มีถึงรอยละ 76.62 และรอยละ 54.77 ที่สําเร็จ
ชัน้ ม.ศ. 5 และ ม.ศ. 3 ในกรุงเทพ-ธนบุรี ตามลําดับ ขอใหพิจารณาสถิติในตารางที่ 9
จากการสํ ารวจของหน ว ยวิ จั ย สถาบั น จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลัยปรากฏวา
ในจํ านวนนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนั้นในปการศึกษา 2516 จํ านวน 12,422 คน
ประมาณรอยละ 75.87 จบชั้น ม.ศ. 5 จากโรงเรียนในภาคกลาง (ไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่จบ
ม.ศ. 5 จากโรงเรียน ในกรุงเทพ-ธนบุรี) และมีเพียงรอยละ 1.21 เทานั้น ที่จบชั้น ม.ศ. 5 จาก
โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เราอาจกลาวไดโดยไมผิดนักวา การเขามาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรุงเทพ-ธนบุรี เปรียบเสมือนใบผานทางไปสูประตูมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีรวมกระจุกอยูในเขตนครหลวง
3.4 สาเหตุอันสืบเนื่องจากวิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2517) ระบุไวโดยกระจางชัด
วา ความไมเสมอภาคในโอกาสที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษามีสาเหตุสํ าคัญมาจากวิธีการสอบ

186
คัดเลือก “กลาวคือ การคัดเลือกโดยใชขอสอบที่ขาดความเที่ยงตรงเปนเครื่องมือในการวัด.. ใชวิธี
สอบความรูในองคประกอบดานเนื้อหาวิชาที่เรียนเพียงอยางเดียว โดยมิไดคํานึงถึงองคประกอบ
ดานอืน่ ซึง่ การสอบเชนนี้ทําใหเด็กที่มีฐานะดีมักจะไดเปรียบกวา เพราะไดรับการสนับสนุนและ
ไดประสบการณจากครอบครัวมากกวา ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีวัสดุอุปกรณ
การศึกษา และมีครูที่มีคุณวุฒิดีกวาเด็กที่มีฐานะยากจน…” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 2517 : 54) และ “…แมวา จะมีมหาวิทยาลัยจัดตั้งอยูในตางจังหวัด แตสถาบัน
อุดมศึกษาเหลานั้นก็ใชวิธีการสอบคัดเลือกแบบรวม ฉะนั้นโอกาสที่จะเขาเรียนของชาวชนบท
หรือผูม ีฐานะยากจนจึงมีอยูนอย…” (คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 2517 :
76)
4. ความไมเปนธรรมในระบบการอุดมศึกษาในปจจุบัน
ในการจั ด การศึ ก ษา ไม ว  า จะเป น ระดั บ หรื อ ประเภทใด มี ป  ญ หาพื้ น ฐาน
ที่สําคัญ ซึ่งจักตองตัดสินใจอยู 3 ประการ กลาวคือ ประการแรก เราจะจัดการศึกษาอะไร
ประการที่สอง เราจะจัดการศึกษาอยางไร ประการที่สาม เราจะจัดการศึกษาเพื่อใคร หากเรา
ตองการปฏิรูปการอุดมศึกษา เราจําเปนที่จะตองหาคําตอบคําถามพื้นฐานทั้งสามนี้ บทความ
เรือ่ งนีไ้ มมเี จตนารมณที่จะหาคําตอบคําถามพื้นฐานสองประการแรก
ในการพิจารณาถึงปญหาความเปนธรรมในการจัดการอุดมศึกษาของรัฐบาล
มีปญ
 หาพืน้ ฐานสามขอที่เราจักตองหาคําตอบ กลาวคือ ประการที่แรก รัฐบาลจัดการอุดมศึกษา
เพือ่ ใคร และประโยชนจากการอุดมศึกษาของรัฐตกแกผูใดบาง ประการที่สอง ใครเปนผูรับภาระ
ตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และประการที่สาม ใครควรจะเปนผูรับภาระตนทุน
ในการจัดการอุดมศึกษา
4.1 รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร
เราจะแยกประเด็นปญหาที่วา รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร ออกเปน 2
ประเด็นใหญๆ คือ ประเด็นแรก ตามขอเท็จจริงในปจจุบัน รัฐบาลจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร
ประเด็นที่สอง รัฐบาลควรจะจัดการอุดมศึกษาเพื่อใคร
เราไดชี้ให เ ห็ น โดยอาศัยประจัก ษพยานขอเท็จจริงพอสมควรวา ตามสภาพ
ที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐบาลมุงจัดการศึกษาเพื่อชนกลุมนอย การรับบริการอุดมศึกษาจําเปน
ต อ งมี ร ายจ า ย ซึ่ ง อยู  ใ นระดั บ สู ง กว า ที่ ผู  มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ อั น ยากจนจะสามารถเสียได
ผูท มี่ อี ภิสทิ ธิ์ในการเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสวนใหญ จึงเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีและอาศัยอยูในภาคตัวเมืองเปนสํ าคัญ จากการสอบถามผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
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ในปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17 ปรากฏวา มีประมาณรอยละ 42.36 ถึงรอยละ 46.67
ทีบ่ ดิ ามารดามีภมู ลิ าเนาอยู
ํ
ในกรุงเทพ-ธนบุรี (ดูตารางที่ 10) และในจํานวนนี้มากกวาครึ่งหนึ่ง
ที่บิดามารดามีอาชีพคาขายและรับราชการ แตมีเพียงรอยละ 5-6 เทานั้นที่บิดามารดามีอาชีพ
ทางเกษตรกรรม (ดูตารางที่ 11)
ถาหากเราจะถามตอไปวา ประโยชนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใคร เราก็คง
จะไดคําตอบวา ประโยชนโดยตรง (Direct Benefit) จากการจัดการอุดมศึกษาตกแกผูที่สอบเขา
สถาบันอุดมศึกษาได ประโยชนดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของความรูและทักษะที่ไดรับเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีผลตอรายไดที่จะไดรับในอนาคต แตดังไดกลาวแลววา ผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาไดนั้น
สวนใหญเปนผูที่มีฐานะเศรษฐกิจดี การจัดการอุดมศึกษาในปจจุบันจึงไมมีสวนเอื้ออํ านวย
ใหการกระจายรายได ป ระชาชาติเ ปนธรรมมากขึ้น และอาจมีสวนทํ าใหการกระจายรายได
ประชาชาติเลวรายลง สวนประโยชนโดยออม (Indirect Benefit) จากการจัดการอุดมศึกษา
ตกแกสังคม โดยสวนรวมสถาบันอุดมศึกษาอาจมีกิจกรรมบางประเภทที่เปนประโยชนตอสังคม
โดยสวนรวม ดังเชน การอบรมกรรมกรและการอบรมครูมัธยมในบางสาขาวิชา นอกจากนี้
งานวิจัยและความกาวหนาทางวิชาการอันเกิดจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชน
ภายนอก (Positive Externalities) แกสังคมดวย (Friedman 1962)อยางไรก็ตาม เริ่มมีผูสงสัย
กันวาการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีนั้น
ไมนาจะกอประโยชนภายนอกแกสังคมได (Hansen 1970) นายมิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตร
ผู  นํ าแห ง สํ านั ก ชิ ค าโกชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ในเวลาที่ ก ล า วอ า งถึ ง ประโยชน ที่ สั ง คมได รั บ จากการ
จัดการศึกษานั้น ผูกลาวอางมักจะมิไดพิจารณาถึงผลในทางลบที่การศึกษากอใหเกิดขึ้นแกสังคม
(Negative External Effects) (Friedman 1968) ตัวอยางของความขอนี้ก็คือ หากการจัดการ
อุ ด มศึ ก ษาให ป ระโยชน โ ดยตรงแก ผู  ที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี อาจมี ผ ลทํ าให ก ารกระจาย
รายไดประชาชาติไมเปนธรรมมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมาธิการคารเนกี้วาดวย
การอุดมศึกษาพิจารณาถึงประโยชนและภาระรายจายในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐ
อเมริกาไดลงมติวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกอประโยชนแกสังคม (Carnegie Commission
on Higher Education 1973 : 79-81) พรอมทัง้ ชี้ใหเห็นประโยชนประเภทตางๆ ดังนี้
1) การอุ ด มศึ ก ษาอาจมี ส  ว นช ว ยยกมาตรฐานการครองชี พ ของประชาชน
ในประเทศ ดังเชนความกาวหนาแหงวิทยาการ และผลการวิจัยที่ทํากันในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจ
มีประโยชนในการเอื้ออํานวยใหประชาราษฎรมีความอยูดีกินดีขึ้น ตัวอยางของความขอนี้ไดแก
ความรูและผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและดานเกษตรศาสตร ทํานองเดียวกัน
การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของนักศึกษาระดับนี้ กลาวอีก
นัยหนึ่ง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาจกอประโยชนดานการจัดสรรทรัพยากร (Allocative
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Benefit) ในแงที่วา การอุดมศึกษาอาจชวยใหความสามารถในการตัดสินใจเพื่อการตางๆ
ความสามารถในการประเมินผลดีผลเสียอันเกิดจากพฤติกรรมประเภทตางๆ และความสามารถ
ในการเลือกปฏิบัติการดีขึ้น
2) การอุดมศึกษาอาจมีสวนชวยใหสังคมดํ ารงอยูไดดีขึ้น เพราะอาจมีสวน
ชวยสรางทัศนคติและคานิยมของมวลนักศึกษาไปในทางที่จักสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
กลมกลืนมากขึน้ มหาวิทยาลัยนอกจากจะเปนแหลงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและความคิด
เห็นแลว ยังเปนแหลงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และกระตุนสํานึกทางการเมือง อันจักชวยให
กระบวนการประชาธิปไตยทางการเมืองดํารงอยูได
3) การอุดมศึกษาอาจกอผลแกเพื่อนบาน (Neighbourhood Effect) มนุษยทุก
คนยอมตองการอยูรวมกัน เพื่อนบานที่ดีและเพื่อนบานที่มีการศึกษาอาจชวยใหคนในละแวก
บานเดียวกันใจกวางและยินดีรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน อาจชวยแนะนํ าโภชนาการ
ที่ถูกหลักอันเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยแหงรางกาย และอาจชวยกระตุนใหมีสํานึกแหงการ
เสียสละเพื่อชุมชนมากขึ้น
อยางไรก็ตาม นายมารก เบลา พบวา การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยกอประโยชนแกสังคมนอยมาก อัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับ (Social Rate of Return) จาก
การจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอยกวาระดับการศึกษาอื่นๆ ดังพิจารณาไดจากตารางที่ 12
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ป ญ หาที่ ว  า รั ฐ บาลควรจะจั ดการศึก ษาอุ ดมศึก ษาเพื่ อใคร
ปญหาดังกลาวนี้เปนขอถกเถียงที่มีประวัติอันยาวนาน8 โดยทั่วไป เราอาจจําแนกความเห็น
ในเรือ่ งนีอ้ อกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่ง ซึ่งเรียกวา Selectivists มีความเห็นวา รัฐบาลควรจัดสรร
บริการสาธารณะเพื่อคนจนบางคน สวนอีกฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา Universalists มีความเห็นวา รัฐ
บาลควรจัดสรรบริการสาธารณะเพื่อคนทุกคน วาจํ าเพาะบริการการอุดมศึกษา ขอถกเถียง
ในเรือ่ งนี้ก็คือ ขอถกเถียงระหวางกลุม การศึกษาเพื่อมวลชน กับ กลุม การศึกษาเพื่อชนกลุมนอย
อยางไรก็ตาม ความจํากัดของทรัพยากรและความแตกตางดานสติปญญาระหวางปวงชน ทําให
การจัดการศึกษาระดับนี้ไมอาจเปนการจัดการศึกษาเพื่อมวลชนได แตถึงกระนั้นก็ดี รัฐบาล
ก็ยังอาจจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ‘เพื่อมวลชน’ ตามความหมายอยางเคยได กลาวคือ
รัฐบาลจะตองจัดสรรโอกาสในการศึกษาแกมวลชนโดยทัดเทียมกัน และโดยมิใหความแตกตาง
ในด า นฐานะทางเศรษฐกิ จ เป น ข อ จํ ากั ด ยิ่ ง ถ า หากต อ งการใช ก ารศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ
ในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมดวยแลว รัฐบาลจะตองถือคติที่วา ‘ใครเกิดมามีนอย
รัฐจักตองหยิบยื่นใหมาก’
8

ขอถกเถียงโดยทั่วไป ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2519) และ Seldon and Gray (1967)
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4.2 ใครเปนผูร ับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เราจําเปนตอง
ทราบตนทุนการผลิตบริการอุดมศึกษา โดยทั่วไป เราอาจจําแนกตนทุนการผลิตบริการอุดมศึกษา
ไดหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวเพียง 2 วิธี คือ
(ก) การจํ าแนกรายจายของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติงาน (Programme
Classification) ตามวิธกี ารงบประมาณในปจจุบัน เราจําแนกรายจายตามแผนปฏิบัติงาน 2 แผน
ใหญๆ คือ แผนงานบริหารทั่วไป กับแผนงานผลิตบัณฑิตและการวิจัย รายจายตามแผนงาน
บริหารทั่วไป ไดแก รายจายในการบริหารมหาวิทยาลัย สวนรายจายตามแผนงานผลิตบัณฑิต
และการวิจัย ไดแก รายจายของคณะและแผนกวิชาตางๆในมหาวิทยาลัย การจําแนกรายจาย
วิธีนี้ไมสูเปนประโยชนตอการศึกษาภาระตนทุนการผลิตเทาใดนัก เพราะถึงจะเปนรายจาย
ในการบริหาร ซึ่งมิใชรายจายในการผลิตบัณฑิตโดยตรง แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวา รายจาย
ดังกลาวนี้มิใชสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตบัณฑิต
(ข) การจําแนกรายจายตามลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic Classification)
ตามวิธนี เี้ ราแยกรายจายของมหาวิทยาลัยออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ รายจายในการดําเนินงาน
(Current Expenditure) กับรายจายในการลงทุน (Capital Expenditure) รายจายในการ
ดําเนินงาน ไดแก เงินเดือนและคาจาง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ ฯลฯ สวนรายจายในการ
ลงทุน ไดแก คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอาทิ โดยทั่วไปรายจายประเภทแรก
มักจะเพิ่มขึ้นคอนขางคงตัว เวนแตจะมีการขยายงานดวยการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น หรือจาง
อาจารยประจําเพิ่มขึ้นอยางขนานใหญ สวนรายจายประเภทหลังมักมีคาไมแนนอน กลาวคือ
ในปทมี่ กี ารกอสรางมาก รายจายประเภทนี้จะสูง สวนในปที่มีการกอสรางนอย รายจายประเภทนี้
จะตํ่ า ความยากลํ าบากในการวิเคราะหตนทุนการผลิตของการศึกษาจึงขึ้นอยูที่การประมาณ
รายจายในการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากตึกอาคารก็ดี หรืออุปกรณการศึกษาก็ดี มีอายุการใชงาน
หลายป รายจายในการสรางตึกในปหนึ่งปใด ไมอาจถือไดวาเปนตนทุนการผลิตในปนั้นเพียง
ปเดียว
ในการคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ย (Average Cost) นอกจากจะตองทราบตนทุนรวม
(Total Cost) แลว ยังจะตองทราบปริมาณการผลิตอีกดวย แตลักษณะของบริการการศึกษา
ทํ าใหยากที่จะวัดปริมาณได บริการการศึกษาไมเหมือนกับสินคาและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถ
วั ด ปริ ม าณได โ ดยง า ย นั ก เศรษฐศาสตร มั ก จะหลี ก เลี่ ย งป ญ หานี้ ด ว ยการวั ด ‘ปริ ม าณ’
ของบริการการศึกษาจากจํานวนนักเรียนนักศึกษา และคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยจากรายจายดาน
การศึกษาตอนักศึกษาหนึ่งคน (Expenditure per Student) การคํานวณดังกลาวนี้อาจทําได
อยางนอย 2 วิธี คือ

190
วิธีแรก โดยการคํานวณรายจายในการดําเนินการตอหัว (Current Expenditure
per Student) คาเชาตอหัว (Rent per Student) หรือรายจายดานทุนตอหัว (Capital
Expenditure per Student) คาเชาตอหัวหรือรายจายดานทุนตอหัวดังกลาวนี้ คํ านวณ
โดยถือเสมือนหนึง่ วา หากนําตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหเชา จะไดคาเชา
ปละเทาใด คาเชาเหลานี้อาจถือไดวาเปนรายจายดานทุนประจําปของมหาวิทยาลัย แตในโลก
แหงความเปนจริงตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาไดมีการเชาหรือใหเชา
แตประการใดไม ดังนั้น เราจึงไมอาจทราบ ’คาเชา’ ตอปที่แทจริงได อยางไรก็ตาม เราอาจ
แกปญหานี้ดวยการหันมาคํ านวณคาเสื่อมราคาของตึกอาคารและอุปกรณการศึกษาประจํ าป
และดอกเบี้ยอันพึงได (Foregone Interest) จากการนําทุนไปใหกูแทนที่จะนําไปสรางตึกอาคาร
หรือซือ้ อุปกรณตางๆ คาเชาประจําปของตึกอาคาร และอุปกรณการศึกษา (Imputed Annual
Rent) อาจคํานวณจากสูตรตอไปนี้
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ดังนี้ เราจะเห็นไดวา เราจะทราบคาเสื่อมราคาก็ตอเมื่อเราทราบสภาพของทุน (เชน ตึกอาคาร
เรียน หองสมุด หอพัก หองทดลอง เครื่องคํานวณ ฯลฯ) และอายุการใชงาน (Useful Life)
ของ “ทุน” นั้น ตราบเทาที่ยังไมมีการศึกษาเรื่องนี้ในระดับเศรษฐศาสตรจุลภาคโดยละเอียดแลว
ยอมเปนการยากลําบากที่จะคํานวณตนทุนของบริการการศึกษา9 อยางไรก็ตาม นายมารก เบลา
ไดอาศัยวิธีการวิเคราะหดังพรรณนามาขางตนนี้ในการคํานวณตนทุนถัวเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในประเทศไทย ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 13
วิ ธี ที่ ส อง โดยการคํ านวณรายจ า ยถั ว เฉลี่ ย ต อ นั ก ศึ ก ษาหนึ่ ง คน นอกจาก
การถัวเฉลี่ยจํ านวนนักศึกษาแลว ยังถัวเฉลี่ยตามชวงเวลาอีกดวย การคํานวณตามวิธีนี้โดย
ทฤษฎีแลวมีขอบกพรองมากกวาวิธีแรก เพราะถาหากชวงเวลาที่เลือกคํ านวณเปนชวงเวลา
ที่มีการกอสรางมาก รายจายดานทุนตอหัวก็จะมีคาสูงกวาปกติ แมวาการถัวเฉลี่ยตามชวงเวลา
จะดีกวาการคํ านวณตัวเลขในปหนึ่งปใดเพียงปเดียวก็ตาม แตการขาดขอมูลเกี่ยวกับสภาพ
9

ตัวอยางของการวิเคราะหเรื่องนี้ ดู Reiff (1972)
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และอายุการใชงานของตัวอาคารและอุปกรณการศึกษา ทําใหการคํานวณตามวิธีแรกยังตองเลือก
ใชตัวเลขรายจายในการดํ าเนินงานในปหนึ่งใดเปนเกณฑ10 หากปที่เลือกใชบังเอิญเปนปที่มี
รายจายประเภทนี้สูงผิดปกติ ตัวเลขตนทุนถัวเฉลี่ยที่ไดก็จะมีคาสูงกวาปกติดวย นอกจากนี้
การเปลี่ย นแปลงราคาวัสดุก  อสร า งและอุ ปกรณการศึ ก ษาก็มีผลทํ าใหตัวเลขตน ทุ น ถัว เฉลี่ย
ที่คํานวณไวคลาดเคลื่อนตามไปดวย ขอบกพรองเหลานี้ยังคงปรากฏอยูในการคํานวณตามวิธี
ทีส่ อง แตการคํานวณตามวิธีหลังนี้งายกวาวิธีแรก
ตัวเลขรายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคนจําแนกตามมหาวิทยาลัย ถัวเฉลี่ย
ระหวาง ป 2510-2515 ปรากฏในตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับตารางที่ 13 เราจะเห็นไดวา
มีคาแตกตางกันเปนอันมาก สวนหนึ่งเปนเพราะรายจายในการดําเนินงานตามที่ปรากฏในตาราง
ที่ 13 นั้นเปนตัวเลขของปงบประมาณ 2511 เพียงปเดียว แตนับตั้งแตป 2511 เปนตนมา
รายจายรายการนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด นอกจากนี้ คาเสื่อมราคาและคาเชาอันพึงได
ประจําปตามทีป่ รากฏในตารางที่ 13 ยังมีคาตํ่ากวาที่เปนจริง เพราะนับแตป 2511 เปนตนมา
มหาวิทยาลัยตางๆก็มี ‘ทุน’ เพิม่ ขึน้ หากจะนําตัวเลขตามที่ปรากฏในตารางที่ 13 มาใช จึงจําเปน
ตองมีการปรับตัวเลขเหลานี้ แตการขาดขอมูลทํ าใหไมอาจปรับตัวเลขในตารางที่ 13 ได
เราจึงจะใชตัวเลขในตารางที่ 14 ไปพลางกอน ขอที่พึงสังวรก็คือ ตัวเลขรายจายของรัฐบาล
ตอนักศึกษาหนึ่งคนตามที่ปรากฏในตารางที่ 14 นั้นเปนเพียง ประมาณการ ของตนทุนถัวเฉลี่ย
เทานัน้ ทั้งนี้ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก ตั ว เลขรายจ า ยของมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆเป น ตั ว เลขที่ ป รากฏใน
งบประมาณแผนดินปตางๆ รายจายที่แทจริง (Actual Expenditure) อาจตํากว
่ าที่กําหนดไวใน
งบประมาณแผนดินได โดยเหตุที่ยังไมมีการตีพิมพสถิติของทางราชการเกี่ยวกับรายจายที่แทจริง
อยางละเอียด11 ทําใหยากลําบากที่จะคํานวณได อยางไรก็ตาม ระเบียบวิธีทางดานงบประมาณ
อนุโลมใหมีการใชจายขามปได รายจายที่แทจริงจึงแตกตางจากงบประมาณรายจายที่กําหนดไว
ไมสูมากนัก
ประการที่สอง ตัวเลขรายจายตอหัวอาจสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยที่แทจริง เพราะ
มหาวิทยาลัยมิไดมีกิจกรรมเฉพาะแตการผลิตบัณฑิตเทานั้น หากทวายังมีกิจกรรมดานการวิจัย
และการบริการสังคมอีกดวย ตัวอยางเชน หองสมุดของมหาวิทยาลัยบางแหงเปดโอกาสให
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ขอใหสังเกตวา ตัวเลขรายจายในการดําเนินงานที่นายมารก เบลา ใชคํานวณเปนตัวเลขของป 2511
เพียงปเดียว
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ตัวเลขรายจายจริง ซึ่งตีพิมพในรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทยเปนตัวเลขราย
จายจําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ มิไดระบุยอยถึงรายจายที่แทจริงของหนวยราชการตางๆ
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ประชาชนเขาไปใช รายจายในการดําเนินงานของหองสมุดจะถือเปนตนทุนในการผลิตบัณฑิต
เพียงอยางเดียวยอมไมถูกตอง แตเราก็ยากที่จะระบุไดวา รายจายในการดําเนินงานของหองสมุด
สัดสวนเทาใด ถือเปนตนทุนในการผลิตบัณฑิต นอกจากนี้ ระบบการทําบัญชีของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในปจจุบันก็ไมเอื้ออํานวยใหการวิเคราะหเรื่องนี้เปนไปได
ประการที่ ส าม การใช วิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ตั ว เลขรายจ า ยในการลงทุ น (Capital
Expenditure) ยังคงทําใหผลที่ไดสูงกวาที่ควรจะเปน หากชวงเวลาที่เลือกถัวเฉลี่ยเปนชวงเวลา
ทีม่ กี ารกอสรางมาก ตัวอยางที่เห็นชัดเจนก็คือ กรณีของมหาวิทยาลัยขอนแกนและมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
ประการที่สี่ มหาวิทยาลัยตางๆมักจะมีรายไดพิเศษ เชน คาเลาเรียนและคา
ธรรมเนียมการศึกษา คาเชาอาคารและที่ดิน เงินผลประโยชนตางๆ เงินอุดหนุนและเงินบริจาค
เอกชน ฯลฯ รายไดพิเศษเหลานี้เปนแหลงเงินทุนที่มหาวิทยาลัยสามารถนําไปจับจายใชสอยได
และตามปกติมหาวิทยาลัยตางๆมักจะนํ างบรายไดพิเศษไปจับจายใชสอยเสมอ ดังนั้นหาก
ไมนํารายจายจากงบรายไดดังกลาวนี้ไปคํานวณดวย ตัวเลขรายจายตอหัวอาจจะตํ่ากวาที่ควร
จะเปน อยางไรก็ตาม ขอมูลเกี่ยวกับรายไดนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งตีพิมพ
ใน รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ประจําปตางๆของคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติและทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นเปนตัวเลขที่คอนขางจะไมสมบูรณ เพราะ
ไมเพียงแตตวั เลขบางรายการของมหาวิทยาลัยบางแหงจะขาดหายไปในบางปเทานั้น ตัวเลขของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ยงั ตํ่าอยางไมนาเชื่ออีกดวย ทําใหชวนเขาใจวา มหาวิทยาลัยบางแหง
คงมิ ไ ด ร ายงานเงิ น ผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ ในแต ล ะป อ ย า งเที่ ย งตรง เพื่ อ ประโยชน ใ นการขอ
งบประมาณจากรัฐ รายรับนอกงบประมาณรายการที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ก็คือ
รายรับทีไ่ ดจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ ซึง่ ตามสถิติระหวางป 25102515 ถัวเฉลีย่ แลวมีมูลคาประมาณรอยละ 53.31 ของรายรับนอกงบประมาณทั้งหมด รองลงมา
ไดแก เงินผลประโยชนจากคาเชาอาคารและที่ดิน และอื่นๆ ซึ่งมีมูลคาประมาณรอยละ 19.60
ระหวางชวงเวลาเดียวกัน
เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบรายรับของมหาวิทยาลัยจากแหลงตางๆ ระหวางป
2510-2515 ปรากฏวา สถาบันอุดมศึกษา 10 แหงพึ่งรายรับจากงบประมาณแผนดินถึง
รอยละ 93.62 รองลงมาไดแก รายรับจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ
ซึ่ ง ในช ว งเวลาดั ง กล า วมี มู ล ค า ประมาณร อ ยละ 4.61 ของรายรั บ รวม ส ว นรายรั บ จาก
เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุน และเงินบริจาคมีความสําคัญนอยมาก รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 15
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ในการคํ านวณรายจายของรัฐบาลตอหัวสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ
นอกเหนือจากขอบกพรองดังที่พรรณนามาแลว เราตองทราบวา มหาวิทยาลัยตางๆไดนําเงิน
รายได พิเศษไปใช จา ยจริ ง ๆเทา ใด แตเ ปน ที่น า เสีย ดายวา ยังไม มีก ารเก็บขอมูลในเรื่องนี้
อยางเปนระบบ ขอมูลที่คนไดมีเฉพาะปการศึกษา 2509 ซึ่งปรากฏวา สถาบันอุดมศึกษา 10 แหง
ไดนําเงินไดพิเศษนอกงบประมาณไปใชจายในกิจการของมหาวิทยาลัย มีมูลคาคิดเปนรอยละ
49.55 ของเงินรายไดพิเศษในปนั้น แตอัตราสวนดังกลาวนี้นาจะมิไดมีคาคงที่ทุกป เพราะขึ้นอยู
กับความจําเปนในการใชเงินของแตละมหาวิทยาลัยในแตละป ดังนั้นจึงยากลําบากที่จะคํานวณ
รายจายตอหัวไดอยางเที่ยงตรง เราจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ดวยการคํ านวณรายจายตอหัวขั้นสูง
กับรายจายตอหัวขั้นตํ่า (ดูตารางที่ 16) รายจายตอหัวขั้นตํ่ากําหนดโดยคาเฉลี่ยของรายจายตาม
ที่กํ าหนดโดยงบประมาณแผนดิน สวนรายจายตอหัวขั้นสูงไดรวมคาเฉลี่ยของงบรายไดพิเศษ
เฉพาะรายการคาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาหอพัก โดยมิไดรวมงบเงินอุดหนุน
เงินบริจาค และงบเงินผลประโยชนตางๆของมหาวิทยาลัย แตถึงกระนั้นก็ตาม ตัวเลขรายจาย
ตอหัวขั้นตํ่ าก็ยังอาจสูงเกินไปสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีการใชจายดานทุนมากผิดปกติ (ดังเชน
ขอนแกน และสงขลา เปนอาทิ) ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สวนตัวเลขรายจายตอหัวขั้นสูง
ทีค่ านวณได
ํ
กอ็ าจตํากว
่ าที่เปนจริงสําหรับบางมหาวิทยาลัย หากมีการนํางบรายไดพิเศษ (ซึ่งรวม
ทัง้ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย) มาใชเกือบหมด แตโดยทั่วไปจะไมเปนเชนนั้น
ในการตอบคําถามที่วา ใครเปนผูรับภาระตนทุนในการอุดมศึกษาในประเทศไทย
เราจะจําแนกผูรับภาระออกเปน 3 กลุม คือ
(ก) นักศึกษาหรือผูอุปการะ
(ข) ประชาชนผูเสียภาษีอากร
(ค) ประชาชนผูมีกุศลจิตบริจาคเงินใหมหาวิทยาลัย
ในการพิจ ารณาตน ทุน ในการศึ กษานั้น มีปจจัยตางๆอยางนอย 4 ปจจัย
ทีต่ อ งพิจารณา กลาวคือ ปจจัยแรก ไดแก ราคา (Nominal Price) ทีต่ อ งจายเพื่อเขาเรียน ซึ่งก็คือ
คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ปจจัยที่สอง ไดแก ตนทุนที่นักศึกษา
และผูปกครองตองควักกระเปาจาย (Out-of-pocket Cost) ซึง่ นอกจากประกอบดวยคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆแลว ยังประกอบดวยคาหนังสือและวัสดุอุปกรณการศึกษา คาเดินทาง
และคาครองชีพอื่นๆ ปจจัยที่สาม ไดแก เงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาล เงินบริจาค
ทีไ่ ดรบั จากสาธารณชน และภาษีที่มหาวิทยาลัย (เอกชน) ไดรับยกเวนไมตองเสีย และ ปจจัยที่สี่
ไดแก ตนทุนอันเกิดจากการเสียโอกาสในการทํ างานของนักศึกษา ซึ่งก็คือ รายไดอันพึงได
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หากนักศึกษาเลือกทํางานเมื่อจบมัธยมศึกษา แทนที่จะเลือกเรียนตอ ดังนั้นในการพิจารณาปญหา
ทีว่ า ภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษาตกแกใครนั้นจําตองคํานึงถึงปจจัยที่สี่นี้ดวย
การวิเคราะหภาระตนทุนในการจัดการศึกษา อาจทําได 2 วิธีดวยกัน คือ
(1) วิธกี ารคํานวณรายจายที่เปนตัวเงิน (Monetary Outlays) โดยคํานวณ
จากรายจายที่มีการใชจายจริงๆ และมิไดรวมคาเสียโอกาสอันเกิดจากการเลือกเรียนตอ แทนที่
จะเลือกทํางาน กลาวคือ คํานวณเฉพาะตนทุน 3 ประเภทแรก มิไดรวมตนทุนประเภทที่สี่ดังกลาว
ขางตน
(2) วิธีการคํานวณตนทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Cost) โดยคํานวณ
จากตนทุนทุกประเภท รวมทั้งคาเสียโอกาสจากการเลือกศึกษาตอ แทนที่จะเลือกทํางานดวย
ในรายงานเรื่อง The Rate of Return to Investment in Education in Thailand
(1971) นายมารก เบลา ไดคํานวณพบวาภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับตางๆเปนไปตาม
ตารางที่ 17
ตัวเลขในคอลัมนที่ 1 ซึ่งแสดงอัตราสวนระหวางตนทุนโดยตรงของเอกชน (Direct
Private Cost) กับตนทุนโดยตรงของสังคม (Direct Social Cost) ชีใ้ หเห็นวา นักเรียนนักศึกษา
ในประเทศไทยมิ ได เ สี ย ค า ใช จา ยเต็ม ตามตน ทุน รายจา ยตามงบประมาณของรั ฐ และมี ข อ
นาสังเกตวา อัตราสวนดังกลาวมีคาตํ่ าสุดสํ าหรับระดับอุดมศึกษา แสดงวา รัฐบาลไดให
เงินอุดหนุนอยางมาก ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษา รัฐบาลใหเงินอุดหนุนนอยที่สุด คอลัมนที่ 2
แสดงใหเห็นวา เงินไดอันพึงไดหากเลือกทํางานแทนที่จะเลือกเรียนตอ (Foregone Earnings)
ไมมีความสํ าคัญในฐานะที่เปนตนทุนทางเศรษฐกิจสํ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แตมี
ความสําคัญอยางมากสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยเหตุที่เราขาดขอมูลเกี่ยวกับอัตราคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดจนคาใชจายตางๆของนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย เราจึงเลือกวิเคราะหเฉพาะกรณีของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาระรายจายปรากฏในตารางที่ 18
เมือ่ พิจารณาภาระรายจายในรูปตัวเงินของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามที่
ปรากฏในตารางที่ 18 เราไดขอสรุปดังตอไปนี้
(ก) เมื่อรวมตนทุนการศึกษา ตนทุนในการผลิต และตนทุนในการรับบริการ
อุดมศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระรอยละ 50.07 ของ
ตนทุนถัวเฉลี่ย และประชาชนผูเสียภาษีอากรรับภาระรอยละ 49.60
(ข) เมื่อคิดเฉพาะตนทุนการผลิตบริการการศึกษา หากถือรายจายตอหัวขั้นตํ่า
(9,441 บาท ตอคนตอป) เปนตนทุนถัวเฉลี่ย การที่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจายคาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมการศึกษาถัวเฉลี่ยปละ 1,100 บาท แสดงวารับภาระเพียงรอยละ 11.65 ของ

195
ตนทุนถัวเฉลีย่ สวนที่เหลืออีกรอยละ 88.35 ตกเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป
แตถา หากถัวรายจายตอหัวขั้นสูง (9,950 บาท ตอคนตอป) เปนตนทุนถัวเฉลี่ย นิสิตหรือผูอุปการะ
รับภาระเพียงรอยละ 11.06 ของตนทุนถัวเฉลี่ย สวนที่เหลืออีกรอยละ 88.94 ตกเปนภาระของ
ประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป
(ค) สําหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เนื่องจากคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
มิไดแตกตางกันมากนัก หากเราถือรายจายของรัฐบาลตอหัวเปนตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย เราอาจ
สรุปไดวา มหาวิทยาลัยที่มีรายจายตอหัวสูงกวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดแก สงขลา มหิดล
ขอนแกน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศิลปกร เชียงใหม และเกษตรศาสตร) นักศึกษาหรือ
ผูอ ปุ การะรับภาระนอยกวารอยละ 11 ของตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย สวนมหาวิทยาลัยที่มีรายจาย
ของรัฐบาลตอหัวตํ่ ากวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดแก ธรรมศาสตร ศรีนครินทรวิโรฒ)
นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระมากกวารอยละ 11 ของตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย
ถาหากตองการวิเคราะหภาระตนทุนทางเศรษฐกิจ เราจํ าเปนตองทราบคา
เสียโอกาส (Opportunity Cost) ของนิสติ ซึง่ ไดแกรายไดอันพึงไดหากเลือกทํางานแทนที่จะเลือก
เรียน (Foregone Earnings) ในการคํานวณเรื่องนี้ เราจะยึดถืออัตราเงินเดือนในภาครัฐบาล
เปนเกณฑ โดยเริ่มตนจากเดือนละ 750 บาท และไดรบั เงินเดือนเพิ่มขึ้นปละ 50 บาท อัตราเงิน
เดือนในภาคเอกชนคงไมแตกตางไปจากนี้มากนัก ดังนั้น เงินไดอันพึงไดตลอดระยะเวลา 4 ป
ทีศ่ กึ ษาในสถาบันอุดมศึกษาจะเทากับ 39,600 บาท
เมื่อคํานวณภาระตนทุนทางเศรษฐกิจในการผลิตและในการรับบริการอุดมศึกษา
ของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปรากฏวา 67.16% ของตนทุนทางเศรษฐกิจตกเปนภาระ
ของนิสติ หรือผูอ ุปการะ สวนประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไปรับภาระ 32.63% เราจะเห็นไดวา
ตนทุนแหงการเสียโอกาส อันเกิดจากการเลือกเรียนตอแทนการทํางานหารายได มีความสําคัญ
อยางมากสําหรับการศึกษาระดับนี้ ดังจะเห็นไดวา เงินไดอันพึงไดมีมูลคาถึงรอยละ 36.52 ของ
ตนทุนทางเศรษฐกิจ (ดูตารางที่ 20)
ถ า เราสมมติ ว า นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆเสียคาเลาเรียน คาธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดจนคาใชจายสวนตัวเทากับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เราจะพบวา โดยเฉลี่ย
แลว สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 10 แหงที่กลาวถึงนี้ ประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไปรับภาระ
รอยละ 39.94 ของตนทุนทางเศรษฐกิจ และนักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระรอยละ 59.63
ของตนทุนทางเศรษฐกิจ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 21
เราอาจสรุปขออภิปรายทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดดังนี้
(ก) เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนในการผลิตบริการอุดมศึกษา ภาระสวนใหญ
กลาวคือ ประมาณรอยละ 89-92 ตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป ในกรณีของ
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิตหรือผูอุปการะรับภาระในรูปของคาเลาเรียนและคาธรรมเนียม
การศึกษาเพียงรอยละ 11.06 ถึงรอยละ 11.65 ของตนทุนการผลิต
(ข) เมื่อพิจารณารายจายในรูปตัวเงินทั้งของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษา
หรือผูอ ปุ การะ นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระเพียง 42-43% ของรายจายดังกลาว (กรณีของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 50.07%)
(ค) เมื่อพิจารณาตนทุนทางเศรษฐกิจทุกประเภทของการอุดมศึกษา ปรากฏวา
นักศึกษาหรือผูอุปการะรับภาระประมาณรอยละ 59.63 ของตนทุนทางเศรษฐกิจทั้งหมด กรณี
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัวเลขนี้เทากับ 67.18%
ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเปนที่เขาใจกันวา นักศึกษาหรือผูอุปการะ
เปนผูร บั ภาระทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดของตนทุนการผลิต เพราะวิทยาลัยเอกชนไมมีแหลงรายได
นอกจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาเทานั้น12 ความไมเปนธรรมในระบบ
อุดมศึกษาจึงเกิดขึ้นไมเฉพาะแตจากการที่ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมากเกินไป
เท า นั้ น หากทว า ยั ง เกิ ด จากการที่ รั ฐ ให ก ารอุ ด หนุ น เฉพาะนั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของรัฐ โดยไมเหลียวแลนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนอีกดวย นโยบายเชนนี้จักมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตรสนับสนุนก็ตอเมื่อประโยชนที่สังคมไดรับจากการจัดการศึกษาของรัฐกับของเอกชน
แตกตางกันอยางเดนชัด และตอเมื่อมีความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจระหวางนักศึกษา
ในสถาบันสองประเภทนี้อยางเดนชัด
4.2 ใครควรรับภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
ประเด็นที่วา การอุดมศึกษามีประโยชนตอสังคมหรือไมนั้น มีความสําคัญตอ
การกํ าหนดภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาที่วา ภาระตนทุน
ในการจัดการอุดมศึกษาควรจะตกแกผูใดนั้น ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรแตกแยกออกเปน 3
กลุมใหญๆ
กลุมที่หนึ่ง เห็นวา ประโยชนพื้นฐานของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตกเฉพาะ
แกตวั ผูเ รียนในรูปของความสามารถในการหาเงินไดที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นักศึกษาหรือผูปกครองจึง
ควรเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้ ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ คาเลาเรียน
และคาธรรมเนียมตางๆที่เรียกเก็บควรเทากับตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing)
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ในขณะนี้วิทยาลัยหอการคาเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมตางๆ ตกประมาณปละ 3,626.50 บาท
ซึ่งสามารถอยูได
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กลุมที่สอง เห็นวา การอุดมศึกษากอประโยชนแกสังคมเปนอันมาก ดังนั้น
สั ง คมกั บ นั ก ศึ ก ษาและผู  ป กครองจึ ง ควรร ว มรั บ ภาระต น ทุ น ในการผลิ ต บริ ก ารการศึ ก ษา
ระดับนี้ การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนใหเทากับหรือใกลเคียงกับตนทุนถัวเฉลี่ย นอกจากจะ
ไมเปนธรรมแกนักศึกษาและผูปกครองเทานั้น หากทวายังอาจมีผลใหการลงทุนในดานการ
อุ ด มศึ ก ษาน อ ยกว า ที่ ควรดว ย ขอ เสนอแนะทางนโยบายก็คือ คา เลา เรีย นที่เ รี ย กเก็ บ จาก
นักศึกษาหรือผูปกครองควรจะตํ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ย ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรใหเงินอุดหนุน
ในการจัดการศึกษาระดับนี้ ซึ่งเงินอุดหนุนดังกลาวนี้ยอมไดจากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน
แตสัดสวนของภาระรายจายระหวางนักศึกษา (หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือ ประชาชน
ผูเสียภาษีอากร) จะเปนเทาใดนั้นไมมีหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่จะกําหนดได จําเปนตอง
อาศัยวิจารณญาณสวนบุคคล
กลุมที่สาม มีความเห็นวา การอุดมศึกษาเปนประโยชนตอสังคมเปนอันมาก
ดังนัน้ สังคมควรรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเต็มที่ กลาวคือ ควรเปนการศึกษา
ชนิดใหเปลาหรือเกือบใหเปลา เพราะตัวนักศึกษาเองก็มีตนทุนแหงการเสียโอกาส (Opportunity
Cost) ทีต่ อ งเสียในรูปของรายไดอันพึงไดหากเลือกทํางานแทนที่จะเลือกเรียน
นอกจากความเห็น เกี่ย วกับการกระจายภาระตนทุนในการจัดการอุดมศึกษา
ของนักเศรษฐศาสตรสามกลุมขางตนนี้แลว ยังมีความเห็นอีกแนวหนึ่ง ซึ่งควรแกการพิจารณา
อยางยิง่ กลาวคือ ภาระตนทุนในการจัดการศึกษาไมวาจะเปนระดับใด ควรจะกระจายระหวาง
ชนตางรุน (Intergeneration Sharing of Costs) เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษา
ใหแกชนรุนหนึ่งนั้น มิไดจํากัดเฉพาะชนรุนนั้น หากทวาอาจสงผลถึงชนรุนตอมา (Pechman
1972) ดังนัน้ การกระจายภาระรายจายโดยพิจารณาเฉพาะสัดสวนของตนทุนที่นักเรียนนักศึกษา
(หรือผูปกครอง) กับสังคม (ซึ่งก็คือ ประชาชนผูเสียภาษีอากร) เปนผูรับภาระนั้น จึงมิใชวิธี
ทีถ่ กู ตอง แตควรพิจารณาสัดสวนของตนทุนที่ชนแตละรุนเปนผูรับภาระเปนสําคัญ การเก็บภาษี
อากรเพื่ อ หารายได ม าจั ดการศึ ก ษาควรเป น ไปในทางที่จ ะกระจายภาระภาษี ต ามความขอนี้
จึงจะถือไดวา เปนระบบภาษีที่ยุติธรรม ขอเสนอแนะทางนโยบายตามความเห็นในแนวนี้ สามารถ
จําแนกเปน 2 กลุมใหญๆ
กลุมที่หนึ่ง มีความเห็นวา ชนรุนนี้ (ซึ่งหมายถึง ผูใหญในรุนนี้) ควรเปนผูรับ
ภาระรายจายในการจัดการศึกษาสําหรับชนรุนตอไป (ซึ่งหมายถึง เด็กในรุนนี้) ผูใหญในรุนนี้
โดยทั่วไปแลวมีฐานะเปนทั้งผูปกครองนักเรียนและ/หรือนักศึกษา กับผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐ
หากผูใหญในรุนนี้รับภาระตนทุนในการจัดการศึกษา อุปถัมภคํ้าจุนเด็กในรุนนี้ เมื่อเด็กในรุนนี้
กลายเปนผูใ หญในชนรุนตอไป ก็จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กในรุนตอไป
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ดังนี้ ชนรุน ทีห่ นึง่ จะเปนผูรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษาสําหรับชนรุนที่สอง และชนรุนที่สอง
ก็รบั ภาระในการจัดการศึกษาสําหรับชนรุนที่สาม เปนเชนนี้เรื่อยไป
กลุมที่สอง มีความเห็นวา ชนแตละรุนควรรับภาระรายจายในการจัดการศึกษา
ของตนเอง แต รั ฐบาลควรจั ดสรรเงิ น กู ใหแกนั ก ศึก ษาอยา งพอเพี ย ง ทั้ง นี้เ พื่อให นัก ศึ ก ษา
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน
รัฐบาลเรียกเก็บเงินใหกูนั้นคืนดวยการเก็บภาษีอากรจากรายไดของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย
ภาษีอากรที่เก็บไดนี้จักไดนํ าไปจัดสรรเงินกูใหแกนักศึกษาในชนรุนตอไป รูปการณก็จะเปน
ดังนี้คือ รัฐบาลเรียกเก็บภาษีจากชนรุนกอน เพื่อนํามาจัดสรรเงินกูแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในชนรุนนี้ เมื่อนักศึกษาในชนรุนนี้สําเร็จการศึกษา และมีรายไดจากการทํางาน ก็ชําระเงินกู
คืนรัฐบาลดวยการเสียภาษีอากร ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บไดนี้ ก็จะนํ าไปใชจัดสรรเงินกูใหแก
นักศึกษาในชนรุนตอไป เปนดังนี้เรื่อยไป
5. ปฏิรูปอุดมศึกษา : ปญหาความเสมอภาคและปญหาความเปนธรรม
เราไดชี้ให เ ห็ น วา การลดความแตกต า งในด า นฐานะทางเศรษฐกิจ ระหวาง
ปวงชน เปนเงือ่ นไขอันจําเปนในการกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา ในการนี้
ไมเพียงแตจะตองมีการกระจายอํ านาจทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรมเทานั้น หากทวายังตอง
มี ก ารกระจายอํ านาจทางการเมื อ งโดยทั ด เที ย มกั น ด ว ย13 แต ก ารลดความแตกตา งในดา น
ฐานะทางเศรษฐกิจระหวางปวงชนถึงจะเปนเงื่อนไขที่จํ าเปน แตก็หาใชเงื่อนไขที่พอเพียงไม
จํ าเปนที่จักตองดํ าเนินมาตรการทางนโยบายอื่นๆควบคูกันไปดวย ขอที่พึงสังวรก็คือ ความ
เปนธรรมในโอกาสที่จะไดศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีความเสมอภาคในโอกาส
ที่จะศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแกไขปญหานี้ จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการ
ในทุกระดับและทุกขั้นตอนของการศึกษา มิใชมุงแกปญหาเพียงจุดหนึ่งจุดใดเทานั้น จากการ
วิ เ คราะห ส าเหตุ แ ห ง ความไม เ สมอภาคในโอกาสแห ง การศึ ก ษาข า งต น นี้ มี ข  อ เสนอแนะ
ทางนโยบายทีพ่ งึ พิจารณานอกเหนือจากการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม ดังนี้
(ก) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายดานการศึกษาของรัฐบาล
(ข) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือก
(ค) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเลาเรียน
(ง) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน
13
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5.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชจายของรัฐบาล
ความแตกต า งในด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพของบริ ก ารการศึ ก ษาระหว า ง
ภูมิภาคตางๆเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหเกิดความไมเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา
ดังนั้นจึงตองพยายามขจัดความแตกตางดังกลาวนี้ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได การใชจาย
ของรัฐบาลเพื่อจัดการศึกษาไมควรมุงเกื้อหนุนการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ตามนัยของ
เศรษฐศาสตรตะวันตก) แตควรมุงสงเสริมความเปนธรรมในสังคม ในการนี้จําเปนจะตองจัด
อันดับอาณาบริเวณหรือภูมิภาคที่ยังดอยพัฒนาทางดานการศึกษา (Educational Priority Areas)
ตามลํ าดับความขาดแคลนปริมาณและความดอยคุณภาพของการศึกษา ทองถิ่นหรือภูมิภาค
ทีบ่ ริการการศึกษายังมีความดอยพัฒนามาก รัฐบาลจะตองใหความสําคัญอันดับสูง ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความสมดุลทางดานปริมาณและคุณภาพของการศึกษาในภูมิภาคตางๆ
ในการจัดสรรงบประมารสํ าหรับการศึกษาระดับตางๆ ควรจะใหความสํ าคัญ
แกการประถมศึกษามากขึ้น เพราะถาหากยังมีประชากรในวัยเรียนจํ านวนมากไมอาจไดรับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา อันเนื่องจากโรงเรียนมีไมพอ ความไมเสมอภาคที่เกิดขึ้นในระดับ
ประถมศึ ก ษานี้ เ อง ย อ มส ง ผลไปสู  ค วามไม เ สมอภาคในการรั บ การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
การจั ด สรรงบประมาณสํ าหรั บ การประถมศึ ก ษาในสั ด ส ว นที่ สู ง ขึ้ น กว า ที่ เ ป น อยู  ใ นป จ จุ บั น
ไมเพียงแตจะมีขอสนับสนุนในแงของความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาเทานั้น หากทวา
ยังมีขอสนับสนุนในแงของสิทธิตามรัฐธรรมนูญและประโยชนที่สังคมไดรับอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจาก
การประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลจึงตองมีหนาที่ที่จักตองจัดสรรการศึกษา
ระดับนี้ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง ขณะเดียวกันประถมศึกษาก็เปนระดับการศึกษาที่ใหอัตรา
ผลตอบแทนแกสังคม (Social Rate of Return) สูงกวาการศึกษาระดับอื่นใด ดังทีน่ ายมารก เบลา
พบวา หากระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด ประโยชนที่สังคมไดรับจะยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น (ดูตาราง
ที่ 12)
5.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอบคัดเลือก
เรามักจะไดยินไดฟงขอโตแยงที่มักจะอางอิงกันเสมอวา จุดมุงหมายของการ
จัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอยูที่ ความเปนเลิศทางวิชาการ การคัดเลือกนักศึกษาเขา
มหาวิทยาลัยจึงควรเนนหนักทางดานความรูและสติปญญา และนักเรียนที่เรียนดีเทานั้นที่มีสิทธิ
อันชอบธรรมในการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ความเปนเลิศทางวิชาการ เปนวลีที่ฟงดูขลัง
แตไรความหมาย ในประเทศที่ยากจนดุจดังประเทศไทย การอบรมสั่งสอนวิชาการชนิดเลิศลอย
ย อมถือเปนสิ่งฟุมเฟอย หากวิชาการดังกลาวนั้นไมตรงตอประเด็นของปญหาในสังคมไทย
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และแททจี่ ริง ขอที่เราจักตองถามตัวเอง ก็คือ ความเปนเลิศทางวิชาการมีอยูจริงหรือในสถาบัน
อุดมศึกษาในปจจุบนั ในเมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมากยังขาดฉันทะทางวิชาการเชนนี้
การสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเท า ที่ เ ป น อยู  ใ นป จ จุ บั น
เนนถึงการทดสอบความรูและความจําเปนสําคัญ ขอบกพรองมิไดอยูที่การออกขอสอบแบบปรนัย
เทานั้น หากทวาในตัวขอสอบปรนัยนั้นเอง ยังเปนคําถามที่ตองตอบโดยอาศัยวิจารณญาณ
สวนบุคคล และยังเปนคําถามที่คําตอบที่ใหเลือกตอบขาดความรัดกุม เราไมอาจปฏิเสธไดวา
ความพยายามที่จะฉอฉลในระบบการคัดเลือกทั้งที่เกิดจากตัวผูเขาสอบและผูตรวจขอสอบยังคง
มีอยู ในทํานองเดียวกับที่เราไมอาจปฏิเสธไดวา อคติของผูสอบสัมภาษณในสวนที่เกี่ยวกับเพศ
เชื้อชาติ และทัศนคติของผูสมัครสอบยังมีสวนในการทํ าใหระบบการคัดเลือกนักศึกษาขาด
ความเปนธรรมเทาที่ควรจะเปน
เราไดชี้ใหเห็นถึงความไมเสมอภาคในโอกาสที่จะเขาสถาบันอุดมศึกษา ระหวาง
ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน และระหวางผูที่มีภูมิลํ าเนาแตกตางกัน การแกปญหา
ดังกลาวนี้ดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น
แตถึงกระนั้นก็ตามก็ยังอาจชวยใหความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาดีขึ้น ไมมากก็นอย
การเปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอบคั ด เลื อ กควรจะพิ จ ารณาทั้ ง การทดสอบความรู  แ ละสติ ป  ญ ญา และ
อัตราสวนจํานวนนักศึกษาที่ยากจนและที่มาจากภูมิภาคตางๆ
(ก ) การทดสอบความรู  แ ละสติ ป  ญ ญาไม ค วรยึ ด ถื อ ผลการสอบคั ด เลื อ ก
เขาสถาบันอุดมศึกษาเพียงอยางเดียว แตควรจะพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตัง้ แต ม.ศ. 1-5 โดยพิจารณาประกอบกับรายงานการศึกษาจากสถานศึกษาของผูสมัครสอบดวย
รายงานดั ง กล า วนี้ ค วรระบุ ถึ ง ความสํ านึ ก ต อ สั ง คมของตั ว ผู  ส มั ค รสอบดว ย สิ่ง ที่สัง คมไทย
ต อ งการในเวลานี้ มิ ใ ช ค นมี ค วามรู  แต เ ป น คนมี ค วามรู  ที่ พ ร อ มที่ จ ะเสี ย สละเพื่ อส ว นรวม
มหาวิทยาลัยจะยังไมไดทํ าหนาที่อันสมบูรณ หากบัณฑิตที่ผลิตไดยังคงมุงแสวงหาอภิสิทธิ์
จากความทุกขยากของคนสวนใหญ
(ข) มหาวิ ท ยาลั ย ควรจะรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าจากครอบครั ว ที่ ย ากจนในสั ด ส ว น
ที่ สูง ขึ้ น ขณะเดีย วกั น มหาวิ ท ยาลัย จัก ต อ งพรอมที่จะใหเงินอุดหนุนนแกนักศึกษาที่ยากจน
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ควรจะกํ าหนดสั ด ส ว นและจํ านวนนั ก ศึ ก ษาจากภู มิ ภ าคต า งๆ
เพื่อลดความไมเสมอภาคระหวางภูมิภาค ในการนี้มหาวิทยาลัยจํ าตองสงผูแทนออกไปสอบ
สัมภาษณ ในสภาพที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากภาคตัวเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เขตนครหลวงเชนทีเ่ ปนอยูนี้ ไมเปนที่นาประหลาดใจเลยวา บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตไดหายาก
ที่จะใฝฝนออกไปทํางานในภาคชนบท การเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกดังที่เสนอแนะนี้ แมจะ
ไมใหหลักประกันในเรื่องนี้ แตความเปนไปไดจะมีมากขึ้น ในระยะสัน้ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
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รับเขาอาจมี ‘คุณภาพ’ เลวลง หาก ‘คุณภาพ’ ในทีน่ หี้ มายถึงความรูที่ขอสอบคัดเลือกในปจจุบัน
มุง ถาม แตมหาวิทยาลัยก็อาจแกปญหาไดดวยการจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานในปที่หนึ่ง ในระยะยาว
ไมเพียงแตความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาอาจดีขึ้นเทานั้น หากทวาการเคลื่อนยายของ
ประชากรเขาสูเขตนครหลวงยังอาจลดลงได ไมมากก็นอย
5.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเลาเรียน
เราไดชี้ใหเห็นวา อัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บในสถาบันอุดมศึกษาตางๆนั้น
ยังตํากว
่ าตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก นโยบายเชนนี้เหมาะสมเพียงใด
วากันตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว หากตองการใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด
(Social Welfare Maximization) การกําหนดราคาบริการสาธารณะใดๆ ควรจะอยูในระดับที่
เทากับ ตนทุนการผลิตสวนเพิ่ม (Marginal-cost Pricing)14 หลักการดังกลาวนี้มีขอยุงยาก
ในทางปฏิบัติเปนอันมาก ไมเพียงแตความยากลํ าบากในการคํ านวณตนทุนสวนเพิ่มเทานั้น
หากยังมีปญหาพื้นฐานที่สําคัญอื่นๆ กลาวคือ ใน ประการแรก ตนทุนสวนเพิ่มที่ใชเปนหลัก
ในการกําหนดราคานั้นเปนตนทุนสวนเพิ่มระยะสั้น (Short-run Marginal Cost) หรือตนทุน
สวนเพิ่มระยะยาว (Long-run Marginal Cost) เนื่องจากอาจไมเทากันได นักเศรษฐศาสตร
บางทานเห็นวาควรเปนประการหลัง (Turvery 1969) ประการที่สอง การกําหนดราคาตามตนทุน
สวนเพิ่มจะทําใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด ก็ตอเมื่อโลกแหงความเปนจริงเปนโลกพระศรีอาริยใน
ทัศนะของนักเศรษฐศาสตรในสํ านักคลาสสิกและสํานักนีโอคลาสสิก กลาวคือ ทุกๆสวนของ
ระบบเศรษฐกิจจะตองมีการแขงขันอยางสมบูรณ (Perfect Competition) ไมมีอํานาจผูกขาด
แตประการใด และทุกขุมขนของระบบเศรษฐกิจจะตองกํ าหนดราคาสินคาและบริการตางๆ
ตามตนทุนสวนเพิ่ม สังคมจึงจะมีสวัสดิภาพสูงสุดได แตโดยที่โลกแหงความเปนจริงมิใชโลก
พระศรีอาริยในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรสํานักที่กลาวขางตน ถึงจะมีการกําหนดราคาสินคา
หรือบริการชนิดหนึ่งชนิดใดตามตนทุนสวนเพิ่ม ในขณะที่ยังมีสินคาและบริการอีกจํานวนมาก
ที่มิไดกํ าหนดราคาตามหลักนี้ สังคมก็หาไดมีสวัสดิภาพสูงสุดได ดวยเหตุนี้เองจึงกอใหเกิด
Second-Best Theorem ตามมา และผลก็คือขอเสนอแนะทางนโยบายยุงยากหยุมหยิมจนยาก
แกการนํามาปฏิบัติได15

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)
อันเนือ่ งมาจากการจัดการศึกษา และ (จะตอง) เทากับประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Benefit)
ทีน่ กั เรียนนักศึกษาไดรบั จากการศึกษาดวย คําวาตนทุนสุทธิในที่นี้ หมายถึง ตนทุนสวนเพิ่มใน
การผลิตลบดวยประโยชนสวนเพิ่มที่เกิดแกสังคม (Marginal External Benefits) ……" (Hansen
and Weisbrod 1969 : 90) แตเราจะเห็นไดวา หลักการที่เสนอนี้ยากแกการนํามาปฏิบัติอยางไร
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ป ญ หาพื้ น ฐานในทางปฏิ บั ติ ใ นการวั ด ต น ทุ น และประโยชน ที่ เ กิ ด แก
สั งคม ความยุงยากในการใชห ลักตนทุนสวนเพิ่ม ในการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนยังผลให
นั กเศรษฐศาสตรบางคนลงความเห็นวา อัตราคาเลาเรียนที่เรียกเก็บควรจะเทากับตนทุนสวน
ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินการสอน (Instructional-salary-cost Pricing) บาง หรือเทากับตนทุนในการ
ดําเนินงาน (Recurrent Cost) บาง
ถาหากเราเชื่อวา การอุดมศึกษามีประโยชนทั้งแกตัวนักศึกษาและผูปกครอง
และแกสงั คมโดยสวนรวม นักศึกษาหรือผูปกครองไมควรรับภาระตนทุนทั้งหมด กลาวอีกนัยหนึ่ง
คาเลาเรียนที่เรียกเก็บไมควรกําหนดเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (Full-cost Pricing) ภาระตนทุน
ในการจั ดการศึ ก ษาควรกระจายระหวา งนัก เรีย นหรือผู ปกครอง ซึ่งไดรับประโยชนโ ดยตรง
กับสังคมซึง่ ไดรับประโยชนโดยออม แตนักเรียนหรือผูปกครองควรรับภาระตนทุนในสัดสวนเทาใด
และสังคม (ซึ่งก็คือประชาชนผูเสียภาษีอากร) ควรรับภาระตนทุนในสัดสวนเทาใดนั้น ยังไมมี
หลักเกณฑที่จะนํามากําหนดในทางปฏิบัติได
การที่ ส ถาบัน อุดมศึก ษาในประเทศไทยเรีย กเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าๆนั้น
มักจะอางอิงถึงเหตุผลสําคัญอยางนอยสองประการ16 กลาวคือ
ประการแรก การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าจะชวยใหโอกาสในการรับบริการ
การศึกษาของประชาชนทัดเทียมกัน ขออางดังกลาวนี้ยากที่จะเชื่อถือได เพราะดังที่ไดชี้ใหเห็นวา
ความเสมอภาคในโอกาสที่จะรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการกระจาย
อํานาจทางการเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจอยางทัดเทียมกัน และประชาชนจักตองมีโอกาส
ในการรับการศึกษาระดับประถมและมัธยมอยางเสมอภาคกันดวย นอกจากนี้ เราไดชี้ใหเห็นวา
เมือ่ พิจารณาในแงของผูรับบริการการศึกษา รายจายในรูปของคาเลาเรียนมีความสําคัญนอยมาก
เมื่อเทียบกับคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) และคาใชจายอื่นๆอันเปนจําเปนแกการรับ

16

ขอถกเถียงในเรื่องนี้ ดู Hansen (1970 : 338-9)
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การศึกษา การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามากๆจึงมิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล
ในการกอใหเกิดความเปนธรรมในโอกาสแหงการศึกษา
ประการที่ ส อง เหตุผลในการสนับสนุน ให เ ก็ บคา เลาเรียนในอัตราตํ่ า ก็คือ
การอุดมศึ ก ษาก อประโยชนไมเฉพาะแตนักศึกษาหรือผูปกครอง หากทวายังเปนประโยชน
ตอสังคมโดยสวนรวมดวย เหตุผลในขอนี้ยังไมมีประจักษพยานทางขอเท็จจริงที่จะสนับสนุน
แตถึงความขอนี้จะเปนจริง ก็เปนเพียงขอสนับสนุนใหเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ากวาตนทุน
ถัวเฉลีย่ เทานัน้ แตจะตํ่ากวาเทาใดนั้นไมมีหลักเกณฑในการกําหนด
มาตรการทางเศรษฐกิจที่ควรจะเลือกใชในการลดความไมเสมอภาคในโอกาส
แหงการศึกษา ควรจะเปนมาตรการทางดานเงินอุดหนุน (Subsidy) การเก็บคาเลาเรียนในอัตรา
ตําๆจากนั
่
กศึกษา โดยมิไดคํานึงถึงฐานะเศรษฐกิจของนักศึกษา มิใชมาตรการที่ทรงประสิทธิผล
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรจะขึ้นคาเลาเรียนใหสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน แตจะเปนเทาใดนั้น
ยอมขึน้ อยูก บั วิจารณญาณสวนบุคคล เปนตนวา อาจขึ้นคาเลาเรียนใหอยูในชวง 50% ถึง 75%
ของตนทุนถัวเฉลีย่ โดยมาตรการดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยจะไดพึ่งรายไดนอกงบประมาณมากขึ้น
และจะไดไมเบียดบังเงินจากงบประมาณแผนดิน เราจะตองยอมรับวา เงินทุกๆบาทที่สถาบัน
อุดมศึกษาไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินนั้น มีผลทําใหประชากรในวัยเรียนอีกมากหลาย
ขาดโอกาสในการรับการศึกษาแมแตในระดับประถมศึกษา หากโอกาสในการประถมศึกษายังขาด
ความเสมอภาคเชนนี้ ยอมปวยการที่จะมาพูดถึงความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา ดวยเหตุผล
เดียวกันนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีเงินผลประโยชนมาก ควรจะนําเงินผลประโยชนเหลานั้นมาใช
ไมควรปดบังตัวเลขเพียงเพื่อจะแบมือขอเงินจากงบประมาณแผนดินประจําป พฤติกรรมเชนนี้มี
ผลไมแตกตางจากการประกอบอาชญากรรมเทาใดนัก การขึ้นอัตราคาเลาเรียนไมเพียงแต
จะชวยผอนคลายปญหาความจํากัดของงบประมาณแผนดินเทานั้น หากทวายังชวยใหความเปน
ธรรมระหวางนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับนักศึกษาในวิทยาลัยเอกชนมีมากขึ้น
5.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุน (Subsidy Policy)
การเก็ บ ค า เล า เรี ย นในอั ต ราตํ่ าดั ง ที่ เ ป น อยู  ใ นป จ จุ บั น มี ส ภาพเสมื อ นหนึ่ ง
การใหเงินอุดหนุนแกผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได นโยบายการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง
เชนนี้ แทนที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น
กลับใหผลตรงกันขาม ในเมื่อผูที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได สวนใหญเปนผูที่มีฐานะเศรษฐกิจดี
และปานกลาง นโยบายดังกลาวจึงมีผลเทากับวารัฐบาล ใหเงินอุดหนุนแกผูที่ไมสมควรไดรับ
เงินอุดหนุน ดังนั้นนอกเหนือจากการขึ้นคาเลาเรียน รัฐบาลควรจะเปลี่ยนแปลงนโยบายในการ
ใหเงินอุดหนุน จากการใหเงินอุดหนุนแกนักศึกษาทุกคนที่เขามหาวิทยาลัยได มาเปนการเลือกให
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เงินอุดหนุนแกนกั ศึกษาทีอ่ ยูในเกณฑยากจน เงินอุดหนุนที่ใหควรมากพอที่จะจายเปนคาเลาเรียน
คาอุปกรณการศึกษา และคาครองชีพตางๆเปนอยางนอย
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ตารางที่ 1
คาใชจา ยเพื่อการศึกษาและเพื่อการครองชีพตอปตอคนของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จําแนกตามคณะ ปการศึกษา 2516
คณะ
สถาปตยกรรม
วิศวกรรมศาสตร
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
วิทยาศาสตร
รัฐศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
ครุศาสตร
แพทยศาสตร
นิเทศศาสตร
สัตวแพทยศาสตร
เศรษฐศาสตร
ทันตแพทยศาสตร
นิติศาสตร
เภสัชศาสตร
เฉลี่ยรวมทุกคณะ
ที่มา
หมายเหตุ

คาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาบํารุงกิจกรรมนิสิต

คาใชจายสวนตัว
ของนิสิต

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

1,100

10,890

10,990

คาใชจายรวม

ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2517) ตารางที่ 1 หนา 58
1) คาบํารุงกิจกรรมนิสิตปละ 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
จํานวนและอัตราสวนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จําแนกตามรายไดของบิดามารดา
ปการศึกษา 2515-2517
รายไดตอป
ตํ่ากวา 3,000

2515
จํานวน
%
0.37
5

2517
จํานวน
%
0.46
6

2518
จํานวน
%
0.59
8

รวม
จํานวน
%
0.47
19

3,000-5,999

6

0.44

6

0.46

9

0.65

21

0.52

6,000-8,999

50

3.71

49

3.74

42

3.04

141

3.49

9,000-11,999

50

3.71

49

3.74

43

3.11

142

3.51

12,000-14,999

56

4.15

53

4.05

49

3.54

158

3.41

15,000-17,999

56

4.15

53

4.05

49

3.54

158

3.91

18,000-23,999

218

16.16

195

14.89

263

19.02

676

16.72

24,000-29,999

68

5.04

66

5.04

59

4.22

193

4.77

30,000-25,999

233

17.27

258

19.69

248

17.93

739

18.28

36,000-47,999

169

12.53

140

17.56

151

10.92

460

10.38

48,000-59,999

199

14.75

194

14.81

201

14.53

594

14.70

60,000 ขึ้นไป

239

17.72

241

18.40

261

18.87

741

18.33

1,349

100.00

1,310

100.00

1,383

100.00

4,042

100.00

รวม
ที่มา

รายงานการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2515-2517
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ตารางที่ 3
จํานวนนิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จําแนกตามรายไดตอเดือนของบิดา มารดา และผูปกครอง
ปการศึกษา 2516
รายไดตอเดือน
(บาท)

มารดา
จํานวน
%
3.93
417

ผูปกครอง
จํานวน
%
2.26
240

ตํ่ากวา 500

จํานวน
172

%
1.62

500-1,000

461

4.38

795

7.50

589

5.56

1,000-2,000

1,538

14.51

1,420

13.39

2,308

21.77

2,000-3,000

1,488

14.03

977

9.21

2,050

19.33

3,000-4,000

1,212

11.43

578

5.45

1,440

3.58

4,000-5,000

833

7.86

320

3.02

933

8.80

5,000-6,000

698

6.58

192

1.81

699

6.59

6,000-7,000

410

3.87

93

0.88

396

3.73

7,000-8,000

424

4.00

93

0.88

427

4.03

มากกวา 8,000

1,008

9.51

307

2.90

1,059

9.99

ไมระบุ

2,359

22.25

5,411

51.03

462

4.36

10,603

100.00

12,422

100.00

10,603

100.00

รวม
ที่มา

บิดา

ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2517) หนา 105-107 ตารางที่ 46-48
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ตารางที่ 4
อัตราสวนจํานวนนักศึกษาที่ยากจนของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จําแนกตามรายไดตอปของผูปกครอง
(%)
เงินไดตอปของผูปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร

ตํ่ากวา 12,000

7.82%

7.99%

12,000-24,000

21.77%

24.54%

มากกวา 24,000

66.05%

67.46%

ที่มา
ตารางที่ 2 และ 3
หมายเหตุ
(1) ตัวเลขของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจากการสํารวจจํานวนนิสิตปริญญาตรี จําแนกตามเงินไดของผูปก
ครองในปการศึกษา 2516 สวนตัวเลขของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดจากการสํารวจนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง
ระหวางปการศึกษา 2515-2517
(2) มีนิสิตปริญญาตรีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวนรอยละ 4.36 ที่มิไดระบุรายไดของผูปกครอง

ตารางที่ 5
จํานวนนิสติ ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จําแนกตามปญหาดานการเงินของครอบครัว ปการศึกษา 2516
ปญหาดานการเงิน

จํานวน

%

296

2.38

มาก

1,170

9.42

ปานกลาง

4,824

38.83

นอย

1,833

14.76

นอยมาก

1,078

8.68

ไมมีเลย

1,511

12.16

ไมแจง

1,710

13.77

12,422

100.00

มากที่สุด

รวม
ที่มา

หนวยวิจัยสถาบัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอมูลเกี่ยวกับนิสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2516
หนา 42
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ตารางที่ 6
รายรับเพื่อการศึกษาและคาใชจายสวนตัวตอเดือน
ของนิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2516
คาใชจายตอเดือน (บาท)

%

61

0.58

100-200

808

7.62

200-300

989

9.33

300-400

1,885

17.78

400-500

2,176

20.52

500-600

1,567

14.78

600-700

1,019

9.61

700-800

662

6.24

800-900

509

4.80

มากกวา 900

829

7.82

98

0.92

10,603

100.00

ตํ่ากวา 100

ไมมีขอมูล
รวม
ที่มา

จํานวน

ชนิกา ศิลปอนันต และจุฑา ฉัตรคุปต รายงานการสํารวจและวิจัยคาใชจายสวนตัวของนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2517) หนา 101 ตารางที่ 42
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ตารางที่ 7
อัตราสวนของรายจายดานการศึกษาของรัฐบาล
และอัตราสวนของจํานวนนักเรียนจําแนกตาม
ระดับการศึกษา
ถัวเฉลี่ยป 2510-2515
(%)
อัตราสวนของรายจายดานการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

55.23

54.89

อัตราสวนของ
จํานวนนักเรียน
ปการศึกษา 2515
86.57

ระดับสูงกวาประถมศึกษา

38.67

38.03

13.43

6.10

7.08

-

รวม

100.00

100.00

ที่มา

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย

ระดับและประเภทของการศึกษา

การศึกษาอยางไมเปนทางการและอื่นๆ

คณะกรรมการการศึกษา

ธ.ป.ท.

100.00

ตารางที่ 8
ดัชนีรายจายตอหัวของการศึกษาระดับและประเภทตางๆ
เมือ่ เทียบกับรายจายตอหัวในระดับประถมศึกษาขององคการบริหาสวนจังหวัด
ประเภทและระดับการศึกษา

ดัชนีรายจายตอหัว

ประถมศึกษา
องคการบริหารสวนจังหวัด

1.0

เทศบาล

1.3

กระทรวงศึกษาธิการ

1.7

มัธยมศึกษาตอนตน

2.8

การฝกหัดครู

5.3

การอาชีวศึกษา

11.2

อุดมศึกษา

ที่มา

ศึกษาศาสตร

12.7

มนุษยศาสตร

14.6

แพทยศาสตร

49

นิโคลัส เบนเนตต “ทรัพยากรเพื่อขยาย ปฏิรูป และเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประเทศไทย”
(ตุลาคม-ธันวาคม 2517) หนา 43

วารสารศูนยศึกษา
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ตารางที่ 9
อัตราสวนจํานวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
จําแนกตามภูมิภาคที่จบ ม.ศ. 5
ปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17
ภาคที่จบ ม.ศ. 5

ปการศึกษา 2514-15

ปการศึกษา 2516-17

จํานวน

%

จํานวน

%

ภาคกลาง

8,243

78.89

8,163

79.27

(กรุงเทพ-ธนบุรี)

(7,940)

(75.70)

(7,890)

(76.62)

ภาคเหนือ

654

6.24

590

5.73

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

339

3.23

353

3.43

ภาคตะวันออก

373

3.56

284

2.76

ภาคใต

481

4.59

537

5.21

ภาคตะวันตก

348

3.32

338

3.28

ตางประเทศ

12

0.11

10

0.10

ไมไดบันทึก

39

0.37

23

0.22

10,489

100.00

10,298

100.00

รวม
ที่มา

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15 และ
ปการศึกษา 2516-17
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ตารางที่ 10
อัตราสวนจํานวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
จําแนกตามภูมิลําเนาของบิดามารดา
ปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17
ภูมิลําเนาของบิดามารดา
ภาคกลาง
(กรุงเทพ-ธนบุรี)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ตางประเทศ
ไมระบุ
รวม
ที่มา

ปการศึกษา 2514-15

ปการศึกษา 2516-17

จํานวน

%

จํานวน

%

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

10,489

100.00

10,298

100.00

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15
และปการศึกษา 2516-17

ตารางที่ 11
อัตราสวนจํานวนผูสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได
จําแนกตามอาชีพของบิดามารดา
ปการศึกษา 2514-15 และ 2516-17
อาชีพบิดามารดา
คาขาย
รับราชการ
เกษตรกรรม
รับจาง
อื่นๆ
ไมระบุ
รวม
ที่มา

ปการศึกษา 2514-15
จํานวน
5,601
2,529
616
989
668
86
10,489

%
53.40
24.11
5.87
9.43
6.37
0.82
100.00

ปการศึกษา 2516-17
จํานวน
5,508
2,285
532
1,249
510
214
10,298

ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รายงานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2514-15 และ
ปการศึกษา 2516-17

%
53.49
22.19
5.17
12.13
4.95
2.08
100.00
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ตารางที่ 12
อัตราผลตอบแทนที่ปจเจกชนและที่สังคมไดรับจากการ
จัดการศึกษาระดับและประเภทตางๆ
.

อัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทน

ที่ปจเจกชนไดรับ

ที่สังคมไดรับ

ประถมศึกษาตอนตน

38

20

ประถมศึกษาตอนปลาย

16

14

มัธยมศึกษาสายสามัญ

11

10

มัธยมศึกษาสายอาชีพ

13

8

การฝกหัดครู

9

8

อุดมศึกษา

11

7

ระดับและประเภทการศึกษา

ที่มา

Mark Blaug, The Rate of Return to Investment in Education in Thailand (Bangkok : National Education
Council, 1971).
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ตารางที่ 13
ตนทุนในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตางๆ
ป 2511-12
(บาท)
มหาวิทยาลัย

รายจายในการ
ดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา
ประจําป

ดอกเบี้ยอันพึง
ไดประจําป

จํานวน

ตนทุน

นักศึกษา

ถัวเฉลี่ย

เกษตรศาสตร

25,016,000

456,830

6,295,120

3,156

10,066

ขอนแกน

11,708,000

306,608

4,222,056

598

27,157

จุฬาลงกรณ

55,922,000

636,586

8,772,160

9,882

6,611

เชียงใหม

38,227,000

877,050

12,091,256

3,237

15,816

ธรรมศาสตร

18,572,000

266,118

3,667,104

11,076

2,032

มหิดล

51,177,000

410,200

5,652,552

3,971

14,414

ศิลปากร

5,954,000

101,033

1,392,240

658

11,318

พัฒนบริหารศาสตร

6,566,000

70,856

976,400

852

8,832

สงขลา

4,796,000

131,013

1,805,360

155

43,435

217,938,000

3,256,694

44,874,248

33,585

7,320

รวมทุกมหาวิทยาลัย

(11,144)
ที่มา Mark Blaug, The Rate of Return to Investment in Education in Thailand, table 18.
หมายเหตุ
ตัวเลขในวงเล็บเปนตนทุนถัวเฉลี่ยตอปในการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจนจบ ทั้งนี้โดยสมมติวา อัตราการถูก
คัดชื่อออก (Drop-out Rate) เทากับ 23% ตอป และการซํ้าชั้นทําใหตองใชเวลา 4.3 ป ในการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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ตารางที่ 14
รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน จําแนกตามมหาวิทยาลัย
ถัวเฉลี่ย 2510-2515
รายจายดําเนินงาน
ตอหัว

รายจายดานทุน

รายจายรวม

ตอหัว

ตอหัว

8,198.37

6,304.65

14,503.02

15.765.33

24,696.36

40,452.69

7,090.53

2,350.02

9,440.55

10,400.30

8,709.15

19,109.45

2,006.89

735.81

2,742.70

26,359.31

15,770.30

42,129.61

ศรีนครินทรวิโรฒ

2,314.70

2,061.15

4,375.85

ศิลปากร

9,920.98

10,844.30

20,765.28

สงขลานครินทร

17,957.78

71,904.12

89,861.90

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

16,954.07

9,136.85

26,090.92

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ขอนแกน
จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล

(1) เอกสารงบประมาณประจําป 2510-2515
(2) สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 2510-2515
หมายเหตุ
เฉพาะตัวเลขรายจายตอหัวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2515
ที่มา
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ตารางที่ 15
รายรับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2510-2515

ป

งบประมาณแผนดิน

คาเลาเรียนและคา
ธรรมเนียมการศึกษา

เงินผลประโยชน

เงินอุดหนุนและ
เงินบริจาค

รวม

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

2510

459,108,093

91.07

22,785,379

4.25

8,151,481

1.62

14,065,833

2.79

504,110,786

2511

568,976,400

94.60

21,740,751

3.61

2,066,162

0.34

8,646,169

1.44

601,429,482

2512

557,380,200

94.24

29,991,581

5.07

1,210,031

0.20

2,847,502

0.48

591,429,314

2513

702,057,000

93.84

34,987,638

4.68

9,660,158

1.29

1,426,632

0.19

748,131,428

2514

832,850,000

94.07

39,679,284

4.48

5,291,905

0.60

7,526,136

0.85

885,347,325

2515

733,849,400

93.31

40,475,149

5.15

8,088,342

1.03

4,088,305

0.52

786,501,196

เฉลี่ย

642,370,182

93.62

31,609,964

4.61

5,744,680

0.88

6,433,429

0.94

686,159,254

ที่มา

สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ป 2510-2515
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ตารางที่ 16
รายจายตอหัวขั้นตํ่าและขั้นสูงสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ
ถัวเฉลี่ย 2510-2515
มหาวิทยาลัย

รายจายตอหัวขั้นตํ่า

รายจายตอหัวขั้นสูง

เกษตรศาสตร

14,503

15,253

ขอนแกน

40,453

41,841

9,441

9,950

19,109

20,253

2,743

3,322

42,130

43,061

4,376

4,781

ศิลปากร

20,765

21,239

สงขลานครินทร

89,862

91,405

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

26,091

27,274

จุฬาลงกรณ
เชียงใหม
ธรรมศาสตร
มหิดล
ศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางที่ 14 และสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
2510-2515
หมายเหตุ ตัวเลขของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตัวเลขถัวเฉลี่ยระหวางป 2511-2513
ที่มา

ตารางที่ 17
ภาระตนทุนของนักเรียนนักศึกษาระดับตางๆ
ระดับการศึกษา

อัตราสวนระหวางตนทุนโดยตรงของ
เอกชนกับตนทุนโดยตรงของสังคม

อัตราสวนระหวางตนทุนรวมของ
เอกชนกับตนทุนรวมของสังคม

ประถมศึกษา

0.46

0.46

มัธยมศึกษา (สายสามัญ)

0.83

0.95

อุดมศึกษา

0.18

0.70
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ตารางที่ 18
ภาระรายจายในรูปตัวเงินตอปของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวนเงิน
(บาท)

%

9,441

49.60

9,531

50.07

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา

(1,100)

(5.78)

คาใชจายสวนตัว

(8,431)

(44.29)

1. รายจายของรัฐบาลตอนิสิตหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2511)
2. รายจายของนิสิต

3. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัว

62

0.33

19,034

100.00

(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
ตนทุนถัวเฉลี่ย

ตารางที่ 1 และ 14 และสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ รายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย
2510-2516
หมายเหตุ คาใชจายสวนตัว รวมคาที่พัก คาเครื่องแตงกายนิสิต คาพาหนะ คาอาหาร และคาอุปกรณการศึกษา
ไมรวมคาเสื้อผาอื่นๆ คาพักผอนหยอนใจ และคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการศึกษา
ที่มา

ตารางที่ 19
เงินไดอนั พึงไดของผูที่มีวุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
ปที่ทํางาน

เงินไดตอป

1

9,000

2

9,660

3

10,200

4

10,800

รวม

39,600
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ตารางที่ 20
ภาระตนทุนทางเศรษฐกิจในการรับการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จํานวนเงิน
(บาท)

%

37,764

32.63

77,724

67.16

(4,400)

(3.80)

คาใชจายสวนตัว

(33,724)

(29.14)

เงินไดอันพึงได

(39,600)

(34.22)

ตนทุนและรายจายในชวงเวลา 4 ป
1. รายจายของรัฐบาลตอนิสิตหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
2. ตนทุนทางเศรษฐกิจของนิสิต
คาเลาเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา

3. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัว

248

0.21

115,736

100.00

(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
ตนทุนทางเศรษฐกิจ 4 ป
ที่มา

ตารางที่ 18 และ 19
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ตารางที่ 21
ภาระตนทุนทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จํานวนเงิน (บาท)

%

13,016

39.94

19,431

59.63

คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตอป

(1,100)

(3.38)

คาใชจายสวนตัวตอป

(8,431)

(25.87)

เงินไดอันพึงไดตอป

(9,900)

(30.38)

138

0.42

115,736

100.00

4. รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
5. ตนทุนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาตอป

6. เงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัวตอป
(ถัวเฉลี่ย 2510-2515)
ตนทุนทางเศรษฐกิจตอป
ที่มา

(ก) รายจายของรัฐบาลตอนักศึกษาหนึ่งคน และเงินอุดหนุนและเงินบริจาคตอหัวคํานวณเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 10
แหง
(ข) ตนทุนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาคํานวณจากตารางที่ 18
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มหาวิทยาลัยของรัฐกับการพึ่งพิงรัฐบาล1
มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํากัดจํานวนการรับนักศึกษาพากันปรับโครงสราง
อัตราคาเลาเรียนเปนระลอกๆ จนมีผูตั้งขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยกําลัง ‘ฮั้ว‘ กันกําหนดราคา
(Price Collusion) และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทอป.) แปรสภาพเปนคารเตล
(Cartel)
การกลาวหาวา ทอป. เปน ‘Mini OPEC’ อาจจะเปนการยกยองที่เกินเลยจาก
ความเปนจริง เพราะ ทอป. เปนเพียงที่ชุมนุม ‘คนอกหัก’ ซึง่ ครํ่าครวญแตเรื่องที่รัฐบาลมิได
ช ว ยเหลื อ มหาวิ ท ยาลั ย อย า งเต็ ม ที่ มิ ห นํ าซํ้ าอธิ ก ารบดี แ ต ล ะท า นก็ มี วิ สั ย ทั ศ น เ กี่ ย วกั บ
มหาวิทยาลัยแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสัยทัศนเกี่ยวกันนโยบายคาเลาเรียน การปรับ
คาเลาเรียนจึงเปนการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยแตละแหง โดยหาไดมีการปรึกษาหารือ
รวมกันไม
แตการที่มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดพากันปรับคาเลาเรียนเปนระลอกๆเชนนี้
ยอมเปนสัญญาณที่บงบอกวา มหาวิทยาลัยเหลานี้เริ่มตระหนักวา การพึ่งพิงทรัพยากรทางการ
เงินจากงบประมาณแผนดินเปนหลัก ดังที่เคยเปนมาไมเปนการเพียงพออีกตอไป การปรับ
คาเลาเรียนเปนความพยายามสวนหนึ่งในการพึ่งตนเองในดานการเงินมากขึ้น
มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปอนภาครัฐบาลเปนปฐม ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิตขาราชการนี้เอง รัฐบาลจึงมีนโยบาย
เก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า การดํ าเนินนโยบายราคาในลักษณะเชนนี้เกื้อกูลใหระบบราชการ
กําหนดโครงสรางเงินเดือนในอัตราตํ่าได เพราะถือวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐแลวในขณะรับบริการอุดมศึกษา จึงมิจําตองจายเงินเดือนในอัตราสูง ขางฝายบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเสียคาใชจายในการศึกษานอย ก็สามารถทนรับราชการโดยรับเงินเดือน
ในอัตราตําได
่ สภาพการณเชนนี้ดํารงอยูไดก็เพราะเหตุวา ภาครัฐบาลกอนทศวรรษ 2520 เปน
นายจางรายใหญที่สุดของบัณฑิตอุดมศึกษา โครงสรางอัตราเงินเดือนในระบบราชการมีนํ้าหนัก
คอนขางสําคัญในการกํากับอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเรียนอัตราตํ่ า รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ
แผนดินในระดับที่พอเพียงแกการประกอบการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามารถ
เติบโตรุดหนาได ระบบอุดมศึกษาของรัฐขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง
1
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(2504-2509) และฉบับที่สอง (2510-2514) เนื่องเพราะรัฐบาลมีนโยบายการผลิตกําลังคน
เพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบการวางแผนการศึกษา ซึ่งยึดถือวิธีการประมาณความ
ตองการกําลังคน (Manpower Requirement Approach) มีสวนสําคัญในการผันทรัพยากร
ทางการเงินในภาครัฐบาลไปสูภาคอุดมศึกษา โดยการศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับจัดสรร
งบประมาณแผนดินนอยกวาที่ควรจะเปน
ดวยเหตุที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอุดมศึกษาในชวงเวลาอันยาวนานนี้เอง
ระบบการเงิ น ของมหาวิท ยาลัย ของรัฐจึง แขวนอยูกั บงบประมาณแผน ดิ น เป น สํ าคัญ โดยที่
ไมมีมหาวิทยาลัยแหงใดเลยที่ตระเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับโครงสรางการเงินเพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยของรัฐ
ถนัดแตการแบมือของบประมาณแผนดิน และรีดภาษีอากรจากประชาชนมาใชจาย โดยไมคิด
ทีจ่ ะใหผูรับบริการอุดมศึกษาของรัฐมีสวนรับภาระรายจายเพิ่มขึ้น
เมื่อยางเขาสูทศวรรษ 2520 สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมแปรเปลี่ยน
ไปอยางสํ าคัญ วิกฤติการณเงินคงคลังที่เกิดขึ้นระหวางป 2523-2525 นํ ามาซึ่งจุดจบแหง
‘ยุคทอง’ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ นโยบายการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดระยะเวลาระหวาง
ปงบประมาณ 2525-2531 มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรง ปญหาการขาดสภาพคลอง
ในภาครัฐบาลทําใหมีการตรึงงบลงทุน (Capital Expenditure) สวนงบดําเนินการ (Current
Expenditure) ก็เพิ่มในอัตราใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอเทานั้น งบประมาณแผนดินโดยสวนรวม
เพิ่มขึ้นในระดับที่เพียงแตรักษาอํานาจซื้อใหเทากับงบประมาณแผนดินปที่ลวงมาแลว นั่นก็คือ
รายจายที่แทจริง (Real Expenditure) อยูในระดับเดิม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายจาย
ที่แทจริงเพิ่มขึ้นในอัตราศูนย (Zero-growth Budget) แมวาภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้น
ในระบบทุนนิยมโลกตั้งแตป 2523 จะบรรเทาเบาบางลง และกลับฟนตัวในชวงปลายป 2529
แตรฐั บาลไทยยังคงดําเนินนโยบายการคลังแบบกระยาจกตอมาจนถึงปงบประมาณ 2531
ตลอดระยะเวลาอั น ยาวนานที่ มี ก ารรั ด เข็ ม ขั ด ทางการคลั ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย
ของรัฐตองเผชิญชะตากรรมดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ ในขอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
แบบจํ ากัดจํ าเขี่ย และนับเปนจุดหักเหสํ าคัญที่มหาวิทยาลัยของรัฐเริ่มกาวเขาสูยุคแหงความ
เสื่อมถอย การจํากัดงบลงทุนทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจขยายตัวตามปกติ ในขณะที่การ
เพิ่มงบดําเนินการในอัตราตํ่าทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจธํารงคุณภาพของบริการอุดมศึกษา
ในระดับเดิมไวได
ตลอดชวงเวลาที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลัง รัฐบาลดําเนินมาตรการการจํากัด
กําลังคนภาครัฐควบคูไปดวย การรับขาราชการใหมเพียงเทากับจํานวนผูปลดเกษียณก็ตาม หรือ
มิใหเพิม่ เกินกวา 2% ก็ดี กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งภาครัฐบาลตองสูญเสีย
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ฐานะนายจางรายใหญของบัณฑิตอุดมศึกษา และการวางงานของบัณฑิตกลายเปนปญหาสําคัญ
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ในอีกดานหนึ่ง มหาวิทยาลัยของรัฐประสบปญหา ไมสามารถขยายจํานวน
บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอาจารยใหม
แต การฟ นตัวทางเศรษฐกิจนับตั้งแตปลายป 2529 เปนตนมา กอใหเกิด
ปญหาชุดใหมแกมหาวิทยาลัยของรัฐ ระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสู ‘ยุคทอง’ ของการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ในชว งระหว า งป 2530-2533 แมจะชะงักลงบางในระหวางป 2534-2535
แตกส็ ามารถธํารงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงนับตั้งแตป 2536 เปนตนมา การเติบโตของ
ภาคการสงออกเกิดขึ้นควบคูกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) การ
เก็งกําไรปรากฏอยางแพรหลาย ทั้งในการซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย การเติบโตของ
ภาคเอกชนดัง กล า วนี้ มี ผลอยางสํ าคัญตอการจัดสรรทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจไทย
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีแรงดึงดูดชนชั้นมันสมองของชาติ ตองสูญเสียแรงดึงดูดนั้น เนื่องเพราะ
อั ต ราเงิ น เดื อ นและผลตอบแทนจากการใช แ รงงานในภาคเอกชนปรั บ ตั ว อย า งก า วกระโดด
ในขณะที่การปรับตัวในภาครัฐบาลเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ความแตกตางของอัตราผลตอบแทน
จากการใชแรงงาน ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มขึ้น ทําใหภาครัฐบาลสามารถวาจางบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตํ่ าลงไปเรื่อยๆ ความขอนี้รวมถึงอาจารยมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยซึ่งเคยดึงดูดชนชั้น
มันสมองของชาติในทศวรรษ 2500 และ 2510 กลับไดนักวิชาการชั้นสองและชั้นสามในทศวรรษ
หลังจากนั้น
ความลาหลังทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล ไมเพียงแตจะทําใหขาดแรงดึงดูด
ชนชั้นมันสมองเทานั้น หากยังทํ าใหมหาวิทยาลัยไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได
คุณภาพของกํ าลังคนจึงเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ แตการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน
มิไดมีผลตอกําลังคนของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังสามารถทําลายวิญญาณของมหาวิทยาลัย
ในฐานะชุมชนทางวิชาการอีกดวย ในดานหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมีสวนดึงดูดอาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย บางส ว นไปประกอบธุ ร กิ จ การเก็ ง กํ าไรซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ในอี ก ด า นหนึ่ ง การเติบโตของภาคธุรกิ จ เอกชนกอใหเ กิดความตองการบริการทางวิชาการ
และที่ปรึกษา อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนไดกาวกระโดดไปประกอบธุรกิจการวิจัยและการ
ใหคาปรึ
ํ กษา โดยที่มิไดลาออกจากราชการ
เมื่อรัฐบาลดําเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังระหวางปงบประมาณ 2525-2531
นั้น รัฐบาลไดผลักดันนโยบายการถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (Privatization) พรอมทั้ง
การลดการควบคุมและกํากับ (Deregulation) ดวย วาจําเพาะการอุดมศึกษา รัฐบาลสงเสริม
การจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้น นั่นหมายความวา ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
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ผลิ ตบริก ารอุดมศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลก็ตีตัวออกหางจากนโยบายการ
กํ าหนดอัตราคาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา ปลอยใหมหาวิทยาลัยของรัฐตัดสินใจกํ าหนด
นโยบายกันเอง สวนสําคัญมิใชเปนเพราะรัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยมีเสรีภาพในการบริหาร
จัดการเพิ่มขึ้น หากแตเปนเพราะรัฐบาลไมตองการเผชิญหนากับนักศึกษาในยามที่มีการปรับ
อัตราคาเลาเรียน
แมเมื่อฐานะการคลังของรัฐบาลกระเตื้องขึ้นอยางมากนับตั้งแตปงบประมาณ
2531 เปนตนมา แตรัฐบาลก็มิไดถือวามหาวิทยาลัยของรัฐเปนองคกรสําคัญในระบบสติปญญา
ของชาติ จึงปฏิบัติตอมหาวิทยาลัยของรัฐดุจเดียวกับที่ปฏิบัติตอหนวยราชการอื่นๆ ทั้งในดาน
นโยบายงบประมาณและโครงสรางอัตราเงินเดือน
นโยบายและท า ที ข องรั ฐ บาลชุ ด ต า งๆที่ มี ต  อ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ดั ง กล า ว
ขางตนนี้ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศ ‘ลางมือ’ จากนโยบายการกําหนดอัตราคาเลาเรียน
นับเปนสัญญาณเตือนภัยใหมหาวิทยาลัยทั้งปวงตองปรับตัว โดยลดการพึ่งพิงงบประมาณ
แผนดิน และหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น การปรับโครงสรางอัตราคาเลาเรียนนับเปนหนทางหนึ่ง
ในการพึ่งตนเองทางการเงิน มหาวิทยาลัยบางแหงถึงกับกําหนดเปนหลักการวา จะมีการปรับ
คาเลาเรียนทุกปในลักษณะคอยเปนคอยไป
แตการขึ้นคาเลาเรียนมิใชหนทางเดียวที่ชวยใหมหาวิทยาลัยอยูรอดทางการเงิน
ตลอดชวงแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม
มีสว นอยางสําคัญในการแปรสภาพบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา มหาวิทยาลัยของรัฐจึงเริ่มขาย
‘สินคา’ ของตน โครงการเลี้ยงตนเองประเภทตางๆผุดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีสวนชวยประทังชีวิตเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยไดบาง
แตมหาวิทยาลัยยังตองมีบทบาทสํ าคัญในการผลิตและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
หากอาจารยมหาวิทยาลัยมัวแต ’ขายของ’ ความกาวหนาทางวิทยาการยอมยากที่จะเกิดขึ้นได
ณ บัดนี้ เปนที่แนชัดวา มหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจหวังพึ่งรัฐบาลตอไปได
แตมรดกของระบบราชการที่ทิ้งไวใหแกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษยหรือโครงสราง
การบริหาร ก็ไมเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองไดเชนกัน สภาพการณดังที่เปนอยูในปจจุบัน
ทําใหคาดไดวา เพียงชั่วเวลาอีกทศวรรษเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐก็จะตกสูหุบเหวแหงความตกตํ่า
และระบบสติปญญาของชาติจะเสื่อมทรามลงอยางถึงที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยของรัฐออนแอ
เกินกวาที่จะโตคลื่นเศรษฐกิจและคลื่นสารสนเทศได
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การจัดสรรงบประมาณแผนดิน
สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ
1. บทนํา
ยงยุทธ แฉลมวงษ (2538) นําเสนอหลักการ 3E อันประกอบดวย Excellency
(ความเปนเลิศ) Equity (ความเปนธรรม) และ Efficiency (ประสิทธิภาพ) เปนเกณฑในการจัดสรร
งบประมาณสํ าหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจํ าแนกมหาวิทยาลัยของรัฐออกเปน 3 กลุม
อันประกอบดวยมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ
และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ในการวิจารณ ยงยุทธ แฉลมวงษ (2538) ผมขอจําแนกการอภิปรายออกเปน 3
ประเด็นใหญ ดังตอไปนี้
1. ความสัมพันธระหวางเกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษากับบทบาทหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย
2. ความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
3. ขอเสนอแนะ
2. ความสัมพันธระหวางเกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษา
กับบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ เห็นอนาคตและมีความหวังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พูดดวย
ภาษาของอาจารยอมั มาร สยามวาลา อาจารยยงยุทธมีสุขทรรศนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สุขทัศน
แปลจากคําวา optimism
ผมมี ทุ ก ขทั ศ น เ กี่ ย วกั บ อนาคตของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ขทั ศ น แ ปลจากคํ าว า
Pessimism มหาวิทยาลัยกําลังเปนสิ่งชํารุดทางวัฒนธรรม ดวยเหตุที่ผมเปนสาวกของ Baron de
Sade ผมจึงมีความสุขกับการดูความเสื่อมทรามของมหาวิทยาลัย
∗

บันทึกการอภิปรายวิจารณบทความของยงยุทธ แฉลมวงษ "การกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
ดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล" บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "บางมิติ
ของหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน" จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับสํานัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด

230
เกณฑการจัดสรรงบอุดมศึกษาควรจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับวา เรามองบทบาท
หนาทีข่ องมหาวิทยาลัยอยางไร ผมใครเสนอใหพิจารณาขอเท็จจริงดังตอไปนี้
ประการแรก มหาวิทยาลัยเปนชุมชนของสําราญชน (Leisured Class) ตาม
บทวิเคราะหของ Walter RÜegg อธิการบดี University of Frankfurt (Rüegg 1986) สําราญชน
คือ ชนผูใชเวลาในการหาความสํ าราญ ปญญาชนเปน subset ของสําราญชน อาจารย
มหาวิทยาลัยบางสวนเปน subset ของปญญาชน แตบางสวนเปน subset ของสําราญชนที่มิใช
ปญญาชน
ในสังคมตะวันตก แมอาจารยมหาวิทยาลัยจะเปนสําราญชน แตเปนสําราญชน
ทีม่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการผลิตความรู ดวยเหตุดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีสิ่งแวดลอม จารีตธรรมเนียม
และกฎระเบียบที่เกื้อกูลใหสําราญชนแหงมหาวิทยาลัยสามารถผลิตองคความรูในสาขาวิชาตางๆ
อาจารยมหาวิทยาลัยไมเพียงแตจะมีสถานะทางสังคม (Social Status) อันสูงสง หากยังไดรับ
การปรนเปรอจากรัฐบาลและสังคมอยางเต็มที่ ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยถูกกําหนดใหมีบทบาท
หน า ที่ เ ป น หน ว ยผลิ ต บุ ค ลากรและหน ว ยผลิ ต ความรู  ค วบคู  กั น ไป การออกแบบสถาบั น
(Institutional Design) จึงเปนเรื่องสําคัญ มหาวิทยาลัยตองมี Institutional Design เพื่อเกื้อกูล
ตอบทบาทหนาที่ทั้งสอง แมสังคมตะวันตกจะมี Institutional Design เพือ่ ใหอาจารยมหาวิทยาลัย
เปนสําราญชนที่ผลิตความรู กระนั้นก็ตาม ก็มีสําราญชนแหงมหาวิทยาลัยอยูบางที่กลายเปน
เสเพลชน ดังทีอ่ าดัม สมิธ (Adam Smith) กลาวถึงประพฤติกรรมของอาจารยบางภาคสวนแหง
มหาวิทยาลัยออกฟอรดและมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสในหนังสือ Wealth of Nations (1776) (Kerr
1994)
ประการที่สอง มหาวิทยาลัยไทยไมมี Institutional Design เพือ่ ใหมหาวิทยาลัย
เปนหนวยผลิตความรู
(1) เมื่อเริ่มสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีบทบาทเปนเพียงหนวยผลิต
บุคลากร โดยมิไดมีบทบาทในการผลิตองคความรู ในระยะแรกเริ่ม มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิต
บุคลากรปอนระบบราชการ ครั้นลวงสูยุคแหงการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีจุดเนน
ที่ภาครัฐบาลในเบื้องตนและภาคเอกชนในเบื้องปลาย การผลิตองคความรูไมเคยเปนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย
(2) อาชีพการสอนหนังสือมหาวิทยาลัยเปนเพียงงานอดิเรก มหาวิทยาลัยในยุค
แรกเริม่ ไมมนี โยบายการผลิตอาจารยประจํา หากแตอาศัยขุนนางขาราชการประจํากระทรวงทบวง
กรมตางๆเปนผูสอน มหาวิทยาลัยจึงถูกครอบงําโดย 'สํ านักวิชาการขุนนาง' การครอบงํ านี้
กินเวลายาวนานพอที่จะทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถพัฒนาโครงสรางและระบบสิ่งจูงใจในการ
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เกือ้ กูลตอการทําหนาที่ในการผลิตองคความรู ขุนนางขาราชการจากกระทรวงทบวงกรมตางๆที่ไป
สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย ไมเพียงแตจะไมสามารถผลิตองคความรูใหมเทานั้น หากทวายังไม
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการอีกดวย เนื้อหาที่สอนจึงลาหลังตามกาลเวลา เพราะ
เปนเนือ้ หาทีข่ นุ นางขาราชการเหลานั้นรํ่าเรียนในขณะเปนนักศึกษา การครอบงําของ 'สํานักวิชา
การขุนนาง' ยังมีผลในการขัดเกลาทัศนคติของนักศึกษาใหยอมรับนโยบายรัฐบาล กระบวนการ
สอนไมสามารถกอใหเกิดวัฒนธรรมการวิพากษได
อิทธิพลของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' เริม่ ผอนคลายลงเมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
การผลิตอาจารยประจํา บรรดามหาวิทยาลัยที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลและ/หรือมูลนิธิ
ตางประเทศถูกผูกมัดใหมีการจางอาจารยประจําสถาบัน ครั้นลวงสูยุคของแผนพัฒนาฯ ความ
จําเปนที่ตองมีอาจารยประจําประจักษชัดมากยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยที่มีอยูมิอาจผลิตบุคลากร
สนองตอบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได การจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมทําใหความ
ตองการอาจารยประจํามีมากขึ้น ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ การตอสูทางความคิดระหวาง 'สํานัก
วิชาการขุนนาง' กับ 'สํานักวิชาการมหาวิทยาลัย' ปรากฏอยางตอเนื่อง การเรียกรองศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของอาจารยมหาวิทยาลัยปรากฏเปนกระแส ดังจะเห็นไดจากการสัมมนาวาดวยปญหา
ของมหาวิทยาลัยในป 2507
(3) อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพมีสวนที่เหมือนและตางจากโสเภณี
อาจารยม หาวิท ยาลั ย บางภาคสว นขายตัวไม ตางจากโสเภณี ความแตกตางสํ าคัญอยูที่วา
ในขณะทีโ่ สเภณีเปนอาชีพเกาแก อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพที่มีอายุเพียง 40 - 50 ป
(4) โครงสรางเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากโครงสรางเงินเดือน
ขาราชการโดยทั่วไป ความขอนี้นับวาแตกตางจากสังคมตะวันตกที่ถือวา อาจารยมหาวิทยาลัย
เปนมันสมองของชาติ จํ าเปนตองมีฐานะความเปนอยูดี อยางนอยที่สุดตองไมมีปญหาการ
ครองชีพ มิฉะนั้นการผลิตองคความรูมิอาจเปนไปได แตมหาวิทยาลัยในสังคมไทยมิไดสถาปนา
ขึน้ มาเพือ่ ผลิตความรูใหม ผูที่ดํารงตําแหนง 'อาจารย' มหาวิทยาลัยในเบื้องแรกมีสถานะตํ่าทราม
กวาบรรดาขุนนางขาราชการตางกระทรวงทบวงกรมที่เปนผูสอน การไมยอมรับลักษณะความเปน
อาชีพ (Professionalism) ของอาจารยมหาวิทยาลัยทํ าใหโครงสรางเงินเดือนของอาจารย
มหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากขาราชการทั่วไป
เมื่ อ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนเติ บ ใหญ ต ามกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนสามารถซื้ อ ตั ว นั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย ด ว ยการเสนอโครงสร า งอั ต รา
เงินเดือนที่มีสิ่งจูงใจมากกวาระบบราชการ ความแตกตางดานเงินเดือนระหวางภาครัฐบาล
กับภาคเอกชนกลายเปนปญหาใหญของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย
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กลาวโดยสรุปก็คือ มรดกทางประวัติศาสตรและ Institutional Design ของ
มหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถทําหนาที่หนวยผลิตความรู แมแตการทําหนาที่หนวย
ผลิตบุคลากรก็ยังมีปญหา คุณภาพของผลผลิตจะกลายเปนปญหาสําคัญในทศวรรษหนา
3. ความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
ความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะออกจากระบบราชการ และแปรสภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเปนเรื่องที่ยากจะสัมฤทธิ์ผล
ความตองการความเปนอิสระในการบริหารจําตองพิจารณาบริบทความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยยังมิไดพึ่งพิงรัฐมาก การเรียกรองความเปนอิสระและ
เสรีภาพในการบริหารมีโอกาสสัมฤทธิ์ผลไดมาก แตเมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งรัฐเปนหลักดังที่เปน
อยูใ นปจจุบนั เปนเรื่องยากที่รัฐ (ไมจําเพาะสํานักงบประมาณ) จะปลดเปลื้องพันธนาการระหวาง
รัฐกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตางๆวาดฝนวา Bloc Grant เปนพระศรีอาริย ความฝนดังกลาว
มิไดคานึ
ํ งถึงบริบทความสัมพันธระหวางรัฐกับมหาวิทยาลัย
ขอให พิ จ ารณาระบบอุ ด มศึ ก ษาในสหราชอาณาจั ก รเป น ตั ว อย า ง ก อ นที่
จะมี Grants Committee มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรพึ่งพิงรัฐไมมาก มหาวิทยาลัยแตละ
แหงตองพึง่ พิงตนเองทางดานการเงินเปนหลัก ในป ค.ศ. 1889 มีการจัดตั้ง Committee on
Grants to University Colleges in Great Britain โดยกระทรวงการคลัง ครั้นในป ค.ศ. 1919
ก็มีการกอตั้ง University Grant Committee (UGC) โดยประกาศกระทรวงการคลัง
UGC ไมมฐี านะทางนิตนิ ัย ไมมีอํานาจ ไมสามารถรับเงินอุดหนุน และไมสามารถ
หารายได UGC ทําหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษากระทรวงการคลัง มีหนาที่ไตสวนความตองการทางการเงิน
ของสถาบันอุดมศึกษา และใหคํ าแนะนํ าแกรัฐบาลในการจัดสรรเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัย
ซึง่ กระทําทุก 5 ป กลไกสําคัญอยูที่การวางแผนการเงินชวง 5 ป (Quinquennial Cycle of
Financial Planning) UGC จะพิจารณาแผนการเงินดังกลาวนี้ของแตละมหาวิทยาลัย ประกอบ
กับผลผลิตทั้งในดานการเรียนการสอนและการวิจัย แลวจึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเปนกอน
ทีเ่ รียกวา Bloc Grant โดยทีม่ หาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในการบริหาร
แตเดิม UGC อยูภ ายใตกระทรวงการคลัง (ค.ศ. 1919-1964) ตอมายายไปสังกัด
กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร (Department of Education and Science = DES) ระหวาง
ค.ศ. 1964 - 1988
ประวัติศาสตรของ UGC อาจจําแนกเปน 3 ยุค (Shattock 1994)
ยุคแรก (ค.ศ. 1919-1939) เปนยุคที่รัฐเปน 'หุนสวน' ที่ถือหุนสวนนอยใน
มหาวิทยาลัย (Minority Shareholder) UGC จัดสรรทรัพยากรทางการเงินแกมหาวิทยาลัยเพียง
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ประมาณหนึ่งในสาม อีกสองในสามมาจาก กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund) ของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง โดยที่อีกสวนหนึ่งมาจากองคกรบริหารสวนทองถิ่น UGC พยายาม
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งและสะสมกองทุนคงยอดเงินตน เพราะเปนหนทางในการประกัน
ความเปนอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ
ยุคที่สอง (ค.ศ. 1939-1974) เปนยุคที่มหาวิทยาลัยพึ่งพิงทรัพยากรทางการเงิน
จากรัฐเพิ่มขึ้น ประมาณสองในสามของทรัพยากรทางการเงินหรือมากกวามาจากเงินอุดหนุน
ของรัฐผาน UGC ภายหลังการกอตั้งกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร (DES) ในป ค.ศ. 1964
DES ทําหนาทีก่ าหนดนโยบายอุ
ํ
ดมศึกษา รัฐสภากํากับ DES จึงมีผลในการกํากับมหาวิทยาลัย
UGC ยายมาสังกัด DES กอนหนานี้ UGC มิไดถูกกํากับโดยรัฐสภา รัฐบาลและรัฐสภาเริ่ม
เขมงวดในการจัดสรรงบเงินอุดหนุนแกมหาวิทยาลัย ยุคนี้เปนยุคที่รัฐเปนผูถือหุนใหญของ
มหาวิทยาลัย
ยุคที่สาม (ค.ศ. 1975 - 1988) เปนยุคตกตํ่าของ UGC รัฐบาลนางมารกาเรต
แธตเชอรตัดทอนงบอุดมศึกษาและกดดันใหมหาวิทยาลัยพึ่งพิงระบบตลาดมากยิ่งขึ้น (Williams
1997 ; Ryan 1998) ในป ค.ศ. 1988 มีการตรา Education Reform Act of 1988 ซึง่ มีผลในการ
ยุบ UGC และจัดตั้ง Universities Funding Council ขึน้ มาแทน โดยมีผูนําภาคธุรกิจเอกชน
นัง่ เปนกรรมการในสัดสวนสําคัญ
จากประวัติศาสตรของ UGC ในสหราชอาณาจักรดังที่เลาคราวๆขางตนนี้
นาจะใหบทเรียนสําคัญวา เมื่อมหาวิทยาลัยตองพึ่งทรัพยากรจากรัฐในสัดสวนสําคัญ เปนเรื่อง
ยากที่รัฐจะไมแทรกแซงการบริหารภายใน มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระในยุคสมัยที่การพึ่งพิง
ทรัพยากรทางการเงินจากรัฐในระดับตํ่า ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยผันแปรผกผันกับระดับ
การพึ่งพิงรัฐ
ในกรณีของประเทศไทย มหาวิทยาลัยของรัฐรองเรียกที่จะอยูนอกระบบราชการ
โดยวาดฝนวา Bloc Grant เปนมรรควิถีสําคัญ แตรัฐจะปลอยใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการไดอยางไร ในขณะที่มหาวิทยาลัยตองพึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐในระดับสูง โดยไมมี
แผนการที่แนชัดวาจะลดการพึ่งพิงรัฐไดอยางไร และจะปรับเปลี่ยนจากการทําหนาที่หนวยผลิต
บุคลากรเพียงอยางเดียวไปสูหนวยผลิตความรูดวยไดอยางไร
4. ขอเสนอแนะ
ประการแรก เกณฑในการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาจะหาความหมายมิได
หากมิไดพิจารณาถึงปรัชญาอุดมศึกษา
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อะไรคื อ บทบาทหน า ที่ ข องมหาวิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย เปน เพีย งหนว ยผลิต
บุคลากรหรือตองการใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยผลิตความรูดวย
สั ง คมคาดหวั ง ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นด า นใด หากต อ งการให
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ทั้ ง หน ว ยผลิ ต บุ ค ลาการและหน ว ยผลิ ต ความรู  ด  ว ย จํ าเป น ที่ จ ะต อ งมี
Institutional Design ทีเ่ หมาะสม และมี Academic Infrastructure ที่พรอมมูล
อยางไรก็ตาม มรดกทางประวัติศาสตรทํ าใหยากที่จะปรับมหาวิทยาลัยเปน
หนวยผลิตความรู แมแตการทําหนาที่เปนหนวยผลิตบุคลากร คุณภาพของผลผลิตมหาวิทยาลัย
จะเริม่ ตกตําใน
่ 10 ปขางหนา และคงตกตํ่าตอไปอีก 10-20 ป เนื่องจากคุณภาพของอาจารยตกตํ่า
ประการที่สอง ขอเสนอวาดวย Income Contingent Loan (ICL) เปนขอเสนอที่
นาจะมีการศึกษาในรายละเอียด ออสเตรเลียเลือกเดินแนวทางนี้แลว (Chapman 1997 ;
Chapman and Chia 1994 ; Chapman and Harding 1993) สวีเดนกําลังเจริญรอยตาม และ
รัฐสภาอเมริกันกําลังพิจารณาขอเสนอนี้ (Cohn 1995)
ขอเสนอวาดวย Income Contingent Loan (ICL) มีหลักการสําคัญวา
มหาวิทยาลัยเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิต (Full-cost Pricing) เพื่อลดการพึ่งพิงรัฐ
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลจัดสรรเงินใหกูแกนักศึกษาที่ไมสามารถชําระคาเลาเรียน เงินใหกูนี้มีมาก
พอเพียงแกการจายคาบริการการศึกษาและคาครองชีพ โดยไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน ผูที่ไดรับ
ICL จากรัฐบาลเมือ่ จบการศึกษายังไมตองชําระคืนเงินกู จนกวาจะมีรายไดเกินกวาระดับรายได
ขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง (Threshold Income) การชําระคืนเงินกูจะไมสรางภาระการเงินแกผูกูมากนัก
เพราะนอกจากผูกูจะเริ่มชําระเงินกูเมื่อมีรายไดระดับพอสมควรแลว การชําระคืนเงินกูยังคํานวณ
จากเงินไดพึงประเมิน (Taxable Income) โดยชําระเพียง 2 - 5% ของเงินไดพึงประเมิน และระยะ
เวลาการชําระคืนยาวนาน
ขอเสนอวาดวย ICL นอกจากชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพิงตนเองดาน
การเงินไดมากขึ้นแลว ยังไมสรางภาระแกนักศึกษามากนัก คนจนและคนเกงมิไดรับประโยชน
เปนพิเศษจาก ICL โดยทีภ่ าระความเสี่ยงในการสูญหนี้ตกเปนของรัฐบาล (Barr 1993)
ประการที่สาม หากรัฐบาลยอมรับแนวความคิดวาดวยมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาล ขอเสนอเบื้องตนก็คือ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณแกมหาวิทยาลัยที่ตองการออกจาก
ระบบราชการ สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนปฏิบัติการตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แผนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต แผนการพึ่ง
ตนเองทางการเงิ น รวมตลอดจนแผนการพัฒ นามหาวิท ยาลัย ทบวงมหาวิท ยาลัย /สํ านั ก
งบประมาณอาจรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อกําหนด Guideline สําหรับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการและพิจารณาขอเสนอแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยตางๆ
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ประการที่ สี่ ยุ ท ธวิ ธี ห ลั ก ของการออกจากระบบราชการ มิ ใ ช ก ารจั ด สรร
งบประมาณในรูป Bloc Grants หากไมมีมาตรการอื่นในการกํากับใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต Bloc Grants จะหาประโยชนอันใดมิได
เพราะเปนเพียงการเอื้ออํ านวยใหมหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากรของแผนดินโดยปราศจาก
ความรับผิด (Accountability) เทานั้นเอง
ในความเห็นของผม ยุทธวิธีหลักในการปรับเปลี่ยนไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับ
รัฐบาล ก็คอื การลดการพึ่งพิงทางการเงินจากรัฐบาล และการพึ่งพิงตนเองมากขึ้น มหาวิทยาลัย
สามารถพึ่งพิงตนเองทางการเงินมากขึ้นดวยวิธีการนานัปการ ดังเชนการหารายไดจากกิจกรรม
ทางวิชาการ ทั้งการจัดการฝกอบรมและการวิจัย และการหารายไดจากกิจกรรมที่มิใชวิชาการ
(Non-academic Activities) ดังเชนพาณิชยกรรม รวมตลอดจนการปรับคาบริการการศึกษา
ประการที่หา นโยบายการเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าดังที่เปนมา มิไดชวย
กอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา หากแตเปนการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแก
ผูสอบเขามหาวิทยาลัยได ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูมีฐานะดีและฐานะปานกลาง มากกวาครึ่งหนึ่ง
มีภมู ลิ าเนาอยู
ํ
ในกรุงเทพฯ และมาจากครัวเรือนเกษตรไมถึง 5%
การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าจะมีเหตุผลสนับสนุนก็ตอเมื่อบริการการศึกษา
ทีผ่ ลิตกอใหเกิดประโยชนแกสังคม (Social Benefit) หากประโยชนที่สังคมไดรับยิ่งสูงมากเพียงใด
อัตราคาเลาเรียนควรจะยิ่งตํ่ามากเพียงนั้น
นโยบายอัตราคาเลาเรียนตํ่ า ทํ าใหไมมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(Efficient Utilization of Resources) เนือ่ งจากนักศึกษาไมตั้งใจเรียน และผูเรียนปรับเปลี่ยน
ประพฤติกรรมโดยไมคํานึงถึงตนทุนที่เปนภาระแกสังคม ดังกรณีวิศวกรเปลี่ยนอาชีพไปเปน MBA
เพราะคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการเปลี่ยนอาชีพตํ่า ทั้งๆที่ระบบเศรษฐกิจไทยมี
ปญหาการขาดแคลนวิศวกร
มหาวิทยาลัยควรเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุน (Full-cost Pricing) ในสาขาวิชา
ชีพ เพราะสาขาวิชาชีพใหประโยชนสวนบุคคล (Private Benefits) เปนหลัก บางสาขาอาจเก็บ
คาเลาเรียนเต็มตาม Average Recurrent Cost นโยบายการใหเงินอุดหนุน (Subsidy Policy)
ควรจะเปลี่ยนจากการใหเงินอุดหนุนทั่วไป (General Subsidy) ทีใ่ หแกนักศึกษาทุกคนที่สอบเขา
มหาวิทยาลัยได มาเปนการใหเงินอุดหนุนเฉพาะ (Specific Subsidy) โดยจํากัดเฉพาะคนเกงกับ
คนจน
กล า วโดยสรุ ป ก็ คื อ ควรจะปรั บ นโยบายอั ต ราค า เล า เรี ย นให ส อดคล อ งกั บ
โครงสรางผลประโยชนสังคมและสวนบุคคล (Social Benefit/Private Benefit) และปรับนโยบาย
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เงินอุดหนุน โดยจํากัดเฉพาะกลุมเปาหมาย 2 กลุม อันไดแก คนจนกับคนเกง แนวนโยบาย
ดังกลาวนี้ ควรจะใชกับมหาวิทยาลัยที่ไมออกจากราชการดวย
ประการที่หก มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund)
โดยในชัน้ แรกควรไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐบาลในชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน 10 ป รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณสมทบกองทุนดังกลาวนี้แกมหาวิทยาลัยที่ตองการออกจากระบบราชการ เงินกองทุน
มีทมี่ า 2 สวน สวนหนึ่งมาจากรัฐบาล อีกสวนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัย
สวนที่มาจากรัฐบาลมี 3 องคประกอบ
องคประกอบที่หนึ่ง รัฐบาลจายเปนเงินกอน (Lump Sum) เชน 100 ลานบาท
เปนเวลา 10 ป
องคประกอบที่สอง รัฐบาลจายสมทบ Endowment Fund ของมหาวิทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยนํารายไดเขา Endowment Fund 200 ลานบาท รัฐบาลจายสมทบ 200 ลาน
บาท อัตรารายจายสมทบอาจสูงกวา100%
องคประกอบที่สาม รัฐบาลจายสมทบ Endowment Fund เพื่อเปนสิ่งจูงใจ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หากมหาวิทยาลัยสามารถลดตนทุนการผลิตไดมากเพียงใด
รัฐบาลจะจายเงินสมทบ Endowment Fund มากเพียงนั้น
ในชวงเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยไมสามารถนํา Endowment Fund ไปใชได
ใหใชไดเฉพาะดอกเบี้ย รัฐบาลจะมีตัวแทนในการดูแล Endowment Fund ตลอดชวงเวลา
ทีก่ าหนดนี
ํ
้ เมือ่ พนกําหนดเวลานี้ อํานาจในการบริหารจัดการกลับคืนสูมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่
ประการที่เจ็ด นโยบายงบประมาณเมื่อพนจากระยะเปลี่ยนผาน (Transitional
Period) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแกมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลเพียง 3 สวน
(1) เงินอุดหนุนสําหรับนักศึกษาเรียนดี และนักศึกษายากจน
(2) เงินอุดหนุนการวิจัย
(3) งบการลงทุน ทั้งสิ่งกอสรางและครุภัณฑ รัฐบาลอาจจัดสรรใหทั้งจํานวนหรือ
บางสวน
ประการที่ แ ปด การอุ ด หนุ น การวิ จั ย ควรจะมี ห รื อ ไม ขึ้ น อยู  กั บ การมอง
มหาวิทยาลัยวา ควรจะเปนหนวยผลิตความรูหรือไม

237

บรรณานุกรม
ก. ภาษาไทย
ยงยุทธ แฉลมวงษ
"การกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐบาล"
เอกสารเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "บางมิติของหลักเกณฑในการจัดสรรงบ
ประมาณแผ น ดิ น " จั ด โดยสถาบัน วิจัย เพื่อ การพั ฒ นาประเทศไทย รว มกั บสํ านักงบ
ประมาณ วันที่ 21 ธันวาคม 2538 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพ
ข. ภาษาอังกฤษ
Barr, Nicholas.
"Alternative Funding Resources for Higher Education,"
The Economic Journal, Vol. 103 (May 1993), pp. 718 - 728.
Chapman, Bruce J.
"Conceptual Issues and the Australian Experience with Income Contingent
Charges for Higher Education,"
The Economic Journal, Vol. 107, No. 442 (May 1997), pp. 738 - 751.
Chapman, Bruce J., and T.T. Chia,
"Income Contingent Charges for Higher Education : Theory, Policy and Data from
the Unique Australian Experiment."
Discussion Paper No. 307, Centre for Economic Policy Research,
The Australian National University (March 1994).
Chapman, Bruce J., and Ann Harding,
"Australian Student Loans."
Discussion Paper No. 287, Centre for Economic Policy Research,
The Australian National University (March 1993).

238
Cohn, Jonathan.
"Student Loans : The Wrong Cuts,"
The Washington Monthly (October 1995), pp. 42 - 45.
Kerr, Clark.
"Knowledge Ethics and the New Academic Culture,"
Change (January/February 1994).
Rüegg, Walter.
"The Academic Ethos,"
Minerva, Vol. 24, No. 4 (Winter 1986), pp. 393 - 412.
Ryan, Desmond.
"The Thatcher Government's Attack on Higher Education in Historical
Perspective,"
New Left Review No. 227 (January/February 1998), pp. 3 -32.
Shattock, Michael.
The UGC and Management of British Universities.
Bristol : Open University Press, 1994.
Williams, Gareth.
"The Market Route to Mass Higher Education : British Experience 1979 - 1996,"
Higher Education Policy, Vol. 10, Nos. 3/4 (1997), pp. 275 - 289.

239

อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ
อาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยมีความคลายและความแตกตางจากโสเภณี ในขณะที่
โสเภณีได ชื่ อว า เปน อาชีพ เก าแก ที่สุดในโลก อาจารยม หาวิท ยาลัย เปน อาชีพ ค อ นข างใหม
ในประเทศไทย แมวามหาวิทยาลัยจะมีอายุขัยเกือบ 80 ป แตอาจารยมหาวิทยาลัยกลับเปนอาชีพ
ทีม่ อี ายุขัยเพียง 40 ปเศษเทานั้น
การที่อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพคอนขางใหมนั้นเปนผลจากการครอบงํา
ของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' กลุม ขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) ไมเพียงแตยึดกุมกระบวนการ
กําหนดนโยบายเทานั้น หากยังยึดครองมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงขาดอาจารย
ประจํ าในช ว งแรก เนื่ อ งเพราะกลุ  ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการยึ ด กุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ และไดรับผลประโยชนทั้งในรูปตัวเงินและรูปอื่นจากการนั้น จึงเปนธรรมดา
อยูเ องทีไ่ มสนับสนุนนโยบายการสรางอาจารยของมหาวิทยาลัย แมวามหาวิทยาลัยในยุคแรกเริ่ม
จะมีอาจารยประจําอยูบาง แตเปนเพียงสวนนอย อาจารยผูบรรยายเกือบทั้งหมดเปนขุนนาง
นักวิชาการจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ
การที่ 'สํานักวิชาการขุนนาง' ยึดครองมหาวิทยาลัยของรัฐได กอใหเกิดผลกระทบ
หลายประการ ในประการสํ าคัญก็คือ มหาวิทยาลัยไมสามารถทํ าหนาที่เปนองคกรที่ผลิต
องคความรูด า นตางๆแกสังคมไทย เนื่องเพราะมหาวิทยาลัยมีเฉพาะแตกิจกรรมการเรียนการสอน
หามี กิ จ กรรมด า นการวิ จั ย และการพั ฒ นาไม แม แ ต ใ นด า นการเรี ย นการสอน วิ ช าที่ ส อน
ในมหาวิทยาลัยมักจะมีเนื้อหาที่ลาหลัง ดวยเหตุที่กลุมขุนนางนักวิชาการไมสามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการได เนื้อหาวิชาที่สอนจึงเปนเรื่องที่ผูสอนไดเรียนรูแตเมื่อยังเปนนักศึกษา
และลาหลังตามอายุขัยของผูสอน
การยึดกุมมหาวิทยาลัยของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' ไมเพียงแตทําใหมหาวิทยาลัย
ลาหลังทางวิชาการเทานั้น หากทวายังทําลายวัฒนธรรมการวิพากษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
วิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร อี ก ด ว ย ทั้ ง นี้ เ พราะเหตุ ว  า กลุ  ม ขุ น นางวิ ช าการ
ไดอาศัยมหาวิทยาลัยเปนองคกร 'กลอมเกลา' ความคิดของนิสิตนักศึกษา ซึ่งเปนผูนําของสังคม
ในอนาคต อยางนอยที่สุดใหเห็นดีเห็นงามกับนโยบายดานตางๆของรัฐบาล กระบวนการขัดเกลา

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 มกราคม 2539
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ทัศนคติของนิสิตนักศึกษามีสวนสํ าคัญในการทํ าลายวัฒนธรรมการวิพากษ ดังจะเห็นไดวา
ในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยตกอยูในความครอบงําของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' มหาวิทยาลัย
ไมเพียงแตไมสามารถทําหนาที่เปนผูนําสังคมและตั้งคําถามเกี่ยวกับระบบตางๆที่เปนอยูในสังคม
เทานัน้ แมแตการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล ก็ยังเปนปรากฏการณที่หายากยิ่งอีกดวย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิทยาลัยตางๆเริ่มมีการสรางอาจารยประจํา
อยูบาง แตการสรางอาจารยประจําระลอกสําคัญเกิดจากการผลักดันจากตางประเทศ บรรดา
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศลวนถูกผูกมัดใหมีนโยบายการสราง
อาจารยประจํา ดังจะเห็นไดจากกรณีของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร หลังป 2497
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชวงตนทศวรรษ 2500 ซึ่งเมื่อแยกตัวมาเปน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในชวงทศวรรษ 2510 ก็ยังคงธํารงนโยบายการสรางอาจารย
ประจําสืบตอมา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในชวง
ปลายทศวรรษ 2500 นโยบายการสรางอาจารยประจําผุดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ แตการขยายการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ไปสูสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
เปนไปอยางเชื่องชายิ่ง
ดังนี้ หากจะกลาววา กําเนิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพเกิดจาก
การผลักดันจากตางประเทศคงไมผิดนัก หากปราศจากความชวยเหลือจากตางประเทศยอมยาก
ทีจ่ ะมีการผลิตอาจารยประจําอยางมีแบบแผนและเปนไปตามขั้นตอนได
ความชวยเหลือจากตางประเทศมิใชเหตุปจจัยสํ าคัญประการเดียวในการวาง
พืน้ ฐานสําหรับอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยการวางแผน
จากสวนกลางนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา นับเปนเหตุปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผลักดัน
ใหอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเติบโต มหาวิทยาลัยขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ ห นึ่ ง (2504-2509) และฉบั บที่สอง (2510-2514) เพื่อผลิ ตกํ าลั ง คนรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ยิง่ เมือ่ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคในปลายทศวรรษ 2500 ดวยแลว ก็
ยิ่งทํ าใหมีความตองการอาจารยมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกมาก การเปลี่ยนแปลงสภาวการณดัง
กลาวนี้ทํ าให 'สํ านั ก วิ ช าการขุ น นาง' ต อ งปล อ ยบั ง เหี ย นการยึ ด กุ ม มหาวิ ท ยาลั ย เพราะ
มหาวิทยาลัยภายใตการยึดกุมของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' จะไมสามารถผลิตกําลังคนสนองความ
ตองการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางพอเพียง
การตอสูระหวาง 'สํานักวิชาการขุนนาง' กับ 'สํานักวิชาการมหาวิทยาลัย' ปรากฏ
ตลอดทศวรรษ 2500 'สํานักวิชาการมหาวิทยาลัย' เรียกรองใหมหาวิทยาลัยตองมีอาจารยประจํา
และลดการพึ่งพิงอาจารยพิเศษ การที่มีวิวาทะเชนนี้เกิดขึ้นยอมเปนดัชนีบงบอกถึงการกอเกิด
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ของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพ เพราะแตเดิมการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมิใชอาชีพ
หากแตเปนงานอดิเรกของกลุมขุนนางวิชาการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ อาจารยประจํา
มีฐานะออนดอยกวาขุนนางนักวิชาการในหลายตอหลายกรณี อาจารยประจําทําแตงานธุรการ
และตองรับใชขุนนางนักวิชาการที่เปนอาจารยผูบรรยายลักษณะวิชาตางๆ
การเรียกรองศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยยังคงปรากฏ
ตอมาในชวงตนทศวรรษ 2510 ครั้งถึงปลายทศวรรษ 2510 ก็ปรากฏชัดแจงวา มหาวิทยาลัยของ
รัฐสลัดหลุดจากแอกของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' เพราะแมแตคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ
ตางยอมรับนโยบายการผลิตอาจารยประจํา
ดั ง นี้ จะเห็นไดวา การกอเกิดของอาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะอาชีพเปน
ปรากฏการณคอนขางใหม หาก 'สํานักวิชาการขุนนาง' สามารถครอบงํามหาวิทยาลัยตอไปได
สถานะแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยยอมยากจะเกิดขึ้นได แรงกดดันจากตางประเทศและการ
ขยายตัวของระบบอุดมศึกษา ประกอบกับการเรียกรองของ 'สํานักวิชาการมหาวิทยาลัย' มีสวน
ในการเสริมสรางสถานะแหงอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย แตการที่มหาวิทยาลัยสามารถสลัด
หลุดจากแอกของ 'สํานักวิชาการขุนนาง' ไดเร็วกวาที่ควรจะเปน ก็เปนเพราะการผลักดันของขุน
นางนั ก วิ ช าการด ว ย เพราะภายในกลุ  ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการนั้ น เอง มี ผู  เ ห็ น ความจํ าเป น
ที่มหาวิทยาลัยตองมีอาจารยประจํ า และผลักดันใหรัฐบาลยอมรับนโยบายการผลิตอาจารย
ประจํา
การเติบใหญของอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยกอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2
ดาน ดานหนึง่ ก็คอื มหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทในการผลิตองคความรูสาขาวิชาตางๆ ซึ่งแตกตาง
จากเดิมที่ตองพึ่งพาองคความรูจากตางประเทศเพียงถายเดียว อีกดานหนึ่งก็คือ อาจารย
มหาวิทยาลัยเริ่มมีบทบาทในการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาล และตั้งคํ าถามเกี่ยวกับ
สิง่ ตางๆทีด่ ารงอยู
ํ
ในสังคมไทย บทบาทดังกลาวนี้ปรากฏอยางเดนชัดตั้งแตปลายทศวรรษ 2500
และยิ่งชัดเจนมากขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 จนอาจกลาว
ไดวา ณ บัดนี้สังคมไทยคาดหวังบทบาทของอาจารยมหาวิทยาลัยในเรื่องเหลานี้ ซึ่งแตกตาง
จากชวงกอนทศวรรษ 2500 ที่ไมมีบทบาทในการชี้นําสังคมแตประการใด
แตการที่มหาวิทยาลัยเรงรับอาจารยก็เปนดาบสองคม กระบวนการกลั่นกรอง
ที่ ห ย อ นยานทํ าให ผู  ที่ ข าดฉั น ทะทางวิ ช าการและความรั บ ผิ ด ชอบหลุ ด เข า สู  อ าชี พ อาจารย
มหาวิทยาลัยจํานวนมาก ยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดภาระงานสอนแตพอสมควร เพื่อใหอาจารย
มหาวิทยาลัยมีเวลาในการศึกษาคนควาและวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ กลับเปดโอกาส
ให 'นักฉวยโอกาส' กาวเขาสูอ าชีพอาจารย โดยที่ทํางานสอนแตเพียงนอยนิด แลวใชเวลาที่เหลือ
ในการประกอบอาชีพอื่นที่มิใชงานวิชาการ สําหรับ 'นักฉวยโอกาส' เหลานี้ อาชีพอาจารยเปน
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เพียงอาชีพสํารองเทานั้น คนเหลานี้ตองการตรา 'อาจารยมหาวิทยาลัย' เพียงเพือ่ ยกสถานะของ
ตนในสังคม และใชเปนเครื่องมือในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในด า นหนึ่ ง ช ว ยให
มหาวิทยาลัยสลัดหลุดจากแอกของ 'สํ านักวิชาการขุนนาง' แตในอีกดานหนึ่งก็สรางความ
เสื่ อ มถอยแก ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ไม ส ามารถก า วตามทั น กระบวนการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจนั้น
เมื่ออาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยเริ่มกอเกิดขึ้น ภาคเอกชนยังมีขนาดไมใหญนัก
เงิน เดื อนในภาคเอกชนแตกต า งจากภาครัฐบาลไมม าก มหาวิทยาลัยสามารถดูดซับชนชั้น
มันสมองเขามาเปนอาจารยไดไมยากนัก สถานะของอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยคอนขางสูงสง
อยางนอยจนถึงตนทศวรรษ 2510 คลื่นเศรษฐกิจถาโถมโหมกระหนํ่ามหาวิทยาลัยเมื่อกาวเขาสู
ทศวรรษ 2520 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังระหวางปงบประมาณ 25232525 และรัฐบาลตองดํ าเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดชวงเวลาระหวางปงบประมาณ
2525-2531 มหาวิทยาลัยตองตกตํ่าลงดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ การขาดสภาพคลองในภาค
รัฐบาลทําใหไมสามารถปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนใหเทาทันอัตราเงินเฟอ ขาราชการกลายเปน
'คนจนยุคใหม' ความขอนีร้ วมถึงอาจารยมหาวิทยาลัยดวย ในขณะที่ภาคเอกชนยังคงเติบใหญ
ทางเศรษฐกิจตอไป เงินเดือนและผลตอบแทนการใชแรงงานในภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล
2-3 เทา ยิ่งเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา
ความแตกตางของผลตอบแทนการใชแรงงานเพิ่มเปน 5-6 เทา มหาวิทยาลัยตองเผชิญปญหา
สมองไหล คลื่นเศรษฐกิจมีสวนสําคัญในการทําลายความเปนครูและความรับผิดชอบของอาจารย
มหาวิทยาลัย ซึ่งจํ านวนไมนอยกระโดดเขาไปเก็งกําไรซื้อขายที่ดินและหลักทรัพย ณ บัดนี้
วิญญาณแหงชุมชนวิชาการไดมลายหายไปจากมหาวิทยาลัยเสียแลว
แตคลื่นเศรษฐกิจมิใชมรสุมลูกเดียวที่กระหนํ่ามหาวิทยาลัย เพราะในชวงเวลา
เดียวกันนี้ สังคมไทยตองเผชิญกับคลื่นสารสนเทศดวย อาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอย
กระโดดเขาสูธ ุรกิจสารสนเทศ บางก็จัดรายการวิทยุและโทรทัศน และบางก็ประกอบธุรกิจการวิจัย
และการใหคําปรึกษา
แมว า อาจารยม หาวิท ยาลัย จะเปน อาชีพ คอนขางใหม เมื่อเทียบกับโสเภณี
แตอาจารยจํานวนไมนอยก็ขายตัวไมตางจากโสเภณี เพียงแตวาโสเภณีขายตัวดวยภาวะจํายอม
แตอาจารยมหาวิทยาลัยจํ านวนไมนอยมิเพียงแตขายตัวเทานั้น หากทวายังขายจิตวิญญาณ
อีกดวย ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย อาจารยจํานวนไมนอยเขาไปชวยคํ้าจุนระบบการปกครอง
ดังกลาว ในยุคที่นักเลือกตั้งครองเมือง อาจารยจํานวนไมนอยอีกเชนกันที่เขาไปเปน 'เครื่อง
ประดับ' ของนักเลือกตั้งผูทรงอํานาจ
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ณ บัดนี้ อาจารยมหาวิทยาลัยมิเพียงตกตํ่าในเชิงเศรษฐกิจเทานั้น หากยังตกตํ่า
ในเชิงภูมิปญญาและจริยธรรมอีกดวย
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อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะสําราญชน
มหาวิทยาลัยเมื่อแรกจัดตั้งในสังคมตะวันตกเปนชุมชนของสําราญชน (Leisured
Class) สําราญชนเปนกลุมคนที่ใชเวลาในการแสวงหาความสําราญ ปญญาชนเปนองคประกอบ
ส ว นหนึ่ ง ของสํ าราญชน อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย บางส ว นเป น องค ป ระกอบของป ญ ญาชน
แตบางสวนเปนสําราญชนที่มิใชปญญาชน
แตสงั คมตะวันตกมิไดคาดหวังใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสําราญชนที่ไรบทบาท
หนาที่หรือใชชีวิตประดุจเสเพลชน หากแตยังคาดหวังวา อาจารยมหาวิทยาลัยเปนสําราญชน
ทีม่ บี ทบาทในการสรางองคความรูในแขนงวิชาตางๆ ความคาดหวังเชนนี้เองที่ทําใหอาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยตองเปนอาชีพของสําราญชน
หากไมมเี วลาวางพอเพียง และไมมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม อาจารยมหาวิทยาลัย
ยอมยากที่จะผลิตองคความรูใหม หรือสรางกระบวนทัศนใหม อันมีผลตอการขยายพรมแดน
แหงความรูในสาขาวิชาตางๆได หากอาจารยมหาวิทยาลัยมิใชสําราญชน ก็คงไมมีใครมารวม
ถกเถียงวา อะไรคือความงาม ความจริง และความยุติธรรม จะมีใครที่จะมานั่งเฝาดูการเคลื่อนไหว
ในจักรวาล นั่งเพงพินิจกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรียป ระเภทตางๆ หรือนั่งเฝามองการรวง
หลนของผลแอปเปลจากลําตน
ด ว ยเหตุ ที่ อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ถู ก กํ าหนดให เ ป น ผู  มี บ ทบาทในการสร า ง
องคความรูใหมนี้เอง มหาวิทยาลัยจึงมิไดมีฐานะเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากรเทานั้น หากยัง
ตองทําหนาที่หนวยผลิตความรูดวย เมื่อมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยโดยชัดเจน
ก็ตองมีการจัดองคกร มีการจัดสรรโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (academic infrastructure)
มีการกําหนดจารีตธรรมเนียม รวมตลอดจนกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถทํา
หนาทีท่ งั้ หนวยผลิตบุคลากรและหนวยผลิตความรูควบคูกันไปอยางมีประสิทธิภาพ
มรดกทางประวัติศาสตรในสังคมตะวันตก ทําใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพ
ที่มีสถานะอันสูงสงในสังคม ผูมีอาชีพดังกลาวนี้มิไดมีหนาที่เฉพาะการถายทอดความรูและ
การฝกอบรมกุลบุตรกุลธิดาเทานั้น หากยังเปนที่คาดหวังวาจะมีบทบาทในการพัฒนาองคความรู
ในสาขาวิชาตางๆดวย การกําหนดรูปแบบเชิงสถาบัน (institutional design) จึงเปนไปในทาง
หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2539
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ทีเ่ กือ้ กูลใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสําราญชน กลาวคือ มีเงินเดือนสูงหรือคอนขางสูง เพื่อที่จะ
ไดไมตองกังวลตอการทํามาหาเลี้ยงชีพเพื่อการประทังชีวิต และมีเวลาวางในการแสวงหาความรู
ใหม
แตการสรางเงื่อนไขใหอาจารยมหาวิทยาลัยเปนสําราญชน แมจะจําเปน แตก็
ไม พ อเพี ย งที่ จ ะให อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย บุ ก เบิ ก พรมแดนแห ง ความรู  ใ นสาขาวิ ช าของตน
มหาวิทยาลัยจะตองมีบรรยากาศทางวิชาการและมีสิ่งแวดลอมอันอุดมดวยศานติสุข รวมตลอด
จนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดและหองทดลอง
หรือหองปฏิบตั กิ าร ในประการสําคัญ ตองมีเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อเกื้อกูลตอการแสวงหาความรู
ใหมดวย
วิ ท ยาการที่ ก  า วหน า ในสั ง คมตะวั น ตกเป น ผลงานของอาจารยม หาวิท ยาลัย
อยางคอนขางสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ไมเพียงแต
มหาวิทยาลัยจะใหความสํ าคัญแกการผลิตความรูไมยิ่งหยอนกวาการผลิตบุคลากร รัฐบาล
ก็ใหความสํ าคัญ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือโดยผาน
สภาวิจัยตางๆ (research councils) หรือหนวยงานวิจัยอื่นๆ ในประการสําคัญ ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการอุดมศึกษา โดยบริจาคเงินใหแกมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในสังคมตะวันตกเริ่มถูกกดดัน
ใหทํ างานรับใชภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น งานวิจัยจํ านวนมากมุงสูการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรม ในช ว งหลั งสงครามโลกครั้ ง ที่สอง
เมื่อระบบทุนนิยมแกกลา มหาวิทยาลัยเริ่มถูกดึงเขาหากลไกราคามากขึ้น ความเปนสําราญชน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยเริ่มลดนอยลง แตหาไดหมดไปไม อาจารยมหาวิทยาลัยถูกกดดัน
ใหเปน “ผูป ระกอบการความรู“ ทีโ่ หมการผลิตอยางตอเนื่อง ตอเมื่อไดตําแหนงศาสตราจารย
แลว จึงจะเปนสํ าราญชนเต็มขั้น ศาสตราจารยจํ านวนไมนอย ภายหลังจากไดรับตําแหนง
เกือบจะมิไดผลิตผลงานวิชาการใดๆ แตสวนใหญยังคงเปนจักรกลสําคัญของโรงงานผลิตความรู
ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร ทํ าให ม หาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยแตกต า งจาก
มหาวิทยาลัยในสังคมตะวันตกเกือบโดยสิ้นเชิง เมื่อแรกกอตั้ง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มีสถานะเปนเพียงหนวยผลิตบุคลากรเทานั้น โดยชั้นตนเนนการผลิตบุคลากรปอนระบบราชการ
และตอมามุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม แมเมื่อยางกาวเขาสูยุค
แหงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวของระบบอุดมศึกษาก็เพียงเพื่อผลิตกําลังคนใหพอเพียง
แก ค วามต อ งการของสั ง คมเป น สํ าคั ญ มหาวิ ท ยาลั ย มิ ไ ด มี บ ทบาทในฐานะหน ว ยผลิ ต
ความรู  มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยเมื่ อ แรกก อ ตั้ ง จึ ง มิ ใ ช ชุ ม ชนของสํ าราญชนผู  มี ห น า ที่
ผลิตความรู มิหนําซํ้าผูจัดตั้งมหาวิทยาลัยก็มิไดคาดหวังที่จะพัฒนาอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย
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ผูสอนในมหาวิทยาลัยลวนเปนขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ซึ่งยึด
การสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเปนงานอดิเรก และพรอมที่จะงดสอนเมื่อติดราชการที่เปน
งานหลัก การเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยเปนเพียงเครื่องประดับสถานะในสังคม โดยมี
คาสอนเปนรายไดเสริมเทานั้น ในสภาพการณดังกลาวนี้ ยอมยากที่จะคาดหวังใหมหาวิทยาลัย
เปนหนวยผลิตความรูที่สรางความกาวหนาทางวิทยาการ สิ่งที่เรียนและสอนกันในมหาวิทยาลัย
เปนความรูที่อาจารยผูสอนเลาเรียนในยุคที่เปนนักศึกษา และลาสมัยไปตามอายุขัยของผูสอน
มหาวิทยาลัยจึงกลายเปนพิพิธภัณฑอันเปนที่สิงสถิตของความรูอันลาสมัย
ดวยเหตุทขี่ นุ นางนักวิชาการครอบงําการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โครงสราง
พื้ น ฐานทางวิช าการและการกํ าหนดรูปแบบเชิงสถาบันไมเพียงแตไมเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัย
เปนหนวยผลิตความรูเทานั้น หากยังไมเกื้อกูลตอการพัฒนาอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัยอีกดวย
โครงสรางเงินเดือนอาจารยมหาวิทยาลัยมิไดแตกตางจากขาราชการทั่วไป ดวยเหตุที่รัฐบาล
ไมมีนโยบายการสรางอาจารยประจํ า และไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองมีสําราญชนผูมีหนาที่
ผลิตความรู จึงมิตองมีสิ่งจูงใจพิเศษ
มหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่งจะมีนโยบายการสรางอาจารยประจําในชวงหลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง และปรากฏเปนนโยบายอันเดนชัดยิ่งขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยกลายเปนโรงงานผลิต
กํ าลังคนเพื่อสนองตอบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อาจารยมหาวิทยาลัยในฐานะ
อาชีพเพิง่ ปรากฎเปนรูปธรรมเมื่อการสถาปนามหาวิทยาลัยลวงพนไปแลวกวา 40 ป
ในระยะแรก มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถดูดดึงชนชั้นมันสมองของชาติไดเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้ดวยการใชทุนการศึกษาตางประเทศเปนสิ่งจูงใจ ในเวลานั้น ชนชั้นกลางมิได
มีฐานะดีพอที่จะศึกษาตางประเทศดวยทุนสวนตัว แตแรงดึงดูดออนลาตามกาลเวลา เมื่อภาค
ธุรกิจเอกชนเติบใหญจนสามารถประมูลแยงชิงชนชั้นมันสมองจากภาครัฐบาล และชนชั้นกลาง
มีฐานะดีพอที่จะศึกษาตอตางประเทศดวยทุนสวนตัวเองได คุณภาพของอาจารยมหาวิทยาลัย
จึงเสื่อมทรามลงตามลําดับ
ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยมิไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยผลิตความรู มหาวิทยาลัย
จึงมิไดมีโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ และการกําหนดรูปแบบเชิงสถาบันที่เกื้อกูลตอการวิจัย
และการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ไม มี บ รรยากาศและจารี ต ในการวิ จั ย กฎเกณฑ แ ละกติ ก า
ในมหาวิทยาลัยมิไดกํากับใหอาจารยมหาวิทยาลัยตองผลิตความรู มหาวิทยาลัยมิไดมีหนวยงาน
วิจยั ในระยะแรกเริ่ม และรัฐบาลมิไดจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยแกมหาวิทยาลัยในเบื้องตน
เมื่ ออาจารย ม หาวิท ยาลั ย แปรสถานะเปนอาชีพ รัฐบาลมิไดปรับโครงสราง
อัตราเงินเดือนใหแตกตางไปจากขาราชการโดยทั่วไป หากแตยินยอมโดยพฤตินัยใหทํ างาน
เพียงครึง่ เวลา ซึง่ เทากับยอมรับวา อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาชีพของสําราญชน แตสําราญชน
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แหงมหาวิทยาลัยไทยมิอาจทํ าหนาที่ในการผลิตความรูได เนื่องจากไมมีสิ่งเกื้อหนุนการวิจัย
เมื่อมหาวิทยาลัยมิไดสถาปนาขึ้นมาเปนหนวยผลิตความรู มหาวิทยาลัยจึงมิไดเขมงวดในการ
กลั่นกรองผูที่มีความสามารถและศักยภาพในการผลิตความรูเพื่อเปนอาจารย ดวยเหตุดังนี้
อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการวิจัยที่มีคุณภาพจึงเปนชนกลุมนอยในมหาวิทยาลัย
คนเหลานี้สมควรไดรับการปฏิบัติเยี่ยงสําราญชน
ในชวงเวลาประมาณ 80 ปที่ผานมา อาจารยมหาวิทยาลัยมีสวนบุกเบิกพรมแดน
แหงความรูในสาขาวิชาตางๆอยูบาง ขอที่นาสังเกตยิ่งก็คือ คณะวิชาที่มีบทบาทในการผลิต
องค ค วามรู  ใ หม ล ว นแล ว แต ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากต า งประเทศ ดั ง เช น คณะ
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในปลายทศวรรษ 2500 สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตรในทศวรรษ 2510 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในทศวรรษ 2510 และ 2520 เมื่อกระแสเงินอุดหนุนการวิจัย
จากตางประเทศออนตัวลง บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยผลิตความรูก็ออนลาลงดวย
รัฐบาลเพิ่งจะมีนโยบายและจัดองคกรสงเสริมการวิจัยเมื่อมหาวิทยาลัยลวงสู
วัย 40 ป สภาวิจัยแหงชาติ (2499) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย (2506)
มิไดมีบทบาทในการขยายพรมแดนแหงความรูมากมายนัก จนตองมีการจัดองคกรใหมดวยการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2522) ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแหงชาติ (2529) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2534) สํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2535) สถาบันวิจัยสาธารณสุขแหงชาติ (2536) เปนตน
เมื่อรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริมการวิจัยและการพัฒนา และ
จั ด สรรสิ่ ง จู ง ใจเพื่ อ การนั้ น เป น ช ว งเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เข า สู วั ฏ จั ก รแห ง ความเสื่ อ มถอย
มหาวิทยาลัยมี “นักผลิตความรู“ จํานวนนอยนิด และนับวันมีแตจะรอยหรอลง เนื่องเพราะ
อาจารยมหาวิทยาลัยประกอบดวยบุคลากรที่มีคุณภาพตกตํ่าลงไปเรื่อยๆ ทุนวิจัยจํานวนมากตอง
นอนคอย "นักผลิตความรู" สภาพที่ทุนวิจัยวิ่งหา “นักผลิตความรู" คงจะปรากฏตอไปอีกนาน
เพราะบัดนีม้ หาวิทยาลัยมีแตสําราญชนที่ไมมีความสามารถในการผลิตความรู
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หอคอยงาชางเดือนตุลาฯ2
ตุลาคม 2539
ตุลาคม 2539 กําลังผานพนไป ผูคนในหอคอยงาชางจํานวนมากพากันลืมเลือน
เหตุการณเมื่อ 20 ปที่แลว และมิไดสนใจแมแตนอยวา ขบวนการสิทธิและเสรีภาพกําลังผลักดัน
ใหมกี ารทบทวนและแสวงหาบทเรียนจากประวัติศาสตรเดือนตุลาคม 2519
ผู  ค นในหอคอยงาช า งก็ ดุ จ เดี ย วกั บ ประชาชนคนไทยโดยทั่ ว ไปที่ ข าดสํ านึ ก
แหงประวัติศาสตร ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมานี้ หอคอยงาชางแปรเปลี่ยนไปมาก ผูที่เคย
มีสว นรวมในขบวนการประชาธิปไตยอยางเอาการเอางานเมื่อ 20 ปที่แลว สวนใหญออนลาและ
มีสวนรวมนอยลง จะมีก็แตสวนนอยที่มีบทบาทผลักดันขบวนการสิทธิและเสรีภาพอยางคงเสน
คงวา ซึ่งเปนวีรกรรมอันควรแกการสรรเสริญยิ่ง
ความเฉยเมยตอปญ หาของชาติบา นเมืองและความเฉยเมยตอปญหาความ
ไมเปนธรรมในสังคมกําลังครอบงําหอคอยงาชาง สวนหนึ่งเปนเพราะความออนลาเมื่อไมประสบ
ความสํ าเร็จในการผลักดันใหแกปญหา อันเปนผลจากกลไกและระบบการเมืองไมเอื้ออํ านวย
แตสวนสํ าคัญเปนผลจากกระบวนการทํ าใหหอคอยงาชางแปลกแยกจากสังคมโดยสวนรวม
มากขึ้น
ผมอยูเหยาประจํายามหอคอยงาชางมาเปนเวลากวา 25 ป เพื่อนรวมงานที่มี
อายุการทํางานยาวนานพอๆกับผมสวนใหญยังคงตองดิ้นรนในการหารายได เพื่อธํารงมาตรฐาน
การครองชีพของชนชั้นกลางระดับบน (Upper Middle Class) เมือ่ กวา 25 ปที่แลว เคยตอง
ดิ้นรนอยางไร บัดนี้ยังคงตองดิ้นรนเหมือนเดิม สวนใหญตองดิ้นรนมากกวาเดิม เพราะบัดนี้
มีภาระในการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกลูก การเอาอยางสหายรวมชั้นชนหรือ Peer Effect
ก็มสี ว นตอการดิน้ รนอยางสําคัญ เมื่อกวา 25 ปที่แลว เงินเดือนในภาคเอกชนสูงกวาภาครัฐบาล
เพียง 2-3 เทา บัดนี้สูงมากกวา 6-8 เทา การกระเสือกกระสนเพื่อธํารงมาตรฐานการครองชีพระดับ
เดียวกันคอยๆทําใหหอคอยงานชางแปลกแยกจากสังคมโดยสวนรวมมากขึ้น
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ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2539
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ผูค นทีต่ บเทาเขาสูหอคอยงาชางดวยความคาดหวังวา หอคอยนั้นอุดมดวยงาชาง
ทีม่ มี ลู คาในตลาดอันสูงสง พากันผิดหวังตามๆกัน สําหรับสังคมไทย หอคอยงาชางเปน 'หอคอย
ที่ไรงา'
เมือ่ กวาทศวรรษทีแ่ ลว ผมเห็นเพื่อนรวมงานจํานวนหนึ่ง (10-20%) ทํางานวิจัย
อยางเอาเปนเอาตาย บางคนมีโครงการวิจัยในขณะหนึ่งๆ 5-6 โครงการ บางคนมีมากกวานี้
หอคอยที่ผมอยูเหยาประจํายามแปรสภาพเปนโรงงานผลิตงานวิจัย แตแลวเมื่อเศรษฐกิจฟองสบู
เฟอ งฟู เพือ่ นรวมงานจํานวนไมนอยพากันตบเทาเขาไป 'ขุดทอง' ในตลาดหลักทรัพย และเจ็บตัว
กลับมาเมื่อเศรษฐกิจฟองสบูแตกสลาย ชองทางใหมในการหารายไดของผูคนในหอคอยงาชาง
ก็คือ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน การเปนคอลัมนิสตในหนังสือพิมพ และการขายบริการ
สารสนเทศและบริการที่ปรึกษาดานตางๆ
ตุลาคมปนี้ (2539) สําหรับผูคนในหอคอยงาชางสวนใหญมิไดมีความหมายพิเศษ
คนที่ มี ข อสอบตองตรวจก็ ทํ าหน า ที่ของตนไป คนที่มีรายการวิท ยุ และโทรทัศนก็จัดรายการ
ไปตามปกติ คนที่มีคอลัมนก็ผลิตบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร คนสวนนอยที่มีงานวิจัยยังคง
เดินหนาทํางานวิจยั ตอไป หนทางใหมในการแสวงหารายไดซึ่งเพิ่งปรากฏอยางเปนกิจจะลักษณะ
ในชวงเวลาไมถึงทศวรรษที่ผานมานี้ ก็คือ การเดินสายฝกอบรมในโครงการทั้งของภาคเอกชนและ
ภาครัฐบาล และการขายประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรโดยมีตราประทับของหอคอยงาชาง
ตุลาคม 2519
หอคอยงาชางตองเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการแยกขั้วทางการ
เมือง (Political Polarization) ทีป่ รากฏอยางตอเนื่องระหวางป 2516-2519 ขบวนการนักศึกษา
และประชาชนตองการการแยกขั้วเพื่อใหทราบแนชัดวา ใครยืนอยูขางประชาชน ชนชั้นปกครอง
ตองการการแยกขั้วเพื่อใหทราบแนชัดวา ใครบางที่เปน 'พวกเรา' และใครบางที่เปนศัตรู
กระบวนการแยกขั้วทางการเมือง ซึ่งโดยพื้นฐานเปนความขัดแยงดานอุดมการณ
เริม่ ใชความรุนแรงแทนการใชเหตุผลหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ไมนาน
และจบลงดวยอาชญากรรมอันปาเถื่อนในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
ตลอดชวงเวลาที่เกิดกระบวนการแยกขั้วทางการเมืองนี้ ผูคนสวนนอยในหอคอย
งาชางตัดสินใจเลือกขั้ว บางคนเลือกยืนอยูขางขบวนการนักศึกษาและประชาชน บางคนเลือก
ขางขบวนการนวพลและลูกเสือชาวบาน คนสวนใหญเปนพวกผูชมขางสังเวียน กลุมเสรีนิยม
เปนกลุมที่ 'ถูกกระทํา' มากกวากลุม อืน่ ใด แมวากลุมเสรีนิยมมีสวนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 แตก็ไมเห็นดวยกับความสุดโตงไมวาขั้วซายหรือขั้วขวา กลุม
เสรีนิยมไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงของขบวนการฝายขวา และไมเห็นดวยกับลักษณะ
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ซายจัดของขบวนการฝายซาย ยิ่งขบวนการนักศึกษาและประชาชนเคลื่อนไปทางซายมากเพียงใด
ก็ยงิ่ สูญเสียการสนับสนุนจากกลุมเสรีนิยมมากเพียงนั้น
แตความปาเถื่อนของเหตุการณเดือนตุลาฯ ซึ่งดิเรก วิลเลียมส (Derek Williams)
แหง CBS กลาววา โหดรายยิ่งกวาการปราบปรามประชาชน ณ จัตุรัสเทียนอันหมืน (The Nation,
October 4, 1996) ยังความสลดใจแกผูที่มีมโนธรรมสํานึกอยางยิ่ง สํ าหรับผูคนในสํานัก
ทาพระจันทรที่ยังมีความรูสึกผิดชอบชั่วดีและมีความเปนธรรมในหัวใจ ยอมตระหนักแกใจวา
การปายสีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในกระบวนการแยกขั้วทางการเมืองวา เปนแหลงสะสมอาวุธ
และเปนที่ชุมนุมของ 'คนตางดาว' ทีม่ งุ ทําลายชาติ ศาสน กษัตริยนั้นตรงตอขอเท็จจริงหรือไม
หลังเหตุการณเดือนตุลาฯ หอคอยงาชางเริ่มเงียบเหงา สวนหนึ่งเพราะความ
เศราสลดของผูคน อีกสวนหนึ่งเพราะรังสีอํามหิตของอํานาจรัฐเผด็จการ ผูคนจํานวนหนึ่งตีจาก
หอคอยงาชาง สวนหนึ่งเปนการตีจากโดยถาวร อีกสวนหนึ่งลาจากเพื่อ 'ลี้ภัย' ในตางประเทศ
เพราะหอคอยงาชางไมนาอยูอีกตอไป เมื่อมิอาจสอนนักศึกษาวา คนไทยมิไดมาจากภูเขาอัลไต
หรือเมื่อมิอาจพูดถึงความดีของระบบสังคมนิยม และมิอาจปาวรองถึงความปาเถื่อนโหดราย
ของเหตุการณเดือนตุลาฯ เสรีภาพทางวิชาการหมดสิ้นลงพรอมๆกับการปราบปรามนักศึกษา
และประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลังเหตุการณเดือนตุลาฯ ผมยังคงอยูเหยาประจํายามหอคอยงาชาง แมจะตอง
สูญเสียทรัพยสนิ สวนตัวในเหตุการณนั้น และเผชิญกับการคุกคามเล็กๆนอยๆ หลังเหตุการณนั้น
แตสิ่งที่ผมเผชิญมิอาจเทียบเทียมกับผูคนบนสนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในคํ่าคืน
วันที่ 5 ตอวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ได ผมอยูอยางอางวางและเดียวดาย เมื่อมิตรสหายพากัน
'ลี้ภัย' ไปตางประเทศ โดยที่บางคนเลือกหนทางสูปาเขา ตลอดชวงเวลาเกือบสองปหลังเหตุการณ
เดือนตุลาฯ ผมเกือบมิไดผลิตงานวิชาการใดๆ ในเมื่อหนังสือบางเลมของผมถูกตีตราวาเปนภัย
ตอความมัน่ คงของชาติ ตลอดชวงเวลา 2 ปนั้น ผมใชเวลาสวนใหญในโรงภาพยนตรและสถาน
เริงรมยอื่นๆ
ตุลาคม 2516
เมือ่ ผมลาลายเซ็นเพื่อเรียกรองรัฐธรรมนูญในป 2516 นั้น ผมพบวามีอุปสรรค
อันมิไดคาดคิด ผูคนในหอคอยงาชางจํานวนมากเห็นดวยกับหลักการในการเรียกรองรัฐธรรมนูญ
แตปฏิเสธที่จะลงนามในจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุเกรงอิทธิพลมืดจากอํานาจ
รัฐเผด็จการ ผมเคารพในเหตุผลของคนเหลานั้น ในเวลานั้นผมยังเปนโสด การตัดสินใจกระทําการ
หรือไมกระทําการใดๆเปนเรื่องงาย ผมไมแนใจวา หากเวลานั้นผมมีพันธะครอบครัว ผมจะตัดสิน
ใจเชนที่ทําไปแลวหรือไม
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แตเมื่อมีการจับกุมตัวผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ สถานการณภายในหอคอยงาชาง
เริ่มแปรเปลี่ยนไป กลุมเสรีนิยมที่เคยเก็บตัวเงียบในยุคเผด็จการเริ่มออกมาผลักดันใหรัฐบาล
ปลอยตัวผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ ความไมพอใจรัฐบาลถนอม-ประภาสระเบิดออกมาอยางชนิดที่
ไมเคยปรากฏมากอน ผูคนในหอคอยงานชางพากันกระโดดออกมาสนับสนุนขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพ ทั้งกําลังเงินและกําลังใจแกนักศึกษาและประชาชนที่เคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2516 ภาพเชนนี้ไมเคยปรากฏอีกเลยหลังจากนั้น
ภายหลั ง การปฏิ วั ติ เ ดื อ นตุ ล าคม 2516 หอคอยงาช า งยั ง คงเป น ฐานที่มั่ น
ของขบวนการสิทธิและเสรีภาพ อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยเขาไปมีบทบาทในการราง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 จํานวนไมนอยมีบทบาทในการเผยแพรประชาธิปไตย และจํานวนไมนอย
กระโดดขึ้นสังเวียนการเมือง แมเมื่อมีการขับไลฐานทัพอเมริกันออกมาจากประเทศไทย หอคอย
งาชางก็ยังใหการสนับสนุนอยางชัดเจน แตหลังจากนั้น เมื่อการแยกขั้วทางการเมืองปรากฏ
อยางเปนกระบวนการ หอคอยงาชางเริ่มระสํ่ าระสาย เพราะตองเผชิญกับการแยกขั้วอํานาจ
ทางการเมืองดวย
ผูคนในหอคอยงาชางในป 2516 จํานวนมากมีประสบการณรวมกับขบวนการ
ตอตานสงครามเวียดนามทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป มโนธรรมสํานึกในดานสิทธิและเสรีภาพ
จึงมีอยูเ ปนอันมาก จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่คนเหลานี้มีอารมณรวมกับขบวนการ 14 ตุลาฯ
มิไยตองกลาววา ประพฤติกรรมของผูนํารัฐบาลถนอม-ประภาสมีสวนสรางอารมณรวมดังกลาวนี้
ดวย
เพียงชัว่ เวลา 23 ปใหหลัง อารมณรวมของขบวนการ 14 ตุลาฯ กําลังมลาย
หายไปจากหอคอยงาชาง
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ความเรียงวาดวยวุฒิบัตร
ภาพตึ ก อาคารถลม และสะพานทลายที่ปรากฏในประเทศต า งๆเป น ระลอกๆ
แสดงถึงความเสือ่ มทรามทางวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร และ/หรือผูรับเหมากอสราง ผูคนเหลานี้
ล ว นได รั บ ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รอื่ น ๆ จากสถานศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ ช าชี พ เฉพาะสาขา
ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รเคยเป น กระดาษที่ รั บ รองวิ ท ยฐานะและความสามารถ บั ด นี้
ความนาเชือ่ ถือของกระดาษเหลานี้กําลังลดนอยถอยลง บางครั้งมิไดเกิดจากการไรความสามารถ
หรือการขาดความชํานัญพิเศษ หากเปนผลจากจริยธรรมอันตํ่าทราม
สถาปนิกและวิศวกรที่สรางปรามิดแหงอียิปตและกําแพงเมืองจีนไมเคยไดรับปริญญาบัตร
หรือวุฒบิ ตั รใดๆ จิตรกรและปฏิมากรแตโบราณไมเคยผานมหาวิทยาลัยศิลปากร นวัตกรรมและ
สิง่ ประดิษฐเปนจํานวนมากเกิดจากสมองและความคิดของชาวบานนอกมหาวิทยาลัย หมอตําแย
และหมอชาวบานไมเคยตองมีใบประกอบโรคศิลป แตสังคมมนุษยสามารถดํารงอยูและพัฒนา
ตอมาได โดยไมตองพึ่งพิงปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตรใดๆ
สังคมมนุษยแตโบราณมิไดมีการจัดระบบการประกันความรูและความสามารถ
ความเชื่อมั่นวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความรูและความสามารถในวิชาชีพและวิชาการแขนงหนึ่ง
แขนงใด เกิดจากศรัทธาสวนบุคคลเปนสําคัญ ในยุคสมัยที่ยังไมมีสถาบันการศึกษาทําหนาที่
เผยแพรและถายทอดความรู รวมตลอดจนฝกอบรมและพัฒนาทักษะอยางเปนระบบ การ
ถายทอดความรูและการพัฒนาทักษะเปนเรื่องภายในครอบครัว การสืบมรดกทางดานอาชีพ
จึงเปนปรากฏการณสําคัญ ในยุคสมัยที่สังคมมนุษยยังมิไดมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
สารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิกในชุมชนหรือสังคมเดียวกันคอนขางสมบูรณ และการตรวจสอบ
สารสนเทศเปนไปไดโดยงาย ถึงจะไมมีระบบการออกปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร แตสมาชิก
ในชุมชนก็สามารถรับรูวา ใครเปนชางฝมือ ใครเปนผูทรงคุณวุฒิ และใครเปนหมอตําแยหรือ
หมอรักษาไข ไมจําเพาะภายในชุมชนเดียวกัน หากยังคลุมถึงชุมชนใกลเคียงอีกดวย
เมือ่ สังคมมนุษยเติบโตตอมา ไมจําเพาะแตขนาดของสังคมขยายใหญขึ้น หากมี
การก อ เกิ ด ของชุ ม ชนและสั ง คมใหม จํ านวนมากอี ก ด ว ย ทั้ ง หมดนี้ เ ป น ผลจากการเพิ่ ม ขึ้ น
ของประชากร การสงตอสารสนเทศมิอาจกระทําดวยวิธีการงายๆอีกตอไป ความไมสมบูรณของ
สารสนเทศมีมากขึ้น ความซับซอนของสังคมที่มีมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคม ทําใหมีความ
หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2539
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ตองการความชํานัญพิเศษ ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษจึงคอยๆกอตัวขึ้น
และนีเ่ องที่เปนบอเกิดของการออกประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ในสั ง คมมนุ ษ ย ที่ มี ป ระชากรจํ านวนมาก โดยเฉพาะอย า งยิ่ง ในสั ง คมเมือง
ที่สูญเสียลักษณะความเปนชุมชน หากไมมีระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษ
การแสวงหาผูร ู ชางฝมือ และผูชํานัญพิเศษ ยอมตองเสียตนทุนสารสนเทศเปนอันมาก ไมเพียงแต
ตองสืบหาชื่อและตัวบุคคล หากยังตองมีสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานในอดีต และตองประเมินผล
งานเหลานั้นดวย ธุรกิจที่ใชวิธีสืบหาสารสนเทศแบบดั้งเดิมนี้ยอมตองเสียตนทุนการประกอบการ
สูง การออกวุฒิบัตรชวยลดตนทุนสารสนเทศ (information cost) ในการแสวงหาผูรูและ
ผูท มี่ ที กั ษะในการงาน และชวยลดตนทุนปฏิบัติการ (transactions cost) ในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในสังคม ดวยเหตุดังนี้เอง พัฒนาการของตลาดแรงงานที่มีความซับซอนและมีความ
ตองการความชํ านัญพิเศษมากขึ้นจึงเกื้อกูลตอการกอเกิดของระบบการรับรองวิทยฐานะและ
ความชํานัญพิเศษดังกลาวนี้
หากสมาชิกในสังคมยอมรับสถาบันที่ออกวุฒิบัตร วุฒิบัตรนั้นก็มีความหมาย
และมีคาทางเศรษฐกิจ ความเชื่อถือที่มีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรทําใหเปนที่ยอมรับในสังคมวา
ผูที่ไดรับวุฒิบัตรเปนผูที่มีวิทยฐานะและความชํ านัญพิเศษตามที่ระบุไวในวุฒิบัตร ดวยเหตุ
ที่มีความเชื่อถือตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตรนี้เอง ทํ าใหมีความตองการวาจางผูที่ผานการศึกษา
และการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาว หากสังคมไมมีความเชื่อถือสถาบันที่ออกวุฒิบัตร ผูที่ผาน
การศึกษาและการฝกอบรมจากสถาบันดังกลาวยอมไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และ
วุฒิบัตรนั้นก็ไรคาทางเศรษฐกิจ คุณภาพของการศึกษาและการฝกอบรมจึงมีความสํ าคัญตอ
คาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตร หากสังคมเสื่อมความเชื่อถือในสถาบันใด วุฒิบัตรของสถาบันนั้น
ก็จะเสื่อมคาทางเศรษฐกิจตามไปดวย
หากสถาบั น ที่ อ อกวุ ฒิ บั ต รสามารถผลิ ต กํ าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพ วุ ฒิ บั ต รนั้ น
ไมเพียงแตจะไดรับการยอมรับภายในประเทศเทานั้น หากยังไดรับการยอมรับจากตางประเทศ
ดวย วุฒิบัตรที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศยอมมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวาวุฒิบัตรประเภท
เดียวกันที่มีการยอมรับอยางจํากัด แตวุฒิบัตรใดจะไดรับการยอมรับระหวางประเทศไดก็ตอเมื่อ
สถาบันทีอ่ อกวุฒิบัตรนั้นไดรับความเชื่อถือจากนานาประเทศดวย
ระบบการรับรองวิทยฐานะและความชํานัญพิเศษดวยการออกวุฒิบัตรมีรากฐาน
มาจากระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) ซึง่ กอเกิดมากอนยุคกลาง แตมาเฟองฟูในยุคกลาง
(Medieval Age, 1100-1500) เมือ่ มหาวิทยาลัยถือกําเนิดในยุคกลาง มหาวิทยาลัยก็รับเอาระบบ
การออกวุ ฒิ บั ต รไปใช ใ นการรั บ รองวิ ท ยฐานะและความชํ านั ญ พิ เ ศษของผู  สํ าเร็จ การศึ ก ษา
ดวย ระบบการออกวุฒิบัตรจึงกลายเปนนวัตกรรมทางสถาบัน (institutional innovation) ที่มี
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บทบาทหนาที่ไมจําเพาะแตในระบบการศึกษา หากยังคลุมถึงตลาดแรงงานดวย เพราะวุฒิบัตร
อํานวยความสะดวกในการวาจางแรงงาน นายจางสามารถกลั่นกรองคุณลักษณะขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง
ของผูสมัครงานไดดวยการวิเคราะหวุฒิบัตร แมวาการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครงานยังเปน
เรือ่ งจําเปน แตภาระในการแสวงหาสารสนเทศดังกลาวนี้ก็ลดทอนลงไปเปนอันมาก เพราะวุฒิบัตร
ให ส ารสนเทศระดั บ หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ ความรู  ความสามารถ และความชํ านั ญ พิ เ ศษ แทนที่
จะทุมทรัพยากรในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครงาน ก็หันมาหาขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน
ที่ออกวุฒิบัตร วิเคราะหคุณภาพ มาตรฐานและความนาเชื่อถือของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร
รวมตลอดจนหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมของสถาบันเหลานั้น
แมวาการไมมีวุฒิบัตรมิไดบงบอกถึงการไมมีความรู แทที่จริงแลว ผูที่ไมมี
การศึกษาอยางเปนทางการจํ านวนไมนอยมีความรูในสาขาวิชาบางสาขาวิชา หรือมีทักษะ
และความชํานัญพิเศษในบางดานดียิ่งกวาผูครอบครองวุฒิบัตรจํานวนมากเสียอีก แตเปนเพราะ
วุ ฒิ บั ต รช ว ยประหยั ด ต น ทุ น สารสนเทศในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยฐานะและความชํ านั ญ พิ เ ศษ
ตลาดแรงงานจึงตองการวุฒิบัตร เพราะวุฒิบัตรสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับผูสมัครงานวา มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และความชํ านัญพิเศษในดานใด ถึงนายจางไดลูกจางที่มีคุณสมบัติ
ไมตรงตามวุฒบิ ตั ร แตวุฒิบัตรก็จะไมสูญหายไปจากตลาดแรงงาน เพราะนายจางเห็นประโยชน
ของระบบการออกวุฒิบัตร สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
ทีอ่ อกวุฒบิ ตั ร ศรัทธาที่เสื่อมทรุดมีตอสถาบันที่ออกวุฒิบัตร หาไดมีตอระบบการออกวุฒิบัตรไม
ดวยเหตุที่วุฒิบัตรอํ านวยความสะดวกในการจางงานเชนนี้เอง ความตองการ
วุฒิบัตรจึงเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา เมื่อนายจางขอดูวุฒิบัตร ลูกจางก็ตองแสวงหาวุฒิบัตรเพื่อ
กรุยทางสูตลาดแรงงาน ยิ่งมีการกําหนดคาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตรดวยแลว ความตองการ
วุฒบิ ตั รแตละประเภทหรือแตละสถาบันยอมแตกตางกันดวย ในขณะเดียวกัน กลไกตลาดก็จะทํา
หนาทีจ่ ดั ชัน้ วุฒบิ ตั ร อาทิเชน ถึงจะเปนปริญญาตรีในสาขาวิชาเดียวกัน หากเปนวุฒิบัตรที่ออก
โดยสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกันมาก คาทางเศรษฐกิจของวุฒิบัตร
ยอมแตกตางตามสถาบันดวย
การขยายตัวของตลาดแรงงาน อันเปนผลจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ทํ าใหความตองการกํ าลังคนที่มีวุฒิบัตรมีมากขึ้น ความตองการกํ าลังคนดังกลาวนี้เองเปน
ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให ค วามต อ งการวุ ฒิ บั ต รเพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
ความตองการวุฒิบัตรเปนความตองการที่สืบเนื่องจากความตองการกําลังคน แมวาผูที่แสวงหา
วุฒบิ ตั รบางสวนเปนผูที่ตองการความรู ทักษะ และความชํานัญพิเศษ แตบางสวนตองการวุฒิบัตร
เพียงเพือ่ สมัครงานเทานั้น สถาบันบางสถาบันจึงแปรสภาพเปนโรงพิมพวุฒิบัตร เพื่อสนองตอบ
ความตองการดังกลาวนี้ แตวุฒิบัตรเปนเอกสารที่ใหสารสนเทศที่เปนจริงเกี่ยวกับวิทยฐานะและ
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ความชํานัญพิเศษของผูรับ เมื่อผูรับวุฒิบัตรมิไดมีความรู ทักษะ และความชํานัญพิเศษตรงตามที่
ปรากฏในวุฒบิ ัตรเสียแลว วุฒิบัตรนั้นก็เปนเอกสารที่ใหสารสนเทศอันเปนความเท็จ
เมือ่ นายจางจับไดวา วุฒิบัตรบางสวนเปนเอกสารที่ใหขอมูลอันเปนเท็จ นายจาง
ยอมตองเขมงวดในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ออกวุฒิบัตร ในบางกรณี
อาจตองลดชัน้ หรือถึงกับขึ้นบัญชีดําสถาบันเหลานี้ เพราะความตองการพื้นฐานของนายจาง ก็คือ
กําลังคนทีม่ วี ทิ ยฐานะและความชํานัญพิเศษ หาใชตัววุฒิบัตรเองไม
โลกมนุษยไดพัฒนามาถึงจุดที่ระบบการออกวุฒิบัตรกลายเปนสถาบันที่จําเปน
ในตลาดแรงงาน เพราะวุฒิบัตรชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศ แมแตมหาวิทยาลัยเกาแกที่มี
ชื่อเสียงและเกียรติคุณแตโดยลําพังยอมยากที่จะโคนระบบการออกวุฒิบัตรได ลองนึกภาพดูวา
หากมหาวิ ท ยาลั ย ฮาร ว าร ด และมหาวิท ยาลัย ออ กฟอรดประกาศเลิ กใหปริญญาบัตร อะไร
จะเกิดขึ้น?
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มหาวิทยาลัยกับปริญญาบัตร
ระบบการประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมีรากฐานจากระบบการออกหนังสือ
รับรองหรือ 'วุฒิบัตร' ของสมาคมวิชาชีพ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Guilds (ภาษาอังกฤษ
โบราณสะกดวา Gilds หรือ Gelds) เมือ่ มหาวิทยาลัยกอเกิดขึ้นในยุคกลางของยุโรปนั้น ระบบ
สมาคมวิชาชีพลงรากปกหลักอยางมั่นคงแลว สมาคมวิชาชีพมีความเขมงวดในการรับสมาชิก
หรือในการ 'ผลิต' ชางฝมอื มากเพียงใด มหาวิทยาลัยก็มีความเขมงวดในการผลิต 'บัณฑิต'
มากเพียงนั้น แตความเขมงวดดังกลาวนี้เจือจางลงตามกาลเวลา เมื่อปริญญาบัตรกลายเปน
สินคา และมหาวิทยาลัยกลายเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'
นักประวัติศาสตรมีวิวาทะเกี่ยวกับการกอเกิดของสมาคมวิชาชีพ แมจนบัดนี้
วิวาทะเรือ่ งนีก้ ย็ งั หาขอยุติมิได กระนั้นก็ตาม ขอที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ สมาคมวิชาชีพผุดขึ้น
ในประเทศอังกฤษจํานวนมากตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 9 และขยายตัวอยางรวดเร็วเมื่อยุโรปกาว
เขาสูยุคกลาง (The Medieval Age, 1000-1500)
พัฒนาการในเวลาตอมาทําใหนักประวัติศาสตรสามารถจําแนกสมาคมวิชาชีพ
ออกเปน 3 ประเภท อันไดแก สมาคมวิชาชีพดานการศาสนา (Religious Guilds) สมาคมพอคา
(Merchant Guilds) และสมาคมชางฝมือ (Craft Guilds) สมาคมวิชาชีพเหลานี้เปนกลุม
ผลประโยชนที่เกิดจากความตองการปกปองผลประโยชนของตนเอง ผนึกกํ าลังเพื่อเสริมสราง
อํานาจตอรอง และกําหนดมาตรฐานทางอาชีพ ดังนั้น ผูที่สมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพจึง
ตองมีคุณสมบัติบางประการ
ในกรณีของสมาคมชางฝมือ ผูที่ตองการเปนชางฝมือจะตองไตเตาจากชางฝกหัด
(Apprentices) ผูท ตี่ อ งการเปนชางฝกหัดตองเลือกชางฝมือคนใดคนหนึ่งเปนครู และอาศัยอยูกิน
กับชางฝมือคนนั้นเปนเวลา 2-7 ป เรียนรูและพัฒนาทักษะในการงาน ตลอดจนรับการอบรม
บมนิสัยในดานจริยธรรมในการงาน (Work Ethics) ตอเมื่อสามารถผานการทดสอบที่เขมงวด
ไดแลว จึงไดเลื่อนฐานะเปนชางฝมือมือสองที่เรียกวา Journeyman โดยมีสิทธิรับจางทํางาน
หารายได ชางฝมอื มือสองจะถีบตัวขึ้นเปนชางฝมือมือหนึ่งที่เรียกวา Master ได จักตองเก็บออม
เงินได และในบางกรณีจะตองผลิตผลงานที่เปน Masterpiece จึงจะเขยิบขึ้นเปน Master ได
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หนทางการไตเตาจาก Apprentice สู Journeyman และ Master ในทีส่ ดุ นั้นตองอาศัยขันติธรรม
อยางมาก และในกรณีสวนใหญตองเสียเงินเสียทองในรูปคาธรรมเนียมหานอยไม
ในกรณีของสมาคมวิชาชีพดานการศาสนา ผูที่จะเปนนักการศาสนาจักตอง
ไตเตาขึ้นเปน Master ดวยเหตุที่ศาสนจักรมีบทบาทอยางสูงในการจัดการศึกษา บรรดานักบวช
ทีจ่ ะทําหนาที่ครูผูอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาไดนั้นจักตองเปน Master
ชางฝมือที่ผานการฝกอบรมจนไดเปน Journeyman หรือ Master ยอมไดรับ
หนังสือรับรอง ซึง่ ชวยเกือ้ กูลการหางานทํา ยิ่งเมื่อเปน Master แลว ก็มีสิทธิที่จะเปนสมาชิกของ
Craft Guild สมาชิกภาพดังกลาวนี้เปนเครื่องบงบอกระดับฝมือและความสามารถ
มหาวิทยาลัยในยุโรปกอเกิดขึ้นในยุคกลางควบคูกับกระแสแหงการพัฒนาการ
อยางนอย 2 กระแส กระแสแรกไดแก อํานาจและอิทธิพลของศาสนจักรที่มีเหนืออาณาจักร และ
กระแสทีส่ อง ไดแก การเติบใหญของสมาคมวิชาชีพทั้งในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม มหาวิทยาลัยในยุโรปกอเกิดขึ้นในวงคไพบูลยของศาสนจักร กลาวคือ นอกจากจะไดรับ
การปกปองและอุมชูจากศาสนจักรแลว ยังอาศัยความชอบธรรมจากศาสนจักรในการผลิตบริการ
การศึกษาดวย ในระยะแรกเริ่ม บัณฑิตซึ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตองไดรับการรับรองจาก
ศาสนจักร
แตการเติบโตของระบบสมาคมวิชาชีพ (Guilds System) มีผลกระทบตอ
มหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยบางแหงหรือบางคณะวิชาในบางมหาวิทยาลัยมีการจัดองคการ
ดุจเดียวกับสมาคมวิชาชีพ และมีการผลิตบัณฑิตหรือชางฝมือดวยกระบวนการที่คลายคลึงกับ
สมาคมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยสําคัญในยุโรปยุคกลางมีอยู 3 แหง คือ มหาวิทยาลัยโบโลญญา
(University of Bologna) มหาวิทยาลัยปารีส (University of Paris) และมหาวิทยาลัยออกซฟอร
ด (University of Oxford) วิชาความรูท สี่ อนกันในมหาวิทยาลัยเหลานี้จําแนกออกเปน 2 กลุม
กลุม แรกถือเปนวิทยาการขั้นตํ่า หรือ Lower Faculties ประกอบดวยวิชาไวยากรณ (Grammar)
หรืออีกนัยหนึ่งภาษา และวิชาศิลปะ (Arts) กลุมที่สองถือเปนวิทยาการขั้นสูงหรือ Higher
Faculties ประกอบดวยเทววิทยา กฎหมายมหาชน และแพทยศาสตร สําหรับวิทยาการขั้นตํ่า
จักตองศึกษาเพื่อเปน Master เปนอยางนอย สวนวิทยาการขั้นสูงจักตองศึกษาเกินเลยระดับ
Master และนีเ่ องเปนที่มาของปริญญาโทและปริญญาเอก สวนการประสาทปริญญาตรีกอเกิด
ขึน้ ภายหลัง
มหาวิทยาลัยในยุคตนมุงผลิตบัณฑิตเพื่อทําหนาที่สอนหนังสือ นักศึกษาเมื่อใช
เวลาศึกษาเลาเรียนตามกําหนดแลวตองสอบปากเปลา ควบคูกับการทดสอบทางดานจิตใจและ
จริยธรรม เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นควรใหสําเร็จการศึกษาก็จะดําเนินการขออนุญาตจากศาสนจักร
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เพื่ อเป น ครู ส อนหนั ง สื อ เมื่ อผานขั้นตอนเหลานี้แลว นักศึกษาผูนั้นก็จะไดรับปริญญาบัตร
เพื่อเปน Master และปริญญาที่ไดรับเรียกชื่อวา Master's Degree แปลวา ปริญญาของ
Master ในเวลานั้น Master's Degree มิไดแปลวาปริญญาโท เพราะปริญญาตรีและปริญญาเอก
ยังไมกอเกิด แนวความคิดวาดวยการผลิต Master เพื่อเปนครูสอนหนังสือเปนแนวความคิด
เดียวกับการผลิต Master เพือ่ เปนชางฝมือของสมาคมวิชาชีพ Master ทีเ่ ปนครูถือเปน 'นาย' ของ
วิชา สวน Master ทีเ่ ปนชางฝมือถือเปน 'นาย' ของฝมือ
บัณฑิตที่ไดรับ Master's Degree สามารถสมัครเปนสมาชิกของ Guild of
Masters ได สมาชิกภาพดังกลาวนี้ทําใหมีสิทธิที่จะสอนหนังสือทุกแหงหน ดวยความเปนมา
ดังกลาวนี้ ครูผชู ายจึงถูกเรียกวา Master เพราะถือเปน 'นาย' ของวิชาทีม่ ีความรูอันเต็มเปยม
ทีจ่ ะถายทอดแกกุลบุตรกุลธิดาได
เมื่อนักสอนศาสนาชาวยุโรปเขามาตั้งโรงเรียนในเมืองไทย บรรดาครูโรงเรียน
คริสเตียน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัสสัมชัญและเซ็นตกาเบรียล ถูกเรียกวา Master ดวย จารีต
การเรียกครู 'โรงเรียนฝรั่ง' วา Master ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบันนี้ เพียงแตไมตองถูก 'เคี่ยว'
ดวยกระบวนการอันเขมงวดดังที่ปรากฏในยุคกลางของยุโรป ในขณะที่จารีตการเรียกครูวา
Master กําลังจางหายไปในยุโรป คําวา Master ในระบบโรงเรียนของไทยยังฟงดูขลัง เพราะ
หมายถึงครูผูทรงคุณวุฒิและมีวุฒิภาวะอันสูงสง แมแตโรงเรียนเอกชนบางแหงที่มิไดสัมพันธ
กับคริสตจักร ก็พยายามเลียนแบบ 'โรงเรียนฝรั่ง' ดวยการใหนักเรียนเรียกครูวา Master
ในยุคกลางของยุโรป การศึกษาเลาเรียนสาขาวิชาที่ถือเปน Lower Faculties
เพื่อเปน Master นับเปนการเพียงพอ แตสําหรับ Higher Faculties จักตองศึกษามากไปกวา
ระดับนี้ เพื่อเปน Doctor ขอเท็จจริงปรากฏวา สาขาวิชาเทววิทยาในบางมหาวิทยาลัยตอง
ศึกษาตออีก 16 ป การแยกแยะระหวาง Doctor กับ Master เพิง่ ปรากฏชัดเจนในคริสตศตวรรษ
ที่ 15
มหาวิทยาลัยปารีสนับเปนมหาวิทยาลัยแรกที่ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิต และ
สาขาวิชาแรกทีป่ ระสาทปริญญาขั้นสูงนี้ก็คือ เทววิทยา (ค.ศ. 1150) สวน Doctor of Grammar
และ Doctor of Philosophy เพิง่ มีการประสาทปริญญาในกลางคริสตศตวรรษที่ 13
ดังนัน้ จะเห็นไดวา ในประวัติศาสตรการประสาทปริญญา Master's Degree เปน
ปริญญาบัตรแรกที่มหาวิทยาลัยประสาทกอนปริญญาใดๆ Bachelor's Degree เพิ่งกอเกิด
ในภายหลัง ในระยะเริ่มแรก ผูที่ศึกษาเลาเรียนเพื่อเปน Master ภายหลังจากที่เลาเรียนมาแลว
3-4 ป ในวิชาพื้นฐาน 3 สาขาหรือไตรวิทยา (Trivium) อันไดแก ไวยากรณ วาทศาสตร และ
ตรรกวิทยา อาจไดรับอนุญาตใหสอนหนังสือชั้นตนแกนักเรียนควบคูกับการศึกษาเพื่อเปน Master
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คําวา Bachelor มาจากภาษาละตินวา baccalaureate แปลวา ผูเริ่มตนศึกษา หรือผูเตรียมตัว
บวช (novice)
จารีตการประสาทปริญญาตรีในยุโรปคอยๆมลายหายไปในเวลาตอมา ยกเวนใน
ฝรั่ ง เศส แต จ ารีตนี้ฝ ง รากลึก ในอัง กฤษ เริ่ม ตน ที่ม หาวิท ยาลัยออ กซฟอรด และตอมาใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ นักศึกษา Oxbridge เมือ่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว 5 ป จะ
ไดรบั ปริญญาโทโดยอัตโนมัติ สวนมหาวิทยาลัยในสกอตแลนดไมมีจารีตการประสาทปริญญาตรี
ตัง้ แตแรกกอตั้ง ปริญญาแรกเปน M.A. หากศึกษาตอหลังจากนี้จะได B.Phil. (Bachelor of
Philosophy) หรือ B. Litt. (Bachelor of Letters)
ดังนี้ จะเห็นไดวา ในประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยยุโรป การประสาทปริญญา
มิไดเรียงลําดับจากปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และแทที่จริงแลว จารีตการประสาทปริญญาตรี
ไดมลายหายไปจากประเทศสวนใหญในยุโรป เพียงแตฝงรากในประเทศอังกฤษ และแผขยายไปสู
เครือจักรภพ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาในเวลาตอมา มหาวิทยาลัยอเมริกันในระยะแรกเริ่มมิไดจัดการ
ศึกษาระดับสูง ชาวอเมริกันนิยมศึกษาระดับปริญญาเอกในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยอรมนี
การณปรากฏวา ในป ค.ศ. 1875 ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยอเมริกันจํานวนมากจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยอรมัน
มหาวิทยาลัยอเมริกันเริ่มประสาทปริญญาเอกในป ค.ศ. 1861 แตบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ยังไมเฟองฟู จวบจนมีการสถาปนา Johns Hopkins University ในป ค.ศ. 1876 เพื่อแขงกับ
มหาวิทยาลัยเยอรมัน
จารีตการประสาทปริญญา เรียงลําดับจากปริญญาตรีไปสูปริญญาโทและเอก
กลายเปนรูปแบบที่ลงตัวในคริสตศตวรรษที่ 20 สวนสําคัญเกิดจากอิทธิพลของระบบการศึกษา
แบบอเมริ กั น แม ม หาวิ ท ยาลั ย ยุโ รปจํ านวนมากมิได มีจารีตเชนนี้ แตกระแสอเมริกานุวัตร
(Americanization) ที่ครอบงํ าระบบการศึกษาในประเทศตางๆในโลก ทําใหจารีตดังกลาวนี้
แผขยายออกไปอยางกวางขวางยิ่ง ดวยจารีตเชนนี้เอง Master's Degree จึงกลายเปน 'ปริญญา
โท' ทัง้ ที่เมื่อแรกกอเกิด Master's Degree เปนปริญญาที่ประสาทแกผูที่เปน 'นาย' ของวิชาที่มีคุณ
สมบัตเิ พียงพรอมที่จะอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา
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มหาวิทยาลัยในฐานะโรงพิมพปริญญาบัตร3
การเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2540 กอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางนอย 2 เรื่อง เรื่องแรกวาดวยประสิทธิภาพการทํางาน
ของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องที่สองวาดวยคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมของปริญญาบัตร
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนครกอตั้งในจังหวัดสกลนครในป 2530 โดยที่ตอมาในป
2537 จัดตัง้ วิทยาเขตเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อแรกกอตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรฐานเพียง 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชผล และสาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตสัตว ตอมาไดเปดสอนสาขาวิชาที่มีความตองการในตลาด ดังเชนนิติศาสตร นิเทศศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร รวมทั้งการเปดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
ศิลปศาสตร แตทงั้ หมดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยมิไดรับรอง หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา วิทยาลัย
บัณฑิตสกลนครไดจัดการสอนสาขาวิชาที่ทบวงมิไดรับรอง จนมีผูสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สาขาวิชานิติศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาจํานวนมากหลายกวาจะรูวา ปริญญาบัตรที่ไดรับ
มีคาไมตางจากกระดาษชํ าระก็ตองเสียเงินเสียทองและเสียเวลาไปกับการศึกษาเปนอันมาก
ความลาชาของทบวงมหาวิทยาลัยในการจัดการปญหาจึงกอใหเกิดตนทุนแกสังคมโดยไมสมควร
ไมจําเพาะแตตนทุนที่ตกแกนักศึกษาและผูปกครอง หากยังครอบคลุมถึงตนทุนของสังคมที่ตอง
เสียไปในการชวยเหลือนักศึกษาของสถาบันแหงนี้
แมจะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นใหม แตวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครก็มี
'ลูกคา' มากพอสมควร ทั้งในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครศรีธรรมราช สะทอนใหเห็นความ
ตองการปริญญาบัตรในสังคมไทยที่มีแตจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา การที่วิทยาลัยแหงนี้สามารถเปด
วิทยาเขตในจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลาอันรวดเร็ว นับเปนประจักษพยานของความขอนี้
ความตื่นตัวในการศึกษาตอใน 'มหาวิทยาลัย' มิใชความตื่นตัวของความใฝรู หากเปนความตื่นตัว
ในการแสวงหา 'วุฒิบัตร' เพือ่ ยกฐานะของตนในสังคม
วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต สกลนครเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มุ  ง กวาดลู ก ค า ระดั บ ล า ง
การขยายตัวของวิทยาลัยแหงนี้เปนกระจกที่สะทอนใหเห็นการเติบโตของตลาดบริการอุดมศึกษา
ระดับลางอยางชัดเจน หากปราศจากมาตรการการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของทบวง
3

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 14-20 เมษายน 2540
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มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยอมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดเพื่อตอบสนองความตองการ
ในตลาดระดับลาง และสถาบันอุดมศึกษายอมแปรเปลี่ยนเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร'
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครจึงมีลูกคา ?
ความตองการวุฒิบัตร (หรือปริญญาบัตร) มีเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง
เปนความตองการใชวุฒิบัตรเปนเครื่องมือในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ อีกดานหนึ่งเปนความ
ตองการใชวุฒิบัตรเปนเครื่องมือในการยกฐานะทางสังคม
วุฒิบัตรเปนเอกสารที่บงบอกคุณวุฒิ ความรู ทักษะ และความสามารถของผู
ครอบครอง วุฒิบัตรที่มีคาทางเศรษฐกิจตองใหสารสนเทศที่ถูกตองและเที่ยงตรงเกี่ยวกับความรู
และทักษะของผูครอบครอง ความนาเชื่อถือของวุฒิบัตรขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือของสถาบัน
ทีอ่ อกวุฒบิ ตั รนัน้ วุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงในการธํารงมาตรฐานทางวิชาการในระดับ
สูงยอมมีคาทางเศรษฐกิจสูง หากสถาบันที่ออกวุฒิบัตรมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการตํ่า
วุฒบิ ตั รทีอ่ อกโดยสถาบันประเภทนี้ยอมมีคาทางเศรษฐกิจตํ่าตามไปดวย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการสูงทํ าหนาที่ผลิตบริการการศึกษา
สํ าหรับตลาด 'ระดับบน' ความตองการเขาสถาบันอุดมศึกษาประเภทนี้เปนผลสืบเนื่องจาก
ความต อ งการวุ ฒิ บั ต รที่ มี ค  า ทางเศรษฐกิจสู ง ทั้ ง นี้เ ปน ที่เ ชื่ อกัน ว า สถาบัน อุดมศึ ก ษาที่มี
มาตรฐานจะมุงประสาทวิชาความรูและ/หรือพัฒนาทักษะของนักศึกษาเปนสําคัญ วุฒิบัตรที่ได
จากสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีมาตรฐานไมเพียงแตจะมีคาทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังมีคาทางสังคม
ดวย สถาบันอุดมศึกษามีสถานะทางสังคมสูงตํ่ าฉันใด ผูที่ไดรับวุฒิบัตรจากสถาบันดังกลาว
ยอมมีสถานะทางสังคมฉันนั้น
มหาวิทยาลัยเกาแกยอมไดเปรียบมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม เพราะมีโอกาสสั่งสม
ชื่อเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการเปนเวลาชานาน กวาที่มหาวิทยาลัยใหมจะกวดไลใหทัน
ก็ตอ งกินเวลาระยะหนึง่ มหาวิทยาลัยเอกชนเสียเปรียบมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ
เมื่อจัดตั้งขึ้นแลว ยอมไดรับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการจากรัฐโดยอัตโนมัติ เมื่อมีความ
ดํ าริในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปดเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว มีการโตเถียงเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริการการศึกษาเปนอันมาก บัดนี้มหาวิทยาลัยเปดไดผลิตบัณฑิตจํานวนมาก ผูคนพากัน
ลืมเลือนขอถกเถียงดังกลาว ดวยเหตุที่รัฐรับรองวิทยฐานะของบัณฑิตที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย
ของรัฐนั่นเอง แตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมิไดมีฐานะเสมอเหมือนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เพราะจะจัดการศึกษาไดก็ตอเมื่อไดรับการรับรองทางวิชาการจากรัฐ วุฒิบัตรที่ออกโดยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนจะมีคาทางเศรษฐกิจก็ตอเมื่อไดรับการรับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัย
หากรัฐถอนการรับรอง วุฒิบัตรนั้นก็ไรคาในตลาดแรงงาน อยางนอยที่สุดมิอาจใชสําหรับการ
ทํางานในภาครัฐบาลได
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วุฒิบัตรมิไดมีคาทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานเทานั้น หากมีคาทางสังคมดวย
ผูคนที่ประสบความสํ าเร็จทางเศรษฐกิจจํ านวนไมนอยไขวควาหาวุฒิบัตเพื่อยกฐานะในสังคม
นายทุ นอุ ต สาหกรรมรถยนต บ างคนเสี ย เงิ น เสี ย ทองจํ านวนมาก เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง ปริ ญ ญา
ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อไมสัมฤทธิผล ก็ตองยอมซื้อปริญญาเอก
จากสถาบันที่ไมเคยมีประวัติในทําเนียบสถาบันผูผลิตงานวิชาการ และนอนตายตาหลับพรอม
คําวา 'ดร.' นําหนา นักการเมืองหลายคนไขวควาปริญญาบัตร เพื่อใหการอภิปรายของตนในสภา
ฟงดูขลัง บางคนวาจางใหผูอื่นเขียนวิทยานิพนธ บางคนเดินหา 'โรงพิมพปริญญาบัตร' และ
จํานวนไมนอยเดินเขาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
ขาวเรื่องนักเลือกตั้งตบเทาเขาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครปรากฏในหนาหนังสือ
พิมพมากวาป คนเหลานี้แมจะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง แตมีปมดอยทางการศึกษา
จึงมีความตองการปริญญาบัตรเปนเครื่องประดับ สถานีโทรทัศน ITV รายงานวา สวนใหญ
'สํ าเร็จ' การศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชและเทคโนโลยีผลิตสัตวจากวิทยาลัยบัณฑิต
สกลนคร หากไมถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็จะไมมีใครสนใจภูมิหลังของเหลา 'บัณฑิต' นักเลือกตั้งนี้
ดวยเหตุที่ปริญญาบัตรมีคาทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงาน เพราะมีผลตอการ
กําหนดเงินเดือนและตําแหนงการงาน บรรดานักศึกษาที่เขาสถาบันอุดมศึกษาระดับลาง สวน
ใหญมักมีความคิดวา ขอเพียงจบการศึกษา จะไดนําปริญญาไปหางานทํา การเลือกสถาบัน
อุดมศึกษาระดับลางทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนก็เพราะเหมาะแกผูเรียน เนื่องจากการเรียน
ไมยากจนเกินไป นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครจํ านวนมากคงมีความคิดเชนเดียวกันนี้
ผูค นเหลานีม้ สี ารสนเทศที่ไมสมบูรณ โดยมิไดคาดคิดวา สาขาวิชาที่เปดสอนหลายตอหลายสาขา
มิไดรับการรับรองจากรัฐบาล หากนักศึกษามีสารสนเทศที่สมบูรณ วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
คงจะหา 'ลูกคา' ไดยาก การทีน่ กั เลือกตั้งจํานวนมากตบเทาเขาวิทยาลัยแหงนี้มีสวนสรางมายา
ภาพในตลาด เพราะทํ าใหตลาดเขาใจผิดวา ทบวงมหาวิทยาลัยใหการรับรองทางวิชาการ
อยางเต็มที่ จึงขาดความใสใจในการแสวงหาขอเท็จจริงเทาที่ควร ความไมสมบูรณของสารสนเทศ
เกีย่ วกับวิทยาลัยบัณฑิตสกลนครเปนเรื่องที่ทบวงมหาวิทยาลัยมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได
ความตองการปริญญาบัตร ไมวาจะดวยเหตุทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทางสังคม
กําลังทําใหสถาบันอุดมศึกษาแปรสภาพเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร' ปรากฏการณที่นาเปนหวง
มิใชสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากแตเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ การควบคุมและกํ ากับ
ของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ถึ งจะหยอนประสิทธิภาพเพียงไร ก็ยังมีสวนเหนี่ยวรั้งและปองกัน
มิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลายเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร' เนื่องจากมีการตรวจสอบเปน
ครัง้ คราว แตรัฐมิไดตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดุจเดียวกับที่ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกํ าลังเดินแนวทางตลาด และผลิตบริการอุดมศึกษา
ที่มีลักษณะหลากหลาย (Product Differentiation) ความหลากหลายของผลผลิตมีสวนทําให
วุฒบิ ตั รมีความหลากหลายตามไปดวย ในการเลือกเดินแนวทางตลาด มหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน
ไมนอยจํ าตองหยอนมาตรฐานเพื่อขยายขนาดของตลาด ความหลากหลายของผลผลิตเกิดขึ้น
พรอมๆกับความหลากหลายของมาตรฐาน มหาวิทยาลัยในสวนกลางบางมหาวิทยาลัยขยายฐาน
การผลิตไปสูสวนภูมิภาค โดยรวมมือกับสถาบันราชภัฏในทองถิ่น การขยายการผลิตบริการการ
ศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณะหลากหลายเช น นี้ เ ป น ประโยชน ต  อ ฐานะทางเศรษฐกิ จของอาจารยผูร ว ม
โครงการโดยตรง การ 'เดินสาย' สอนหนังสือในตางจังหวัดเปนปรากฏการณใหมของอาจารย
มหาวิทยาลัย บางคน 'เดินขามสาย' ไปสอนในโครงการของมหาวิทยาลัยอื่น มิไยตองกลาววา
การ 'เดินสาย' สอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในตางจังหวัดกําลังเปนปรากฏการณ
ทีต่ ามมาติดๆ โดยที่อาจารยบางคนมีรายไดจากการ 'จัดสาย'
ในนามของความเป น อิ ส ระและเสรี ภ าพทางวิช าการ ไม มีการตรวจสอบวา
โครงการเหลานี้ 'สอน' อะไรบาง มีการวัดผลที่นาเชื่อถือเพียงใด และมีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพทางวิชาการ (Quality Assurance) หรือไม สิง่ ทีป่ รากฏกลับเปนเรื่องของการลดหยอน
มาตรฐานเพื่อให 'เขาถึง' ตลาด ดังเชนโครงการบัณฑิตศึกษาที่ไมตองเขียนวิทยานิพนธและ
ไมตองสอบประมวลวิชา (Comprehensive Examination) ในบางวิชาของบางโครงการของ
บางมหาวิทยาลัย 'ตลาด' เรียกรองใหผูสอนตองบอกขอสอบ ในเมื่อ 'ตลาด' เปนใหญในแผนดิน
และผูบริโภคไดชํ าระราคาแลว การสอบตกจักตองไมเกิดขึ้น ลูกคาของโครงการลักษณะนี้
หลายต อ หลายโครงการมี โ ครงสร า งไม แ ตกต า งจากลู ก ค า ของวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต สกลนคร
ในสาระสําคัญ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งทําหนาที่หนวยผลิตบุคลากร โดยไมเคยทําหนาที่
หนวยผลิตความรู กําลังแปรเปลี่ยนเปน 'โรงพิมพปริญญาบัตร' ดวยการหารายไดจากการ 'ขาย'
วุฒบิ ตั ร ปรากฏการณดังกลาวนี้เกิดจากเหตุปจจัย 2 ดาน ดานหนึ่งมหาวิทยาลัยตองการรายได
อีกดานหนึง่ ตลาดตองการปริญญาบัตร ไมวาจะดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเหตุผลทางสังคม
มหาวิทยาลัยมีอํ านาจในการออกและใหวุฒิบัตร อํ านาจดังกลาวนี้เปนที่มา
ของรายได มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเกียรติคุณทางวิชาการยอมตองรักษามาตรฐานทาง
วิชาการอยางเครงครัด การไมใชอํานาจในการประสาทวุฒิบัตรเพื่อหารายไดยอมเปนเงื่อนไข
อันจําเปนในการรักษามาตรฐานทางวิชาการ เมื่อไรก็ตามที่มหาวิทยาลัยเริ่มหารายไดจากการ
ใชอํานาจในการแจกวุฒิบัตร ชื่อเสียงและเกียรติคุณยอมเสื่อมทรามลง หากมหาวิทยาลัยใด
ไมเปนทีเ่ ชือ่ ถือในสังคม วุฒิบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยนั้นยอมไรคาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
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โครงการชางเผือกที่ธรรมศาสตร4
มหาวิทยาลัยเริ่มเปดภาคการศึกษาแรกของปการศึกษา 2525 เมื่อตนเดือน
มิถุนายนที่ผานมานี้ หนุมสาวหนาใหมที่สามารถไตบันไดดาราไปสูยอดปรามิดแหงการศึกษา
ได พากันกาวสูรั้วมหาวิทยาลัย คนหนาเดิมบางคนเริ่มหายหนาจากชุมชนวิชาการ เพื่อออกไป
ตอสูใ นโลกกวางหลังจากที่ไดชื่อวา ‘สําเร็จการศึกษา’ แลว
เปนเวลากวาสิบปแลว ที่ขาพเจาไดเห็นภาพเชนนี้
นานมาแลว ขาพเจาเคยสนใจศึกษาดูวา ใครกันบางที่ประสบความสําเร็จในการ
ขึน้ ไปสูย อดปรามิดแหงการศึกษา และแลวขาพเจาก็ตองพบขอเท็จจริงอันแสนปวดราว
โฉมหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มี ข  อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ อยู  อยา งนอย 3
ประการ คือ
ประการแรก นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญเปนคนกรุงเทพมหานคร
ขาพเจาไดเฝาดูสถิตินักศึกษาที่สามารถผานการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดปแลว
ปเลา และพบวา ประมาณรอยละ 50 ของผูประสบความสํ าเร็จเหลานี้มีภูมิลํ าเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร ในบางป อัตราสวนดังกลาวนี้จะสูงกวา 50% เสียดวยซํ้า ทั้งๆที่กรุงเทพมหานคร
มีประชากรคิดเปนเพียงประมาณรอยละ 10 ของจํ านวนประชากรทั่วประเทศเทานั้น ระบบ
อุดมศึกษาของรัฐจึงเปนระบบการศึกษาสําหรับคนกรุงเทพฯโดยแท
ประการที่สอง เมื่อตรวจสอบดูวา ครอบครัวของนักศึกษามหาวิยาลัยของรัฐ
ประกอบอาชีพอะไร หรือมาจากภาคเศรษฐกิจใด ขาพเจาพบวา ผูที่มาจากครอบครัวที่ประกอบ
อาชีพการเกษตรมีอยูเพียง 5-8% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ทั้งๆที่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีถึงรอยละ 75 ของจํานวนครัวเรือนทั่วประเทศจึงเปนอันสรุปไดวา ระบบอุดมศึกษา
ของรัฐมิไดมีขึ้นเพื่อลูกชาวไรชาวนาชาวสวน
ประการที่ ส าม เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครั ว นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ ขาพเจาพบวา สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและฐานะปานกลาง สวน
ผู  ที่ ม าจากครอบครั ว ที่ มี ฐ านะยากจนมี ไ ม ถึ ง 5% ของจํ านวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด ทั้ ง ๆที่
4

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2525
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จากการศึกษาของ ดร.เอื้อยอัสตรา มีศขุ โดยใชขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ป 2518/19 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา จํานวนครอบครัวยากจนมีถึงรอยละ 33 ของ
จํานวนครัวเรือนทั่วประเทศ จึงเปนอันสรุปไดวา ระบบอุดมศึกษาของรัฐมิไดมีขึ้นเพื่อคนจน
ธรรมศาสตรดินแดนแหงธรรม?
แมวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดชื่อวาเปนสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทศาสตร
แหงความเปนธรรม แตธรรมศาสตรก็มิไดแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในขอที่วา โอกาสของ
ประชาชนทีจ่ ะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิไดมีโดยทัดเทียมกัน
สวนใหญของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนคนกรุงเทพฯ และมาจาก
ครอบครั ว ที่ มี ฐ านะดี แ ละปานกลาง ผูที่มาจากครอบครัว ยากจนก็ดี หรือมาจากครอบครัว
ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ดี ยากที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
ยิ่งไปกวานั้น ในขณะที่รัฐบาลตองใชจายในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประมาณคนละ 7,000 – 8,000 บาทตอป แตนักศึกษามหาวิทยาลัยดัง
กลาวกลับเสียคาเลาเรียนเพียงประมาณคนละ 1,635 บาทตอป คิดเปนรอยละ 20 – 23 ของ
รายจายตอหัวเทานั้น โดยที่ภาระสวนใหญตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป ซึ่งมิไดรับ
ประโยชนจากบริการอุดมศึกษาของรัฐ
ทางเลือกในการแกปญหาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ทาง
ทางที่หนึ่งก็คือ การเพิ่มอัตราคาเลาเรียนเพื่อใหผูที่รับบริการอุดมศึกษาจากรัฐ
เปนผูรับภาระรายจายโดยตรงในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
สวนทางทีส่ องก็คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย
เพือ่ ใหมคี วามเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
คนผูเ สียเปรียบไดมีโอกาสในการศึกษาตอถึงระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น
ในป 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสมัยที่ศาสตราจารยดร.ปวย อึ้งภากรณ
เปนอธิการบดีไดตกลงใจที่จะเลือกหนทางที่สอง โดยการใหโควตาแกนักเรียนผูยากจนจาก
เขตจั ง หวัดที่ มีโ อกาสแห ง การศึก ษาดอ ยกวาเขตจัง หวั ดอื่ น ๆทั้ง นี้นัก เรียนที่เขามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตามระบบโควตาดังกลาวนี้จักไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ
แตแลวเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ก็ทําใหหนทางแหงการปฏิรูปตีบตัน โครงการ
ทุกโครงการของอาจารยปวย ถูกเก็บใสลิ้นชัก อยางนอยที่สุดก็ดวยขอสงสัยที่วา จะเปนโครงการ
ทีเ่ ปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน
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ในสมัยทีศ่ าสตราจารยประภาศน อวยชัย ดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรก็ไดนําโครงการตาง ๆ ที่ดําริขึ้นในสมัย ดร.ปวย ออกมาปดฝุน ไมวาจะเปนโครงการ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัย โครงการศูนยหนังสือฯ รวมตลอดจนโครงการชางเผือก
โครงการชางเผือก
ในป ก ารศึ ก ษา 2524 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เ ริ่ ม ให โ ควต า ในการเข า
มหาวิทยาลัยแกนกั เรียนจากเขตจังหวัดที่ยากจนรวม 3 จังหวัด คือ รอยเอ็ด มหาสารคาม และ
อุบลราชธานี จํานวนนักศึกษารับเขาตามระบบโควตาในปแรกนี้มีไมเกิน 50 คน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อบริหารโครการ ‘ชางเผือก’ นีโ้ ดยเฉพาะ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจเปนเกณฑการคัดเลือกสําคัญ รองลงมาไดแก ศักยภาพและความสามารถในการ
ศึกษาตอ
กระบวนการคัดเลือกเริ่มดวยการทดสอบความถนัด โดยผูสมัครสอบจักตองเปน
ผูท ี่มีผลการเรียนอยูในอันดับ 10% แรกของโรงเรียน และจักตองมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดทั้งสาม
ทีก่ ลาวขางตน
หลังจากนั้น คณะกรรมการก็จะออกไปสัมภาษณนักเรียนที่ผานการคัดเลือก
ในรอบแรก แตขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือ การออกไปเยี่ยมเยียนถึงบานเรือนที่อยูอาศัย และ
ในขั้นตอนนี้เอง คณะกรรมการจะประมวลขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ อันเปนฐานในการ
จัดสรรทุนการศึกษา
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกตามระบบโควตาทุกคนจะไดรับทุนการศึกษา โดยผู
ที่ มีฐ านะยากจนจะได รับเงิน ทุ น จํ านวนมากพอที่ จ ะจา ยคา เลา เรีย น ค าอาหาร คาเสื้อผา
คาอุปกรณการศึกษา คาหอพัก และคาครองชีพอื่นๆ สวนผูที่ไมมีปญหาเศรษฐกิจมากนักอาจ
ไดรบั เงินทุนเพียงคาเลาเรียนเทานั้น
อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา นักศึกษาที่รับเขามาตามระบบโควตาในป
การศึกษา 2524 เกือบทั้งหมดมีฐานะยากจน คณะกรรมการจึงจัดสรรเงินทุนใหถึง 16,000 บาท
ตอปสาหรั
ํ บผูท มี่ ฐี านะยากจนมากที่สุด สวนผูที่มีฐานะยากจนนอยที่สุดไดรับเงินทุน 9,200 บาท
ตอป
เงินทุนที่นํามาใชจายในโครงการชางเผือกนี้ สวนใหญไดมาจากเงินรายไดพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย สวนที่ไดรับมาจากการบริจาคยังมีไมมากนัก แมวาผูบริหารมหาวิทยาลัยจะได
พยายามรณรงคเรื่องนี้อยูบางก็ตาม
อยางไรก็ดี ผูบริหารยุคศาสตราจารยประภาศน อวยชัย ก็แสดงความกลาหาญ
ชาญชัยในการปรับคาเลาเรียน (คาหนวยกิต) ซึ่งจะมีผลบังคับใชแกนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัย
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ในปการศึกษา 2525 นี้ แมวาการเพิ่มคาเลาเรียนครั้งนี้จะไมมากนักก็ตาม (จากหนวยกิตละ 25
บาทเปนหนวยกิตละ 35 บาท) แตก็ชวยผอนคลายขีดจํากัดทางการเงินของมหาวิทยาลัยไดไมมาก
ก็นอย
เสียงจากอีสาน
เพื่อนรวมงานของขาพเจาคนหนึ่ง ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ‘ชางเผือก’
โดยตรงไดเลาใหฟงวา เมื่อไมนานมานี้ ไดมีการพบปะกันระหวางคณะกรรมการโครงการฯกับ
นักศึกษารุนแรกที่เขามาตามระบบโควตา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นักศึกษาตามโครงการชางเผือกในรุนแรก สวนใหญไมมีปญหาดานผลการศึกษา
บางคนมีผลการเรียนดีกวาถัวเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัยอีก การเงินยังคงเปนปญหาใหญของนักศึกษา
กลุม นี้ บางคนเห็นวา ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหอยูนั้น ไมเพียงพอแกการใชจาย
แตสว นใหญเห็นวา ระบบการทํางานของมหาวิทยาลัยมีสวนสรางปญหาการเงิน
โดยไมจาเป
ํ น เพราะการเบิกจายลาชากวากําหนดถึง 7-10 วัน จนเปนปกติวิสัยทุกเดือน ความ
ล า ชา ดัง กล า วนี้ ทํ าให นั ก ศึก ษาบางคนตองไปกูห นี้ยืม สิน เพื่อการประทังชีวิตในชวงที่เงินทุน
ยังไมตกเบิก
ความแตกต า งด า นวั ฒ นธรรมและการปรั บ ตั ว ยั ง คงเป น ป ญ หาใหญ สํ าหรั บ
นั ก ศึ ก ษาบางคน บ า งก็ มี ป  ญ หาในการพูด ภาษาไทยกลาง บา งก็มีปญ หาในการแต ง กาย
แตสวนใหญมีปญหาขาดเพื่อน เพราะนอกเหนือจากเพื่อนชุมนุมนักศึกษาอีสานแลว ก็เกือบ
มิไดสุงสิงกับเพื่อนใหมอื่น ๆ อีกเลย
มันมากับนักการเมือง
หลั ง จากที่ ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตรเริ่มใหโควตาแกนักเรียนจากเขตจังหวัด
ยากจนในปการศึกษา 2524 แรงกดดันทางการเมืองก็เริ่มปรากฏขึ้น นักการเมืองบางคนพยายาม
ผลักดันใหผูบริหารมหาวิทยาลัยใหโควตาแกจังหวัดที่ตนเปนผูแทนราษฎร แตยังโชคดีที่มิได
ปรากฏวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยหวั่นไหวตอแรงกดดันดังกลาวนี้
กระนัน้ ก็ตาม ในปการศึกษา 2525 มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดที่ไดรับโควตา
โดยเพิม่ เปน 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และรอยเอ็ด โดยตัดมหาสารคาม
ออกจากโครงการดว ยเหตุผลที่ว ามหาสารคามเปนจังหวัดการศึกษาซึ่งสถาบันตางๆนาจะมี
บทบาทในเรื่องนี้ได
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ธรรมศาสตร รอเงินบริจาค
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ทุกปๆจะมีนักเรียนจากเขตจังหวัด
ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 50 คนกาวเขาสูรั้วโดม โครงการชางเผือกดังกลาวนี้
จะเดินเครื่องอยางเต็มที่ในปการศึกษา 2527 ซึ่งจะมีนักศึกษาที่เขามาในระบบโควตารวมทั้งสิ้น
200 คน และในปการศึกษา 2527 อีกเชนกัน ที่นักศึกษาโครงการชางเผือกจะเริ่มสําเร็จการศึกษา
เพื่อออกไปรับใชบานเมืองสืบตอไป
ขี ดจํ ากั ด ทางการเงิ น ทํ าใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมสามารถรับนักศึกษา
จากเขตจังหวัดยากจนไดมากนักและหากมิไดรับเงินบริจาคสํ าหรับจัดสรรทุนการศึกษาอยาง
มากพอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็คงไมสามารถรับนักศึกษาตามโครงการนี้ไดมากกวาปละ
50 คน
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มหาวิทยาลัยในทศวรรษ 25405
ป 2549
หอประชุมอันโออา ซึ่งสรางขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยแหงนี้มีอายุ 20 ป คับคั่งดวย
ผูค น นักศึกษาพากันทยอยเดินเขาหอประชุมโดยไมขาดสาย ผมเดินสังเกตการณบริเวณหนาหอ
ประชุมดวยความตื่นตาตื่นใจ นับเปนเวลานานกวา 5 ปแลวที่ผมมิไดเหยียบยางเขามาในหอ
ประชุมนี้ นับตั้งแตถูกเนรเทศไปอยูทุงรังสิต ชราภาพของหอประชุมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดใน
ทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เรงรุดไมหยุดยั้ง
ผมกลับมายังหอประชุมที่มีอายุเกือบครึ่งทศวรรษแหงนี้เพียงเพื่อจะจดจํ าภาพ
เปนครั้งสุดทายกอนที่จะปลดเกษียณ ทุกอณูของดินแดนทาพระจันทรติดตรึงอยูในสมองนอยๆ
ของผม ดวยเหตุที่ผมเติบโตที่นี่ ใชชีวิตนักศึกษาที่นี้ และประกอบสัมมาชีพ ณ ที่นี้เปนเวลา
นานกวา 42 ปแลว ความผูกพันที่ผมมีกับทาพระจันทรจึงมีอยูอยางลํ้าลึก ดวยเหตุดังนั้น
ผมจึงรูส กึ ทุกขโศกและตรอมใจเปนอันมากเมื่อถูกเนรเทศไปอยูทุงรังสิตเมื่อ 5 ปที่แลว อาจารย
ในสํ านัก ท า พระจัน ทรที่ ถูก เนรเทศเชน เดี ย วกับผมตา งก็มีสภาพไมแตกตางจากผมเทาไรนัก
เพราะบัดนี้ทุงรังสิตแปรสภาพเปน 'ไซบีเรีย' ของทาพระจันทรเสียแลว
ผมไมเคยคาดคิดวา นโยบายเสรีนิยมและขบวนการโลกานุวัตร (Globalization)
จะสามารถเปลีย่ นโฉมมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไดมากและรวดเร็วถึงเพียงนี้
นับตั้งแตเมื่อวิกฤติการณเงินคงคลังในชวงป 2523-2525 เปนตนมา รัฐบาล
ไม ส ามารถจั ด สรรงบประมาณให แ ก ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ได ม ากนั ก งบลงทุ น ของ
มหาวิทยาลัยถูกตัดทอน หรือมิฉะนั้นก็ถูกตรึงไวในระดับตํ่า มหาวิทยาลัยตางพากันดิ้นรนเพื่อ
ขยายฐานทางการเงิน บางแหงที่มีที่ดินจํ านวนมากก็หาผลประโยชนจากที่ดินนั้น ดังเชนการ
ใหสัมปทานแกเอกชนในการสรางศูนยการคา ศูนยการคามหาวิทยาลัยผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด
ดังเชนศูนยการคาสามยาน ศูนยการคารังสิต และอื่นๆ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม เ พี ย งแต จ ะมี บ ทบาทในการสร า งศู น ย ก ารค า เท า นั้ น
หากมหาวิทยาลัยยังแปรสภาพเปนตลาดขายประกาศนียบัตรดวย โครงการอบรมตางๆมีขึ้น
เพือ่ สนองตอบความตองการในภาคเอกชน แมในชั้นตนจะมีความเขมงวดในดานคุณภาพอยูบาง
5

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2536
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แต คุ ณ ภาพก็ ห ย อ นยานตามกาลเวลา เมื่ อ มี ก ารจั ด การฝ ก อบรมในลั ก ษณะอุ ต สาหกรรม
ความต อ งการบริ ก ารฝ ก อบรมและบริ ก ารวิ ช าการในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว
สวนหนึ่งเปนเพราะมีความตองการที่จะกาวใหทันขบวนการโลกานุวัตร อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
ตองการประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ประดุจเดียวกับความตองการเครื่องประดับ และ
ทายที่สุด การมีโอกาสเขาไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐเปนบันไดสําคัญในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจ ผมจึงไมรูสึกประหลาดใจที่ไดทราบในเวลาตอมาวา
แมแตเจาพอแหงภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังเปนศิษยเกา Mini MBA
ความต อ งการที่ จ ะขยายฐานทางการเงิ น ทํ าให ม หาวิ ท ยาลั ย เกื อ บทั้ ง หมด
เลือกเดินแนวทางเสรีนิยม ทั้งนี้ดวยการปรับอัตราคาเลาเรียนทุกป แตการปรับอัตราคาเลาเรียน
ไมสามารถชวยขยายฐานทางการเงินของมหาวิทยาลัยไดมากนัก ในไมชา มหาวิทยาลัยเริ่ม
เรียนรูที่จะผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลาย (Differentiated Product) ขบวนการ
โลการนุวัตรทําใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับยุทธศาสตรการผลิตดังกลาวนี้ได เพราะขบวนการ
โลกานุวัตรทํ าใหตลาดมีความตองการบริการอุดมศึกษาที่ผลิตเปนภาษาตางประเทศ โลกที่
ปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตรจําเปนตองสื่อสารดวยภาษาสากล
ผมยังจํ าไดดีวา บริการอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเริ่ม
เฟอ งฟูมาแตกลางทศวรรษ 2530 มหาวิทยาลัยตางๆพากันจัดโครงการศึกษาวิชาตางๆเปนภาษา
อังกฤษ และดวยการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเชนนี้ มหาวิทยาลัยไมประสบ
ปญหาทางการเงินอีกตอไป เพราะสามารถเก็บคาเลาเรียนสูงกวาหลักสูตรธรรมดา 20-30 เทา
การแขงขันในการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเปนไปอยาง
เข ม ข น บางมหาวิ ท ยาลั ย ไปผู ก สั ม พัน ธกับ มหาวิท ยาลั ย ชั้น นํ าในประเทศอุต สาหกรรมเกา
ในไม ช  า มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆก็ เ อาอย า งตาม แบบแผนที่ เ ป น มามั ก จะเริ่ ม ต น ด ว ยการนํ าเข า
ศาสตราจารยจากตางประเทศเพื่อมาสอนในบางวิชาในบางภาคการศึกษา ตอมาจึงมีขอตกลงวา
นั ก ศึก ษาไทยที่ศึก ษาในเมืองไทยแลวครึ่งหลักสูตร สามารถไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอุตสาหกรรมเกาที่ทําขอตกลงได สํานักทาพระจันทรมีขอตกลงทํานองนี้กับมหาวิทยาลัย
ฮารวารด ดังนั้น ปหนึ่งๆจึงมีนักศึกษาจากทาพระจันทรไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยฮารวารด
จํานวนมาก
มหาวิทยาลัยฮารวารดมิไดมีขอตกลงกับสํ านักทาพระจันทรเทานั้น หากยังมี
ขอตกลงทํานองเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในทุกภูมิภาค ไมยกเวนแมแตประเทศอุตสาหกรรม
ใหมในอัฟริกา (African NICs) ไมจํ าเพาะแตมหาวิทยาลัยฮารวารดเทานั้นที่สงออกบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเกาแกอื่นๆก็หารายไดจากการสงออกบริการทางการ
ศึกษาดวย ไมวาจะเปนเยล พรินสตัน เอ็มไอที ออกซฟอรด เคมบริดจ ลอนดอน ปารีส หรือ
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สตอกโฮลม เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ภาคอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old
Industrialized Countries = OICs) เสือ่ มโทรมเกินกวาที่จะแขงขันในตลาดโลกได รัฐบาลประเทศ
เหล า นี้ จึ ง หั น มาส ง เสริ ม การส ง ออกบริ ก าร ซึ่ ง ยั ง คงมี ค วามได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
(Comparative Advantage) ผลจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอูกานดา (Uganda Round)
การกี ดกัน การคา บริ ก ารกลายเปนเรื่องที่ละเมิดบทบัญญัติของ GATT หลังจากนั้นไมนาน
การสงออกบริการการศึกษาเปนแหลงรายไดสําคัญที่สุดของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ผมไมเคยคาดคิดวา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) และไมโครอีเล็กทรอนิกส จะสามารถเปลี่ยนโฉมหนาของมหาวิทยาลัยไดมากถึง
ปานนี้ เพียงแคตนทศวรรษ 2540 นี้เอง มหาวิทยาลัยฮารวารดก็เลิกสงอาจารยมาสอนที่
ทาพระจันทร หากแตนั่งสอนอยูที่เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซะชูเซ็ตส สหรัฐอเมริกา แลวถายทอด
สดผ า นดาวเที ย มมายั ง ท า พระจั น ทร โดยที่ นั ก ศึ ก ษาที่ นั่ ง เรี ย นอยู  ที่ ท  า พระจั น ทร ส ามารถ
มีบทสนทนากับอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยฮารวารดได ในไมชาสํานักทาพระจันทรก็แปรสภาพ
เปนมหาวิทยาลัยฮารวารด วิทยาเขตทาพระจันทร
ครั้นถึงกลางทศวรรษ 2540 อาจารยผูสอนที่เปนมนุษยเริ่มหายไปจากจอภาพ
โทรทัศน อาจารยผูสอนที่เปนโรบอตเขามาแทนที่ เพราะเหตุที่เวลาเปนสิ่งมีคายิ่ง อาจารยผูสอน
ทีเ่ ปนมนุษยตองใชเวลาในการกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ จึงตองลดบทบาทในการสอน
และใหหนุ ยนตทําหนาที่แทน ความกาวหนาในดานไมโครอีเล็กทรอนิกส จนถึงขั้นที่มีการประดิษฐ
Super Chips ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการพัฒนาระบบความจํ าอันวิเศษสุดแกหุนยนตเทานั้น
หากทว า ยั ง ทํ าให หุ  น ยนต มี ร ะบบการให ลํ าดั บ แหง เหตุผลดุจ เดีย วกั บระบบตรรกวิ ท ยาแบบ
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
หมัน่ ไสนกั ศึกษาระบบภาษาอังกฤษ การกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ในป 2539 ทั้งสองฝาย
ทําสงครามขัน้ แตกหัก ผูคนลมตายและบาดเจ็บมากยิ่งกวาวิกฤติการณป 2519
ภายหลังวิกฤติการณป 2539 ผูบริหารมหาวิทยาลัยตัดสินใจยายนักศึกษาระบบ
ภาษาไทยไปอยูทุงรังสิต คงใหนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษเทานั้นอยูที่ทาพระจันทร ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหเหตุผลวา การแบงแยกวิทยาเขตในลักษณะนี้สอดคลองกับการจัดสรรที่ดิน
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ในกรุงเทพมหานคร เพราะคนจนตองไปอยูชายขอบของเมือง เฉพาะคนรวยเทานั้นที่มีสิทธิอยู
ใจกลางเมือง
การผลิตบริการอุดมศึกษาระบบภาษาอังกฤษเริ่มรุกลํ้าระบบภาษาไทย แมใน
ชั้นตนจํานวนนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษจะมีไมถึง 10% แตดวยความที่มหาวิทยาลัยหิวเงิน
จํานวนนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว จนมีมากกวา 70% นักศึกษาที่ถือวา
มีเกรดดีเลิศเปนนักศึกษาลูกครึ่ง เพราะลูกครึ่งมักจะมีความรูภาษาตางประเทศดี ขบวนการ
โลกานุวัตรไมเพียงแตจะทําใหโลกปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตรเทานั้น หากยังทําใหโลกมี
ความตองการมนุษยพันธุใหม อันไดแกพันธุที่ไมมีเชื้อชาติอันเดนชัดอีกดวย
ความต อ งการขยายฐานทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ทํ าให ม หาวิ ท ยาลัย
ตองผลิตบริการอุดมศึกษาประเภทที่มุงสนองความตองการของผูมีอันจะกิน ความสัมพันธระหวาง
ศิษยกบั อาจารยจึงคอยๆแปรเปลี่ยนไปเปนความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย ในไมชา นักศึกษา
ที่มาจากครอบครัวผูมีอันจะกินเหลานี้เริ่มเรียกรองผลประโยชนของตน เริ่มตนดวยการเรียกรอง
ขอนํารถยนตสวนบุคคลเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบริเวณอันคับแคบ ผูบริหารมหาวิทยาลัย
โอนออนตามขอเรียกรอง เพราะเกรงวาจะเสีย 'ลูกคา' โดยหันมาหามมิใหอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยนํารถเขาสํานักทาพระจันทร พรอมทั้งจายเงินสวัสดิการการเดินทางทดแทนให
ความกาวหนาของไมโครอีเล็กทรอนิกส ทําใหมีการประดิษฐ Human Chips ซึ่ง
บรรจุขอมูลความรูรายสาขาวิชา และสามารถนํ าไปฝงไวในสมองมนุษยได ผลที่ตามมาก็คือ
ผูท ไี่ มมีความรูฟสิกสแมแตนอย หากผาตัดและนํา Human Chips สาขาฟสิกสไปฝงไวในสมอง
ก็สามารถอธิบายทฤษฎี Big Bang ไดเปนคุงเปนแคว เมื่อสรรพคุณของ Human Chips
เปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย อุตสาหกรรมที่ผลิตผลผลิตอันนามหัศจรรยนี้ก็ขยายตัวอยาง
รวดเร็ว นักศึกษานิยมผาตัดสมองเพื่อฝง Human Chips ผูคนสามารถมีความรูเสมอดวย
นักวิชาการที่ไดรางวัลโนเบิลในสาขาวิชานั้นๆ
ยิง่ นานวัน ราคาของ Human Chips ยิง่ ถูกลง เพราะสามารถผลิตคราวละมากๆ
แตเทคโนโลยียังไมกาวหนาพอที่จะฝง Human Chips หลายๆสาขาวิชาในคราวเดียวกันได
และนี่เองที่ทําใหเกิดการจลาจลในสํานักทาพระจันทรในป 2544 เมื่อนักศึกษาพากันเรียกรอง
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดวันสอบแตละวิชาใหหางกันอยางนอย 2 สัปดาห เพือ่ จะไดมีเวลามากพอ
ที่ จ ะผ า ตั ดเปลี่ ย น Human Chips ระหวางสาขาวิชา ดวยความที่เกรงการเสีย 'ลูก ค า'
มหาวิทยาลัยจําตองโอนออนผอนตาม แตเรื่องมิไดจบเพียงเทานี้ เพราะในเวลาตอมา เทคโนโลยี
รุดหนาถึงขั้นที่ฝง Human Chips ในสมองมนุษยคราวละหลายๆวิชา ในป 2447 นักศึกษาพากัน
เรียกรองใหมหาวิทยาลัยยนยอหลักสูตรปริญญาตรีจาก 4 ป ใหเหลือเพียง 1 ภาคการศึกษา
เพราะ Human Chips ไดชว ยยนระยะเวลาในการศึกษา นักศึกษามองไมเห็นอานิสงสในการอยู

273
มหาวิทยาลัยถึง 4 ป อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยตอรองใหลดหลักสูตรปริญญาตรีเหลือเพียง 2 ป
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยเริ่มตระหนักวา ดวยความกาวหนาของ Human Chips มหาวิทยาลัยจะ
คอยๆสิน้ ความหมายในสังคม เพราะผูที่มีกําลังซื้อ Human Chips ก็สามารถมีความรูไดโดยไม
ตองเขามหาวิทยาลัย
ตลอดระยะเวลาที่เกิดปญหาเหลานี้ ผมและเพื่อนพองพยายามทัดทานมิใหมี
การใช Human Chips โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยตรากฎวา นักศึกษาที่ผาตัดสมองฝง Human
Chips หมดสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญา และดวยขอเสนอดังกลาวนี้เอง ผมและเพื่อนจึงถูกเนรเทศ
ไปอยูท งุ รังสิต ดวยขอกลาวหาวามีพฤติกรรมอันขัดตอพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม
ผูม กี ารกระทําอันเปนภัยตอความกาวหนาของเทคโนโลยี พ.ศ. 2542
ขาขอประณตนอมสักการ
บูรพคณาจารย
ผูก อปรเกิดประโยชนศึกษา
ผมตืน่ จากภวังคเมื่อไดยินนักศึกษาเปลงเสียงไหวครู ผมสาวเทาเขาหอประชุมบน
เวทีไรรอ งรอยมนุษย มีแตตูกระจกขนาดใหญ 2 ใบ ผมเบียดฝูงชนไปจนถึงขอบเวที จึงไดพบวา ตู
กระจกใบหนึ่งบรรจุ Super Chips อีกใบหนึ่งบรรจุ Human Chips
ผมถอยหางจากขอบเวที และเดินออกนอกหอประชุมดวยความรูสึกอันยาก
แกการพรรณนา ที่ทาพระจันทรนักศึกษาประณตนอมสักการ Super Chips และ Human Chips
ในวันไหวครู แตที่รังสิตนักศึกษายังคงกราบไหวเครื่องถายเอกสารอยู ผมอดสงสัยมิไดวาอีกนาน
กีป่ ร งั สิตจึงจะไลกวดทันทาพระจันทร
หมายเหตุ

บทความนี้เขียนในโอกาสวันไหวครูประจําปการศึกษา 2536 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2536
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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McUniversity6
มหาวิทยาลัยของรัฐกํ าลังแปรสภาพเปน McUniversity โดยที่กระบวนการ
แม็กโดนัลดานุวัตรกํ าลังแผอิทธิพลครอบงําภาคอุดมศึกษา (Mcdonaldization of Higher
Education) ทัง้ นีเ้ ปนที่คาดวา ภายในทศวรรษนี้ สังคมไทยจะไดเห็น McUniversity ชนิดเต็มรูป
เสนทางของมหาวิทยาลัยไปสู McUniversity เปนเสนทางเดียวกับรานอาหาร
ประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast Food) ซึง่ นําโดย McDonald
McDonald ธํารงชีพและขยายกิจการสืบตอมาได ดวยการปรับตัวสนองความ
ตองการของผูบริโภค ในระบบทุนนิยม ผูบริโภคยอมเปนราชา ความเปนราชาของผูบริโภค
(Consumer Sovereignty) ทํ าใหผูประกอบธุรกิจมิอาจทําแชเชือนไมรับรูความตองการของ
ผูบ ริโภค ธุรกิจที่ไมปรับตัวสนองตอบความตองการของผูบริโภคมิอาจมีชีวิตยืนยาว
มหาวิ ท ยาลั ย กํ าลั ง เดิ น อยู  บ นเส น ทางของการประกอบธุ ร กิ จ ดุ จ เดี ย วกั บ
McDonald กระบวนการแปรสถาบันอุดมศึกษาเปนธุรกิจเกิดจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน ดาน
หนึง่ เกิดจากนโยบายของรัฐ อีกดานหนึ่งเปนความตองการของผูคนในมหาวิทยาลัยนั้นเอง
รั ฐ บาลต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบราชการ ทั้ง นี้ ดว ยความเชื่ อ
ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็ไดวา การออกนอกระบบราชการจะชวยเสริมสงประสิทธิภาพการผลิต
ของมหาวิทยาลัย และเปนผลดีตอการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เมื่อการ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการเปนไปอยางเชื่องชา ‘ผูหวังดี’ ซึ่งอาจ
‘ประสงคราย’ แนะนําใหธนาคารเพื่อการพัฒนาอาเซีย (Asian Development Bank) นําประเด็น
การออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนเงื่อนไขการดําเนินโยบาย (Policy
Conditionalities) ผูกติดกับเงินใหกูที่จัดสรรใหรัฐบาลไทย การยืมมือองคกร ‘โลกบาล’ ระดับ
ภูมิภาคมาเรงรัดมหาวิทยาลัยของรัฐ แมจะประสบความสําเร็จ แตวิสัยทัศนของผูนํ ารัฐบาล
ชุดตางๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกตางกันอยางมาก ผูนํารัฐบาลและพรรคการเมืองตางๆมิไดมีคําตอบ
ทีช่ ดั เจนวา จะใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการไปทําไมกัน ขอที่อาจเห็นรวมกัน
ก็คือ การลดการพึ่งพิงรัฐบาลในดานการงบประมาณ พนไปจากนั้น หาไดมีวิสัยที่ชัดเจนไม
จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเขาสูวิถีแหงตลาด (Marketisation) เพือ่ แขงขันกับมหาวิทยาลัยเอกชน

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2543
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และมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ หรื อ ว า จะถ า ยโอนมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ไปเป น ของเอกชน
(Privatization)
ในขณะที่รัฐบาลตองการผลักไสใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐมิไดมีฉันทมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม สิ่งที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองการ
ก็คือ ความเปนอิสระในดานการบริหารงบประมาณ (Budget Autonomy) หาไดตองการลด
การพึง่ พางบประมาณแผนดินไม ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐรํ่ารองใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
แผนดินใหแกมหาวิทยาลัยในลักษณะงบเงินอุดหนุนทั่วไป โดยที่มหาวิทยาลัยมีความเปนอิสระ
ในการจัดสรรการใชจาย ประดุจวา งบเงินอุดหนุนทั่วไปเปน ‘พระศรีอาริย’ ผูน าพามหาวิ
ํ
ทยาลัยสู
สรวงสวรรค ผูบริหารมหาวิทยาลัยมิไดสนใจเรื่องการออกนอกระบบราชการหรือการลดการพึ่งพา
งบประมาณแผนดินมากเทาการไดรับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป
เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤติการณการคลังระหวางป 2523-2525 และ
เผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 2523-2529 รัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนทดํ าเนินนโยบายงบประมาณแบบกระยาจกดวยการรัดเข็มขัดทางการคลัง
ระหวางปงบประมาณ 2525-2531 มหาวิทยาลัยของรัฐตองเผชิญกับการรัดเข็มขัดทางการคลัง
ของรัฐบาล ตลอดชวงเวลาอันยาวนานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยตองลดการพึ่งพิงงบประมาณ
แผนดิน และดิ้นรนแสวงหารายไดของตนเอง การนํามหาวิทยาลัยเขาสูวิถีแหงตลาดเปนหนทาง
ทีผ่ บู ริหารมหาวิทยาลัยหลายตอหลายแหงเลือก ครั้นเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสูยุคทองของ
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางป 2530-2534
วิถแี หงตลาดสรางรายไดแกมหาวิทยาลัยและสมาชิกชนิดเปนกอบเปนกํา
มหาวิทยาลัยของรัฐเรียนรูที่จะ ‘เอาใจ’ ตลาดมากขึ้น โครงการฝกอบรมผุดขึ้น
ราวกับดอกเห็ด รวมทั้งโครงการ Mini MBAs ซึง่ เฟอ งฟูในยุคที่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเบงบาน
ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยของรัฐมีอํ านาจในการประสาทปริญญาบัตรและวุฒิบัตรตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยเรียนรูการหารายไดจากการใชอํานาจนี้ กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตร
ใหเปนสินคา (Commoditization) เกิดขึน้ ควบคูกับกระบวนการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคา
หากความตองการแสวงหารายไดยิ่งมีมากเพียงใด กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตร
รวมทั้งการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคายอมเชี่ยวกรากมากเพียงนั้น การเดินสูวิถีแหงตลาด
ไมเพียงแตทํ าใหมาตรฐานการศึกษาหยอนยานเทานั้น หากยังทํ าลายมหาวิทยาลัยในฐานะ
สถาบันผลิตองคความรูอีกดวย ในเมื่ออาจารยมหาวิทยาลัยพากัน ‘เดินสาย’ ฝกอบรมและ
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แปรสภาพเปน ‘เซลสแมน’ ขายวุฒบิ ตั รและปริญญาบัตร มิไยตองกลาววา มหาวิทยาลัยในเมือง
ไทย โดยรากเหงาทางประวัติศาสตรมิไดมีการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) เพื่อให
เปนสถาบันผลิตองคความรูตั้งแตตน ดวยเหตุดังนี้ ใครก็ตามที่ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐ
ออกนอกระบบราชการ และเขาสูวิถีแหงตลาด โดยหวังวาจะกอใหเกิดความกาวหนาของ
องคความรูและวิทยาการ คงจะมีความไรเดียงสาอยางถึงที่สุด
มหาวิทยาลัยของรัฐไทยไมเพียงแตเดินสูวิถีแหงตลาดดุจเดียวกับ McDonald
เทานั้น หากยังผลิต ‘สินคา’ ในลักษณะ Mass Production ดุจเดียวกับ McDonald อีกดวย
การขยายขนาดของการประกอบการ เพื่ อ ให มี ก ารผลิ ต ในลั ก ษณะ Mass
Production เกิดขึน้ หลายระลอก ระลอกแรก ไดแก การจัดตั้ง ‘ตลาดวิชา’ ดังเชนมหาวิทยาลัย
รามคํ าแหงในป 2514 และการจัดตั้ง ‘มหาวิทยาลัยมวลชน’ (Mass University) ดังเชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเวลาตอมา ระลอกที่สอง ไดแก การยกฐานะวิทยาลัยครู
เปนมหาวิทยาลัย โดยควบรวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จนกลายเปนมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และการยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปนสถาบันราชภัฏ รวมตลอดจนการจัดตั้ง
สถาบันราชมงคล ซึ่งมีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา
การผลิต ‘บริการอุดมศึกษา’ ในลักษณะ Mass Production กอใหเกิดผลกระทบ
อยางนอย 3 ประการ
ประการแรก ความหมายของ ‘อุ ด มศึ ก ษา’ ในสั ง คมไทยแปรเปลี่ ย นไป
อุดมศึกษาในความหมายดั้งเดิมตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Higher Education ซึง่ หมายความ
ถึงการเรียนการสอนความรูขั้นสูง (Advanced Learning) แตเมื่อสถาบันอุดมศึกษาทําการผลิต
ในลักษณะ Mass Production อุดมศึกษาจึงหมายเพียงตติยศึกษา (Tertiary Education) เทานั้น
ในขณะที่ ผูสํ าเร็ จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกคนสามารถศึกษาตอในระดับตติยศึกษาได
แตมีเพียงบางคนเทานั้นที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษาได การขยายขนาดการประกอบการในภาค
อุดมศึกษามีผลในการแปรเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนเพียงสถาบันตติยศึกษา
ประการที่สอง การผลิตบริการอุดมศึกษาในลักษณะ Mass Production มีผล
ในการเหนี่ยวรั้งใหสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันผลิตกํ าลังคน โดยที่มิอาจทํ าหนาที่ในฐานะ
สถาบันผลิตองคความรูได

277
ประการที่สาม การเดินสูว ิถีแหงตลาดและการขยายขนาดการประกอบการเพื่อให
มีการผลิตในลักษณะ Mass Production ทําใหบริการอุดมศึกษามีลักษณะหลายหลาย (Product
Differentiation) สาขาวิชาและหลักสูตรใหมผุดขึ้นเปนจํานวนมาก โดยที่เปนที่ถกเถียงกันไดวา
สาขาวิชาและหลักสูตรใหมเหลานั้นสมควรที่จะมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือไม
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ไทยไม เ พี ย งแต เ ดิ น สู  วิ ถี แ ห ง ตลาดและดํ าเนิ น การผลิ ต
ในลักษณะ Mass Production ดุจเดียวกับ McDonald เทานัน้ หากยังมีการจัดตั้งเครือขายสาขา
(Chain) ดุจเดียวกับ McDonald อีกดวย
McDonald จําเปนตองจัดระบบเครือขายสาขา เพื่อรองรับการผลิตในลักษณะ
Mass Production และเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การเติบโตเปนหัวใจของยุทธศาสตรการประกอบ
ธุรกิจของบรรษัทยักษใหญดังเชน McDonald
ผูบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐไทยใหความสํ าคัญแกการเติบโตในฐานะกลยุทธ
ในการขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเติบโตดวยการจัดตั้งแผนกหรือสาขาวิชาใหม
รวมตลอดจนการจัดตั้งคณะวิชาใหม เกื้อกูลการขออัตรากําลังคนใหมและการของบประมาณ
แผนดิน ในขณะเดียวกัน ก็ชวยเพิ่มตําแหนงใหม ดังเชน หัวหนาสาขาวิชาและคณบดี ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐเปนสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลส มีตัณหา และมีราคะ คนเหลานี้มิไดบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ไปในทางที่ ก  อ ให เ กิ ด สวั ส ดิ ก ารสู ง สุ ด แก สั ง คม (Social Welfare
Maximization) หากแตมุงแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดของผูบริหารเอง (Managerial Utility
Maximization) ทั้งนี้เนื่องจากมีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (Ownership) กับการ
ควบคุมจัดการ (Control) ในขณะที่ชนชาวไทยเปนเจาของมหาวิทยาลัยของรัฐไทย แตอํานาจ
การควบคุมจัดการตกอยูกับกลุมบุคคลผูไดรับมอบหมายหนาที่ โดยที่ไมมีการสรางกลไกการรับ
ผิด (Accountability Mechanism) ตอประชาชน สภาพการณเชนนี้เปดโอกาสใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุดสวนบุคคล และการขยายสาขาและคณะวิชาเปน
หนทางหนึ่งในการเพิ่มพูนอรรถประโยชนของผูบริหาร ดวยเหตุดังนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐพากัน
จัดตั้งภาคและคณะวิชาใหม ทั้งนี้โดยอางอิงแนวความคิดวาดวยมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบของ
UNESCO โดยมิไดพิจารณาถึงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive Advantage) และความพรอมของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ขยายขนาดใหใหญที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Size Maximization) ชวยเพิ่มพูนอรรถประโยชนของ
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยนั่นเอง
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กระบวนการขยายอาณาจักรของมหาวิทยาลัยในชั้นแรกเปนกระบวนการเติบโต
จากภายใน (Internal Growth) ดวยการจัดตั้งภาค/คณะวิชาขึ้นใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ซึ่งกอเกิดโดยมีหลายวิทยาเขต เปนเพียงอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร ในเวลาตอมา
มหาวิทยาลัยหลายแหงเริ่มเลือกเสนทางการเติบโตดวยการจัดตั้งวิทยาเขตขึ้นใหม ทั้งนี้เนื่องจาก
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดิมมีขอจํากัดทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเลือกเสนทางนี้ สถาบันราชภัฎบางแหงเชาโรงเรียนเอกชน
หรือหางสรรพสินคาสอนนักศึกษาภาคพิเศษ พัฒนาการลาสุด ไดแก การเติบโตจากภายนอก
(External Growth) บริษทั ธุรกิจเติบโตจากภายนอกดวยการควบกิจการ (Merger) หรือครอบ
กิจการ (Acquisition) มหาวิทยาลัยเติบโตจากภายนอกดวยวิธีการเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากการที่
มหาวิทยาลัยสวนกลางเขาไป ‘ครอบ’ สถาบันราชภัฏในสวนภูมิภาค และยึดสถาบันราชภัฏใน
ภูมภิ าคตางๆเปนฐานการผลิต
มหาวิทยาลัยกําลังแปรสภาพเปน Chain Store ดุจเดียวกับ McDonald การจัด
ระบบเครือขายสาขากําลังเริ่มตน รูปโฉมของสาขากําลังหารูปแบบที่ลงตัว การจัดตั้งวิทยาเขตใหม
ตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งจะกระทําไดก็แตภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจอันรุงเรือง
การเชาโรงเรียนเอกชนหรือหางสรรพสินคาหรือโรงแรมเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ ‘โรงพิมพ
วุ ฒิ บั ตร’ เปนรูปแบบที่ไมสมภาคภูมิ โดยที่บางคนอาจเห็นวาเปนการกระทํ าที่เสื่อมศักดิ์ศรี
การ ‘ครอบ’ สถาบันราชภัฏในสวนภูมิภาคกําลังกลายเปนรูปแบบที่ลงตัว การทําสัญญาพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance Agreement) ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันราชภัฏในสวน
ภูมภิ าคเกื้อประโยชนแกสถาบันราชภัฏในขอที่มีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยและสามารถจัดการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษาอยางเต็มภาคภูมิ สวนมหาวิทยาลัยก็ไดประโยชนจากการใชกําลัง
การผลิตสวนเกิน (Excess Capacity) ใหเปนประโยชน นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ลวนสนับสนุนสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรดังกลาวนี้ เพราะชวยใหจังหวัดที่ตนเปนผูแทน
มี ‘มหาวิทยาลัย’ แตการทําสัญญาเชนนี้โดยพื้นฐานยอมเปนสัญญาที่ไมเสมอภาค ดุจเดียวกับ
สนธิสัญญาบาวริง่ โดยทีม่ หาวิทยาลัยเปน ‘เมืองแม’ และสถาบันราชภัฏเปน ‘ดาวบริวาร’ สวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจาก ‘ธุรกิจรวมทุน’ (Joint Venture) ลักษณะนีย้ อมตกแกมหาวิทยาลัยในสัดสวน
สําคัญ
มหาวิ ท ยาลั ย เหมือ นกับ McDonald ในขอที่ มี ก ารผลิตบริก ารที่มีลักษณะ
‘แดกดวน ยัดเร็ว’ ตางกันแตเพียงวา ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีลักษณะหลากหลายมากกวา
ความแตกตางสําคัญอยูที่ระบบการบริหารและการใชประโยชนจากเทคโนโลยี McDonald และ
ธุรกิจ Fast Food ทัง้ ปวงจําเปนตองจัดระบบการบริหารที่เปนวิทยาศาสตร มีเปาหมายในการ
ลดตนทุนใหอยูในระดับตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไปได (Cost Minimization) ความสํานึกดานตนทุน
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(Cost Consciousness) เปนเรือ่ งสําคัญในองคกรธุรกิจสมัยใหม แตมหาวิทยาลัยของรัฐไทยหาได
มีความสํานึกดานนี้ไม ไมมีการจัดระบบการบัญชีตนทุน (Cost Accounting) และมีการใช
ทรัพยากรไปในทางสูญเปลา ในเมื่องบประมาณสําหรับการใชจายสวนใหญมาจากงบประมาณ
แผนดิน ซึ่งไมตองหาเอง McDonald และธุรกิจ Fast Food ทัง้ ปวงตองจัดระบบการควบคุม
คุณภาพสินคา (Quality Control) ทัง้ นีเ้ พือ่ มิใหผลผลิตของสาขาตางๆมีคุณภาพแตกตางกันหรือ
แตกตางกันไมมาก มหาวิทยาลัยของรัฐไทยหาไดมีระบบเชนนี้ไม โดยที่ระบบการประกันคุณภาพ
ทางวิชาการ (Quality Assurance) ยังไมเปนรูปเปนราง
ไมวา มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการหรือไมก็ตาม บัดนี้ มหาวิทยาลัยของ
รัฐไทยกําลังแปรโฉมไปเปน McUniversity

ภาคที่หา
วัฒนธรรมการศึกษา
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เมื่อผูปกครองสอบตก1
ขอสอบผูปกครอง
คําสั่ง จงตอบขอสอบตอไปนี้ทุกขอ ขอละ 5 คะแนน (รวม 15 คะแนน)
ขอ 1. โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใหกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทาน
เห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ดี พรอมทั้งยกตัวอยางและแสดงเหตุผล
ประกอบพอสังเขป
ขอ 2. โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใชกับบุตรหลานของทาน ซึ่งทาน
เห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ยังไมเหมาะสมและควรปรับปรุง พรอมทั้ง
ยกตัวอยางพอสังเขป
ขอ 3. ทานจะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
3.1 บุตรหลานของทานสอบไดคะแนนดีเยี่ยมทุกวิชา ยกเวนวิชา
พลศึกษา
3.2 บุตรหลานของทานสอบไดคะแนนดีเยี่ยมทุกวิชา แตมีปญหา
ความประพฤติ
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งคัดเลือกนักเรียนดวยวิธีการสอบทั้งตัวนักเรียนและ
ผูป กครอง นักเรียนที่ผานการคัดเลือกบางคนแมตัวเองจะสอบไดคะแนนนอย แตอาศัยที่ผูปกครอง
สอบไดคะแนนสูงจึงติดกลุมผูสอบได ในกรณีตรงกันขาม นักเรียนบางคนไดคะแนนสูง แตไมติด
กลุม ผูสอบได เนื่องจากผูปกครองสอบไดคะแนนนอยนั่นเอง
ผมอานขอสอบ ซึ่งเผยแพรในหนาหนังสือพิมพ มติชน (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10
มิถนุ ายน 2542) แลว ตองสารภาพวา แมผมตอบขอสอบเหลานั้นได ก็มีโอกาสที่จะ ‘สอบตก’
หากความเห็นของผมและกรรมการผูตรวจขอสอบไมตองตรงกัน
ขอสอบทั้งหมดเปนคําถามเกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม หรือวิธี
การอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ดีเลิศ จึงเปนคําถามเกี่ยวกับสิง่ ที่ควรจะเปน (What ought to be) สิ่งที่ควร

1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2542
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จะเปนยอมแตกตางไปตามดุลพินิจของปจเจกชน ความแตกตางดานอุดมการณ ปรัชญาชีวิต
และโลกทรรศน ยอมทําให ‘สิง่ ทีค่ วรจะเปน’ ของมนุษยแตละคนแตกตางกันไปดวย ในประการ
สํ าคัญ ‘สิ่ ง ที่ ค วรจะเป น’ มิ อ าจพิ สู จ น ว  า ผิ ด หรื อ ถู ก ด ว ยการหาประจั ก ษ พ ยานข อ เท็ จ จริ ง
(empirical evidence) ในสังคมเผด็จการ ผูมีอํานาจเผด็จการมักจะใชอํานาจเปนธรรมในการ
ยัดเยียดใหประชาชนรับ ‘สิ่งควรเปน’ ในทัศนะของตน โดยที่ประชาชนมิอาจแสดงความเห็น
ในแนวทางที่แตกตางกันไปได แตในสังคมประชาธิปไตย การแปร ‘สิ่งที่ควรจะเปน’ ของ
ปจเจกบุคคลมาเปน ‘สิ่งที่ควรจะเปน’ ของสังคม จําเปนตองไดรับฉันทมติจากสมาชิกในสังคม
กระบวนการในการไดมาซึ่งมติของสังคม (Social Choice) จึงตองมีกฎการลงคะแนนเสียง
(Voting Rule) ทีช่ ดั เจน และโปรงใส
การเลี้ยงดูและอบรมบุตรมีองคประกอบอยู 2 สวน สวนหนึ่งเปนความรูหรือ
เนื้ อ หาสาระสํ าหรั บเลี้ย งดู และอบรม อีก ส ว นหนึ่ง เปน กระบวนการในการเลี้ ย งดูและอบรม
ทั้งสองสวนนี้มีทั้งสวนที่เปนความรูเชิงวิทยาศาสตร(Scientific Knowledge) และสวนที่ตองใช
ดุลพินิจ สวนทีเ่ ปนความรูเชิงวิทยาศาสตรยอมสามารถพิสูจนความถูกตองหรือไมถูกตองดวยการ
หาประจักษพยานขอเท็จจริง กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะชวยกลั่นกรองสิ่งที่เปนความรู
ดวยการทํางานของกระบวนการทางวิทยาศาสตรนี้เอง สิ่งที่เปนความรูในอดีตหลายตอหลายเรื่อง
ตองถูกละทิ้งไป เนื่องจากถูกพิสูจนใหเห็นจริงแลววาไมถูกตอง โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีความรู
ใหมที่ถูกคนพบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระนั้นก็ตาม ยังมีความรูอีกมากหลาย
ที่กระบวนการทางวิทยาศาสตรมิอาจพิสูจนวาผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดได ในสภาวการณเชนนี้
ยอมตองมีคนเลือกเชื่อ ‘ความรู’ ของฝายหนึ่งฝายใด ดวยเหตุนี้เอง ความรูเกี่ยวกับการอบรม
และเลี้ยงดูเด็ก แมในสวนที่เปนความรูเชิงวิทยาศาสตรในบางเรื่องยังตองใชดุลพินิจ มิพักตอง
กลาวถึงการเลี้ยงดูและอบรมเด็กตามความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจ
โดยตรง
การเลี้ยงดูและอบรมเด็กยอมแตกตางไปตามสังคมและวัฒนธรรม การวินิจฉัยวา
วิธกี ารเลี้ยงดูและอบรมเด็กของสังคมตะวันตก ‘ดี’ หรือ ‘เลว’ กวาสังคมตะวันออก เปนเรื่องที่
มิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคลได ในแตละสังคมยอมตองมีพัฒนาการของวิธีการ
เลีย้ งดูและอบรมเด็กของตนเอง วัฒนธรรม จารีตประเพณี ระบบคุณคา โลกทรรศน และชีวทรรศน
ลวนมีอทิ ธิพลตอวิธกี ารดังกลาวนี้ หากไมเขาใจพัฒนาการของสังคม ยอมมิอาจเขาใจพัฒนาการ
ของวิธกี ารเลีย้ งดูและอบรมเด็กในสังคมนั้นไดโดยถองแท แมในสังคมเดียวกัน วิธีการเลี้ยงดูและ
อบรมเด็กยังแตกตางไปตามชนชั้น ความขอนี้เปนจริงในสังคมตะวันตกดวย
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แมในสังคมที่พยายามเลี้ยงดูและอบรมเด็กอยางเปนวิทยาศาสตรดังเชนสังคม
อเมริกนั สตรีอเมริกันที่เปนมารดาจํานวนมากตองปวดหัวและสับสนกับ ‘ความรูเชิงวิทยาศาสตร’
ที่จะนํ ามาประยุกตใช เพราะหลายตอหลายเรื่องมิใชความรูที่ลงตัว ครอบครัวที่แตกตางกัน
ตางประยุกตใช ‘ความรู’ ทีแ่ ตกตางกัน ตัวอยางของ ‘ความรู’ ดังกลาวนี้ ไดแก ควรจะใหเด็ก
นอนควําหรื
่ อนอนหงาย ควรจะแยกทารกใหนอนคนละเตียง (หอง) กับมารดาหรือไม เมื่อเด็กรอง
ควรจะอุมขึ้นมาปลอบขวัญหรือปลอยใหรองจนเลิกรอง ถาเด็กอมนิ้วมือจะทําอยางไรดี การ
ตามใจบุตรหลานระดับใดจึงจะเรียกไดวาเปนระดับที่เหมาะสม ฯลฯ
ภายหลังจากที่สานั
ํ กพฤติกรรมศาสตร (Behaviouralism) เริม่ มีอิทธิพลนับตั้งแต
ทศวรรษ 2480 ผูนําสํานักดังเชน B.F. Skinner และ John Broadus Watson เสนอแนะ
วิธกี ารเลีย้ งดูเด็กโดยอาศัยความรูทางจิตวิทยา อาทิเชน อยาจูบเด็ก และอยาอุมเด็กมานั่งตัก ฯลฯ
ทัง้ นีด้ วยเหตุผลที่วา วิธีการเลี้ยงดูเชนนี้จะทําลายความเปนตัวของตัวเองของเด็ก และทําใหเด็ก
พึ่งพาบิดามารดามากเกินไป ในเวลานี้ จะมีสตรีอเมริกันสักกี่คนที่ยอมรับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก
ของสํานักพฤติกรรมศาสตร และเราจะพิสูจนไดอยางไรวา ‘อยาจูบเด็ก’ และ ‘อยาอุมก็มานั่งตัก’
เปนความรูเชิงวิทยาศาสตร
เบนจามิน สปอก (benjamin Spock) เปนผูท ี่มีอิทธิพลอยางสูงตอการเลี้ยงดูเด็ก
อเมริกนั ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งชนรุน Baby Boomers ในทศวรรษ
2490 และ 2500 สปอกนําทฤษฎีจิตวิทยาของฟรอยดมาแตงหนังสือเรื่อง The Common Sense
Book of Baby and Childcare เพือ่ ใหคาแนะนํ
ํ
าวิธีการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก หากเปรียบเทียบ
เนือ้ หาในฉบับการแกไขครั้งที่ 7 ในป 2541 (กอน ดร.สปอกถึงแกกรรม) กับฉบับการตีพิมพ
ครัง้ แรกในป 2489 ก็จะเห็นไดวา เนื้อหาสาระและคําแนะนําแตกตางกันมาก มิไยตองกลาววา
หลังทศวรรษ 2510 อิทธิพลของดร.สปอกที่มีตอการเลี้ยงดูทารกและเด็กอเมริกันเสื่อมถอยลง
ไปมาก
การเลี้ ย งดู แ ละอบรมเด็ ก หลายเรื่ อ งไม มี อ งค ค วามรู  ที่ ล งตั ว และส ว นใหญ
ตองอาศัยดุลพินิจ การออกขอสอบเพื่อถามวา อะไรคือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ ‘ดี’ และอะไร
คือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ ‘เลว’ เปนการออกขอสอบถามดุลพินิจ ผมสงสัยเปนอยางยิ่งวาจะ
ตรวจขอสอบชนิดนี้อยางเปนวิทยาศาสตรไดอยางไร
กรรมการผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบจักตองมีคําตอบในใจวา วิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กที่พึงปรารถนาหรือดีเลิศ จะตองเปนอยางไร นั่นก็คือ จะตองมี ‘ธง’ ของคําตอบ
ผูสอบที่ตอบคําถามตรงหรือใกลเคียงกับกับ ‘ธง’ จะไดคะแนน สวนคําตอบที่ไกล ‘ธง’ มาก
จะไมไดคะแนน แต ‘ธง’ เชนวานีห้ าใชความรูที่เปนวิทยาศาสตรลวนๆไม เพราะเจือปนดวย
ดุลพินิจ การออกขอสอบลักษณะนี้จึงมีนัยวา วิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของผูออกขอสอบ
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และผูตรวจขอสอบเปนวิธีที่ ‘ดี’ กวาวิธกี ารของคนอื่นๆในสังคม หนทางที่ผูสอบจะไดคะแนนจาก
การสอบก็แตโดยการคนหา ‘ธง’ ใหพบ นัน่ ก็คือ จะตองหาขอมูลใหไดวา ใครเปนผูออกขอสอบ
และใครเปนผูตรวจขอสอบ ผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบมีทัศนคติอยางไรเกี่ยวกับวิธีการ
เลีย้ งดูและอบรมเด็ก ในทายที่สุดแลว ก็ตองตั้งขอกังขาวา จริงละหรือที่ผูออกขอสอบและผูตรวจ
ขอสอบมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูและอบรมเด็กดีกวาใครๆในสังคม
หากวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก อันเปน ‘ธง’ ของกรรมการผูออกขอสอบและ
ผูต รวจขอสอบเปนวิธีการที่ ‘ถูกตอง’ ก็นา จะตรวจสอบขอมูลวา ชีวิตครอบครัวของกรรมการเหลานี้
เปนชีวติ ทีอ่ ดุ มดวยศานติสุขหรือไม มีปญหาในการเลี้ยงดูบุตรธิดาหรือไม และดวยวิธีการเลี้ยงดู
และอบรมเด็กที่ ‘ถูกตอง’ เชนนี้ บุตรธิดาเปนพลเมืองดีที่มีความเอื้ออาทรตอสังคมหรือไม หาก
บุตรธิดาของกรรมการผูออกขอสอบและผูตรวจขอสอบติดยาเสพติดและเปนสวะสังคม จะให
คนเหลานี้มาตัดสินวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กของคนอื่นไดอยางไร
ผมยกประเด็นดังกลาวนี้ขึ้นมาถกแถลง ก็เพราะเห็นตัวอยางของเบนจามิน สปอก
ผูแตงหนังสือวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก จนมีอิทธิพลอยางสูงตอสังคมอเมริกันนานนับทศวรรษ
แตตัวเองกลับมีปญหาในการเลี้ยงดูลูก และครั้งหนึ่งถึงกับบานแตกสาแหรกขาด หากวิธีการ
เลี้ยงดูและอบรมเด็กของเบนจามิน สปอกเปนวิธีการที่ ‘ถูกตอง’ วิธกี ารนี้ก็ใชไมไดกับลูกของเขา
เอง
ในทศวรรษ 2510 เมื่อขบวนการเรียกรองสิทธิสตรีทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกัน
เบนจามิน สปอกก็ถกู ชําแหละ เขาถูกกลาวหาวา วิธีการเลี้ยงดูดและอบรมเด็กที่เสนอในหนังสือ
เปนวิธีการกดขี่ทางเพศอยางแฝงเรน สปอกตองกลาวขอโทษชาวอเมริกันผูใชหนังสือของเขา
ในฉบับการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่สองในป 2511 และตอมาก็ยอมรับในฉบับการแกไขเพิ่มเติม
ครัง้ ทีส่ ามในป 2519 วา ทัศนคติที่ใหมารดาเปนผูรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรแตเพียงผูเดียวเปนทัศนคติ
ทีผ่ ดิ บิดาตองมีหนาที่ความรับผิดชอบไมแตกตางจากมารดาดวย
ในเมื่อความเปนศาสตรของวิธีการเลี้ยงดูและอบรมเด็กมีขอกังขา การนําเรื่องนี้
มาออกข อสอบเพื่ อตั ดสิน บุคคลจึง ตองใชดุลพินิจอยา งสูง และการตรวจขอสอบอยา งเป น
วิทยาศาสตรมิอาจกระทําได เพราะการพิสูจนความถูกผิดของดุลพินิจมิอาจกระทําไดดวยการ
หาประจักษพยานขอเท็จจริง การใชขอสอบที่ถามดุลพินิจมาใชคัดเลือกบุคคลหรือจัดกลุมบุคคล
จึงเปนเรื่องอันตรายยิ่ง การที่ผูสอบคนหนึ่งไดคะแนนสูงกวาผูสอบอีกคนหนึ่ง 20% แสดงวา
ผู  ส อบคนแรกเข า ใจวิ ธี ก ารเลี้ ย งดู แ ละอบรมเด็ก ที่ ‘ถู ก ต อง’ มากกว า ผู ส อบคนหลัง 20%
กระนัน้ หรือ เราจะวัดความ ‘ถูกตองกวา’ ไดอยางไร
ผมรูส กึ ชวนหัว เมื่ออานขอสอบที่วา “โปรดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ทานใชกับ
บุตรหลานของทาน ซึง่ ทานเห็นวาเปนการอบรมเลี้ยงดูที่ยังไมเหมาะสมและควรปรับปรุง พรอมทั้ง
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ยกตัวอยางพอสังเขป” หากผมตอบคําถามนี้วา ตั้งแตผมมีลูก ผมไมเคยใชวิธีการอบรมและ
เลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม กรรมการผูตรวจขอสอบคงใหคะแนนศูนย แตกรรมการผูตรวจขอสอบ
จะพิสูจนไดอยางไรวา คํ าตอบของผมไมถูกตอง และเหตุที่ผมไมไดคะแนนจากคําตอบเชนนี้
คงมิใชอะไรอื่น หากเปนเพราะคําตอบของผมไม ‘ถูกใจ’ กรรมการผูตรวจขอสอบนั้นเอง
สมมติวา การตรวจสอบ ‘ความถูกตอง’ ของวิธกี ารเลี้ยงดูและอบรมเด็กสามารถ
กระทําได คําถามก็มีอยูวา เหตุใดโรงเรียนจึงรับเฉพาะเด็กที่ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงดูและอบรม
ที่ ‘ถูกตอง’ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ สรางวงไพบูลยเฉพาะแตกลุมบุคคลที่มีระบบความเชื่อเดียวกัน
เหตุใดจึงไมรับเด็กที่ผูปกครองมีวิธีการเลี้ยงดูและอบรมที่ ‘ไมถูกตอง’ เพือ่ ทีจ่ ะไดปรับเปลี่ยนระบบ
ความเชื่อ ?
ผมมิไดตอตานการออกขอสอบถามดุลพินิจ คํ าถามลักษณะนี้เหมาะสํ าหรับ
การอภิปรายในชั้น และใชตรวจสอบโลกทรรศนของผูสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคล ขอสอบ
ลักษณะนี้เปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการใหคะแนนอยางสูง ในเมื่อไมสามารถตรวจขอสอบ
อยางเปนวิทยาศาสตรได หากความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมมีอยูอยางหนาแนน ประกอบกับ
ความไมสุจริต ขอสอบลักษณะนี้ยอมเปดชองใหมีการใชดุลพินิจใหคะแนนแก ‘เด็กเสน’ มากเปน
พิเศษไดเชนกัน
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เครื่องจักรกลแหงวิชาการ2
เครือ่ งถายเอกสาร ซึ่งเคยสงเสียงในยามทํางานอยางหักโหม บัดนี้เงียบเสียงลง
ตามฤดูกาล ผลของการหักโหมทําใหเครื่องถายเอกสารจํานวนมากชํารุดเสียหาย รานถายเอกสาร
ทั้งหลายขมีขมันซอมแซมเครื่องจักรกลแหงการทํามาหากินของตน เพื่อรอรับฤดูกาลใหมที่กําลัง
ยางกรายมาในไมชานี้
นั บ ตั้ ง แต ม นุ ษ ย ป ระดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งถ า ยเอกสาร โดยที่ มี พั ฒ นาการอั น รุ ด หน า
ทั้ ง ในด า นประสิ ท ธิ ภ าพและด า นต น ทุ น การผลิ ต มนุ ษ ย ก็ เ ริ่ ม เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อยางนอยในประเทศไทยผมเห็นอาจารยมหาวิทยาลัยเปนจํ านวนมากที่เปน ‘หนอนหนังสือ’
เปลีย่ นแปลงแบบแผนการซื้อหนังสือ สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยบางคน หนังสือบางเลมมีราคา
สูงกวา 50% ของเงินเดือน หากพอแมไมรวย หรือไมมีบุญหลนทับไดรับมรดกจํานวนมาก ก็คงยาก
ทีจ่ ะทนจายซือ้ หนังสือราคาแพงเชนนี้ได สําหรับผูที่มีลูก ก็คงตองชั่งนํ้าหนักระหวางการซื้อหนังสือ
ราคาแพงกับการใชจายเพื่อเลี้ยงลูก
หนังสือและตํารับตําราทางวิชาการมีราคาถีบตัวสูงขึ้นภายหลังวิกฤติการณนํ้ามัน
ครัง้ แรกในป 2516 ราคาหนังสือยิ่งทบทวีภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 ในชวง
เวลาเดียวกับที่เกิดวิกฤติการณนํ้ามันนี้เอง การพัฒนาเครื่องถายเอกสารก็รุดหนาไปเปนอันมาก
ไมเพียงแตในแงของความคมชัดเทานั้น หากยังกาวไปถึงขั้นการถายภาพสีไดอีกดวย นอกจากนี้
ตนทุนการถายเอกสารก็ลดลงอีกมาก จากอัตราสูงกวาแผนละ 2 บาท เหลือเพียงแผนละ 0.50
บาท โดยทีบ่ างรานรับถายเอกสารในราคาตํ่ากวานี้
ผมจําไดดวี า เมื่อคาถายเอกสารเหลือเพียงแผนละ 50 สตางคนั้น เพื่อนรวมงาน
ของผมที่สํ านักทาพระจันทรพากันถายเอกสารตํ าราเศรษฐศาสตรภาษาตางประเทศเปนเลมๆ
ยิ่งเมื่อขามไปทาพรานนก ผมเห็นนักศึกษาและอาจารยวิชาแพทยศาสตรถายเอกสารตําราแพทย
เปนลังๆ กิจการบริการถายเอกสารจึงเฟองฟูทั้งสองฟากฝงของแมนํ้าเจาพระยา
การที่หนังสือภาษาตางประเทศมีราคาแพงขึ้นมาก ประกอบกับการที่ตนทุน
การถ า ยเอกสารลดลงมาก ทํ าให พ ฤติ ก รรมของผู  ค นในชุ ม ชนวิ ช าการแปรเปลี่ ย นไป
‘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 ดวยการนําหนังสือ
ไปถายเอกสารแทนการซื้อหนังสือเชนนี้เอง ผมมีความรูสึกวา อํานาจในการซื้อหนังสือมีมากขึ้น
แมเมื่อเทียบกับภาวการณเมือ่ 20 ปที่แลวก็ตาม ดวยเงินเพียง 500 บาท ผมสามารถถายเอกสาร
หนังสือไดถงึ 2-3 เลม โดยที่มีการเขาปกเหมือนกับหนังสือโดยทั่วไป แตเงินเพียง 500 บาท
เมือ่ 20 ปที่แลวอาจซื้อหนังสือไดไมถึง 3 เลม
การถายหนังสือเปนเลมๆนั้นถือเปนการละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
หากผมเปนผูเขียนหนังสือเหลานั้น ผมคงไมพอใจที่มีผูนําหนังสือของผมไปอัดสําเนา พฤติกรรม
เชนนีท้ าให
ํ หนังสือของผมขายไดนอยลง และกระทบตอรายไดของผมดวย อยางนอยที่สุดก็ทําให
การตีพมิ พครั้งที่สองตองทอดเวลาเนิ่นนานออกไป
ถึงผมจะตระหนักดีวา การถายหนังสือเปนเลมๆ เปนการละเมิดกรรมสิทธ
ในทรัพยสนิ ทางปญญา แตผมก็จะยังคงมีพฤติกรรมเชนนี้ตอไป ตราบเทาที่รัฐบาลยังมิไดถือเปน
พฤติกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ผมมีเหตุผลที่เขาขางตนเองบนพื้นฐานของความเห็นแกตัววา ผูที่มีอาชีพ
เปนผูนํ าทางปญญาของสังคมเชนผมและเพื่อนๆ ในชุมชนทางวิชาการ จําเปนตองไดรับการ
เกื้อหนุนใหสามารถรับการถายทอดความรูจากตางประเทสอยางมีประสิทธิภาพ สังคมไทย
จะรุ ด หน า ไปได อ ย า งไรหากผู  ค นในสั ง คมมี ป  ญ หาในการติ ด ตามวิ ท ยาการที่ ก  า วหน า
ในตางประเทศ หากรัฐบาลตองการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในกรณีนี้ รัฐบาลควรจะ
มีมาตรการในการทําใหตําราวิชาการที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาถูก หรือมิฉะนั้นก็ตองหาทาง
ปรับโครงสรางเงินเดือนหรือใหเงินอุดหนุนแกอาจารยมหาวิทยาลัยในการซื้อหนังสือวิชาการ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานการถายเอกสาร นอกจากจะมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อหนังสือของ ‘หนอนหนังสือ’ แลว ยังมีผลกระทบตอวัฒนธรรมการเรียนรูอีกดวย
ผมมีความเขาใจวา วัฒนธรรมการเรียนรูจากการอานหนังสือมิใชวัฒนธรรมของ
ชาวไทยที่เปนสามัญชนแตโบราณ หากแตเปนวัฒนธรรมของชนชั้นสูง ราชสํานักจึงเปนแหลงผลิต
วรรณกรรมที่สําคัญ แมจะมีวรรณกรรมชาวบานจํานวนมาก แตติดขัดในดานเทคโนโลยี การ
เผยแพรวรรณกรรมชาวบานจึงไมแพรหลาย ในสภาพการณดังกลาวนี้ วัฒนธรรมการเรียนรู
จึงอาศัยการบอกเลาเปนสําคัญ ยิ่งคนสมัยโบราณมีความรูสึกหวงแหนวิชาดวยแลว การจารึก
วิชาความรูเปนลายลักษณอักษรจึงมีไมมาก การถายทอดวิชาอาศัยการบอกตอกันชนิดปาก
ตอปาก โดยทีม่ กี ระบวนการกลั่นกรองผูรับการถายทอดอยางเขมงวด แมจะไมเปนทางการก็ตาม
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จารีตการถายทอดความรูดังหลาวนี้ทําใหเทคโนโลยีชาวบานไมพัฒนาเทาที่ควร และในหลายตอ
หลายกรณีหยุดอยูกับที่ หรือสูญหายไปในบางกรณี
ด ว ยเหตุที่วั ฒ นธรรมการเรีย นรู อ าศั ย การบอกเลา ชนิด ปากตอ ปากเช น นี้ เอง
เมือ่ สังคมไทยรับระบบการศึกษาแบบตะวันตก สังคมไทยมีปญหาอยางมากในการรับวัฒนธรรม
การเรี ย นรู จากการอานหนังสือ เพราะการอานหนังสือมิใชวั ฒ นธรรมพื้น ฐานของประชาชน
ชาวไทยโดยทั่วไป แมในหมูนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีผูซึมซับวัฒนธรรมการอานหนังสือ
เพียงนอยนิด ความขอนี้มิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะในหมูอาจารยมหาวิทยาลัยนั้นเอง ก็มีผูรับ
วัฒนธรรมการอานเปนวิธีชีวิตจํานวนนอยนิดเชนเดียวกัน การขาดวัฒนธรรมการเรียนรูจากการ
อานหนังสือนับเปนเหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการรับวิทยาการจากตางประเทศมีความ
ลาดานเวลา (time lag) ยาวนานกวาที่ควรจะเปน
แมอุตสาหกรรมการพิมพจะเติบโตอยางมากในชวงเวลา 30 ปที่ผานมานี้
แตการเติบโตดังกลาวนี้อาจใหภาพการเติบโตของวัฒนธรรมการเรียนรูที่บิดเบือนไป จริงอยู
คนไทยอานหนังสือมากขึ้น แตการอานหนังสือที่ขยายตัวนี้เปนการอานเพื่อความบันเทิงยิ่งกวา
การอานเพื่อการเรียนรู หนังสือบันเทิงเริงรมยขายดี ในขณะที่หนังสือวิชาการหรือสารคดียังคงมี
ยอดพิมพ 1,000-2,000 เลม ความขอนี้เปนจริงดวย เมื่อพิจารณานวนิยายนํ้าเนาเทียบกับ
วรรณกรรมที่สะทอนภาพชีวิตและสังคม เพียงเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 2537 นี้เอง เมื่อสุชาติ
สวัสดิศรี จัดรายการ ‘ชางวรรณกรรม’ เพื่อแจกรางวัล ‘ชอการะเกด’ แกผูเขียนเรื่องสั้นดีเดน
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผูเขารวมรายการเพียง 20-30 คนเทานั้น
ซึง่ เทียบมิไดกับการแจกรางวัล ‘ซีไรท’
เมื่อศาสตราจารยโธมัส ซิลคอก (Thomas H. Silcock) กลาวถึงมหาวิทยาลัยไทย
ในปลายทศวรรษ 2500 ซิลคอกฉายใหเห็นภาพนักศึกษาที่ไมเขาหองเรียนและไมเขาหองสมุด
เมื่อถึงฤดูการสอบไล ก็เพียงแตขอสมุดจดคําบรรยายจากเพื่อนไปลอก แลวทองไปสอบเทานั้น
ผูค นจํานวนมากสําเร็จเปนบัณฑิตดวยวิธีการเชนนี้
แมวา เวลาจะผานพนไป 30 ปเศษ แตวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษาไทยก็ยัง
ไมเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญจากภาพที่ศาสตราจารยซิลคอกฉายใหเห็น กลาวคือ นักศึกษา
จํานวนมากยังคงไมเขาหองเรียนและไมเขาหองสมุด เมื่อถึงฤดูสอบไล ก็อาศัยสมุดจดคําบรรยาย
ของเพือ่ น แตแทนที่จะตองนั่งหลังแข็ง เพื่อลอกสมุดจําคําบรรยายดังเชนที่ศาสตราจารยซิลคอก
ฉายภาพใหเห็นเมือ่ 30 ปเศษที่แลว บัดนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา
สามารถใชเครื่องถายเอกสารในการ ‘ลอก’ สมุดคําบรรยายของเพื่อนไดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น
จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ธุรกิจบริการถายเอกสารเฟองฟูสุดขีดในฤดูการสอบไล ในบริเวณ
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สํานักทาพระจันทร มีรานรับถายเอกสารมากกวา 20 ราน แตละรานมีงานชุกในฤดูสอบ บางราน
ถายไดถึงวันละ 15,000 แผนในชวง 2 สัปดาหกอนฤดูสอบ
แมวาทุกวันนี้อาจารยมหาวิทยาลัยจะใหนักศึกษาอานบทความ เอกสาร และ
หนังสือประกอบการศึกษามากกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว แตวัฒนธรรมการเรียนรูของนักศึกษา
ก็ ห าได พั ฒ นาในทางที่ ดี ขึ้ น จะมี นั ก ศึ ก ษาจํ านวนน อ ยนิ ด เท า นั้ น ที่ ส นใจศึ ก ษาด ว ยตนเอง
ตามคําแนะนําของอาจารย บางคนทําบทคัดยอจากสิ่งที่ไดอาน และบทคัดยอเหลานั้นก็กลายเปน
คัมภีรที่นักศึกษาอื่นๆขอไปคัดลอกดวยเครื่องถายเอกสาร
ในทํานองเดียวกัน แมทุกวันนี้นักศึกษามีภาระในการเขียนรายงาน สารนิพนธ
หรือภาคนิพนธมากกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว แตความกาวหนาของเทคโนโลยี่สามสนเทศชวย
เกื้อกูลการผลิตรายงานดวยกระบวนการ ‘กรรไกรและแปงเปยก’ อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน
สิ่งที่นักศึกษาจํ านวนมากกระทํ ากันเปนปกติวิสัยก็คือ การถายเอกสารจากตนฉบับที่ตองการ
แลวใชกรรไกรตัดตอ เสร็จแลวปะติดดวยแปงเปยก เพื่อพิมพเปนรายงานตอไป
สั ง คมไทยมี ‘บั ณ ฑิ ตซี ร็ อ กซ’ (Xerox Graduates) นับตั้ ง แตเ ริ่ม มี ระบบ
มหาวิ ท ยาลัย แต เ ดิ ม การซีร อ กซเปนกระบวนการที่อาจารยบอกใหนักศึกษาจดคํ าบรรยาย
ในชัน้ เรียน เมือ่ ผมเขาศึกษาในสํานักทาพระจันทรในปลายทศวรรษ 2500 ผมยังมีโอกาสพานพบ
อาจารยประเภทนี้ บัดนี้ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสวนใหญไดอาศัย
กระบวนการ ‘การอัดสําเนาความรู’ เพื่อไตเตาเปนบัณฑิต ‘บัณฑิตซีรอกซ’ จึงปรากฏทั่วทุก
หัวระแหง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกําลังเซาะกรอนวัฒนธรรมการเรียนรู
จากการอานหนังสือในโลกตะวันตก จะยิ่งทําใหการปลูกฝงวัฒนธรรมการอานหนังสือในสังคมไทย
เปนไปไดดวยความลําบากยากยิ่ง
บัดนี้ อาจถึงเวลาที่จะตองเปลี่ยนจารีตการไหวครูในสถาบันอุดมศึกษา จากการ
กราบไหวครูทเี่ ปนปูชนียบุคคลมาเปนการกราบไหวเครื่องถายเอกสาร หากปราศจากเครื่องจักรกล
แหงวิชาการดังกลาวนี้ สัมฤทธิผลทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองลดลงอยางแนนอน
การทดลองกระทําไดงายๆ ดวยการที่รัฐบาลไทยฝาฝนกฎขอบังคับของ GATT ประกาศหามนําเขา
และหามผลิตเครื่องถายเอกสารเปนเวลา 5 ป!
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ชีวิตบรรณาธิการ3
ผมเปนบรรณาธิการ ‘อาชีพ’ มาแตป 2506 เริ่มไตเตาจากการทําหนังสือโรงเรียน
มัธยม จนถึงระดับอุดมศึกษา ในระหวางที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นอกจากมีสวนชวย
จัดทํ าหนังสืออนุสรณประจํ าปของคณะศิลปศาสตรและคณะเศรษฐศาสตรแลว ยังมีบทบาท
ในการจัดทําหนังสือ ‘นิตยสาร’ รายสะดอกชื่อพัฒนาสารอีกดวย แตจุดหักเหแหงชีวิตกลับอยูที่
การเขารวมคณะบรรณาธิการสังคมศาสตรปริทัศน ฉบับนิสิตนักศึกษาและฉบับบัณฑิต ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางป 2507-2511 เปนชวงแหงการฝกปรือวิทยายุทธดานการขีด
เขียนอยางสําคัญ
เมื่อผมกลับจากประเทศอังกฤษในป 2515 ก็เริ่มรับผิดชอบเปนบรรณาธิการ
วารสารธรรมศาสตร โดยทีใ่ นขณะเดียวกันก็เปนผูเขียนประจําคอลัมน “เมืองไทยมิใชกรุงเทพฯ”
ในสังคมศาสตรปริทัศน แมภายหลังมีการจัดทําสังคมศาสตรปริทัศนฉบับวิชาการ ผมก็มีตําแหนง
เปนบรรณาธิการรวม จนมีการกลาวหาทั้งตอหนาและลับหลังวา ผมเปนบรรณาธิการผูกขาด
ในวงวิชาการสังคมศาสตร ซึ่งมีมูลความจริงอยูบาง แตสภาพการณทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงเมื่อเกิด
การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 ผมยุติ ‘อาชีพ’ บรรณาธิการเกือบโดยสิ้นเชิง แมภายหลัง
จะร ว มอยู  ใ นคณะบรรณาธิ ก ารของวารสารเศรษฐศาสตร อั น สมาคมเศรษฐศาสตร แ ห ง
ประเทศไทยเปนเจาของ ความกระฉับกระเฉงในการทํ างานเหือดหายไปพรอมกับเหตุการณ
ตุลาคม 2519 ความหฤโหดของเหตุการณครั้งนั้นยังคงติดตาตรึงใจมาจนบัดนี้
เมือ่ สิ้นรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ผมกลับมาชวยจัดทําวารสารธรรมศาสตร
อีกครั้งหนึ่ง คราวนี้อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ ดํารงตําแหนงบรรณาธิการ ครั้นในป 2526
เมื่อคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เริ่มออกวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
ผมก็ไดรบั ความไววางใจใหดํารงตําแหนงบรรณาธิการนับแตบัดนั้นจนบัดนี้ (2536)
ดวยเหตุที่ผมเปนบรรณาธิการ ‘อาชีพ’ มาเปนเวลาชานาน คลุกคลีอยูในวงการ
หนังสือมากวาสามทศวรรษ ผมจึงมองเห็นอนิจลักษณะของวารสารวิชาการไดคอนขางชัดเจน
บทสรุปของผมก็คอื วารสารวิชาการมีวงจรชีวิตของมัน วงจรชีวิตดังกลาวนี้สั้นยาวแตกตางกันขึ้น
อยูก บั ตัวแปรอยางนอย 2 ตัว คือ บรรณาธิการ และสิ่งแวดลอมในชุมชนวิชาการ
ในทศวรรษ 2500 เมื่อผมยังเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีวารสาร
วิชาการที่โดดเดนในวงวิชาการสังคมศาสตรเพียง 2 ฉบับ คือวารสารรัฐประศาสนศาสตร
3
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ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2536
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(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และวารสารสังคมศาสตร (คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
ความโดดเดนของวารสารวิชาการทั้งสองฉบับนี้เกิดจากการเพิ่มจํานวนอาจารยรุนหนุมสาวไฟแรง
ของสถาบันทัง้ สอง สถาบันอื่นยากที่จะผลิตวารสารวิชาการได เนื่องจากถูกครอบงําโดย ‘สํานัก
วิชาการขุนนาง’ การเรียนการสอนตองพึ่งขาราชการจากกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ เปนผูบรรยาย
และดวยการครอบงํ าของ ‘สํ านักวิชาการขุนนาง’ มหาวิทยาลัยหลายตอหลายแหงจึงมิไดมี
นโยบายการผลิตและสรางอาจารย
คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับความชวยเหลือจาก
มูลนิธิฟอรดในการผลิตอาจารยและในการผลิตงานวิชาการ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่วารสาร
รัฐประศาสนศาสตรมมี าตรฐานระดับหนึ่ง และออกจําหนายคอนขางตรงตอเวลา
สวนคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในยุคทศวรรษ 2500 ก็อุดมดวย
ขุนพลทางสังคมศาสตร ผูเยี่ยมยุทธจํ านวนมากพากันตบเทาเขาสูสํ านักนั้น เมื่อผมยังเปน
นักศึกษา ผมไดยินชื่อยอดขุนพล ‘โฉมฉาย สายหู ชูโต’ แลว อาจารยประชุม โฉมฉายเปนเสาหลัก
ทางเศรษฐศาสตร ในขณะที่อาจารยพทั ยา สายหูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย
สมศักดิช์ โู ตทางความสัมพันธระหวางประเทศในสํานักนั้น
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ วารสารรัฐประศาสสนศาสตรและวารสารสังคม
ศาสตรจึงเปนขุมความรูที่สําคัญในสาขาวิชาสังคมศาสตรในทศวรรษ 2500 ในขณะที่วารสาร
สั ง คมศาสตรปริ ทั ศนเปนแหลงประเทืองภูมิปญญาที่มีบทบาทสํ าคัญยิ่งในชวงเวลาเดียวกัน
แมสังคมศาสตรปริทัศนจะสิ้นอายุขัยดวยเหตุการณเดือนตุลาคม 2519 แตพัฒนาการของ
เหตุการณในเวลาตอมาก็บงบอกอยางชัดเจนวา วารสารทางภูมิปญญาไมสามารถอยูรอดได
ในทางธุ ร กิ จ แต สํ าหรั บวารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตร (ผู  สื บ มรดกต อ จากวารสารรั ฐ
ประศาสนศาสตร) และวารสารสังคมศาสตร แมจะยังคงไดรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานที่เปน
เจาของ แตก็มีอาการลมลุกคลุกคลานเปนเวลาเกือบทศวรรษ บัดนี้ ผมถือวา วารสารสังคมศาสตร
ถึ งแก ม รณกรรมแล ว ในขณะที่ว ารสารพั ฒ นบริ ห ารศาสตรมี อ าการอั ม พฤกษ นี้ นั บ เป น
อนิจลักษณะของวงวิชาการในเมืองไทยโดยแท
ในชวงปลายทศวรรษ 2510 ผมเห็นความกระตือรือรนของสาขาวิชาการตาง ๆ
ในการออกวารสารวิชาการของตนเอง แตเมื่อบรรณาธิการผูกระตือรือรนสิ้นหนาที่ลง วงจรชีวิต
ของวารสารนั้น ๆ ก็จบสิ้นตามไปดวย วารสารศิลปศาสตรนบั เปนตัวอยางที่ดีของความขอนี้
บุ ค ลิ ก ภาพและบารมี ข องบรรณาธิ ก ารมี ส  ว นกํ าหนดคุ ณ ภาพและวงจรชี วิ ต
ของวารสารวิชาการอยางสําคัญ วารสารวิชากรหลายฉบับมีวัฏจักรแหงความรุงเรืองและความ
เสื่อมถอย ยุคที่รุงเรืองมักจะเปนยุคที่มีบรรณาธิการที่เขมแข็ง ทุกวันนี้ผูคนยังคงกลาวขวัญถึง
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วารสารธรรมศาสตรยคุ ชาญวิทย เกษตรศิริ วารสารเศรษฐศาสตร ยุคไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท และ
วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ยุคศรัณย วรรธนัจฉริยา
แต วารสารวิช าการอี ก หลายฉบับเชน เดีย วกั น ที่ไม เคยมียุคแหงความรุงเรือง
กลาวคือ เริ่มเสื่อมถอยนับตั้งแตวันที่ออกฉบับแรก อยางไรก็ตาม นับตั้งแตปลายทศวรรษ 2520
เปนตนมา ความเสื่อมถอยของวารสารวิชาการในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลายเปนปรากฏการณทั่วไป วารสารวิชาการฉบับแลวฉบับเลามีอันตองเปนไป สวนที่ยัง ‘แข็งใจ’
ดํารงชีพอยู ก็ไมสามารถออกตรงตอเวลา วารสารธรรมศาสตร ตองพึง่ บทความแปลในสัดสวน
ทีส่ าคั
ํ ญ ความขอนี้เปนจริงสําหรับรัฐศาสตรสารดวย หากแตดวยสัดสวนที่ตํ่าลงมา
เมื่อผมรับตําแหนงบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ในป 2526
ผมไมเคยมีปญหาขาดแคลนตนฉบับบทความ บทความที่ไดรับมีมากพอแกการคัดออกในอัตรา 1
ตอ 3 ได ในบางชวงเวลา บทความบางเรื่องตองรอคิวในการจัดพิมพนานถึง 12 เดือน ในเวลานั้น
วารสารเศรษฐศาสตรข องสมาคมเศรษฐศาสตร แ ห ง ประเทศไทยกํ าลั ง ป ด ตนเอง วารสาร
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถึงยุคเสื่อมถอย เชนเดียวกัน
วารสารเศรษฐศาสตรปริ ทั ศนข องจุ ฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย บทความวิช าการในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรจึงหลั่งไหลสูวารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร ซึง่ มีอานาจผู
ํ
กขาดระดับหนึ่ง
ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ (2534 – 2536) กระแสของบทความที่เขาสูวารสาร
เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เริม่ ออนตัวลงอยางเห็นไดชัด ความเสื่อมถอยกําลังมาเยือน ทศวรรษ
แหงความรุง เรืองยุติลง แมวงจรชีวิตที่รุงเรื่องจะยาวนานถึง 10 ป แตวารสารฉบับนี้ก็ไมสามารถ
แข็ ง ขื น กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ กํ าลั ง เกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนวิ ช าการได วารสารเศรษฐศาสตร
ธรรมศาสตรเริม่ ไมสามารถออกตรงตอเวลาในปที่ 11 เนื่องจากมีปญหาการขาดแคลนตนฉบับบท
ความทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ยอดจําหนายซึ่งเคยสูงกวา 90% ของจํานวนพิมพเริ่มตกตํ่าลงสูระดับไมเกิน
30% ปรากฏการณดงั กลาวนี้ไมยากแกการอธิบาย ดวยเหตุที่วารสารฯ ตีพิมพบทความที่อุดมดวย
สมการ เทคนิคการคํานวณ และแบบจําลอง ผูอานที่รับไมไดเริ่มตีจากไป บางคนถึงกับตอวาผม
เปนการสวนตัวที่ตีพิมพบทความลักษณะนี้ เพราะเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ผมสัดทัดการ
วิเคราะหเชิงสถาบันมากกวาเชิงปริมาณ ผมก็ไดแตอธิบายวา ผมไมสามารถฝนกระแสของสํานัก
เศรษฐศาสตรกระแสหลักได และโดยหลักการแลว ผมเปดกวางตอกระแสของสํานักเศรษฐศาสตร
ทุกสํานัก
อาจารยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่มีฉันทะทางวิชาการอยางจริงจังมีจํ านวน
ไมเกิน 10% และนี่เปนเหตุผลที่อธิบายวา เหตุใดความกาวหนาทางวิชาการในแขนงวิชาตางๆ
จึงเปนไปอยางเชือ่ งชา ในหมูอาจารยผูมีฉันทะทางวิชาการที่มีจํานวนไมเกิน 10% นี้ เกือบทั้งหมด
ตอง ‘ปากกัดตีนถีบ’ เพือ่ ดํารงชีวติ ตามมาตรฐานชนชั้นกลาง ทั้งนี้ดวยการหารายไดเสริมจากการ
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ทํางานวิจัย จากการสอนหนังสือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการเปนที่ปรึกษาธุรกิจเอกชน
ตลอดจนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ลําพังแตเงินเดือนราชการ ซึ่งตํ่ากวาเอกชน 2-5
เทา ไมพอเพียงแกการธํารงมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นกลางได ในสภาวการณดังกลาวนี้
การคาดหวังความกาวหนาทางวิชาการจากอาจารยมหาวิทยาลัย อาจเปนเรื่องที่ไมเปนธรรมนัก
ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูหลังป 2529 มีสวนสําคัญในการทําลายวงวิชาการในเมือง
ไทย ผูค นทีม่ คี วามสามาถทางวิชาการจํานวนมากพากันตบเทาเขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสามารถแสวงหารายไดอยางเปนกอบเปนกําจากการเก็งกําไร ผูคนเหลานี้ใชเวลานานนับ
ชั่วโมงในการเฝาจอโทรทัศนในแตละวันทําการ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย
จริยธรรมในการทํางาน (work ethics) ถูกกัดกรอนอยางรุนแรง มิไยจะตองกลาวถึงสภาวะที่
นักศึกษาบางคนขออนุญาตออกนอกหองบรรยายเพื่อไปสั่งซื้อขายหลักทรัพย
ในอีกดานหนึ่ง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนกระตุนใหเกิด
อาการกระหายขาวสาร อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยออกไปผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน
บางคนเขาสูธุรกิจโฆษณา และบางคนประกอบธุรกิจขายขาวสารในดานตาง ๆ
บัดนี้ เศรษฐกิจฟองสบูและสังคมสารสนเทศกําลังดูดกลืนอาจารยมหาวิทยาลัย
ในไมชา ผูคนอาจพากันตั้งคําถามวา
อาจารยมหาวิทยาลัยหายไปไหน?
ถึงตอนนั้น บรรณาธิการสารสารวิชาการจะไมมีที่ยืนในมหาวิทยาลัย เพราะ
วารสารวิชาการกลายเปน ‘สิง่ ชํารุดทางวัฒนธรรม’ เสียแลว
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หองสมุดปวย อึ๊งภากรณ4
ผมเขียนถึงหองสมุดปวย อึง๊ ภากรณในวารดิถีที่ศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ
มีอายุครบ 80 ป ในวันที่ 9 มีนาคม 2539 ทั้งนี้เพราะผมมีความเห็นวา ในบรรดาคุณูปการ
ทีอ่ าจารยปวยมีตอคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมีผลงานชิ้นใดที่หยั่งรากลึก
และมีผลอันยั่งยืนเทียบเทียมเทาการจัดตั้งหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร
หองสมุดเปนขุมแหงปญญา มีหนาที่สงเสบียงทางวิชาการ ความแข็งแกรงของ
หองสมุดในฐานะฐานที่มั่นทางปญญา บงบอกถึงสถานะทางวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย
แตละแหง มนุษยเมื่อเปนโรคขาดอาหารมิอาจมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงไดฉันใด สถาบันวิชาการ
หากขาดเสบียงทางวิชาการ ก็ยากที่จะเปนปราการแหงพุทธิปญญาไดฉันนั้น
เมือ่ ผมไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยเคมเริดจในชวงทศวรรษ 2510 ผมจึงไดเขา
ใจวา คนอังกฤษใหความสําคัญแกหองสมุดมากปานใด ในจามที่คนอังกฤษถามวา คุณกําลัง
ศึกษาวิชาอะไร คําถามที่ตั้งมิใช What are you studying? หากแตเปน What are you reading?
ในโลกทัศนของคนอังกฤษ การอานเปนวัฒนธรรมการเรียนรูที่สําคัญ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ นอกจากจะมีหอสมุดกลางซึ่งเปนหองสมุดที่ใหญที่สุด
หนึง่ ในสีใ่ นสหราชอาณาจักรแลว ยังมีหองสมุดของ Colleges ซึง่ มีมากกวา 20 แหง และหองสมุด
ของคณะวิชาทุกคณะ ภายในเมืองเคมบริดจยังมีหองสมุดของเทศบาลดวย เมืองเคมบริดจ
ทัง้ เมืองมีหอ งสมุดมากกวา 30 แหง ซึ่งเอื้ออํานวยตอการผจญภัยทางปญญาอยางยิ่ง
วิสยั ทัศนของอาจารยปวยเกี่ยวกับหองสมุดคงไดมาจากการมีโอกาสในการศึกษา
ในประเทศอังกฤษนี้เอง เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้น และนครลอนดอนถูกเยอรมนีทิ้งระเบิด
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ลอนดอนถูก ส งไปเรีย นยัง มหาวิท ยาลัย อื่น อาจารยปวยถูกสงไปอยู
มหาวิ ท ยาลัยเคมบริดจ และใชเวลาคลุกอยูใน Marshall Library อันเปนหองสมุดคณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยนั้น Marshall Library ตัง้ ตามชื่อ อัลเฟรด มารแชล (Alfred Marshall)
ผูกอตั้งคณะเศรษฐศาสตร เมื่ออาจารยปว ยศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้น นางแมรี่ มารเชล
(Mary Marshall) ผูภ รรยายังมีชีวิตอยู และทําหนาที่บรรณารักษหองสมุดนั้น ผมไดยินอาจารย
ปวยพูดถึงแมรี่ มารแชลหลายครัง้ หลายครา จนเขาใจวารูจักและสนิทสนม ในเวลานั้น Marshall
Library อยูที่ Downing Street ยังมิไดยายมาอยู Sidgwick Avenue ดังปจจุบัน
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 มีนาคม 2539
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เมื่ออาจารยปวยกอตั้งหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรในป 2508 นั้น ผมเขาใจ
เอาเองวา อาจารยปวยคงมี Marshall Library อยูในความนึกฝน เพราะเปนหองสมุด
เศรษฐศาสตรเหมือนกัน อาจารยปวยคงมิไดยึดหองสมุดของ London School of Economics
and Polotics (เรียกยอๆวา LSE) เปนแบบจําลอง แม LSE จะเปนสํานักตักศิลาของอาจารยปวย
ก็ ต าม เพราะหองสมุด LSE ครอบคลุม หลายสาขาวิช ามากเกิน ไป ทั้งสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
การที่หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรสะสมวารสารฉบับสําคัญๆ ดังเชน Economic
Journal, American Economic Review, และ Journal of Political Economy สะทอนใหเห็น
วิสัยทัศนของอาจารยปวย วารสารเหลานี้มีฉบับยอนหลังยาวนาน บางฉบับยอนหลังไปถึงเลม
ปฐมฤกษ นีน้ บั เปนการวางรากฐานของคลังเสบียงทางวิชาการที่สําคัญ เมื่อแรกกอตั้ง หองสมุด
คณะเศรษฐศาสตรไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธร็อกกี้เฟลเลอรในการจัดซื้อหนังสือและวารสาร
คิดเปนมูลคา 30,000 ดอลลารอเมริกัน แมจะเปนจํานวนไมมาก แตก็พอเพียงสําหรับการจัดตั้ง
หองสมุดที่ทันสมัยในเวลานั้น
คณะเศรษฐศาสตร มธ.เคลื่อนตัวเขาสูกระแสโลกานุวัตรในยุคที่อาจารยปวย
เปนคณบดี และดูเหมือนจะเปนความภาคภูมิใจของนักศึกษาเศรษฐศาสตรทุกคนในเวลานั้น
ผมยังจําไดดีวาผมรูสึกตื้นเตนที่ไดเห็นหองสมุดคณะเศรษฐศาสตร เพื่อนรวมรุนของผมหลายคน
ก็มีความรูสึกในทํ านองเดียวกัน ขอที่นาตื่นเตนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ การมีโอกาสไดอานหนังสือ
เศรษฐศาสตรทที่ ันสมัย ซึ่งแตกตางจากตําราเศรษฐศาสตรภาษาไทยที่มีอยูในเวลานั้นอยางลิบลับ
ในทัศนะสวนตัวของผม การศึกษาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลังการรัฐประหารป
2490 มีอาการทรงกับทรุด ไมเพียงแตจะไมมีความกาวหนาทางวิชาการเทานั้น แมแตการชําเลือง
ดูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการเศรษฐศาสตรในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาก็ไมมี การจัดตั้ง
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรเปรียบประดุจการติดโคมฉายเพื่อเพงพินิจความลาหลังของตนเอง
ในขณะที่ สํ านั ก เศรษฐศาสตร ท  า พระจั น ทร เ ริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นตั ว เองไปข า งหน า
นักศึกษาจํานวนนอยนักที่จะทราบวา อาจารยปวยตองใชพลังมากเพียงใดในการกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ แมแตการผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีนโยบายการผลิตอาจารยประจําก็ถูก
ขัดขวางโดยคณบดีบางคณะ การจัดตั้งหองสมุดคณะก็ตองเผชิญกับอุปสรรคเชิงสถาบัน ซึ่งมี
รากเหงาทางประวัติศาสตร หองสมุดคณะที่เคยมีมาแตกอนตองถูกปดไป เนื่องเพราะนักศึกษา
ฝายซายใชเปนที่บมเพาะลัทธิมารกซิสม แตการปดหองสมุดนั้นมีสภาพเหมือนหนึ่งการทําลาย
คลังอาวุธทางปญญา
แม เ มื่ อหองสมุดคณะเศรษฐศาสตรจัดตั้งขึ้นแลว ก็ยังมีปญหาในการจัดซื้อ
หนังสือ ผมยังจําไดดีวา ในชวงป 2511-2512 อาจารยปวยเริ่มมีปญหาขอขัดแยงกับผูบริหารระดับ
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สูงในมหาวิทยาลัย ในขณะที่อาจารยปวยมีนโยบายการจัดซื้อตํ าราเศรษฐศาสตรมาตรฐาน
รายการละมากกวาหนึ่งเลม เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใชประโยชนอยางทั่วถึง แตผูบริหาร
มหาวิทยาลัยไมตองการใหซื้อหนังสือมากวารายการละหนึ่งเลม ความขัดแยงในลักษณะนี้มีสวน
บัน่ ทอนความมุง มัน่ ในการทํางานของอาจารยปวยหรือไมเพียงใดเปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได
อาจารยปวยไมเพียงแตเห็นความสํ าคัญของหองสมุดเทานั้น หากยังมีแนว
ความคิดวาดวยความเปนสากลของหองสมุดอีกดวย เมื่ออาจารยปวยเรี่ยไรเงินจากบรรดาศิษย
เกา LSE ในประเทศไทย เพื่อสงกําลังบํารุงในการพัฒนาหองสมุด LSE ผูใ กลชิดคนหนึ่งของ
อาจารยปว ยไมเห็นดวย และตั้งคําถามวา เหตุใดผูคนในประเทศยากจนดังเชนประเทศไทย จึงตอง
ใหเงินอุดหนุนประเทศที่รํ่ารวยกวาดังเชนอังกฤษ อาจารยปวยตอบวา หองสมุด LSE เปนหองสมุด
สังคมศาสตรที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก การสนับสนุนทางการเงินแกหองสมุดนี้มิไดเปนประโยชน
เฉพาะคนอังกฤษ นักศึกษาและนักวิชาการชาติอื่นๆ ก็มีโอกาสใชประโยชนดวย
หองสมุดคณะเศรษฐศาสตรกอเกิดขึ้นมาไดก็เพราะมีผูเชื่อในความเปนสากลของ
หองสมุด มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอรชวยวางรากฐานหองสมุดนี้ หลังจากนั้นจึงเติบโตดวยการพึ่งพิง
งบประมาณแผนดิน ตอเมื่อมีการจัดตั้งหองสมุดคณะตางๆขึ้นมาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
งบประมาณการจัดซื้อหนังสือและวารสารตองเจียดใหแกหองสมุดคณะที่ตั้งขึ้นใหม หองสมุด
คณะเศรษฐศาสตรพึ่งพิงงบประมาณแผนดินนอยลง โดยไดรับความชวยเหลือจากมูลนิธิอาเซีย
และมูลนิธิฟอรดแทนในบางดาน ลาสุดมูลนิธิไชยัง ลิ้มทองกุลใหเงินอุดหนุน 1 ลานบาทสําหรับ
การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ ว า ด ว ยบรรษั ท ระหว า งประเทศ (Transnational Corporations) และ
ประวัติศาสตรธุรกิจ (Business History)
ในปจจุบัน หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร มธ. ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปนหองสมุดปวย
อึ๊งภากรณ ถึงจะยังหางไกลจาก Marshall Library แตก็อวดอางไดวาเปนหองสมุดเศรษฐศาสตร
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย หองสมุดฯสะสมเอกสารและหนังสือวิชาการชนิดที่หาในหองสมุดอื่น
ไดยาก ความเขมแข็งของบรรณารักษและเจาหนาที่ และความเอาใจใสของคณาจารยมีสวน
ทําใหหอ งสมุดอาจารยปวย อึ๊งภากรณ เปนคลังเสบียงทางวิชาการของประเทศไทย หองสมุดฯ
มิ ไดรับใชเ ฉพาะคณาจารยและนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร หากยังรับใชประชาชน
โดยทั่วไป รวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และภาค
ธุรกิจเอกชน สปริตความเปนสากลของหองสมุดเปนมรดกที่ตกทอดจากอาจารยปวย
แตหองสมุดปวย อึง๊ ภากรณจะเติบโตใหญเปนฐานที่มั่นทางพุทธปญญาในสังคม
ไทย และเติบโตเปนหองสมุดนานาชาติตอไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรโฉมเปน Electronic
Library จําเปนตองอาศัยทรัพยากรทางการเงินจํานวนมาก งบประมาณแผนดินไมเคยพอเพียง
ในการสะสมเสบียงทางวิชาการ สถานการณเวลานี้เลวรายกวาเมื่อสามทศวรรษที่แลว เมื่อคํานึง
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ถึงขอเท็จจริงที่วา ราคากระดาษและราคาหนังสือถีบตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สวนการพึ่งพิงเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศก็เปนไปไดยาก ในเมื่อสังคมไทยเติบใหญทางเศรษฐกิจถึงปานนี้
การหวังพึง่ นายทุนไทยแมจะเปนไปได แตก็หานายทุนไทยไดนอยรายนักที่รํ่ารวยอยางมีวัฒนธรรม
และเห็นความสําคัญของการสรางคลังอาวุธทางปญญา
บัดนี้ ถึงเวลาที่บรรดาศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จักตองหวนกลับไปชวยเหลือสํานักเกาของตน
ในบรรดาคุณธรรมทั้งปวงของอาจารยปว ย กตัญูกตเวทิตาคุณนับเปนคุณธรรม
อันโดดเดน อาจารยปว ยอุทศิ ตนทํางานตอบแทนแผนดินแม และตอบแทนสํานักเกา ทั้งโรงเรียน
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ LSE ในกรณีหลังนี้ LSE ถึงกับมอบตําแหนง
Honourary Fellow แกอาจารยปว ย ในฐานทีเ่ ปนนักเรียนดีเดนและศิษยเกาที่เอาการเอางาน LSE
กอตั้งในป 2438 โดยสามีภรรยาชื่อ Sidney และ Beatrice Webb ซึง่ เชือ่ มั่นศรัทธาในแนวทาง
สังคมนิคมแบบเฟเบี้ยน (Fabian Socialism) ในโอกาสที่ LSE มีอายุครบ 100 ป ในป 2538 LSE
ร ว มกั บ ธนาคารแห ง ประเทศไทยจั ด ตั้ ง กองทุ น การศึ ก ษาสํ าหรั บ นั ก เรี ย นไทยชื่ อ Dr.Puey
Ungphakorn – LSE Centenary Scholarship
ผมขอเรียกรองบรรดาศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอาเยีย่ งอยางอาจารยปวยในการแสดงกตัญูกตเวทิตาคุณตอสํานักศิลาเกาของตน และบําเพ็ญ
ธรรมดวยการใหทานในวาระที่อาจารยปว ยมีอายุครบ 80 ปนี้ ขอใหพี่ เพื่อน และนองรวมสํานัก
รวมใจกันบริจาคเงินใหได 80 ลานบาทสําหรับการพัฒนาหองสมุดปวย อึ๊งภากรณ ในรอบ
สามทศวรรษที่ผานมา สํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรผลิตบัณฑิตไปแลวประมาณ 10,000 คน
หากทุกคนรวมกันบริจาคเงินคนละ 1,000 บาท ก็จะไดเงินบริจาค 10 ลานบาท เปนอยางนอย
บรรดาพี่ เพื่อน และนองที่ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจและการคา หากจะบริจาค
คนละ 1 ลานบาท ก็คงไมมีใครติฉินนินทา
ขอใหลูกศิษยอาจารยปว ยรวมใจกันบริจาคเงิน 80 ลานบาทเพื่อพัฒนาหองสมุด
ปวย อึง๊ ภากรณ มิใชเพื่ออาจารยปว ย หากแตเพื่อสรางฐานที่มั่นทางปญญาในสังคมไทย

