โครงการชางเผือกที่ธรรมศาสตร1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มหาวิทยาลัยเริ่มเปดภาคการศึกษาแรกของปการศึกษา 2525 เมื่อตนเดือน
มิถุนายนที่ผานมานี้ หนุมสาวหนาใหมที่สามารถไตบันไดดาราไปสูยอดปรามิดแหงการศึกษาได
พากันกาวสูรั้วมหาวิทยาลัย คนหนาเดิมบางคนเริ่มหายหนาจากชุมชนวิชาการ เพื่อออกไปตอสู
ในโลกกวางหลังจากที่ไดชื่อวา ‘สําเร็จการศึกษา’ แลว
เปนเวลากวาสิบปแลว ที่ขาพเจาไดเห็นภาพเชนนี้
นานมาแลว ขาพเจาเคยสนใจศึกษาดูวา ใครกันบางที่ประสบความสําเร็จในการ
ขึ้นไปสูยอดปรามิดแหงการศึกษา 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 ของจํานวนประชากรทั่วประเทศเทานั้น ระบบอุดม
ศึกษาของรัฐจึงเปนระบบการศึกษาสําหรับคนกรุงเทพฯโดยแท
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 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว นัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ ขาพเจาพบวา สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและฐานะปานกลาง
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*หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2525
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สวนผูท มี่ าจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีไมถึง 5% ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด ทัง้ ๆทีจ่ ากการ
ศึกษาของ ดร.เอื้อยอัสตรา มีศขุ โดยใชขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 2518/19
ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ พบวา จํานวนครอบครัวยากจนมีถึงรอยละ 33 ของจํานวนครัวเรือน
ทัว่ ประเทศ จึงเปนอันสรุปไดวา ระบบอุดมศึกษาของรัฐมิไดมีขึ้นเพื่อคนจน
ธรรมศาสตรดินแดนแหงธรรม?
แมวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดชื่อวาเปนสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทศาสตร
แหงความเปนธรรม แตธรรมศาสตรก็มิไดแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในขอที่วา โอกาสของ
ประชาชนทีจ่ ะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิไดมีโดยทัดเทียมกัน
สวนใหญของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนคนกรุงเทพฯ และมาจาก
ครอบครั ว ที่ มี ฐ านะดี แ ละปานกลาง ผูที่ มาจากครอบครั ว ยากจนก็ดี หรือมาจากครอบครัว
ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ดี ยากที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได
ยิ่งไปกวานั้น ในขณะที่รัฐบาลตองใชจายในการจัดการศึกษาใหแกนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรประมาณคนละ 7,000 – 8,000 บาทตอป แตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ดังกลาวกลับเสียคาเลาเรียนเพียงประมาณคนละ 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 อึ้งภากรณเปน
อธิการบดีไดตกลงใจที่จะเลือกหนทางที่สอง โดยการใหโควตาแกนักเรียนผูยากจนจากเขตจังหวัด
ที่มีโอกาสแหงการศึกษาดอยกวาเขตจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้นักเรียนที่เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามระบบโควตาดังกลาวนี้จักไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจเปนสําคัญ
แตแลวเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ก็ทําใหหนทางแหงการปฏิรูปตีบตัน โครงการ
ทุกโครงการของอาจารยปว ย ถูกเก็บใสลิ้นชัก อยางนอยที่สุดก็ดวยขอสงสัยที่วา จะเปนโครงการที่
เปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
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ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน
ในสมัยที่ศาสตราจารยประภาศน 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
ธรรมศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อบริหารโครงการ ‘ชางเผือก’ นีโ้ ดยเฉพาะ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจเปนเกณฑการคัดเลือกสําคัญ รองลงมาไดแก ศักยภาพและความสามารถในการ
ศึกษาตอ
กระบวนการคัดเลือกเริ่มดวยการทดสอบความถนัด โดยผูสมัครสอบจักตองเปน
ผูท ี่มีผลการเรียนอยูในอันดับ 10% แรกของโรงเรียน และจักตองมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดทั้งสาม
ทีก่ ลาวขางตน
หลังจากนั้น คณะกรรมการก็จะออกไปสัมภาษณนักเรียนที่ผานการคัดเลือก
ในรอบแรก แตขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือ การออกไปเยี่ยมเยียนถึงบานเรือนที่อยูอาศัย และใน
ขั้นตอนนี้เอง คณะกรรมการจะประมวลขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ อันเปนฐานในการ
จัดสรรทุนการศึกษา
นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกตามระบบโควตาทุกคนจะไดรับทุนการศึกษา โดยผู
ที่ มี ฐ านะยากจนจะได รับเงิ น ทุน จํ านวนมากพอที่จ ะจ า ยคา เลา เรีย น ค าอาหาร คาเสื้อผา
คาอุปกรณการศึกษา คาหอพัก และคาครองชีพอื่นๆ สวนผูที่ไมมีปญหาเศรษฐกิจมากนักอาจได
รับเงินทุนเพียงคาเลาเรียนเทานั้น
อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา นักศึกษาที่รับเขามาตามระบบโควตาในปการ
ศึกษา 2524 เกือบทั้งหมดมีฐานะยากจน คณะกรรมการจึงจัดสรรเงินทุนใหถึง 16,000 บาทตอป
สําหรับผูท มี่ ฐี านะยากจนมากที่สุด สวนผูที่มีฐานะยากจนนอยที่สุดไดรับเงินทุน 9,200 บาทตอป
เงินทุนที่นํามาใชจายในโครงการชางเผือกนี้ สวนใหญไดมาจากเงินรายไดพิเศษ
ของมหาวิทยาลัย สวนที่ไดรับมาจากการบริจาคยังมีไมมากนัก แมวาผูบริหารมหาวิทยาลัยจะได
พยายามรณรงคเรื่องนี้อยูบางก็ตาม
อยางไรก็ดี ผูบริหารยุคศาสตราจารยประภาศน อวยชัย ก็แสดงความกลาหาญ
ชาญชัยในการปรับคาเลาเรียน (คาหนวยกิต) ซึง่ จะมีผลบังคับใชแกนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยใน
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ปการศึกษา 2525 นี้ แมวาการเพิ่มคาเลาเรียนครั้งนี้จะไมมากนักก็ตาม (จากหนวยกิตละ 25 บาท
เปนหนวยกิตละ 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 ช า ดั ง กล า วนี้ทํ าให นั ก ศึ ก ษาบางคนตองไปกู ห นี้ยืม สิ น เพื่อการประทังชีวิตในชวงที่เงินทุน
ยังไมตกเบิก
ความแตกต า งด า นวั ฒ นธรรมและการปรั บ ตั ว ยั ง คงเป น ป ญ หาใหญ สํ าหรั บ
นักศึกษาบางคน บางก็มีปญหาในการพูดภาษาไทยกลาง บางก็มีปญหาในการแตงกาย แต
สวนใหญมีปญหาขาดเพื่อน เพราะนอกเหนือจากเพื่อนชุมนุมนักศึกษาอีสานแลว ก็เกือบมิได
สุงสิงกับเพื่อนใหมอื่น ๆ อีกเลย
มันมากับนักการเมือง
หลัง จากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเริ่มใหโควตาแกนักเรียนจากเขตจังหวัด
ยากจนในปการศึกษา 2524 แรงกดดันทางการเมืองก็เริ่มปรากฏขึ้น นักการเมืองบางคนพยายาม
ผลักดันใหผูบริหารมหาวิทยาลัยใหโควตาแกจังหวัดที่ตนเปนผูแทนราษฎร แตยังโชคดีที่มิได
ปรากฏวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยหวั่นไหวตอแรงกดดันดังกลาวนี้
กระนัน้ ก็ตาม ในปการศึกษา 2525 มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดที่ไดรับโควตา
โดยเพิ่มเปน 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ สุรนิ ทร อุบลราชธานี และรอยเอ็ด โดยตัดมหาสารคาม
ออกจากโครงการด ว ยเหตุ ผลที่ ว  ามหาสารคามเปนจังหวัดการศึกษาซึ่งสถาบันตางๆนาจะมี
บทบาทในเรื่องนี้ได

5
ธรรมศาสตร รอเงินบริจาค
หากไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ทุกปๆจะมีนักเรียนจากเขตจังหวัด
ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 50 คนกาวเขาสูรั้วโดม โครงการชางเผือกดังกลาวนี้
จะเดินเครื่องอยางเต็มที่ในปการศึกษา 2527 ซึ่งจะมีนักศึกษาที่เขามาในระบบโควตารวมทั้งสิ้น
200 คน และในปการศึกษา 2527 อีกเชนกัน ที่นักศึกษาโครงการชางเผือกจะเริ่มสําเร็จการศึกษา
เพื่อออกไปรับใชบานเมืองสืบตอไป
ขีดจํากัดทางการเงินทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมสามารถรับนักศึกษาจาก
เขตจังหวัดยากจนไดมากนักและหากมิไดรับเงินบริจาคสําหรับจัดสรรทุนการศึกษาอยางมากพอ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็คงไมสามารถรับนักศึกษาตามโครงการนี้ไดมากกวาปละ 50 คน

