
โครงการชางเผือกที่ธรรมศาสตร1

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

มหาวิทยาลัยเริ่มเปดภาคการศึกษาแรกของปการศึกษา 2525 เมื่อตนเดือน
มิถุนายนที่ผานมานี้ หนุมสาวหนาใหมที่สามารถไตบันไดดาราไปสูยอดปรามิดแหงการศึกษาได 
พากันกาวสูร้ัวมหาวิทยาลัย คนหนาเดิมบางคนเริ่มหายหนาจากชุมชนวิชาการ เพื่อออกไปตอสู 
ในโลกกวางหลังจากที่ไดชื่อวา ‘สํ าเร็จการศึกษา’ แลว

เปนเวลากวาสิบปแลว ที่ขาพเจาไดเห็นภาพเชนนี้
นานมาแลว ขาพเจาเคยสนใจศึกษาดูวา ใครกันบางที่ประสบความสํ าเร็จในการ

ข้ึนไปสูยอดปรามดิแหงการศึกษา และแลวขาพเจาก็ตองพบขอเท็จจริงอันแสนปวดราว

โฉมหนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอยู อยางนอย 3 

ประการ คือ
ประการแรก นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญเปนคนกรุงเทพมหานคร 

ขาพเจาไดเฝาดูสถิตินักศึกษาที่สามารถผานการคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดปแลว 
ปเลา และพบวา ประมาณรอยละ 50 ของผูประสบความสํ าเร็จเหลานี้มีภูมิลํ าเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร ในบางป อัตราสวนดังกลาวนี้จะสูงกวา 50% เสยีดวยซํ้ า ทั้งๆที่กรุงเทพมหานคร
มปีระชากรคดิเปนเพียงประมาณรอยละ 10 ของจํ านวนประชากรทั่วประเทศเทานั้น ระบบอุดม
ศึกษาของรฐัจึงเปนระบบการศึกษาสํ าหรับคนกรุงเทพฯโดยแท

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

ประการที่สาม เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ ขาพเจาพบวา สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะดีและฐานะปานกลาง  

                                                          
1 *หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2525
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สวนผูทีม่าจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีไมถึง 5% ของจ ํานวนนักศึกษาทั้งหมด ทัง้ๆทีจ่ากการ
ศึกษาของ ดร.เอื้อยอัสตรา มีศุข โดยใชขอมูลจากการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 2518/19 
ของส ํานกังานสถติิแหงชาติ พบวา จํ านวนครอบครัวยากจนมีถึงรอยละ 33 ของจํ านวนครัวเรือน
ทัว่ประเทศ จึงเปนอันสรุปไดวา ระบบอุดมศึกษาของรัฐมิไดมีข้ึนเพื่อคนจน

ธรรมศาสตรดินแดนแหงธรรม?
แมวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะไดชื่อวาเปนสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทศาสตร

แหงความเปนธรรม แตธรรมศาสตรก็มิไดแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในขอที่วา โอกาสของ
ประชาชนทีจ่ะเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มิไดมีโดยทัดเทียมกัน

สวนใหญของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนคนกรุงเทพฯ และมาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะดีและปานกลาง ผูที่มาจากครอบครัวยากจนก็ดี หรือมาจากครอบครัว 
ทีป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ดี  ยากที่จะสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได

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

ทางเลอืกในการแกปญหาดังกลาวนี้มีอยูอยางนอย 2 ทาง
ทางที่หนึ่งก็คือ การเพิ่มอัตราคาเลาเรียนเพื่อใหผูที่รับบริการอุดมศึกษาจากรัฐ

เปนผูรับภาระรายจายโดยตรงในสัดสวนที่เพิ่มข้ึน
สวนทางทีส่องกคื็อ การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขามหาวิทยาลัย 

เพือ่ใหมคีวามเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปดโอกาสใหกลุม
คนผูเสยีเปรียบไดมีโอกาสในการศึกษาตอถึงระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น

ในป 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสมัยที่ศาสตราจารยดร.ปวย อ้ึงภากรณเปน
อธกิารบดไีดตกลงใจที่จะเลือกหนทางที่สอง โดยการใหโควตาแกนักเรียนผูยากจนจากเขตจังหวัด
ที่มีโอกาสแหงการศึกษาดอยกวาเขตจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้นักเรียนที่เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ตามระบบโควตาดังกลาวนี้จักไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากฐานะทาง
เศรษฐกิจเปนสํ าคัญ

แตแลวเหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ก็ทํ าใหหนทางแหงการปฏิรูปตีบตัน โครงการ
ทกุโครงการของอาจารยปวย ถกูเกบ็ใสล้ินชัก อยางนอยที่สุดก็ดวยขอสงสัยที่วา จะเปนโครงการที่
เปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ
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ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน
ในสมัยที่ศาสตราจารยประภาศน อวยชยั ดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรก็ไดนํ าโครงการตาง ๆ ที่ดํ าริข้ึนในสมัย ดร.ปวย ออกมาปดฝุน ไมวาจะเปนโครงการ
สํ านกัพมิพมหาวทิยาลัย โครงการศูนยหนังสือฯ  รวมตลอดจนโครงการชางเผือก

โครงการชางเผือก
ในปการศึกษา 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเร่ิมใหโควตาในการเขา

มหาวทิยาลยัแกนกัเรยีนจากเขตจังหวัดที่ยากจนรวม 3 จังหวัด คือ รอยเอ็ด มหาสารคาม และ
อุบลราชธานี จํ านวนนักศึกษารับเขาตามระบบโควตาในปแรกนี้มีไมเกิน 50 คน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเพื่อบริหารโครงการ ‘ชางเผือก’ นีโ้ดยเฉพาะ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจเปนเกณฑการคัดเลือกสํ าคัญ รองลงมาไดแก ศักยภาพและความสามารถในการ
ศึกษาตอ

กระบวนการคัดเลือกเริ่มดวยการทดสอบความถนัด โดยผูสมัครสอบจักตองเปน 
ผูที่มีผลการเรียนอยูในอันดับ 10% แรกของโรงเรียน และจักตองมีภูมิลํ าเนาในเขตจังหวัดทั้งสาม 
ทีก่ลาวขางตน

หลังจากนั้น คณะกรรมการก็จะออกไปสัมภาษณนักเรียนที่ผานการคัดเลือก 
ในรอบแรก แตข้ันตอนที่สํ าคัญที่สุดก็คือ การออกไปเยี่ยมเยียนถึงบานเรือนที่อยูอาศัย และใน 
ข้ันตอนนี้เอง คณะกรรมการจะประมวลขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ อันเปนฐานในการ 
จดัสรรทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกตามระบบโควตาทุกคนจะไดรับทุนการศึกษา โดยผู 
ที่มีฐานะยากจนจะไดรับเงินทุนจํ านวนมากพอที่จะจายคาเลาเรียน คาอาหาร คาเสื้อผา  
คาอปุกรณการศึกษา คาหอพัก และคาครองชีพอื่นๆ สวนผูที่ไมมีปญหาเศรษฐกิจมากนักอาจได
รับเงนิทนุเพียงคาเลาเรียนเทานั้น

อยางไรก็ตาม การณปรากฏวา นักศึกษาที่รับเขามาตามระบบโควตาในปการ
ศึกษา 2524 เกือบทั้งหมดมีฐานะยากจน คณะกรรมการจึงจัดสรรเงินทุนใหถึง 16,000 บาทตอป
สํ าหรบัผูทีม่ฐีานะยากจนมากที่สุด สวนผูที่มีฐานะยากจนนอยที่สุดไดรับเงินทุน 9,200 บาทตอป

เงินทุนที่นํ ามาใชจายในโครงการชางเผือกนี้ สวนใหญไดมาจากเงินรายไดพิเศษ
ของมหาวทิยาลยั สวนที่ไดรับมาจากการบริจาคยังมีไมมากนัก แมวาผูบริหารมหาวิทยาลัยจะได
พยายามรณรงคเร่ืองนี้อยูบางก็ตาม

อยางไรก็ดี ผูบริหารยุคศาสตราจารยประภาศน อวยชัย ก็แสดงความกลาหาญ
ชาญชยัในการปรับคาเลาเรียน (คาหนวยกติ) ซึง่จะมผีลบังคับใชแกนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยใน
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ปการศกึษา 2525 นี้ แมวาการเพิ่มคาเลาเรียนครั้งนี้จะไมมากนักก็ตาม (จากหนวยกติละ 25 บาท
เปนหนวยกติละ 35 บาท)  แตก็ชวยผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงินของมหาวิทยาลัยไดไมมาก 
ก็นอย

เสยีงจากอีสาน
เพื่อนรวมงานของขาพเจาคนหนึ่ง ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ‘ชางเผือก’  

โดยตรงไดเลาใหฟงวา เมื่อไมนานมานี้ ไดมีการพบปะกันระหวางคณะกรรมการโครงการฯกับ 
นกัศกึษารุนแรกที่เขามาตามระบบโควตา  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นกัศกึษาตามโครงการชางเผือกในรุนแรก สวนใหญไมมีปญหาดานผลการศึกษา 
บางคนมผีลการเรยีนดกีวาถัวเฉลี่ยทั้งมหาวิทยาลัยอีก การเงินยังคงเปนปญหาใหญของนักศึกษา
กลุมนี ้ บางคนเหน็วา  ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหอยูนั้น  ไมเพียงพอแกการใชจาย

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

ความแตกตางดานวัฒนธรรมและการปรับตัวยังคงเปนปญหาใหญสํ าหรับ 
นักศึกษาบางคน บางก็มีปญหาในการพูดภาษาไทยกลาง บางก็มีปญหาในการแตงกาย แต 
สวนใหญมีปญหาขาดเพื่อน เพราะนอกเหนือจากเพื่อนชุมนุมนักศึกษาอีสานแลว ก็เกือบมิได 
สุงสงิกับเพื่อนใหมอ่ืน ๆ อีกเลย

มนัมากับนักการเมือง
หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเร่ิมใหโควตาแกนักเรียนจากเขตจังหวัด 

ยากจนในปการศกึษา 2524 แรงกดดันทางการเมืองก็เร่ิมปรากฏขึ้น นักการเมืองบางคนพยายาม
ผลักดันใหผูบริหารมหาวิทยาลัยใหโควตาแกจังหวัดที่ตนเปนผูแทนราษฎร แตยังโชคดีที่มิได
ปรากฏวา  ผูบริหารมหาวิทยาลัยหวั่นไหวตอแรงกดดันดังกลาวนี้

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

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

ขีดจํ ากัดทางการเงินทํ าใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมสามารถรับนักศึกษาจาก
เขตจังหวัดยากจนไดมากนักและหากมิไดรับเงินบริจาคสํ าหรับจัดสรรทุนการศึกษาอยางมากพอ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรก็คงไมสามารถรับนักศึกษาตามโครงการนี้ไดมากกวาปละ 50 คน


