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มหาวิทยาลัยของรัฐกับการพึ่งพิงรัฐบาล

                                                  รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทจํ ากัดจํ านวนการรับนกัศึกษาพากันปรับโครงสราง
อัตราคาเลาเรียนเปนระลอกๆ จนมีผูต้ังขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยกํ าลัง `ฮั้ว' กันกํ าหนดราคา 
(price collusion) และที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทอป.) แปรสภาพเปนคารเตล 
(Cartel)
           การกลาวหาวา ทอป. เปน `Mini OPEC' อาจจะเปนการยกยองที่เกินเลยจาก
ความเปนจริง เพราะ ทอป. เปนเพียงที่ชุมนุม `คนอกหัก' ซึ่งครํ่ าครวญแตเร่ืองที่รัฐบาลมิได 
ชวยเหลือมหาวิทยาลัยอยางเต็มที่ มิหนํ าซํ้ าอธิการบดีแตละทานก็มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับ 
มหาวิทยาลัยแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสัยทัศนเกี่ยวกับนโยบายคาเลาเรียน การปรับคา 
เลาเรียนจึงเปนการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยแตละแหง โดยหาไดมีการปรึกษาหารือ 
รวมกันไม
           แตการที่มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดพากันปรับคาเลาเรียนเปนระลอกๆ 
เชนนี้ ยอมเปนสัญญาณที่บงบอกวามหาวิทยาลัยเหลานี้เร่ิมตระหนักวา การพึ่งพิงทรัพยากรทาง
การเงินจากงบประมาณแผนดินเปนหลักดังที่เคยเปนมาไมเปนการเพียงพออีกตอไป การปรับคา
เลาเรียนเปนความพยายามสวนหนึ่งในการพึ่งตนเองในดานการเงินมากขึ้น
           มหาวิทยาลัยของรัฐกอเกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ปอนภาครัฐบาลเปนปฐมดวยเห็ตที่มหาวิทยาลัยมีหนาที่ผลิตขาราชการนี้เอง รัฐบาลจึงมีนโยบาย
เก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า การดํ าเนินนโยบายราคาในลักษณะเชนนี้เกื้อกูลใหระบบราชการ
กํ าหนดโครงสรางเงินเดือนในอัตราตํ่ าได เพราะถือวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐไดรับเงิน 
อุดหนุนจากรัฐแลวในขณะรับบริการอุดมศึกษาจึงมิจํ าตองจายเงินเดือนในอัตราสูง ขางฝาย
บัณฑิตผูสํ าเร็จการศึกษา เมื่อเสียคาใชจายในการศึกษานอย ก็สามารถทนรับราชการโดยรับ 
เงินเดือนในอัตราตํ่ าได สภาพการณเชนนี้ดํ ารงอยูไดก็เพราะเหตุวา ภาครัฐบาลกอนทศวรรษ  
2520 เปนนายจางรายใหญที่สุดของบัณฑิตอุดมศึกษา โครงสรางอัตราเงินเดือนในระบบราชการ 
มีนํ้ าหนักคอนขางสํ าคัญในการกํ ากับอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงาน
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            เมื่อรัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเรียนอัตราตํ่ ารัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ 
แผนดินในระดับที่พอเพียงแกการประกอบการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐจึงสามารถ
เติบโตรุดหนาได ระบบอุดมศึกษาของรัฐขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง 
(2504-2509) และฉบับที่สอง (2510-2514) เนื่องเพราะรัฐบาลมีนโยบายการผลิตกํ าลังคนเพื่อ 
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ระบบการวางแผนการศึกษา ซึ่งยึดถือวิธีการประมาณการ 
ความตองการกํ าลังคน (Manpower Requirement Approach) มีสวนสํ าคัญในการผันทรัพยากร
ทางการเงินในภาครัฐบาลไปสูภาคอุดมศึกษา โดยการศึกษาระดับประถมศึกษาไดรับจัดสรร 
งบประมาณแผนดินนอยกวาที่ควรจะเปน
           ดวยเหตุที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอุดมศึกษาในชวงเวลาอันยาวนาน 
นี้เอง ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยของรัฐจึงแขวนอยูกับงบประมาณแผนดินเปนสํ าคัญ โดยที่ 
ไมมีมหาวิทยาลัยแหงใดเลยที่ตระเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับโครงสรางการเงินเพื่อลดการพึ่งพิงงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยของรัฐถนัด
แตการแบมือของบประมาณแผนดิน และรีดภาษีอากรจากประชาชนมาใชจาย โดยไมคิดที่จะให 
ผูรับบริการอุดมศึกษาของรัฐมีสวนรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน
           เมื่อยางเขาสูทศวรรษ 2520 สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมแปรเปลี่ยนไป
อยางสํ าคัญ วิกฤติการณเงินคงคลังที่เกิดขึ้นระหวางป 2523-2525 นํ ามาซึ่งจุดจบแหง `ยุคทอง' 
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ นโยบายการรัดเข็มขัดทางการคลังตลอดระยะเวลาระหวางปงบประมาณ 
2525-2531 มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยโดยตรง ปญหาการขาดสภาพคลองในภาครัฐบาลทํ าให 
มีการตรึงงบลงทุน (capital expenditure) สวนงบดํ าเนินการ (current expenditure) ก็เพิ่ม 
ในอัตราใกลเคียงกับอัตราเงินเฟอเทานั้น งบประมาณแผนดินโดยสวนรวมเพิ่มข้ึนในระดับที่เพียง
แตรักษาอํ านาจซื้อใหเทากับงบประมาณแผนดินปที่ลวงมาแลว นั่นก็คือ รายจายที่แทจริง (real 
expenditure) อยูในระดับเดิม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ รายจายที่แทจริงเพิ่มข้ึนในอัตราศูนย 
(Zero-growth Budget) แมวาภาวะเศรษฐกิจถดถอนที่เกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลกตั้งแตป 2523 
จะบรรเทาเบาบางลง และกลับฟนตัวในชวงปลายป 2529 แตรัฐบาลไทยยังคงดํ าเนินนโยบาย 
การคลังแบบกระยาจกตอมาจนถึงปงบประมาณ 2531
           ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลังนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐ
ตองเผชิญชะตากรรมดุจเดียวกับหนวยราชการอื่นๆ ในขอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแบบจํ ากัด 
จํ าเขี่ย และนับเปนจุดหักเหสํ าคัญที่มหาวิทยาลัยของรัฐเร่ิมกาวเขาสูยุคแหงความเสื่อมถอย  
การจํ ากัดงบลงทุนทํ าใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจขยายตัวตามปกติ ในขณะที่การเพิ่มงบ 
ดํ าเนินการในอัตราตํ่ าทํ าใหมหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจธํ ารงคุณภาพของบริการอุดมศึกษาในระดับ
เดิมไวได
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           ตลอดชวงเวลาที่มีการรัดเข็มขัดทางการคลัง รัฐบาลดํ าเนินมาตรการการจํ ากัด   
กํ าลังคนภาครัฐควบคูไปดวย การรับขาราชการใหมเพียงเทากับจํ านวนผูปลดเกษียณก็ตาม หรือ 
มิใหเพิ่มเกินกวา 2% ก็ดี กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งภาครัฐบาลตองสูญเสีย
ฐานะนายจางรายใหญของบัณฑิตอุดมศึกษา และการวางงานของบัณฑิตกลายเปนปญหาสํ าคัญ
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ ในอีกดานหนึ่ง มหาวิทยาลัยของรัฐประสบปญหา ไมสามารถขยายจํ านวน
บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอาจารยใหม
           แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจนับต้ังแตปลายป 2529 เปนตนมา กอใหเกิดปญหา 
ชุดใหมแกมหาวิทยาลัยของรัฐ ระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสู `ยุคทอง' ของการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจในชวงระหวางป 2530-2533 แมจะชะงักลงบางในระหวางป 2534-2535 แตก็สามารถ
ธํ ารงการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงนับต้ังแตป 2536 เปนตนมา การเติบโตของภาคการ 
สงออกเกิดขึ้นควบคูกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) การเก็งกํ าไร
ปรากฏอยางแพรหลาย ทั้งในการซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย การเติบโตของภาค 
เอกชนดังกลาวนี้มีผลอยางสํ าคัญตอการจัดสรรทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจไทย 
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมีแรงดึงดูดชนชั้นมันสมองของชาติตองสูญเสียแรงดึงดูดนั้น เนื่องเพราะ
อัตราเงินเดือนและผลตอบแทนจากการใชแรงงานในภาคเอกชนปรับตัวอยางกาวกระโดด  
ในขณะที่การปรับตัวในภาครัฐบาลเปนไปอยางเชื่องชายิ่ง ความแตกตางของอัตราผลตอบแทน
จากการใชแรงงาน ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มข้ึน ทํ าใหภาครัฐบาลสามารถวาจางบุคลากรที่มีคุณภาพ
ต่ํ าลงไปเรื่อยๆ ความขอนี้รวมถึงอาจารยมหาวิทยาลัยดวย มหาวิทยาลัยซึ่งเคยดึงดูดชนชั้น 
มันสมองของชาติในทศวรรษ 2500 และ 2510 กลับไดนักวิชาการชั้นสองและชั้นสามในทศวรรษ
หลังจากนั้น
           ความลาหลังทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล ไมเพียงแตจะทํ าใหขาดแรงดึงดูด 
ชนชั้นมันสมองเทานั้น หากยังทํ าใหมหาวิทยาลัยไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได  
คุณภาพของกํ าลังคนจึงเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ แตการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนมิได 
มีผลตอกํ าลังคนของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากยังสามารถทํ าลายวิญญาณของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะชุมชนทางวิชาการอีกดวย ในดานหนึ่ง ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมีสวนดึงดูดอาจารย
มหาวิทยาลัยบางสวนไปประกอบธุรกิจการเก็งกํ าไรซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย  
ในอีกดานหนึ่งการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชนกอใหเกิดความตองการบริการทางวิชาการและ 
ที่ปรึกษา อาจารยมหาวิทยาลัยบางสวนไดกาวกระโดดไปประกอบธุรกิจการวิจัยและการให 
คํ าปรึกษา  โดยที่มิไดลาออกจากราชการ
           เมื่อรัฐบาลดํ าเนินการรัดเข็มขัดทางการคลังระหวางปงบประมาณ 2525-2531 
นั้น รัฐบาลไดผลักดันนโยบายการถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (Privatization) พรอมทั้งการลด
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การควบคุมและกํ ากับ (Deregulation) ดวย วาจํ าเพาะการอุดมศึกษา รัฐบาลสงเสริมการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน นั่นหมายความวา ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิต 
บริการอุดมศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลก็ตีตัวออกหางจากนโยบายการกํ าหนดอัตรา
คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษา ปลอยใหมหาวิทยาลัยของรัฐตัดสินใจกํ าหนดนโยบายกันเอง  
สวนสํ าคัญมิใชเปนเพราะรัฐบาลตองการใหมหาวิทยาลัยมีเสรีภาพในการบริหารจัดการเพิ่มข้ึน 
หากแตเปนเพราะรัฐบาลไมตองการเผชิญหนากับนักศึกษาในยามที่มีการปรับอัตราคาเลาเรียน
           แมเมื่อฐานะการคลังของรัฐบาลกระเตื้องขึ้นอยางมากนับต้ังแตปงบประมาณ 
2531 เปนตนมา แตรัฐบาลก็มิไดถือวามหาวิทยาลัยของรัฐเปนองคกรสํ าคัญในระบบสติปญญา
ของชาติ จึงปฏิบัติตอมหาวิทยาลัยของรัฐดุจเดียวกับที่ปฏิบัติตอหนวยราชการอื่นๆ ทั้งในดาน
นโยบายงบประมาณและโครงสรางอัตราเงินเดือน
           นโยบายและทาทีของรัฐบาลชุดตางๆที่มีตอมหาวิทยาลัยของรัฐดังกลาวขาง 
ตนนี้ ประกอบกับการที่รัฐบาลประกาศ `ลางมือ' จากนโยบายการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียน  
นับเปนสัญญาณเตือนภัยใหมหาวิทยาลัยทั้งปวงตองปรับตัว โดยลดการพึ่งพิงงบประมาณ 
แผนดิน และหันมาพึ่งตนเองมากขึ้น การปรับโครงสรางอัตราคาเลาเรียนนับเปนหนทางหนึ่งใน
การพึ่งตนเองทางการเงิน มหาวิทยาลัยบางแหงถึงกับกํ าหนดเปนหลักการวา จะมีการปรับคาเลา
เรียนทุกปในลักษณะคอยเปนคอยไป
           แตการขึ้นคาเลาเรียนมิใชหนทางเดียวที่ชวยใหมหาวิทยาลัยอยูรอดทางการเงิน 
ตลอดชวงแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม 
มีสวนอยางสํ าคัญในการแปรสภาพบริการอุดมศึกษาใหเปนสินคา มหาวิทยาลัยของรัฐจึงเริ่มขาย 
`สินคา' ของตน โครงการเลี้ยงตนเองประเภทตางๆผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
โครงการฝกอบรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีสวนชวยประทังชีวิตเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยไดบาง  
แตมหาวิทยาลัยยังตองมีบทบาทสํ าคัญในการผลิตและพัฒนาองคความรู ในสาขาวิชาตางๆ  
หากอาจารยมหาวิทยาลัยมัวแต `ขายของ' ความกาวหนาทางวิทยาการยอมยากที่จะเกิดขึ้นได
           ณ บัดนี้ เปนที่แนชัดวา มหาวิทยาลัยของรัฐมิอาจหวังพึ่งรัฐบาลตอไปได  
แตมรดกของระบบราชการที่ทิ้งไวใหแกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษยหรือโครงสราง
การบริหารก็ไมเกื้อกูลใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเองไดเชนกัน สภาพการณดังที่เปนอยูในปจจุบัน 
ทํ าใหคาดไดวา เพียงชั่วเวลาอีกทศวรรษเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐก็จะตกสูหุบเหวแหงความตกตํ่ า 
และระบบสติปญญาของชาติจะเสื่อมทรามลงอยางถึงที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยของรัฐออนแอ 
เกินกวาที่จะโตคลื่นเศรษฐกิจและคลื่นสารสนเทศได
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