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ความรํ่ารวยอันผิดปกติของอธิการบดี
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความรํ่ารวยอันผิดปกติของอธิการบดีปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ เมื่อ
ประธานทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กลาวในที่ประชุม
การสัมมนาเรือ่ ง "มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ : ใครได ใครเสีย" วา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แหงหนึง่ มีความรํ่ารวยอันผิดปกติ โดยมีทรัพยสินถึง 4,000 ลานบาท
การกลาวหาโดยปราศจากหลักฐาน และโดยมิไดระบุตัวบุคคลเชนนี้ ยอมสราง
ความเสียหายแกอธิการบดีที่มีความรํ่ารวยอันปกติ ดวยเหตุดังนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย (ทปอ.) จึงตอบโตประธาน ปอมท. โดยที่ในเวลาตอมา มหาวิทยาลัยขอนแกนพิจารณาดําเนิน
การสอบสวนประธาน ปอมท. ซึ่งเปนอาจารยในสังกัด และอาจพิจารณาลงโทษในภายหลัง
เหตุใดจึงมีการกลาวหาความรํ่ารวยอันผิดปกติของอธิการบดี และเหตุใดจึงมีการ
ดําเนินการเอาผิดอาจารยผูตั้งขอกลาวหา?
สาธารณชนจะไมสามารถเขาใจปรากฏการณเหลานี้ หากไมเขาใจการเมืองวา
ดวยการอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นความขัดแยงระหวาง ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย) กับ ปอมท. (ที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย)
ทปอ. เปนองคกรไมเปนทางการที่จัดตั้งเลียนแบบ CVCP แหงสหราชอาณาจักร
CVCP เปนคํายอของ Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities of
the United Kingdom นับตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม 2543 เปนตนมา CVCP ยกเครื่องเปน UUK (=
Universities UK)
ในเบื้องตน ทปอ. เปนองคกรเสือกระดาษ ปราศจากพลังทั้งทางปญญาและ
ทางการเมือง ในขณะที่ CVCP และตอมา UUK ผลิตงานวิจัยวาดวยนโยบายอุดมศึกษา ทปอ.
มิไดใหความสําคัญกิจกรรมดานนี้ การขาดความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันทําให ทปอ. มิอาจมี
ปฏิบตั กิ ารรวม (Collective Action) ในการผลักดันนโยบายอุดมศึกษา แตปฏิบัติการรวมมีตนทุน
ปฏิบัติการ (Transaction Cost) ที่ตองเสีย หากสมาชิก ทปอ. พรอมใจและรวมรับภาระตนทุน
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ปฏิบตั กิ ารตามกําลังความสามารถ ทปอ. ยอมสามารถขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายอุดมศึกษา
ไดในระดับหนึ่ง
ในเวลาตอมา ผูนํา ทปอ. มีความเห็นรวมกันในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยออก
จากระบบราชการ สมาชิก ทปอ. บางคนมีความเห็นโดยสุจริตวา มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ
เปนมรรควิธีแหงการปฏิรูปอุดมศึกษา แตสมาชิก ทปอ. บางคนมีความเห็นโดยทุจริตวา การออก
นอกระบบราชการโดยไดรับงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเปนกอน (Bloc Grant)
เกือ้ กูลการผลาญงบประมาณแผนดิน โดยปราศจากการควบคุมและกํากับ
ในเมื่อ ทปอ. เรียกรองการออกนอกระบบราชการและการจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ทั่วไปเปนกอน โดยปราศจากแผนการปฏิรูปอื่นๆที่เปนรูปธรรม ทปอ. จึงแปรสภาพเปนกลุม
ผลประโยชนของชนเผาอธิการบดี ไมมีคําตอบที่ชัดเจนวา สังคมโดยสวนรวมไดรับประโยชนอะไร
บางจากการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ
ในขณะที่ ทปอ. ผลักดันใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ปอมท. กลับ
ขัดขวางการผลักดันดังกลาว ผูนํา ปอมท. บางคนยังคงตองการหลักประกันความมั่นคงของระบบ
ราชการ บางคนเปน 'ไมตายซาก' มิอาจผลิตงานวิชาการ และอาจไมสามารถอยูรอดไดใน
มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ แตบางคนตอตานการออกนอกระบบราชการ เพราะไมตองการให
มหาวิทยาลัยเดินตามแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน ไมตองการใหมหาวิทยาลัยเรงแปรบริการ
อุดมศึกษาใหเปนสินคา ไมตองการใหมหาวิทยาลัย 'พิมพ' ปริญญาบัตรเพื่อขาย ไมตองการให
มหาวิทยาลัย 'หากิน' กับการขายบริการอุดมศึกษา และไมตองการใหมหาวิทยาลัยขึ้นคาบริการ
อุดมศึกษา โดยไมตอบคําถามวา ใครเปนผูรับภาระตนทุนการผลิตบริการอุดมศึกษา และการรับ
ภาระนั้นเปนธรรมหรือไม
ผูน าํ ปอมท. บางคนพยายามขุดคุยการฉอราษฎรบังหลวง การประพฤติมิชอบ
และการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจของผูบริหารมหาวิทยาลัยจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อและ
กระบวนการผลิตบริการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อการอางอิงวา แมในขณะที่ยังอยูในระบบราชการ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยยังสามารถประกอบอัปปรียกรรมไดถึงเพียงนี้ หากมหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการแลว อัปปรียกรรมจะเพิ่มพูนไดมากเพียงไหน
กลาวโดยสรุป ก็คือ ทปอ. เสนอ 'ขาย' นโยบายการออกนอกระบบราชการของ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐ โดยโฆษณาวา นโยบายดังกลาวเปนแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยที่
การปฏิรูปอุดมศึกษาเปน Public Good แต ปอมท. ขัดขวางมิใหรัฐบาล 'ซื้อ' นโยบายดังกลาว
โดยโฆษณาวา การออกนอกระบบราชการเปน Public Bad
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ในเมือ่ อธิการบดีที่ตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการยึดกุมการนํา ทปอ. ได
และอาจารยทไี่ มตองการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการยึดกุมการนํา ปอมท. ได การ
ปะทะกันระหวาง ทปอ. กับ ปอมท. จึงอุบัติขึ้น และกลายเปนสงครามยืดเยื้อยาวนาน การขวางลํา
ของ ปอมท. ทําใหกระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการเชื่องชาลง ไมตอง
สงสัยเลยวา ผูนํา ทปอ. จะไมพอใจผูนํา ปอมท. โดยทีค่ วามไมพอใจอาจแปรเปลี่ยนเปน
ความแคนเคือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการกลาวหาวา อธิการบดีบางคนมีความรํ่ารวยอันผิด
ปกติ
แมวาการกลาวหาความรํ่ารวยอันผิดปกติของอธิการบดี โดยปราศจากประจักษ
พยานขอเท็จจริงอันชัดเจน จะเปนเรื่องผิดหลักการทางวิชาการ แตการดําเนินการเพื่อเอาผิดทาง
วินยั แกอาจารยผกู ลาวหาอยางพลอยๆ เปนเรื่องเหมาะสมหรือไมเพียงใดเปนประเด็นที่ถกเถียงกัน
ได สําหรับผูท ี่ติดตามการเมืองวาดวยการอุดมศึกษาโดยใกลชิด คงมีคําถามคางคาใจวา ความ
พยายามเอาผิดทางวินัยมิเปนการชําระแคนระหวาง ทปอ. กับ ปอมท. หรอกหรือ ในเมื่อ
มหาวิทยาลัยไมเคยเอาผิดกับอาจารยที่สอนหนังสือดวยอวิชชา หรือเนื้อหาที่สอนผิดหลักวิชา แต
กลับมาเอาผิดกับอาจารยที่บอกกลาวแกสังคมวา มีอธิการบดีที่มีความรํ่ารวยอันผิดปกติ โดยที่
ทปอ. เองมิไดไตสวนวา ขอกลาวหามีมูลแหงความเปนจริงมากนอยเพียงใด เหตุใดจึงไมปลอยให
อธิการบดีผไู ดรับความเสียหายฟองรองผูกลาวหาตามกระบวนการยุติธรรมเอง
ประธาน ทปอ. คนปจจุบันกลาวอางวา อธิการบดีเปนผูที่สังคมนับหนาถือตา
และเปนตัวอยางของนิสิตนักศึกษา การกลาวหาโดยปราศจากหลักฐานวา อธิการบดีมีความ
รํารวยอั
่
นผิดปกติ เปนการทําลายภาพลักษณของอธิการบดี
แททจี่ ริงแลว อธิการบดีเปนสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลส ตัณหา และราคะ ดุจเดียวกับ
ปุถชุ นโดยทัว่ ไป อีกทั้งมีความตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ไมตาง
จากสามัญชนสวนใหญ ดวยเหตุดังนี้ จึงไมมีเหตุผลที่จะเชื่อวาอธิการบดีเปนอรหันต เพราะหาก
เปนอรหัน ตคงไม เ ลือ กทางเดิ น บนเส น ทางแหง การแสวงหาอํ านาจ อธิการบดีในฐานะสัตว
เศรษฐกิจอาจตองการผลประโยชนสวนตัวยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม หากระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยปราศจากกลไกการคานอํานาจและการตรวจสอบการใชอํานาจที่ทรงประสิทธิภาพ
อธิการบดีอาจใชอํานาจในทางฉอฉลเยี่ยงผูมีอํานาจโดยทั่วไป หากมีอธิการบดีคนหนึ่งคนใดหรือ
หลายคนมีความรํ่ารวยอันผิดปกติ ก็มิใชเรื่องนาประหลาดใจ
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ภาพลักษณของอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากในชวง
ครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ ในอดีตกาล สังคมไทยเคยมีอธิการบดีที่เปนผูนําทางปญญาและผูนํา
นักการศึกษา ในปจจุบันมีอธิการบดีคนใดเลาที่ไดรับยกยองเปนผูนําทางปญญาของสังคม และ
จะหา Clark Kerr หรือ Walter Ruegg ในหมูอธิการบดีไทยไดที่ไหน
อธิการบดีพันธุใหมชอบการเติบโตเชิงปริมาณมากกวาการเติบโตเชิงคุณภาพ
ไมเชือ่ วา Small Is Beautiful กลาวใหถึงที่สุดก็คือ ไมเชื่อและไมปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความฝกใฝในการเติบโตกอใหเกิด 'ภาวะฟองสบู' ในกิจกรรมมหาวิทยาลัย อธิการบดี
พันธุใ หมจะผลักดันใหมีการจัดตั้งวิทยาเขตใหม บางคนเมื่อไมสามารถของบประมาณแผนดินเพื่อ
จัดตั้งวิทยาเขตใหมตามวิธีการปกติได ก็ใชวิธีการซิกแซ็กจนทายที่สุดสํานักงบประมาณอยูใน
ภาวะจํายอมที่จะตองใหจัดตั้งวิทยาเขตใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการใชอํานาจทางการเมือง
กดดันสํ านักงบประมาณ สําหรับอธิการบดีพันธุใหม การจัดตั้งวิทยาเขตใหมเปนสัญญะแหง
ความรุงเรืองของมหาวิทยาลัย อธิการบดีพันธุใหมยังตองการจัดตั้งคณะวิชาใหมอีกดวย เพราะ
เชื่ อ กั น ว า การเพิ่ ม พู น จํ านวนคณะวิ ช าเป น หนทางแห ง การเพิ่ ม พู น ความสมบู ร ณ ของ
มหาวิทยาลัย โดยไมใสใจวา คุณภาพของบริการอุดมศึกษาที่ผลิตไดจะตํ่าทรามเพียงใด
การจัดตั้งวิทยาเขตใหมและคณะวิชาใหมเปนหนทางในการเพิ่มพูนงบประมาณ
แผนดินทีไ่ ดรับจัดสรร สิ่งที่มากับวิทยาเขตใหมและคณะวิชาใหม ก็คือ ครุภัณฑและงานกอสราง
อธิการบดีพนั ธุใหมจึงตองชอบงานกอสรางและการจัดจางจัดซื้อ หากอธิการบดีบางคนจะ 'กิน
ตามนํ้า' บาง ก็เปนเรือ่ งหางไกลหูตาของสาธารณชน บางมหาวิทยาลัยสรางตึกอาคารมาก
เกินกวาความตองการใช อีกบางมหาวิทยาลัยจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตรบางประเภท โดยที่
ไมมผี ใู ช ปรากฏการณเหลานี้ยอมแสดงใหเห็นวา อธิการบดีพันธุใหมมีความตองการจัดจางจัดซื้อ
เกินกวาระดับอุตมภาพ ประพฤติกรรมเชนนี้จะทําใหเชื่อไดอยางไรวา อธิการบดีเหลานั้นมุงรักษา
ผลประโยชนของแผนดิน และมิไดแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อ
อธิการบดีพันธุใหมมีความสันทัดในการขายบริการอุดมศึกษา เรงแปรบริการ
อุดมศึกษาใหเปนสินคา (Commodification) ซึ่งมีผลในการนํามหาวิทยาลัยเขาสูกระบวนการ
แมคโดนัลดานุวัตร (McDonaldization of Higher Education) มหาวิทยาลัยจํานวนมากแสดง
วิสยั ทัศนวา ตองการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University) แตโดยเนื้อแทแลว
เปนเพียง McUniversity ดวยการแปรสภาพมหาวิทยาลัยใหเปน โรงพิมพปริญญาบัตร ที่มีหนาที่
ปมปริญญาบัตรออกขาย มหาวิทยาลัยที่ตองการรายไดสูงสุดจากการขายปริญญา ก็ตองผลิต
บัณฑิตในลักษณะ Mass Production บัณฑิตโหลจึงเกลื่อนเมือง ในนามของความเปนอิสระของ
มหาวิทยาลัย ไมมีองคกรใดที่ตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยของรัฐ แตตลาดเริ่มรับรู
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มากขึน้ วา บัณฑิตมหาวิทยาลัยใด 'โหล' มากกวามหาวิทยาลัยอื่น และบัณฑิตโครงการใด 'โหล'
มากกวาโครงการอื่น
กระบวนการปม ปริญญาบัตรออกขายในลักษณะ 'ขายโหลถูกกวา' ไปไกลถึงกับ
ใหสมั ปทานแกบริษัทเอกชนในการผลิตบริการอุดมศึกษาในนามของมหาวิทยาลัย โดยที่กระบวน
การใหสมั ปทานปราศจากความโปรงใส อยางนอยที่สุดมิไดประกาศใหมีการประมูล สวนเกินทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยแหงรัฐในการประสาทปริญญา
ถูกถายโอนจากมหาวิทยาลัยไปสูบริษัทเอกชนผูรับสัมปทาน ไมเปนที่แนชัดวา อธิการบดีและ
คณบดีที่เกี่ยวของไดรับเงินใตโตะหรือไม มากนอยเพียงใด หรือมีสวนเปนเจาของหรือถือหุน
ในบริษทั ผูรับสัมปทานหรือไม แตอธิการบดีและคณบดีเหลานั้นจะตอบสังคมไดอยางไรวา เหตุใด
จึงไมเปดประมูลการใหสัมปทานในการผลิตบริการอุดมศึกษา และกระทําการใหสัมปทานเยี่ยง
ทุจริตชน ในประการสําคัญ การใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนในการผลิตบริการอุดมศึกษาในนาม
ของมหาวิทยาลัยขัดตอเจตนารมณของกฎหมายที่ใหอํานาจมหาวิทยาลัยในการประสาทปริญญา
หรือไม
กระบวนการแมคโดนัลดานุวตั รของมหาวิทยาลัยไทย ทําใหอาจารยมหาวิทยาลัย
พบเสนทางใหมในการเลื่อนชั้นในสังคม อาจารยจํานวนมากรวมปบปริญญาบัตรออกขายดวยการ
'เดินสาย' สอนหนังสือในโครงการพิเศษตางๆเพื่อแสวงหารายได ผลทีต่ ามมาก็คือ งานวิชาการ
และงานวิจัยตกตํ่าอยางนาใจหาย บางสาขาวิชาและบางคณะวิชาไมมีบทบาทในการผลิตองค
ความรูใหมใหแกสังคมเลย ปรากฏการณดังกลาวนี้ทําใหการกําหนดเปาหมายใหมหาวิทยาลัย
พัฒนาเปน Research University หรือ World-Class University เปนเรื่องชวนหัวยิ่ง บาง
มหาวิทยาลัยที่สํานึกบาปพยายามกําหนดใหอาจารยในสังกัดใชเวลาในการสอนหนังสือไมใหเกิน
สัปดาหละ 35 ชั่วโมง เพื่อใหมีเวลาในการผลิตงานวิชาการและงานวิจัยยังไดรับการตอตาน
นับเปนเรื่องนาสมเพชยิ่ง
อธิการบดีที่มีปญญา มีคุณธรรม มีสํานึกดานมโนธรรม และเห็นแกประโยชน
สวนรวมยิง่ กวาประโยชนสวนตนนั้น ยังคงมีอยู แตนับวันมีแตลดนอยถอยลง วัฒนธรรม 'แดกดวน
ยัดเร็ว' ทําใหคนดีศรีสังคมมิอาจขึ้นสูตําแหนงอธิการบดีได ประพฤติกรรมดังที่พรรณนาขางตนนี้
ทําใหมอิ าจกลาวสรุปเปนอื่น นอกจากวา ความไมสะอาดบริสุทธิ์กลายเปนคุณสมบัติของอธิการ
บดีพนั ธุใ หม บางคนถีบตัวขึ้นมาเปนอธิการบดีดวยการซื้อเสียงดุจดังนักเลือกตั้งสามานย บางคน
ดําเนินการจัดจางจัดซื้อสินคาและบริการจากบริษัทที่ตนเองมีสวนเปนเจาของหรือมีผลประโยชน
บางคน 'กินตามนํ้า' จากโครงการกอสราง อีกบางคนใหเงินประจําตําแหนงแกตนเองดวยการใช
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อํานาจในการเสกสรรคโครงการพิเศษตางๆ ในเมื่อการฉอราษฎรบังหลวง ประพฤติมิชอบ และ
การดู ด ซั บ ส ว นเกิน ทางเศรษฐกิ จ จากกระบวนการจัดจา งจัดซื้อ และกระบวนการผลิ ตบริ ก าร
อุดมศึกษา ไมเคยมีใบเสร็จ ภายใตระบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่ปราศจากธรรมาภิบาล (Good
Corporate Governance) โอกาสที่อธิการบดีบางคนจะสะสมความมั่งคั่งอยางปราศจากความ
สะอาดบริสุทธิ์ จึงมีอยูโดยมิพักตองสงสัย
แทนทีจ่ ะดําเนินการเอาผิดประธาน ปอมท. ในฐานที่กลาวหาความรํ่ารวยอันผิด
ปกติของอธิการบดีโดยปราศจากหลักฐาน ทปอ. จะสามารถเพิ่มพูนความนาเชื่อถือไดอีกอักโข
หากผลักดันใหมีการกํ าหนดกฎกติกาวาดวยการเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของผูดํ ารง
ตําแหนงอธิการบดีและคณบดี ทั้งกอนการรับตําแหนงและหลังจากการออกจากตําแหนง ทั้งนี้เพื่อ
เปนประจักษพยานขอเท็จจริงวา ไมมีอธิการบดีคนใดเลยที่มีความรํ่ารวยอันผิดปกติ ในเมื่อผล
ประโยชนทางธุรกิจในมหาวิทยาลัยมีอยูอยางมหาศาล และความไมชอบมาพากลในการบริหาร
มหาวิทยาลัยปรากฏโดยทั่วไป สมควรที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะถูกตรวจสอบดวยบรรทัดฐาน
เดียวกับผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง

