บทสัมภาษณ : มองตางมุม ปฏิรูปการศึกษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อาจารยรงั สรรค ธนะพรพันธุเปนนักเศรษฐศาสตรของไทยหนึ่งในจํานวนไมกี่คน
ทีส่ นใจคนควาวิจยั และติดตามประเด็นทางการศึกษามาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเงินการคลัง
เพือ่ การศึกษา ดังมีผลงานขอเขียนและการวิจัยในดานนี้ออกมาจํานวนมาก
ในป 2539 กอนที่จะมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน อาจารยรังสรรค
ไดฟนธงวา รัฐควรจัดการศึกษาใหเฉพาะกับคนจนกับคนเกงเทานั้น เพื่อที่รัฐจะสามารถทุมเท
ทรัพยากรไปยังกลุมคนที่ควรชวยเหลือใหไดรับประโยชนอยางเต็มที่ แตแลวมาตรา 43 แหง
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ก ลั บ ผลั ก ดั น ให รั ฐ ต อ งแบกรั บ ภาระทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแก ทุกคน
พรอมๆไปกับเสนอใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
เปนทีท่ ราบกันดีวา ฐานะดานการเงินการคลังของประเทศในปจจุบันและอนาคต
อันใกลไมอาจจัดสรรทรัพยากรเพื่อทุมเทใหกับการพัฒนาประเทศเพียงดานใดดานหนึ่งทั้งหมด
อาจารย รั ง สรรค จึ ง เสนอแนวคิ ด เพื่ อ ให รั ฐ จั ด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ให กั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานอยางเต็มที่
สานปฏิรูปฉบับนี้ไดรับเกียรติจากอาจารยรังสรรค ธนะพรพันธุ อาจารยประจํา
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอมุมมองจากมิติทางเศรษฐศาสตรใหประชาคม
การศึกษาไดพิจารณา
อาจารยคดิ อยางไรกับการปฏิรูปการศึกษาที่หนวยงานราชการกําลังผลักดันอยูในขณะนี้
ผมอยากจะเปรียบเทียบยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่กําลังทํากันอยู
ในขณะนีก้ บั วิวาทะทางเศรษฐศาสตรในชวงทศวรรษที่ผานมา กลาวคือ หลังจากกําแพงเบอรลิน
พั ง ทลายและสหภาพโซเวี ย ตล ม ประเทศสั ง คมนิ ย มส ว นใหญ ต  า งพากั น ปรั บเปลี่ ย นระบบ
เศรษฐกิจใหม แนวทางหนึ่งที่นํามาใชกันคือ ยุทธศาสตร Shock Therapy อันเปนวิธีที่วงวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทยแตโบราณใชในการรักษาผูปวยเปนโรคประสาท โดยการใชไฟฟาช็อต และ
เชื่อวาทําใหอาการดีขึ้น แตในสภาพความเปนจริงแลว การใชยุทธศาสตรนี้โดยมิไดปรับเปลี่ยน
และตระเตรี ย มปจจั ย ด า นสถาบัน นํ ามาซึ่ง ภาวะจลาจลทางเศรษฐกิจ เกิน กว า ที่ จ ะพรรณนา
โดยรัสเซียเปนกรณีตัวอยางที่ดี
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เมื่อหันมามองยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษาของไทย ของสํานักงานปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งตองการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปไปพรอมๆกัน 6-7 ดาน เปนแนวทางที่อาจ
ขนานนามไดวา Shock Therapy เนือ่ งจากจะเห็นไดชัดวา ประสบความสําเร็จในการสั่นคลอน
ระบบการศึกษาไทย บรรดาผูมีอาชีพครูพากันปนปวนและรูสึกถึงความไมมั่นคงแหงอาชีพ บรรดา
ขาราชการระดับสูงตางไมมั่นใจวาจะมีเกาอี้นั่งตอไปหรือไม ประชาชนคนไทยไมแนใจวา จะได
ประโยชนอะไรบางจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปนหัวหอก
ในการผลักดัน โดยมีสานั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนกองหนุน
สํานักงานปฏิรูปการศึกษายืนยันวา หากจะปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จจะตองทํา
ทัง้ 6-7 ดานพรอมๆกันไป บอกวาทําดานหนึ่งดานใดไมได เขาไมยอม และจะบอกวา รัฐบาล
ไมจริงใจ ผมคิดวาถาเดินแนวทาง Shock Therapy แบบนี้วุนวายแนนอนครับ
ปญหาที่จะกอใหเกิดความวุนวายคือเรื่องใด
เรื่ อ งที่ ผ มไม เ ห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง คื อ การออกใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
เพราะระบบการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนระบบเดียวกับ ISO เวลานีส้ งั คมไทยกําลังคลั่ง
เรื่อง ISO โดยไมมเี หตุผล โรงเรียนหลายแหงแสวงหา ISO ชนิดบาคลัง่ กันใหญ หากใชสํานักงาน
มาตรฐานตางประเทศมารับรองก็ตองเสียเงินมากมายครั้งละเปนแสน ที่สําคัญคือ เสียเวลากรอก
แบบฟอรม มีแตงานเอกสารเต็มไปหมด ระบบแบบนี้กําลังนํามาใชกับครูทั้งประเทศ
ลองนึกภาพดูวา คุณจะจัดการยังไงกับครู 500,000 คน การออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพจะตองวุนวายมาก ครูจะตองรูสึกไมมั่นคงในอาชีพ ผมคิดวาครูทุกคนจะตองมี
ความรูส กึ เชนนี้ และจะสรางความโกลาหลในระบบการศึกษา ครูจะไมเปนอันสอนกัน เหมือนกับ
ในสมัยหนึ่งที่ครูตองสอบเลื่อนวุฒิ ผมคิดวาตอไปครูตองใชเวลาในสัดสวนสําคัญไปกับการสอบ
ใหไดใบประกอบวิชาชีพ ที่สําคัญใบประกอบวิชาชีพครูนี้ไมเหมือนกับของทนายความ วิศวกร
หรือสถาปนิก ใบประกอบวิชาชีพเหลานั้นไดแลวไดเลย ยกเวนแตวาคุณทํ าผิดมีโทษมหันต
แตใบประกอบวิชาชีพครูนั้นเขาจับครูมาสอบทุก 5-6 ป ผมขอถามวา วิธีการเชนนี้คือการสราง
อาชีพใหม คือ ผูประเมินกับผูจัดฝกอบรมครูใชไหม
อาจารยโกวิทย (วรพิพัฒน) ไดตั้งคําถามพื้นๆ แตผมคิดวาตอบยากนะครับ
คือ ทานถามวา วิชาชีพครูสามารถจะวัดความเปนครูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรไดหรือไม
เพราะความเป น ครู นั้ น ไม เ หมื อ นกั บ วิ ช าชี พ อื่ น ซึ่ ง มี เ ทคนิ ค วิ ช าการเฉพาะอย า งนั ก กฎหมาย
ทนายความ มี เ ทคนิ ค วิ ช าการทางกฎหมายเฉพาะ สถาปนิก ก็ มี เทคนิ ควิช าการเฉพาะตน
ซึ่งสามารถวัดไดวารูจริงไหมในเรื่องนั้น แตความเปนครูจะวัดไดอยางไร ยังไมมีมาตรวัดแบบ
วิทยาศาสตรนะครับ ดังนั้นยอมขึ้นอยูกับคนประเมินวาจะใชดุลพินิจอยางไร หากเปนเชนนี้
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ผมวาแย เพราะวาเราไมไดไปวัดตัวความรูของครูเพียงอยางเดียวใชไหม การจะไปวัดคุณธรรม
วัดจริยธรรม หรือแมกระทั่งวัดทักษะในการสอน ผมคิดวา เรื่องนี้เปนเรื่องเลอะเทอะที่สุด ที่ปรากฏ
อยูในแผนปฏิรูปการศึกษา
อาจารยมีขอเสนออยางไร หากจุดประสงคในเรื่องนี้คือเพื่อจะไดครูคุณภาพดี มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
ผมคิดวายังมีวิธีอื่นอีกนะครับ ยกตัวอยางเชน คณะเศรษฐศาสตรเคยไปอบรมครู
ทีส่ อนวิชาเศรษฐศาสตร เราพบวา ครูมีความกระตือรือรนมาก คําถามเยอะแยะเลย หากมีระบบ
การฝกอบรมครูใหดี มีคนใหความรูใหมอยางตอเนื่อง ยอมจะเปนการพัฒนาครู โดยไมจําเปนตอง
เอาระบบแบบ ISO มาใชกับครูที่บังคับใหตอใบอนุญาตกันเปนระยะๆ
ความโชครายของเมืองไทยอยางหนึ่งคือ ที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการไมเคยได
ผูนําที่เขมแข็งเลย ผมเคยไดรับแตงตั้งจากกระทรวงการคลังใหไปทําหนาที่คลายๆกับผูจัดอันดับ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันหนึ่งที่ผมเขาไปดูคือ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ
สสวท. สถาบันนี้เขาตั้งโครงการเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาที่วานี้จนจบออกมาเรียบรอย แตวากระทรวงศึกษาธิการไมมีปญญา
ไปหาตําแหนงให เด็กพวกนี้จําตองไปทํางานอื่น โครงการนี้ก็เลยไมไดประโยชนอะไร เปนเรื่อง
นาเศรามาก
ผมคิดวาการอบรมครูนั้นไมจํ าเปนตองทํ ากันขนานใหญทั้งประเทศในทุกสาขา
วิชา ทีค่ วรทําคือวางระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร หรือที่เรียกวา GIS (Geographical
Information System) เพือ่ ชวยในการวางแผนวา พื้นที่ไหนมีความขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพอยางไร ฝายวางแผนยอมสามารถที่จะวางแผนในการอบรมและพัฒนาครูได โดยไมตอง
ใชระบบการออกใบประกอบวิชาชีพครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งจะสรางความวุนวายมาก หากยังขืน
ทํากันตอไป ผมคิดวาเรื่องนี้จะเปนจุดออนมากที่สุดของแผนการปฏิรูปการศึกษา
แตถามีคนแยงวาเปนเรื่องที่ประสบความสําเร็จ ทําใหครูทั้งประเทศตื่นตัวพัฒนาตนเอง
อาจารยจะวาอยางไร
ผมคิดวาไมใชนะครับ ครูไมไดตื่นตัว แตผมคิดวาเขามีความหวาดระแวง รูสึกถึง
ความไมมั่นคง ถาคุณมีลูกอยูในโรงเรียนในชวงนี้แยเลย เพราะครูจะตองใชเวลาในการสอบเอา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนไมเปนอันสอน
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ในฐานะนักเศรษฐศาสตรอาจารยเห็นอยางไรกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษาครั้งนี้
เปนเรื่องเศราครับที่มีการกําหนดมาตรา 43 ไวในรัฐธรรมนูญ คือบอกวา รัฐบาล
ตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปลา ตอมาก็นําไปยกรางขอเสนอในแผนปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแย
ยกตัวอยางเชนเรื่องของการออกพันธบัตรการศึกษา ผมถามในที่ประชุมที่มีการระดมความคิด
ในเรื่องนี้วา พันธบัตรการศึกษาคืออะไร คือเงินกูใชไหมครับ เงินกูเหลานี้ทายที่สุดใครจะเปนคน
ชําระ ประชาชนผูเสียภาษีเปนผูชําระใชไหม ทําไมไมใหคนที่รับประโยชนจากการศึกษาของรัฐเปน
ผูร บั ภาระ เรื่องนี้ตองยอนกลับไปดูในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญมาตรา 43 เปนการมัดมือ ทําให
ไมสามารถคิดนวัตกรรมทางดานการคลังการศึกษาได
หากอานดูดีๆจะเห็นวา ในรัฐธรรมนูญหรือแมแตกระทั่งในกฎหมายการศึกษา
แหงชาติมเี รือ่ งทีเ่ ขียนขัดแยงกัน กฎหมายการศึกษาบอกวาจะสงเสริมใหทุกชุมชนเขามามีบทบาท
ในการจัดการศึกษา แตรัฐธรรมนูญมาตรา 43 บอกวา ชนชาวไทยมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงโดยไมเสียคาใชจาย ขอความนี้หมายความอยางไร
หมายความวารัฐตองเปนคนจัดหรือเปลา ใหคนอื่นจัดไดไหม เชน ใหคุณเอาคูปองไปเขาโรงเรียน
เอกชน แตโรงเรียนเอกชนเก็บคาเลาเรียนสูงกวามูลคาของคูปอง เชน รัฐใหหัวละประมาณ 1,500
บาท แตโรงเรียนเอกชนจะเก็บมากกวานั้น แลวคุณตองจายสวนตาง จะทําไดไหม ผมคิดวา
ทําไมได ทายที่สุดผมคิดวาประเด็นนี้เปนเรื่องที่อาจจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อเปนเชนนี้ เอกชนแทนจะไมมีโอกาสในการแขงขันกับรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ
ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐมีขอความที่ขัดกันแยะมาก เปนหมวดที่เลอะเทอะทีส่ ุด ในดานหนึ่ง
บอกวา สงเสริมเสรีภาพในการประกอบการ แตอีกดานหนึ่งบอกวารัฐตองทําอะไรเต็มไปหมด
ไมรวู าจะเดินแนวทางเสรีนิยมหรือวารัฐสวัสดิการ
กองทุนเงินกูย มื เพื่อการศึกษาจะมีสวนชวยเด็กที่ยากจนไดมากนอยเพียงใด
นี้เปนเรื่องที่นาเศราอีกเรื่องหนึ่ง กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ละเลงกันอยู
ในขณะนีเ้ กิดขึ้นในรัฐบาลชวน หลีกภัย เริ่มตนโดยรัฐบาลสงคนไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย
แตคนทีไ่ ปดูงานกลับจับสาระสําคัญของกองทุนเงินกูไมได
เรือ่ งของระบบเงินกูยืมเพื่อการศึกษา หรือที่เรียกวา Income Contingent Loan
(ICL) นัน้ เปนระบบซึ่งริเริ่มในออสเตรเลีย ภายหลังมีประเทศอื่นๆนําไปลอกเลียนแบบ รวมทั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ความเปนมาของกองทุนนี้ เนื่องจากในประเทศออสเตรเลียนั้น
เชนเดียวกับไทยที่รัฐเปนฝายสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเรียกเก็บคาเลาเรียน
ตํ่ ามาก ในสาระสํ าคัญ คือตํ่ ากวาตนทุนโดยเฉลี่ย การที่จะทํ าใหมหาวิทยาลัยพึ่งตนเอง
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ในทางการเงินได รัฐบาลออสเตรเลียจึงปฏิรูประบบการเงินของสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติให
มหาวิทยาลัยขึน้ คาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิต หมายความวา นักศึกษาตองจายคาเลาเรียน
แพงขึน้ แตพรอมๆกันนั้นรัฐบาลไดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อชวยนักศึกษาที่มีฐานะ
ยากจนใหสามารถเรียนในระดับอุดมศึกษาได โดยมีการกํ าหนดระดับรายไดเพื่อใหแนใจวา
เงินกูย มื นัน้ จะไปถึงเด็กยากจนจริงๆ และไมตองชําระคืนจนกวาจะทํางาน และถึงแมวาทํางานได
แลว ถารายไดยังไมถึงระดับขั้นตํ่าขั้นหนึ่งยังไมตองชําระคืน จะตองมีรายไดเกินกวาระดับขั้นตํ่านี้
จึงจะเริ่มตนชําระคืน เปนระบบซึ่งภาระความเสี่ยงตกอยูกับรัฐบาล โดยนักศึกษาที่กูเงินนั้นจะมี
ภาระความเสี่ยงนอย เพราะวา จะเริ่มตนชําระเงินกูคืนก็ตอเมื่อเริ่มตนทํางาน แลวไมไดชําระ
ทัง้ หมดทันที ใหผอนตลอดชีวิตอะไรทํานองนี้
ทีนพี้ อรัฐบาลชวนเอาแนวคิดของกองทุนนี้มาใช กลับไมไดดําเนินการควบคูไปกับ
การปลอยใหมหาวิทยาลัยขึ้นคาเลาเรียน เปนการเลือกทําเพียงดานเดียว ทายที่สุดกลับกลายเปน
ภาระการคลัง 2 ดานใชไหมครับ ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของเรายังตองพึ่งพิงเงินรัฐบาล ในขณะที่
รัฐบาลตองมีภาระมาจัดสรรเงินกูใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ ระบบการบริหารกองทุนแยมาก
จนกระทัง่ เรียกเอาเงินกูกลับคืนมาไมได
ประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ หลักเกณฑการใหเงินกูนั้น ใหประโยชนแกชนชั้น
กลาง ผมจําไดวาปแรกเขาเอา 2 คูณรายไดประชาชาติถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ ใครที่มีรายไดไมเกินนี้
สามารถกูไ ด แตในขอเท็จจริงแลวคนจนซึ่งเขามหาวิทยาลัยไมได หรือคนจนที่ไมสามารถเรียนตอ
ในระดับมัธยมศึกษา ไมสามารถกูได เราไปนําเอาระบบของตางประเทศมาใชโดยไมเขาใจ ทําจน
เละเทะหมด เปนเรื่องที่ลมเหลวและแกไขลําบาก
ในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 43 อาจารย
มีขอเสนออยางไร
ผมคิดวา ขณะนี้รัฐบาลมีขอจํากัดทางการคลัง การที่จะใชแผนการปฏิรูปการ
ศึกษาซึง่ ทุม ทีเดียว 5 - 6 แผนนั้น คงใชเงินมาก วิธีที่ สปศ.ทําใหดูเหมือนใชเงินไมมาก คือ
การกดเงินอุดหนุนตอหัวนักเรียนใหตํ่าไว เปนการหลอกกันดวยตัวเลข ซึ่งจริงๆแลว ถาทําเต็มที่
ตองใชเงินเยอะ นี่ยังไมตองไปพูดถึงเรื่องวาจะนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา เชน
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งตองใชเงินอีกมาก
ผมคิดวา การจัดลําดับความสําคัญควรจะอยูที่ดานการศึกษาพื้นฐาน เพราะเปน
งานทีร่ ฐั บาลเลีย่ งไมไดนะครับ เนื่องจากมาตรา 43 นั้นอยูในหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ประชาชนทุกคนมีสิทธิและรัฐบาลจะตองจัดให ถารัฐบาลจะจัดใหไดประโยชนตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญจะตองใหคนจนไดรับประโยชน โดยการใหเงินอุดหนุน ซึ่งครอบคลุมถึงเงิน
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อันพึงไดหากเขาสูตลาดแรงงาน แทนที่จะยังคงอยูในระบบโรงเรียน วงวิชาการเศรษฐศาสตร
เรียกเงินไดประเภทนี้วา Foregone Earnings กลาวคือ รัฐตองใหเงินเดือน ตองจางมาเรียน เพื่อ
ใหเขาสามารถมาเรียนได เพราะคนจนถาตองมาโรงเรียนนั้นเขาจะสูญเสียรายไดที่พึงไดหากเขาสู
ตลาดแรงงาน ไมใชบอกวาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญใหประชาชนมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แลวก็บอกวาคนจนจะไดรับประโยชน จริงๆนั้นไมใช คนจนมีตนทุนในการที่จะเขามารับการให
บริการทางการศึกษา
ผมเห็นวา แผนการปฏิรูปตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติ 2542 ออกตามมาตรา
81 ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยูในหมวดนโยบายแหงรัฐ หมายถึงรัฐบาลจะทําก็ได ไมทําก็ได แตมาตรา
43 เรือ่ งการศึกษาพืน้ ฐานเปนเรื่องที่รัฐบาลตองทํา เพราะนี้เปนสิทธิของชนชาวไทย ใชไหมครับ
ดังนัน้ ถาหากมีขอจํากัดในเรื่องตางๆ รวมถึงเรื่องการคลังดวย ควรจะจัดลําดับความสําคัญใหกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวอยาจัดอยางฉาบฉวย ใหทุมเต็มที่เลย ใหคนไดประโยชน สวนเรื่อง
แผนการปฏิรปู การศึกษาตามกฎหมายการศึกษา ถาเงินไมพอ คุณแกกฎหมายได การแก พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ งายกวาการแกรัฐธรรมนูญ ใชไหม
การปฏิรูปการศึกษานั้นไมควรใชวิธี Shock Therapy แตควรใช Gradualism คือ
ปฏิรูปทีละขั้นทีละตอน ปรับปรุงสถาบันตางๆที่เกี่ยวของใหมีความพรอมเสียกอน นี่คือขอเสนอ
ของอาจารยโกวิท วรพิพัฒน
หากจะปฏิรูปแบบคอยเปนคอยไป ควรเลือกทําในเรื่องใดกอน
อาจารยโกวิทเสนอไว 2 เรื่อง อันแรกคือ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู แตนี่เปนเรื่องที่
ผมไมสามารถใหความเห็นได ผมไมไดมีความสันทัดในดานนี้ เรื่องที่สอง คือ เรื่องการฝกหัดครู
รวมทั้งเรื่องการยกฐานะของครู สวัสดิการ และการฝกอบรมเพิ่มเติมซึ่งเปนเรื่องใหญและสําคัญ
โดยเห็นวา เรื่องการแบงเขตพื้นการศึกษานั้นไมควรจะมาทําตอนนี้ เพราะจะสรางความวุนวาย
และความขัดแยงทางการเมือง
สวนในทัศนะของผม หากไมมีขอจํากัดที่ถูกรัดรึงไวในมาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญ
ผมจะจัดเรื่องการเงินการคลังสํ าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเรียบรอยกอน โดยใหคนจนได
ประโยชน สวนคนชั้นกลางและชนชั้นสูงเปนผูรับภาระ ซึ่งเขารับไดอยูแลว แตปญหาที่ติดขัดคือ
มาตรา 43 ในรัฐธรรมนูญทําใหเราไมสามารถสรางความเปนธรรมในระบบการศึกษาได แตทาง
ออกก็คือ หากรัฐบาลนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจะใหการอุดหนุนใหมวาใหจบแคมัธยมตน
จะทํ าใหภาระและอุปสรรคลดนอยลง เพราะวาการจัดการศึกษาในระดับมัธยมปลายนั้นใชงบ
ประมาณสูงมาก
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แปลวาอาจารยเห็นดวยที่ควรใหเริ่มนับตั้งแตระดับอนุบาล
เรื่องนี้มีเหตุผลทางทฤษฎีพัฒนาการเด็กรองรับ เปนเรื่องที่ทราบกันมาตั้งแต
20-30 ปทแี่ ลววา การพัฒนาของสมองนั้นเริ่มตั้งแตทารก ยิ่งเริ่มเอาใจใสพัฒนาไดเร็วเทาไหรยิ่งดี
แตประเด็นนี้ตองกลับไปที่คําถามเกาวา คนจนไดประโยชนหรือเปลา ขอเท็จจริงก็คือ โรงเรียน
อนุบาลนั้นไมไดมีในหมูบานทุกแหง ยังไมมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกหมูบาน ถารัฐบาลเอาจริง
เรือ่ งนี้ ควรตองทุม ไปใหทุกหมูบาน เพราะถายังมีไมทั่วถึง พอแมผูปกครองจะมีตนทุนการเดินทาง
สูง ตองอุมลูกขามหมูบานไปเรียนหนังสือ
หากรัฐบาลนิยามใหมวา การศึกษาขั้นพื้นฐานคือระดับอนุบาลถึงมัธยมตน
ระบบการเงินการคลังทางการศึกษาจะสามารถสรางความเปนธรรมใหกับคนยากคนจนได แตถา
นิยามวาหมายถึงระดับประถมไปจบมัธยมปลาย คุณทําอะไรไมไดแน
ในความเปนจริงรัฐบาลสามารถนิยามใหมไดหรือไม
เรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญไมไดเขียนไว กฎหมายการศึกษาแหงชาติก็ไมไดเขียนไว
เชนกัน ผมเคยสอบถามอาจารยธงทอง (จันทรางศุ) ซึ่งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวา ทําไม
ไมระบุไวใหชดั เจนเลยวา การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นหมายถึงระดับไหนถึงระดับไหน อาจารยธงทอง
ก็บอกวา ตอนรางรัฐธรรมนูญมีการถกเถียงกันมาก วาจะนิยามไวแคไหน แตแลวตกลงกันไมได
เลยเขียนไวแบบกํากวม พอมาถึงตอนรางกฎหมายการศึกษาแหงชาติ ผมก็สงสัยวา ในเมื่อผูที่
เกี่ยวของคุยวามีอิทธิพลในการผลักดันกฎหมายสูงขนาดนี้ ทํ าไมจึงไมนิยามใหชัดเจนไปเลย
ดังนัน้ เมื่อนิยามไมชัดเจน ผมคิดวารัฐบาลสามารถใชดุลพินิจได
ในแงของการใหผลตอบแทนตอสังคม การที่ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้นจะไมชวยให
เศรษฐกิจโดยรวมของชาติดีขึ้นหรือ
จากการศึกษาของนักเศรษฐศาสตรเรื่องอัตราผลตอบแทนของการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษานั้น ผลการวิจัยจํานวนวนมากพบวา ใหอัตราผลตอบแทนตํ่า ทั้งนี้ไมตองพูดถึงผล
ทีม่ ตี อ สังคม พูดถึงแคตัวคนเรียนก็ตํ่าแลว เพราะหากไมเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย เด็กเหลานั้น
แทบจะไมไดประโยชนอะไร ถายังไมเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนการสอนใหมใหเขาสามารถมีวิชาชีพได
เวนแตจะเรียนตอทางอาชีวศึกษา ดังนัน้ การที่คนจนไมเรียนตอระดับมัธยมศึกษานั้นถูกแลว เปน
การตัดสินใจที่มีเหตุผล
ถาเปนผม ผมจะจัดการเรื่องการเงินการคลังการศึกษาใหมีความเปนธรรม เพื่อ
จะใหมีเงินเหลือไปจัดการศึกษาใหกับคนดอยโอกาสในสังคม แตระบบที่เปนอยูในขณะนี้เปนการ
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อุดหนุนทางการศึกษาใหกับคนมีฐานะในสังคม หากยังเปนเชนนี้จะไมมีทางปลดปลอยทรัพยากร
ไปชวยเหลือคนจนคนดอยโอกาสในสังคมได
อาจารยมองภาพอุดมศึกษาของไทยในปจจุบันอยางไรบาง
คําวา “อุดมศึกษา” นั้นในภาษาอังกฤษใชวา Higher Education แตในเมืองไทย
เวลานี้กําลังกลายเปน Tertiary Education เปนตติยศึกษา หรือการศึกษาที่ตอยอดจากมัธยม
ศึกษา กรณีของสถาบันราชภัฏบางสวนนี่ชัดเจน ปมปริญญาบัตรขายอยางเดียว คือ ในหลาย
สาขาวิชาทีใ่ หปริญญากันอยูนั้น ผมไมคิดวามีองคความรูเพียงพอที่จะถือไดวาเปนอุดมศึกษา
เวลานี้มหาวิทยาลัยที่เคยเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศกําลังลดตัวตํ่าลงไป
เรื่อยๆ ผมคิดวา ในระดับปริญญาตรีแมวามหาวิทยาลัยปดของรัฐหลายแหงยังคงพยายาม
ธํารงมาตรฐานในดานคุณภาพอยู แตดวยเกณฑการใหงบประมาณของสํานักงบประมาณ กําลัง
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยตองมี Mass Production เพราะจายงบประมาณเปนรายหัวตามจํานวน
นักศึกษา อยางเชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับนักศึกษาใหมมา 4,000- 5,000 คน จะจัดการ
ศึกษาในขัน้ พืน้ ฐานอยางไร จัดลําบากมากนะครับ เพราะหองหนึ่งมีนักศึกษา 200-300 คน ตอง
บรรยายอยางเดียว ไมสามารถอภิปรายถกเถียงอะไรได
ผมคิดวา มหาวิทยาลัยในระบบปดนั้นควรจะตองรับนักศึกษาปริญญาตรีนอยลง
และหันมาเนนเรือ่ งคุณภาพมากขึ้น ผลิตชนชั้นนําทางปญญาใหกับสังคม หากทําไมได ทายที่สุด
ผูป กครองทีม่ ฐี านะดีตองสงลูกไปเรียนตางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้
ปญหาความตกตํ่ าของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน อาจารยวิเคราะหวาเกิดจาก
สาเหตุอะไร และจะแกอยางไร
การที่มหาวิทยาลัยของรัฐทําหนาที่ในฐานะที่เปนองคกรในการผลิตความรูใหมๆ
นอยลงไปเรื่อยๆนั้น เปนเรื่องที่นาหวง มหาวิทยาลัยในเมืองไทยโดยรากเหงาทางประวัติศาสตร
มิไดมีการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) เพือ่ ใหเปนสถาบันผลิตองคความรูตั้งแตตน
ผิ ด กั บ พั ฒ นาการของมหาวิ ท ยาลั ย ในยุ โ รปตะวั น ตก ที่ มี ก ารออกแบบเชิ ง สถาบั น ให เ ป น
องคกรผลิตความรู ดังนั้น อาจารยมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาจึงเปน
‘สําราญชน’ มีเวลาที่จะคิด ที่จะไปมองดูแอปเปล รวงจากตน แตมหาวิทยาลัยของไทยไมไดเปน
อยางนัน้ เพราะตั้งขึ้นมาเพื่อเปนโรงงานผลิตคนปอนระบบราชการ ตอมาในยุคสฤษดิ์ ธนะรัชต
ผลิ ต เพื่ อ ป อ นขบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การออกแบบเชิง สถาบัน จึ งไมเ กื้อกูลตอการผลิ ต
องคความรู
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นอกจากนี้ อาจารยมหาวิทยาลัยไทยยังตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด วิ่งรอกสอน
วิ่งรอกทําวิจัย การผลิตและสรางความรูใหมเปนเรื่องยากมาก ผมคิดวา ในชวงตั้งแตทศวรรษ
2530 คุณภาพของอาจารยตกลงไปมาก สวนหนึ่งเปนเพราะอยูในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู อาจารย
มหาวิทยาลัยถูกภาคเศรษฐกิจการเงินดูดไป เสร็จแลวก็ถูกภาคเศรษฐกิจการเงินนั้นเองทําลาย
มหาวิทยาลัยจึงตกตํา่ ไมสามารถผลิตองคความรูใหมได เรื่องนี้เปนเรื่องนาหวงมาก ถารัฐบาล
ไมเห็นแนวโนมอยางนี้ ไมรีบมาแกไข ในอนาคตสังคมไทยจะเปนสังคมซึ่งตองพึ่งความรูจาก
ตางประเทศเปนหลัก ไมมีการผลิตองคความรูของตัวเอง
การออกแบบโครงสรางเชิงสถาบันใหมที่ถูกตอง จะตองมีสิ่งจูงใจใหทําสิ่งที่ถูก
ตอง แตโครงสรางสิ่งจูงใจในมหาวิทยาลัยขณะนี้คือ หากคุณอยากไดผลตอบแทนมาก ตองทํางาน
บริหาร ถาไมเปนผูบริหารก็ตองไปดิ้นรนหาเงินรับจางวิจัย ซึ่งผมยังไมเห็นทางออกในขณะนี้
เพราะสิ่ ง ที่ กํ าลัง พูดถึงเรื่องการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบยังไมตอบโจทยปญหาสํ าคัญ
ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถสรางองคความรูใหม ผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกแหงยังคงตองการ
ใหรัฐบาลเปนผูอภิบาล1
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