
วิกฤติการศึกษากระแสหลัก 

พวกเรียนสูง ๆ นี่ไม่เอาพี่เอาน้อง 

 การ ไม่เอาพี่เอาน้อง  หมายถึง ไม่เอ้ือเฟื้อจุนเจือญาติพี่น้อง 

 ปัจจุบันนี้ วัฒนธรรมการแบ่งปันกันในสังคมชนบทก็ยังมีอยู่ มิได้เลือนหายไป ท าให้สังคมในชนบทมี
ความอบอุ่น จริงใจ เหมือนเครือญาติกันหมดท้ังหมู่บ้าน มีความสนิทสนม กลมเกลียวกัน สภาพบ้านเมืองใน
ชนบทจึงไม่มีรั้วล้อมรอบ ไม่แบ่งเป็นบ้านใครบ้านใคร สามารถเดินลัดเลาะ ไปมาหาสู่กันได้หมด ตรงข้ามกับ
สังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวท่าน บ้านติดกันไม่รู้จักกันด้วยซ้ า บ้านไหนได้อาหารดี ๆ มา ก็จะอุบไว้คน
เดียวกลัวคนอ่ืนมาแบ่ง และยิ่งหากมีบ้านข้าง ๆ น าอาหารใส่ถ้วยมาส่งให้ ดีไม่ดีอาจสันนิษฐานว่าเขาเอายาพิษ
เจือปนใส่มาด้วยหรือเปล่า ระแวงกันไปหมด หากเราไม่รู้จักการจุนเจือ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ต่างคนต่างอยู่ สังคม
ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ได้มองถึงปัญหาการจัดกระบวนการศึกษาเป็นอย่างไร  การอยู่อย่างตัวใครตัวมันไม่เอาพ่ีเอา
น้องสาเหตุจากการศึกษาหรือไม่ 

(1) ทัศนคติของผู้คนทั่วไปในทุกสังคมและชนชั้นเกี่ยวกับการศึกษา 

          เมื่อถามถึงอนาคตของลูกหลาน เราเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนทุกชนชั้น ล้วนตั้งความคาดหวังเหมือนๆ กันคือ 
ต้องการให้ลูกหลานของตนมีอนาคตที่ดี และหนทางหนึ่งท่ีจะท าให้ลูกหลานของตนมีอนาคตที่ดี ซึ่งผู้ปกครอง
จ านวนมากคิดถึงก็คือ การส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ "สูง" ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะการเรียนหนังสือสูงๆ 
จะน ามาซึ่งช่องทางในการมีอาชีพที่ดี มีรายได้สูง และได้รับการยอมรับจากสังคม   

         เรียนสูงๆ แล้วจะได้ท างานดีๆ สบายๆ  

         เรียนสูงๆ แล้วจะได้เงินเดือนมากๆ  

         เรียนสูงๆ แล้วจะได้เป็นเจ้าคนนายคน  

                         ฯลฯ  

เหล่านี้คือทัศนคติของผู้คนทั่วไปในทุกสังคมและชนชั้น  

          แม้ว่าค ากล่าวข้างต้นจะไม่ถูกต้องทั้งหมด แต่ก็คงปฏิเสธไมไ่ด้ว่า อย่างน้อยคนเรียนมากกว่า สูงกว่า ส่วนใหญ่
จะมีโอกาสหางานท าได้มากกว่า เลือกงานได้มากกว่า และการได้งานท าก็หมายความถึงการมีรายได้และได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ถ้าหากมีอาชีพเป็นพนักงานขาย พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 
ก็ต้องมีวุฒิบัตร บางที่ก็ต้องการคนจบชั้นมัธยมต้น บางแห่งก็ต้องใช้วุฒิมัธยมปลาย แบบนี้คนไม่ได้เรียนหนังสือจะหา
งานท าที่ต้องการไม่ได้  

          ซ่ึงถ้าไม่มีงาน ไม่มีเงิน คิดดูเอาเองว่า จะเหลือกี่ช่องทางในการด าเนินชีวิต?  



เพราะฉะนั้น การศึกษาจึงมีความส าคัญ เพราะมันหมายถึงงานและเงิน  

ยิ่งกว่านั้น งานและเงินเองก็ยังเป็นตัวก าหนดระดับการศึกษาของบุตรหลาน  และมีส่วนส าคัญในการส่งผ่านความ
ยากจนและความม่ังมีของผู้คนได้อย่างมีนัยส าคัญด้วย  

เรื่องนี้ยืนยันได้ชัดในงานวิจัยเชิงปริมาณ ของโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจน และคนด้อยโอกาส 
ในสังคมไทย ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กิตติ ลิ่มสกุล ได้ออกแบบส ารวจ
เพ่ือสัมภาษณ์ผู้คนกว่า 10,000 คน พบข้อสรุปหนึ่งว่า  

คนจนคนด้อยโอกาสในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการศึกษา  หรือมีการศึกษาต่่ากว่าระดับมาตรฐาน 
(คือประถมศึกษา) และด้วยความจนท่าให้ลูกหลานของคนเหล่านี้เกือบ 80% ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เนื่องจาก
ครอบครัวไม่สามารถจัดสรรเงินมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา  

นี่ยังไม่รวมเรื่องคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดของคนต่างชนชั้น ต่างฐานะทาง
เศรษฐกิจ นับตั้งแต่การดูแลบุตรในครรภ์มารดา การดูแลลูกเล็ก การเตรียมความพร้อมก่อนเด็กจะเข้าโรงเรียน 
คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างโรงเรียนชั้นน าในเมือง   

..ไล่เรื่อยไปถึงโรงเรียนเล็กๆ ในชนบท โอกาสในการเข้าถึงแหล่งกวดวิชาที่มีอาจารย์ดังเก็งข้อสอบแม่น ฯลฯ ที่ตอก
ย้ าถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กต่างฐานะต่างชนชั้น   

อย่างไรก็ตาม คนจนคนด้อยโอกาสจ านวนมาก ยังคงมีความคาดหวังว่า ถ้าในครอบครัวมีลูกสักคนที่ฉลาดๆ 
เรียนเก่งๆ พวกเขาอาจจะมีโอกาสลืมตาอ้าปาก ก้าวพ้นปัญหาความยากจนได้ในอนาคต หลายครอบครัวพร้อม
ที่จะ "ลงทุน" ขายท่ีดินท ากินหรือกู้หนี้ยืมสิน เพื่อส่งเสียให้ลูกท่ีฉลาด และเรียนเก่ง ได้รับการศึกษาสูงท่ีสุดเท่าที่
จะเป็นไปได้  

บางรายสามารถส่งเสียจนลูกเรียนจบเป็นบัณฑิต ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า พอจบเป็นบัณฑิตแล้ว ลูกคนนั้นจะมีโอกาสได้
ท างานดีๆ มีรายได้มากๆ และสามารถส่งเงินกลับไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว  

"เมื่อครอบครัวมีคนเรียนหนังสือสูงๆ ได้คนหนึ่ง อีกหลายๆ คนก็จะมีโอกาสตามมาเอง" นี่คือวิธีคิดแบบง่ายๆและ
ไม่ซับซ้อน แต่ก็ยากเหลือเกินกว่าจะท าได้ส าหรับครอบครัวที่ยากจนและไม่เคยมีใครเรียนหนังสือสูงๆ   

แน่หละ กว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะตัดสินใจ "ลงทุน" ขายที่ดินท ากิน หรือกู้หนี้ยืมสิน เพ่ือส่งเสียให้ลูกสักคน
ได้เรียนต่อ ในชั้นสูงๆ พวกเขาก็ต้องมั่นใจจริงๆ ว่า ลูกคนนั้นเรียนเก่ง สอบได้อันดับต้นๆ ด้วยคะแนนสูงๆ มาตลอด 
และหลายคนต้องสอบ (เอนทรานส์) ติด (ด้วยความสามารถเฉพาะตัวจริงๆ) ให้ได้ซะก่อน  

ส าหรับลูกท่ีเรียนไม่เก่ง ก็เป็นธรรมดาที่ครอบครัวไม่อยากลงทุน เพราะส่งเสียให้เรียนหนังสือไปแล้ว  ก็ไม่รู้ว่าจะเรียน
จบหรือเปล่า หรือถ้าเรียนจบก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาหางานท ากับใครเขาได้ไหม  

ด้วยเหตุนี้ ลูกที่เรียนไม่เก่งส่วนใหญ่ จึงมักจะได้เรียนหนังสือแค่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่แย่หน่อยก็ต้องผละออก



จากโรงเรียนกลางคัน หรือแย่กว่านั้นก็คือ ไม่ได้เรียนหนังสือเลย เพราะครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจบ้าง ตัวเด็กเองมี
ปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเกิดบ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับความพิการบ้าง ฯลฯ  

เมื่อเด็กออกจากโรงเรียน ก็ต้องก้าวเข้าสู่วัยของการท างาน ด้วยอายุท่ีไม่มาก ประสบการณ์ก็น้อย  แถมการศึกษาต่ า 
เด็กจ านวนมากจึงมีโอกาสเลือกเพียงไม่ก่ีทาง บางส่วนเลือกเดินทางเข้าเมืองเพ่ือขายแรงงาน บางส่วนก็เป็นแรงงาน
ในครอบครัว ช่วยท างานบ้านบ้าง ท างานในนาบ้าง รับงานมาท าที่บ้านบ้าง รับจ้างทั่วไปบ้าง ฯลฯ ที่แย่กว่านั้นก็ต้อง
ท างานผิดกฎหมาย…  

หลายคนอาจคิดว่า การให้ลูกออกจากระบบโรงเรียนทันทีท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ หรือการให้ลูก ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน หรือการไม่ได้ให้ลูกเรียนหนังสือนั้น เกิดขึ้นเพราะผู้ปกครองไม่รักลูก หรือไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญ ของการให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆ แต่ในความเป็นจริง ความขาดแคลนเงินทอง ภายใต้ทรัพยากรอัน
จ ากัดของครอบครัวต่างหาก ที่เป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการตัดสินใจนี้  

เป็นธรรมดาที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินและท่ีพักต้องมาเป็นอันดับแรก  เหลือจากนั้นค่อยว่ากันเรื่องคุณภาพ และด้วย
รายได้เพียงน้อยนิดที่ต้องจัดสรร การตัดสินใจน าเงินมา "ลงทุน" ส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือสูงๆ จึงเป็นภาระท่ี
หนักอึ้งของครอบครัว ดังนั้นครอบครัวจึงต้องเลือก "ลงทุน" เฉพาะกับลูกท่ีเก่งและแข็งแรงพอที่จะต่อสู้/แข่งขัน
กับระบบเท่านั้น แต่ถ้ามีเงินมากกว่านี้ เชื่อเถอะว่าผู้ปกครองทุกล้วนต้องการให้ลูกได้มีโอกาสเรียนหนังสือสูงๆ  ทั้งนั้น
แหละ  

ที่กล่าวมาท้ังหมด เราไม่ได้หมายความว่า ถ้าครอบครัวไม่มีเงิน เด็กไม่ได้รับการศึกษา แล้วหนทางในการด าเนินชีวิต
จะมืดบอด เพราะในความเป็นจริง ยังมีคนจ านวนไม่น้อยที่สามารถประสบความส าเร็จในชีวิตได้แม้จะไม่ได้รับ
การศึกษาในระบบ  

ตอนหน้าเราจะพูดถึงการศึกษาของลูกหลานคนม่ังมี…  

+++++++++++++++++++  

คนต่างชั้นกับการศึกษาท่ีต่างกัน (2)  

มองมุมใหม่ : ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 มิถุนายน 2546  

ขณะที่ความขาดแคลนเงินตรา ท าให้ลูกของคนจนคนด้อยโอกาสจ านวนมาก  ขาดโอกาสทางการศึกษา คนชนชั้นบน 
หรือคนร่ ารวย ซึ่งมีเงิน "ลงทุน" มากกว่า มีโอกาสที่จะส่งลูกเรียนหนังสือได้สูงกว่า ล้วนต้องการให้ลูกของตน ได้
เรียนหนังสือ "สูง" ที่สุดเท่าที่ (ลูก) จะเรียนได้ ไม่ว่าลูกคนนั้น จะเรียนหนังสือได้ดีหรือไม่ก็ตาม  

เพราะผู้ปกครองเชื่อว่า อย่างน้อยใบปริญญาก็สามารถเบิกทางให้ลูกของตนได้งานท า หรือถ้าหางานท าไม่ได้ 
การมีใบปริญญาก็ยังสามารถท าให้ลูกของตนได้รับการยอมรับจากสังคม รวมทั้งลูกน้อง  

แม้ผู้ปกครองบางคนจะแสดงทัศนคติในการเลี้ยงลูกว่า "ไม่คาดหวังอะไรกับอนาคตของลูก ไม่บังคับลูก …" แต่
เกือบทั้งหมดก็มักต่อท้ายด้วยประโยคที่ว่า "ลูกอยากจะเรียนอะไร อยากจะเป็นอะไร ก็แล้วแต่ลูก" การกล่าวเช่นนี้



ชี้ให้เห็นชัดว่า ในโลกทัศน์ของครอบครัวคนชนชั้นบนหรือคนร่ ารวย ผู้ปกครองได้ตัดสินใจเลือกให้กับลูกแล้วว่า ลูก
ต้องเรียนหนังสือ (อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรี บางรายไปไกลกว่า วางแผนถึงระดับปริญญาเอกเลยก็มี)  

คนชนชั้นบนและคนร่ ารวยบางราย เริ่มต้นตั้งเป้าหมายไว้ให้ลูกตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ เช่น วางแผนไว้เลยว่า จะ
คลอดที่ไหน คลอดแล้วจะเลี้ยงดูอย่างไรให้ลูกได้พัฒนาทักษะ (เหนือเด็กอ่ืน)  ลูกควรเรียนโรงเรียนอะไร นับตั้งแต่
เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย เลยไปจนถึงจบปริญญาเอก (เพ่ือจะได้ด ารงความเหนือกว่าทาง
ชนชั้นได)้  

และด้วยเหตุนี้เองที่ท าให้การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนและการหาโรงเรียนที่ (คิดว่า) ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ให้กับ
ลูก คือภารกิจส าคัญของผู้ปกครอง  

"ลูกของฉันเรียนอยู่ที่ …(ชื่อโรงเรียนชั้นน าอันดับต้นๆ)" คือสิ่งที่คนชนชั้นบนหรือคนร่ ารวยถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ภายใต้สังคมอุปถัมภ์ในสังคมไทย การ "ลงทุน" ให้ลูกเข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นน า นอกจากจะท าให้ลูกได้รับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ส าหรับการท างานในอนาคตให้กับลูกพร้อมกันด้วย   

กล่าวคือ หากลูกของคุณเข้าไปเป็นศิษย์ของโรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลูกของคุณจะสามารถอ้างอิงรุ่น ของ
สถาบันในการท างาน หรือท าธุรกิจในอนาคตได้ กลุ่มคนชนชั้นกลางจ านวนมาก ก็รับทราบถึงความข้อนี้  

ดังนั้น คนชนชั้นกลางจ านวนไม่น้อย จึงพยายามกระเสือกกระสนหาเงิน ส่งลูกให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนชั้นน า 
เฉกเช่นเดียวกับลูกหลานของคนชนชั้นบนและคนร่ ารวย ด้วยหวังว่าการได้มีโอกาสสังสรรค์ หรือเป็นเพื่อนร่วมรุ่น กับ
ลูกหลานคนชนชั้นบนหรือคนร่ ารวย อาจเกื้อหนุนให้ลูกของตนกลายเป็นคนชนชั้นบนหรือคนร่ ารวยในอนาคตได้   

จะเห็นได้ว่า ขณะที่คนจนคนด้อยโอกาสต้องการให้ลูกเรียนหนังสือสูงๆ เพ่ือเขยิบฐานะขึ้นมาเป็นคนชนชั้นกลาง คน
ชนชั้นกลางกลับต้องการให้ลูกได้เรียนหนังสือในโรงเรียนชั้นน า เพ่ือหวังให้ลูกของตนเขยิบฐานะ ขึ้นมาเป็นคนชนชั้น
บน หรือคนร่ ารวย ส่วนคนชนชั้นบนหรือคนร่ ารวย ซึ่งมีความเหนือกว่าคนชนชั้นอื่น ส่วนใหญ่มักรักษาความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์ในสังคมไทย ด้วยการให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน าในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะส่งลูกไปเรียนต่อใน
ต่างประเทศ  

นี่คือระบบคิด "การศึกษา คือเครื่องมือขยับฐานะทางชนชั้น"  

นี่คือ การ "ลงทุน" ทางการศึกษาในทัศนะของผู้ปกครอง  

ด้วยระบบคิดเช่นนี้ การจัดอันดับโรงเรียน (มีชื่อเสียง) ชั้นน าจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โรงเรียนชั้นน าที่ติดอยู่ใน
อันดับต้นๆ จะเป็นที่หมายปองของผู้ปกครองและนักเรียนจ านวนมาก แม้กระทรวงศึกษาจะมีการจัดระบบโควตา 
ให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดียวกับท่ีตั้งของโรงเรียน แต่ส่วนที่เหลือนั้น โรงเรียนจะเลือกรับหรือไม่รับใครก็ได้ 
เพราะไม่มีมาตรฐานชี้ชัดว่าการคัดเลือกส่วนที่เหลือนั้นควรจะเป็นเช่นไร  

นี่คือการเปิดโอกาสให้กับ "ผู้ให้การสนับสนุน"  

การสนับสนุนที่ว่านี้อาจกระท าโดยเปิดเผย เช่น การบริจาคเงินให้วัด (เจ้าสังกัดของโรงเรียน) การบริจาคเงินให้



สมาคมผู้ปกครอง การบริจาคสิ่งของให้โรงเรียน ฯลฯ แต่บางทีก็กระท ากันแบบซ่อนเร้น นั่นคือการจ่าย  "แป๊ะเจี๊ยะ" 
ให้กับใครบางคน (ซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครกล้ายืนยันหรอกว่าเป็นใคร)  

"ผู้ให้การสนับสนุน" ทุกคนล้วนคาดหวังสิ่งเดียวคือ ต้องการให้ผู้คัดเลือกรับเด็กนักเรียนตัดสินใจ "เลือกรับ" ลูกของ
ตน  

แน่นอนว่า อัตราค่าใช้จ่ายส่วนนี้ มีความแตกต่างกันตามความเด่นดังของโรงเรียน (ถ้าโรงเรียนมีชื่อเสียงมายาวนาน 
เป็นที่หมายปองของผู้ปกครอง และนักเรียนจ านวนมาก อัตราก็ต้องสูง) และความสามารถของตัวเด็กนักเรียน (ถ้า
เด็กมีความสามารถพิเศษ เรียนเก่งมาก ก็มีค่าใช้จ่ายต่ าหน่อย หรือบางรายที่พิจารณาแล้วว่า น่าจะสร้างชื่อเสียงให้
โรงเรียนได้ ก็อาจจะไม่ต้องจ่าย)  

นอกจากนั้นก็อาจจะต้องดูเชื้อสายวงศ์ตระกูลของเด็ก รวมทั้งสายสัมพันธ์เดิมที่ครอบครัวเด็กมีต่อโรงเรียน (ถ้า
เชื่อมโยงได้ก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)  

นอกจาก "แป๊ะเจี๊ยะ" แล้ว ผู้ปกครองยังต้องจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โรงเรียนยิ่งดี กิจกรรม
ยิ่งมาก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยิ่งเยอะ ย่ิงถ้าลูกของคุณเรียนไม่เก่ง คุณยิ่งต้องอุดหนุนกิจกรรมเหล่านี้ ให้มากเป็นพิเศษ
ด้วย นี่ยังไม่รวมค่าเรียนพิเศษ ทั้งหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งเรียนกวดวิชาและเรียนกิจกรรมพิเศษ 
เรียกว่าเรียนกัน 7 วัน ตั้งแต่เช้ายันมืด  

ทั้งหมดนี้คือ "ความรักและความหวังดี" ที่คนมีเงินทั้งหลายคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดส าหรับลูก ด้วยเชื่อว่าการศึกษาเพ่ือ
ความเหนือกว่าคืออนาคตที่สดใสของลูกหลาน  

แต่ในความเป็นจริง แม้ลูกหลานของคนมีเงินจะได้รับโอกาสทางการศึกษาสูง แต่การได้รับการศึกษาสูง  ก็ไม่ใช่สูตร
เฉพาะส าหรับความส าเร็จ และการมีรายได้มากก็ไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายของชีวิต เพราะถึงที่สุดแล้ว ลูกหลานของคนมี
เงินก็ใช่ว่าจะมีความสุขในชีวิต การที่เด็กหลายคนเห็นผิดเป็นชอบ ใช้ความรุนแรงในการตัดสินใจ … แสดงให้เห็นถึง
ปัญหาที่ซ่อนเร้นในระบบการศึกษา  
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