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นักศึกษา 5 สถาบันยื่นหนังสือถึงนายกฯ คานนํามหาวทิยาลัยออกนอกระบบราชการ แฉ! บางแหงคา
เทอมพุงสูงถึง 107% หวั่นกีดกันคนสวนใหญไมใหเขาถึงการศึกษา  

 ชี้การศึกษาถือเปนสวัสดิการที่รัฐตองบริการประชาชน ดาน "วิจิตร" ลั่นเดินหนา ม.นอกระบบ แตเนน
ความสมัครใจ เผย ครม.ไฟเขียวเพิ่มอีก 3 มหาวิทยาลัย  

 ภายหลัง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ไดประกาศเดินหนา
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐที่เหลือ 21 แหง จากทั้งหมด 24 แหง แปรสภาพเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ หรือ ม.นอกระบบ โดยจะเรงรัดรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยใหเสร็จเรยีบรอย
ภายใน 1 ป เพื่อใหมีผลบังคับใชในรัฐบาลชุดนี้นั้น  

 ลาสุดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ที่บริเวณดานหนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนิสิต 
นักศึกษารวม 50 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ม.ร.) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ (สจพ.) โดยการนําของสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สนนท.) มารวมตัว
กัน นําโดย นายนิธิวัต วรรณศิริ นิสิตคณะประมง มก. นายศุภ โกลศะสุต นิสิตคณะรัฐศาสตร มก. และ
นายพงษสุวรรณ สิทธิเสนา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ม.ร. จากนั้นเวลา 10.40 น. ไดเดินทางไปยื่น
แถลงการณตอ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตร ีที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อคัดคานการแปรรูป
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ และเรียกรองใหรฐับาลเรงคืนอํานาจใหแกประชาชน  

 แถลงการณ สนนท. ระบุวา รัฐบาลชุดปจจุบันขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจ ดังนั้น จึงไมควร
กําหนดนโยบายที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอประชาชน โดยเฉพาะไมควรผลักดัน
นโยบายแปรรูปการศึกษา เนื่องจากขณะนี้ยังขาดการมีสวนรวมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย 
และประชาชนทั่วไปที่ไดรับผลกระทบ อีกทั้งนโยบายดังกลาวยังกอใหเกิดขอสงสัยในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน และสรางปญหากีดกันคนสวนใหญไมใหสามารถเขาถึงการศึกษาได สนนท.ซึ่งเคลื่อนไหว
คัดคานเรื่องดงักลาวมาตลอด จึงเรียกรองใหมีการยกเลกินโยบายการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ราชการ และใหรัฐบาลเรงคนือํานาจใหแกประชาชนโดยเร็วที่สุด  

 นายนิธิวัต วรรณศิริ นิสิตชั้นปที่ 3 คณะประมง มก. ในฐานะกรรมการบริหาร สนนท. ใหสัมภาษณวา 
ขณะนี้มี ม.นอกระบบ 4 แหง คือ ม.วลัยลักษณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
และ ม.แมฟาหลวง พบวา นักศึกษาไดรบัผลกระทบเปนอยางมาก เพราะบางแหงคาเทอมเพิ่มถึง 107 
เปอรเซ็นต  

 "ที่ ม.วลัยลักษณ นักศึกษาถูกจัดตารางเรียน 7 วันตอสัปดาห เพราะอาจารยไมไดเปนขาราชการแลว 
เปนแคพนักงานมหาวิทยาลัย จึงวิ่งรอกสอนที่อื่นและจัดตารางสอนสอดคลองกับงานนอกที่ตัวเองรับ
สอน ทั้งที่การศึกษาถือเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ที่รัฐมีหนาที่ตองใหบริการ
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แกประชาชน แตนโยบายนํา ม.ออกนอกระบบ จะทําใหคนจนถูกกีดกัน เขาไมถึงการศึกษาได" นายนิธิ
วัต กลาว  

  กรรมการบริหาร สนนท. กลาววา นโยบายนี้เรียกชื่อกันใหสวยงามวา นโยบายนํามหาวิทยาลัยออกนอก
ระบบราชการ แตจริงๆ แลวเปนการลดงบประมาณดานการศึกษาของประเทศเพื่อนําเงินไปใชดานอื่น ใน
ที่สุดมหาวิทยาลัยก็ตองมาขึ้นคาเทอมกับนักศึกษา ตอไปมหาวิทยาลัยรัฐจะเปนเหมือนมหาวิทยาลัย
เอกชน เก็บคาเทอมสูงเหมือน ม.นอกระบบทั้ง 4 แหง  

 นายนิธิวัต กลาววา สนนท.คัดคาน ม.นอกระบบมาตั้งแตป 2541 สมัย นายชวน หลีกภัย เปน
นายกรัฐมนตร ีแตที่ผานมารัฐบาลทุกชุดที่ขึ้นมาบริหารประเทศไมเพียงเพิกเฉยตอขอเรียกรองนี้ กลับเรง
ผลักดันนโยบายการแปรรูปการศึกษา ทั้งที่ทุกครั้งที่มีการนําเรื่องนี้เขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
และขั้นตอนตางๆ ในการผานราง พ.ร.บ.ออกนอกระบบของแตละมหาวิทยาลัย ก็มีกระแสคัดคานจากทุก
ภาคสวนของสังคม   

 "เมื่อสัปดาหที่ผานมา ครม.ผานราง พ.ร.บ.ออกนอกนอกระบบของจุฬาฯ ม.ทักษิณ และ สจพ. สวน
สัปดาหนี้จะนําราง พ.ร.บ.ม.เชียงใหม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ ม.
นเรศวร ทั้งๆ ที่รัฐบาลชุดปจจุบันไดอํานาจมาจากการทํารัฐประหาร ถือวาไมมีความชอบในการบริหาร
ประเทศอยูแลว รัฐบาลชุดนี้จึงขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงในการใชอํานาจกําหนดนโยบายตางๆ ที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอประชาชน โดยเฉพาะนโยบายแปรรูป ม.นอกระบบ" นาย
นิธิวัต กลาว  

 นายนิธิวัต กลาวดวยวา สําหรับหนังสือที่ไปยื่นถึงนายกฯ นั้น ขอแรก เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกนโยบาย 
ม.นอกระบบ ขอสอง ให ม.นอกระบบกลับมาเปนมหาวิทยาลัยรัฐ ขอสาม ขอใหรัฐบาลตระหนักถึงการ
ไดมาซึ่งอํานาจ และขอใหเรงคืนอํานาจการบริหารประเทศแกประชาชน และขอส่ี ขอใหสื่อมวลชน
นําเสนอขาวอยางอิสระ ไมตองเกรงกลัวตออํานาจใดๆ  

 ในวันเดียวกัน พ.ท.พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศร ีประธานเครือขายพอแมเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
และตัวแทนเครือขายฯ อีก 10 คน ในชุดแตงกายสีดํา ไดนําพวงหรดีขอความวา "แดวงการศึกษาไทย" 
มาประทวงผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาไทยลมเหลว เชน แอดมิชชั่นส ที่จะใหเพิ่มการจัดสอบกลุม
สาระการเรียนรูจาก 5 กลุม เปน 8 กลุม การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยรัฐ  

  พ.ท.พ.ญ.กมลพรรณ กลาววา จะประทวงใหประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงการบริหารงานการศึกษาที่ไมได
ผานการประชาพิจารณอยางแทจริง โดยเฉพาะกรณีนํามหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ 
รัฐบาลเรงรีบทํา  

  ดาน ศ.ดร.วิจิตร ใหสัมภาษณที่ ศธ.ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา สนนท.ไมไดมายื่น
แถลงการณใดๆ กับตน และนายกรัฐมนตรีไมหารือในเรือ่งนี้กับตน แตยืนยันวาเปนไปไมไดที่จะลม
นโยบาย ม.นอกระบบ เพราะปจจุบันมีมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบไปแลว 6 แหง อีกทั้งรัฐบาล
ประกาศชัดเจนแลววาการออกนอกระบบนั้นใหเปนความสมัครใจ ถามหาวิทยาลัยไหนไมพรอมก็ไมตอง
ออก  

 สวนที่เกรงกันวาเมื่อออกนอกระบบแลวจะทําใหคาเทอมสูงขึ้นนั้น ศ.ดร.วิจิตร กลาวชี้แจงวา จะตอง
พิจารณาเรื่องนี้กันใหดีๆ เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจปรับคาเทอมสูงขึ้นจริง ทั้งนี้ เปนเพราะวา
มหาวิทยาลัยแหงนั้นเก็บคาเทอมในระดับที่ต่ํามาตลอด และไมตองการปรับคาเทอมขึ้นหลายครั้ง จึงถือ
โอกาสปรับครั้งเดียวเมื่อออกนอกระบบ ซึ่งตรงนี้อาจจะทําใหรูสึกวาปรับคาเทอมสูง จริงๆ แลว
มหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญเก็บคาเทอมแครอยละ 30 ของคาใชจายจริง ที่เหลืออีกรอยละ70 รัฐยัง
อุดหนุนเหมือนเดิม  

 "การจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาแทบไมมีประเทศไหนที่รัฐตองแบกรับภาระ หรือจัดการศึกษาใหฟรี 
แมแตประเทศสหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุน ซึ่งเปนประเทศที่ร่ํารวย ก็ยังไมแบกรับภาระนี้ได ยิ่งสถานะของ
ประเทศไทยในปจจุบันดวยแลว เฉพาะรัฐอุดหนุนเรียนฟรี 12 ปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังแทบหาเงิน
ไมพอ ฉะนั้น รัฐคงไมสามารถจัดเรียนฟรใีนระดับอุดมศึกษาได" ศ.ดร.วิจิตร กลาวและวา ครม.เห็นชอบ 
ม.นอกระบบอีก 3 สถาบัน คือ ราง พ.ร.บ.ม.เชียงใหม  ราง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง  และราง พ.ร.บ. ม.นเรศวร 
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