'โรงเรี ยนเอกชน' ชนวนความเหลื่อมลา้ ในญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
วอยซ์ ทวี ี
ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกเข้ าโรงเรี ยนอนุบาลชื่อดังในญี่ ปนเพิ
ุ่ ่มจานวนขึ ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับค่าใช้ จ่ายใน
การเข้ ามหาวิทยาลัยของชาวเกาหลีใต้
ปั จ จัย หลายประการที่ ไ ม่ ส ามารถระบุไ ด้ อ ย่ า งชัด เจนเป็ น เชื อ้ เพลิ ง ส าคัญ ในการกระตุ้น อุป สงค์ ที่ มี ต่อ
'การศึกษาคุณภาพสูง' ในประเทศญี่ปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ โดยเกาหลีใต้ เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจนว่าการรี บร้ อน
เข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมการศึกษาราคาสูง อาจนาไปสูค่ า่ ใช้ จา่ ยที่สงู ขึ ้นอย่างมหาศาล แต่กลับทาให้ เกิดความเหลื่อม
ล ้าทางสังคมเพิ่มขึ ้นและส่งผลกระทบให้ เกิดวิกฤตประชากรที่หนักขึ ้น
สาหรับหลายคู่ การมีบุตรเพียง 1-2 คน จะทาให้ ผ้ ปู กครองสามารถลงทุนด้ านการศึกษากับบุตรได้ ม ากขึน้
และแม้ วา่ ในยุคปัจจุบนั เด็กรุ่นใหม่จะสามารถเข้ าศึกษาต่อได้ ง่ายขึ ้น แต่ผ้ ปู กครองหลายคนก็เลือกที่จะให้ บุตร
หลานเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีชื่อเสียงที่สดุ อยู่ดี โดยการเข้ าสู่ระบบการศึกษาคุณภาพสูงตังแต่
้ ระดับปฐมวัยถูก
มองว่าจะทาให้ เด็กๆ ได้ เปรี ยบเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในสังคม
ในปี 2560 นักเรี ยนชาวญี่ปนกว่
ุ่ า 77,453 คน สมัครเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน ซึ่งนับเป็ นอัตราการ
เติบโตถึงร้ อยละ 15 จากตัวเลขในปี 2543 ขณะที่ตวั เลขของนักเรี ยนในระดับอนุบาลกลับลดลงกว่าร้ อยละ
12 เหลือเพียง 6.44 ล้ านคนเท่านัน้

ญี่ปุ่น รายได้ มากขึน้ -เวลาน้ อยลง
ปั จจุบนั ครอบครัวในญี่ ปนมี
ุ่ รายได้ ทงจากสามี
ั้
และภรรยามากขึ ้นกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งทาให้ ครอบครัวสามารถ
ลงทุนด้ านการศึกษาให้ กับบุตรได้ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ริ นะ ฮาตาโนะ ที่ปรึ กษาด้ านการศึกษาชาวญี่ ปุ่น
กล่าวว่า พ่อแม่หลายคนมีรายได้ เพิ่มขึ ้น แต่ไม่มีเวลาเตรี ยมความพร้ อมในการสอบเข้ าศึกษาต่อให้ กบั บุตร จึง
เลือกที่จะใช้ บริ การที่ปรึกษาด้ านการศึกษาอย่างเธอ ให้ แนะแนวทางการสอบและโรงเรี ยนที่ดีให้ "เพราะพ่อแม่
เหล่านี ้มีความคาดหวังสูงต่อลูกของพวกเขา"

ขณะที่ผ้ สู นับสนุนหลายคนมองว่านี่เป็ นการยกระดับการศึกษา แต่ยกู ิ โมชิซูกิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนิฮง
ออกมาให้ ความเห็นในเชิงตรงข้ ามว่าทัศนคติต่อการศึกษาเช่นนีแ้ ท้ จริ งแล้ วเป็ นการเติมเชื ้อไฟให้ กับความ
เหลื่อมล ้าในหลายมิติ อาทิ โรงเรี ยนเอกชนหลายแห่งมักตังอยู
้ ใ่ นตัวเมือง "ทาให้ ผ้ ปู กครองที่อาศัยอยูใ่ นตัวเมือง
มีตวั เลือกมากกว่า" ซึง่ นาไปสูค่ วามไม่สอดคล้ องทางภูมิภาค
มากไปกว่านัน้ การอาศัยอยู่ในพื ้นที่เดียวกับโรงเรี ยนเอกชนเหล่านี ้ ก็ไม่ได้ เป็ นเครื่ องการันตีว่าผู้ปกครองจะ
สามารถส่งเสียบุตรให้ เรี ยนในโรงเรี ยนเหล่านัน้ ได้ เนื่องจากค่าเทอมที่สูงลิ่วเกินกว่าประชาชนชัน้ กลางจะ
สามารถส่งเสียบุตรได้
ในระยะยาว ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาจะยิ่งสูงขึ ้น เนื่ องจากบุคคลที่มีรายได้ สงู มีแนวโน้ มที่จะแต่งงานกับ
คนที่มีรายได้ ในระดับเดียวกัน จากผลการสารวจของสถาบันวิจยั โนมูระ พบว่า หนึ่งในสามของประชากรที่มี
รายได้ ม ากกว่า 20 ล้ านเยนต่อ ปี หรื อประมาณ 5.7 ล้ านบาทต่อ ปี กล่าวว่า พวกเขาพร้ อมจะลงทุน ใน
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19 จากสัดส่วนในปี 2543
ในทางตรงข้ าม สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ 1 - 2 ล้ านเยนต่อปี หรื อประมาณ 300,000 - 600,000
บาทต่อปี ตกลงจากร้ อยละ 14 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 10

เกาหลีใต้ การศึกษาราคาแพงและความกลัวการมีบุตร
'การจัด การคุณ สมบัติ ' (spec management) ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว คื อ การฝึ ก ฝนเพื่ อ เข้ า ศึก ษาต่ อ คณะ
แพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุ งโซล เริ่ มต้ นขึน้ ตังแต่
้ นักเรี ยนเข้ าปี แรกของระดับอุดมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่านักเรี ยนจะมี 'คุณสมบัต'ิ ที่เหมาะสมในอนาคต
แนวทางการฝึ กเด็กเหล่านี ้เป็ นการกระตุ้นตลาด 'ธุรกิจประสานงาน' ที่ไม่เพียงควบคุมดูแลตารางเรี ยนของ
นักเรี ยน แต่ยงั แนะนากิจกรรมและการอ่านหนังสือเพิ่มเติมให้ กับเด็กด้ วย เพื่อเป็ นการแสดงให้ มหาวิทยาลัย
เห็นว่าเด็กคนนี ้มีความมุง่ มัน่ ที่จะทาทุกสิ่งเพื่อให้ ได้ เรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ

แน่นอนว่าบริ การครบวงจรด้ านการศึกษาดังกล่าวมาพร้ อมกับราคาที่สงู หลายหลัก ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างคนมา
บริ หารจัดการชีวิตการศึกษาของบุตรที่ผ้ ปู กครองในเกาหลีใต้ ต้องจ่ายจึงอาจจะสูงถึง 100 ล้ านวอนต่อปี หรื อ
ประมาณ 3 ล้ านบาทต่อปี
ผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่าอัตราค่าเล่าเรี ยนและต้ นทุนการศึกษาที่สงู มาก เป็ นหนึง่ ในสาเหตุที่ทาให้ ประชาชน
ในเกาหลีใต้ ยุคหลังๆ ไม่อยากมีลูก เนื่องจากกังวลเรื่ องภาระค่าใช้ จ่ายที่จะตามมา ทาให้ อตั ราการเกิ ดของ
ประชากรเกาหลีใต้ ตกลงมาอยูท่ ี่ 0.98 คน ในปี 2561 นับเป็ นอัตราที่ต่าที่สดุ ตังแต่
้ ปี 2513 เป็ นต้ นมา
รัฐบาลเกาหลีใต้ อัดฉี ดเงินกว่า 117 ล้ านล้ านวอน หรื อประมาณ 3.28 ล้ านล้ านบาท ในช่วงปี 2559 2561 เพื่อแก้ ปัญหาอัตราการเกิดต่าของประชากร อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ของรัฐบาลนอกจากจะไม่สามารถ
เพิ่มอัตราส่วนการเกิดของประชากรให้ ขึน้ ไปอยู่ที่ 1.5 ยังไม่สามารถหยุดการลดลงของอัตราการเกิ ด ของ
ประชากรได้ เช่นกัน

