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ความสําคัญของการศกึษาตอการลดความยากจน* 

อัศวิน  อาฮูยา** 

 

ผมรูสึกเปนเกียรติที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเชิญใหเขียนบทความและใหมาพูด
เรื่องความสําคัญของการศึกษาตอการลดความยากจนในวันนี้ โดยผมขอเหมาเอาเองวาส่ิงที่ทานอยาก
ใหผมพูดคือเรื่องการลงทุนเพื่อสรางคนใหมีคุณภาพสูงขึ้นกับการลดความยากจนในสังคมไทย เพราะ
น่ันเปนส่ิงเดียวที่ผมพอจะมั่นใจวารูและไมรูอะไรบางพอที่จะใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายได 

ที่สําคัญกวานั้นผมเห็นวาการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถของคนนั้นเปนส่ิงสําคัญที่ตองทํา 
และทําใหไดอยางตอเนื่องอยางถูกวิธีหากสังคมไทยจะอยูไดอยางไมจนโอกาส โดยสําหรับสังคมไทยซึ่ง
ในขณะนี้ยังหนุมแตมีเคาวาจะแกตัวเร็วนั้น1 หากตองการขจัดปญหาความยากจนใหไดโดยตระหนักถึง
เง่ือนเวลาที่วากวาจะทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงคานิยมและพฤติกรรมในระดับครอบครัว ใน
หองเรียนและในสถานที่ทํางานอยางมีนัยสําคัญในขนาดที่จะทําใหคนหนุมจํานวนนอยมีความสามารถ
พอที่จะเลี้ยงคนแกจํานวนมากได น้ันตองใช เวลาอยางนอยเปนระดับสิบปขึ้นไป การพัฒนา
ความสามารถของคนไทยเพื่อขจัดความยากจนยิ่งตองถือเปนเรื่องที่จําเปนเรงดวนอีกดวย 

กอนอื่น เราจะพูดถึงความยากจนอยางไรดี ผมเองไมใชผูเชี่ยวชาญดานความยากจน ผมพอจะ
รูจักเครื่องมือวัดระดับความยากจนหรือความไมเทาเทียมในการกระจายรายไดอยูบาง และมีความรู
อยางงูงูปลาปลาเกี่ยวกับเสนความยากจนในประเทศตางๆ แตก็ไมรูลึกพอวาคนที่อยูเหนือเสนหรือใต
เสนเหลานี้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการทั้งที่ตลาดจัดเอาไวและนอกระบบตลาดหรือหา
ปจจัยจําเปนในการดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอกินหรือไม  

ผมเคยอานบทความ หนังสือ ดูสารคดีเรื่องความยากจนมาไมนอย รวมทั้งเดินทางและใชเวลา
ในประเทศทีมี่คนจนมาพอสมควรแตผมก็ยังยืนยันวาผมยังไมเขาใจความเจ็บปวด ความอบัอายที่มา
พรอมกับความยากจนขนแคน ที่รูวาเปนขอเท็จจริงทีพ่บไดจากขอมูลคือวาความยากจนนั้นมักจะสืบทอด
จากรุนถึงรุน  

                                             
*  บทความนี้เนนเฉพาะขอเท็จจริงและขอเสนอแนะหลักๆเทาน้ัน โดยไมเนนขยายความเรื่องแหลงที่มา หากผูอานตองการรายละเอียด

เพิ่มเติมหรือที่มา โปรดหาดูไดจากเอกสารอางอิงที่ http://www.bot.or.th/BOThomepage/DataBank/Econcond/seminar/yearly/ 
symposium2006/paper/human_capital_policy_thai.pdf 

**  นักเศรษฐศาสตร ธนาคารแหงประเทศไทย 
1  คากลางหรือมัธยฐานอายุคนไทยในปจจุบันอยูที่ประมาณ 29 ป แตภายใน 20-25 ปตอไปนี้จะมีคนอายุ 65 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นจน

กลายเปนสังคมผูสูงวัยเลยทีเดียวตามการคาดการณของนักประชากรศาสตร 
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ในบทความนีจ้ะขอมองความยากจนทั้งในมิติของรายไดที่เปนตัวเงินที่เขาใจไดงาย และความ
ยากจนในมิตขิองการขาดทางเลือกในการกระทําส่ิงทีต่นเองตองการกระทําไดอยางอิสระ 

สําหรับการศึกษานั้น ผมจะขอใชคําวาการศึกษาแบบกวางพอประมาณ น่ันคือ การศึกษาใน
บทความนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงคน โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพของคนและอาจหมายรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงสังคมดวย โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มมาจากการเพิ่มความสามารถหรือทักษะซึ่งมีอยู
หลายประเภท (ผมจะขอใชคําวาความสามารถและทักษะสองคํานี้สลับกันไปมา) อันความสามารถที่
พัฒนาไดเหลานี้ยิ่งมีมาก ก็จะทําใหคนๆ น้ันยิ่งมีทางเลือกในการงาน ในการดํารงชีวิต มีโอกาสมากขึน้ 
ซึ่งจะทําใหคนรูสึกมีอํานาจมากขึ้นในการตัดสินใจใหกับตนเองและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมาก
ขึ้นในการปรับตัวตอความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนสถานภาพที่ตรงกันขามกับความยากจนอยางส้ินเชิง 

รูปที่ 1  จํานวนปที่อยูในโรงเรียน แบงตามรายไดและความมั่งค่ังของผูปกครองจากรวยไปจน 

 

 

 

 

 

 
 
เปนที่ทราบกันดีวาปจจัยที่ทําใหคนรวยและจนมีอยูหลากหลายแลวแตเรากําลังจะพูดถึงความมี

จะกินหรือความยากจนในแถบไหนของโลก คนในประเทศหนึ่งอาจมีสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติที่มีคา
อยางเหลือลน สังคมของเขาอาจมีระบบจัดการกับความขัดแยงที่พอใชไดเปนเวลาตอเนื่องกันนานๆ จึง
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นไดและแจกจายไดอยางทั่วถึง หรือคนในอีก
อีกสังคมหนึ่งอาจตกอยูในภาวะสงครามหรือความขัดแยงทางการทหารเปนเวลานาน ไมมีกระบวนการ
กระจายรายไดอยางมีประสิทธิผลแมจะรวยแรธาตุแคไหนก็ตามก็ยังจนอยู ประเทศที่รวยแรธาตุ นํ้ามัน
ตอหัวประชากรหรือจมอยูกับสงครามเหลานี้มีคนอาศัยอยูนอยเมื่อเทียบกับประชากรโลก และที่สําคัญ
ไมใชทุกประเทศจะสามารถมีทรัพยสินในดินในน้ําในปริมาณสูง จึงไมนาจะใหบทเรียนที่นํามาขยายผล
ตอเนื่องไดในประเทศธรรมดาๆทั่วไป  

ส่ิงท่ีผมตั้งใจจะพูดในวันนี้คือ สังคมไทยจะสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการสรางคนไดอยางไร 
นโยบายประเภทไหนที่ชวยสรางคน นโยบายประเภทไหนที่จาํกัดความสามารถ โอกาสและทางเลือก
ของคน โดยมีหัวขอหลักอยูดวยกัน 2 หัวขอ คือ 1. เรารูและไมรูอะไรบางเกี่ยวกับกระบวนการสราง
ทักษะของคน 2. ปญหาความยากจนและการศึกษาไทยโดยสังเขป และจะทาํอยางไรใหคนไทยเกงขึ้น 
ซึ่งก็คือเรื่องของนโยบายการสรางคนสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอยางไทย 
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ในฐานะนักเรียนวิชาเศรษฐศาสตร ผมคิดวาบทเรียนในรอบ 50 ปที่ผานมาที่ยอมรับกันไดอยาง
กวางขวางก็คือ ในตลาดแรงงานที่เปดและมีการแขงขันนั้นผลตอบแทนแรงงานจะขึ้นอยูกับ productivity 
ซึ่งตลาดแรงงานจะใหผลตอบแทนกับระดับการศึกษาที่สูงขึ้นนั้นคอนขางสูง สวนเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตก็มีแนวโนมที่จะอาศัยทักษะที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆ  ในขณะเดียวกันการคิดคนเทคโนโลยี
ใหมๆ เองก็อาศัยทักษะมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยเชนกัน (ที่เรียกกันวา Technology is skill biased; technology 
favors skills) และที่สําคัญแทบศักยภาพของทุกเศรษฐกิจถูกจํากัดไวดวยคุณภาพของคน ซึ่งหากพูดกัน
ในความหมายกวางที่รวมไปถึงคานิยมของสังคมและลักษณะการจัดการทางเศรษฐกิจวาจะเลือกใช
วิธีการหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดหรือไม คณุภาพของคนคอืส่ิงทีช่ีเ้ปนชีต้าย
วาเศรษฐกิจจะมี productivity growth สูงหรือต่ํา ซึ่งในที่สุดก็จะเปนตัวจะตัดสินวาประเทศจะรวยหรือจะ
จนในระยะยาว 

บทเรียนเหลานี้ชี้ชัดวาทั้งความยากจนและการเพิ่มทักษะใหกับคนนั้นเปนประเด็นระยะยาวที่
ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่อง การสรางทักษะอาจไมเห็นผลเร็วทันตาเพราะธรรมชาติของการสราง
ทักษะตองใชเวลาและกวาจะเห็นผลทั้งเศรษฐกิจอาจตองทําตอเนื่องเปนสิบ ยี่สิบป เพียงแตวาผลตอบแทน
ตอกระบวนการสรางทักษะนี้อาจไมไดลดลงเร็วนักหากเปนทักษะที่มีประยุกตเพ่ือใหประโยชนทาง
เศรษฐกิจได จึงคุมที่จะลงทุนไปเรื่อยๆ คําถามที่สําคัญคือประเทศที่กําลังพัฒนาอยางไทย โดยเฉพาะ
รัฐบาลไทยควรลงทุนอยางไรจึงจะลดปญหาความยากจนลงไดสําเร็จ 

1. เรารูและไมรูอะไรบางเกี่ยวกับกระบวนการสรางคน 

การวางนโยบายการสรางทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยควรจะอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง
และความรูที่ดีที่สุดในปจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการการสรางทักษะในคนดังตอไปนี้  

1.  ผูผลิตหรือผูใหทักษะที่เปนประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในเศรษฐกิจสมัยใหม
มีอยู 3 กลุมใหญๆ คือ ครอบครัว สถาบันการศึกษาในระบบ และสถานที่ทํางาน  

นักเศรษฐศาสตรทั้งในตางประเทศและในประเทศไทยยังคงเนนวาโรงเรียนคือแหลงของการ
เรียนรูหลัก ขณะที่ใหความสนใจกับการเรียนรูและการพัฒนาทักษะที่ไดจากครอบครัวและสถานที่
ทํางานนอยเกินไป  ดังจะเห็นไดจากองคความรูและนโยบาย งบประมาณซึ่งยังถูกผลักดันดวยอคติทาง
ความคิดประเภทนี้ โดยยังมุงเนนไปที่การสรางคนผานระบบการศึกษาในโรงเรียนเปนหลัก แมจะผาน
การปฏิรูปการศึกษาที่นําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 มาแลวเกือบ 10 ปก็ตาม 

2.  ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมมีสวนรวมในการกาํหนดการสรางทักษะ 
โดยความยากจนสามารถมีอิทธิพลเหนือพันธกุรรมไดในการสรางทักษะดานสติปญญาของเด็ก   

ครอบครัวมีความสําคัญมากในฐานะที่เปนแหลงของการเรียนรูและการใหทักษะดานสติปญญา
ในชวงปฐมวัยทั้งโดยพันธุกรรมที่พอแมสงผานตอใหลูก และโดยสภาวะแวดลอมที่ผูปกครองจัดใหมีขึ้น
ในบาน ซึ่งในเรื่องนี้งานวิจัยที่ไดศึกษาขอมูลแฝดเหมือน (Identical twins) และแฝดคลาย (Fraternal 
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twins) ที่ไดจากโครงการ National Collaborative Perinatal Project ในสหรัฐฯ พบวาสภาพแวดลอมในบาน
มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอพัฒนาการดานสติปญญาของเด็ก  

เปนที่ทราบกันดีวาแฝดเหมือนนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรม (genes) ที่เหมือนกันทุกประการ 
สวนแฝดคลายมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว  ดังน้ัน หากความแตกตางของลักษณะ
ทางพันธุกรรม (genes) สามารถอธิบายความแตกตางในดานสติปญญาหรือความฉลาดได คะแนน IQ 
ของแฝดเหมือนนาที่จะแตกตางกันนอยกวาคะแนน IQ ของแฝดคลายสําหรับคูแฝดแตละคู ผลการวิจัย
พบวาแฝดเหมือนจะมีระดับ IQ ที่ใกลเคียงกันมากกวาแฝดคลายในครอบครัวที่มีฐานะดี น่ันคือ ความ
แตกตางดานคะแนน IQ ของคูแฝดวัย 7 ป ในกลุมตัวอยางที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีขึ้นอยูกับ
ลักษณะทางพันธุกรรม  แตสําหรับครอบครัวที่ยากจนมากๆ แลวแฝดเหมือนจะมีระดับ IQ ที่แตกตาง
กันพอๆ กับแฝดคลาย  ซึ่งนําไปสูขอสังเกตที่วาการเติบโตมาในทามกลางสภาพที่ยากจนขนแคนมีผล
ตอทักษะดานสติปญญาเหนือศักยภาพทางพันธุกรรมของเด็ก  เพราะฉะนั้น หลักในการสรางทักษะใหแก
เด็กเล็กเพ่ือใหมีพ้ืนฐานที่ดีจะตองเสริมสรางความสามารถทั้งทางดานเศรษฐกิจและความรูใหแกผูปกครอง
ที่ยากจน 

สําหรับในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีปญหาที่เด็กไทยมรีะดับ IQ เฉลีย่ทีต่่ํากวามาตรฐานสากล
แลว ยังมีหลักฐานทีช่ี้ลงไปวาเด็กในชวงอายุ 1-6 ป มีความสามารถประเภทอื่น อาทิ ความมุงม่ัน ที่ต่ํา
กวาเกณฑสากล  ในขณะที่เด็กอายุ 6-12 ป ก็มีผลทดสอบทีค่อนขางต่ําในดานความมุงม่ัน ความ
อดทน ความมีวินัย และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยปญหากระจกุอยูในตางจังหวัดโดยเฉพาะ
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปญหาความยากจนมากกวาภาคอื่นๆ 

3. ทักษะที่ทําใหคนประสบความสําเรจ็ในชีวติมีอยูหลายประเภท 

นโยบายการสรางคนควรตระหนักวาทักษะที่ทําใหคนประสบความสําเร็จในการเรียน  การ
ทํางาน และนําไปสูผลลัพธในเชิงสังคมที่ดีน้ันมีอยูหลากหลายประเภท 

ทักษะจัดออกเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก 1. ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive 
ability) ซึ่งก็คือความสามารถทีจ่ะคดิ เขาใจ และใชเหตุผลโดยใชสติปญญา และ 2. ความสามารถ
ทางดานอารมณและสังคม (Non-cognitive ability) ยกตัวอยางเชน ความมุงม่ัน (motivation) ความมี
วินัย (discipline) ทศันคตทิี่ดี (attitude) และความอดทน (patience)  สาเหตทุี่จัดความสามารถทัง้ 2 
ประเภทนี้เปนทักษะเนื่องจากทั้งคูเปนลักษณะที่ตองขวนขวายเพื่อใหไดมา และความสามารถทั้งสอง
ประเภทถูกกาํหนดโดยสภาวะแวดลอม การลงทุน และลักษณะทางพันธุกรรม 

หากผมจัดทักษะแรงงานไทยโดยใชขอมูลจาก Private Investment Climate Survey (PICS) ของ
ธนาคารโลก  ซึ่งมีการเก็บขอมูลทักษะถึง 12 ประเภทออกเปน 2 กลุม ไดแก ทักษะดานสติปญญา 
และทักษะดานอารมณและสังคม โดยทีท่ักษะดานสตปิญญามทีั้งส้ิน 7 ดาน ซึ่งรวมถึงความสามารถ
ดานการใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  คณิตศาสตร การใชความคิดวิเคราะห การส่ือ
ความ ความสามารถดานความคิดสรางสรรค และทักษะทางเทคนิคในงานทีท่ํา สวนทักษะดานอารมณ
และสังคมนั้น ประกอบไปดวย ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

เขากับสังคม การทํางานเปนทีม การบรหิารเวลา และความเปนผูนํา ผลของการศึกษาชี้ไปในทางที่วา 
ทักษะทั้ง 2 ประเภทจาํเปนตอการประสบความสําเร็จในตลาดแรงงานไทย โดยขอเทจ็จริงแลวทั้งใน
ระดับตลาดแรงงานโดยรวมและในกลุมประเภทของงานตางๆ ใหราคาของทักษะดานอารมณและสังคม
ไวไมนอยกวาราคาของทักษะในหมวดสติปญญาไมวาจะเปนงานทีต่องใชความสามารถหลากหลาย งาน
ที่ตองอาศยัความสามารถในการสื่อความและปฏิสัมพันธกับผูอื่นสูง  หรือแมแตงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยทีท่ักษะดานการบรหิารเวลาและการทํางานในทีมจัดไดวาเปนทักษะที่ตลาดแรงงาน
พรอมที่จะใหผลตอบแทนในอัตราที่สูงทีสุ่ดในทุกประเภทงาน 

ผมขอรายงานผลการศึกษาที่ไดมาจากขอมูลประเภทอนุกรมเวลาจาก National Longitudinal 
Survey of Youth (NLSY) ของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงผลในทศิทางที่สอดคลองกันไวดวยวาทักษะดานสติปญญา 
และดานอารมณและสังคม มีความสําคัญใกลเคียงกันในการเลือกเสนทางการศึกษา ระดบัการศกึษา 
ตลอดจนมีผลใกลเคียงกันในการกาํหนดคาแรง ลักษณะงานทีท่าํ ประสบการณในการทาํงาน รวมทั้ง
พฤติกรรมเสี่ยง (Risky behavior) หรือพฤติกรรมที่เปนปรปกษตอสังคม (Anti-social behavior) ของคน 

นอกจากนี้แลว มีหลักฐานทางวิชาการทีช่ี้ชัดวา คะแนนสอบ ความมุงม่ัน และทัศนคติตอการ
เรียนนั้นมีความสัมพันธกัน  ยกตัวอยางเชน  คะแนนสอบจากหลายๆ ประเทศทีร่วบรวมคะแนนจาก
นักเรียนอาย ุ 15 ปทั่วโลกโดย OECD ในรายวิชามคีวามสัมพันธ (correlation) กับทัศนคติตอวชิานั้นๆ 
และตอโรงเรยีนของผูสอบ โดยที่นักเรยีนที่มีทศันคตดิีในวิชาที่เรยีนมักจะมีผลสอบในวิชานั้นๆ ดีไปดวย 
แตเน่ืองจากจาํนวนปของขอมูลมีจํากดัจงึไมสามารถบอกไดวาผลสอบที่ดีนําไปสูการมทีัศนคตทิีด่ี หรือ 
ในทางตรงกันขามทศันคติทีด่ีนําไปสูการมีผลสอบที่ด ี

เน่ืองจากผลตอบแทนจากทกัษะทั้ง 2 ประเภท อยูในระดับทีใ่กลเคยีงกันในทกุๆ ประเภทงาน 
ดังน้ันการตดัสินใจเสริมสรางทักษะใดๆ เพ่ิมเติมควรขึน้อยูกับตนทนุของการสรางทักษะนั้นๆ เปนหลัก 

ผมยังสามารถอางจากขอมูลไดอีกวาชองวางดานคาแรงที่ตลาดจายใหผูชายกับผูหญิงใน
ประเทศไทยอยูในระดับที่คอนขางสูงถึงประมาณรอยละ 15-17  โดยที่ผูชายไดเปรียบผูหญิงถึงรอยละ 
20 ในประเภทงานที่ตองใชทักษะทั้ง 2 หมวด  เพราะฉะนั้น การใสใจในเรื่องการสรางทักษะทั้งสอง
ประเภทในเด็กผูหญิงอาจชวยลดชองวางของคาแรงดังกลาวได 

โดยสรุปแลวทักษะและความสามารถของมนุษยมีอยูหลากหลายชนิด นโยบายที่ดคีวรมุงเนนที่
การเสริมสรางทักษะของเยาวชนและแรงงานในการคดิ รับรูปญหา และใชเหตุผลอยูบนพื้นฐานของ
สติปญญาควบคูไปกับการปลูกฝงความมีวินัย ความมุงม่ัน การกลาริเริ่ม ความอดทน และทักษะดาน
การอยูรวมกันในสังคม โดยการวัดผลของนโยบายและการวัดผลสําเร็จของการศึกษาในโรงเรียน  รวมทั้ง
การสรางเสรมิทักษะควรดทูี่ “คะแนน” สอบของทักษะทั้ง 2 ประเภท  

ในสวนของผูทํานโยบาย การคาดการณวางานประเภทใดจะสําคัญในอนาคตอาจเปนเรื่องที่เปน
ประโยชน แตไมวางานในอนาคตจะมีลักษณะอยางไร ครอบครัวและโรงเรียนไทยยังควรตองมุงเนนไปที่
กระบวนการเรียนรูทักษะทัง้สองประเภทในเด็ก โดยเฉพาะประเด็นที่วาเด็กเรยีนรูทักษะทั้งสองอยางไร
และเริ่มเม่ือใด 
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4. มีชวงในชวีิตของมนุษยท่ี sensitive หรือ critical ตอการสรางทักษะ   

มนุษยเริ่มสรางทักษะทั้งดานสติปญญาและดานสังคมและอารมณน้ันตั้งแตยังเปนทารกโดย
ครอบครัว ชุมชน และเครือขายขององคกรภาคเอกชนตางๆ มีสวนรวมอยางมากในการสรางทักษะเหลานี้ 
ผลการศึกษาทางดาน Neuroscience ในระยะหลังๆ ชี้ชัดวาความสามารถดานสติปญญาแบบ Pure 
cognitive ability ที่วัดโดย IQ น้ัน เริ่มพัฒนาตั้งแตเกิด (ที่จริงตั้งแตอยูในครรภของมารดา) และเริ่มอยูตัว
เม่ืออายุ 8-10 ป จึงทําใหชวงอายุดังกลาวเปนชวงที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการสรางทักษะดาน
สติปญญา สําหรับทักษะดานสังคมและอารมณ เชน ความมุงม่ัน ความมีวินัย ความอดทน และการ
ควบคุมอารมณน้ัน ยังสามารถเสริมสรางหรือเปลี่ยนแปลงไดในชวงหลัง (อายุ 18-20 ป)  เน่ืองจาก
การสรางทักษะดานนี้เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาของสมองสวนหนาหรือ Prefrontal cortex ซึ่งเปนสวนของ
สมองที่เจริญเติบโตอีกครั้งหน่ึงกอนที่เขาวัยเจริญพันธุ เม่ือ Prefrontal cortex ของคนเริ่มสมบูรณขึ้น เด็ก
วัยรุนจะพัฒนาความสามารถในการควบคุมส่ิงเรา (Impulses) ตางๆ  รวมทั้งการใชเหตุผลเพื่อการ
ตัดสินใจไดดีขึ้น  

การสํารวจ IQ ของเด็กไทยวัย 1-18 ป ทั่วประเทศในป พ.ศ. 2544 พบวาเด็กไทยมีระดับ
สติปญญาที่วัดดวยคะแนน IQ เทาเทียมกับมาตรฐานสากลในชวงปฐมวัย (อายุ 12-35 เดือน)  แต
คาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทยวัย 6-12 ป และในวัยรุน (13-18 ป) น้ันกลับต่ํากวามาตรฐานสากล ดังน้ัน 
จากความรูที่มีเกี่ยวกับ IQ ที่วา IQ เปลี่ยนแปลงไดจากสภาพแวดลอมจนกระทั่งอายุ 8-10 ป แสดงวา 
IQ ของเด็กไทยโดยเฉลี่ยนาจะแปลงหลังจากชวงอายุ 3-6 ป  

นอกจากนี้ ความพรอมในการเขาเรียนในโรงเรียนหรอื school readiness ซึ่งประกอบดวยการที่
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงไดพักผอนและไดรับสารอาหารที่เพียงพอ การที่เด็กมีความสามารถในการสื่อ
ความตองการและความคิดไดดวยคําพูด (ซึ่งจัดเปนทักษะดานสติปญญาอยางหนึง่) การที่เด็กมีความ
กระตือรือรน อยากรูอยากเห็นเพิ่มเติม และสามารถตั้งใจฟงหรือใหความสนใจสิ่งที่ครูสอน ดังน้ัน การ
ที่เด็กไทยมีปญหาดานพัฒนาการดานสติปญญา และทักษะดานสังคมและอารมณดังที่ไดกลาวไปแลว
น้ัน ทําใหส่ือไดวาเด็กที่ยากจนนาจะขาดความพรอมในการเขาเรียนเมื่ออายุถึงวัยเรียนแลว 

เน่ืองจากเด็กในทุกชวงอายุที่มี IQ ต่ํากวามาตรฐานหรือขาดความพรอมในการเขาเรียนนี้  
สวนใหญมาจากครอบครัวที่ยากจนและอาศัยอยูนอก กทม. และเขตเทศบาล โดยเฉพาะในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นโยบายที่ cost-effective ควรจะตองมุงเนนไปที่การสนับสนุนใหมีสภาพ
ครอบครัวที่เอื้อตอพัฒนาการของเด็กตั้งแตยังอยูในครรภมารดา และมีการชวยครอบครัวเหลานี้ใหมี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะชวยทําใหเด็กมีความพรอมที่จะเขาเรียนตามที่กลาวไวขางตนอีกดวย
(กลุมเปาหมายเหลานี้ไมไดรับประโยชนจากคาลดหยอนทางภาษีมูลคา 15,000 บาทตอจํานวนบุตร 
1 คน เน่ืองจากมีฐานะยากจนเกินกวาที่จะมีรายไดมากกวา 100,000 บาทตอป) 
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5.  ทักษะที่ไดมาในชวงใดชวงหนึ่งของชวีิตจะอยูกบัตวับุคคลผูนั้นและชวยในการเรียนรู
ทักษะอื่นๆ ในอนาคต (Self-productivity) และ 6. ทักษะท่ีไดรับการสราง ณ ชวงใดชวงหนึ่งจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนเพื่อสรางทักษะอื่นในอนาคต (dynamic complementarity) 

เพราะฉะนั้น ผลตอบแทนของการลงทุนในการสรางทักษะจะแปรผกผันแบบ exponential กับ
อายุของบุคคลผูน้ัน แนวคิดนี้คลายกับแนวคิดเรื่องดอกเบี้ยทบตนในแงที่วายิ่งลงทุนตอนอายุนอยเทาไร
ก็ยิ่งมีเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการลงทุนมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้แลว self-productivity และ 
dynamic complementarity  ยังทําใหยอมรับไดวาไมมีการไดอยางเสียอยาง หรือ tradeoff ระหวาง
ประสิทธิภาพของการลงทุนในการสรางทักษะ (ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของผลตอบแทน) และการกระจาย
โอกาส (equity) ในการลงทุนสรางทักษะในเด็กเล็ก 

รูปที่ 2 ผลตอบแทนของการลงทุนสรางทักษะตามอายุและความสามารถของคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดังน้ัน ปญหาการตองยอมไดอยางเสียอยาง หรือ Tradeoff ระหวางการลงทุนใหไดประสิทธิภาพ

สูงสุดกับการลงทุนใหเทาเทียมและเปนธรรม ซึ่งเปนปญหาที่พบไดทั่วไปในการตัดสินใจลงทุนของ
ภาครัฐน้ันไมปรากฎเลยในการลงทุนสรางทักษะในเด็กเล็ก แตจะปรากฎเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจลงทุน
ในชวงปลายของวัยรุนแลว และปญหาดังกลาวจะชัดเจนขึ้นเมื่อคนอายุมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งน้ี หลักฐาน
ทางวิชาการชี้ใหเห็นชัดเจนวาสวนใหญการเรียนซอมเสริมหรือการใหความชวยเหลือในชวงที่อายุมากขึ้น 
(วัยรุนถึงวัยทํางาน) น้ัน มีตนทุนที่สูงมากและไมอาจชวยขจัดความออนดอยที่สะสมมาตั้งแตในวัยเด็ก
ไดหมด  เน่ืองจาก Tradeoff ดังกลาวเพิ่มขึ้นตามอายุ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มตนลงทุน
ใหมากตอนที่ยังเด็กอยู 

ทักษะท่ีสรางตั้งแตอายุนอยจะชวยเอื้อใหการไดมาซึ่งทักษะในอนาคต
งายข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนในชวงตอๆไปของชีวิต

Pre-school
>10% School Post-school

Age

ผลตอบแทนของการลงทนุในทรัพยากรมนษุย  (%) ทีร่ะดับการลงทนุเทาๆกันในแตละชวงชีวิต
ซึ่งก็คือ optimal investment pattern—ทีอ่าจไมใชการลงทนุโดยภาครัฐก็ได

r ผลตอบแทนของการลงทนุอยางอืน่

ความสามารถ (innate) สูง

ความสามารถ (innate) ต่ํา
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เน่ืองจากระดับความสามารถของคนในวันนี้สามารถทําใหคนๆนั้นมีความสามารถอื่นๆ เพ่ิมขึ้น
ไดในอนาคต (ทักษะที่ไดรับในวันนี้เอื้อตอการเรียนรูทักษะอื่นๆ เพ่ิมเติม) ดังน้ันการลงทุนในเด็กและ
เยาวชนวันนี้จะทําใหการลงทุนเพื่อการเรียนรูสําหรับผูใหญในอนาคตจะมีประสิทธิภาพและผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น จึงชัดเจนวานโยบายที่จะสรางแรงงานที่มีความสามารถและชวยลดชองวางระหวางคนรวยคนจน
ไดโดยมีประสิทธิภาพในดานตนทุนมากที่สุด  ควรจะมุงเนนไปที่ครอบครัวและโรงเรียนโดยเริ่มตั้งแต
เด็กยังเล็ก ซึ่งในกรณีของไทย จะพบวาการลงทุนของรัฐหรือการใหการอุดหนุนตอหัวนั้นสูงที่สุดในระดับ
มหาวิทยาลัยและคอนขางนอยในชวงแรกของชีวิต  

รูปที่ 3 เงินอุดหนุนการศึกษาจากภาครัฐตอหัวตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รัฐลงทุนใหกบันักศึกษามหาวิทยาลยัมากราวกบัวาคนกลุมนี้มีความสามารถแตกาํเนิดสูงที่สุด 
(ท่ีจริงไดรับการลงทุนในตอนเด็กมากกวาผูอืน่) ควรเปลีย่นรูปแบบการลงทุนภาครัฐเพือ่ความเสมอภาคและ

ประสิทธภิาพ
การลงทุนดานทรัพยากรมนุษยของภาครัฐตอหัว ปงบประมาณ 2549
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Data source: Thailand’s Government Budget for FY2006; Education Statistics 2548.

รูปแบบการลงทนุที่
กอประโยชนสูงสุดสําหรับ

ผูมีความสามารถแตกําเนดิระดับปกติ
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รูปที่ 4 เงินที่ใชในการแกไขซอมเสริมทักษะที่รัฐบาลไทยจาย 

 

 

 

 

 

2. ปญหาหลักโดยสังเขป และจะทําอยางไรใหคนไทยเกงขึ้น  

แทบจะเปนที่รูกันทั่วไปแลววา นักเรียนไทยมีความปญหาดานความพรอมในการเขาเรียนและ
การเรียนตอซึ่งปญหาจะเห็นชัดขึ้นตอนจบการศึกษาชั้นมัธยมตนและมีความสามารถออกไปหางานทํา
ไดแลวทําใหอัตราการเขาเรียนตอลดลง โดยสาเหตุมาจากการขาดแคลนทุนทรัพยแตเปนการขาดที่
เปนมาชานานทําใหขาดความพรอมที่จะเรียนตอ เพราะฉะนั้นการแกไขจะตองเริ่มแตตน จะมาแกโดย
การอุดหนุนใหเรียนตอไดเม่ือจบมัธยมตนแลวนั้นก็ถือวาแกไมตรงจุดเพราะปญหาไมใชการขาดเงิน
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ สวนปญหาของผูปกครองอยูที่คอนขางยากจน มีปญหาที่ความสามารถในการเลี้ยง
ดูเอาใจใสลูกหลานมีไมพอ ครูและผูบริหารสถานศึกษาก็มีปญหาคุณภาพครู และทักษะการบริหาร
บุคคลและองคกร เม่ือนักเรียนเรียนจบมาแลวก็มีความลักลั่นไมเชื่อมโยงระหวางทักษะที่ผลิตออกมา
จากสถานศึกษากับความตองการของตลาดแรงงาน   ในจุดนี้จึงตองสรางความเชื่อมโยงและตอบสนอง
ตลาดใหดีขึ้นหากคิดจะแกปญหาความยากจนใหยั่งยืน สําหรับทรัพยากรของสถานศึกษานั้นยังไมมีผล
การศึกษาที่ชี้ชัดลงไปไดวา จะเพิ่มอะไร และจะใชทรัพยากรอยางไรจึงจะไดประโยชนสูงที่สุด และ
สมควรจัดใหมีการศึกษาทดลองวาส่ือการสอนที่พบแลวในหลายประเทศวาชวยทําใหนักเรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้นอยางเห็นไดชัดอยางตอเนื่อง แถมตนทุนต่ํา สามารถชวยเหลือนักเรียนไทยไดหรือไม อยางไร 

หากลงไปดูรายละเอียดในแตละสถานการศึกษา แตละครัวเรือน ผมคอนขางเชื่อมั่นวาการคิด
แกปญหาจากสวนกลางโดยไมหวังใหผูใหและผูรับการศึกษามีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ

การแกไขซอมเสริมทักษะท่ีขาดในวัยเด็กย่ิงสายย่ิงมีตนทุนท่ีแพง และไม
สามารถแกไขไดอยางสมบูรณ

5,251
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ประโยชนของตนเอง จะทําใหความหวังของการแกไขปญหาการศึกษา ปญหาความยากจนคงจะรบิหรีล่ง
เรื่อยๆ 

งานศึกษาหลายชิ้นชี้วาโรงเรียนเปนแหลงของการเรยีนรูที่สําคญั แตอาจมิไดเปนแหลงการเรยีนรู
ที่สําคญัที่สุดในระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน เน่ืองจากประมาณ 1/3 ถึงครึ่งหน่ึงของการสรางทักษะของ
คนในเศรษฐกิจสมัยใหมน้ันเกิดขึ้นนอกโรงเรียน การสรางทกัษะเกิดขึ้นมากในสถานที่ทาํงาน ตั้งแต
กระบวนการการหางาน การเรยีนรูจากการทํางาน ตลอดจนการฝกอบรมดานทักษะในสถานทีท่ํางาน 
ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนเกิดขึ้นในรปูแบบที่ไมเปนทางการทั้งส้ิน 

นโยบายการสรางทักษะจึงควรที่จะเกีย่วของผูกโยงกับครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถานที่
ทํางาน  โดยมีการชวยเหลอืสนับสนุนจากภาครัฐอยางเหมาะสม การกาํหนดนโยบายที่เพ่ือใหคนไทยเกง 
ซึ่งผมแปลวาปรับตัวได อยูรอดไดในสังคมอยางมีความสุข มีโอกาสและความสามารถที่จะไดทาํส่ิงที่ชอบ 
และมีความมุงม่ันตั้งใจกระทําส่ิงน้ันๆใหสําเร็จลุลวงไปได ควรคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูใหและ
ผูรับทักษะโดยจัดใหมีระบบแรงจูงใจผูที่เกี่ยวของทั้งหมดให 1. เปนไปในทิศทางที่เสรมิสรางกัน 2. เหมาะสม
แกกรณี และ 3. มีพลังเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทั้งน้ี งบประมาณการใชจาย 
ของในปจจุบันของภาครัฐและเอกชนไทยนั้น (ประมาณรอยละ 4 และ 8-9 ของรายไดประชาชาติ
ตามลําดับ) มีเพียงพอที่จะนํามาใชกระตุนใหสังคมไทยสามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาคุณภาพ
ของคนไทยได 

ผมจึงขอนําเสนอกรอบนโยบายการสรางคนที่ทั้งชัดเจน ทาทาย และทาํไดจริง โดยกรอบ
ดังกลาวถูกวางไวบนเสาหลัก 3 เสา ดังน้ี 

เสาหลักที่ 1 (การแขงขัน) : สงเสริมใหมีการแขงขนัทางเศรษฐกิจในทุกสาขาเศรษฐกจิและใน
ทุกระดับ เพ่ือผูใหและผูรับการศึกษาและทักษะจะไดใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตกติกาที่ชัดเจน 

เสาหลักที่ 2 (การเขาถึง) : มุงเนนการจัดสรรการใชจายของภาครฐั และทรัพยากรขององคกร
ภาคเอกชน  และมูลนิธิการกศุลตางๆ ไปที่การศึกษาของกลุมทีย่ากจน  ขาดแคลนและดอยโอกาส  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกอน และชวยเหลือผูพิการรวมทั้งผูสูงอายทุี่ขาดทกัษะใหสามารถอยูไดใน
สังคมผานการอุดหนุน (แตไมใชการอบรมพัฒนาทักษะเปนหลัก) 

เสาหลักที่ 3 (ครอบครัว) : สงเสริมและกระตุนใหผูปกครองและครอบครัวมีความสามารถและ
มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและการศึกษาของเด็กไปจนกระทั่งโตพนวัยรุนไปแลว  

ในการวางกรอบนโยบายการสรางคนนี้ ผมขอใหทุกทานตระหนักถึงความเปนจริงที่วา การที่จะ
ยกระดับความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของคนไทยนั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม ระบบแรงจูงใจภายใตกติกาที่
ชัดเจนที่อยูภายใตเสาหลักที่ 1 น้ัน จะประกอบไปดวยแรงจูงใจทั้งทางดานการเงิน ภาษี และดานอื่นๆ 
โดยจะมีประสิทธิผลในการแกปญหาสูงกวาการดําเนินนโยบายโดยใชกฎเกณฑและตรวจสอบโรงเรียน
และสถานศึกษาอยางเดียว (Regulatory approach) ที่เปนเชนนี้ก็เน่ืองจากวาการใชระบบแรงจูงใจจะทําให
สังคมไทยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิโดยไมจําเปนที่ผูวางนโยบายจะตองรูหรือเขาใจรายละเอียดปลีกยอยทุกเรื่อง 
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สวนเสาหลักที่ 2 น้ัน ผมตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วาผลตอบแทนของการลงทุนในทักษะของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งน้ันจะสูงที่สุดในชวงวยัเด็กและลดลงตามอายุของบุคคลผูน้ัน  นอกจากนี้ ยังเนนย้ํา
ความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากรใหเจาะลงไปถึงผูรับที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่สูงที่สุด โดยใน
ขณะเดียวกันก็ไมทอดทิ้งผูที่พิการและผูสูงอายุ เปนการยิงนกนดัเดยีวไดทัง้ประสิทธิภาพและความเสมอ
ภาคในแงของการกระจายโอกาส  

สําหรับเสาหลักที่ 3 น้ันแสดงใหเห็นถึงการที่ผูวางนโยบายควรจะมีเชื่อมั่นวาผูปกครองมี
ความหวังดีตอบุตรหลานของตนและมีบทบาทโดยธรรมชาติที่จะเปนผูใหหรือผูซื้อบริการดานทักษะและ
การศึกษาใหแกบุตรหลาน โดยที่เสาหลักที่ 3 น้ีจะเนนการสงเสริมใหผูปกครองทําหนาที่ตามธรรมชาติ
น้ีไดอยางมีประสิทธิผล  

ผมเชื่อมั่นวากรอบนโยบายที่นําเสนอนีต้ั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง และสามารถนําไปใช
ได โดยพิจารณาแลวถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ไดจากการมีประชากรที่มีคุณภาพ และตนทุนในการ
ไดมาซึ่งคุณภาพของประชากร  

โดยในรายละเอียดนั้นหากพิจารณาถึงปญหาจะพบวาประเด็นหลักมีอยูดังน้ี 
1. สําหรับนักเรียนในชวงปฐมวัยน้ันประเด็นหลักอยูที่การเพิ่มขีดความสามารถผูปกครองที่มี

รายไดต่ําใหดูแลบุตรหลานไดดี เปาหมายคือทําใหเด็กมีความพรอมในการเขาโรงเรียน ซึ่งหมายความ
วาใหเด็กมีสุขภาพดี พักผอนเพียงพอ ไดรับอาหารที่มีคุณคาในปริมาณที่พอ สามารถสื่อความได 
(ทักษะดานสติปญญา) ใฝรู กระตือรือรน และมีสมาธิจิตใจจดจอ เน่ืองจากเด็กไทยไมไดโตขึ้นมาเองคน
เดียวโดยปราศจากสังคมหรือชุมชนรอบขาง และมีส่ิงของใหคนพบและสํารวจในบาน ความหมายของ 
enriched family resources ในบริบทของสังคมไทยที่นโยบายอาจมีสวนรวมในการเสริมสรางก็คือ การ
เนนใหผูปกครองมีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะชวงที่ตั้งครรภและหลังคลอดบุตร และใหมารดาและ
บุตรไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ฝกใหผูปกครองมีทักษะในการเลี้ยงดูบุตร สงเสริม
ความสัมพันธในครอบครัวที่อบอุน รวมทั้งเนนและชวยเหลือใหผูปกครองมีการพัฒนาตัวเองอยูเสมอ 
อาทิ การชวยหางาน และการวางแผนครอบครัว  ในประเทศไทยมีผูเชี่ยวชาญดานสาธารณะสุขที่มี
ความรูเรื่องอาหารเสริม (วิตามินและเกลือแร) ที่เหมาะสมสําหรับแตละทองถ่ินอยูแลว เด็กไทยจึงควร
ไดรับอาหารเสริมพ้ืนฐานเหลานี้อยางครบถวน จะเห็นไดวานโยบายการสรางคนเพื่อสรางความพรอม
เพ่ือในการเขาเรียนใหแกเด็กไทยในชวงปฐมวัยควรตองใหความสําคัญตอการเขาถึงการสาธารณสุข
พ้ืนฐานที่ทันสมัยและการใหความรูในการดูแลลูก  

การลงทุนในเด็กตั้งแตยังเล็กน้ันใหผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนเพื่อซอมเสริมหรือแกไขความ
บกพรองในระยะตอไปที่เกิดขึ้นมาจากการปลอยปละละเลยในชวงแรกเริ่มของชีวิต  ทั้งน้ี ยิ่งปลอยปละ
ละเลยนานเทาไร ตนทุนของการแกไขก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปเทานั้นและยิ่งลงทุนเร็วขึ้นเทาไร ผลตอบแทน
ของเศรษฐกิจและสังคมก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปดวย ผมจึงขอนําเสนอใหผูบริหารนโยบายลงทุนใหมากในชวง
แรกเริ่มของชีวิตเด็ก ในขณะเดียวกัน งบประมาณภาครัฐควรจะมุงเนนไปที่เด็กที่ขาดแคลนหรอืดอยโอกาส
ดวยเหตุผล 2 ขอดังตอไปนี้  1. ผูปกครองที่มีฐานะมีความตระหนักและสามารถดูแลบุตรหลานของ
ตนเองไดดีอยูแลว  2. เด็กที่ขาดแคลนจะมีการพัฒนาที่เกิดจากการชวยเหลือของภาครัฐที่สูงกวาเด็กที่
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ไมขาดแคลน จึงชัดเจนวาการใชจายเงินของภาครัฐโดยเนนไปที่ครอบครัวของเด็กที่ดอยโอกาสจึงเปน
นโยบายที่เหมาะสมเพราะผานเกณฑทั้งทางดานประสิทธิภาพในการลงทุนและความเสมอภาคในการ
กระจายโอกาสที่จะลืมตาอาปากไดในอนาคต (Efficiency and equity)  

การชวยเหลือโดยเนนที่สุขภาพผูปกครองชวงตั้งครรภและหลังคลอด ทักษะการเลี้ยงดูบุตร มี
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการในปริมาณที่พอใหแกผูปกครองและเด็กน้ันอาจใชวิธีจัดสรรบัตรอาหาร
และนมใหแกเด็กวัยกอนเขาเรียนใหแกผูปกครองนําไปแลกเปลี่ยน แทนที่จะใหเปนเงินสด และสนับสนุน
ใหผูปกครองมีการพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องการหางานทํา การตั้งความหวังทางการศึกษาใหแกบุตรหลาน
ที่สูงขึ้น ทั้งน้ีหากจะทําใหสําเร็จตองอาศัยควรพึ่งพาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดานสาธารณสุข และ
สถานศึกษาในทองถ่ินเองควรใหการศึกษาเพิ่มเติมแกผูปกครองดวย  

2. นักเรียนในชวงประถมขึ้นไปแลวนั้น มี 2 ประเภท 1. ยากจนแตตั้งใจและมีความพรอมใน
การเขาเรียนในระดับตอไป และ 2. ขาดความพรอม ซึ่งตองมีการเขาไปแทรกแซงชวยเหลือแตเน่ินๆ  
โดยที่เปาหมายคือใหทุกคนพัฒนาไปจนสุดศักยภาพของตนเอง ควรมีการสรางแรงจูงใจใหเด็กอยาก
พัฒนาตัวเองดวย การใหทุนการศึกษาตามความสามารถ (Merit-based) แกนักเรียนที่ดอยโอกาส
นอกจากเปนการชวยเหลือทางการเงินยังเสริมสรางแรงกระตุนใหอยากเรียน (Motivation) และใหภูมิใจ
ในตนเอง โดยทุนประเภทนี้ควรใหนักเรียนเลือกสถานศึกษาเองได (ไมรวมโรงเรียนนานาชาติ) และ
ครอบคลุมคาใชจายที่เกี่ยวของกับการศึกษา และจายทดแทนคาแรงที่เสียไปสวนหนึ่งหากอยูใน
ตลาดแรงงาน (สําหรับชั้นมัธยมปลาย) ควรใหสถานศึกษาจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชนใหที่
สถานศึกษาเพื่อเปนแรงจูงใจใหมาโรงเรียน และเพื่อกระตุนและสรางความคาดหวังรวมทั้งเพ่ือเปนการ
เปดเผยขอมูล feedback ใหแกผูรับการศึกษาควรใหจัดใหมีการสอบมาตรฐานสําหรับทุกชั้นเรียน ให
เปนการสอบแบบใหคุณใหโทษ โดยสอบมาตรฐานเฉพาะวิชาหลักและทักษะดานสังคม เชนการทํางาน
เปนทีม ที่ไมควรมองขามควรจัดการสอนซอมเสริมใหนักเรียนประถมตนที่เรียนออน เพ่ือกระตุนให
สามารถเรียนตามเพื่อนใหทัน อันจะชวยลดโอกาสการหยุดเรียนกลางคันในอนาคตลงและเพิ่มโอกาส
การเขาเรียนมัธยมปลายมากขึ้น 

3. ครูและผูบริหารโรงเรียน มีเปาหมายใหสามารถชวยเหลือใหนักเรียนกาวหนาทางการศึกษา
โดยครูและผูบริหารเองตองมีทั้งความพยายามที่จะชวยเหลือผลักดันตนเองใหเกงขึ้นและไดรับความ
สนับสนุนจากภาครัฐ ที่สําคัญควรมีการจัดระบบผลตอบแทนที่เปนไปตามผลงาน และความยากของ
งาน (Merit-pay plus hardship) โดยวัดผลงานใหชัดเจนจากคะแนนสอบมาตรฐานของนักเรียนและ
ความเปลี่ยนแปลงของคะแนนเพื่อเปนแรงจูงใจใหครูไมกระจุกตัวอยูตามเมืองใหญที่มีปญหาการศึกษา
นอย เนนใหการชวยเหลือครูดานทรัพยากรและสื่อการสอนใหเพียงพอ รวมถึงการฝกอบรมขั้นพื้นฐาน 
มีการจัดใหไดครูและผูบริหารไดรับการอบรมในหลักสูตรที่กาวหนาขึ้นเปนผลตอบแทน และลงโทษผูที่
ไรผลงานหรือผลงานแยอยางจริงจัง ที่สุดแลวแมวาเปาหมายคือการสรางอาชีพครูใหมีเกียรติและ
ผลตอบแทนดี แตในระยะสั้นจะหวังใหเงินเดือนครูนับแสนเพิ่มขึ้นโดยไมมีขอแลกเปลี่ยนดานคุณภาพ
เลยนั้นจะไมเปนการลงทุนที่คุมคาตอสังคม ผลตอบแทนที่ครูไดรับจะเพิ่มขึ้นตามความสามารถในที่สุด 
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4. การเพิ่มการแขงขันระหวางโรงเรียนจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได ควรจัดอันดับ
สถานศึกษาตามลําดับคะแนนสอบมาตรฐาน ใหสถานศึกษาบริหารทรัพยากรและครูของตนเองได 
รวมทั้งจัดสรรเงินเดือนไดเอง โดยใหรับผิดชอบ (accountable) ตอทองถ่ินซึ่งนาจะใสใจความกาวหนา
ของผูรับการศึกษามากกวาสวนกลาง อาจมีการยุบรวมโรงเรียนเล็กๆบางโรงเรียนในตางจังหวัดที่หางไกล
เพ่ือประหยัดทรัพยากรและจัดระบบรถโรงเรียนเพื่อไมใหผูรับการศึกษาในที่หางไกลตองไดรับความ
เดือดรอน ควรจํากัดบทบาทภาครัฐในที่ที่การจัดการศึกษาโดยเอกชนสามารถทําไดและผูปกครองจาย
ได และสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการสอนของตนเอง โดยจัดใหมีผลตอบแทนตอความคิด
ใหมๆ ดานการจัดทําหลักสูตร เพ่ือสรางความหลากหลายทางความคิด แนวคิด และเพิ่มความยืดหยุน
ใหระบบ สงเสริมการกระจาย business model และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพออกไปใหกวางขวาง 

5. ในระดับอาชีวะและอุดมศึกษา ควรเนนการฝกงานจาก apprentice ใหเปน master  
และสงเสริมใหสถานศึกษาตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น เปาหมายหลักคือลดความลักลั่นไมสอดคลองตอ
ความตองการของตลาด (skill mismatch) และลดการพึ่งพาการลงทุนจากภาครัฐ (ไปดวยกัน) โดยการ
ฝกงาน (Apprenticeship programs) จะชวยเชื่อมโยงงานและการเรียนรูในสถานศึกษา โดยทุกฝายมี
ผลประโยชนเปนแรงจูงใจใหโอกาสสําเร็จมีสูงขึ้น เชน ผูประกอบการจะแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่ง
พนักงานในอนาคตที่ดีที่สุด นักเรียนนักศึกษาเองก็จะแขงขันกันเพื่อใหไดงานในอนาคตที่ดีที่สุด ควร
สงเสริมใหการจัดหลักสูตรสรางความรูและทักษะหลายประเภท หมายความวาหลักสูตรควรมีความ
ยืดหยุนเพื่อลด skill mismatch และทําใหการเรียนการสอนตอบสนองตอความตองการของผูเรียนมาก
ขึ้น เน่ืองจากตลาดแรงงานตอบแทน diplomas/degrees คอนขางมากผูเรียนในระดับสูงขึ้นควรรับภาระ
คาใชจายทางการศึกษามากขึ้น ทั้งน้ีเม่ือผูเรียนใชเงินสวนตัวหรือการกูยืมมากขึ้นก็จะกดดันให
สถานศึกษาตอบสนองความตองการของตนมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาตองหาเงินชวยเหลือจาก
ผูประกอบการและศิษยเการวมทั้งการบริจาคหรือการใหบริการมากขึ้นเพื่อใชในการลงทุนดาน Physical 
capital ทุนการศึกษา และทุนแกผูสอนและวิจัย 

ในปจจุบันรัฐบาลไทยลงทุนใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมากราวกับวาคนกลุมน้ีมีความสามารถ
แตกําเนิดสูงที่สุด (ทั้งๆที่จริงๆแลวคนกลุมน้ัไดรับการลงทุนในตอนเด็กมากกวาผูอื่น) จึงควรเปลี่ยน
รูปแบบการลงทุนภาครัฐเพ่ือความเสมอภาคและประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาฝมอืแรงงานโดยรัฐเปนผูจัดการพัฒนาใหเองแกผูทีเ่ริ่มสูงวัยหรือดอยโอกาสมกั
ไมคอยจะไดผล ถาวดัผลกันที่การเพิ่มของรายได โครงการทีภ่าคเอกชนจัดพัฒนามกัจะประสบความสาํเรจ็
ในแงการเพิ่มผลตอบแทนสูงกวา  สวนหน่ึงเปนเพราะโครงการเอกชนมักคํานึงถึงแนวโนมของทักษะที่
ตลาดตองการและมีคุณภาพสูงกวาโครงการที่รฐัจัด จากการจัดการทีด่ีกวาและการสนับสนุนทางการเงิน
ที่มีระดับสูงกวา จึงควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและลดบทบาทของภาครฐัลงในสวนของการพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

7. ระบบภาษีเปนระบบแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูงที่สุดอยางหนึ่งในเศรษฐกิจสมัยใหม นโยบาย
ภาษีที่ชวยกระตุนการลงทุนทั่วไป และการลงทุนเพื่อสรางคน จะชวยเอื้อใหคุณภาพคนไทยสูงขึ้น โดย
ระบบภาษีที่จะชวยมากที่สุดนาจะเปนระบบที่เก็บภาษีจากรายไดที่มาจากทักษะของคนโดยไมลด
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แรงจูงใจใหคนอยากพัฒนาทักษะ น่ันก็คือการทําใหอัตราภาษีเงินไดที่เก็บจากผลตอบแทนจากแรงงาน
และทักษะควรจะไมเปนแบบกาวหนาหรือชันมากนัก ถาจะใหดีควรจะแบนราบใหมากที่สุด ภาษีที่เก็บ
จากทุนก็ควรจะใหอยูในเกณฑที่ต่ําเขาไว แตไปเก็บภาษีการบริโภคมาชดเชยแทน เพราะภาษีประเภทนี้
หากสามารถเปดชองใหคนจนสามารถไมตองเสียภาษีจากการบริโภคสินคาและบริการที่จําเปน ซึ่งทํา
ไดไมยากอยูแลว ก็จะชวยทําใหคนอดออมและลงทุนมากขึ้น การลงทุนที่มากขึ้นจะชวยเพิ่มคาแรงและ
ผลตอบแทนที่ตลาดใหแกแรงงานที่มีและไมมีทักษะ หากจัดระบบใหดีก็จะมีการเลี่ยงภาษีนอยลงมาก 
และรายไดภาษีเม่ือถูกนําไปลงทุนอยางมีประสิทธิภาพก็ยังอาจชวยลดความไมเทาเทียมกันในเชิงของ
รายไดในสังคมลงอีกดวย ในปจจุบัน โดยสรุปคราวๆแลวจะพบวาอัตราภาษีมูลคาเพิ่มของไทยอยูใน
ระดับที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับทั่วโลก ในขณะที่อัตราภาษีรายไดบุคคลธรรมดากลับมีความกาวหนาหรือ
ชันคอนขางมากเมื่อเทียบกับคูแขงในเอเชีย และอัตราภาษีรายไดนิติบุคคลเองก็สูงกวาในประเทศเพื่อน
บานหลายประเทศ หากคิดจะแกไขระบบภาษีก็นาจะเห็นปญหาไดไมยาก 

โดยสรุปแลว การดําเนินนโยบายดานการศึกษาและพัฒนาทักษะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย
แกปญหาความยากจนไดอยางถาวร สําหรับประเทศที่มีคนหนุมอยูเปนจํานวนมากแตวาจะมีประชากร
ในวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วอยางไทยนั้นยิ่งมีความจําเปนเรงดวนที่จะสรางทักษะใหประชาชน
สามารถหลบลี้จากความยากจนในวัยชราไดจากการดูแล โดยตรงหรือโดยออมของประชากรที่อยูในวัย
ทํางาน ประเทศไทยคงจะมีคนรวยและคนที่จนกวาอยูตอไปแตส่ิงที่สังคมไทยทําไดคือไมใหความยากจน
นั้นเกิดมาจากการจนโอกาส หรือจนความสามารถอันเนื่องมาจากความชราภาพหรือพิการ การจัดการ
ศึกษาหรือการเพิ่มความสามารถใหคนไทยในวิธีที่เขาใจถึงความตองการของคนจึงเปนความหวังเดียวที่
ไมแพงจนเกินไปและจีรัง 

 

เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม 

กอบศักดิ์ ภูตระกูล ฐิติมา ชูเชิด และ อัศวิน อาฮูยา. 2549. “ทําอยางไรคนไทยจึงจะแขงขันไดในโลก
ศตวรรษที่ 21,” สัมมนาวิชาการประจําป 2549 ธนาคารแหงประเทศไทย. 
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