
 

 

เรื่อง 
จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: 
แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

 
กลุมที่ 2 

การใหการศึกษาเพื่อแกปญหาของคนจน 

 
 

บทบาทของรัฐในดานการศกึษา:  
โจทยหลกัและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง 

 
 

โดย 

วิโรจน  ณ ระนอง 
 

 
 
 
 
 

รวมจัดโดย 

 
มูลนิธิชัยพัฒนา 

และ 
มูลนิธิสถาบนัวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

การสัมมนาวชิาการประจาํป 2550 



การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

สารบัญ 

หนา 
บทสรุปผูบรหิาร .................................................................................................................................................v 
1.  บทนํา ........................................................................................................................................................1 

2.  โจทยหลกั ..................................................................................................................................................3 

3.  เหตุผลในการแทรกแซงของรัฐกับการศกึษา: การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง....................4 

โจทยหลกัขอที่ 1:  มีความลมเหลวของกลไกตลาดในดานการศึกษาหรือไม ..................................4 

โจทยหลกัขอที่ 2:  ผลลัพทที่ไดจากกลไกตลาดใหผลที่พึงปรารถนาหรือไม ...................................8 

4.  บทบาทของรฐัในดานการอุดหนุนการศกึษา ..................................................................................... 15 

โจทยหลกัขอที่ 3:  ถารัฐจะเขามามีบทบาทในดานการอุดหนุน จะทําอยางไร 
จึงมีประสิทธิภาพ และสรางความเปนธรรมในสังคม ..................................... 15 

5.  บทบาทของรฐัในดานการจดัการศึกษา .............................................................................................. 21 

โจทยหลกัขอที่ 4:  รัฐควรมีบทบาทในดานการจัดการศึกษาแคไหนอยางไรบาง ........................ 21 

เอกสารอางองิ ................................................................................................................................................ 22 

 
 

 



การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

บทสรุปผูบริหาร 

เปนที่เชื่อกันอยางกวางขวางวาการแกปญหาความยากจนในระยะยาวตองอาศัยการศึกษามา
สรางคนที่มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ   นอกจากนี้ การที่รายไดมักมีความสัมพันธกับการศึกษา ยอมทําใหมีโอกาสที่จะใชการศึกษา
เปนเครื่องมือในการปรับปรุงการกระจายรายไดของประเทศในระยะยาวอีกดวย 

ที่ผานมา นโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐในดานการศึกษาไดกอใหเกิดคําถามหลายประการ 
แตการตั้งคําถามและตอบคําถามเหลานี้มักจะทําแบบแยกสวน  ทําใหบางครั้งนําไปสูการเสนอแนวทาง
ที่อาจแกปญหาในภาพยอยได  (เชน การดําเนินการนโยบายเรียนฟรี 12 ปโดยอนุญาตใหโรงเรียน 
“ระดมทรัพยากร” เอง ซึ่งชวยแกปญหาที่โรงเรียนสวนใหญไดรับงบประมาณไมเพียงพอได) แตก็เปนวิธี
ที่ขัดกับเปาหมายใหญของนโยบายที่ตองการไมใหคาใชจายดานการศึกษากลายมาเปนอุปสรรคในการ
เขาถึงการศึกษาของเยาวชน  

บทความนี้ใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมืองมาเปนกรอบในการตั้งโจทย
และเชื่อมโยงคําถามตางๆ เขาดวยกัน  มาประกอบกับคําตอบหรือคําทํานายจากทฤษฎีและ/หรือจาก
การศึกษาเชิงประจักษตางๆ  โดยตั้งโจทยหลักขึ้นมา 4 ขอ ซึ่งตั้งคําถามเกี่ยวกับความลมเหลวของกลไก
ตลาด ความไมนาพอใจของผลลัพทที่ไดจากระบบตลาด บทบาทที่ควรจะเปนในการอุดหนุนการศึกษา
ของรัฐ และบทบาทในการจัดการศึกษาของรัฐ   

จากการวิเคราะหคําถามเหลานี้ ผูเขียนเสนอวา ถึงแมวาการศึกษาจะมีความเปนสินคาเอกชน
และเปนการลงทุนที่ประโยชนไดกลับไปสูผูเรียนหรือผูลงทุนโดยสวนใหญ  แตการศึกษาก็นาจะมี
ผลกระทบภายนอกดานบวกที่เปนขอสนบัสนุนใหมีการอดุหนุนโดยภาครฐั และมีปญหาความไมสมบูรณ
ของขอมูลและตลาดสินเชื่อมากพอทีร่ัฐควรพิจารณาเขามาแทรกแซงในสวนนี้ดวย 

แมวาจะมีเหตุผลนาเชื่อวาการศึกษามีสวนชวยเพิ่มทุนมนุษยและชวยใหคนหลุดพนจากความ
ยากจนได แตก็มีตัวอยางที่ชวนใหคิดวา การศึกษาอาจมีบทบาทเปนเครื่องสงสัญญาณเกี่ยวกับคุณภาพ
ของคนใหกับตลาดแรงงาน ทําใหนายจางซึ่งมีขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณหันมาใชระดับการศึกษาเปน
เครื่องมือในการคัดกรองผูสมัครที่มีสติปญญาและความสามารถสูงและต่ําออกจากกัน  ซึ่งแมวาจะไมมี
ประจักษพยานมาสนับสนุนความเชื่อดังกลาวอยางเต็มที่  แตขอมูลการกระจายตัวของคนจนตามระดับ
การศึกษาตางๆ ก็บงชี้วาสัดสวนของคนจนที่มีการศึกษาสูงกวา ป.4 และ ป.6 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง
ชัดเจนในระหวางป 2529-2549 ซึ่งไมสอดคลองกับคําทํานายของทฤษฎีทุนมนุษย 

แมวานโยบายเรียนฟรี 12 ปจะไดรับการยอมรับคอนขางมากในปจจบัุน แตทั้งนโยบายเรยีนฟร ี
12 ปและกองทุนเงินกูดานการศึกษาทีมี่การนํามาใชอาจจะไมเพียงพอที่จะลดชองวางระหวางลูกคนจน
และลูกคนรวย  เพราะถึงแมวากองทุนเงนิใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จะมุงเปาไปทีค่นจน  แตผูที่จะ
ขอกูมีความเสี่ยงกับการกูไมไดหรือไดนอยกวาที่จําเปนตองใชคอนขางมาก จึงอาจจะทําใหโครงการนี้
ชวยในดานโอกาสการศึกษาของคนจนไดไมเต็มที่ สําหรับโครงการกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกบัรายไดใน
อนาคต (กรอ.) น้ัน แมวาจะใหหลักประกันการกูกบัทุกคน แตโครงการนี้อาจนําไปสูการขยายชองวาง
มากกวาการลดชองวางลง  ดังน้ัน ถารฐัหวังที่จะใชการศึกษาเปนกลไกลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ก็
ควรจะหันไปใชนโยบายตั้งราคาทีแ่ตกตางกันสําหรับคนรวยและคนจน หรืออกีนัยหนึ่งเปนนโยบายที่
ไมใชพ่ึงพาเงนิกูแตเพียงอยางเดียว หากตองมีองคประกอบที่เปนทุนการศกึษาหรือเงินใหเปลารวมอยูดวย 
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บทบาทของรัฐในดานการศกึษา:  
โจทยหลกัและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง* 

  
ดร. วิโรจน  ณ ระนอง** 

“The stronger are the associations between household income and child schooling, 
the lower is intergenerational social mobility and the less equal is opportunity”    
  --Behrman & Knowles (1999) 

"เม่ือกอนไมมีนโยบายเรยีนฟรี คาเทอมลกูถูกเก็บครั้งเดียวจบ ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบาย
เรียนฟรี 12 ป แตฟรีไมจรงิ หลอกลวง ไมรูวาฟรีอะไร เพราะโรงเรียนเก็บจุกจกิ แถม
บังคับใหซือ้ทัง้หนังสือและสมุดจากโรงเรียน คาเรยีนเสริมครูกมั็ดมือชก ไมเรียนก็
ไมได เราคนทํานาหาเชากนิค่ํา ไมมีความรูพอทีจ่ะสอนลูกได ตองกูเงนิ 2 หม่ืนบาท 
เพ่ือใหลูกไดเรียนหนังสือ"   
 --คําบอกเลาของผูปกครองนักเรียนโรงเรยีนแหงหน่ึงใน จ. พะเยา    
    (คม ชัด ลึก 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) 

In this world, people have to spend resources, sometimes considerable ones, “playing 
the game” in order to show signs of competence.   

--Saitulaa Naranong. 2005. “How do we combat imperfect knowledge?” 

1. บทนํา 

นอกเหนือจากการแกปญหาความยากจนดวยนโยบายหรือมาตรการตางๆ ในขณะใดขณะหนึ่งแลว  
ในระยะยาวนั้น เปนที่เชื่อกันอยางกวางขวางวาการแกปญหาความยากจนยอมตองอาศัยการศึกษามา
สรางคนที่มีความรูและทักษะเพยีงพอทีจ่ะประกอบอาชพีและสามารถปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ดวย  นอกจากนี้ การที่รายไดมักมีความสัมพันธกับการศึกษา ยอมทําใหมีโอกาสที่จะใชการศึกษา
เปนเครื่องมือในการปรับปรุงการกระจายรายไดของประเทศในระยะยาวอีกดวย   
                                             
*  บทความนี้พัฒนาขึ้นมาจากสื่อการสอนวิชา รศ. 630 การบริหารการเงินและการคลัง ของ รศ. ดร. อัญชนา  ณ ระนอง   

คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ผูเขียนขอขอบคุณ ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา และคุณกุลภรณ 
อันนานนท ที่แบงปนขอมูลเรื่องการศึกษากับความยากจนมาให และคุณอารียา มนัสบุญเพิ่มพูล ที่ชวยติดตามขอมูลเร่ืองกองทุนใหเปลา 

**  ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  565 ซอยเทพลีลา ถนนรามคําแหง 
แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศัพท 02-718-5460 ตอ 338  โทรสาร 02-718-5461  E-mail: viroj@tdri.or.th 
หรือ naranong@econ.yale.edu 
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แตนอกจากการศึกษาจะมบีทบาทที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแลว การศึกษายังถูก
ใชเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (socialization) ซึ่งเปนการ
ถายทอดหรือสืบทอดคานิยมและอุดมการณทางสังคม  และในสังคมที่รายไดและการเลื่อนชั้นทางสังคม 
(social mobility) ผูกติดกบัการศกึษาคอนขางมากดวยนั้น  ถาประชาชนทั่วไปหรือคนยากจนมีปญหา
ในการเขาถึงการศกึษาดวยแลว ก็ยอมทาํใหการศกึษากลายเปนเครือ่งมือที่รกัษาความแตกตางทางชนชั้น
ไปจนชั่วลูกชั่วหลานดวย (intergenerational class preservation) เพราะการขาดการศึกษาของคนจน
หรือชนชั้นลางจะกลายเปนอุปสรรคที่ทาํใหคนเหลานัน้ไมมีโอกาสที่เทาเทียมกนั (equal opportunity) 
ในการเลื่อนชัน้ขึ้นมาเปนผูนําในสังคม เม่ือเทียบกับกลุมชนชั้นนําทางสังคม (elite) ได 

การที่การศกึษามีบทบาทที่สําคญัหลายประการ มีสวนที่ทาํใหรฐับาลของประเทศตางๆ มักจะ
ใหความสนใจกับการลงทุนดานการศึกษา การจดัการศึกษา และ/หรือ การควบคุมการจัดการศึกษา 
(ถึงแมวาอาจจะดวยวัตถุประสงคทีต่างกนั)1   ในประเทศไทยเองนัน้ ที่ผานมารฐับาลไทยไดมีบทบาท
ตอการศึกษาของเยาวชนในหลายดาน โดยมทีั้งการออกกฎหมายบงัคับ (เชน กําหนดใหมีการศึกษา
ภาคบังคับ และขยายขึ้นมาเปน 9 ปในระยะหลัง)2 การจัดการศึกษา (ผานโรงเรยีนและสถาบันอดุมศึกษา
ของภาครัฐ) และการจัดงบอุดหนุนใหสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน (รวมทั้งนโยบายเรียน
ฟรี 12 ป และโครงการกูยมืเพ่ือการศึกษาในรูปแบบตางๆ) 

อยางไรก็ตาม การดาํเนินการดานการศกึษาของรัฐทีผ่านมายังทาํไดไมเต็มที่ (เชน ยังเรียนฟรี
ไมจริง)3 และยังมีอุปสรรคหลายประการ (เชน คาใชจายในโครงการเรยีนฟรี และปญหาตางๆ ที่เกิด

                                             
1  ตัวอยางเชน ที่ผานมารัฐไทยไดเขามามีบทบาท (หรือพยายามเขาไปมีบทบาท) ในการควบคุมการจัดการศึกษาในสาม(หรือส่ี)จังหวัด

ภาคใตของไทยมาโดยตลอด  (และจะเห็นไดวาฝายกลุมผูกอการ ซ่ึงอาจมีวัตถุประสงคในการชวงชิงอํานาจรัฐในพื้นที่เหลาน้ัน ก็มี
จุดเนนที่การขัดขวางหรือทําลายระบบการศึกษาจากสวนกลางเชนกัน ไมวาจะเปนการเผาโรงเรียนหรือทํารายครู) 

2  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 43 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย
กวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ฯลฯ” และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา 12 ป  ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และมาตรา 17 “ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป โดย
ใหเด็กอายุยางเขาปที่ 7 เขาเรียนพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 16 เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ” และไดมีการออก 
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  และจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ขึ้นมา
ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานนี้ในป 2546 (โดยรวมกรมวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา  
กรมวิชาการ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและอําเภอตางๆ เขามาเปน สพฐ.)  อยางไรก็ตาม งานของ สพฐ. ไมไดรวมอาชีวศึกษา
เขามาดวย 

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จะถูกฉีกจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 แตใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม (พ.ศ.2550) ก็ไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสวนที่เก่ียวกับสิทธิในการศึกษามากนัก ดังปรากฏในมาตรา 49 วา  

“มาตรา ๔๙ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ไมเก็บคาใชจาย   

ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให
ไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน  

การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ี
เหมาะสมจากรัฐ” 

3  ดูตัวอยางการศึกษาเรื่องน้ีใน วิโรจน และคณะ 2549 
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ขึ้นกับกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา)4 ซึ่งรัฐบาลก็ไดพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบตางๆ 
(รวมทั้งการผลักดันใหมหาวิทยาลยัออกนอกระบบ โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา และเพื่อลดภาระคาใชจายของรัฐดวย)   

 นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐในดานการศึกษาไดกอใหเกิดคําถามหลาย
ประการ ไมวาจะเปนเรื่องความเปนไดทางการคลังของรัฐที่จะมารองรับนโยบายเรียนฟรี 12 ป อีกทั้งยัง
มีคําถามตามมาวามาตรการยกระดับการศึกษาที่จะชวยใหลูกหลานคนจนไดมีหลักประกันที่จะไดเรียน
จนจบชั้นมัธยม หรือการใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบพรอมพัฒนากองทุนกูยืมในรูปแบบตางๆ ที่มี
หลักประกันวาคนจนหรือนักศึกษาทุกคนสามารถกูได  แตในที่สุดแลว ลูกหลานคนจนอาจจะจบปริญญาตรี
มาพรอมกับหนี้สินจํานวนมาก ในขณะที่ลูกหลานคนรวยก็ถีบตัวขึ้นไปเรียนตอปริญญาโทเปนสวนใหญ 
จะเปนมาตรการที่เพียงพอที่ชวยแกปญหาความยากจนและการกระจายรายไดในระยะยาวหรือไม และ
เปนมาตรการที่พึงปรารถนาในมุมมองของสังคมที่มักจะเรียกรองจิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อสังคม
จากนักศึกษาและบัณฑิตหรือไม  รวมทั้งมีคําถามดวยวาการขยายการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี
ที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว (จนมีความกังขาในเรื่องคุณภาพอยางกวางขวาง) น้ัน  เปนการลงทุนในดาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่คุมคาสําหรับสังคม หรือเปนแคราคาที่ทั้งปจเจกและสังคมจายเพียงเพื่อสงสัญญาณ
และสรางโอกาสการเลื่อนชั้นทั้งในทางการงานและทางสังคมของกลุมที่มีเศรษฐานะดีเปนสวนใหญ 

ที่ผานมา การตั้งคาํถามและการพยายามตอบคําถามเหลานี้มักจะทําโดยแยกจากกัน  ซึ่งแมวา
ในหลายกรณเีปนเรื่องที่จําเปน  แตการพิจารณาแบบแยกสวนก็ทําใหบางครั้งละเลยภาพใหญ และ
นําไปสูการเสนอแนวทางทีอ่าจจะแกปญหาในภาพยอย (เชน ใหโรงเรียน “ระดมทรัพยากร” เองเพื่อ
แกปญหาการไดงบไมเพียงพอ) แตไมบรรลุเปาหมายใหญ (ที่ตองการไมใหคาใชจายดานการศึกษา
กลายมาเปนอุปสรรคในการเขาถึงการศึกษา) เปนตน 

บทความนี้พยายามจะมองภาพรวมโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมือง
มาเปนกรอบในการตั้งโจทยและเชื่อมโยงคาํถามตางๆ เขาดวยกัน  และในกรณีที่มีคําตอบ (หรือคําทํานาย) 
จากทฤษฎี และ/หรือ จากการศึกษาเชิงประจักษตางๆ  ผูเขียนก็พยายามจะนําเสนอประกอบกันไปดวย5   

2. โจทยหลกั 

ในการพิจารณาหาคําตอบเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในดานการศึกษาน้ัน  บทความนี้จะพยายาม
มองภาพใหญโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการเมืองมาเปนกรอบในการตั้งโจทย
และเชื่อมโยงคําถามตางๆ เขาดวยกัน  โดยเริ่มจากการตั้งโจทยหลักขึ้นมา 4 ขอ แลวคอยๆ ไลประเด็น
คําถาม และพยายามเสนอการวิเคราะหในประเด็นตางๆ เทาที่จะทําได  ทั้งน้ี โจทยหลักที่จะนํามา
พิจารณาทั้ง 4 ขอไดแก 
                                             
4  ดูสมเกียรติและอารียา 2550 
5  แตสวนนี้ไมใชวัตถุประสงคหลักของบทความนี้ จึงอาจจะนําเสนอไดไมครบถวนนัก ผูที่สนใจการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่เก่ียวของ

กันที่ละเอียดกวาน้ีอาจดูเพิ่มเติมไดจาก วิโรจน และคณะ 2549 และ NaRanong 1998. 



4 บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

โจทยหลักขอท่ี 1:  มีความลมเหลวของกลไกตลาดในดานการศึกษาหรอืไม 
โจทยหลักขอท่ี 2:  ผลลัพธท่ีไดจากกลไกตลาดใหผลที่พึงปรารถนาหรอืไม 
โจทยหลักขอท่ี 3:  ถารัฐจะเขามามีบทบาทในดานการอดุหนุน จะทําอยางไรจึงมี

ประสิทธิภาพ และสรางความเปนธรรมในสังคม  
โจทยหลักขอท่ี 4:   รัฐควรมบีทบาทในดานการจัดการศกึษาในระดับตางๆ แคไหน เพียงใด 

บทความนี้จะใหความสําคญักับโจทยสามขอแรกเปนหลัก เน่ืองจากเปนโจทยที่เก่ียวของกับหัวขอ
การสัมมนาของกลุมน้ีโดยตรง โดยจะวิเคราะหโจทยสองขอแรกในตอนที่ 3 และโจทยขอที ่3 ในตอนที่ 4  
สําหรับโจทยหลักขอที่ 4 ซึ่งก็เปนเรื่องใหญเชนกัน (และครอบคลมุประเด็นที่เปนที่ถกเถียงกันมากใน
ปจจุบันคือ การผลักดันใหมหาวทิยาลัยของรัฐออกนอกระบบ) น้ัน บทความนีจ้ะเสนอเพียงโครงรางของ
คําถามและประเด็นที่เกี่ยวของเอาไวในตอนที่ 5 (โดยผูเขียนจะหาโอกาสพัฒนาบทความสวนนี้ในภายหลัง) 

3.  เหตุผลในการแทรกแซงของรัฐกบัการศึกษา: การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง   

แมวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิก (ซึ่งยังเปนเศรษฐศาสตรกระแสหลักในปจจุบัน) 
จะเนนบทบาทของกลไกตลาดเปนหลัก  แตทฤษฎีเศรษฐศาสตรภาครฐั (Economics of the Public 
Sector) ของคายนี้ กต็ระหนักถึงความจําเปนตองมกีารแทรกแซงจากภาครฐัภายใตสถานการณตางๆ 
เชน  (ก) เม่ือมีความลมเหลวของกลไกตลาด (market failure) หรือ (ข) แมกระทั่งเม่ือกลไกตลาด
อาจจะทํางานไดตามปกติ แตผลลัพธที่ไดจากกลไกตลาดใหผลที่ไมพึงปรารถนาของสังคม (เชน นําไปสู
การกระจายรายไดที่เหลื่อมล้ํากันอยางมาก) 

โจทยหลักขอท่ี 1: มีความลมเหลวของกลไกตลาดในดานการศึกษาหรือไม 

ในทางทฤษฎเีศรษฐศาสตรน้ัน ความลมเหลวของกลไกตลาดเปนเหตุผลที่สําคญัประการหนึง่ที่
สนับสนุนการเขามาแทรกแซงของรัฐ (ในกรณทีี่รัฐไมไดลมเหลวมากเทาหรือมากกวา)  ความลมเหลว
ของกลไกตลาด (market failure) อาจเกิดไดในหลายกรณี  เชน  กรณีของสินคาสาธารณะ  การเกิด 
ผลกระทบภายนอก (externality) การมขีอมูลขาวสารที่ไมครบถวน (incomplete information) ในรูปแบบ
ตางๆ  และการไมมีตลาดทีค่รบถวน (เชน ในกรณีที่ไมมีตลาดสินเชื่อ ตลาดประกันภัย และตลาด
ลวงหนา หรือในกรณทีี่ตลาดเหลานั้นมีขอจํากัดในการทํางาน) 

ความเปนสินคาสาธารณะ (public goods) ของการศกึษา?  

ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร สินคาสาธารณะ (public goods) คือสินคาที่การบริโภคของ
บุคคลคนหนึ่งไมไดทาํใหปรมิาณและคุณภาพของสินคานั้นลดลงไป (ตัวอยางเชน สัญญาณโทรทัศน)  
คุณสมบัติประการนี้ทาํใหกลไกตลาดมขีอจํากดัในการจัดสรรทรัพยากร เน่ืองจากเมื่อมีการผลิตสินคา
ประเภทนี้ออกมาแลว ผูบริโภคทกุคนในพื้นที่น้ันก็สามารถบริโภคได โดยไมจําเปนตองสงสัญญาณที ่
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บงบอกถึงความตองการของตนเองออกมาใหตลาดรับรู ซึ่งตางจากสินคาทั่วไปที่กลไกตลาดสามารถบังคับ
ใหผูบริโภคสงสัญญาณออกมาวามคีวามตองการหรือยินดีซื้อสินคา ณ ราคาที่จาํหนายอยู (ไมเชนนั้นก็
จะไมไดสินคากลับไปบริโภค!)  ดังน้ัน โดยทั่วไปแลวรัฐจึงมักจะเขามามีบทบาทในการจัดหา ซื้อ หรือ
ผลิตสินคาสาธารณะ 

ความรู (และขอมูลขาวสาร) เปนตัวอยางที่ดีของสินคาสาธารณะ (เพราะการที่คุณถายทอด
ความรูที่คุณมีอยูใหคนอื่นไมไดทําใหความรูที่คุณมีอยูหดหายไป)  แตการศึกษา (ซึ่งเปนกระบวนการ
ถายทอดความรูผานการจัดการเรียนการสอนตางๆ) ไมใชสินคาสาธารณะ  ทั้งน้ี มีผลการศึกษามากมายวา
จํานวนเด็กในหองเรียนหรืออัตราสวนจํานวนเด็กตอครูมีผลกระทบตอคุณภาพของการศึกษาคอนขางมาก  
และในประเทศไทยเองนั้น การที่นักเรียนตองแยงกันเขามหาวิทยาลัยกันอยางเอาเปนเอาตายก็เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาการศึกษาไมไดมีคุณสมบัติที่เปนสินคาสาธารณะ—อยางนอยก็ในความหมาย
ที่นักเศรษฐศาสตรใช 

อยางไรก็ตาม การที่การศกึษา (และตวัอยางที่คลายๆ กันคือการรักษาพยาบาล) จะมีความ
เปนสินคาเอกชน (private goods)  ไมไดหมายความวา กลไกตลาดจะทาํงานไดอยางดหีรือสมบูรณใน
ทั้งสองกรณีน้ี  ซึ่งเราจะไดพิจารณาตอไปวา ในดานการศึกษาน้ัน มีความลมเหลวของกลไกตลาดใน
ดานอื่นๆ หรอืไม อยางไร 

ผลกระทบภายนอก (externality) 

การที่กิจกรรมใดๆ ของปจเจกหรือธุรกิจเอกชนไปมีผลกระทบตอบุคคล หนวยธรุกจิอืน่ หรอืสังคม 
โดยที่ตัวปจเจกไมไดรับภาระตนทุนหรือประโยชนที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตนอยางเต็มเม็ดเตม็หนวย 
ถือเปนผลกระทบภายนอก (externality) ซึ่งเปนเหตุผลประการหนึ่งที่สนับสนุนการแทรกแซงของรัฐ  

ตัวอยางที่มักจะถูกยกขึ้นมาสําหรับเรื่องผลกระทบภายนอกมักจะเปนในกรณทีี่เกิดผลกระทบ
ภายนอกดานลบ เชน การที่โรงงานหรอืเครื่องยนตปลอยมลพิษออกมาในสิ่งแวดลอม  แตผลกระทบ
ภายนอกเกิดไดทั้งทางดานบวกและลบ  ตัวอยางเชน  โดยทั่วไปแลว การฉดีวัคซีนของปจเจกแตละคน 
มีผลทําใหโอกาสที่จะเกดิการระบาดของโรคนั้นๆ ในชุมชนลดลง   ในทางกลบักัน การที่ผูปวยดวย
โรคติดตอทางเดินหายใจออกไปใชบริการขนสงมวลชนก็อาจทําใหเกดิการติดตอไปยังบุคคลอื่นๆ หรือ
ลุกลามเปนโรคระบาดได  หรือการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่าํเพรื่อก็มักทาํใหเชื้อโรคดื้อยาเร็วขึ้นจนอาจ
กลายเปนผลกระทบที่รุนแรงตอสังคมได 

ผลกระทบภายนอกดานบวกของการศึกษา 

โดยทั่วไปแลว มักมีการกลาวถึงผลกระทบดานบวกของการศึกษาคอนขางมาก   การศึกษาเปน
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ซึง่เปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

อยางไรก็ตาม ถาผลกระทบดานบวกนั้นไดกลับคืนกับผูเรียนทั้งหมด (เชน ในรูปของรายไดและ
เงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น) และเปนผลประโยชนที่คุมคากับการลงทุนอยูแลว  ในกรณีที่ตลาดสินเชื่อทํางานได



6 บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ดีพอสมควร รัฐกค็งไมจาํเปนตองไปอุดหนุนการศึกษาดวยเหตุผลนี้ (เหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็
คือ มีผลการศึกษาการกระจายผลประโยชนจากการอุดหนุนของรัฐในดานระดับอุดมศึกษาในหลาย
ประเทศที่พบวากลุมคนรวยไดรับประโยชนมากกวากลุมคนจน)  หรือถาตลาดสินเชื่อทํางานไดไมดี (ดู
หัวขอถัดไป) รัฐกค็วรพิจารณาแกปญหาหรือแทรกแซงตลาดสินเชื่อ--แตไมใชการแทรกแซงแบบที่เปน
การอดุหนนุคาใชจายดานการศึกษา  

แตในกรณทีี่ประเทศหรือสังคมไดรับประโยชนจากการศึกษามากกวาสวนที่ปจเจกไดรับ  ไมวา
จะเปนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของประเทศในอัตราที่สูงกวาคาจางเงินเดือนที่ปจเจกไดรับเพิ่มขึน้จากการ
ที่มีการศกึษาสูงขึ้น  หรือการที่สังคมมคีวามนาอยูขึน้จากการที่ประชาชนมีการศึกษามากขึ้น (ถาเปน
ความจริง) เปน “สังคมอดุมปญญา” ที่ทุกฝายใชสติปญญาในการแกปญหาดวยสันติวิธีมากขึ้น และ
สังคมเสียคาใชจายกับกิจกรรมที่สูญเปลานอยลง  (ถามองจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร สวนนี้เปนสวน
ที่การศกึษา (ซึ่งปกติถือเปนสินคาเอกชนหรือ private goods) มีความเปน “สินคาสาธารณะ” (public 
goods) ดวย) ก็เปนเหตุผลประการหนึ่งที่สนับสนุนใหรัฐบาลเขามาชวยอุดหนุนการศึกษา  

ผลกระทบภายนอกดานลบของการศึกษา 

แมวาจะเปนที่เชื่อกันวา การศึกษาเปนกิจกรรมที่กอประโยชนใหกับผูเรียนและสังคม  แตคงจะ
ไมเปนความจริงเสียทีเดียวถาเราจะบอกวาการศึกษามีแตผลผลกระทบภายนอกในดานบวกเทานั้น  
ตัวอยางเชน มีความเชื่อ (หรือคํากลาวหา) ที่แพรหลายอยูไมนอยวาการศึกษาทําใหคนเห็นแกตัวมาก
ขึ้น! หรือเอาตัวเองเปนศูนยกลางมากขึ้น  และถึงแมวาจะไมมีผลจากการการศึกษาเชิงประจักษ ก็คงจะ
ไมเปนการสรุปที่เกินความจริงถาเราจะกลาววามีความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรม
บางประการที่คนในสังคมจํานวนหนึ่งเชื่อวามีผลกระทบดานลบ6 เชน การเขารวมการตอสูดวยกําลัง
อาวุธของปญญาชน นักศึกษา นักเรียน กับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) หลายระลอกใน
อดีต เหตุการณความไมสงบในภาคใตที่เปนอยูในปจจุบัน7 หรือแมกระทั่งการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของกลุมชนชั้นกลางและสูงหลายกลุมในชวงประมาณสองปที่ผานมา ซึ่งมีสวนที่ชักนําหรือเปดทางให
เกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 49 ขึ้น  รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นตางๆ ของกลุมชนชั้นกลางและสูง
จํานวนไมนอยในแนวที่วาความเห็น (หรือแมกระทั่งความเชื่อ) ของพวกตนควรคากับการรบัฟงมากกวา 
เน่ืองจากพวกเขาเปน “ปญญาชน” ผู “มีการศึกษา” “ไดรับรูขาวสาร” และ “รูเทาทัน” มากกวาชาว “รากหญา” 
ที่แมวาอาจมีจํานวนมากกวา และมีความเห็นที่เห็นตางออกไป  แตก็ไมจําเปนตองใหความสนใจกับ
เสียงของคนเหลานั้นมากนัก เพราะพวกเขาเปนกลุมชนที่ “ขาดความรู” และ “ไมรูจักผลประโยชนของ

                                             
6  แนนอนวา น่ันยอมหมายความวามีคนในสังคมอีกจํานวนหนึ่งเห็นวาเปนพฤติกรรมทางบวก (หรือบวกเปนบางสวน) ดวยเชนกัน  

ตัวอยางเชน หลายทานเชื่อวาการขยายตัวของ พคท. ในชนบททําใหภาครัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาชนบทและสนใจเสียงของชาว
ชนบทมากขึ้น หรือมีสวนชวยในการรักษาปาไมใหถูกทําลายเร็วเกินไป  ผูเขียนไมไดพยายามจะหาขอสรุปใดๆ ในเรื่องเหลาน้ี แต
ตองการชี้ใหเห็นวา “สังคม” ไมไดมีฉันทามติวาส่ิงน้ีเปนพฤติกรรมทางบวกหรือลบ 

7  แมวาจะไมมีหลักฐานที่ชัดเจน แตก็มีความเปนไปไดมากวากลุมผูกอการนาจะไดรับอิทธิพลจากการศึกษา (รวมทั้งการศึกษาดานศาสนา 
หรือแมแตการศึกษาจากตางประเทศ) ดวยเชนกัน 



วิโรจน  ณ ระนอง 7 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

ตนเอง” จนยอมขายสิทธ์ิขายเสียงของตน และมัก “ถูกหลอก”8 หรือ “ถูกมอมเมา” (หรือรายไปกวานั้น
คือ “เสพติด” นโยบาย “ประชานิยม” ไปเสียแลว) ฯลฯ  

บทความนี้ไมไดมีเปาหมายที่จะอภิปรายหลายประเด็นที่กลาวมาในยอหนากอนนี้  แตตองการ
ชี้วา การศึกษามีโอกาสที่จะนํามาซึ่งพฤติกรรมที่อาจสงผลกระทบดานลบ—อยางนอยก็ในมุมมองของ
คนจํานวนหนึ่งในสังคมไดเชนกัน  แตเน่ืองจาก ”สังคมไทย” ไมไดมีฉันทามติในเรื่องเหลานี้ และถึงจะมี 
เราก็คงไมมี “ความรู” พอที่จะบอกไดวาการศึกษาแคไหนถึงจะ “เพียงพอ” ที่จะทําใหเกิด “สังคมอุดม
ปญญา” (และ/หรือ “เมืองไทยนาอยู”) หรือแคไหนทําใหเราได “ปญญาชนบนเขาควาย” มาแทน และ
ถาศึกษาไปไดแคครึ่งทางหรือเพิ่มขึ้นเปนสองเทาจะทําใหไดผลลัพธที่ดีขึ้นหรือไม หรือในทางกลับกันจะ
ชวยลดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา (ซึ่งคงขึ้นกับวาในสายตาของใครอีก) ไดหรือไม  นัยเชิงนโยบายใน
สวนของผลกระทบภายนอกดานลบของการศึกษาจึงไมชัดเทากับนัยในสวนที่เปนผลมาผลกระทบ
ภายนอกดานบวกของการศึกษา 

ปญหาขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณ (incomplete information) และความลมเหลวของตลาดสินเชื่อ 

ปญหาขอมูลขาวสารที่ไมสมบูรณ (รวมไปถึง “ความไมแนนอน” uncertainty และ “ความเสีย่ง” 
risk ที่เกิดตามมา) เขามาเกี่ยวของกับเรื่องการศึกษาหลายประการ  ที่สําคัญประการหนึ่งไดแกปญหา
ความไมแนนอนของผลตอบแทนจากการลงทุนดานการศึกษา (return to education) ซึ่งมีอยูอยางนอย
สองสวนคือ 

• ความไมแนนอนวาผูเรียนจะเรียนไปไดถึงระดับใด 
• ความไมแนนอนของผลตอบแทนการลงทุนเมื่อเรียนไปถึงระดับที่กาํหนดเอาไว 
• ความเสี่ยงที่ผูกูเพ่ือการศึกษา (โดยไมมีหลักประกันอืน่) จะบิดพลิ้วสัญญาในอนาคต  

เม่ือคํานึงถึงความเสี่ยงทั้งสามประการ ประกอบกับระยะเวลาของการลงทุนเพื่อการศึกษา (ซึ่ง
มักจะมีชวงที่ยาวนานหลายปกอนที่ผูเรียนจะยังไมมีศักยภาพในการจายคืน) ทําใหตลาดสินเชื่อเพื่อ
การศึกษาในหลายประเทศไมคอยไดรบัความสนใจจากภาคเอกชน (เชน ธนาคารพาณชิย) มากนัก  
ทั้งๆ ที่มีผลการศึกษาจาํนวนไมนอยที่บงชี้วาการลงทุนเพื่อการศึกษาเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่
คอนขางสูง (เชน ตั้งแตรอยละ 8-10 ไปจนถึงรอยละ 169 ในประเทศที่พัฒนาแลว และบางครั้งสูงกวา

                                             
8  แมวาจะมีความเปนไปไดวา การศึกษาที่สูงขึ้นอาจจะมีสวนชวยใหคน “รูเทาทัน” ไดมากขึ้น และเสี่ยงกับการ “ถูกหลอก” นอยลง  แตก็
มีขอชวนสงสัยเชนกันวา ในสภาวการณที่อาจมีการตอสูทางการเมืองกันอยางซับซอนซอนเงื่อนนั้น กลุมชนชั้นกลาง/สูงทั้งหลายมี
ภูมิคุมกันและรูเทาทันจริงหรือไม  ดูตัวอยางขอสังเกตของผูเขียนใน Nantiya Tangwisutijit. “Four Months After the Coup: Democracy 
or political irresponsibility,” The Nation. January 19, 2005 และในบทความเรื่อง “ปญญาชนบนเขาควาย?” (มติชน 10 เมษายน 
2550 และบทความฉบับเต็มซ่ึงเปนบทความที่สองใน http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999661.html) ซ่ึงผูเขียน
เสนอวามีกลุมชนชั้นกลางและนักวิชาการ “ปญญาชน” จํานวนไมนอยที่ตกไปในกับดักความหลงผิดชนิดที่เรียกวา “false dilemma/dichotomy” 

9  ตัวอยางเชน ในงานวิจัยของ Ashenfelter, Orley & Krueger, Alan B, 1994. "Estimates of the Economic Returns to Schooling from 
a New Sample of Twins," American Economic Review, vol. 84(5), pages 1157-73, December. ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบจากฝาแฝด
เพื่อพยายามควบคุมตัวแปรอื่นๆ  และประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนดานการศึกษาไดสูงเปนสองเทาของการศึกษาอื่นๆ กอน
หนาน้ีในสหรัฐอเมริกา 
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น้ันในประเทศกําลังพัฒนา)  ดังน้ัน รัฐบาล (ซึ่งสามารถเฉลี่ยความเสี่ยงสําหรับคนจํานวนมาก และมี
อํานาจรัฐที่อาจนํามาบังคับสัญญาไดดีกวา เชน สามารถออกกฎหมายมากําหนดใหนายจางหักเงินเดือน
เหมือนกับภาษี ณ ทีจ่าย) จึงมีศักยภาพที่จะทําหนาที่เปนผูใหสินเชื่อดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาการใชธุรกิจเอกชน  แตทั้งน้ี ไมไดหมายความวาโครงการสินเชื่อภาครัฐจะมีประสทิธิภาพสูง
กวาเสมอไป (ตัวอยางเชน กองทุนกูยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีอัตราการชําระหนี้ทีค่อนขางต่ํา ซึ่ง
แมวาจะมีสาเหตหุลายประการ แตสวนหน่ึงอาจเปนเพราะผูกูจํานวนไมนอยเชื่อ (หรือเคยเชื่อ) วา
รัฐบาลจะไมกลาดําเนินคดีเหมือนกับธนาคารพาณิชย และคงไมใชกําลังหรืออทิธิพลบังคับเหมือนกับ
ผูใหกูนอกระบบบางราย  หรือเผลอๆ อาจจะยกหนีใ้หถาสามารถยื้อไมจายคืนเปนเวลาหลายๆ ป)  

โดยสรุปแลว ถึงแมวาการศึกษาจะมีความเปนสินคาเอกชนและเปนการลงทุนที่ประโยชนได
กลับไปสูผูเรียนหรือผูลงทุน (อาจจะเปนสวนใหญดวย)  แตการศึกษาก็นาจะมีผลกระทบภายนอกดาน
บวกที่อาจจะเปนขอสนับสนุนใหมีการอดุหนุนโดยภาครัฐ  และมปีญหาความไมสมบูรณของขอมูลและ
ตลาดสินเชื่อมากพอสมควรทีร่ัฐควรพิจารณาเขามาแทรกแซงในสวนนี้ดวย 

โจทยหลักขอท่ี 2: ผลลัพทท่ีไดจากกลไกตลาดใหผลที่พึงปรารถนาหรือไม 
นอกจากเหตุผลทางดานเศรษฐศาสตรในดานความลมเหลวของกลไกตลาดที่เปนขอสนับสนุน

ใหรัฐเขามาแทรกแซงตามโจทยขอแรกแลว  ยังมีเหตุผลอื่นทางดานเศรษฐศาสตรท่ีสนับสนุน (justify) 
การแทรกแซงของรัฐแมกระทั่งเมื่อกลไกตลาดอาจจะทํางานไดตามปกติ แตผลลัพธท่ีไดจากการ
ทํางานของกลไกตลาดไมเปนที่นาพอใจหรือ “พึงปรารถนา” สําหรับสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลลัพธที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตรการเมืองบางตัว (เชน การกระจายรายไดที่เหลื่อมล้ํากัน
อยางมาก หรือมีลักษณะชนชั้นวรรณะที่ปดกั้นการเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) ของคนจน จน
ทําใหเกิดสภาพที่คนจนมีแนวโนมที่จะ “จนดักดาน” ไปชั่วลูกชั่วหลานแบบที่ไมมีโอกาสลมืตาอาปากได)  
นอกจากนี้ ก็ยังมีผูคนอีกไมนอยในสังคมที่ไมสูจะพอใจผลลัพธที่เปนอยูในดานที่นอกเหนือเศรษฐกิจ  เชน 
ผูที่ตองการใหการศึกษามีบทบาทในดานการผลิตซ้ําทางดานอุดมการณ โดยทําหนาที่ “ส่ังสอน” และ 
“ปลูกฝง” คุณธรรม จริยธรรม หรือคําสอนทางศาสนาใหมากขึ้น  ซึ่งมีทั้งฝายที่เปนกระแสหลักในสังคม
ที่มักมีการกลาวอางอยูเนืองๆ วา ที่ “สังคมไทย” ประสบปญหาตางๆ มากข้ึน เพราะ “เด็กไทยสมัยนี้” 
ไมไดเรียนวิชาศีลธรรม (บางครั้งก็กลาวถึงวิชาหนาที่พลเมืองดวย)10 และฝายที่ไมใชกระแสหลัก (เชน 
กลุมผูกอการในจังหวัดชายแดนภาคใต) ซึ่งก็ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับศาสนา

                                             
10  ซ่ึงรัฐบาลนี้ (โดยกระทรวงศึกษาธิการ) ก็ไดตอบสนองโดยการเพิ่มเติมเน้ือหาหลักสูตรดานคุณธรรมจริยธรรมลงไปมากขึ้น 
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มากขึ้นเชนกัน11  และในกรณีของการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต เราจะพบวาทั้งสองฝาย (รวมทั้ง
ฝายที่ปกติแลวมักจะสนับสนุนใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรการศึกษาตอบสนองตอความ
ตองการของทองถ่ิน) ตางก็ตองการเปนผูกําหนดวาจะใหเด็กที่น่ันเรียนอะไรบาง12  

ในปจจุบัน หลายสังคมมคีวามเชื่อเรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษากับรายได (รวมไปถึงการ
เลื่อนชั้นทางสังคม หรือ social mobility) กันอยางกวางขวาง  แนวคิดเรื่องทรพัยากรมนษุย (Human 
Capital) ที่สามารถสั่งสมและเพิ่มพูนขึ้นมาจากการศึกษา (และการเรยีนรูโดยวิธีอื่นๆ) เปนแนวคิดที่
ไดรับความยอมรับโดยทั่วไป  นักเศรษฐศาสตรคนหนึ่งที่ศึกษาเรือ่งนี้มาเมื่อประมาณ 50 กวาปกอน 
(Theodore W. Schultz) ก็ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรหลังจากที่เริ่มมีการใหรางวัลนี้ไมนาน 

ปญหาที่สําคญัของการพึ่งกลไกตลาดในดานการศึกษา (นอกเหนือจากประเด็นดานความลมเหลว
ของกลไกตลาดที่ไดกลาวถึงในตอนทีแ่ลว) ก็คือ ถาการศึกษามีสวนที่สําคญัในการกําหนดรายได (และ
โอกาสการเลื่อนชั้นทางสังคม) และโอกาสทีจ่ะเขาถึงการศึกษา (โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบตลาด) 
ขึ้นกับรายไดของครัวเรือน (ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับ “ชนชั้น” ที่ครัวเรือนนั้นสังกัดอยูดวย) ดวยแลว  
การศึกษาก็จะกลายเปนกระบวนการหรอืเครื่องมือที่รกัษาความแตกตางทางชนชั้นไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
ดวย (intergenerational class preservation) เพราะถาประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิง่คนจนหรือชน
ชั้นลางคนยากจนมีปญหาในการเขาถึงการศึกษาแลว ก็จะกลายเปนอุปสรรคทีท่ําใหคนเหลานั้นไมมี
โอกาสที่เทาเทียมกัน (equal opportunity) ในการเลื่อนชั้นขึ้นมาเปนผูนําในสังคมเมื่อเทียบกับโอกาสของ
กลุมชนชั้นนําทางสังคม (elite)  ทําใหเกดิสภาพที่สังคมมี “คนจนดกัดาน” คูกับ “คนรวยไมเลิก” ไป
จนชั่วลูกชั่วหลานอยางไมมีที่ส้ินสุด  

นอกเหนือจากปญหาความไมเสมอภาคที่จะเกิดจากชองวางทางดานรายไดแลว ก็ยังมีชองวาง
ดานอื่นๆ อีกดวย  ตัวอยางเชน ถากลไกตลาดไมไดกระจายโอกาสเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพไปสูพ้ืนที่
ตางๆ (หรือคนที่มีถ่ินฐานเริ่มตนในพื้นที่ตางๆ)  รวมทั้งผลตอบแทนตอการศึกษา (ซึ่งยอมขึ้นกับ
ตลาดแรงงานในแตพ้ืนทีด่วย) ก็แตกตางกันตามพื้นทีด่วยแลว  กลไกตลาดก็จะนําไปสูโอกาสการเขาถึง
การศึกษาที่แตกตางกันตามพื้นที่อีกดวย13    
                                             
11  บทความนี้ไมไดมีวัตถุประสงคที่จะวิเคราะหประเด็นเหลาน้ี (ซ่ึงหลายกรณีไปไกลกวาเศรษฐศาสตรการเมือง และคงไมสามารถหาขอสรุป

ไดจากวิธีวิทยาทางวิชาการ) ผูเขียนขอเพียงตั้งขอสังเกตดวยความเห็นสวนตัวเพียงสั้นๆ วา ในชวงประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผานมาน้ี 
ประเทศไทยนาจะเปนประเทศหนึ่งที่ประชาชนทุกระดับจะไดยินไดฟงคําอบรมสั่งสอนจาก “ผูใหญ” “ผูทรงศีล” “ผูมากคุณธรรม” ไป
จนถึงผูที่มีชื่อเสียงและบารมีในวงการตางๆ ผานสื่อโทรทัศนและวิทยุอยูเปนประจํา  ถาผลลัพธที่ไดกลับไมเปนที่นาพอใจ (หรือกลายเปน
สถานการณที่ “แยลง” หรือ “เส่ือมลง” เหมือนกับที่คนจํานวนมากเชื่อ) ก็อาจจะถึงเวลาที่เราควรพิจารณาเปลี่ยนวิธีคิดที่ใชสูตรสําเร็จ
ในการแกปญหาเหลาน้ีดวยการวิธีเพิ่มเวลาและเนื้อหาที่จะไปอบรมพร่ําสอนนักเรียนและประชาชนคนไทยไดแลว  นอกจากนี้ เราก็
นาจะไดเห็นบทเรียนจากบางประเทศ เชน การปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน ซ่ึงนอกจากจะสรางปญหาและความทุกขทรมานใหกับคนจํานวน
มากแลว  เม่ือเวลาผานไป ก็ไมมีประจักษพยานใดๆ ทีแ่สดงใหเห็นอยางชดัเจนวาไดชวยทําใหสังคมจีนหรือคนรุนหลังมีคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดีกวา (หรือมีการคอรัปชั่นที่นอยกวา) สังคมอื่นแตอยางใด  ในทางกลับกัน เราจะเห็นประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ (โดยเฉพาะ
อเมริกา) แยกการศึกษากับศาสนาออกจากกันอยางชัดเจน 

12  บางฝายไปไกลถึงขนาดเผาโรงเรียน ทําราย/ฆาครู  
13  ในกรณีหลังน้ี บางครั้งไมเพียงแตกลไกตลาดจะกอใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงปรารถนาเทาน้ัน กลไกรัฐเองก็มีสวนขยายความไมเทาเทียม

ขึ้นมาดวย  ตัวอยางเชน การศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศพบวาคนรวยมีแนวโนมที่จะไดรับประโยชนจากการลงทุนดาน
การศึกษา (โดยเฉพาะอยางยิ่งอุดมศึกษา) ของรัฐมากกวาคนจน 
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การลดความยากจนดวยการศึกษา 

ความเชื่อตามแนวคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย (Human Capital) ที่เชื่อวาการศึกษาเปนการสั่งสม
ทรัพยากรมนษุย (หรือ “ทุนมนุษย” ซึ่งเปนแนวคิดใหมทีต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรคลาสสิกที่มักจะ
มองมนุษยในฐานะ “ผูใชแรงงาน (laborer)” ที่ขายแรงงาน (labor)14 ในขณะที่มองทุน (capital)” 
เฉพาะเครื่องจักรกล (machinery))  ซึ่งทําใหสามารถทํางานไดอยางมีผลิตภาพ (productivity) สูงขึ้น 
เปนเหตุใหไดรับคาตอบแทนสูงขึ้นตามไปดวย  ซึ่งถาแนวคิดนี้ถูกตอง เราก็สามารถลดความยากจนได
ดวยการลงทนุดานการศึกษากับคนจน เพ่ือส่ังสมและเพิ่มพูนทุนมนุษยของเขาจนทําใหมีผลติภาพและ
รายไดสูงขึ้นจนหลุดพนจากความยากจนในที่สุด 

ถึงแมวาแนวคิดเรื่องทรัพยากรมนษุย (และการสั่งสมทุนมนุษยดวยการศึกษา) จะเปนแนวคิด
ที่ไดรับความยอมรับกันอยางกวาง  แตก็มีปรากฏการณบางอยางที่กอใหเกิดความกังขากับบทบาทของ
การศึกษาเชนกัน  ตัวอยางเชน เราจะเห็นไดวาในอดีต ซึ่งมีคนทีไ่ดมีโอกาสเรียนหนังสือไมมากนักน้ัน 
ผูที่ไดศึกษาเลาเรียน (อาจรวมทั้งบวชเรียน) มาในจํานวนปที่เทียบไดกับมัธยมในปจจุบัน มักจะสามารถ
เอาดีทางราชการ (ซึ่งในอดีตถือเปนอาชีพที่มีรายไดดีทีเดียว)  ในยุคตอมาซึง่มีคนที่ไดมีโอกาสเรียน
มหาวทิยาลัยยังไมมากนักน้ัน เราก็ไดเห็นวาผูที่มี “ปริญญา” ก็สามารถไตเตาขึ้นไปรับตําแหนงที่สูงทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน  เม่ือเวลาผานไปอีกชวงหน่ึง ผูที่จะไดรับตําแหนงที่สําคัญในทางราชการมักจะ
ตองจบปริญญาโท ในขณะทีผู่บรหิารในภาคเอกชนกใ็หความสาํคัญกับปริญญาโทดานบรหิารธุรกจิ (MBA) 
มากขึ้น  และในชวงนั้น (ประมาณสิบถึงยี่สิบปกอนนี้) ธุรกิจตางๆ แทบจะไมสนใจรับผูที่จบปริญญาเอก
เลย แตในระยะหลังที่มีผูทีเ่รียนปริญญาเอกกันมากขึน้ ธุรกิจจํานวนไมนอย (ไปจนถึงพรรคการเมือง
ตางๆ) ก็หันมาเลือกคนทีจ่บปริญญาเอกไปรับตําแหนงที่สําคญั (หรือเปน “จุดขาย”) กันมากขึ้น   

ไมเพียงแตการจางงานในระดับบนใหความสําคญักับการศึกษาเพิ่มขึ้นเทานั้น การจางงานใน
ระดับลางก็มีแนวโนมที่จะตองการคนทีมี่วุฒิการศึกษา “ขั้นต่ํา” ที่สูงขึ้น  จากที่เคยรับคนงานที่มีวุฒิ
ประถมตนหรอืประถมปลาย ในปจจุบันหลายโรงงานก็ตองการรับผูที่จบมัธยมตนเปนอยางนอย 

คําอธิบายปรากฏการณทาํนองนี้ทางหนึ่งคือ ทั้งงานในภาคราชการและภาคธุรกิจมีความ
สลบัซับซอนและตองการคนที่มีความรูเพ่ิมขึ้น  ซึ่งก็คงมีสวนจริง  และผูที่เชื่อแนวคิดเรื่องการศึกษากับ
การสั่งสม “ทนุมนุษย” ก็มีหลักฐานเชิงประจักษที่มาอธิบายไดวา การที่คนไทยมกีารศึกษาและทุนมนุษย
เพ่ิมขึ้นอยางมากในชวงประมาณครึ่งศตวรรษที่ผานมานัน้ ไดมีสวนชวยในการยกฐานะของคนไทยสวนใหญ
ใหหลุดพนจากความยากจนได จนในระยะหลังน้ัน เหลือเพียงประชากรประมาณหนึ่งในสิบ (หรือไมเกิน
หน่ึงในหา) เทานั้นทีย่ังคงอยูในภาวะยากจน เทียบกบัในอดีตทีค่นสวนใหญของประเทศอยูใตเสนความ
ยากจน 

โดยทั่วไปแลว ในวงวิชาการนั้น นักวิชาการแทบทุกคนเชื่อโดยสุจรติใจ (หมายถึงไมใชเสแสรง
ทําเปนเชื่อเพราะมีผลประโยชนทับซอนในฐานะผูใหการศึกษา)15 วาการศึกษาเปนกิจกรรมที่มีประโยชน

                                             
14  หรือถายึดตามเศรษฐศาสตรแบบมากซ (Marxism) ก็จะเปน “กําลังแรงงาน หรือ Labor Power) 
15  แตก็ไมไดมีหลักประกันใดๆ วาความเชื่อที่สุจริตจะตองเปนความเชื่อที่ถูกตองเสมอไป 



วิโรจน  ณ ระนอง 11 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

กับทั้งปจเจกและสังคม  แตก็มีผูที่ตั้งขอสังเกตเชนกันวา บทบาทหนึ่งของการศึกษาคือเปนเครื่องสง
สัญญาณ (signal) ของคุณภาพของคนใหกับตลาดแรงงาน ในสถานการณที่ตลาดแรงงานมีขอมูลขาวสาร
ที่ไมสมบูรณ (imperfect/incomplete information) ซึ่งทําใหนายจางสวนใหญ (ที่มีปญหาในการจาํแนก 
ผูที่มาสมคัรงานออกจากกนั เพ่ือหาคนที่มีคณุสมบัตทิี่ตนตองการมากที่สุด) หนัมาใชระดับการศึกษา
เปนเครือ่งมอืในการคัดกรอง/คดัเลือก (screening device) ผูสมัครที่มีสติปญญาและ/หรือความสามารถ
สูงและต่ําออกจากกัน   นักเศรษฐศาสตรคนหนึ่งที่เริ่มนําเสนอทฤษฎีน้ีเม่ือประมาณ 30 กวาปกอน  
(A. Michael Spence) ก็เปนอีกผูหน่ึงทีไ่ดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรดวยผลงานในเรื่องนี้ในป 
2544 

ตามทฤษฎีน้ี ถาผลิตภาพในการทํางานขึ้นกับสติปญญาและความสามารถอื่นๆ ของตัวบุคคล 
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแตกอนที่จะไดรับการศึกษา (เชน สวนสําคัญอาจจะมาจากพนัธุกรรม 
และการเลีย้งดูในวัยเด็กตัง้แตกอนเขาโรงเรียน) ซึ่งถาเปนเชนนั้น แมกระทั่งในสังคมทีทุ่กคนไมไดรับ
การศึกษา (ในแบบที่เราคุนเคย) คนกลุมที่มีสตปิญญาและความสามารถสูงก็มีแนวโนมทีจ่ะประสบ
ความสําเรจ็ในหนาทีก่ารงานและมีรายไดสูงกวาอยูแลว   

ในสังคมทีมี่ระบบการศึกษา กลุมคนที่มีสติปญญาและความสามารถสูงสวนใหญก็มักจะเปน
กลุมที่มี “ตนทุน” ในดานการศึกษาต่าํกวา (เชน ใชเวลาและความพยายามนอยกวาในการเรียนรู เสีย
คาเรยีนพิเศษ/ติวนอยกวา รวมทั้งมีโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษา และอาจไดรับการ
เอาใจใสจากครูบาอาจารยมากกวา)  ดังน้ัน คนกลุมน้ีจึงมักจะเรียนไปสูงสุดเทาที่ระบบเปดโอกาสให  
ตัวอยางเชน เม่ือประมาณสามถึงส่ีทศวรรษกอน ซึ่งประเทศไทยมแีตมหาวทิยาลัยปดซึ่งจะสามารถรับ
นักศึกษาในแตละปประมาณรอยละ 2 ของจํานวนนักเรียนในรุนนั้นที่เริ่มเขาเรียนเขา ป.1 พรอมกัน 
(ซึ่งหมายความวาเด็กอีกรอยละ 98 ไมมีโอกาสเขาเรียนในระดับปริญญาตร!ี)  ผูที่จะเรียนจบปริญญาตรี
จึงถือไดวาเปนกลุม “หัวกะท”ิ ของสังคมที่สามารถใชใบปริญญาเปน “สัญญาณ” (หรือ “ใบเบิกทาง”) ที่
ส่ือใหกับนายจางในการเลอืกลูกจางที่มี “คุณภาพ” ไดโดยไมยากนัก 

แตในสามทศวรรษใหหลัง ซึ่งนักเรียนมากกวาหนึ่งในสี่ที่มีโอกาสเรียนในระดับปริญญาตรี (ใน
ขณะเดียวกัน เรามักจะไดยินเสียงบนเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี และบริษัทเอกชนจํานวน
ไมนอยที่มีอัตราเงินเดือนที่แตกตางกันสําหรับบัณฑิตปริญญาตรีสาขาเดียวกันที่จบจากมหาวิทยาลัยที่
ตางกัน) และมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม ไปจนถึงบัณฑิตที่ทํางานมาแลวนับสิบปและเริ่มขึ้นมาเปน
ผูบริหารในระดับตนหรือระดับกลางจํานวนไมนอยที่ตางก็ขวนขวายเพื่อเรียนตอปริญญาโทกันมากขึ้น 
และเราไดเห็นความเปลี่ยนแปลงในดานความคาดหวังของพอแมจํานวนไมนอยในปจจุบันที่ตั้งใจจะสง
ลูกเรียนถึงระดับปริญญาโทเปนอยางนอย (เทียบกับพอแมผูปกครองในอดีตที่สวนใหญมักตั้งเปาสูงสุด
ที่จะสงลูกเรียนจน “จบปริญญา”—ซึ่งหมายถึงปริญญาตรี--เทานั้น) 

ในขณะเดียวกัน การขยายการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว (รวมทั้ง
วิธีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะภาคพิเศษในหลายสถาบันของรัฐ) ก็กอใหเกิด
คําถามในเรื่องคุณภาพอยางกวางขวาง  (ทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชน)  และในภาพรวมก็มีคาํถามวา
การขยายการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีอยางรวดเร็วเชนนี้เปนการลงทุนในดานพัฒนาทรัพยากร



12 บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

มนุษยที่คุมคาสําหรับสังคม  หรือกลายเปนแคตนทุน (หรือ “ราคา”) ที่ทั้งปจเจกและสังคมจายเพียง
เพ่ือสงสัญญาณและสรางโอกาสการเลื่อนชั้นทั้งในทางการงานและทางสังคมของกลุมที่มีเศรษฐานะดี
เปนสวนใหญ  และถากรณีหลังเปนกรณีที่เกิดขึ้นเปนสวนใหญ ก็แสดงวารัฐกําลังมีบทบาทมากเกินไป
ในดานการจัดการศึกษาหรือไม16 

ในฐานะของผูที่เคยมีประสบการณสอนในขั้นบัณฑิตศกึษาอยูบาง ผูเขียนเชื่อวา เม่ือพิจารณา
จากพื้นฐานความรูเดิมของบัณฑิตเหลานี้ (โดยเฉพาะอยางยิง่ในยคุหลังทีก่ารศึกษาในระดับปริญญาตรี
ไดขยายออกไปมาก) พวกเขานาจะยังมีชองวางความรูที่นาจะทาํใหพวกเขาไดรบัประโยชนจากการมา
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศกึษาอยูไมนอย17 และมีบัณฑิตจาํนวนมากพอสมควรที่สนใจมาเรยีนเพื่อหา
ความรูจริงๆ  แนนอนวา คงมีบัณฑิตจาํนวนหนึ่งที่มาเรียนตอดวยเปาหมายหลักที่จะเสาะหา “ศักดิแ์ละ
สิทธ์ิ” ทีใ่บปริญญาอีกหน่ึงใบจะใหได โดยไมไดสนใจเรียนรูอยางจริงจัง และอาจจะมีบัณฑิตจาํนวนหนึ่ง
ซึ่งอาจมศีักยภาพต่าํเกินกวาที่จะไดรับประโยชนจากการศึกษาตอ หรือมีสถาบันการศึกษาบางแหงที่
อาจเปดสอนในระดับตางๆ โดยไมมีคณุภาพเพียงพอ (ซึ่งยอมเกิดความสูญเสียทั้งในดานคาใชจายและ
เวลาแกผูที่ตั้งใจมาเรียน)  แตเราไมมีขอมูลเชิงประจักษทีด่ีพอที่จะวดัขนาดของปญหาหรอืความสูญเสีย 
(หรือความสญูเปลา) ของสังคมที่เกิดขึน้จากกรณีเหลานี ้

แนนอนวา ถาบทบาทการเปนเครื่องส่ือสัญญาณ (signaling) ของการศึกษากลายมาเปนแรง
กระตุนที่สําคัญที่จูงใจใหเกิดการลงทุนดานการศึกษามากเกินไป ก็มีโอกาสทําใหการเรียนเพิ่มหรือการ
ขยายการศึกษาไดผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุน  แตในกรณน้ีี แมวาปจเจกทีล่งทนุอาจจะไดผลตอบแทน
กลับมาต่ํากวาตนทุนซึ่งตนเสียไป18 ก็ไมไดหมายความวารัฐควรไปอุดหนุนในสวนตางนั้นแตอยางใด  
เพราะความไมคุมคาของการลงทุนในกรณีน้ีเปนตัวบงชี้ในตัวเองวามีการขยายการศึกษามากเกินไป 
(ไมใชนอยเกินไปจนรัฐตองเขาไปอุดหนุน) และดวยเหตุผลนี้ ถาพิสูจนไดอยางชัดเจนวาหลักสูตรหรือ
โครงการใดเขาขายนี้ รัฐอาจมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตรในการเก็บภาษีจากการศึกษาในหลักสูตรเหลานี้
เสียดวยซ้ํา! 

อยางไรก็ตาม แมกระทั่งผูที่เชื่อวาการศึกษามีสวนที่เปนเครื่องส่ือสัญญาณ (signal) กับ
ตลาดแรงงานดวย ก็มักจะไมไดเชื่อวามีการศึกษาในระดับใดที่มีบทบาทในดานนีแ้ตอยางเดียว  เพราะ
ถาทฤษฎีนี้สามารถอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นไดจริง ก็ยอมแสดงวาสัญญาณที่การศึกษาสงให
ตลาดแรงงานเปนสัญญาณที่เชือ่ถือได! หมายความวากลุมที่มีสติปญญาและความสามารถสูงจะ
                                             
16  คําถามทํานองนี้ไมไดเกิดกับในระดับบัณฑิตศึกษาเทาน้ัน ตัวอยางเชน ศ.เมธี ครองแกว เชื่อวาประเทศไทยมีการขยายตัวดานการศึกษา

ในระดับปริญญาตรีมากเกินไป และมีนักเรียนที่เรียนในสายอาชีพนอยเกินไป (เก็บความจากอภิปรายในการการสัมมนาเรื่องกองทุน
กูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต หรือ ICL) 

17  ซ่ึงกรณีน้ีนาจะเปนจริงสําหรับบัณฑิตที่เรียนในสถาบันอื่นๆ ดวย 
18  เราไมมีประจักษพยานวามีกรณีทํานองนี้เกิดขึ้นมากนอยเพียงใด แตก็มีตัวอยางอยูไมนอยที่พอแมที่ลงทุนใหลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัย

เอกชน (รวมทั้งในกรณีที่ลงทุนสูงกวาน้ันในการสงลูกที่เขามหาวิทยาลัย “ดีๆ” ในเมืองไทยไมไดไปเรียนตางประเทศแทน) เพราะเห็น
ความสําคัญกับการที่ลูกควรไดเรียนจบปริญญาตรี  ทั้งๆ ที่เชื่อวาเงินเดือนที่ลูกจะไดเพิ่มขึ้นจากการเรยีนจบปริญญาตรีอาจจะไมคุมกับ
เงินที่ตองลงทุนเพิ่ม  ซ่ึงแมวากรณีทํานองนี้อาจเปนเพราะนอกจากพอแมจะมองการศึกษาเปนการลงทุนแลว ยังอาจมองการศึกษา 
(และอาจรวมถึง “ปริญญา”) ของลูกเปนสินคาบริโภค (consumption goods) ดวย จึงทําใหยินดีจายเงินเพิ่มเพื่อ “ซ้ือ” สินคาดังกลาว 
ถึงแมอาจจะเชื่อวาจะไดรับไมคุมกับการลงทุนก็ตาม 
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ประสบความสําเร็จในการศึกษามากกวาจริง และถาเราเชื่อวาหลักสูตรการศกึษานั้นมีองคประกอบที่
เปนประโยชนดวย ก็เปนไปไดมากวากลุมที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาไดเรียนรูบางสิ่งบางอยางที่
เปนประโยชนจากการศึกษาเชนกัน  ทําใหไมสามารถสรุปไดวาการศึกษาเหลานั้นไมมีประโยชนและ
ควรหาทางหามหรือจํากดัเสีย19     

ในทางกลับกัน ถาสัญญาณที่สงมาผดิเปนสวนใหญ เชนในกรณีที่ผูทีจ่บหลกัสูตรเหลานั้นมี
คุณสมบัตทิี่ไมไดตางไปจากผูที่ไมไดเรียน หลังจากทีเ่วลาผานไประยะหนึ่ง ตลาดแรงงานกจ็ะไมเชื่อถือ 
“สัญญาณ” ที่สงมาอีกตอไป  อยางไรก็ตาม ตลาดอาจจะไมไดเลิกเชื่อสัญญาณเหลานั้นโดยไมไดแยกแยะ 
(เชน ยังคงเชื่อสัญญาณจากสถาบันการศึกษาบางแหงที่มีชื่อเสียงยาวนาน แตจะไมคอยเชื่อสัญญาณจาก
สถาบันที่นายจางพบบัณฑติที่มีปญหาคณุภาพคอนขางบอย) แตระดับการศึกษาเทานั้นแตขึน้กับวา จบ
มาจากไหนดวย 

โดยสรุปแลว ทฤษฎีที่บอกวาการศึกษาถูกใชเปนสัญญาณและเครื่องมือในการคัดกรองคนจะมี
นัยวามีโอกาสที่เกิดการลงทนุในดานการศึกษา (ทั้งโดยปจเจกและสงัคม) สูงกวาที่ควรจะเปน จนอาจ
กอใหเกดิความสูญเปลาในบางกรณี  ซึ่งรัฐพึงระวงัและกํากับดูแลในการขยายการศึกษาในระดับสูง (ซึ่ง
รวมไปถึงในดานคุณภาพดวย)  แตแมกระทั่งในกรณีดงักลาว ทฤษฎน้ีีก็ไมไดพิสูจนวาการศึกษาในระดับสูง
เปนการลงทุนที่สูญเปลาแตอยางใด  และทฤษฎีน้ีนาจะมีนัยเชิงนโยบายตอการศึกษาในระดับตนไมมากนัก  

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีน้ีก็มีสวนในการตั้งคําถามถึงบทบาทของการศึกษาในการแกปญหาความ
ยากจน  ซึ่งปจจุบันเรายังไมมีผลการศกึษาเชิงประจกัษทีห่นักแนนพอที่จะชวยใหเราสรุปได20  (แมวา
หลายคนจะสามารถยกตัวอยางที่เปนกรณีเฉพาะหรือ anecdotal evidence มาสนับสนุนทฤษฎีน้ีอยู
บอยๆ) ขอมลูเชิงสํารวจที่เราพอมีอยูบางคือในตารางที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลการกระจายตัวของคนจนตาม
ระดับการศึกษาตางๆ ที่ไดจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic survey) ซึ่งบงชี้วา
สัดสวนของคนจนที่มีการศกึษาสูงกวา ป.4 และ ป.6 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในระหวางป 2529-2549 โดย
ในป 2529 มีเพียงรอยละ 21 ของคนจนที่มีการศกึษาสูงกวา ป.4 แตสัดสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
30 ในป 2549  และในทาํนองเดียวกัน สัดสวนของคนจนที่มีการศกึษาสูงกวา ป.6 ที่เคยอยูที่รอยละ 
4.4-4.6 ในป 2529 และ 2533 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 10-11 ในระหวางป 2545-2549  

 

                                             
19  ในทางกลับกัน ถาสัญญาณที่สงมาผิดเปนสวนใหญ เชนในกรณีที่ผูที่จบหลักสูตรเหลาน้ันมีคุณสมบัติที่ไมไดตางไปจากผูที่ไมไดเรียน 

หลังจากที่เวลาผานไประยะหนึ่ง ตลาดแรงงานก็จะไมเชื่อถือ “สัญญาณ” ที่สงมาอีกตอไป 
20  มีตัวอยางการศึกษาในตางประเทศที่พบวาบัณฑิตที่จบปริญญาตรีหรือนักเรียนที่จบมัธยมปลายมีรายไดสูงกวาคนที่เลิกเรียนเมื่อจบป 

3 หรือเกรด 11 (เทากับมัธยม 5 ของไทย) คอนขางมาก ซ่ึงความแตกตางไมนาจะเกิดจากความรูที่ตางกันเพียงปเดียว  อยางไรก็ตาม 
ก็มีขอโตแยง (แตก็สามารถมองเปนเหตุผลสนับสนุนทฤษฎีน้ีไดเชนกัน) ก็คือ คุณสมบัติที่นายจางตองการนั้นไมใชความรูอยางเดียว 
(หลายๆ งานตองการแคความรูเพียงสวนนอยจากที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย หรือหลายองคกรแทบจะตองฝกอบรมลูกจางของตนเอง
ใหม)  ซ่ึงโดยทั่วไปแลว คนที่สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไปจนจบการศึกษานาจะมีคุณสมบัติในดานตางๆ ที่นายจางตองการ (เชน 
ความสามารถในการเขากับเพื่อนรวมงาน การตอบสนองกับคําวิพาษวิจารณ การแกปญหาเฉพาะหนา การกําหนดลําดับความสําคัญ
ของปญหา ฯลฯ) มากกวากลุมที่เลิกเรียนกลางคัน (ถึงแมวาจะไมใชทุกรายก็ตาม)  
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4. บทบาทของรัฐในดานการอุดหนุนการศึกษา 

จากการวิเคราะหโจทยสองขอแรกในตอนที่แลว เรามีแนวโนมที่จะตอบวารัฐมีเหตุผลที่จะเขามา
แทรกแซงโดยการอุดหนุนการศึกษาซึ่งมีผลกระทบภายนอกในดานบวก และในการเปดโอกาสใหทุกคน
ไดเขาถึงการศึกษาเพื่อที่เปดโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมใหกับคนในทุกเศรษฐานะและในทุกพ้ืนที่
อยางทัดเทียมกัน    ซึ่งในทั้งสองกรณีน้ีบงชี้วารัฐควรเขามามีสวนในการอุดหนุนการศึกษา ซึ่งนําเรา
มาถึงโจทยขอที่ 3 คือ 

โจทยหลักขอท่ี 3: ถารัฐจะเขามามีบทบาทในดานการอุดหนนุ จะทําอยางไรจงึมีประสิทธภิาพ 
และสรางความเปนธรรมในสังคม 

คําถามเชิงนโยบายที่สําคัญคําถามหนึ่งที่ตามมาจากโจทยขอนี้คือ ควรมีนโยบายเรียนฟรีหรือไม 
และถามีควรฟรีถึงระดับใด  

ที่ผานมานโยบายเรียนฟรี 12 ป เปนนโยบายที่เปนที่ถกเถียงกันอยางมากนโยบายหนึ่ง (แมวา
จะเปนส่ิงที่ถูกกําหนดมาตั้งแตในรัฐธรรมนูญป 2540 ก็ตาม) และถึงแมวานโยบายเรียนฟรี 12 ปจะ
เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2546  แตในทางปฏิบัติจริงน้ัน การดําเนินมาตรการหรือโครงการเหลานี้ของ
รัฐยังมีความลักลั่น เชน รัฐบาลยังไมไดจัดสรรงบใหโรงเรียนเหลานี้อยางเพียงพอที่จะจัดการศึกษาฟรี
ไดจริง  และในทางพฤตินัยรัฐบาลเองก็ยอมรับขอเท็จจริงประการนี้ โดยอนุญาตใหโรงเรียนของรัฐ 
“ระดมทรัพยากร” เพ่ือมาสมทบกับเงินอุดหนุนจากงบประมาณได  ซึ่งในทางปฏิบัติน้ัน “การระดม
ทรัพยากร” ของโรงเรียนเหลานี้เปนการระดมมาจากผูปกครองเปนสวนใหญ และในบางกรณีจํานวน
ทรัพยากรที่ระดมเพิ่มจากผูปกครองนั้นมีจํานวนมากกวาคาบํารุงหรือคาเลาเรียนที่ผูปกครองเคยตอง
จายกอนหนาที่รัฐประกาศใชนโยบาย “เรียนฟรี” เสียดวยซ้ํา  ทําใหโดยภาพรวมแลวคาใชจายที่
ครัวเรือนตองจายสําหรับการศึกษาหลังจากที่มีโครงการเรียนฟรีแทบจะไมตางไปจากกอนที่มีโครงการ
แตอยางใด (ดูรูปที่ 1)21  ซึ่งเปนปญหาที่เปนที่ทราบกันอยางกวางขวาง (และคงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให
พรรคประชาธิปตยหันมานําเสนอนโยบาย “เรียนฟรี 12 ปตองฟรีจริงๆ” ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งน้ี)  
ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่จะจัดการศึกษาฟรี 12 ปใหไดจริงน้ัน จะตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากในปจจุบันมาก 
(ซึ่งเราจะกลับมาสูประเด็นนี้อีกครั้งหน่ึงในชวงทายของตอนนี้)    

 
 
 
 

                                             
21  และดูรายละเอียดการเปรียบเทียบคาใชจายดานการศึกษาของนักเรียนกลุมตางๆ ในชวงกอนมีนโยบายนี้ จากการสํารวจเด็กและเยาวชน

ในป 2545 กับขอมูลในชวงหลังท่ีมีการใชนโยบายนี้ผานมาไดหน่ึงป จากตารางที่ 3 ใน วิโรจน และคณะ 2549) 
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รูปที่ 1 คาใชจายดานการศึกษาของครัวเรือน (บาทตอเดือน และรอยละของคาใชจายรวม) 

0   

100   

200   

300   

บาทตอเดือน 43   58   56   74   101  136  169  243  277  248  248  257  266  

% คาใชจายรวม 19.3 20 16 15 16 17 15 17 21 19 20 20 19

24 29 31 33 35 37 39 41 42 43 44 45 47

 
ที่มา: วิโรจน และคณะ 2549 (ประมวลผลจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2524 2529 

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 และ 2547 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ)  
 
แตคําถามที่ไกลไปกวานั้น และนาจะมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันคือ ถานโยบายเรียนฟรี

สามารถดําเนินการไดตามที่มุงหวัง และสามารถชวยใหลูกคนจนไดเรียนจนจบมัธยมปลายกันทุก
คน แตในขณะเดียวกัน กลุมผูมีฐานะดีก็ถีบตัวขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือหันมาสงลูกหลานของตน
เรียนจนถึงปริญญาโทกันโดยสวนใหญ  เมื่อเปนเชนนี้แลว เราจะสามารถหวังพึ่งนโยบายเรียนฟรี
ในการสราง “โอกาสที่เทาเทียมกันดานการศึกษา” ไดจริงหรือไม  และถึงท่ีสุดแลว ถึงแมวาเราจะ
ผลักดันใหรัฐทุมเททรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อใหนโยบายเรียนฟรี 12 ปดําเนินการไดจริงๆ แลว 
นโยบายนี้จะชวยแกปญหาการกระจายรายไดของประเทศไทยในระยะยาวหรือชวยลดชองวาง
ทางสังคมที่เกิดจากความแตกตางดานการศึกษาใหเหลือนอยลงไดหรือไมเพียงใด 

แนนอนวา ในขณะที่เรายังมีอุปสรรคอีกมากมายในการหาเงินมาใหโครงการเรียนฟรี 12 ปให
เพียงพอ คงจะไมมีใคร (หรือแมแตพรรคการเมืองใด) ในขณะนี้ที่จะเสนอนโยบายใหเรียนฟรีไปจนถึง
ระดับปริญญาโท! และปญหาที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องบทบาทของการศึกษาที่เปนสัญญาณกับตลาดแรงงาน 
ก็ควรเปนขอเตือนใจสําหรับการขยายการลงทุนดานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือแมแตอุดมศึกษา 
เพ่ือไมใหเกิดสภาวการณปริญญาเฟอโดยความรูความสามารถของบัณฑิตแทบจะไมเพ่ิมขึ้นเลย  แตถา
เรายังตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมเปดที่เปดโอกาสใหคนที่มีสติปญญาและความสามารถไดมี
โอกาสใชส่ิงเหลานี้ไดเต็มศักยภาพของตัวเอง และใหคนจนที่มีความสามารถมีโอกาสเลื่อนชั้นทาง
สังคมขึ้นมาดวยความสามารถของตนดวย เราก็จะตองมีชองทางที่ทําใหการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาสามารถเขาถึงไดสําหรับทุกคนที่มีสติปญญาและความสามารถเพียงพอ โดยไม
ขึ้นกับเศรษฐานะของปจเจกแตละคน  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ 
คําตอบหนึ่งทีพ่ยายามแกปญหาขางตนก็คือการมีนโยบายเงินกูสําหรับการศึกษาขั้นสูง ซึ่งมีทัง้

กองทุนทีต่ั้งขึน้มาเพื่ออุดหนุนการศึกษาของคนจน (ไดแกกองทุนเงนิใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หรือ กยศ. 
ซึ่งเปนกองทุนเงินกูที่มีการอุดหนุนดอกเบี้ย โดยมีกลุมคนจนเปนกลุมเปาหมายหลัก และใหกูยืมในสวน
ที่เปนคาครองชีพนอกเหนอืจากคาเลาเรยีนดวย) และกองทนุเงนิใหกูยืมทีผู่กกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
ซึ่งเปดโอกาสใหทุกคนกูยืมในสวนที่เปนคาเลาเรยีน และจายเงินคนืพรอมกับการจายภาษี (ในลักษณะ
ที่คลายกับภาษีทีห่ัก ณ ที่จาย) ตามรายไดในอนาคต   

ในทางปฏิบัติน้ัน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ใหสิทธ์ิในการกูกบันักเรียนมัธยม
ปลายหรือนักศึกษา โดยเนนที่การใหคนจนกูไดทุกคน  และจะกูไดก็ตอเมื่อไดลงทะเบียนหรือมาเรยีน
แลว อีกทั้งหลายสถาบันมีการ “ปนสวน” (ration) เงินกู22  หรือไมอนุมัติเงินกูกับผูกูที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข  ทั้งน้ีเน่ืองจากในระยะหลงัมีความตองการกูมากกวาวงเงินที่สถานศึกษาไดรับ23  ทาํให
นักเรียนนักศกึษาทีห่วังพ่ึง กยศ. มีความเสี่ยงกับการไมไดรับเงินกู (หรือไดนอยกวาทีต่นจําเปนตองใช) 
คอนขางมาก และอาจจะทําใหโครงการนี้ชวยในดานโอกาสการศึกษาของคนจนไดไมเต็มที่ เพราะคนจน
จํานวนหนึ่งทีก่ลัวความเสี่ยงอาจจะไมกลาสมัครเขามาเรียนกอนแลวมาลุนกับ กยศ. ในภายหลัง24   

กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) (หรือที่เรียกตามแนวคิดที่ยืมมาจาก
ตางประเทศคือ ICL หรือ Income-contingent Loan) ซึ่งเปดโอกาสใหทุกคนกูยืมในสวนที่เปนคาเลาเรียน 
และจายเงินคืนกับกรมสรรพากรในลักษณะเดียวกับการจายภาษีในอัตรากาวหนาโดยผูกกับรายไดใน
อนาคต  ทั้งน้ีภายใตสมมุติฐานที่วาผลตอบแทนทางการศึกษานั้นจะคุมกับเงินที่ผูกูลงทุนไป  ขอเสนอ
ของโครงการนี้ มีความเชื่อมโยงกับขอเสนอที่ใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ดวยความเชื่อที่วาจะทําให
มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะพัฒนาไดดีขึ้น  แตก็คงจะทําใหคาเรียนแพงขึ้นดวย25 จึงเสนอใหนักศึกษาทุก
คนมีสิทธ์ิกูได   

                                             
22  จะเห็นไดวาวงเงินกูเฉลี่ยของผูกูรายใหมลดลงมาอยางตอเน่ืองในระหวาง ป 2539 -2545 จาก 27,594 เหลือ 10,440 บาทตอราย 

(ดูตารางที่ 4.6 ในสมเกียรติ และ อารียา 2550) 
23  ในทางกลับกัน บางสถาบันก็ปลอยเงินกูใหกับนักศึกษาที่มีรายไดสูงกวาเกณฑที่ กยศ. กําหนดเอาไว 
24  อีกทั้งในกระบวนการปลอยเงินกูของ กยศ. น้ัน นักศึกษาสวนใหญจะไดรับเงินเมื่อเรียนไปแลวเกือบหนึ่งภาคการศึกษา (ดูสมเกียรติ 

และ อารียา 2550) 
25  ทั้งน้ี กรอ. กําหนดวัตถุประสงคเอาไวส่ีขอดังตอไปนี้  

1)  เพื่อเพิ่มโอกาสกับผูเรียนที่มีศักยภาพ แตขาดแคลนทุนทรัพย ใหสามารถเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาได โดยไมมีอุปสรรคทาง
การเงิน 

2)  เพื่อเพิ่มทรัพยากรและปจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษาเขาสูระบบอุดมศึกษา 
 3)  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4)  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตไดตรงตามความตองการกําลังคนของประเทศ  

ซ่ึงเม่ืออานระหวางบรรทัด โดยเฉพาะวัตถุประสงคตั้งแตขอสองถึงส่ี (ประกอบกับเก็บความจากการอภิปรายเรื่องน้ีของ ศ.เมธี 
ครองแกว) ก็จะไดความตามที่สรุปมา  
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อยางไรก็ตาม การที่ กรอ. ยอมใหกูเฉพาะในสวนของคาเรยีน จึงอาจเปนอุปสรรคกับนักศึกษา
ที่มาจากครอบครวัทีจ่นมากๆ26  ซึ่งทางผูบรหิาร กรอ. ไดพยายามแกปญหานีโ้ดยตัง้กองทนุใหเปลาขึ้นมา
เพ่ือชวยเหลือนักเรียนกลุมยากจนที่เคยกู กยศ. มากอน โดยในปการศึกษา 2549 กองทุนใหเปลาไดให
เงินชวยเหลือนักเรยีน 76,000 คน คนละ 1,000 บาทตอเดอืน (หรือ 6,000 บาทตอหนึ่งภาคการศึกษา 
โดยคิดวาแตละปมีสองภาคการศึกษา)27  แตกองทุนนีไ้มไดใหความชวยเหลือกับผูกูที่เปนนักศกึษา 

แนวคิดหนึ่งที่อยูเบ้ืองหลังโครงการ กรอ. ของไทย  (ซึ่งรวมถึงสวนที่เชื่อมโยงกับการเสนอให
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ) ก็คือแนวคิดที่วาการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเปนสินคาเอกชนที่ผูเรียน 
(และครอบครัว) ควรรับผดิชอบคาใชจายเอง  แทนทีจ่ะพึ่งการอดุหนุนจากภาครัฐอยางที่เปนมาในอดตี 
ซึ่งไมนาเปนธรรมสาํหรับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือพิจารณาวานกัศกึษาสวนใหญในสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงของรัฐมาจากครอบครัวทีมี่ฐานะดีแทบทั้งส้ิน28   

ปญหาของโครงการแบบ กรอ. ก็คือ นอกจากจะไมไดเปดโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาสําหรับคน
ที่จนมากอยางเพียงพอแลว  ยังไมไดใหความสําคัญกับขอเท็จจริงที่วา ถึงแมวาลูกคนจนสวนหน่ึงจะมี
โอกาสเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา แตการที่นักศึกษาแตละคนตองรับภาระคาเลาเรียนที่เทากัน 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่คาเลาเรียนจะถูกปรับเพิ่มขึ้นใหสะทอนตนทุนที่แทจริงดวยแลว) 
พวกเขาก็จะจบปริญญาตรีออกมาพรอมกับภาระหนี้จํานวนมาก ในขณะที่ลูกคนรวยสามารถเรียนจบ
ปริญญาตรีหรือโทออกมาโดยไมมีหน้ีเลยนั้น  จะเปนมาตรการที่เพียงพอที่ชวยแกปญหาความยากจน
และการกระจายรายไดในระยะยาวหรือไม และถาผลลัพธของระบบนี้คือลูกคนจนที่ไดมีโอกาสไดเรียน
ตอในระดับอุดมศึกษาจะทําไดสําเร็จพรอมกับการแบกหนี้ติดตัวมาดวยจํานวนมากแลว สังคมไทยจะได
บัณฑิตกลุมน้ีที่จบออกมาแบบที่เราปรารถนา (คือเปนบัณฑิตมีจิตสาธารณะที่สนใจสวนรวมและมีจิตใจ
เสียสละเพื่อสังคมและกลุมคนจนและผูดอยโอกาส ฯลฯ) หรือไม   หรือวาเราจะไดบัณฑิตที่ตองให
ความสําคัญกับการแขงขันกันไขวควาหาเงินใหเร็วที่สุด ไมวาจะเพื่อปลดหนี้ที่ติดตัวมามากมาย หรือ
จากการที่คิดวาตนตองเริ่มตนชีวิตการทํางานในภาวะที่เสียเปรียบบัณฑิตคนอื่นๆ ที่มาจากกลุมประชากร
ที่มีฐานะดีกวาตน   

คําถามและขอสังเกตขางตนคงจะแสดงใหเห็นวา มาตรการสรางโอกาสทางการศึกษาที่พ่ึงแต
โครงการเงินกูลวนๆ ไมนาจะเปนวิธีที่ดพีอถารัฐยังหวังที่จะใชการศึกษาเปนกลไกลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม (เชน มีเปาหมายทีจ่ะนําไปสูความเทาเทยีม equality หรือความเปนธรรม equity หรือแมกระทั่ง
แคการมโีอกาสที่เทาเทียมกนัหรือ equal opportunity) รัฐคงตองอาศยัมาตรการอื่นที่นอกเหนือจาก
เงินกูมาใชแทน (หรือมารวมใชดวย) เพ่ือที่จะทาํใหภาระทางการเงิน (รวมหนี้ที่บัณฑิตตองแบกเมื่อ
เรียนจบ) ไมเปนอุปสรรคตอการตดัสินใจเรียนตอและ/หรือมาสงผลในการกําหนดแนวทางการดาํเนิน
                                             
26  แมกระท่ังในกรณีของ กยศ.  ซ่ึงผูกูสามารถกูในสวนของคาครองชีพไดในระดับหน่ึง  นักศึกษาที่กู กยศ. ก็มีแนวโนมที่จะตองทํางาน

ในชวงปดภาคเรียนสูงกวานักศึกษาทั่วไป  (สมเกียรติ และ อารียา 2550) ซ่ึงคนกลุมน้ีบางสวนอาจจะหมดโอกาสเรียนตอเพราะ
เกณฑของ กรอ.  

27  แตกองทุนน้ีดําเนินการไปไดภาคการศึกษาเดียว ก็ยุบเลิกไปพรอมกับ กรอ. และใหเด็กนักเรียนกลุมน้ีกลับมากูจาก กยศ. ใหม 
28  งานวิจัยดานการกระจายผลประโยชนจากการใชจายของรัฐ (benefit incidence) ในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศพบวาคนรวย

เปนกลุมท่ีไดรับประโยชนจากการใชจายดานการศึกษาของรัฐ (โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา) มากกวากลุมอื่นๆ  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

ชีวิตในอนาคตของคนจนทีมี่ความสามารถที่จะเรยีนในระดับอุดมศกึษาได  ซึ่งการที่จะทําเชนนั้นไดคง
จะตองมีระบบที่ตั้งราคาคาเลาเรียนที่ตางกันระหวางคนจนกับคนรวย29  หรืออีกนัยหนึ่งเปน
นโยบายที่ไมใชพึ่งพาเงินกู (loan policy) แตเพียงอยางเดียว หากตองมีองคประกอบที่เปน
ทุนการศึกษาหรือเงินใหเปลา (scholarship หรือ grant policy) ท่ีเปนระบบและเปนนโยบายที่
ใชสําหรับทุกคน (universal) รวมอยูดวย 

ในเรื่องนี้ เราสามารถเรียนรูจากตัวอยางจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกาซึ่งใชนโยบาย
รับสมัครนักศึกษาแบบ need blind admission (คือการเลือกรับนักศึกษาโดยไมสนใจวาผูสมัครแตละ
คนจะมีปญญาจายคาเลาเรียนมากนอยเพียงใด)30 และหลังจากที่ไดตัวผูสมัครแลว ก็จะมาพิจารณาอีก
ครั้งหน่ึงวาจะเรียกเก็บคาเลาเรียน (และคาใชจายอื่นๆ เชน หอพักและอาหาร) จากแตละคนเทาใด  ซึง่
ในสวนนี้มักจะใชวิธีตั้งราคาแบบ need based ซึ่งพิจารณาจากเศรษฐานะ (รวมทั้งปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 
เชน จํานวนพี่นองที่กําลังเรียนอยูในมหาวิทยาลัย) ซึ่งในที่สุดแลวมหาวิทยาลัยแตละแหงก็จะมีขอเสนอ 
วาจะเก็บคาใชจายจากนักศึกษาจํานวนเทาใดและเสนอใหนักศึกษากูจากแหลงตางๆ เปนจํานวนเทาใด 
(ซึ่งนักศึกษาอาจจะขอกูนอยกวาวงเงินที่มหาวิทยาลัยเสนอก็ได และนักศึกษาจํานวนไมนอยจะไดรับ
ขอเสนอที่แตกตางกันจากมหาวิทยาลัยตางๆ และจะเปนผูตัดสินใจเลือกวาจะรับขอเสนอของมหาวิทยาลัยใด)  
ที่สําคัญก็คือ วงเงินกู (และวงเงินที่มหาวิทยาลัยประเมินไวสําหรับใหนักศึกษาหางานทําเพื่อชวยเหลือ
ตัวเอง หรือที่เรียกวา work-study)31 ที่มหาวิทยาลัยเหลานี้เสนอใหนักศึกษาแตละคนจะมีจํานวนที่
ใกลเคียงกัน32  ดังน้ัน เราจะไมคอยพบสถานการณที่นักศึกษาที่ยากจนจบออกมาจากมหาวิทยาลัยเหลานี้
ดวยหนี้ทวมหัว หรือมีนักศึกษาที่ยากจนที่ตองทํางานเพื่อจายคาเลาเรียนจนไมเปนอันเรียน  นอกจากนี้ 
การตั้งราคาที่ต่ําสําหรับคนจนก็จะมีสวนชวยในการตัดสินใจเขาเรียนของนักศึกษาจากครอบครัวที่จน 
ซึ่งมีแนวโนมที่จะตีคาของเงินแตละบาทสูงกวาครอบครัวที่รวย และอาจจะไดรับผลตอบแทนจากการศึกษา
นอยกวาลูกหลานคนรวยดวย 

แนนอนวา วิธีการขางตนก็มีปญหาเชนกัน ประการแรก การที่จะเก็บคาเลาเรียนตามเศรษฐานะ
น้ันอาจมีปญหาเรื่องขอมูล (แตในกรณีน้ี วิธีที่ กยศ. ใชอยูในปจจุบันก็คงมีปญหาไมตางกันมากนัก) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยอาจไดขอมูลรายไดที่ครบถวนนอยกวาในประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประการที่สอง แมวาในกรณีที่เราปลอยใหมหาวิทยาลัยปรับอัตราคาเลาเรียนสําหรับใหสูงขึ้น วิธีน้ีก็ยัง
อาจทําใหรัฐมีภาระคาใชจายดานอุดมศึกษาที่สูงขึ้นกวาในปจจุบัน 

                                             
29  มีความเปนไปไดดวยวาผลตอบแทนจากการศึกษาของคนรวยก็สูงกวาคนจนดวย เพราะคนรวยมักมีเครือขายและลูทางการประกอบ

อาชีพที่มากกวาคนจน 
30  ที่จริงแลว ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย (ระบบ entrance) เดิมของไทยก็ถือไดวาเปนระบบ need blind admission ที่คัดเลือก

นักศึกษาโดยไมสนใจวาผูสมัครแตละคนจะมีปญญาจายคาเลาเรียนมากนอยเพียงใด  แตระบบ entrance ไมมีหลักประกันใหกับเด็กจน
ที่สอบไดวาจะสามารถเขาเรียนไดทุกคน  แตที่ผานมาปญหานี้ไมไดเปนประเด็นใหญในมหาวิทยาลัยของรัฐมากนัก เน่ืองจากคาเลา
เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งไวคอนขางต่ํา 

31  ซ่ึงมักมีการจํากัดเวลาที่นักศึกษาสามารถรับจางทํางานในมหาวิทยาลัยไมใหมากจนเกินไปดวย 
32  ยกเวนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่รวยมาก ที่จะจบออกมาโดยไมมีหน้ี เพราะมหาวิทยาลัยจะเก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษากลุมน้ีเต็ม

ราคา (ซ่ึงสวนใหญจะตกประมาณ 1.6 ลานบาทตอป) โดยไมอนุญาตใหกูจากเงินทุนของมหาวิทยาลัยหรือของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาของรัฐ 
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วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

โจทยยอยขอ 3.1 รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน? 
คําถามหนึ่งทีผู่เขียนถูกถามอยูบอยๆ กค็ือ ถาจะใหรฐับาลจัดใหมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ที่มีคณุภาพ และจัดการศึกษาที่เปดโอกาสอยางแทจริงสําหรับทุกคน รัฐบาลจะมีเงินพอหรือ? คาใชจาย
ในสองดานนีจ้ะไมไปเบียดบังคาใชจายดานอื่นๆ ของภาครฐั  (ซึง่ก็มีหลายดานที่ความสําคญัเชนกัน) 
จนไมเหลือหรือ?  โดยเฉพาะอยางยิง่ในสถานการณที่งบดานความมั่นคงกลับมามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วในระยะหลัง (และอาจจะเพิ่มขึ้นตอไปถาอํานาจทหารไดรับการเสริมจาก พ.ร.บ. ความมั่นคง ที่
ยังมีโอกาสที่ออกมาในชวงทายของ สนช. ชุดนี้ดวย) 

คําตอบที่ผูเขยีนมักจะตอบกลับไป ซึ่งเปนคําตอบในเชิงหลักการกค็ือ ส่ิงที่รัฐมีเหนือผูคนและ
องคกรอื่นๆ คืออํานาจรฐั  แตส่ิงทีร่ัฐไมเคยมีเลยคือเงิน  การใชจายจาก “งบ (ประมาณ)” ของรัฐลวน
แลวแตเปนเงินที่มาจาก (หรืองอกเงยขึ้นมาจาก) เงินภาษีของประชาชนเทานั้น33  ดังน้ัน ถึงแมขอจํากดั
ในดานงบประมาณของรัฐจะเปนขอจํากดัที่เปนความจริงในขณะใดขณะหนึ่งของรัฐบาลหนึ่ง แตไมได
เปนสัจจธรรมสัมบูรณทีจ่ะตองอยูคูสังคมไทยไปตลอดกาล 

แตแนนอนวา การที่จะเปลี่ยนแปลงขอจาํกัดประการนี้ยอมหมายความวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภาษีทีจ่ะทาํใหมีคนจํานวนหนึง่ (ถาไมใชทกุคน) ตองแบกรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้น  เพ่ือใหรฐัมี
เงินไปใชจายในโครงการเหลานี้มากขึ้น34 ซึ่งการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ยอมไมใชเรื่องงาย เพราะ
นอกจากจะไมคอยมีผูทีย่ินดจีายภาษีเพ่ิมแลว ยังมีคนไทยจํานวนมากที่ไมคอยไวเน้ือเชื่อใจกับการใชจาย
ของภาครัฐหรอืกับบริการของโครงการของรัฐ เพราะมีประสบการณดานลบกับพฤติกรรมของรัฐหรือกับ
โครงการเหลานี้มากอน ทําใหมีคนจํานวนมาก (โดยเฉพาะชนชั้นกลางถงึสูง) ตองการที่เก็บออม
เงินเอาไวซื้อบริการสาธารณสุขและการศึกษาดวยตนเอง มากกวายินดีจายภาษีเพิ่มใหรัฐไปพัฒนา
โครงการประเภท 30 บาท ประกันสังคม หรือโครงการเรียนฟรี   ในขณะเดียวกัน เม่ือพรรค
การเมืองตางๆ เสนอโครงการเหลานี้ ก็มักจะเสนอโครงการในลักษณะที่พยายามเอาใจผุมีสิทธิออกเสียง 
จึงมักเสนอแตดานประโยชนที่โครงการจะให โดยหลีกเลี่ยงการแตะประเด็นวาจะนําเงินจากไหนมาใช
กับโครงการเหลานี้  และในที่สุดก็มักจะดําเนินโครงการไปแบบครึ่งๆ กลางๆ เชน มีหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาทีค่นจํานวนมากไมเชื่อมั่นในบริการ และมีโครงการเรยีนฟรทีี่ไมฟรีจริง เปนตน35  

ถาสังคมไทยตองการทีจ่ะกาวขามใหพนกับนโยบายประชานิยมแบบฉาบฉวย (ที่พรรคการเมอืง
นําโครงการตางๆ มาหาเสียงเปนชิ้นๆ โดยไมตองสนใจตอบคาํถามวาจะหาเงินมาใชกับแตละโครงการ
อยางไร) มาสูนโยบายแบบสังคมประชาธิปไตย (social democrat) หรือรัฐสวัสดิการ (welfare state) 
แบบในยุโรปที่ยึดถือหลักสิทธิและความจําเปนพื้นฐานสําหรับประชาชนทุกคน (ไมใชแคมีโครงการ

                                             
33  ที่รายไปกวาน้ันคือ การที่รัฐจะใชจายแตละบาท ก็ตองเก็บภาษีจากประชาชนมากกวาหน่ึงบาท เพราะนอกจากรัฐจะมีตนทุนในการ

บริหารโครงการตางๆ แลว ยังมีคาใชจายในการเก็บภาษีอีกดวย  
34  ถาเราเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ก็จะพบวาโดยเฉลี่ยประชาชนในประเทศเหลาน้ันจายภาษีทั้งในจํานวนที่มากกวาคนไทย 

มาก ซ่ึงนอกจากจะเปนเพราะประชาชนในประเทศเหลาน้ันมีรายไดสูงกวาคนไทยแลว พวกเขายังจายภาษีในอัตราเฉลี่ยที่สูงกวาไทย
ดวย (ดูอัญชนา 2550 หนา 88) 

35  แตถาจะใหเปนธรรมกับพรรคการเมืองที่ผลักดันนโยบายเหลาน้ี ก็ควรตองระบุไวในที่น้ีดวยวาในอดีตมีพรรคการเมืองอีกมากตอมากที่
แทบจะไมเคยนําโครงการที่หาเสียงมาแปรเปนการปฏิบัติเลย  (ถึงแมวาอาจจะอางไดวาพวกเขามักจะอยูในรัฐบาลผสมก็ตาม) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

คุณภาพต่าํสําหรับคนจน) แลวไซร  เราก็จะตองตระหนักวาการทีร่ัฐจะทําหนาที่รับผดิชอบชวีิตของคน 
“จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” (ซึ่งปรบัมาจากแนวคิด “from cradle to grave”) ไดก็ตอเมื่อ “สังคม” 
สวนใหญมีฉันทามติทีย่ินยอมสละทรัพยากรที่เพียงพอใหภาครัฐนํามาเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข  ซึ่งถามองจาก
เศรษฐศาสตรการเมืองของไทยแลว ผูเขียนก็ยอมรับวายังมองไมเห็นโอกาสที่สังคมไทยจะบรรลุซึ่ง
ฉันทามติที่เปนที่ยอมรับของกลุมชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง (ซึ่งคงจะตองมีสวนในการรวมรับภาระ
คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นดวย) ไดในเร็ววัน  ดังน้ัน คงจะเปนเรื่องที่ชวยไมไดที่ “พวกเขา/เรา” จะตองมีชีวิตอยู
กับโครงการประชานิยมแบบฉาบฉวยที่พรรคการเมืองตางๆ จะรุมนํามาขายใหกบัประชาชนคนสวนใหญ
ของประเทศกนัตอไป  

5. บทบาทของรัฐในดานการจัดการศึกษา 

ในตอนที่ 3 และ 4 เราไดกลาวถึงเหตุผลที่รัฐควรเขามาแทรกแซงดานการศึกษา และแนวทาง
การอุดหนุนการศึกษาของรฐั  แตยังมีบทบาทอีกดานหนึ่งที่รัฐบาลในหลายประเทศมักจะเขามาเกี่ยวของ
กับการศึกษา คือเปนผูจัดการศึกษาและเปนเจาของสถานศึกษาเสียเอง ซึ่งนําเรามาถึงโจทยหลักขอที่ส่ี
ของเราคือ 

โจทยหลักขอท่ี 4: รัฐควรมีบทบาทในดานการจัดการศึกษาแคไหนอยางไรบาง 

คําถามแรกในเรื่องนีค้ือ รัฐควรจดัการศึกษาเองแคไหน ควรทาํโดยทัว่ไป หรอืควรดําเนินการเอง
เฉพาะในพื้นที่ที่เอกชนไมสนใจ (เชน ในพื้นที่ทุรกันดาร ในชนบท และในจังหวัดที่ยากจน) 

คําถามตอมาคือสถาบันการศึกษาของรัฐ (โดยเฉพาะอยางยิง่อุดมศึกษา และสายอาชีพ) ควร
ครอบคลุมทุกสาขาหรือเฉพาะสาขาที่เอกชนไมคอยสนใจ (เชน ประวัติศาสตร) และควรแยกการจัด
การศึกษาสาขาตางๆ แยกออกจากกันหรือไม (รวมไปถึงการตั้งราคาคาเรียนสําหรับสาขาที่ตลาด
ตองการมาก หรือสาขาที่มีตนทุนสูงใหสูงกวาสาขาอื่น หรือการอุดหนุนสาขาที่ตลาดมคีวามตองการ
นอย)    

คําถามที่สําคญัอีกขอคือการอยูในหรือออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ และนัยในดาน
ตางๆ ของนโยบายนี้ ซึ่งมีประเด็นที่ควรพิจารณาในหลายดาน ไมวาจะเปนดานประสิทธิภาพ (รวมทั้ง
การเสาะหา พัฒนา และรักษาบคุลากร)  ดานเปาหมายและวิธีการจัดการศึกษา (ซึ่งในปจจบัุนหลาย
สถาบันไดกลายเปน “หน่ึงมหาวทิยาลยั สองระบบ” ที่แบงแยกทั้งการศกึษาและรายไดจากการสอน 
“ภาคปกต”ิ และ “ภาคพิเศษ” ออกจากกนัอยางชัดเจน) ในดาน accountability (ทั้งกับสังคม นักศึกษา
อาจารย และเจาหนาที่) และนัยที่มีตอเสรีภาพทางวิชาการ  ซึ่งประเด็นเหลานี้มีความเชื่อมโยงกับ
ประเด็นเรื่องมาตรการกํากับดูแลจากภาครัฐ (ซึง่เม่ือพิจารณาวามหาวิทยาลัยเหลานี้ไดใชเงินลงทุน
ที่มาจากภาษอีากรของประชาชนจาํนวนมาก และมีโอกาสมากที่จะยังคงไดรับเงนิอุดหนุนจากรัฐตอไป 
รัฐก็ยอมมีสิทธิในการกาํหนดกฎกติกาตางๆ สําหรบัมหาวทิยาลยัเหลานี้มากกวามหาวิทยาลัยเอกชน
ทั่วไป)   



22 บทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

นอกจากนี้ ไมวามหาวิทยาลัยของรัฐจะออกนอกระบบหรือไม ก็มีคําถามเกีย่วกบัการหารายได
จากกจิกรรมที่ไมใชการศึกษา ไมวาจะเปนจากอสังหาริมทรัพย หรือจากการหาประโยชนอื่นๆ ซึ่งบาง
กรณีอาจจะเขาขายของผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)  ตัวอยางเชน ในขณะที่มหาวิทยาลยั
นาจะมีหนาทีดู่แลใหนักศึกษาไดมีนํ้าสะอาดดื่มในโรงอาหาร บางมหาวทิยาลยักลับผลิตน้ําดื่มใสขวด
พลาสติกชนิดใชแลวทิ้งออกมาขายเพื่อหารายไดแทน ซึ่งนอกจากจะเปนวิธีหากําไรที่อาจเขาขายของ
ผลประโยชนทับซอนแลว ยังนาจะซ้าํเตมิปญหาสิ่งแวดลอมใหเลวลงอีกดวย 
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