
บทบาทของรัฐในดานการศึกษา:

โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง 

วิโรจน  ณ ระนอง 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10 พฤศจิกายน 2550



ทําไมเราจึงสนใจบทบาทของการศึกษาในการแกไขปญหา

ความยากจน?

• มีมาตรการหลายประการที่อาจนํามาแกปญหาความยากจนแบบเฉพาะ

หนาได   
• แตในระยะยาว เชื่อกันวาการแกปญหาความยากจนตองอาศัยการศึกษา

มาสรางคนที่มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพและ

สามารถปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ดวย  
• นอกจากนี้ การที่รายไดมักมีความสัมพันธกับการศึกษา ยอมทําใหมี

โอกาสที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปรับปรุงการกระจายรายได

ของประเทศในระยะยาวอีกดวย 



ที่มาของบทความนี้

• ที่ผานมา นโยบายและมาตรการตางๆ ของรัฐในดานการศึกษาได
กอใหเกิดคําถามหลายประการ (เชน นโยบายเรียนฟรี 12 ป กองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ)

• แตการตั้งคําถามและตอบคําถามเหลานี้มักจะทําแบบแยกสวน ซึ่งมักจะ
ละเลยการมองภาพใหญ 

• ทําใหบางครั้งนําไปสูการเสนอแนวทางที่อาจแกปญหาในภาพยอยได 
แตก็เปนวิธีที่ขัดกับเปาหมายใหญ

– ตัวอยางเชน การดําเนินการนโยบายเรียนฟรี 12 ปโดยอนุญาตใหโรงเรียน 
“ระดมทรัพยากร” เอง ซึ่งชวยแกปญหาที่โรงเรียนสวนใหญไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอได

– แตก็เปนวิธีที่ขดักับเปาหมายใหญของนโยบายที่ตองการไมใหคาใชจายดาน
การศึกษากลายมาเปนอุปสรรคในการเขาถึงการศึกษาของเด็กไทย 



เปาหมาย

• บทความนี้พยายามจะมองภาพรวมโดยใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและ

เศรษฐศาสตรการเมืองมาเปนกรอบในการตั้งโจทยและเชื่อมโยงคําถาม

ตางๆ เขาดวยกัน  
• และในกรณีที่มีคําตอบ (หรือคําทํานาย) จากทฤษฎี และ/หรือ จาก

การศึกษาเชิงประจักษตางๆ  ก็จะพยายามนําเสนอประกอบกันไปดวย 



วิเคราะหบทบาทของรัฐกับการศึกษาจากโจทยหลักสี่ขอ 

• คําถามที่ 1: มีความลมเหลวของกลไกตลาดหรือไม
• คําถามที่ 2: ผลลัพทที่ไดจากกลไกตลาดใหผลที่พึงปรารถนา

หรือไม

• คําถามที่ 3: ถารัฐจะเขามามีบทบาทในดานการอุดหนนุ จะทํา
อยางไรจึงมีประสิทธิภาพ และสรางความเปนธรรมในสังคม

• คําถามที่ 4: รัฐควรมีบทบาทในดานการจัดการศึกษาในระดับ
ตางๆ แคไหนเพียงใด 



คําถามที่ 1: มีความลมเหลวของกลไกตลาดหรอืไม

• ความลมเหลวของกลไกตลาด (market failure) อาจเกิดไดใน
หลายกรณี  เชน  กรณีของสินคาสาธารณะ  การมีผลกระทบภายนอก 
(externality) การมีขอมูลขาวสารที่ไมครบถวน 
(incomplete information) ในรูปแบบตางๆ  และการไม
มีตลาดที่ครบถวน (incomplete market เชน ในกรณีที่ไมมี
ตลาดสินเชื่อ ตลาดประกันภัย และตลาดลวงหนา หรือในกรณีที่ตลาด
เหลานั้นมีขอจํากัดในการทํางาน)



คําถามที่ 1.1: การศึกษาเปนสินคาสาธารณะหรือไม
• ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร สินคาสาธารณะ (public goods) คือ

สินคาที่การบริโภคของบุคคลคนหนึ่งไมไดทําใหปริมาณและคุณภาพของสินคา
นั้นลดลงไป (ตัวอยางเชน สัญญาณโทรทัศน)

• คุณสมบัตินี้ทําใหกลไกตลาดมีขอจํากัดในการจัดสรรทรัพยากร เพราะเมื่อมีการ
ผลิตสินคาประเภทนี้ออกมาแลว ผูบริโภคทุกคนในพื้นที่นั้นสามารถบริโภคได 
โดยไมจําเปนตองสงสัญญาณบงบอกความตองการของตนเองออกมาใหตลาดรับรู 
– ซึ่งตางจากสินคาทั่วไปที่กลไกตลาดสามารถบังคับใหผูบริโภคสงสัญญาณ

ออกมาวามีความตองการหรือยินดีซื้อสินคา ณ ราคาที่จําหนายอยู (ไมเชนนั้น
ก็จะไมไดสินคากลับไปบริโภค!)

• รัฐจึงมักจะเขามามีบทบาทในการจัดหา ซื้อ หรือผลิตสินคาสาธารณะ
• แมวาความรูจะเปนสินคาสาธารณะ แตการศึกษาเปนสินคาเอกชนที่ผลประโยชน

กลับไปสูผูเรียนโดยสวนใหญ



คําถามที ่1.2: การศึกษามผีลกระทบภายนอกหรอืไม

• การศึกษามีผลกระทบภายนอกตอสังคม (ในสวนที่
ประโยชนหรือความเสียหายไมไดกลับคืนไปสูปจเจก

ทั้งหมดหรือไม)

–ถามี รัฐควรมีบทบาทอะไรหรือไม
• ผลกระทบภายนอกดานบวก

–สังคมอุดมปญญา? ใชสันติวิธใีนการแกปญหา
– เมืองไทยนาอยู?



คําถามที่ 1.2: การศึกษามผีลกระทบภายนอกหรอืไม
ผลกระทบภายนอกดานบวก

– ผลดานบวกไดกลบัคืนกับผูลงทุนทั้งหมดหรือไม

•  ถาใช ก็ไมถือวามีผลกระทบภายนอกที่รัฐควรเขาไปแทรกแซง
•  แตถามีสวนที่ไมใช รัฐอาจควรเขาไปมีบทบาท

–แตตองระวัง เพราะถากลไกตลาด (หรือความพอใจของผูบริโภค) จูงใจ
ใหเกิดการลงทุนดานการศึกษามากเกินไป ก็อาจทําใหผูลงทุนได
ผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุน แตไมไดหมายความวารัฐควรอุดหนุน

• แตแมกระทั่งในกรณีที่ผลดานบวกกลบัคืนกับผูลงทุนทั้งหมด แตถา
ตลาดสินเชื่อไมทํางาน รัฐก็อาจควรเขาไปมีสวนในโครงการกูยืม
เพื่อการศึกษา



คําถามที่ 1.2: การศึกษามผีลกระทบภายนอกหรอืไม
• ผลกระทบภายนอกดานลบ

แมวาจะไมใชประเด็นใหญเทา แตก็มีคําถาม/ขอกังขา ตัวอยางเชน
• การศึกษาสูงขึ้นทําใหคนเห็นแกตัวขึ้น? หรือเอาตัวเองเปน
ศูนยกลางมากขึ้น?

• การศึกษามีสวนสราง/พิทักษความแตกตางทางชนชั้นมากขึ้น?

–ชนชั้นสูง/กลาง/NGO ที่สวนใหญผานอุดมศึกษา จํานวนไมนอย 
ไมเชื่อใน “ประชาธิปไตย” หรือยอมรับเสียงสวนใหญ 

– เชื่อวาการที่ตนมี “ความรู” ยอมทําใหเสียงของตัวเองมีคุณคา
มากกวา และตนควรมสีวนในการตัดสินการเมืองของประเทศ
มากกวาชาว “รากหญา” ที่ “ขาดความรู” และ “ไมรูจัก
ผลประโยชนของตนเอง” ทําให “ถูกหลอกงาย” “ขายเสียง” ไป
จนถึง “เสพติดประชานิยม”



ผลกระทบภายนอกดานลบ (ตอ)
• การศึกษาอาจทําใหคนเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากขึ้น แตทําใหพวกเขา/เรา 

“รูจริง”?
– ถาใช ตองศึกษาแคไหนถงึจะมี “ภูมิปญญาพอเพียง” ถาศึกษาครึ่งๆ กลางๆ ชวยหรือไม

• มีความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมบางประการที่คนในสังคม

จํานวนหนึ่งเชื่อวามีผลกระทบดานลบ

– เชน การเขารวมการตอสูดวยกําลังอาวุธของปญญาชน นักศึกษา นักเรียน กับพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) หลายระลอกในอดีต

– เหตุการณความไมสงบในภาคใตที่เปนอยูในปจจบุนั สวนหนึง่ก็มาจากกลุมผูมีการศึกษา 
(ทัง้ในและนอกประเทศ)

– การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมชนชั้นกลางและสงูหลายกลุมในชวงประมาณสองปที่

ผานมา ซึง่มีสวนทีเ่กื้อหนุน/เปดทางใหเกิดรัฐประหาร (ซึง่อยางนอยมีบางฝายเชื่อวาเกิดผล
สทุธทิี่เปนลบสําหรับประเทศ)

– หลายคนที่เคยปกใจเชื่อวาตัวเองทําในสิง่ที่ถูก เปลี่ยนใจในเวลาตอมา



คําถามที่ 1.3: การศึกษามีปญหาขอมูลขาวสาร (incomplete 
information) ที่รัฐควรเขามาแทรกแซงหรือไม

–นายจางใชการศึกษาเปนเครื่องมือคัดเลือกคน 
(Signaling/Screening model) 

–ตลาดสินเชือ่ไมทํางานเพราะปญหาขอมูลขาวสารและความ

เสี่ยงที่ตามมาหรือไม

•  เงนิกูยืมเพื่อการศึกษา ภาครัฐอาจมีกลไกในการบังคับ
สัญญาที่เหนอืกวาเอกชนหรือไม

–เปนไปได แตไมแนเสมอไป (เชน ปญหาของ กยศ.)



บทบาทของรัฐในการแกปญหาความลมเหลวของกลไกตลาด

ในดานผลกระทบภายนอก

• อุดหนนุการศึกษาในกรณีที่มีผลกระทบภายนอกดานบวก

• ในสวนของผลกระทบดานลบนัน้ ยงัขาดทั้งฉันทามต ิและขาด
ความรูวาจะตองแทรกแซงแคไหน/อยางไร จึงจะทําใหคนใน
สังคมมี “ภูมิปญญาพอเพียง/เพียงพอ”

ในดานขอมลูขาวสารที่ไมสมบูรณ

• โครงการสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่ดําเนนิการโดยรัฐ/อํานาจรัฐ 



คําถามที ่2: ผลลัพทที่ไดจากกลไกตลาดใหผลที่
พึงปรารถนาหรอืไม

• ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital Theory) เชื่อวามี
ความเชื่อมโยงของรายไดกับการศึกษา (และการเลื่อนชั้นทางสังคม)

• ถาเปนเชนนั้นจริง และคนจนมีปญหาการขาดโอกาสในการศึกษา 
(เพราะเปน “ของแพง” สําหรับพวกเขา) ถาปลอยไปตามกลไกตลาด 
คนจนก็จะไมมีโอกาสที่จะเขยิบเลือ่นชั้นขึ้นมาได

• การศึกษาก็จะกลายเปนเครื่องมือรกัษาความแตกตางทางชนชั้นใหคงอยู

ไปชั่วลูกชั่วหลาน (มี “คนจนดักดาน” คูกับ “คนรวยไมเลิก”)
• นอกจากนี้ เอกชนจะไมสนใจไปเปดสถานศึกษาในพื้นที่หางไกลหรือ

พื้นที่ที่มีกําลังซื้อต่ํา 



• ดังนั้น ถาเรามีเปาหมายที่จะใหสังคมไทยมีความเสมอภาคมากขึ้น หรือ
มีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น (หรือมีโอกาสที่เทาเทียมกัน Equal 
opportunity ในการเลื่อนชั้นทางสังคม) ก็จะตองมีกลไกทีช่วยให
คนจนมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาตราบเทาทีศ่ักยภาพของเขาจะ
อํานวยโดยไมติดที่อุปสรรคดานการเงิน

• การศึกษาที่ผานมาพบวา กอนที่มีโครงการเรียนฟรี การเงินยังเปน
อุปสรรคในการเรียนตอมัธยมตนและมัธยมปลายของเด็กที่จน

• และอุปสรรคนี้นาจะไมเปลี่ยนไปมากนัก เพราะโครงการเรียนฟรีที่ผาน
มา ไมไดฟรีจริง







ผลกระทบ (marginal effect) ของคาใชจายดานการศึกษาตอโอกาสเรียนตอชั้น ม.1

ผลกระทบของคาใชจายดานการศึกษาระดับ
 ม.1 แบงตามชวงชั้นรายได
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ที่มา: วิโรจน และคณะ 2549 ประมาณการจากขอมูลการสํารวจเด็กและเยาวชน 2540 และ2545



ผลกระทบ (marginal effect) ของคาใชจายดานการศึกษาตอโอกาสเรียนตอชั้น ม.4

ผลกระทบของคาใชจายดานการศึกษาระดับ ม.4
 แบงตามชวงชั้นรายได
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ที่มา: วิโรจน และคณะ 2549 ประมาณการจากขอมูลการสํารวจเด็กและเยาวชน 2540 และ2545



ผลกระทบ (marginal effect) ของคาใชจายดานการศึกษาตอโอกาสเรียนตอ ปวช.1

ผลกระทบของคาใชจายดานการศึกษาระดับ ปวช.1
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ผลกระทบของคาใชจายดานการศึกษา (ตอ)

• หลังมีโครงการ “เรียนฟรี 12 ป” (เริ่มภาค 2 ป 46) คาใชจายโดย
เฉลี่ยของครัวเรือนไมไดลดลง 



เปรียบเทียบคาใชจายดานการศึกษาจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคม

ป 47 กับการสํารวจขอมูลเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนป 45 (หนวย: 
บาทตอคนตอป ในราคาคงที่ป 2545)

363841,453257339704,9006566521099,0051,126จํานวนตัวอยาง (คน)

23,85421,38812,63712,35518,99718,7779,3469,63915,68517,2886,8267,120

(1)+(2) คาใชจายรวม 

(ไมรวมคาพาหนะ

และเครื่องแตง

กาย)

10,2519,0798,3117,8859,4588,3006,4035,9837,6936,5934,5824,540(2) คาอาหารกลางวัน

13,60412,3084,3264,4719,54010,4772,9433,6567,99210,6951,9162,580

(1) คาเลาเรียน คา

หนังสือ
คาอุปกรณการ

เรียน
คาเรียนพิเศษ/

คาใชจายอื่นๆ

สํารวจ

เด็ก 45

SES 

47

สํารวจ
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4
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สํารวจ
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ปวช. เอกชนปวช. รัฐบาลมัธยมปลาย เอกชนมัธยมปลาย รัฐบาลมัธยมตน เอกชนมัธยมตน รัฐบาล



คาใชจายดานการศึกษาของครัวเรือน จากการสํารวจ 
SES (บาทตอเดอืน 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



คําถามที่ 2: ผลลัพททีไ่ดจากกลไกตลาดใหผลที่พึง
ปรารถนาหรอืไม (ตอ)

• เปาหมายที่ไมใชเศรษฐกิจ 

–  คุณธรรม จริยธรรม ศลีธรรม 
• ความเชื่อที่วาสิง่เหลานี้เสื่อมลง(?)เพราะมีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา หรือสอน

เรื่องเหลานี้ในโรงเรียน/มหาวิทยาลัยไมพอ

• ขอสงัเกต 1: เราอยูในประเทศที่มีการพร่ําสอนเรื่องคณุธรรม จริยธรรม ผานสื่อ
ตางๆ มากที่สุดในโลกประเทศหนึง่ ถาผลที่ไดคือ “สงัคมไทยยังเสื่อมลงทุกท”ี ก็ควร
ถึงเวลา “คิดใหม ทําใหม” กันไดแลว

• ขอสงัเกต 2: การปฏิวัติวัฒนธรรมในจนี ซึง่นอกจากจะสรางปญหาและความทุกข
ทรมานใหกับคนจาํนวนมากแลว  เมื่อเวลาผานไป ก็ไมมีประจักษพยานใดๆ ที่แสดง
ใหเห็นอยางชัดเจนวาไดชวยทําใหสงัคมจีนหรือคนรุนหลังมีคณุธรรมจริยธรรมที่
ดีกวา (หรือมีการคอรัปชั่นที่นอยกวา) สงัคมอื่น

• ขอสงัเกต 3: ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ (โดยเฉพาะอเมริกา) แยกการศึกษา
กับศาสนาออกจากกันอยางชัดเจน



• เปาหมายที่ไมใชเศรษฐกิจ (ตอ)

– การผลิตซ้ํา/แขงขันทางดานอุดมการณ เชน 
• การจัดการศึกษาในเขตสามจังหวัดภาคใต 

–แทบทุกฝาย (รวมทั้งฝายที่ปกติมักจะสนับสนุนใหหลักสูตร
การศึกษาตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น) ตองการกําหนด
วาจะใหเด็กจะเรียนอะไรบาง

–บางฝายไปไกลถึงการเผาโรงเรียน ทําราย/ฆาคร ู



การลดความยากจนดวยการศึกษา
• ทฤษฎีทุนมนุษย (human capital) เชื่อกันวาการศึกษาชวยสั่งสม

ทุนมนุษย  ซึ่งนาจะชวยใหคนมีผลิตภาพ (productivity) และ
รายไดสูงขึ้น การศึกษาที่จึงนาจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการแกปญหา
ความยากจน
– การที่คนไทยมกีารศึกษาเพิ่มขึ้นมากในชวงประมาณครึ่งศตวรรษที่ผานมา นาจะ

มีสวนชวยยกฐานะของคนไทยสวนใหญใหหลดุพนจากความยากจน จนในระยะ
หลังเหลือประชากรเพียงหนึ่งในสิบ (ถึงหนึ่งในหา) เทานั้นที่ยังคงอยูในภาวะ
ยากจน เทียบกับในอดีตที่คนสวนใหญของประเทศอยูใตเสนความยากจน

• ทฤษฎีทุนมนุษยไดรับความยอมรับอยางกวางขวาง แตก็มีขอกังขาเชนกัน
– ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา เรามีคนจนทีม่ีการศึกษาสูงขึ้น! (สัดสวนของคน

จนทีม่ีการศึกษาสูงขึ้นเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในระหวางป 2529-2549)
– แสดงวาการศึกษาที่เพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกิดจากการขยาย

การศึกษาภาคบังคับในระดับตน) อาจจะไมไดเพิ่มทุนมนุษยและชวยลดความ
ยากจนตามนัยของทฤษฎีทุนมนุษย



การกระจายตัวของคนจนตามระดับการศึกษา 
(ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม SES 2529-49)

10.210.010.78.44.64.4สูงกวา ป. 6

30.430.731.327.824.420.7สูงกวา ป. 4

100100100100100100รวม

0.00.10.00.10.20.4ไมทราบ

0.40.50.50.30.30.4สูงกวามัธยม

1.82.52.21.60.90.9มัธยม 4-6

8.06.87.96.43.12.7มัธยม 1-3

20.320.820.719.520.016.7ประถม 5-6

31.833.931.935.738.640.0ประถม 4

37.735.336.736.436.938.9ต่ํากวา ป.4

254925472545253925332529



ทฤษฎี บทบาทของการศึกษาที่เปนเครื่องมือสงสัญญาณ 
(signaling) และคัดกรอง (screening)

• ถาผลิตภาพ (productivity) ขึ้นกับสติปญญาและคุณสมบัติที่ติด
ตัวมาตั้งแตกอนเขาเรียนเปนสวนใหญ (เชน พันธุกรรม และการเลี้ยงดู
ในวัยเด็ก) แมกระทั่งในสังคมที่ทุกคนไมไดรับการศึกษา คนกลุมที่มี
สติปญญาและความสามารถสูงก็มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จใน

หนาที่การงานและมีรายไดสูงกวาอยูแลว 
• เมื่อเขามาในระบบการศึกษา กลุมคนที่มีสติปญญาและความสามารถสูง

มักจะมี “ตนทุน” ในดานการศึกษาต่ํากวา (เชน ใชเวลาและความ
พยายามนอยกวาในการเรียนรู เสียคาเรียนพิเศษ/ติวนอยกวา มีโอกาสที่
ไดรับการสนับสนุนดานทุนการศึกษาและจากครูบาอาจารยมากกวา)

คนกลุมนี้จึงมักจะเรียนสูงกวา (หรือสูงสุดเทาที่ระบบเปดโอกาสให)



• เมื่อสามถึงสี่ทศวรรษกอน ประเทศไทยมีแตมหาวิทยาลัยปดซึ่งจะสามารถรับ
นักศึกษาในแตละปประมาณรอยละ 2 ของนักเรียนรุนนั้นที่เริ่มเรียน ป.1  ผูที่
จบปริญญาตรีจึงถือไดวาเปนกลุม “หัวกะทิ” ของสังคมที่สามารถใชใบปริญญา
เปน “สัญญาณ” (หรือ “ใบเบิกทาง”) ที่สื่อใหกับนายจางในการเลือกลูกจางที่มี 
“คุณภาพ” ไดโดยไมยากนัก

• แตในปจจุบัน ที่นักเรียนหนึ่งในหามีโอกาสเรียนถึงปริญญาตรี เรามักไดยินเสียง
บนเรื่องคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี และตําแหนงบริหารมักตองการ ป.โท 

• นักศึกษา บัณฑิตจบใหม รวมทั้งผูบริหารในระดับตนหรือระดับกลางจํานวนมาก
ขวนขวายเพื่อเรียนตอปริญญาโทกันมากขึ้น 

• พอแมจํานวนไมนอยในปจจุบันที่ตั้งใจจะสงลูกเรียนถึงระดับปริญญาโทเปนอยาง
นอย (เทียบกับเปาหมายใหลูก “จบปริญญา(ตรี)” ในสมัยกอน)

• ธุรกิจเอกชน (และพรรคการเมือง!) สนใจคนจบปริญญาเอกกันมากขึ้น
• แมแตการจางงานในระดับลางก็มีแนวโนมที่จะตองการคนที่มีวุฒิการศึกษา “ขั้น

ต่ํา” ที่สูงขึ้น  จากที่เคยรับคนงานที่มีวุฒิประถมตนหรือประถมปลาย ปจจุบัน
หลายโรงงานก็ตองการรับผูที่จบมัธยมตนเปนอยางนอย



• คําอธิบายปรากฏการณทํานองนี้ทางหนึ่งคือ ทั้งงานในภาคราชการและ
ภาคธุรกิจมีความสลับซับซอนและตองการคนที่มีความรูเพิ่มขึ้น  ซึ่งคง
มีสวนจริง 

• แตถาการศึกษาถูกใชเปนสัญญาณอยางกวางขวาง ก็อาจจะชักนําใหทั้ง
ปจเจกและสถาบันการศึกษาลงทุนดานการศึกษามากเกินความจําเปน 
(และบางกรณีเปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนต่ํา)

– ในกรณีเหลานี้ รัฐจะตองระมัดระวัง และควบคุมคณุภาพ (ไมใชไปอุดหนุน
เพิ่มเพื่อใหผูเรียนมีความคุมกับการลงทุน)



คําถามที่ 3: ถารัฐจะเขามามีบทบาทอุดหนุนการศึกษา ทํา
อยางไรจึงมีประสิทธิภาพ และสรางความเปนธรรมในสังคม

คําถาม 3.1 ควรมีนโยบายเรียนฟรีหรือไม และถามี ควรฟรีถึงระดับไหน?
• ถานโยบายเรียนฟรีชวยใหลูกคนจนไดเรียนจนจบ ม.6 ขณะที่ลูกคนรวยจบ
ปริญญาโท จะแกปญหาการกระจายรายไดในระยะยาวไดแคไหนอยางไร?

• แตถาเรียนฟรีไดถึงระดับสูงโดยไมมีความสามารถพอ อาจจะสูญเปลาสําหรับ
สังคม? (เชน คนที่ไมมศีักยภาพใชเวลากับการเรียนมากเกินไปปริญญาเฟอโดย
ความรูความสามารถแทบไมเพิ่มขึ้น)

• การเรียนฟรีในระดับสูง (ซึ่งแพงกวาระดับตน) จึงไมนาเปนเปาหมายมากเทากับ
การมีระบบที่เปดโอกาสใหคนที่มีความสามารถมีโอกาสไดเรียนโดยไมมีอปุสรรค

ดานการเงิน

– ถึงแมวาวิธีนี้จะยังคงถูกกําหนดจากความไมเทาเทียมในการสั่งสมทนุมนุษยในอดีตก็ตาม 



คําถาม 3.2 นโยบายเงินกูสําหรบัการศกึษาขั้นสูง 
แกปญหาขางตนไดหรอืไมเพียงใด?

– โครงการเงินกูที่ผานมา แกปญหาไดหรือไม หรือมีปญหาอะไรบาง
• กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งเปาที่คนจน แตคนจนยังมีความเสี่ยงสูงเพราะ

–มีสิทธิ์กูเมื่อมาเรียนแลวเทานั้น 
–ไมใชกูไดทุกคน และหลายสถาบันมีการ “ปนสวน” เงินกูตอคน

• กองทุนกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) (ใชในป 49 แลวเลิกไป)
–ใหทุกคนกูได 
–ขอเสนอของโครงการนี้ ผูกไปกับขอเสนอใหมหาวิทยาลัยออกนอกระบบซึ่ง
คาดวาคาเรียนจะแพงขึ้น จึงเสนอใหทุกคนกูได

–แตคนจนจะจบมาดวยหนี้ที่คอนขางสูง เพราะในระบบนี้ทุกคนจายคาเรียน
เทากัน

– การพึ่งโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาลวนๆ จึงไมนาจะเปนวิธีที่ดีพอ?



• ถารัฐหวังใชการศึกษาเปนกลไกลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เชน มีเปาหมายที่จะ
นําไปสู Equality, Equity หรือกระทั่งแค Equal 
opportunity ก็คงตองมีมาตรการอื่นที่นอกเหนือจากเงินกู เพื่อทําใหภาระ
ทางการเงิน (รวมหนี้ที่บัณฑิตตองแบกเมื่อเรียนจบ) ไมเปนอุปสรรคตอการ
ตัดสินใจเรียนตอของคนจนที่มีความสามารถเรียนได เชน
– การตั้งราคาที่ตางกันระหวางคนจนกับคนรวย (ควรมีนโยบายทุนการศึกษา 

Grant Policy ที่ universal ดวย ไมใชแคนโยบายเงินกูหรือ 
loan policy)

– ตัวอยางจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ที่ใช need blind 
admission และเก็บคาเรียนตามเศรษฐานะ (need-based 
charge policy)
• วิธีนี้อาจมีปญหาเรื่องขอมลูรายได แตวิธีเดิม (เชน กยศ.) ก็มีปญหาไม
แพกัน

• แตอาจมีคาใชจายสูงขึ้น 



โจทยยอยขอ 3.3 รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหน?
• คําถามหนึ่งที่ถูกถามอยูบอยๆ คือ ถาจะใหรัฐบาลจัดใหมีหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาที่มีคุณภาพ และจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหทุกคน
เขาถึงไดอยางแทจริง รัฐบาลจะมีเงินพอหรือ?

• คาใชจายในสองดานนี้จะไมไปเบียดบังคาใชจายดานอื่นๆ ของภาครัฐ  
(ซึ่งก็มีหลายดานที่ความสําคัญเชนกนั) จนไมเหลือหรือ?
– โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่งบดานความมั่นคงกลับมามี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะหลัง (และอาจจะเพิ่มขึ้นตอไป
ถาอํานาจทหารไดรับการเสริมจาก พ.ร.บ. ความมั่นคง ที่มีทีทาวา
จะผาน สนช. ชุดนี้)



คําตอบอยูที่ “สังคมไทย”
• สิ่งที่ “รัฐ” มีคอือํานาจรัฐ  แตสิ่งที่รัฐไมเคยมีเลยคือเงิน  

– การใชจายจาก “งบ(ประมาณ)” ของรัฐลวนแลวแตเปนเงินที่มาจากภาษีของ
ประชาชนทั้งสิ้น

– ดังนั้น ถึงแมขอจํากัดในดานงบประมาณของรัฐจะเปนขอจํากัดที่เปนความ
จริงในขณะใดขณะหนึ่งของรัฐบาลหนึ่ง แตไมไดหมายความวางบประมาณ
ของรัฐจะตองคงเดิม (หรือเพิ่มปละ x%) ไปตลอด

• แนนอนวา การที่จะเปลี่ยนแปลงขอจํากัดประการนี้ยอมหมายความวาจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีที่จะทําใหมีคนจํานวนหนึ่ง (ถาไมใชทุกคน) ตองแบก
รับภาระภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อใหรัฐมีเงินไปใชจายในโครงการเหลานี้มากขึ้น

• ถาเราเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ก็จะพบวาโดยเฉลี่ยประชาชนใน
ประเทศเหลานั้นจายภาษีในจํานวนที่มากกวาคนไทยมาก ซึ่งนอกจากจะเปนเพราะ
ประชาชนในประเทศเหลานั้นมีรายไดสูงกวาคนไทยแลว พวกเขายังจายภาษีใน
อัตราเฉลี่ยที่สูงกวาไทยดวย





• แตการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมากไมใชเรื่องงาย เพราะนอกจากจะไมคอยมีผูที่ยินดีจาย
ภาษีเพิ่มแลว ยังมีคนไทยจํานวนมากที่ไมคอยไวเนื้อเชื่อใจกับการใชจายของ
ภาครัฐหรือกับบริการของโครงการของรัฐ เพราะมีประสบการณดานลบกับ
พฤติกรรมของรัฐหรือกับโครงการเหลานี้มากอน 

• ทําใหมีคนจํานวนมาก (โดยเฉพาะชนชั้นกลางถึงสูง) ตองการที่เก็บออมเงินเอาไว
ซื้อบริการสาธารณสุขและการศกึษาดวยตนเอง มากกวายินดีจายภาษีเพิ่มใหรฐัไป
พัฒนาโครงการประเภท 30 บาท ประกันสังคม หรือโครงการเรียนฟรี   

• ในขณะเดียวกัน เมื่อพรรคการเมืองตางๆ เสนอโครงการเหลานี้ ก็มักจะเสนอ
โครงการในลักษณะที่พยายามเอาใจผูมีสิทธิออกเสียง จึงมักเสนอแตดาน
ประโยชนที่โครงการจะให โดยหลีกเลี่ยงการแตะประเด็นวาจะนําเงินจากไหนมา
ใชกับโครงการเหลานี้  และ

• ในที่สุดก็ดําเนินโครงการไปแบบครึ่งๆ กลางๆ เชน มีหลักประกันสุขภาพถวน
หนาที่คนจํานวนมากไมเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการ และมีโครงการเรียนฟรีที่ไม
ฟรีจริง
– แตก็อาจถือไดวากาวหนากวาในอดีตที่มีพรรคการเมืองอีกมากตอมากทีแ่ทบจะไมเคยนํา

โครงการที่หาเสียงมาแปรเปนการปฏิบัติเลย (ถึงแมวาอาจจะอางไดวาพวกเขามักจะอยูใน
รัฐบาลผสมก็ตาม)



รัฐสวัสดิการหรือประชานิยม?
• ถาสังคมไทยตองการที่จะกาวขามใหพนกับนโยบายประชานิยมแบบฉาบฉวย (ที่

พรรคการเมืองนําโครงการตางๆ มาหาเสียงเปนชิ้นๆ โดยไมตองสนใจตอบ
คําถามวาจะหาเงินมาใชกับแตละโครงการอยางไร) มาสูนโยบายแบบสังคม
ประชาธิปไตย (social democrat) หรือรัฐสวัสดิการ (welfare 
state) แบบในยุโรปที่ยึดถือหลักสิทธิและความจําเปนพื้นฐานสําหรับ
ประชาชนทุกคน (ไมใชแคมีโครงการคุณภาพต่ําสําหรับคนจน) แลวไซร  เราก็
จะตองตระหนักวาการที่รัฐจะทําหนาที่รับผิดชอบชีวิตของคน “จากครรภมารดา
ถึงเชิงตะกอน” ไดก็ตอเมื่อ “สังคม” สวนใหญมีฉันทามติที่ยินยอมสละทรัพยากร
ที่เพียงพอใหภาครัฐนํามาเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข  

• ซึ่งถามองจากเศรษฐศาสตรการเมืองของไทยแลว ผูเขียนก็ยังมองไมเห็นโอกาสที่
สังคมไทยจะบรรลุซึ่งฉันทามติที่เปนที่ยอมรับของกลุมชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 
(ซึ่งคงจะตองมีสวนในการรวมรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดวย) ไดในเร็ววัน  

• แตถาเปนเชนนั้น ก็คงจะเปนเรื่องที่ชวยไมไดที่ “พวกเขา/เรา” จะตองมีชีวิตอยู
กับโครงการประชานิยมแบบฉาบฉวยที่พรรคการเมืองตางๆ จะรุมนํามาขายใหกับ
ประชาชนคนสวนใหญของประเทศกันตอไป 



คําถามที่ 4: บทบาทในดานการจัดการศึกษาของรัฐ

• รัฐควรจัดการศึกษาเองแคไหน

– เฉพาะในที่ที่เอกชนไมสนใจ (เชน ในที่ทุรกันดาร)?
– เฉพาะในสาขาที่เอกชนไมสนใจ?

• ควรแยกการจัดการศึกษาสาขาตางๆ ออกจากกันหรือไม 
• รร./มหาวิทยาลัยรัฐจะกลายเปนสถาบันชั้นสอง?

–การอยูใน/ออกนอกระบบ และนัยของนโยบายนี้



การออกนอกระบบ
• ประสิทธิภาพ

– การรักษา พัฒนาบคุลากร
• เปาหมายการจัดการศึกษา 

– ปจจบุนั เปน หนึง่มหาวิทยาลัย สองระบบ?
– การหาประโยชนที่อาจมีผลประโยชนทบัซอน เชน ผลิตน้ําดื่มใสขวดพลาสติกออกมาขาย 

แทนการจัดหาน้ําสะอาด

• Accountability (กับทั้งสังคม นศ. อจ. จนท.)
– ลดลงหรือเปลา

– นัยตอเสรีภาพทางวิชาการ

• การกํากับดูแล (เชนเดียวกับ เมื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจ)
– ความเปนธรรมในการรับนกัศึกษา

• การหารายไดที่นอกเหนือจากการศึกษา



ขอบคุณทุกทาน
• “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)
• "เมื่อกอนไมมีนโยบายเรียนฟรี คาเทอมลูกถูกเก็บครัง้เดียวจบ ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 

12 ป แตฟรีไมจริง หลอกลวง ไมรูวาฟรีอะไร เพราะโรงเรียนเก็บจุกจิก แถมบงัคบัใหซื้อทัง้
หนังสือและสมุดจากโรงเรียน คาเรียนเสริมครูก็มัดมือชก ไมเรียนก็ไมได เราคนทํานาหาเชากินค่ํา 
ไมมีความรูพอที่จะสอนลูกได ตองกูเงนิ 2 หมื่นบาท เพื่อใหลูกไดเรียนหนงัสือ"

--คําบอกเลาของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนแหงหนึง่ใน 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?”








