
คอลมัน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา”
ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2543

รัฐธรรมนูญกับนโยบายอัตราคาเลาเรียน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 43 วรรคแรก  มีบทบัญญัติวา
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะ

ตองจดัใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”

บทบญัญติัดังกลาวนี้  นอกจากกํ าหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเวลา 12 ป ที่รัฐจะ
ตองจดัใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพแลว  ยังกํ าหนดอยางชัดเจนวา  ตองไมเก็บคาใชจาย  ความขอนี้
ยอมมนียัส ําคญัวา รัฐจักตองไมเก็บคาเลาเรียนสํ าหรับการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยม
ศึกษา  ดวยเหตทุี่บทบัญญัติในเรื่องนี้อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3)  รัฐมิอาจ
หลกีเลีย่งในการใหสิทธิในการรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานชนิดไดเปลาของชนชาวไทยได

สิทธใินการรบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนระยะเวลา 12 ป โดยไมเสียคาใชจายปรากฏ 
ตอมาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังความในมาตรา 10 กฎมายฉบับนี้กํ าหนด
เงือ่นเวลาไววา  ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
มผีลบังคบัใช  รัฐบาลจักตองจัดสรรบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและ
อยางมีคุณภาพ (มาตรา 72)

กระทรวงศึกษาธกิาร  โดยกรมสามัญศึกษา  ดํ าริที่จะเลิกเก็บคาเลาเรียนในปการ
ศึกษา 2543  ในทนัทีที่ความดํ าริดังกลาวปรากฏเปนขาว  เสียงทักทวงจากผูบริหารโรงเรียนก็ดังขรม  
โดยเฉพาะอยางยิง่โรงเรียนขนาดใหญ  เนื่องเพราะคาเลาเรียน คาบํ ารุงการศึกษา และคาบริการอื่นๆ
เปนรายไดของโรงเรียน ซึ่งไมตองนํ าสงคลัง  รายไดเหลานี้รวมกับเงินบริจาคเปนทรัพยากรทางการเงิน
ที่สํ าคัญของโรงเรียน ลํ าพังแตงบประมาณแผนดินไมเพียงพอแกการเพิ่มพูนคุณภาพของบริการการ
ศึกษา

การก ําหนดใหประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมเสียคาใช
จาย  มผีลกระทบโดยตรงตอภาครัฐบาล  งบประมาณดานการศึกษาจะตองเพิ่มข้ึนอีกมาก  อยางนอย
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อีก 2-3 เทาของระดับที่เปนอยูในปจจุบัน  ในดานหนึ่ง รัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียน
รัฐบาลเพื่อชดเชยรายไดนอกงบประมาณที่ขาดหายไป มิฉะนั้นโรงเรียนรัฐบาลมิอาจธํ ารงการผลิต
บริการการศกึษาในปริมาณและคุณภาพระดับเดิมได  ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลตองขยายระบบโรงเรียน
เพือ่รองรับนกัเรยีนจากโรงเรียนเอกชน  หรือมิฉะนั้นก็ตองจายเงินอุดหนุนแกนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  
เพราะบดันีร้าษฎรมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมตองเสียคาใชจาย

การก ําหนดใหประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย  มีผล
กระทบตอโรงเรียนเอกชนโดยตรง แมวาโรงเรียนเอกชนจะมีชีวิตสืบตอมาได หากรัฐบาลเลือกใชวิธี
จายเงนิอดุหนนุแกนกัเรียนในโรงเรียนเอกชน กระนั้นก็ตาม หากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจายอยูในระดับ
ต่ํ ากวาคาเลาเรียนที่โรงเรียนเอกชนจัดเก็บ บรรดานักเรียนที่อยูในโรงเรียนเอกชนยอมเรียกรองขอเขา
โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งสรางแรงกดดันใหรัฐบาลตองขยายระบบโรงเรียน บทบาทของภาคเอกชนในการ
ผลิตบริการการศึกษายอมนอยลงในอนาคต

คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลจะตกตํ่ าลงในอนาคต หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบ
ประมาณชดเชยรายไดนอกงบประมาณที่ขาดหายไปอยางพอเพียง ในทันทีที่กรมสามัญศึกษาผลักดัน
เร่ืองนี ้ พรรคชาติไทยซึ่งยึดกุมการบริหารกระทรวงศึกษาธกิารออกมาเหยยีบเบรค  โดยอางวายังไมถึง
ก ําหนดเวลา บรรดาผูบริหารโรงเรียนรัฐบาลออกมาคัดคาน จนกรมสามัญศึกษาตองลาถอย โดยยอม
ใหโรงเรยีนรัฐบาลเก็บคาบํ ารุงและคาบริการบางประเภทได  รวมทั้งสามารถรับเงินบริจาคไดดวย

โรงเรยีนรัฐบาลมีแหลงรายไดสํ าคัญ 2 แหลง  ไดแก รายไดในงบประมาณ และรายได
นอกงบประมาณ  รายไดในงบประมาณมาจากงบประมาณแผนดิน  สวนรายไดนอกงบประมาณมี
อยางนอย 2 องคประกอบ  องคประกอบแรกก็คือ รายไดจากการ ‘ขาย’ บริการการศึกษา  อันไดแก  
คาเลาเรียน (คาหนวยกติ) คาอปุกรณการศึกษา คาบํ ารุงการศึกษา และคาบริการอื่นๆ   องคประกอบ
ทีส่องก็คือ เงินบริจาค

โรงเรียนรัฐบาลในเขตอํ าเภอที่ดอยความเจริญ รวมทั้งเขตอํ าเภอรอบนอกของ
กรุงเทพฯ ตองพึ่งพางบประมาณแผนดินเปนดานหลัก โดยที่รายไดนอกงบประมาณมีความสํ าคัญ
นอย โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะในเขตอํ าเภอรอบในของกรุงเทพฯ และอํ าเภอเมืองใน
จงัหวดัทีรุ่งเรอืงทางเศรษฐกิจ รายไดนอกงบประมาณมีความสํ าคัญมาก ในกรณีของบางโรงเรียน อาจ
สํ าคญัยิ่งกวางบประมาณแผนดินเสียอีก

โรงเรียนที่มีรายไดนอกงบประมาณในสัดสวนสูงอยูในฐานะที่จะนํ ารายไดเหลานั้นไป
ใชจายในการพัฒนาหองสมุด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สรางสระวายนํ้ า สนามกีฬา หรือโรง
ยิมเนเซียมได ความแตกตางดานทรัพยากรทางการเงินมีผลในการขยายความแตกตางดานคุณภาพ 
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ปมเงื่อนสํ าคัญอยูที่ศักยภาพในการระดมเงินบริจาค โรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถระดมเงินบริจาค
ได มากกวาโรงเรียนโดยทั่วไป สามารถใชจายในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ
(academic infrastructure) ได

การหามโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนและคาบํ ารุงการศึกษาตางๆมีผลกระทบตอ
ฐานะการเงินของโรงเรียนอยางสํ าคัญ โดยที่กระทบตอปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาอีก
ทอดหนึ่ง หากรัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณชดเชยรายไดนอกงบประมาณที่ขาดหายไป       
ขอหามดังกลาวนี้แทนที่จะลดทอนความแตกตางดานคุณภาพระหวางโรงเรียน อาจทํ าใหความ      
แตกตางดังกลาวนี้มีมากขึ้น

การไมเก็บคาเลาเรียนชวยลดภาระรายจายของประชาชนไมมากนัก เพราะโรงเรียน
รัฐบาลเกบ็คาเลาเรียนในอัตราตํ่ าอยูแลว  ในยามที่ประชาชนสงลูกหลานเขาโรงเรียน นอกจากตองมี
รายจายในรูปคาเลาเรียนและคาบํ ารุงการศึกษาตางๆแลว ยังตองมีรายจายในการซื้อแบบเรียน 
อุปกรณการศกึษา  และเครื่องแบบนักเรียน  รวมทั้งรายจายในการครองชีพ (คาอาหารกลางวัน คา   
เดนิทาง และคาทีพ่กั)  สํ าหรับนักเรียนที่อยูในวัยทํ างาน รายจายที่เปนตนทุนการศึกษาที่สํ าคัญที่สุด  
กคื็อ รายไดอันพึงไดหากออกไปทํ างานแทนการเปนนักเรียน (foregone earnings) ตนทุนประเภท
หลงันีเ้ปนตนทุนแอบแฝง (implicit cost)  ในขณะทีต่นทุนกลุมแรกเปนตนทุนชัดแจง (explicit cost)

การไมเก็บคาเลาเรียนมิไดชวยใหความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษามีมากขึ้น  
เพราะคาเลาเรียนมีความสํ าคัญนอยในโครงสรางรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการการศึกษา  ครอบครัว
ที่ยากจนอาจใหลูกหลานออกจากโรงเรียน เมื่อจบการศึกษาระดับประถมหรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน  เนือ่งจากตองการใหเขาสูตลาดแรงงานเพื่อหารายได  ดังนั้น มีเหตุผลนาเชื่อวา  การไมเก็บคาเลา
เรียน มไิดชวยใหอัตราการศึกษาตอเพิ่มข้ึน  ฐานะทางเศรษฐกิจตางหากที่กํ าหนดความตองการศึกษา
ตอ  การไมเกบ็คาเลาเรียนจึงมิไดเปนประโยชนแกกลุมประชาชนที่ยากจน หากแตเปนประโยชนแกชน     
ชัน้กลางและชนชั้นสูงในสังคม

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา นโยบายการไมเก็บคาเลาเรียนมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
สนับสนุนหรือไม ?

นโยบายการไมเก็บคาเลาเรียนมีนัยสํ าคัญวา  ผูรับบริการการศึกษาไมตองเสียคาเลา
เรียน โดยที่ภาระตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากร นโยบายดังกลาวนี้จะมีความชอบธรรมก็ตอเมื่อ
บริการการศกึษาใหประโยชนมิเฉพาะแตผูเรียน แตใหประโยชนแกสังคมโดยสวนรวมดวย  การประถม
ศึกษาใหประโยชนแกสังคมโดยปราศจากขอกังขา ผลการศึกษาวิจัยในประเทศตางๆลวนพบวา  อัตรา
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ผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการประถมศึกษา (Social Rate of Return) สูงกวาที่ผูเรียนไดรับ 
(Private Rate of Return)

ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งเปนบันไดไปสูระดับอุดมศึกษา  ผลตอบแทนที่ได
เปนผลตอบแทนสวนบุคคลมากกวาผลตอบแทนสังคม  การไมเก็บคาเลาเรียนสํ าหรับบริการการศึกษา
ระดบันีจ้งึมเีหตผุลสนับสนุนนอย โดยที่ขอสนับสนุนการไมจัดเก็บคาเลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ตนมีมากกวา
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