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วิวาทะวาดวยการศึกษาภาคบังคับ

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธ

           วิวาทะวาดวยการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) ซึ่งเริ่มตนเมื่อ 
กวาสามทศวรรษที่แลว เมื่อนายพอล กูดแมน (Paul Goodman) เขียนหนังสือเร่ือง Compulsory 
Miseducation (1961) กลับมาเปนประเด็นแหงการโตเถียงอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยในชวงเวลา
ประมาณครึ่งทศวรรษที่ผานมานี้ เมื่อมีความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป 
เปน 9 ป จนในที่สุดกลายมาเปนนโยบายหลักของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
           ความตองการขยายการศึกษาภาคบังคับโดยพื้นฐานแลวเปนความตองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนองภาคธุรกิจเอกชน ตามเศรษฐทรรศนดังกลาวนี้ การศึกษา 
มีสภาพเสมือนหนึ่ง`ทุนมนุษย'(human capital) อันเปนมรรคที่จะนํ ามาซึ่งการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในบ้ันปลาย
           เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ  2538 ที่ผ านมา ผู อํ านวยการฝายการพัฒนา 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได ออกมาตอกยํ้ า
เศรษฐทรรศนขางตนนี้ ดวยการกลาววา การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ปนั้น 
ไมเปนการเพียงพอ หากรัฐบาลไมทุมการลงทุนในการจัดการมัธยมศึกษา รวมตลอดจนการชักจูง
ใหนักเรียนที่จบประถมศึกษา ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลุกเราความ
สนใจในการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแลว การขาดแคลนนักวิทยาศาสตรจะกลายเปน
ปญหารุนแรงเสียยิ่งกวาการขาดแคลนวิศวกรในอนาคต (The Nation, February 15, 1995)

           นโยบายการศึกษาภาคบังคับมีนัยสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ  คือ
           ประการแรก การบังคับใหประชาชนเรียนหนังสือเปนการลิดรอนเสรีภาพในการ
เลือกของประชาราษฎร บิดามารดาหรือผูปกครอง หากมิไดดํ าเนินการใหบุตรธิดาหรือผูอยูใต 
การปกครองรับการศึกษาภาคบังคับ  ยอมมีความผิดตามกฎหมาย
           ประการที่สอง เมื่อรัฐบาลกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลยอมมีพันธะ 
ที่จะตองจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลา
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           เมื่อรัฐบาลกํ าหนดใหประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ ขอโตแยงมีอยู
ไมมากนัก เพราะการที่ประชาชนอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปน นับเปน
ประโยชนอยางมหาศาลแกสังคม ทั้งในดานการปกครองประเทศและการอยูรวมกันอยางศานติสุข 
เนื่องเพราะการประถมศึกษามิไดสอนแตหนังสือเทานั้น หากยังปลูกฝงระบบคุณคาพื้นฐาน 
บางประการดวย  ไมเพียงแตอัตราผลตอบแทนที่สังคมไดรับจากการจัดการประถมศึกษา (Social 
Rate of Return) จะอยูในระดับสูงเทานั้น หากทวาอัตราผลตอบแทนที่ตกแกปจเจกบุคคล 
(Private Rate of Return) ก็อยูในระดับสูงดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูรูหนังสือโดยถัวเฉลี่ยแลวมีกระแส
เงินได (earnings profile) มากกวาผูไมรูหนังสือ

           แตการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป กลับกอใหเกิดวิวาทะ
อยางสํ าคัญ  ขอโตแยงที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดอยู 
ในเวลานี้ ไมเกื้อกูลในการเพิ่มพูน `ทุนมนุษย' กระทรวงศึกษาธิการอุยอายและงุมงามเกินกวา 
จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกและสังคมไทย ผลที่ตามมาก็คือ อัตราผล 
ตอบแทนที่ปจเจกบุคคลไดรับจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยู ในระดับต่ํ ามาก  
การศึกษาระดับนี้มิไดมีสวนสํ าคัญในการชวยเพิ่มพูนรายได ดวยเหตุดังนี้เองประชาชนจํ านวน 
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท จึงไมนิยมที่จะใหบุตรหลานศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา  
เพราะมองไมเห็นอานิสงสที่จะไดรับจากการศึกษาระดับนี้
           ประการที่สอง เยาวชนที่จบประถมศึกษากํ าลังยางกาวเขาสูวัยทํ างาน ไมเฉพาะ
แตการเปนแรงงานในครัวเรือน หากทวายังเปนแรงงานรับจางนอกครัวเรือนอีกดวย การขยาย 
การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป จึงทํ าใหเยาวชนเหลานี้สูญเสียเงินไดอันพึงไดจากการ 
ถูกบังคับใหเรียนหนังสือ (earnings foregone) เงินไดที่ตองสูญเสียไปดังกลาวนี้มีความสํ าคัญ
สํ าหรับครัวเรือนที่ยากจน
           ดังนั้น จะเห็นไดวา การที่ประชาชนจํ านวนมากในชนบทมิไดสงลูกหลานศึกษา 
ตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มิใชเพราะเหตุวา ประชาชนเหลานั้นไมรูซึ้งถึงประโยชนของการ
ศึกษา ตรงกันขาม การตัดสินใจดังกลาวกลับเปนประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล (rational 
behaviour) เพราะประชาชนตระหนักดีวา การลงทุนศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ไมเพียงแตจะใหประโยชนไมคุ มแลว หากยังตองสูญเสียเงินไดอันพึงไดอีกดวย ภายใน 
สภาวการณเชนนี้ การดันทุรังขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป นอกจากจะเปนการ 
ลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชนแลว ยังสามารถสรางทุกขเข็ญแกประชาชนที่ยากจน
อยางมหันตดวย
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           แทที่จริงแลว การผลิตกํ าลังคนเพื่อสนองตอบการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน 
มิใชจํ ากัดแตโดยการขยายการศึกษาในระบบโรงเรียนเทานั้น การศึกษาอยางไมเปนทางการ 
(informal education) สามารถเปนกลไกสํ าคัญในเรื่องนี้ได สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยคนพบขอเท็จจริงเมื่อหลายปที่ผานมานี้วา การขยายการศึกษาภาคบังคับไมทันการณตอการ
แกปญหาการขาดแคลนกํ าลังคนที่มีทักษะและชางฝมือ การฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การพัฒนาทักษะและฝมือของกํ าลังคนที่มีงานทํ าอยูแลว (on-the-job training) เปนยุทธวิธีที่ทรง
ประสิทธิผลและแกปญหาตรงจุดมากกวา
           การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนในปจจุบันเปนเพียงทางผานไปสู ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และไปสูอุดมศึกษาในที่สุด สํ าหรับผูซึ่งไมสามารถไตเตาไปสูระดับ 
อุดมศึกษา การศึกษาในลักษณะครึ่งๆกลางๆ ดังเชนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ยอมไมสามารถ 
ใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกผูเรียนได หากตองการใหเยาวชนอยูในระบบโรงเรียนในชวงเวลา 
อันยาวนานมากขึ้น จํ าเปนตองปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหรับใชชีวิตและเพิ่มพูน `ทุนมนุษย' 
มากขึ้น หากสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตบริการการศึกษาในลักษณะเชนนี้ได ก็ไมมีเหตุที่จะตอง
บังคับประชาชน เพราะถาการศึกษาตอใหประโยชนคุมคา ประชาชนจะเปนฝายตัดสินใจศึกษา 
ตอเอง โดยไมตองมีการบังคับ ทุกวันนี้ที่ประชาชนจํ านวนมากไมศึกษาตอเมื่อจบประถมศึกษา 
นอกเหนือจากปญหาเศรษฐกิจของครัวเรือนก็เปนเพราะเหตุวา การศึกษาตอใหประโยชนไมคุมคา
นั่นเอง
           แตการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อรับใชชีวิตและเพิ่มพูน `ทุนมนุษย' มาก
ข้ึนนั้น จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงปรัชญาพื้นฐานของนโยบายการศึกษา ในอดีตที่เปนมาภาครัฐบาล
กุมบทบาทสํ าคัญในการผลิตบริการการศึกษา อีกทั้งควบคุมและกํ ากับบทบาทของภาคเอกชน
อยางเขมงวด นโยบายเชนนี้อาจดูเหมาะสมในยุคสมัยที่ภาคเอกชนยังลาหลัง แตในปจจุบันที่ 
ภาคเอกชนเติบใหญแข็งกลาและสามารถดูดซับกํ าลังคนที่ทรงความรูความสามารถ การที่รัฐบาล
ยังคงครอบงํ าและควบคุมภาคการศึกษาอยางเขมงวดตอไปยอมเปนนโยบายที่ไมเหมาะสม และ
แทที่จริงแลว ความจํ ากัดของทรัพยากรทํ าใหรัฐบาลมิอาจธํ ารงฐานะผูผลิตบริการการศึกษา 
รายใหญอีกตอไปได
           ในเมื่อการศึกษากลายเปนกลไกในการผลิตกํ าลังคนเพื่อสนองตอบภาคธุรกิจ
เอกชน ก็ควรที่จะสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น และ 
มีสวนแบกรับภาระรายจายมากขึ้น สวนสํ าคัญสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลไมสามารถลวงรูความ
ตองการกํ าลังคนของภาคธุรกิจเอกชนไดดีไปกวาภาคธุรกิจเอกชนเอง อีกทั้งรัฐบาลก็ปรับตัว 
ตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเชื่องชายิ่ง นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเอกชนเปนฝายไดประโยชนจาก
บริการการศึกษาราคาถูกที่ผลิตโดยภาครัฐบาลมาเปนเวลาชานาน บัดนี้ถึงเวลาที่จะตองมีสวน 
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รับภาระการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น แตการที่ภาคธุรกิจเอกชนจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนได  
เงื่อนไขเบื้องตนก็คือจะตองไมขยายการศึกษาภาคบังคับ เพราะการศึกษาภาคบังคับมีนัยวา  
รัฐบาลจักตองเปนผูผลิตชนิดใหเปลา ซึ่งก็จะกลายเปนทํ านบกีดขวางการขยายบทบาทของภาค
ธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังตองลดการควบคุมและกํ ากับภาคการศึกษา อีกทั้งสงเสริม 
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการนี้
           เมื่อมีการสงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการผลิตกํ าลังคนเชนนี้แลว  
รัฐบาลควรทุมทรัพยากรไปในการจัดการศึกษาเพื่อภาคประชาชน โดยเนนการจัดการศึกษา 
อยางไมเปนทางการ ขณะเดียวกันก็จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแกประชาชนที่ยากจน เพื่อให
สามารถศึกษาตอในระดับสูงกวาประถมศึกษาได การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน  
9 ป โดยเปนการศึกษาชนิดใหเปลานั้น ไมเพียงแตจะเปนนโยบายที่ไมเหมาะสมเทานั้น หากยัง 
ไมเพียงพออีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา คาเลาเรียนมิใชตนทุนสํ าคัญในการศึกษาตอ คาครองชีพ 
และรายไดอันพึงไดจากการทํ างานแทนการเรียนตอ (earnings foregone) เปนตนทุนที่สํ าคัญ 
ยิ่งกวา เงินอุดหนุนการศึกษาสํ าหรับประชาชนที่ยากจนจึงตองมีจํ านวนมากพอไมเฉพาะแต 
การชํ าระคาเลาเรียน  หากยังตองครอบคลุมคาครองชีพและคาเสียโอกาสในการทํ างานดวย
           การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป เปนนโยบายที่รัฐบาลพึง
ทบทวน ประเด็นที่ตองทบทวนมิไดมีเฉพาะแตเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน แตครอบคลุม 
ถึงการกํ าหนดบทบาทของภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน และการกํ าหนดนโยบายเงินอุดหนุน
การศึกษา หากปราศจากการทบทวนประเด็นเหลานี้ นโยบายการขยายการศึกษาภาคบังคับดังที่
ดํ าเนินอยู ในปจจุบันไมเพียงแตจะเปนการลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชนเทานั้น  
หากยังสรางทุกขเข็ญแกประชาชนที่ยากจนโดยไมจํ าเปนอีกดวย
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