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นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า
ความคาดหวังกับความเปนจริง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มหาวิทยาลัยของรัฐมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามาเปนเวลาชานาน
นโยบายดังกลาวนี้สรางความเคยชินแกประชาชนวา หากสามารถผานการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยจะตองไดรับบริการอุดมศึกษาราคาถูก ผูที่สนับสนุนนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่า
ลวนแลวแตเล็งผลเลิศจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
คําถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐบาลในอดีตหวังผลอะไรบางจากนโยบายการเก็บคา
เลาเรียนอัตราตํ่า และความคาดหวังเหลานี้ตรงกับความเปนจริงหรือไม
ขอคาดหวังที่หนึ่ง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าเปนนโยบายที่เกื้อประโยชนแก
นักศึกษาที่ยากจน การเก็บคาเลาเรียนในอัตราสูงจะเปนทํานบกีดขวางการศึกษาตอของนักเรียน
มาจากครอบครัวยากจน
แตขอเท็จจริงปรากฏวา แมมหาวิทยาลัยของรัฐจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า
แต เ กื อ บจะไม มี ค นจนหลุ ด เข า สู  ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ในระบบป ด เลย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
มหาวิทยาลัยในสวนกลาง หากมหาวิทยาลัยเหลานี้ไมมีนโยบายรับนักเรียนยากจนโดยตรง
ก็เกือบจะไมมีคนจนหลุดเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย ฐานะทางเศรษฐกิจนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่สกัด
คนจนออกจากระบบโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา การคัดคนจนออกจากระบบโรงเรียน
เกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งในระดับมัธยมศึกษา เพราะนักเรียนที่จะศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
กําลังยางสูวัยทํางาน การตัดสินใจเรียนตอกอใหเกิดตนทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ นั่นคือ รายได
ที่พึงไดหากตัดสินใจออกหางานทําแทนการเรียนหนังสือ (earning foregone) สําหรับคนจน
ตนทุนสวนนี้สํ าคัญยิ่งกวาคาใชจายและคาครองชีพในการเรียนหนังสือเสียอีก ดวยเหตุนี้เอง
คนจนที่หลุดไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเหลือนอยเต็มที ยิ่งเมื่อตองผานระบบการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัยดวยแลว ก็ยิ่งตองถูกคัดออกมากขึ้น เพราะระบบการสอบคัดเลือกเปน
ระบบที่ตอตานคนจนพื้นฐาน เนื่องเพราะการสอบคัดเลือกเนนการทดสอบโดยสัมฤทธิผลทางการ
ศึกษา (achievement tests) โดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอมและภูมิหลังของนักเรียนแตละคน
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ยิ่งวิชาภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาภาษาอังกฤษ เปนวิชาที่ชี้เปนชี้ตายในการ
สอบคัดเลือกดวยแลว ก็เปนอันวา คนจนมิไดอยูในฐานะอันเสมอภาคกับผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดีกวา ดวยเหตุดังนี้ แมมหาวิทยาลัยของรัฐจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า แตก็ยังหาคนจนทํายา
ยากยิ่ง แทที่จริงแลว มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดถูกยึดครองโดยชนชั้นกลางและชนผูมี
ฐานะดี
ขอคาดหวังที่สอง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ากอใหเกิดความเสมอภาคใน
โอกาสการศึกษา
แตขอเท็จจริงปรากฏวา โอกาสในการรับบริการอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
รัฐระบบปดเปนไปอยางไมเสมอภาค และแทที่จริงแลว ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษา
มีมาแตระดับประถมศึกษาแลว
ในขณะที่ครัวเรือนการเกษตรมีจํานวนถึงรอยละ 55-60 ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งประเทศ หากการจัดบริการการศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเสมอภาค ก็ควรที่จะมีนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดรอยละ 55-60 ที่มาจากครอบครัวเกษตรกร แทที่จริงแลว
สัดสวนดังกลาวนี้มีไมเกินรอยละ 5 และหากมหาวิทยาลัยของรัฐไมมีโครงการรับนักศึกษาเรียนดี
จากชนบท จํานวนนักศึกษาที่มาจากครอบครัวเกษตรกรจะยิ่งมีนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
ในขณะที่ครอบครัวที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน (poverty line ) มีจํานวน
รอยละ 15-25 ของจํานวนครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจ
แตในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดเกือบจะไมมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวระดับนี้เลย
ในขณะที่ ก รุ ง เทพฯมี ป ระชากรประมาณร อ ยละ 15 ของจํ านวนประชากร
ทั่วราชอาณาจักร หากการจัดบริการการศึกษาของรัฐเปนไปดวยความเสมอภาค ก็นาจะมี
นั ก ศึ ก ษาเพี ย งร อยละ 15 ที่มีภูมิลํ าเนาในกรุงเทพฯ แตขอเท็จจริงปรากฏวานักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดประมาณมากกวารอยละ 50 มีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ
ดวยเหตุดังนี้ ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยของรัฐเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า แตความ
เสมอภาคในโอกาสการศึก ษายั ง หามีไม นั ก เรีย นที่มีภูมิลํ าเนาในชนบทที่ มาจากครอบครัว
เกษตรกร หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน เปนกลุมคนผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ขอคาดหวังที่สาม นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ากอใหเกิดความเปนธรรม
ในสังคม
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ในเมื่ อ นโยบายการเก็ บ ค า เล า เรี ย นในอั ต ราตํ่ าไม เ กื้ อ กู ล ให ค นจนไดเ ข า
มหาวิทยาลัย และไมกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา ดังที่กลาวขางตนนี้ นโยบาย
ดังกลาวยอมไมกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม
ในปจจุบัน นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดสวนใหญจายคาเลาเรียน
ไมเกินรอยละ 15 ของงบดําเนินการตอหัว โดยที่บางสาขาวิชาจายไมเกินรอยละ 5 ของงบ
ดําเนินการตอหัวยิ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเลาเรียนกับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยดวยแลว ตัวเลขจะตํ่า
กวานี้เปนอันมาก กระนั้นก็ตาม แมเพียงพิจารณาเฉพาะรายจายในการดําเนินการ (current
expenditure) ก็ยังปรากฏวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรตองรับภาระมากกวารอยละ 85-95 ของ
รายจายในการดํ าเนินการผลิตบริการอุดมศึกษาของรัฐ ระบบการจัดบริการอุดมศึกษาของรัฐ
ในปจจุบันใหนักศึกษาเปนผูรับภาระรายจายเพียงสวนนอย โดยที่ประชาชนผูเสียภาษีอากร
ซึ่งสวนใหญไมมีโอกาสรับบริการอุดมศึกษากลับตองเปนผูรับภาระรายจายสวนใหญ ระบบการ
จัดบริการอุดมศึกษาเชนนี้จะยกยองวาเปนระบบที่เปนธรรมกระไรได
ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดเก็บคาเลาเรียนในระดับปละ 4,0005,000 บาท สํ าหรับสาขาวิชาสวนใหญ ในขณะที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐเสีย
คาเลาเรียนประมาณ 3,000 บาทตอป ความแตกตางของคาเลาเรียนในสองระดับนี้นอยเกินกวา
ที่จะอธิบายไดจากความแตกตางของตนทุนการผลิต และความแตกตางของผลประโยชนที่ไดรับ
ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรับภาระไมเกินรอยละ 15 ของงบดําเนินการตอหัว ภาระของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตกประมาณรอยละ 20-30 สัดสวนการรับภาระรายจายในการจัดการ
ศึกษาดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ เนื่องเพราะการศึกษายิ่งระดับสูง
มากเพียงใด ผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งมีมากเพียงนั้น หากคํานึงถึงขอเท็จจริงนี้ สัดสวนการ
รับภาระรายจายในการจัดการศึกษาสํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยควรจะสูงกวานักเรียนมัธยม
ศึกษา แตขอเท็จจริงกลับตรงกันขาม
ขอคาดหวังที่สี่ นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าชวยใหการกระจายรายได
เปนธรรมมากขึ้น
แตขอเท็จจริงปรากฏวา มหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลาง
และชนชั้นผูมีฐานะดี จํานวนนักศึกษายากจนนอยเกินกวาสัดสวนประชากรยากจนในโครงสราง
ประชากรทั่วราชอาณาจักรมากนัก ระบบการอุดมศึกษาของรัฐในปจจุบันไมเพียงแตจะไมเกื้อกูล
ใหมีความเปนธรรมในการกระจายรายไดมากขึ้น กลับทําใหเลวลง การเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่า
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ยิ่งเปนการซํ้ าเติมปญหาการกระจายรายได เพราะผูที่ไดประโยชนจากนโยบายดังกลาวนี้คือ
ชนชั้นกลางและชนชั้นผูมีฐานะดีหาใชคนยากจนไม
ข อ คาดหวั ง ที่ ห  า นโยบายการเก็ บ ค า เล า เรี ย นอั ต ราตํ่ าช ว ยสร า งสํ านึ ก ให
นักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม และทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม
แตขอเท็จจริงปรากฏวา นักศึกษาจํานวนมากมิไดตระหนักแมแตนอยวา การ
เสียคาเลาเรียนในอัตราตํ่ ามีสภาพเสมือนหนึ่งการไดรับเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit
subsidy) จากรัฐ เมื่อมิไดมีความตระหนักในประเด็นนี้เสียแลวจะหวังตอไปวา การเก็บคา
เลาเรียนในอัตราตํ่ าจะชวยสรางสํ านึกตอสังคมนั้นคงเปนเรื่องวาดวิมานในอากาศ แทที่จริง
แลวนโยบายราคามิใชกลไกที่มีความสํ าคัญแมแตนอยในการสรางสํ านึกความรับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม แมในสภาวะที่มีการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าดังที่เปนมา ก็ยังมีบัณฑิตจํานวน
ไมนอยที่ทําตัวเปน ‘สวะสังคม’ ความดีความเลวของมนุษยในสังคมหนึ่งสังคมใดมิไดขึ้นอยูกับ
นโยบายอัตราคาเลาเรียนในสังคมนั้น ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหรือรัฐสวัสดิการ
ก็มีคนชั่วชาเลวทรามไมยิ่งหยอนไปกวาประเทศทุนนิยม เมื่อพิจารณาถึงการหางานทํ า แม
ในสภาวะที่มีการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่า ยังมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํานวนนอยนิด
เทานั้นที่อุทิศตนทํางานที่เปนประโยชนแกสังคม สําหรับบัณฑิตสวนใหญแลว การตัดสินใจเลือก
งานมิไดขึ้นอยูกับวา งานที่เลือกนั้นเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมหรือไม รายไดจากการ
ทํางานตางหากที่มความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกงานสําหรับบัณฑิตสวนใหญ
ขอคาดหวังที่หก นโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่าจะเปนประโยชนตอการ
จางงานในภาครัฐบาล ในขอที่ทําใหรัฐบาลสามารถวาจางบัณฑิตดวยเงินเดือนอัตราตํ่าได
แมวาในอดีตกาลความขอนี้จะเปนจริง แตบัดนี้หาไดเปนจริงไม ภาครัฐบาล
เคยเปนนายจางรายใหญที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทย บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐสวนใหญ
เคยมุงรับราชการ แตบัดนี้กลับเรียงแถวเขาทํางานในภาคเอกชน โดยที่บุคลากรที่ภาครัฐบาล
สามารถวาจางไดมีคุณภาพเลวลงตามลําดับ นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ามิไดเปนประโยชนตอ
การจางงานในภาครัฐบาลเทาที่ควร และประโยชนในสวนนี้จะยิ่งลดลงตามกาลเวลา โดยที่ภาค
เอกชนเปนฝายเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่าอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
รูปการณจึงกลายเปนวา ประชาชนผูเสียภาษีอากร ซึ่งใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงแกนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เป น ฝ า ยให เ งิ น อุ ด หนุ น โดยอ อ มแก ภ าคเอกชนในการว า จ า งบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยของรัฐ
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ข อ คาดหวั ง ที่ เ จ็ ด นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไมกอผลกระทบตอคุณภาพ
ของบริการอุดมศึกษา ถึงจะเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าเพียงใด มหาวิทยาลัยของรัฐก็ยังสามารถ
ธํารงคุณภาพของบริการอุดมศึกษาในระดับเดิมได
ความคาดหวัง ขา งตนจะเปนจริงก็ตอเมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหอยาง
เต็มที่ แตความคาดหวังนี้ไมเปนจริงเนื่องเพราะรัฐบาลมิไดจัดสรรงบประมาณใหอยางเต็มที่
มิหนําซํ้ายังพยายามกดดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐพึ่งพิงตนเองมากขึ้น ภายใตสภาวการณอันเกิด
จากนโยบายงบประมาณดังกลาว นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า โดยที่ไมมีการปรับอัตราคา
เลาเรียนเลย มีแตจะทําใหคุณภาพของบริการอุดมศึกษาของรัฐเสื่อมทรามลงตามลําดับ
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ความเปนจริงอันเกิดจากนโยบายคาเลาเรียนอัตรา
ตํ่าจึงแตกตางจากความหวังเปนอันมาก สมควรที่จะทบทวนนโยบายนี้อยางจริงจัง

