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การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนตามประโยชนของการศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการมีดํ าริที่จะจัดเก็บคาเลาเรียนในระดับประถมศึกษา นักการ
ศึกษาบางทานดังเชนปลัดทบวงมหาวิทยาลัยใหความเห็นสนับสนุนนโยบายดังกลาวนี้ พรอมทั้ง
กลาววา ประชาชนจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติวา การประถมศึกษามิใชบริการชนิดไดเปลาอีก 
ตอไป

แนวนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล)  
เกี่ยวกับการเก็บคาเลาเรียนในระดับประถมศึกษาดังกลาวนี้ สมควรที่จะมีการถกอภิปรายอยาง 
ลึกซึ้งกอนที่จะลงมือปฏิบัติ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดผลกระทบดุจเดียวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2539 นี้

ประถมศึกษาเปนระดับการศึกษาภาคบังคับ คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใด 
รัฐบาลจึงกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ คํ าตอบคงอยูที่วา การศึกษาภาคบังคับมิไดใหประโยชน 
สวนบุคคลแกผูเรียนเทานั้น หากยังเปนประโยชนแกสังคมอยางมหาศาลอีกดวย หากมิใช 
เปนเพราะเหตุวา การศึกษาขั้นตํ่ าขั้นหนึ่งเปนประโยชนแกสังคมอยางยิ่งยวด รัฐบาลยอมไมมี 
เหตุผลที่จะกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหเด็กและเยาวชนของ
ชาติอานหนังสือออก เขียนหนังสือได และคิดเลขเปนเทานั้น หากยังไดผานกระบวนการขัดเกลา
ทางวัฒนธรรม และการอบรมระบบคุณคารวมของชาติอีกดวย การศึกษาขั้นตํ่ าระดับนี้จึงเกื้อกูล 
ใหประชาชนอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืนและอยางมีศานติสุข อีกทั้งยังเอื้ออํ านวยใหการสื่อสาร
ระหวางผูปกครองกับราษฎรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวยเหตุผลที่การศึกษาขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง 
ใหประโยชนแกสังคมเชนนี้เอง รัฐบาลประเทศตางๆ จึงกํ าหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ

ดวยเหตุที่รัฐบาลบังคับใหประชาชนเรียนหนังสือ รัฐบาลตองถือเปนหนาที่ในการ
จัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลา การไมเก็บคาเลาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับก็เปน
เพราะการศึกษาระดับนี้ใหประโยชนแกสังคมอยางทวมทน สังคมจึงควรเปนฝายรับภาระในการ
ผลิตบริการการศึกษาระดับนี้ การไมเก็บคาเลาเรียนยังมีเหตุผลในดานความเปนธรรมในสังคม 
อีกดวย เพราะไมเปนการสรางภาระแกประชาชนที่ยากจน หากรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนในระดับ 
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การศึกษาภาคบังคับ ยอมมีนัยวา รัฐบาลบังคับใหประชาชนใชจายเงินดานการศึกษา ซึ่งเปนการ 
ลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของประชาชน อันเปนสิทธิพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย นอกจากนี้  
ยังเปนการซํ้ าเติมปญหาการครองชีพของประชาชนที่ยากจนอีกดวย สํ าหรับประชาชนที่ยากจน 
ลํ าพังแตการครองชีพเพื่อความอยูรอดก็เปนภาระอันแสนสาหัสอยูแลว เมื่อตองถูกบังคับใหเรียน
หนังสือโดยตองรับภาระรายจายเอง ก็เปนเรื่องเหลือวิสัยยิ่ง การเก็บคาเลาเรียนในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ยังสะทอนความเชื่อที่วา การศึกษาภาคบังคับมิไดเปนประโยชนแกสังคมอยางทวมทน 
เมื่อมีความเชื่อเชนนี้ ก็ไมมีเหตุผลที่จะกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับต้ังแตตน เวนเสียแตวาความ
เชื่อเชนนี้ไมถูกตอง

เหตุใดรัฐบาลจึงไมบังคับใหประชาชนเปนชางตัดผมหรือชางเสริมสวย คํ าตอบ 
ก็คงอยูที่วา วิชาชีพเหลานี้ใหประโยชนสวนบุคคลเปนหลัก ไมเพียงแตจะไมมีการบังคับเรียนวิชา
ชีพเหลานี้เทานั้น หากสังคมยังมิไดรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการการศึกษาประเภทนี้ 
อีกดวย

ประโยชนของการศึกษาขั้นตํ่ าขั้นหนึ่งเปนเรื่องที่ปราศจากขอกังขา ขอที่เปน
ประเด็นแหงวิวาทะก็คือ การศึกษาภาคบังคับควรจะยาวนานเพียงใด ขณะนี้รัฐบาลกํ าลังขยาย 
การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป และ 12 ป ในที่สุด กอนที่รัฐบาลจะขยายการศึกษา 
ภาคบังคับไปสูระดับที่สูงขึ้น รัฐบาลจักตองแนใจวา สังคมโดยสวนรวมจะไดรับประโยชนจากการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับอยางเหลือคณานับ มิฉะนั้นแลวก็ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหมีการ
ขยายการศึกษาภาคบังคับ และเมื่อมีการขยายการศึกษาภาคบังคับ เพราะเหตุที่เชื่อวาสังคม 
ไดรับประโยชนอยางมหาศาล ก็ไมมีเหตุที่จะสนับสนุนการเก็บคาเลาเรียน

การเก็บคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ได  รับเปนหลักการที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของมนุษย เพราะตามปกติ มนุษยในฐานะผูบริโภคยอมยินดีจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่ง 
สินคาที่เปนประโยชนแกตนเอง บริการกาารศึกษาระดับหรือประเภทใด หากยิ่งใหประโยชน 
สวนบุคคลสูงมากเพียงใด ผูรับบริการยอมยินดีจายคาเลาเรียนในอัตราสูงมากเพียงนั้น แตการ
ศึกษาบางระดับและบางประเภทมิไดใหประโยชนแกผูเรียนเทานั้น หากยังใหประโยชนแกสังคม
ดวย เมื่อเปนเชนนี้ สังคมจักตองมีสวนรวมรับภาระรายจายในการผลิตบริการการศึกษาประเภท
หรือระดับนั้น คาเลาเรียนควรจัดเก็บโดยพิจารณาถึงสัดสวนระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ 
ผลประโยชนที่สังคมไดรับ หากสัดสวนนี้ยิ่งสูงมากเพียงใด คาเลาเรียนจักตองจัดเก็บในอัตรา 
ยิ่งสูงมากเพียงนั้น
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ขอพิจารณาอีกแนวทางหนึ่งก็คือ การเปรียบเทียบคาเลาเรียนกับรายจายตอหัว 
ที่รัฐบาลใชไปในการผลิตบริการการศึกษา หากคาเลาเรียนเทากับรายจายรัฐบาลตอหัวพอดี  
ยอมแสดงวาผูเรียนเปนผูรับภาระรายจายแตเพียงฝายเดียว โดยที่สังคมมิไดมีสวนรวมรับภาระ
ดวย ในกรณีตรงกันขาม หากไมมีการเก็บคาเลาเรียนเลย ภาระรายจายทั้งหมดตกแกสังคม (หรือ
อีกนัยหนึ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร) รายจายรัฐบาลประกอบดวยรายจายในการดํ าเนินงาน 
(current expenditure) กับรายจายในการลงทุน (capital expenditure) หากคาเลาเรียนเทากับ
รายจายในการดํ าเนินงานของรัฐบาาลตอนักเรียนหนึ่งคน ยอมแสดงวา สังคมเปนผูรับภาระ 
รายจายในการลงทุน

หากการเก็บคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับเปนหลักการที่ยึดถือ ก็จะตอง 
ไมมีการเก็บคาเลาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ พนจากนั้นไป จึงเริ่มเก็บคาเลาเรียน อัตรา
คาเลาเรียนจักตองเพิ่มตามระดับการศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรจะเก็บคาเลาเรียน 
สูงกวาระดับมัธยมศึกษา ความแตกตางของคาเลาเรียนมิไดมีเพียงความแตกตางเชิงสัมบูรณ  
หากยังตองมีความแตกตางเชิงสัมพัทธดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จักตองมีความแตกตางในดาน
สัดสวนระหวางคาเลาเรียนกับรายจายตอหัวของรัฐบาลดวย อาทิเชน หากคาเลาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเทากับ 50% ของรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษาก็
ควรจะสูงกวา 50 % เปนตน

การอิงคาเลาเรียนกับรายจายรัฐบาลตอหัว ยังผลใหการกํ าหนดคาเลาเรียนคํ านึง
ถึงตนทุนการผลิตดวย ผูรับบริการการศึกษาไมเพียงแตจายคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับ
เทานั้น หากยังจายคาเลาเรียนแตกตางตามตนทุนการผลิตดวย

อาชีวศึกษาควรเก็บคาเลาเรียนสูงกวาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ เพราะ 
ไมเพียงแตประโยชนจะตกแกผูเรียนโดยตรงแลว หากยังเสียตนทุนการผลิตสูงกวาอีกดวย ใน 
ระดับอุดมศึกษาก็ควรยึดหลักการเดียวกัน มหาวิทยาลัยระบบปดควรเก็บคาเลาเรียนสูงกวา
มหาวิทยาลัยระบบเปดดวยเหตุผลในดานตนทุนการผลิต การศึกษาวิชาชีพดังเชนวิศวกรรม 
ศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร ฯลฯ ควรจะเก็บ 
คาเลาเรียนสูงกวาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพราะประโยชนตกแกผูเรียนโดยตรง  
อีกทั้งยังเสียตนทุนการผลิตสูงกวาอีกดวย

รัฐบาลมีนโยบายการเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าในทุกระดับชั้น โดยหวังวาจะชวย 
กอใหเกิดความเปนธรรมและความเสมอภาคในโอกาสการศึกษา แตขอเท็จจริงปรากฏวา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสํ าคัญที่คัดคนออกจากระบบโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับมัธยม



4

ศึกษาและอุดมศึกษา การสูญเสียรายไดอันพึงได หากออกสูตลาดแรงงาน แทนที่จะอยูในระบบ 
โรงเรียน (earnings foregone) นับเปนตนทุนการศึกษาตอที่สํ าคัญ ซึ่งครอบครัวยากจนมิอาจ 
แบกรับตนทุนนนี้ได หากมิไดรับการเกื้อหนุนจากรัฐบาล ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผูที่ไดประโยชนอยาง 
เปนกอบเปนกํ าจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าของรัฐบาลจึงเปนกลุ มคนที่มีฐานะทาง 
เศรษฐกิจและฐานะทางสังคม กลุมผูดอยฐานะมิไดรับประโยชนจากนโยบายนี้ โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

แทนที่รัฐบาลจะดํ าเนินนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าตอไป สมควรที่จะพิจารณา
ปรับคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับและตามตนทุนการผลิต ดังที่เสนอขางตนนี้ แลวจัดสรร 
ทุนการศึกษาอุดหนุนกลุมคนที่ดอยฐานะในสังคม จะเปนการแกปญหาความไมเปนธรรมและ
ความไมเสมอภาคในโอกาสการศึกษาไดตรงจุดมากกวา

ในระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยได ‘ลางมือ’ ในอางทองคํ า และประกาศ
ใหเสรีภาพแกมหาวิทยาลัยในการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนเอง แตผูบริหารมหาวิทยาลัยมักจะ 
ไมกลาปรับอัตราคาเลาเรียน เนื่องจากเกรงพลังการตอตานจากนักศึกษา ยิ่งผูบริหารขึ้นมาดํ ารง
ตํ าแหนงดวยกระบวนการเลือกตั้งดวยแลว  คาเลาเรียนก็กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตะตองมิได

ดวยเหตุดังนี้ กอนปการศึกษา 2538 การศึกษาวิศวกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัย
ของรัฐหลายแหงเสียคาเลาเรียนไมถึง 10,000 บาทตอป ซึ่งตํ่ ากวาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เอกชนเสียอีก ดวยเหตุที่ภาระคาเลาเรียนของผูเรียนตํ่ ามากเชนนี้เอง ตนทุนของการเปลี่ยนแปลง
วิชาชีพจึงตํ่ าตามไปดวย บัณฑิตวิศวกรรมศาสตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐจํ านวนมากเปลี่ยนไป
เรียน M.B.A. วิศวกรรมศาสตรจะยังคงเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนตอไป ตราบเทาที่การเปลี่ยน
แปลงวิชาชีพยังคงเสียตนทุนตํ่ ากวาความเปนจริงเชนนี้ และสังคมตองสูญเสียทรัพยากรโดยมิได
ประโยชนเทาที่ควรจากการผลิตบัณฑิตที่เปลี่ยนวิชาชีพในภายหลังเหลานี้

นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไมเพียงแตมิไดกอใหเกิดความเปนธรรมและความ
เสมอภาคในโอกาสการศึกษาเทานั้น หากยังมีผลบิดเบือนการใชทรัพยากรและทํ าใหมีการใช
ทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพอีกดวย กรณีวิศวกรที่สํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
เปลี่ยนวิชาชีพดังที่กลาวขางตนนี้ นับเปนอุทาหรณของการบิดเบือนการใชทรัพยากรที่เกิดจาก
นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า นอกจากนี้ การเสียคาเลาเรียนตํ่ าเกินไป ยังเกื้อกูลตอการไมต้ังใจ
เรียน เพราะตนทุนของการไมเอาใจใสในการเรียนอยูในระดับต่ํ า
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บัดนี้ ถึงเวลาที่รัฐบาลและผูบริหารมหาวิทยาลัยจักตองพิจารณาปรับคาเลาเรียน
ตามผลประโยชนทที่ผูเรียนไดรับ และตามตนทุนการผลิตที่รัฐบาลตองรับภาระ ทั้งนี้จะตองมีการ
พิจารณาอยางจริงจังวา ในการจัดการศึกษาแตละระดับและแตละประเภท รัฐบาลสมควรรับภาระ
รายจายในสัดสวนเทาใด และจะใหผูรับบริการรับภาระมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อมิใหนโยบาย
อัตราคาเลาเรียนมีผลบิดเบือนการใชทรัพยากรมากเกินไป ทายที่สุด หากรัฐบาลตองการชวย
เหลือกลุมผูดอยโอกาสในสังคม ก็จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อใหการอุดหนุนอยางพอเพียงโดยตรง 
นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไดพิสูจนแลววามิไดเปนประโยชนตอกลุมผูดอยโอกาสในสังคม


