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• ความเบื้องตน

กอนที่จะตอบคํ าถามวา รัฐบาลควรจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร คงตองตอบคํ าถามใหได
วา  ในปจจุบันรัฐบาลจัดการศึกษาเพื่อใคร

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการไตบันไดดาราขึ้นสู ยอดปรามิดการศึกษาดังที่เปนอยู 
ในปจจุบัน ผูที่ประสบความสํ าเร็จในการไตบันไดสูระบบอุดมศึกษาสวนใหญมีฐานะปานกลาง 
และฐานะดี สวนใหญประกอบอาชีพอื่นที่มิใชเกษตรกรรมและสวนใหญมีภูมิลํ าเนาในเขตเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพฯ ระบบการศึกษาที่จัดโดยรัฐบาลจึงเปนประโยชนแกกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ทั้งๆที่รัฐบาลมิไดจัดเก็บคาเลาเรียนในการศึกษาภาคบังคับ 
และเก็บคาเลาเรียนอัตราตํ่ าสํ าหรับการศึกษาที่สูงขึ้น นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดกอใหเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และมิไดกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม หากกลายเปน
การใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) แกกลุมคนที่มีฐานะในสังคม

นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าในโรงเรียนรัฐบาลและการควบคุมอัตราคาเลาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน ทํ าลายสิ่งจูงใจในการลงทุนในภาคการศึกษา เพราะอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในการประกอบการโรงเรียนเอกชนถูกกดใหต่ํ ากวาที่ควร ผลที่ตามมาก็คือ ภาคเอกชนมิได
มีบทบาทในการจัดการศึกษาเทาที่ควร ระบบโรงเรียนปราศจากการแขงขันในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา

ดวยเหตุดังนี้ จํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา เพื่อใหผูดอย
ฐานะในสังคมมีโอกาสไดรับการศึกษามากขึ้น เพื่อใหผูมีฐานะในสังคมรวมรับภาระในการจัด
บริการการศึกษามากขึ้น เพื่อใหภาคประชาชนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู และเพื่อใหภาค
เอกชนแขงขันกับภาครัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น

๑. หลักการพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาจักตองมุงประโยชนของทวยราษฎร เมื่อมีการระดมความคิดเพื่อการ

ปฏิรูปการศึกษาเมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว มีผูเสนอแนวความคิดการศึกษาเพื่อมวลชน แตแลว
กระแสความคิดการศึกษาเพื่อมวลชนก็ออนตัวลงตามกาลเวลา และเกือบมอดดับลงในที่สุด ใน
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เวลาตอมา ก็มีนักการศึกษาเสนอแนวความคิด “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” หรือที่ภาษาอังกฤษ
เรียกวา Education for All

แตเมื่อพิจารณาถึงขอจํ ากัดของรัฐบาลในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนขอจํ ากัดทางดาน
ทรัพยากรทางการเงิน ขอจํ ากัดดานกํ าลังคน และขีดความสามารถของรัฐบาลเองยอมเปนไปมิได
ที่รัฐบาลแตโดยลํ าพังจะสามารถจัด “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” หากรัฐบาลยอมรับขอจํ ากัดของ
ตนเอง ก็สมควรที่จะพิจารณารับหลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา” 
หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา All for Education รัฐบาลจะตองเลิกผูกขาดการผลิตบริการการศึกษา 
โดยในขณะเดียวกันตองสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเขามามีบทบาทรวมดวย
มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการ ‘การศึกษาเพื่อการศึกษา’ แตเพียงโสดเดียว มิอาจ
เกื้อกูลใหประชาราษฎรเห็นอานิสงสของการศึกษาได สมควรที่รัฐบาลจักตองเนนหลักการ ‘การ
ศึกษาเพื่อชีวิต’  การศึกษาจักตองเกื้อกูลใหประชาชนมีชีวิตที่ดี สามารถจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวด
ลอมที่เปนอยู และสามารถแกปญหาทุกดานที่เผชิญในชีวิตปจจุบันได  ดวยเหตุดังนี้ นักการศึกษา
จึงเสนอหลักการ ‘การศึกษาเพื่อแกปญหาทั้งมวล’ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Education for All 
Problems

หลักการพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา กลาวโดยสรุปก็คือ
(๑) หลักการ “การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” (Education for All)
(๒) หลักการ “การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา” (All for Education)
(๓) หลักการ “การศึกษาเพื่อแกปญหาทั้งมวล” (Education for All Problems)

๒. ผังประชาชน (People Mapping) กับผังโรงเรียน (School Mapping)
กอนที่จะลงมือปฏิรูปการศึกษา จํ าเปนตองเขาใจ “ผังประชาชน” (People mapping) ใน

ภาคการศึกษา
สังคมมนุษยทุกสังคมลวนแลวแตมีการกํ าหนดผังประชาชน ผังประชาชนบงบอกตํ าแหนง

แหงหนของประชาชนแตละหมูเหลาในสังคม บางครั้งปรากฏตัวตนในแผนที่ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  
มีพื้นที่ทางกายภาพ ดังเชนผังประชาชนที่แสดงการตั้งถิ่นฐาน ปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการตั้ง
ถิ่นฐานของประชาชนมักจะเปนปจจัยทางดานชาติพันธุ วัฒนธรรม และภาษา รวมตลอดจน
นโยบายของรัฐในดานตางๆ ในบางกรณีผังประชาชนมิไดปรากฏพื้นที่ทางกายภาพที่ชัดเจน 
ดังเชนผังประชาชนในโครงสรางอํ านาจทางการเมือง

ในทุกภาคสวนของสังคมมนุษยลวนมีผังประชาชนในมิติตางๆ ตางกันเพียงความชัดเจน
ของโฉมหนาทางกายภาพเทานั้น ผังประชาชนมิไดมีเฉพาะแตในเรื่องการตั้งถิ่นฐานหรือในเรื่อง
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โครงสรางอํ านาจทางการเมืองเทานั้น หากยังมีผังประชาชนในภาคสาธารณสุข ผังประชาชนใน
ภาคการศึกษาและผังประชาชนในมิติอ่ืนๆ

วาจํ าเพาะผังประชาชนในภาคการศึกษา นโยบายการศึกษาของรัฐบาลเทาที่ผานมา
มีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดตํ าแหนงแหงหนของประชาชนแตละหมูเหลาในสังคม นโยบาย 
ดังกลาวนี้มิไดใหโอกาสโดยเสมอภาคแกประชาชนในการรับบริการการศึกษาของรัฐ หากแตเปน
นโยบายที่มีความโนมเอียงที่จะใหประโยชนแกประชาชนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี มากกวา 
ผูที่มีฐานะยากจน ผังประชาชนในภาคการศึกษากอตัวขึ้นจากหลักการอันแฝงเรนของนโยบาย 
การศึกษาดังกลาวนี้ ฐานะทางเศรษฐกิจและอํ านาจตอรองทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่
กํ าหนดผังประชาชนดังกลาวนี้

ประชาชนที่ไมมีโอกาสเขาสู ระบบโรงเรียนและอยูนอกระบบโรงเรียน สวนใหญเปน
ประชาชนที่มีฐานะยากจนและอยู ในชนบท โดยประกอบเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก หาก
ปราศจากแรงกดดันทางการเมือง ประชาชนกลุมนี้ยอมยากที่จะไดรับบริการการศึกษาจากรัฐบาล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและอํ านาจตอรองทางการเมืองจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่คัดคนเขาสูระบบโรงเรียน

ภายในระบบโรงเรียน ผังประชาชนยังคงถูกกํ าหนดโดยฐานะทางเศรษฐกิจและอํ านาจ
ตอรองทางการเมือง ประชาชนที่มีฐานะยากจนและประชาชนในชนบทอยางมากที่สุดก็ไดรับ
บริการการศึกษาภาคบังคับ ในระดับการศึกษาที่ยิ่งสูงขึ้นมากเพียงใด สัดสวนของนักเรียน 
ยากจนและนักเรียนที่มาจากครัวเรือนเกษตรจะยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้น ในระดับอุดมศึกษา หากมิใช
เปนเพราะมหาวิทยาลัยตางๆ มีนโยบายรับนักเรียนจากชนบท มหาวิทยาลัยก็จะไมมีพื้นที่สํ าหรับ
นักเรียนที่มาจากครัวเรือนเกษตร กระนั้นก็ตามเกือบไมมีนักศึกษายากจนในมหาวิทยาลัยประเภท
จํ ากัดการรับเขาเลย เพราะนักเรียนยากจนถูกคัดออกไปแลวตั้งแตระดับมัธยมศึกษา

ภายในระบบโรงเรียน อํ านาจทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดคุณภาพของโรงเรียน 
โรงเรียนยิ่งอยูใกลศูนยอํ านาจทางการเมืองมากเพียงใด ก็ยิ่งมีคุณภาพดีเพียงนั้น เพราะสามารถ
ดูดซับทรัพยากรในการจัดการศึกษาเกินกวาสัดสวนอันพึงได กลาวโดยทั่วไปแลว โรงเรียนชั้นดี
ในกรุงเทพฯ มีคุณภาพดีกวาโรงเรียนชั้นดีในตางจังหวัด ภายในกรุงเทพฯเอง โรงเรียนในเขตรอบ
ในของกรุงเทพฯมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนเขตชายขอบของกรุงเทพฯ ในสวนภูมิภาค โรงเรียนใน
อํ าเภอเมืองมีคุณภาพดีกวาโรงเรียนในอํ าเภอที่หางไกลตัวจังหวัด โรงเรียนที่อยูนอกตัวอํ าเภอ
มีคุณภาพดอยกวาโรงเรียนในตัวอํ าเภอ แมในหมูโรงเรียนในตัวจังหวัดดวยกันเอง โรงเรียนใน
จังหวัดที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจมักจะมีคุณภาพดีกวาจังหวัดที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจของจังหวัดสวนหนึ่งอาจเกิดจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากร แตสวน
สํ าคัญเปนเพราะความเอาใจใสในการพัฒนาของรัฐบาล โดยที่ความเอาใจใสในการพัฒนามิได
เสมอเหมือนกันหมดทุกจังหวัด ทายที่สุด โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยและสถาบันราชภัฏ
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มีคุณภาพดีกวาโรงเรียนโดยทั่วไป เนื่องเพราะอยูใกลศูนยอํ านาจทางการเมืองนั่นเอง ดวยเหตุ
ดังนี้ ระยะหางจากศูนยอํ านาจทางการเมืองจึงเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดตํ าแหนงแหงหนของ
โรงเรียนในผังโรงเรียน (school mapping)

เมื่อพิจารณาผังประชาชนควบคูกับผังโรงเรียนในภาคการศึกษา โดยใหนํ้ าหนักกับปจจัย
ทางเศรษฐกิจและปจจัยทางการเมืองมีขอเท็จจริงที่ตองพิจารณาดังตอไปนี้

(๑) โรงเรียนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ถูกยึดกุมโดยชนชั้นกลางและกลุม
คนที่มีฐานะดี ซึ่งสวนใหญประกอบธุรกิจการคา อุตสาหกรรม และรับราชการ สวนใหญ
มีภูมิลํ าเนาในกรุงเทพฯ

(๒) โรงเรียนในเขตอํ าเภอเมืองของจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาคถูกยึดกุมโดยผูมีฐานะ
ในจังหวัดนั้นๆ

(๓) โรงเรียนนอกเขตอํ าเภอเมือง รวมทั้งโรงเรียนในเขตรอบนอกของกรุงเทพฯ ถูกยึดกุม
โดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดอยลงไป

(๔) นอกภาคตัวเมือง (urban sector) ออกไป ไมมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีแต
ระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของประชาชนในชนบท สวนใหญยากจนและประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม

หากเขาใจผังประชาชนและผังโรงเรียนดังที่กลาวของตนนี้ ก็จะเห็นไดวา โรงเรียนที่มี
คุณภาพซึ่งเปนโรงเรียนที่อยู ใกลศูนยอํ านาจทางการเมือง ถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่ไดเปรียบ
ในสังคม คุณภาพของโรงเรียนมีสหสัมพันธกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
นักเรียน ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสยึดพื้นที่โรงเรียน 
ที่มีคุณภาพสูงมากเพียงนั้น โรงเรียนที่มีคุณภาพดอยลงมาตกอยูในการยึดครองของกลุมคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยลงมา สวนกลุมคนที่ดอยโอกาสในสังคมไมมีพื้นที่ในระบบ
โรงเรียนที่จะยึดกุม

๓. กลุมเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ดังไดกลาวแลววา หลักการพื้นฐานสํ าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การ

จัดการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education for All) แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีขอจํ ากัดตางๆ รัฐบาล
แตโดยลํ าพังมิอาจจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎรทั้งมวลได อีกทั้งไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนให
รัฐบาลผูกขาดการจัดการศึกษาแตเพียงผูเดียว ดังนั้นจึงสมควรยึดหลัก ‘การมีสวนรวมของสังคม
ทั้งมวลในการจัดการศึกษา’ (All for Education) ในการนี้จํ าเปนตองมีการแบงงานที่เหมาะสม
ระหวางภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
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จากขอพิจารณาวาดวยผังประชาชนในภาคการศึกษา ประชาชนที่ยากจนและประชาชน
ในภาคเกษตรกรรมเปนกลุมคนผูดอยโอกาสในการศึกษา ซึ่งมิไดรับประโยชนเทาที่ควรจากการ
ขยายตัวของระบบโรงเรียนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยิ่งเมื่อลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-
Liberalism) เขามามีบทบาทและอิทธิพลในการกํ าหนดทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งนโยบายการศึกษาดวยแลว กลุมคนผูดอยโอกาสเหลานี้มีแนวโนมถูกทอดทิ้งโดยระบบ
ตลาดและกลไกราคามากยิ่งขึ้น  ดังนั้น จึงสมควรที่รัฐบาลจักตองผันทรัพยากรการศึกษามุงสูกลุม
เปาหมายดังกลาวนี้

ในอีกดานหนึ่ง สังคมเศรษฐกิจไทยตองการความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได ก็ตองมีการพัฒนาชนชั้น
มันสมองในสังคมไทย และมีนโยบายการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) ที่
แจมชัดและเอาจริงเอาจัง

กลาวโดยสรุปก็คือ แมทวยราษฎรจะเปนกลุมเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา แต
ขีดจํ ากัดของรัฐบาลทํ าใหรัฐบาลมิอาจจัดการศึกษาเพื่อประชาชนทั้งมวลแตโดยลํ าพัง ดังนั้น 
รัฐบาลจึงควรจํ ากัดเปาหมายในการจัดการศึกษาเฉพาะคนจนและคนเกง โดยที่ในขณะเดียวกัน
ก็ตองสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูปการ
ศึกษาดวย

๔. ผังประชาชนกับบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึกษา
เมื่อจํ ากัดบทบาทของรัฐบาลในการจัดการศึกษาสํ าหรับคนจนและคนเกงแลว ข้ันตอไป

ก็ตองพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา หากพิจารณาจากผังประชาชนในภาคการศึกษา
เปนหลักแลว แนวทางการปฏิรูปการศึกษามีอยูอยางนอย ๒ แนวทาง คือ

แนวทางที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดผังประชาชนในระบบโรงเรียนเสียใหม โดยใหโรงเรียน
รัฐบาลรับเฉพาะนักเรียนยากจนและนักเรียนเกงโดยไมเก็บคาเลาเรียน สวนนักเรียนฐานะ
ปานกลางและฐานะดีที่มิใชนักเรียนเรียนเกง ผันไปสูโรงเรียนเอกชน ซึ่งตองเสียคาเลาเรียนตาม
อัตราตลาด ยุทธวิธีของแนวทางนี้ ก็คือ การรื้อผังประชาชนที่เปนอยูในปจจุบัน แลวกํ าหนดผัง
ประชาชนขึ้นใหมตามกลุมเปาหมายที่เลือก แตผังประชาชนที่ดํ ารงอยูกอเกิดจากโครงสรางอํ านาจ
ทางการเมืองในสังคม การรื้อผังประชาชนตามยุทธวิธีนี้จึงขัดตอโครงสรางอํ านาจทางการเมือง 
และยากที่จะสํ าเร็จ เพราะจะถูกคัดคานจากชนชั้นกลางและผูที่มีฐานะดีในสังคม ซึ่งมีอิทธิพลทาง
การเมืองอยางสูง
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แนวทางที่สอง ไดแก การยอมรับผังประชาชนดังที่เปนอยูในปจจุบัน แลวใชมาตรการ
ทางการคลังและการเงินเปนเครื่องมือในการแกปญหาความไมเปนธรรมและความไมเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา โดยพยายามผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียนเทาที่จะเปนไปได

แนวทางที่สองมีลักษณะคอยเปนคอยไป และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวา
แนวทางแรก ขอเสนอตอไปนี้เปนไปตามแนวทางที่สอง มาตรการทางนโยบายที่สํ าคัญมีอยูอยาง
นอย ๓ มาตรการ คือ

(๑) นโยบายอัตราคาเลาเรียน
(๒) การจัดทุนการศึกษา
(๓) นโยบายงบประมาณ

๔.๑ นโยบายอัตราคาเลาเรียน
นโยบายอัตราคาเลาเรียนตํ่ าเปนนโยบายหลักของรัฐบาลไทยมาเปนเวลาชานาน 

กระนั้นก็ตาม นโยบายดังกลาวนี้ไมเพียงแตไมกอใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเปนธรรมในสังคมเทานั้น หากยังซํ้ าเติมใหสถานการณเลวรายลงไปอีกดวย ทั้งนี้เพราะ
เหตุวา ระบบโรงเรียนตามผังประชาชนในปจจุบันถูกยึดกุมโดยกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
ฐานะทางสังคม ประชาชนที่ดอยฐานะถูกคัดออกจากระบบโรงเรียน สวนที่เล็ดลอดเขาสูระบบ
โรงเรียนได มักจะไมสามารถไตบันไดการศึกษาไปสูยอดปรามิดการศึกษาได โดยตองตกบันได
การศึกษาเมื่อยางสูระดับมัธยมศึกษา ดังนั้น จึงจํ าเปนตองทบทวนนโยบายอัตราคาเลาเรียน ขอที่
พึงพิจารณามีอยูอยางนอย ๓ ประการ

ประการแรก หากรัฐบาลยอมรับหลักการการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการ
ศึกษา (All for Education) รัฐบาลจะตองไมควบคุมอัตราคาเลาเรียนในสถาบันการศึกษาเอกชน 
เพื่อสงเสริมใหเอกชนลงทุนในภาคการศึกษา แตการปลอยใหอัตราคาเลาเรียนลอยตัวเพียงอยาง
เดียวไมเปนการเพียงพอในการดึงดูดเงินลงทุนเขาสูภาคการศึกษา ตราบเทาที่รัฐบาลยึดกุม
นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า ความแตกตางของอัตราคาเลาเรียนระหวางสถาบันการศึกษาเอกชน
กับสถาบันการศึกษาของรัฐ หากยิ่งมีมากเพียงใด ยอมทํ าใหความตองการเขาสถาบันการศึกษา
ของรัฐยิ่งมีมากเพียงนั้น จนทายที่สุดความตองการดํ าเนินนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าไมสม
ประสงค เพราะจะมีการประมูลเพื่อเขาสถาบันการศึกษาของรัฐดวยการใหเงินบริจาค ดังนั้น 
รัฐบาลจักตองละทิ้งนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า เพราะไมเพียงแตไมเกื้อกูลตอการสงเสริมการ
ลงทุนของเอกชนในภาคการศึกษาเทานั้น หากยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย
อีกดวย
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ประการที่สอง นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าที่ดํ าเนินมาแตอดีตมิไดคํ านึงถึงประโยชน
สวนบุคคล (private benefit) ที่นักเรียนนักศึกษาไดรับจากการศึกษา หากรัฐบาลมีทรัพยากร
ไมจํ ากัด รัฐบาลยอมอยูในฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ า
ทุกระดับและทุกประเภทได แตดวยเหตุที่รัฐบาลมีทรัพยากรอันจํ ากัด การจัดการศึกษาชนิด 
ใหเปลาหรือเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ าจึงทํ าไดจํ ากัด รายจายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลเปน
ประโยชนตอประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสํ าคัญ การขยายบริการการศึกษา
และการเพิ่มพูนคุณภาพของบริการการศึกษาถูกจํ ากัดตามไปดวย การเขยิบอัตราคาเลาเรียนเปน
หนทางหนึ่งในการผอนคลายขีดจํ ากัดทางการคลังของรัฐบาล ทั้งนี้โดยยึดหลักการที่วาผูไดรับ
ผลประโยชนจากบริการการศึกษาของรัฐ จักตองมีสวนรวมรับภาระรายจาย แตการศึกษามิไดให
ประโยชนเฉพาะบุคคลเทานั้น หากยังเปนประโยชนตอสังคม (social benefit) ดวย โดยที่มากนอย
แตกตางไปตามระดับและประเภทของบริการการศึกษา การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนของรัฐบาล
จึงควรพิจารณาจากสัดสวนระหวางผลประโยชนสวนบุคคลเทียบกับผลประโยชนของสังคม อัตรา
คาเลาเรียนควรผันแปรตามสัดสวนดังกลาวนี้ หากผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งมีมากเพียงใด ก็ควร
ที่จะเก็บคาเลาเรียนในอัตราสูงมากเพียงนั้น ในทางกลับกัน หากผลประโยชนที่สังคมไดรับยิ่งสูง
มากเพียงใด อัตราคาเลาเรียนก็ควรจะยิ่งตํ่ ามากเพียงนั้นหรือไมมีการเก็บเลย การไมเก็บ
คาเลาเรียนเลย ยอมมีนัยวาประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระในการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล ในกรณีสุดโตงอีกดานหนึ่ง การเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย (Full-cost 
Pricing) ยอมมีนัยวา ผูรับบริการการศึกษาเปนผูรับภาระรายจายแตเพียงผูเดียว โดยที่สังคมมิได
มีสวนรวมรับภาระดวย การเก็บคาเลาเรียนในอัตราดังกลาวนี้ควรจะกระทํ าก็ตอเมื่อการศึกษา
ระดับหรือประเภทนั้นมิไดใหประโยชนแกสังคมเลยมีจํ าเพาะแตประโยชนสวนบุคคลเทานั้น

ประการที่สาม การกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ผานมามิไดคํ านึงถึง 
ผังประชาชนในระบบโรงเรียน ดวยเหตุที่คุณภาพของโรงเรียนรัฐบาลแตกตางกันมากและโรงเรียน
ที่มีคุณภาพถูกยึดครองโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ในขณะเดียวกัน 
ประชาชนที่ดอยฐานะมิอาจไตบันไดการศึกษาโดยตลอดรอดฝงได จึงสมควรที่จะกํ าหนดอัตรา 
คาเลาเรียนตามผังประชาชน หากยอมรับหลักการดังกลาวนี้ อัตราคาเลาเรียนในเขตในของ
กรุงเทพฯ ควรจะสูงกวาเขตชายขอบกรุงเทพฯ อัตราคาเลาเรียนในตางจังหวัดควรจะตํ่ ากวา
กรุงเทพฯ อัตราคาเลาเรียนในอํ าเภอเมืองและอํ าเภอที่รุงเรืองทางเศรษฐกิจควรจะสูงกวาอํ าเภอ
ที่หางไกล ในเขตที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไมควรเก็บคาเลาเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
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ดวยการผสมผสานหลักการกํ าหนดอัตราคาเลาเรียนตามผลประโยชนที่ไดรับกับหลักการ
เก็บคาเลาเรียนตามผังประชาชน แนวทางในการปฏิบัติก็คือ การศึกษาในระดับที่สูงกวาควรจะ
เก็บคาเลาเรียนสูงกวาระดับการศึกษาที่ต่ํ ากวาทั้งในเชิงสัมบูรณและเชิงสัมพัทธ การศึกษาสาย
วิชาชีพควรจะเสียคาเลาเรียนสูงกวาสายวิชาการในระดับการศึกษาเดียวกัน

แนวทางปฏิบัติ อีกประการหนึ่ งก็ คือ  การยึดรายจ ายในการดํ  าเนินงานต อหัว   
(government current expenditure per student) เปนตัวแปรนโยบาย (policy variable) หาก 
คาเลาเรียนเทากับรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว ยอมมีนัยวารัฐบาลใหเงินอุดหนุนรายจายใน
การลงทุน (government capital expenditure)

(๑) ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยประเภทจํ ากัดจํ านวนการรับเขาควรจะเก็บ 
คาเลาเรียนไมนอยกวา ๑๐๐% ของรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว โดยในสาขาวิชาชีพอัตรา 
คาเลาเรียนควรจะสูงพอที่จะครอบคลุมรายจายในการดํ าเนินงานกับบางสวนของรายจายในการ
ลงทุน

(๒) ในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ โรงเรียนในเขตในของกรุงเทพฯ ควรเก็บคา
เลาเรียนไมนอยกวา ๗๕% ของรายจายในการดํ าเนินงานตอหัว ในเขตที่ดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ไมเก็บคาเลาเรียน

(๓) ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับไมเก็บคาเลาเรียน

๔.๒ การจัดสรรทุนการศึกษา
เมื่อรัฐบาลปลอยใหคาเลาเรียนลอยตัวในสถานศึกษาเอกชน และเขยิบอัตรา 

คาเลาเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยยึดหลักการที่วาผูไดประโยชนจากการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
จักตองรวมรับภาระรายจายมากขึ้น การดํ าเนินนโยบายตามแนวทางดังกลาวนี้ยอมทํ าให
ประชาชนผูยากจนเดือดรอน ดังนั้นจึงตองวางระบบในการจัดสรรทุนการศึกษา และโดยที่คนจน
และคนเกงเปนกลุมเปาหมายตามขอเสนอนี้ ทุนการศึกษาจึงมุงจัดสรรใหแกคนจนและคนเกง  
การจัดระบบทุนการศึกษาจักตองดํ าเนินการกอนการปรับนโยบายอัตราคาเลาเรียน

ทุนการศึกษาควรจะมีจํ านวนเงินมากพอที่จะเกื้อกูลใหนักเรียน/นักศึกษาเลาเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับขอจํ ากัดทางการเงิน ทุนการศึกษาควรจะ 
ครอบคลุมรายการตอไปนี้

(๑) คาเลาเรียน ทุนการศึกษาจะตองใหคาเลาเรียนในระดับสูงพอที่จะใหผูรับทุนเลือก
เขาสถานศึกษาเอกชนได

(๒) คาครองชีพ ซึ่งรวมคาอาหารและคาเดินทาง
(๓) คาที่อยูอาศัย
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(๔) คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา
(๕) คาเครื่องแตงกาย
(๖) คารักษาพยาบาล โดยอาจจัดระบบการประกันสุขภาพสํ าหรับนักเรียน/นักศึกษา

ที่ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาล
สํ าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ยากจน ทุนการศึกษาจักตองครอบคลุมถึงคาเสียโอกาสที่เกิด

จากการเรียนหนังสือหรืออีกนัยหนึ่ง รายไดอันพึงไดหากเขาสูตลาดแรงงาน แทนที่จะเขาสูระบบ
โรงเรียน (earnings foregone)

ในการใหทุนการศึกษารายการตางๆ ใหจายเปนตัวเงินเฉพาะคารักษาพยาบาลจาย
เมื่อเจ็บปวย หรือจายเขาระบบการประกันสุขภาพ และเฉพาะคาเลาเรียนใหจายเปนคูปอง
การศึกษา (education voucher) ผูรับทุนมีเสรีภาพในการเลือกสถาบันการศึกษา โดยไมถูกบังคับ
และไมถูกจํ ากัดใหเลือกเฉพาะสถานศึกษาของรัฐบาล สถาบันการศึกษาที่ไดรับคูปองการศึกษา
จากนักเรียนทุนก็จะนํ าคูปองนั้นเบิกเปนเงินจากหนวยงานของรัฐตอไป เงื่อนไขสํ าคัญในการนี้ 
ก็คือ สถานศึกษาของรัฐบาลจะปฏิเสธไมรับนักเรียนทุนของรัฐบาลมิได แตเงื่อนไขนี้ไมควรบังคับ
ใชกับสถานศึกษาเอกชน

๔.๓ นโยบายงบประมาณ
รัฐบาลจักตองปรับนโยบายงบประมาณเพื่อเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียน ในดานหนึ่ง 

รัฐบาลควรผลักดันใหโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นคาเลาเรียนและดูดซับเงินบริจาคจากผูปกครอง  
ประชาชนที่ยึดกุมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งสวนใหญเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะได
มีสวนรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน ในอีกดานหนึ่งรัฐบาลควรผันงบประมาณดานการศึกษาจากเขต
ที่รุงเรืองไปสูเขตที่ดอยพัฒนา ดวยการลดงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตที่รุงเรือง และเพิ่มงบดํ าเนิน
งานตอหัวในเขตดอยพัฒนา เขตที่ยิ่งดอยพัฒนามากเพียงใด ควรจะไดรับจัดสรรงบดํ าเนินงาน
เพิ่มมากเพียงนั้น

การจัดสรรงบลงทุนก็ควรยึดหลักการเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนดวย สํ าหรับสถานศึกษา 
ในเขตที่รุงเรือง รัฐบาลควรจัดสรรงบลงทุนดวยอาคารสถานที่เปนหลัก สวนงบลงทุนในดาน
ครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา ใหยึดหลักเงินอุดหนุนสมทบ (matching grant) กลาวคือ  
ผูปกครองตองรับภาระรายจายสวนหนึ่ง โดยรัฐบาลรับภาระสวนที่เหลือ สัดสวนการรับภาระขึ้นอยู
กับนโยบายที่กํ าหนด โดยพิจารณาจากฐานะของผูปกครอง โรงเรียนที่ผูปกครองฐานะดีสัดสวน
การรับภาระงบลงทุนของรัฐบาลจะตํ่ า และจะสูงในกรณีกลับกัน

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณดังกลาวนี้ มิไดมีผลในการเกลี่ยคุณภาพ
ระหวางโรงเรียนรัฐบาลดวยกันเทานั้น หากยังเปนการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียนอยางสํ าคัญอีกดวย 
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โรงเรียนที่อยูหางจากศูนยอํ านาจทางการเมืองแตกตางกันจะไดมีความแตกตางในดานคุณภาพ
นอยลง

๕. การมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา
ความจํ ากัดดานทรัพยากรของรัฐบาลก็ดี และความไรประสิทธิภาพของระบบราชการก็ดี  

ทํ าใหการผูกขาดในการจัดการศึกษาของรัฐบาลไมเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม สมควรที่จะ
ระดมสรรพกํ าลังของคนในชาติมาใชประโยชน นอกจากนี้ การศึกษายังเปนเครื่องมือในการ
แกปญหาของสังคมอีกดวย การดึงสังคมโดยสวนรวมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงเปน
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม มาตรการที่พึงพิจารณามีอยูอยางนอย ๓ ประการคือ

(๑) การสงเสริมภาคประชาชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู
(๒) การสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในภาคการศึกษา
(๓) การสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มการใชจายดานการศึกษา

๕.๑ การสงเสริมภาคประชาชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู
รัฐบาลควรใหความสนใจในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (informal 

education) มากขึ้น เพราะประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน ในขอเท็จจริงประชาชนมีการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อแกปญหาที่เผชิญในชีวิตประจํ าวัน ผลของการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของภูมิปญญาทองถิ่น แตความจํ ากัดและความ
ไมสมบูรณของขอมูลขาวสารทํ าใหประชาชนตางทองถิ่นมิไดเรียนรูภูมิปญญาของกันและกัน และ
ไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน

ขอเพียงรัฐบาลไมดูถูกภูมิปญญาทองถิ่น รวบรวมและเผยแพรความรู ที่ เกิดจาก 
ภูมิปญญาทองถิ่น จัดวางระบบเพื่อเชื่อมโยงประชาชนตางทองถิ่นเพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ภูมิปญญาระหวางกัน และมีโอกาสเรียนรูการพัฒนากระบวนการเรียนรูของกันและกัน รวมตลอด
จนจัดวางระบบเพื่อเสริมสงการพัฒนากระบวนการเรียนรู ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีการ 
เปลี่ยนแปลงความคิดภายในภาครัฐบาลวา การจัดสรรงบเงินอุดหนุนแกองคกรประชาชนเปนเรื่อง
ที่สามารถทํ าได

๕.๒ การสงเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนในภาคการศึกษา
รัฐบาลจักตองลบลางกระบวนทัศนที่มีมาแตด้ังเดิมวา รัฐบาลตองผูกขาดในการ

จัดการศึกษา หากกระบวนทัศนพื้นฐานนี้ยังไมเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนบทบาทระหวางภาค
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รัฐบาลกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษาเปนเรื่องยากที่จะเปนไปได การสงเสริมบทบาทของภาค
เอกชนจะเปนไปไดก็ตอเมื่อรัฐบาลเลิกผูกขาดในการจัดการศึกษา แมแตในการศึกษาภาคบังคับ

การเลิกผูกขาดในการจัดการศึกษาตองดํ าเนินควบคูกับการหยุดขยายการศึกษาภาค
บังคับ เพราะนัยสํ าคัญของการศึกษาภาคบังคับก็คือ เปนการศึกษาประเภทหรือระดับที่ให
ประโยชนแกสังคมอยางเหลือลน จนรัฐบาลยอมรับภาระรายจายทั้งหมด โดยไมมีการเก็บคา
เลาเรียน ดวยเหตุที่การศึกษาภาคบังคับมีนัยดังกลาวนี้เอง ภาคธุรกิจเอกชนจึงยากที่จะเขาไป
ประกอบการในการศึกษาภาคบังคับได การขยายการศึกษาภาคบังคับในที่สุดแลวยอมมีผล
ลดทอนบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษา

แตการขยายการศึกษาภาคบังคับอาจไมกระทบตอบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนก็เปนได 
หากรัฐบาลใหหลักประกันวารัฐบาลจะไมเปนผูผลิตบริการการศึกษาภาคบังคับแตเพียงผูเดียว 
การใหหลักประกันเชนนี้กระทํ าไดดวยการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรบริการการศึกษาภาคบังคับ 
แทนที่รัฐบาลจะผลิตบริการการศึกษาชนิดใหเปลาแกประชาชน ก็จัดสรรคูปองการศึกษาใหแทน 
โดยที่ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกโรงเรียนอยางเต็มที่ เมื่อประชาชนเลือกเขาโรงเรียนใดก็ชํ าระ 
คาเลาเรียนดวยคูปองการศึกษา โรงเรียนเมื่อไดรับคูปองการศึกษาก็นํ าไปขึ้นเงินจากหนวยงาน
ของรัฐ กระนั้นก็ตามมูลคาของคูปองการศึกษาจะเปนปจจัยสํ าคัญในการดึงดูดภาคธุรกิจเอกชน
ใหเขาไปลงทุนในภาคการศึกษา หากคูปองการศึกษามีมูลคาตํ่ าเกินไป จนขาดทุนหรือไดผล 
ตอบแทนไมคุมกับการลงทุนก็จะไมมีธุรกิจเอกชนเขาไปลงทุน

ไมเพียงแตรัฐบาลจะตองกํ าหนดและลดบทบาทในการจัดการศึกษาเทานั้น หากยังตอง
เลิกควบคุมอัตราคาเลาเรียนอีกดวย เพราะการควบคุมอัตราคาเลาเรียนทํ าใหอัตราผลตอบแทน 
ในการลงทุนในภาคการศึกษาตํ่ าเกินกวาที่จะจูงใจใหมีการลงทุน อีกทั้งการควบคุมก็หามี 
ประสิทธิผลไม ณ ระดับอัตราคาเลาเรียนที่ควบคุม ซึ่งตํ่ ากวาอัตราตลาดยอมมีอุปสงคสวนเกิน 
(excess demand) จึงมีผูเสนอซื้อดวยการจายเงินบริจาคหรือเงินกินเปลา การปลอยใหอัตรา 
คาเลาเรียนลอยตัวเปนการเพิ่มส่ิงจูงใจในการลงทุน กลุมคนที่เดือดรอนจากแนวนโยบายดังกลาว
นี้ก็คือ กลุมคนผูยากจน หากรัฐบาลจัดระบบทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนยากจน ความเดือดรอน
ดังกลาวนี้ก็บรรเทาเบาบางลง

แทนที่รัฐบาลจะควบคุมอัตราคาเลาเรียน ควรจะหันไปควบคุมคุณภาพของการบริการ 
การศึกษา ดวยการกํ าหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่ า และกํ ากับตรวจสอบมิใหผูประกอบการ 
เอกชนเอารัดเอาเปรียบนักเรียนในดานตางๆ

รัฐบาลจะมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในภาคการศึกษาดุจเดียวกับการสงเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมตางๆ ก็อาจทํ าไดแตควรมีเปาหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการ
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ผลิตบริการการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการสงเสริมการตั้งสถานศึกษาในสวน
ภูมิภาค มาตรการที่ใชในการสงเสริมการลงทุนประกอบดวยสิ่งจูงใจดานภาษีอากร ดังเชนการ
กํ าหนดระยะปลอดภาษีเงินไดนิติบุคคล (corporate income tax holiday) และการยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีการนํ าเขาครุภัณฑและอุปกรณการศึกษา นอกจากนี้ ยังอาจชวยจัดสรรปจจัย
การผลิตราคาถูก ดังเชนการใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดสรรสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยตํ่ า ในการนี้รัฐบาลอาจกํ าหนดเงื่อนไขใหผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตองรับนักเรียน
กลุมเปาหมายของรัฐบาล

๕.๓ การสงเสริมใหภาคเอกชนเพิ่มการใชจายดานการศึกษา

(ก) คาลดหยอนเพื่อการศึกษา
การใชจายในภาคการศึกษามิไดมีเฉพาะแตรายจายในการผลิตบริการการ

ศึกษา หากยังมีรายจายในการรับบริการการศึกษาดวย ประชาชนที่รูซึ้งในคุณคาของการศึกษา
ยอมยินดีใชจายเงินดานการศึกษาสํ าหรับลูกหลาน การสงเสริมใหประชาชนเขาใจคุณประโยชน
ของการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตองดํ าเนินการ ขณะเดียวกันก็ควรที่จะใชภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาระรายจายของประชาชน ตามปกติรายจายดาน
การศึกษาของบุตรธิดาสามารถนํ าคาใชจายไปหักออกจากเงินไดพึงประเมิน กอนที่จะคํ านวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรในปจจุบัน อนุญาตใหหักคาลดหยอนเพื่อการศึกษา 
สํ าหรับบุตรธิดาไดเพียงคนละ  ๒,๐๐๐ บาท โดยหักลดหยอนไดเพียง ๓ คนสํ าหรับบุตรธิดา 
ที่เกิดหลังป ๒๕๒๒ บทบัญญัติดังกลาวนี้กํ าหนดแตป ๒๕๒๕ บัดนี้เวลาลวงเลยมากวาทศวรรษ 
ความไมเหมาะสมของคาลดหยอนปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ไมเพียงแตคาลดหยอนจะตํ่ าเกินไป
เทานั้น หากยังไมสอดคลองกับสถานการณความเปนจริงอีกดวย เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา  
รัฐบาลปลอยใหอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนลอยตัว และเขยิบเพดานอัตราคาเลาเรียน 
ในโรงเรียนรัฐบาล คาลดหยอนเพื่อการศึกษาจะตองปรับตามสถานการณที่แปรเปลี่ยนไป จึงจะ
เปนการสมควรไมเพียงแตตองปรับคาลดหยอนใหสอดคลองกับรายจายที่เกิดขึ้นจริงเทานั้น หาก
ยังควรที่จะใชคาลดหยอนเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือในการจูงใจใหประชาชนใชจายดานการ
ศึกษาดวย

การจํ ากัดจํ านวนบุตรธิดาที่หักคาลดหยอนตามประมวลรัษฎากรไดนั้นมีนัยวา รัฐบาลใช
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเครื่องมือในการลดอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากร แตขอเท็จจริงมีอยู
วา ประชาชนมิไดมีขอมูลขาวสารที่สมบูรณเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร จะมีประชาชนสักกี่คนที่เปด
อานประมวลรัษฎากรกอนที่จะตัดสินใจมีบุตร ภาษีอากรมิใชเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการ
ควบคุมจํ านวนประชากร การจํ ากัดจํ านวนบุตรธิดาที่หักคาลดหยอนตามประมวลรัษฎากรไดนั้น
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จึงมีผลในการลงโทษผูมีเงินไดที่มีบุตรมาก ซึ่งมิไดมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับโครงสรางภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา

การปรับคาลดหยอนเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนมิไดเปนประโยชนแกคนจน เพราะผูที่ยากจน
จริงๆ ไมตองเสียภาษีเงินไดอยูแลว ประโยชนตกแกชนชั้นกลางและชนชั้นสูง หากคาลดหยอนเพื่อ
การศึกษาสูงมากพอที่จะลดชั้นเงินได (income class) ภาระภาษีเงินไดจะลดลงไปเปนอันมาก 
เพราะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางอัตราภาษีแบบกาวหนา ชั้นเงินไดยิ่งสูงมากเพียงใด 
อัตราภาษีสวนเพิ่ม (marginal tax rate) จะยิ่งสูงมากเพียงนั้น  ในกรณีเชนนี้ การเพิ่มคาลดหยอน
เพื่อการศึกษาจะเปนประโยชนแกผูที่มีเงินไดสูงมากกวาผูที่มีเงินไดต่ํ า กระนั้นก็ตาม มีเหตุผล
สนับสนุนใหปรับคาลดหยอนเพื่อการศึกษาใหสอดคลองกับรายจายจริง อยางนอยที่สุดเพื่อ
ผอนคลายภาระของชนชั้นกลางระดับลาง (lower middle class) อันเปนกลุมคนที่เสียประโยชน
จากการปฏิรูปการศึกษาตามขอเสนอนี้ เพราะตองจายคาเลาเรียนในอัตราที่สูงขึ้น แตมิไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐ เชน คนจน

(ข) การสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มรายจายดานการวิจัยและการพัฒนา 
(R&D)

ในประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาคเอกชนมีบทบาทไมยิ่งหยอน
กวาภาครัฐบาล ในกรณีทั่วไปมีบทบาทมากกวาภาครัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีเสียดวยซํ้ า 
การสงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มรายจายดานการวิจัยและการพัฒนานับเปนยุทธวิธีที่สํ าคัญ 
ในปจจุบันรัฐบาลไดใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน อาทิเชน 
การอนุญาตใหหักรายจายดานการวิจัยและการพัฒนาเกินกวารายจายจริง เพื่อลดภาระภาษี
เงินไดนิติบุคคล การคิดคาเสื่อมราคาในอัตราเรง (accelerated depreciation) สํ าหรับเครื่องมือ
และอุปกรณที่ใชในการวิจัยและการพัฒนา รวมตลอดจนการลดอากรขาเขาสํ าหรับเครื่องจักร
อุตสาหกรรม คอมพิวเตอรและชิ้นสวน เครื่องมือวัดและทดสอบ และชิ้นสวนอิเลคทรอนิก  
นอกจากนี้ยังจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าสํ าหรับการวิจัยและการพัฒนาอีกดวย

กระนั้นก็ตาม รายจายการวิจัยและการพัฒนาในภาคธุรกิจเอกชนยังมีอยู นอยมาก  
สมควรที่รัฐบาลจะทบทวนมาตรการทั้งปวง และกํ าหนดกรอบมาตรการชุดใหมเพื่อใหมีความ 
รอบดานและมีส่ิงจูงใจมากกวาเดิม

ในขณะที่รัฐบาลมีมาตรการในการสงเสริมการใชจายในการวิจัยและการพัฒนาในภาค
ธุรกิจเอกชน รัฐบาลตองไมลืมภาคประชาชน และใหการสงเสริมไมยิ่งหยอนกวากัน
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(ค) เงินบริจาคเพื่อการศึกษา
การระดมเงินบริจาคเพื่อการศึกษาเปนหนทางหนึ่งในการผอนคลายขอจํ ากัด

ทางการเงิน รัฐบาลพึงดํ าเนินการทั้งปวงเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนเพื่อใหมีการ
บริจาคเงินเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันก็ใชภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนเครื่องมือในการจูงใจใหมีการบริจาคเพื่อการศึกษา

ในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากรมาตรา ๔๗ (๗) (ก) มีบทบัญญัติ
อนุญาตใหหักคาลดหยอนสํ าหรับเงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของทาง 
ราชการ โดยใหหักไดเทาจํ านวนที่บริจาค แตตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของเงินไดพึงประมาณที่หัก 
คาลดหยอนอื่นๆแลว การหักคาลดหยอนรายการนี้มิไดจํ าแนกเงินบริจาคการศึกษาออกจาก 
เงินบริจาคดานสาธารณสุข  ขอที่นาสังเกตก็คือ การบริจาคเงินใหแกสถานศึกษาเอกชน จะนํ ามา
หักคาลดหยอนเพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามิได

ในกรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล ประมวลรัษฎากรมาตรา ๖๕ ตรี (๓) มีบทบัญญัติวา 
เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เพื่อสาธารณประโยชน และเพื่อการศึกษา สามารถนํ าไปลดหยอน
ภาระภาษีได โดยหักไดไมเกินรอยละ ๒ ของกํ าไรสุทธิ แตทั้งนี้การบริจาคเงินแกสถานศึกษาและ
สถาบันวิจัยเอกชนจะนํ ามาหักคาลดหยอนภาระภาษีมิได

หากรัฐบาลยอมรับหลักการการมีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา ก็ตอง
ปฏิบัติตอภาคเอกชนเสมอดวยภาครัฐบาล ระบบราชการจักตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติในขั้น
รากฐาน โดยปฏิบัติตอเงินบริจาคสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนเสมอดวยหนวยงานของรัฐ 
ในเบื้องตนจักตองยินยอมใหเอกชนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาตามนัยแหงประมวลรัษฎากรเชนนี้
แลว ก็เพียงแตแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยกํ าหนดบทบัญญัติวาเฉพาะเงินบริจาคที่ใหแก
มูลนิธิเทานั้นที่ไดรับลดหยอนภาระภาษี เงินที่บริจาคแกสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชน
โดยตรงจะมิไดรับลดหยอน ทั้งนี้เพื่ออุดชองโหวในการหลบเลี่ยงภาษี

นอกเหนือจากการปฏิบัติตอภาคเอกชนเสมอดวยภาครัฐบาลในกรณีเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาแลว อัตราคาลดหยอนก็เปนมาตรการทางนโยบายที่พึงพิจารณาการเพิ่มอัตราคาลดหยอน
ทั้งในกรณีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล จะชวยเพิ่มการบริจาคเงินเพื่อการ
ศึกษาไดหานอยไม

๖. กองทุนประชาศึกษา
กองทุนประชาศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนกลไกสวนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา กองทุนนี้มี

วัตถุประสงคหลัก ๒ ดาน ดานหนึ่งเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับคนเกงและคนจน อีกดานหนึ่ง 
เพื่อจัดสรรงบประมาณสํ าหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูในภาคประชาชน
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รูปแบบการจัดองคการของกองทุนเปนเรื่องที่ตองไตรตรอง ระหวางระบบการกระจาย
อํ านาจกับระบบการรวมศูนยอํ านาจ ในชวงเวลาที่องคกรปกครองทองถิ่นยังไมเขมแข็ง กองทุน
อาจบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนประชาศึกษาในสวนกลาง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เปนผู
ปฏิบัติในทองถิ่น

กองทุนประชาศึกษามีโครงสรางทางการเงินที่มีองคประกอบ ๒ สวน สวนหนึ่งเปนเงินทุน 
คงยอดเงินตน (Endowment Fund) อีกสวนหนึ่งเปนเงินทุนจายขาด เงินทุนคงยอดเงินตนจะธํ ารง 
เงินตนไว และนํ าเฉพาะดอกเบี้ยไปใชจาย สวนเงินทุนจายขาดมิจํ าตองธํ ารงเงินตน รัฐบาลตอง
ผูกพันในการจัดสรรงบประมาณใหกองทุนประชาศึกษา โดยใหกองทุนฯ สะสมเงินทุนคงยอด 
เงินตนจํ านวนมากพอที่จะใหดอกเบี้ยพอเพียงแกการดํ าเนินการในทายที่สุด ตอจากนั้นไปก็มิ 
จํ าตองจัดสรรงบประมาณรายป แตตองจัดสรรงบประมาณใหเปนครั้งคราว เพื่อใหกองทุนฯ 
มีเงินทุนคงยอดเงินตนจํ านวนมากพอแกการปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ

คณะอนุกรรมการกองทุนประชาศึกษาประจํ าทองถิ่นมีหนาทีคั่ดเลือกนักเรียนเกงและ
นักเรียนยากจนในทองถิ่นเพื่อใหทุนการศึกษา ในกรณีนักเรียนเกง อาจกํ าหนดเปาหมายให
คัดเลือกนักเรียนเกงที่สุด ๕% แรกของจํ านวนนักเรียนทุกชั้นปในทุกอํ าเภอเพื่อใหทุนการศึกษา 
สัดสวนนักเรียนเกงที่ใหทุนการศึกษาในชั้นแรกขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของกองทุนฯ โดยจะ
เขยิบเพิ่มข้ึนเมื่อกองทุนฯ มีเงินทุนเพิ่มข้ึน ในกรณีนักเรียนยากจน ใหคัดจากครอบครัวที่มีรายได
อยูใตเสนความยากจน (poverty line) เมื่อฐานะการเงินของกองทุนฯ ยังไมดี อาจตองกดเสน
ความยากจนลง แลวจึงเขยิบข้ึนสูระดับที่เปนจริงในภายหลัง

ในระยะแรก หากมีขอจํ ากัดทางการเงิน ใหจํ ากัดจํ านวนจังหวัดในการปฏิบัติการ โดย
เลือกจัดสรรทุนการศึกษาแกนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนในจังหวัดที่ยากจนที่สุด ๕-๑๐  
จังหวัดแรก ตอเมื่อขอจํ ากัดทางการเงินผอนคลายลงจึงขยายจํ านวนจังหวัดที่ปฏิบัติการ จน 
ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร

นักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษา ทั้งนักเรียนเกงและนักเรียนยากจน จะไดรับแจก
คูปองการศึกษา นักเรียนเหลานี้มีเสรีภาพในการเลือกโรงเรียนในระดับหนึ่ง โรงเรียนที่นักเรียนทุน
เหลานี้เลือกเขา เมื่อไดรับคูปองการศึกษาก็นํ าไปเบิกเงินจากกองทุนฯ ทั้งนี้ไมจํ ากัดวาตองเปน
โรงเรียนรัฐบาล

การจัดสรรทุนการศึกษาผานกองทุนประชาศึกษามีผลในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรร 
งบประมาณ เพราะเปนการจัดสรรงบประมาณใหแกนักเรียน แทนที่จะเปนการจัดสรรงบประมาณ
แกโรงเรียน โรงเรียนจะไดรับงบประมาณก็ตอเมื่อนักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษาเลือก
เขาเรียน
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ดวยยุทธวิธีการขึ้นค าเล าเรียนในกลุ มโรงเรียนที่ยึดกุมโดยประชาชนที่มีฐานะ  
ทางเศรษฐกิจและสังคม พรอมทั้งระดมเงินบริจาคจากประชาชนกลุมนี้ รัฐบาลสามารถลด 
งบประมาณที่จัดสรรใหแกโรงเรียนกลุมนี้ได โดยพยายามใหพึ่งพิงตนเองทางการเงินมากขึ้น  
งบประมาณที่จัดสรรใหแกกองทุนประชาศึกษาสวนหนึ่งเปนงบประมาณที่ผันจากกลุมโรงเรียน 
ที่ยึดกุมโดยประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนี้เอง

กองทุนประชาศึกษามิไดมีหนาที่ในการจัดสรรทุนการศึกษาใหแกนักเรียนกลุมเปาหมาย 
เทานั้น หากยังมีหนาที่สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนอีกดวย ดังนั้นจึงตอง
สรางเครือขายความสัมพันธกับองคการบริหารสวนทองถิ่นและองคกรประชาชน

๗. ความลงทาย
บทความนี้เสนอใหเลือกนักเรียนเกงและนักเรียนยากจนเปนกลุมเปาหมายในการจัดการ

ศึกษาของรัฐบาล แตเมื่อพิจารณาผังประชาชนในระบบโรงเรียนแลว ปรากฏวาโรงเรียนที่มี
คุณภาพถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่มีฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การเปลี่ยนแปลงผัง
ประชาชนโดยขับกลุมคนเหลานี้ออกไปจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเกงและนักเรียน
ยากจนเขามาแทนที่เปนเรื่องยากยิ่ง บทความนี้จึงเสนอยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงผังโรงเรียน
แทนการเปลี่ยนแปลงผังประชาชน

ยุทธวิธีสํ าคัญตามขอเสนอในบทความนี้ก็คือ การใชมาตรการทางการคลังและการเงิน 
เพื่อใหกลุมคนที่มีฐานะรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการการศึกษาของรัฐบาลเพิ่มข้ึนโดยที่
กลุมคนที่ดอยฐานะรับภาระนอยลง

ดวยการปรับคาเลาเรียนในสถานศึกษาของรัฐบาลตามผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ 
และตามผังประชาชน โดยโรงเรียนในกรุงเทพฯ เขตในเก็บคาเลาเรียนสูงกวาโรงเรียนในตาง 
จังหวัด และไมเก็บคาเลาเรียนในเขตดอยพัฒนา พรอมทั้งสงเสริมใหดูดซับเงินบริจาค 
จากประชาชนที่มีฐานะ โรงเรียนที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองทางการเงินไดมากขึ้น ซึ่งเกื้อกูล 
ตอการผันงบประมาณไปสูโรงเรียนในเขตดอยพัฒนา การเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนทํ าไดดวยการ
ลดงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตที่พัฒนาแลวและเพิ่มงบดํ าเนินงานตอหัวในเขตดอยพัฒนา พรอม
กันนั้นก็จัดตั้งกองทุนประชาศึกษา เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนเกงและนักเรียนยาก
จน และเพื่อสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูในภาคประชาชน

บทความนี้ยังไดเสนอใหใชมาตรการทางการคลังและการเงินในการสงเสริมใหภาคธุรกิจ 
เอกชน และภาคประชาชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน ทั้งนี้โดยคํ านึงถึงขอจํ ากัดของภาค 
รัฐบาลในการทํ าหนาที่นี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดการการศึกษาตามขอเสนอนี้ จะกอใหเกิดผลกระทบอยางนอย ๗ 
ประการ กลาวคือ
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ประการแรก ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
การปลดเปลื้องพันธนาการ การควบคุมอัตราคาเลาเรียนก็ดี และการสงเสริมการลงทุนในภาคการ
ศึกษาก็ดี เกื้อกูลตอการมีบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน การสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ของประชาชน เกื้อกูลตอการมีบทบาทของภาคประชาชน ซึ่งสอดคลองกับหลักการวาดวยการ
มีสวนรวมของสังคมทั้งมวลในการจัดการศึกษา การแบงบทบาทในการจัดการศึกษาระหวางภาค
รัฐบาลกับภาคเอกชน จะคอยๆเปลี่ยนแปลงหลักการในขั้นพื้นฐาน แทนที่จะมีการแบงงานกันทํ า
ตามระดับและประเภทของบริการการศึกษา หลักการที่แปรเปลี่ยนไปก็คือ การยึดกลุมเปาหมาย
เปนหลักในการแบงงานกันทํ า โดยรัฐบาลผันทรัพยากรไปสูกลุมคนจนและกลุมคนเกงเปนสํ าคัญ

ประการที่สอง การศึกษานอกระบบโรงเรียน (informal education) จะมีความสํ าคัญ 
มากขึ้น เนื่องจากมีการผันทรัพยากรไปในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน แตทั้งนี้ 
ข้ึนอยู กับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนประชาศึกษาและขึ้นอยู กับการจัดองคกรของ 
คณะกรรมการกองทุนประชาศึกษา รวมตลอดจนการสรางเครือขายองคกรประชาชน

ประการที่สาม ระบบการศึกษามีความเปนธรรมมากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมตองรับภาระรายจายในการจัดการฤศึกษาเพิ่มข้ึน อันเปนผลจากการปรับ 
คาเลาเรียนตามผลประโยชนสวนบุคคลที่ไดรับ และตามผังประชาชนในระบบโรงเรียน ตลอดจน
การดูดซับเงินบริจาคจากประชาชนกลุมนี้ สวนประชาชนที่ดอยฐานะจะรับภาระรายจายในการ
จัดการศึกษานอยลง เนื่องจากมีการลดหรือไมเก็บคาเลาเรียนในเขตดอยพัฒนา นอกจากนี้ การ
เกลี่ยคุณภาพดวยการผันงบประมาณจากเขตที่พัฒนาแลวไปสูเขตดอยพัฒนาก็ชวยสรางความ
เปนธรรมในระบบการศึกษาเพิ่มข้ึน

ประการที่สี่ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจะมีมากขึ้น เนื่องจากมีมาตรการ 
ทางนโยบายในการชวยเหลือผูดอยโอกาสโดยตรง ทั้งนี้ดวยการจัดตั้งกองทุนประชาศึกษาและ
จัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนยากจนในทุกอํ าเภอและทุกระดับการศึกษา ขอเสนอนี้มีผล
ในการเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาในขั้นรากฐาน แตเดิมรัฐบาล 
จัดบริการการศึกษาชนิดใหเปลาหรือราคาถูกแกประชาชน ในระดับการศึกษาภาคบังคับ  
ประชาชนที่ยากจนไดประโยชนจากบริการการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาล แตในระดับการ
ศึกษาที่สูงขึ้นไปประโยชนตกแกกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเปนสํ าคัญ นโยบาย
คาเลาเรียนอัตราตํ่ ามิไดเปนประโยชนแกคนจน และมิไดชวยใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา หากแตมีผลเสมือนหนึ่งการใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝง (implicit subsidy) แก
กลุมคนที่มีฐานะในสังคม การใหทุนการศึกษาเปนการใหเงินอุดหนุนที่แจงชัด (explicit subsidy) 
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แกกลุมเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบายดังกลาวนี้จึงมีผลในการแปรเปลี่ยนการ
ใหเงินอุดหนุนในรูปแอบแฝงมาเปนการใหเงินอุดหนุนที่แจงชัด โดยที่คนจนไดประโยชนมากขึ้น 
แมจะยังไมสามารถลดการใหบริการแกกลุมคนที่มีฐานะ แตกลุมคนเหลานี้ตองรับภาระรายจาย
มากขึ้นจากการขึ้นคาเลาเรียนและจากการจายเงินอุดหนุน

ประการที่หา ขอเสนอนี้มีผลกระทบตอการเงินของโรงเรียน โรงเรียนที่สามารถปรับอัตรา 
คาเลาเรียนและดูดซับเงินบริจาคจะมีทรัพยากรทางการเงินเพิ่มข้ึน โรงเรียนเหลานี้อยูในกรุงเทพฯ 
และตัวจังหวัดตางๆ ในสวนภูมิภาค สวนโรงเรียนในเขตดอยพัฒนาจะมีทรัพยากรนอยลง 
เนื่องจากไมมีการเก็บคาเลาเรียน หากรัฐบาลผันงบประมาณการศึกษาจากเขตที่เจริญแลวไปสู
เขตดอยพัฒนาตามขอเสนอนี้ ปญหานี้ก็จะบรรเทาเบาบางและหมดไปได ยิ่งรัฐบาลทุมงบ
ประมาณสูเขตดอยพัฒนามากกวาแนวโนมปกติก็จะชวยเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียนไดมากยิ่งขึ้น

ประการที่หก ประสิทธิภาพภายในระบบการศึกษานาจะดีข้ึน สวนหนึ่งเปนเพราะ
มีการระดมทรัพยากรมาสูภาคการศึกษามากขึ้น ซึ่งเกื้อกูลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการแขงขันที่มีมากขึ้นภายในระบบการศึกษา การสงเสริมการลงทุนในภาค
การศึกษาจะทํ าใหโรงเรียนเอกชนเขามาแขงขันกับโรงเรียนรัฐบาลมากขึ้น มิไยตองกลาวถึงการ
แขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลดวยกันเอง การใหเสรีภาพในการเลือก
แตนักเรียนทุนของกองทุนประชาศึกษาโดยอาศัยระบบคูปองการศึกษา กอใหเกิดแรงกดดัน
ที่โรงเรียนจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มพูนคุณภาพของ
บริการการศึกษาที่ผลิต

ประการที่เจ็ด ชนชั้นกลางระดับลาง (lower middle class) เปนกลุมคนที่เผชิญความ 
เดือดรอนจากขอเสนอนนี้ เพราะตองจายคาเลาเรียนในอัตราสูงขึ้น โดยที่มิไดอยูในขายที่จะไดรับ
ทุนการศึกษา หากกองทุนประชาศึกษาไดรับจัดสรรงบประมาณมากพอ อาจพิจารณาขยายการ
จัดสรรทุนการศึกษาแกชนชั้นกลางระดับลางตอไปในอนาคต แตในระยะแรกเริ่ม ซึ่งอาจยาวนาน
นับทศวรรษ ชนกลุมนี้จะไดรับผลกระทบในทางลบ อยางไรก็ตามการใหสินเชื่อการศึกษาอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่ าดังที่ดํ าเนินการอยูในปจจุบัน อาจชวยบรรเทาความเดือดรอนไดบางสวน

ขอเสนอในเอกสารนี้ มิไดกลาวถึงเนื้อหาสาระหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู มิใช
เพราะเรื่องเหลานี้ไมสํ าคัญ หากแตเปนเพราะอยูนอกขอบเขตขอเสนอ อยางไรก็ตาม ผลกระทบ
ดานตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาตามขอเสนอนี้ จะเปนจริง
ก็ตอเมื่อมีากรเปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบายตามขอเสนอในทุกดาน การปรับนโยบายเพียง
บางดาน โดยปราศจากมาตรการเสริมในดานอื่น แทนที่จะเปนผลดี อาจกอผลเสียอยางมหันต  
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อาทิเชน การปลอยใหอัตราคาเลาเรียนในโรงเรียนเอกชนลอยตัวและการขึ้นคาเลาเรียนในโรงเรียน
รัฐบาล โดยมิไดจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจน ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนแก
ประชาชนกลุมที่ดอยฐานะ อีกทั้งซํ้ าเติมปญหาความไมเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และ
ปญหาความไมเปนธรรมในสังคม หรือการใหทุนการศึกษาแกคนจนโดยจํ านวนเงินที่ใหไมเพียงพอ 
ยอมทํ าใหคนจนไมสามารถเลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพได

หัวใจของขอเสนอในเอกสารนี้ นอกจากการใชมาตรการทางการคลัง มาตรการทางการ
เงิน และนโยบายอัตราคาเลาเรียนแลว ยังขึ้นอยูกับการจัดตั้งกองทุนประชาศึกษา การบริหารและ
การจัดองคการของกองทุนนี้เปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอความสํ าเร็จหรือความลมเหลวของขอเสนอ
ตามเอกสารนี้


