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การบริจาคเงินเพื่อเขาโรงเรียนรัฐบาล
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมใหประชาชนบริจาคเงินดานการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงในกรุงเทพฯ และจังหวัดที่รุงเรือง 
ทางเศรษฐกิจ

ตามแนวนโยบายดังกลาวนี้ กรมสามัญศึกษาจัดทํ าบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มี 
คุณภาพและชื่อเสียง โดยอนุญาตใหโรงเรียนเหลานี้ รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษตาม 
ความตองการของโรงเรียนไดไมเกินรอยละ 40 ของจํ านวนนักเรียนรับเขาทั้งหมด สวนอีก 60% 
ตองรับนกัเรยีนในพื้นที่บริการ แตโรงเรียนที่จะรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษนี้จักตองจัดทํ าขอเสนอ
เกีย่วกบัวธิกีารรับนักเรียนและเหตุผล เพื่อใหกรมสามัญศึกษาพิจารณาเปนรายๆไป (สยามโพสต
ฉบับวนัที ่ 16 มกราคม 2539) นักเรียนที่เขาดวยวิธีการพิเศษนี้จักเสียคาธรรมเนียมการศึกษา 
เตม็อัตรา สวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนยากจนจะไดรับลดหยอนคาเลาเรียน

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสงเสริมใหโรงเรียนรับเงินบริจาคอยางเปดเผย 
โดยมีเงื่อนไขวา การรับเงินบริจาคจักตองไมมีเงื่อนไขในการรับลูกหลานของผูบริจาคเขาเรียน  
ทั้งนี้ห ามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหม แตใหรับในชวงที่ เป ดภาคการศึกษาแลว  
(สยามโพสต ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2539) ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารดงักลาวนี้ตองการ 
อํ าพรางวา นโยบายการรับเงินบริจาคมิไดเชื่อมโยงสัมพันธกับการรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษ  
แททีจ่ริงหาไดเปนเชนนั้นไม บรรดามาตรการตางๆที่กระทรวงศึกษาธกิารน ําออกใชในปการศึกษา 
2539 นี ้ ไมวาจะเปนการปรับเพดานอัตราคาเลาเรียน การรับนักเรียนดวยวิธีการพิเศษ และการ 
รับเงินบริจาคทางการศึกษา ลวนแลวแตเปนมาตรการที่มุ งผอนคลายขีดจํ ากัดทางการเงิน 
ของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงเหลานี้รุดหนาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในดานเทคโนโลยี ดังนั้น มีเหตุผลนาเชื่อวา โควตานกัเรยีนที่รับเขาดวยวิธีการพิเศษจํ านวนหนึ่ง 
จะใชไปในการแสวงหารายได ดวยการเรียกเก็บเงินกินเปลา (หรือแปะเจียะ) หรือจะเรียกใหโกหรู
วา ‘เงินบริจาค’ ก็ได

การหามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหมนั้นเปนมาตรการที่ไรประสิทธิผล 
เพราะผูปกครองนักเรียนสามารถทํ าขอตกลงกับผูบริหารโรงเรียนได ขอตกลงดังกลาวนี้อาจมี 2 
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ลักษณะ ลักษณะแรกไดแก การรับนักเรียนตามโควตาพิเศษกอน แลวเรียกเก็บเงินบริจาค 
เมื่อเปดเทอมแลว ขอตกลงลักษณะนี้ทํ าใหภาระการเสี่ยงตกแตโรงเรียน เพราะอาจเปนไปไดวา 
เมื่อรับนักเรียนเขาแลว ผูปกครองอาจละเมิดสัญญาดวยการไมจายเงินบริจาคหรือจายนอยกวา
สัญญา ลักษณะทีส่องไดแก การจายเงินบริจาคกอนชวงรับนักเรียนใหม โดยมีขอแลกเปลี่ยนวา 
โรงเรยีนจะรบับุตรหลานของผูบริจาคเขาเรียนในภายหลัง ขอตกลงลักษณะนี้ทํ าใหภาระการเสี่ยง
ตกแกผูปกครองนักเรียน เพราะอาจเปนไปไดวา โรงเรียนเมื่อไดรับเงินบริจาคแลว อาจละเมิด 
ขอตกลงไมรับบุตรหลานของผูบริจาคเขาเรียน

ดังนี้ จะเห็นไดวา การหามรับเงินบริจาคในชวงรับนักเรียนใหม นอกจาก 
จะไมสามารถตัดขาดความเชื่อมโยงระหวางการรับนักเรียนแลกกับเงินบริจาคไดแลว ยังสราง
ปญหาโดยไมจํ าเปนในขอที่เปดโอกาสใหมีการละเมิดสัญญาได หากกระทรวงศึกษาธิการยอม 
ใหแลกที่นั่งในโรงเรียนกับเงินบริจาคอยางตรงไปตรงมา และดวยวิธีการยื่นหมูยื่นแมว ปญหา 
ดังกลาวยอมไมเกิดขึ้น

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา สมควรที่จะมีโควตาที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาลสํ าหรับขาย
หรือไม ผูคนที่ไมตองการเห็นบริการการศึกษาเปนสินคายอมตอตานแนวนโยบายเชนนี้ และ 
เพราะโลกทัศนเชนนี้เอง กระทรวงศึกษาธิการจึงตองกระมิดกระเมี้ยนหามรับเงินบริจาคในชวง 
รับนักเรียนใหม

ในระบบดังที่เปนอยูในปจจุบัน กลุมคนที่มีฐานะดีในสังคมสามารถซื้อที่นั่ง 
ในโรงเรยีนรฐับาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงไดอยูแลว การซื้อที่นั่งดังกลาวนี้กระทํ าไดหลายชองทาง

ชองทางแรกดวยการเจรจากับผูบริหารโรงเรียนโดยตรง หากโรงเรียนออก 
ใบสํ าคัญการรับเงิน ก็เปนที่มั่นใจไดวา เงินบริจาคถูกใชไปในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
แตก็มีกรณีอยูหานอยไมที่โรงเรียนมิไดออกใบเสร็จการรับเงินบริจาค บางกรณีมิไดมีเจตนาทุจริต 
หากแตตองการหลีกเลี่ยงระเบียบการจัดจางจัดซื้อของทางราชการที่มีขอจํ ากัดมากเกินไป  
แตบางกรณเีงินบริจาคทั้งหมดหรือบางสวนเขากระเปาผูบริหารโรงเรียน

ชองทางที่สองผานสมาคมผูปกครองนักเรียนหรือสมาคมนักเรียนเกา ในกรณีนี้ 
โรงเรียนอาจใหโควตาการรบันกัเรยีนแกสมาคมฯจํ านวนหนึ่ง สมาคมฯ ทํ าหนาที่จัดสรรโควตาแก 
ผูที่สัมพันธสมาคมฯ บางกรณีมิไดรับเงินบริจาคเปนผลตางตอบแทน แตบางกรณีก็ไดรับ 
เงนิบริจาคดงักลาวนี้ เงินบริจาคจะถูกสงตอใหโรงเรียนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยหรือไม เปนปญหา
ขอเท็จจริงที่ตองไตสวน แตชองทางนี้เปดชองใหผูบริหารสมาคมฯเก็บเกี่ยวสวนเกินทางศรษฐกิจ
ได แตการที่โรงเรียนมอบหมายใหสมาคมฯรับเงินบริจาคแทนก็เพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบการจัดจาง
จดัซือ้ของทางราชการโดย โรงเรียนมอบหมายใหสมาคมฯจัดจางจัดซื้อส่ิงที่ตองการ แทนที่จะสง
มอบเปนตัวเงิน
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ชองทางที่สามผานนักการเมืองที่ทรงอํ านาจ ขาราชการระดับสูงในกระทรวง
ศึกษาธกิาร และขาราชการระดับสูงในหนวยงานที่ทรงอิทธิพล ดังเชนสํ านักงบประมาณเปนอาทิ 
ชองทางนี้นับเปนชองทางที่โรงเรียนยากที่จะไดรับเงินบริจาค เพราะเปนเรื่องของการใชอํ านาจ 
เปนสํ าคัญ

ดังนี ้จะเหน็ไดวา ในระบบดังที่เปนอยูในปจจุบัน มีการนํ าที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาล
แลกกบัเงนิบริจาคอยูแลว หากจะกลาวใหแทงใจดํ าก็คือ มีการขายที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาลแลกกับ
เงินหรือแลกกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยูแลว มิหนํ าซํ้ าเงินบริจาคยังร่ัวไหลไปสูคนกลาง 
โดยทีโ่รงเรียนมิไดรับเงินบริจาคเต็มเม็ดเต็มหนวยอีกดวย

หากกระทรวงศึกษาธิการจะดํ าเนินนโยบายการรับนักเรียนโควตาพิเศษแลกกับ
เงินบริจาคอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ก็มิใชเร่ืองที่ตองรูสึกตะขิดตะขวงหรือเกรงตอขอครหา 
เพราะนโยบายดังกลาวนี้มิไดทํ าใหระบบโรงเรียนเลวรายไปกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งมี 
การ ‘ขาย’ หรือเกบ็เงนิกนิเปลาในโรงเรียนรัฐบาลอยูแลว การดํ าเนินนโยบายอยางเปดเผยและ 
ตรงไปตรงมาเชนนี้กลับมีขอดีในการชวยลดการรั่วไหลของเงินบริจาค และลดทอนคนกลางใน
ระบบการรับนักเรียนรัฐบาล

การที่ผูปกครองยินดีจาย ‘เงนิกินเปลา’ หรือ ‘เงนิบริจาค’ เพือ่ใหบุตรหลานเขา 
โรงเรียนรัฐบาลที่มีคุณภาพและชื่อเสียงนั้นก็เปนเพราะประเมินแลววา บริการการศึกษาที่ไดรับ 
มคุีณภาพและมีประโยชนคุมกับรายจาย  ‘เงนิกนิเปลา’ หรือ ‘เงนิบริจาค’ ทีจ่ายจงึเปนสวนหนึ่ง
ของราคาที่จายเพื่อแลกกับริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ราคาที่จายนี้มิไดแตกตางจากโรงเรียน 
เอกชนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน

บริการการศึกษาในสังคมไทยไดแปรสภาพเปนสินคาเปนเวลาชานานแลว  
ผูคนจ ํานวนไมนอยยังคงหลงละเมอตอตานการเปนสินคาของบริการการศึกษา ในระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยม สรรพสิ่งจักตองแปรสภาพเปนสินคาที่มีมูลคาการแลกเปลี่ยน ส่ิงที่ไมเคยเปนสินคา 
จะคอยๆแปรสภาพเปนสินคา (Commodification) เมื่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีสภาพความหามาได
ยาก (Scarcity) และมคีวามตองการบริโภคหรือใชประโยชนของสิ่งนั้นเกินกวาปริมาณของสิ่งนั้น
จะสนองตอบได ผู บริโภคเริ่มตองประมูลซื้อของสิ่งนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในของนั้น  
กระบวนการแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นโดยอาจจะเริ่มจากการแลกของกับของ (Barter Economy) และ
ตอมาแปรสภาพเปนการแลกเปลี่ยนของกับเงิน (Exchange Economy)

การซื้อขายบริการการศึกษาในสังคมไทยมิไดจํ ากัดเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบัน
การศึกษาเอกชน หากยังแพรขยายสูโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของรัฐบาลดวย เพียงแต
กระบวนการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายมิไดเปนไปอยางตรงไปตรงมา ในกรณีสวนใหญมิไดมีการคิด
ราคาโดยตรง หากแตเปนการแลกบริการการศึกษากับเงินบริจาค ในบางกรณีเปนการแลกบริการ
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การศกึษากับความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โรงเรียนรัฐบาล ‘ขาย’ บริการการศึกษาดุจเดียวกับโรงเรียน
เอกชน หากแตดวยวิธีการอันซอนเรน และโรงเรียนรัฐบาลก็เรียกเก็บ ‘เงนิกินเปลา’ ไมแตกตาง
จากโรงเรยีนเอกชน หากแตขนานนามใหไพเราะวาเงินบริจาค

หากไมตองการใหบริการการศึกษากลายเปนสินคาก็ตองเอาบริการการศึกษา
ออกไปจากระบบทุนนิยม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะตองลดทอนความเปนทุนนิยมของสังคม
เศรษฐกิจไทย กระบวนการแปรสภาพบริการการศึกษาใหเปนสินคาจึงชะลอความเร็วลงได  
แมแตในประเทศสังคมนิยมใชวาบริการการศึกษาจะไมกลายสินคาเสียเลย เพียงแตมิไดใชเงิน 
เปนสือ่กลางในการแลกเปลี่ยนเทานั้น

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมิอาจเปลี่ยนแปลงผังประชาชนในระบบโรงเรียนได 
เพราะติดขัดดวยโครงสรางอํ านาจในสังคมที่มีการกระจุกตัวในสวนกลาง อันเปนเหตุใหโรงเรียน 
ทีม่คุีณภาพและชือ่เสยีงถูกยึดกุมโดยกลุมคนที่มีฐานะดี การกํ าหนดโควตาที่นั่งในโรงเรียนเหลานี้
เพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนกับเงินบริจาคนับเปนนโยบายที่สมเหตุสมผล เพราะอยางนอยที่สุดผูที่ได
ประโยชนจากบริการการศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาลตองมีสวนรวมในการรับภาระรายจายเพิ่มข้ึน 
ตราบใดก็ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไมสามารถขับดันลูกคนรวยออกไปจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ
และใหลูกคนจนเขาไปแทนที่ การกํ าหนดโควตาลูกคนรวยเพื่อรีดเงินบริจาค ถึงจะมิใชนโยบาย 
ทีเ่ปนเลิศ (First Best) แตก็มีความเปนเลิศรองลงมา (Second Best) เมือ่พิจารณาจากสวัสดิการ
สังคมโดยสวนรวม

ขอแตวารัฐบาลจักตองมีนโยบายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และนโยบายการ 
จัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อเกลี่ยคุณภาพของโรงเรียน มิฉะนั้นคุณภาพโรงเรียนชายขอบ
กรุงเทพฯ จะยังคงแตกตางจากโรงเรียนชั้นในของกรุงเทพฯ โรงเรียนในสวนภูมิภาคจะยังคง 
ออนดอยกวาโรงเรียนในสวนกลาง และโรงเรียนในอํ าเภอที่หางไกลจะยังคงดอยคุณภาพกวา 
โรงเรยีนอํ าเภอเมืองตราบนานเทานาน


