คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2544

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ในฐานะอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 วรรคแรก มีบทบัญญัติ
วา “บุคคลยอมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดให
อยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ...”
มาตรา 43 อยูในหมวด 3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย อันมีนัยสําคัญ
วา ประชาราษฎรไทยมีสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย
และรัฐตองถือเปนหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาวอยางทั่วถึงและอยางมีคุณภาพ
หากมาตรา 43 อยูในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (หมวด 5) รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย
ดังกลาวนีห้ รือไมกไ็ ด เพราะหมวด 5 เพียงแตแนะนําแนวนโยบายที่รัฐบาลพึงพิจารณาดําเนินการ
มิไดมผี ลในการบังคับรัฐบาล แตดวยเหตุที่มาตรา 43 อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
รัฐบาลมิอาจหลีกเลี่ยงและละเวนการดําเนินการได
ประชาสังคมไทยพากันแซซองสรรเสริญสภารางรัฐธรรมนูญผูรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเกื้อกูลใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอยางกวางขวาง ซึ่งรวม
สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย นักการศึกษาชั้นนําถือโอกาสในการผลักดันกระบวนการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยอาศัยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนกลไกสําคัญ อันเปน
ทีม่ าของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทัง้ นีโ้ ดยอางอิงมาตรา 43 แหงรัฐธรรม
นูญฉบับป 2540
คําถามพื้นฐานมีอยูวา มาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 เปนประดิษฐกรรมแหงวีรกรรมทางการศึกษา หรือเปนอนุสรณแหงความอัปยศในวงการ
ศึกษา และสภารางรัฐธรรมนูญและนักการศึกษาผูผลักดันบทบัญญัติแหงมาตรานี้เปนนักบุญหรือ
คนบาป ?
กอนที่มาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีผลบังคับใช นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายสวนใหญมาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง เด็ก
นักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนมีเปนสวนนอย ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร
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รวมตลอดจนอําเภอเมืองและอําเภอขนาดใหญในจังหวัดตางๆ เด็กนักเรียนที่กาวเขาสูระดับมัธยม
ศึกษาตอนตนกําลังยางเขาสูวัยทํางาน ครอบครัวคนยากจนตองการการแรงงานในการทํางานเพื่อ
หารายไดสํ าหรับการประทังชีวิต เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจึงออกจากระบบโรงเรียน
เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับประถม เพราะการศึกษาตอนอกจากทําใหมีภาระรายจายในการศึกษา
เลาเรียนแลว ยังตองสูญเสียรายไดอันพึงไดจากการที่มิไดออกสูตลาดแรงงาน (Earnings
Foregone) หรือแมแตการใชแรงงานประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในครัวเรือนอีกดวย ใน
ประการสําคัญ การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนตนและตอนปลาย มิไดใหประโยชน
ในการเพิ่มพูนศักยภาพในการหารายได ดังงานวิจัยจํานวนมากคํานวณพบวา อัตราผลตอบแทนที่
ปจเจกชนไดรับจากการศึกษาระดับนี้ (Private Rate of Return) อยูในระดับคอนขางตํ่า เพราะ
มัธยมศึกษาเปนเพียงบันไดสําหรับการกาวสูระดับอุดมศึกษา ผูที่ไมสามารถไตขึ้นสูยอดพีระมิด
แหงการศึกษา การเรียนครึ่งๆกลางๆในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญยอมหาประโยชนอันใดมิได
การที่ ครอบครัว คนยากคนจนไมนิ ย มสงบุตรหลานใหเรียนตอในระดับมัธยม
ศึกษา ซึ่งเปนประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล ยังผลใหบริการมัธยมศึกษาที่จัดสรรโดยรัฐบาลเปน
ประโยชนแกนักเรียนที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูงเปนดานหลัก โรงเรียนรัฐบาล
จัดเก็บคาเลาเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยที่มัธยมศึกษาตอนปลายเก็บในอัตราสูงกวามัธยม
ศึกษาตอนตน แตคาเลาเรียนที่จัดเก็บตํ่ากวาตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ยเปนอันมาก กระนั้นก็ตาม
ครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่มีบุตรหลานในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลมีสวนรวมรับ
ภาระรายจายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลอยูบาง
ในทันทีที่มาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผล
บังคับใช ประชาชนมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมตองเสียคาใชจาย นั่น
หมายความวา โรงเรียนรัฐบาลมิอาจเก็บคาเลาเรียนได ครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง ซึ่งได
ประโยชนจากบริการมัธยมศึกษาที่ไดรับจากรัฐบาล ไดประโยชนจากการไดรับยกเวนไมตองเสีย
คาเลาเรียน ครอบครัวคนยากคนจนไดประโยชนเพียงสวนนอย เนื่องเพราะเด็กนักเรียนจาก
ครอบครัวยากจนออกจากระบบโรงเรียนเมื่อสํ าเร็จประถมศึกษาจนเกือบหมดสิ้น การยกเวน
คาเลาเรียนตามรัฐธรรมนูญจึงมิไดเปนประโยชนแกคนยากคนจน
คําถามพื้นฐานขอตอไปมีอยูวา การกําหนดสิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐานใน
รัฐธรรมนูญเกือ้ กูลใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาหรือไม ?
การตัดสินใจในการศึกษาตอเปนสิทธิโดยธรรมชาติของพลเมือง แมราษฎรมีสิทธิ
ในการรับการศึกษาพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แตราษฎรยอมมีสิทธิในการตัดสินใจวา จะใชสิทธิ
ในการรับการศึกษาพื้นฐานเกินกวาการศึกษาภาคบังคับหรือไม คาเลาเรียนมิใชตนทุนสําคัญ
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ในการรับการศึกษาพื้นฐาน เพราะโรงเรียนรัฐบาลเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่าอยูแลว ถึงจะยกเวน
ไมเก็บคาเลาเรียน ก็มิไดชวยลดตนทุนของผูเรียนมากนัก เพราะตนทุนที่สําคัญก็คือ รายไดที่ตอง
สูญเสียไปจากการที่ยังคงอยูในระบบโรงเรียน แทนที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ลําพังแตการยกเวน
ไมเก็บคาเลาเรียนมิอาจทําใหคนจนสามารถศึกษตอในระดับมัธยมศึกษาเสมอดวยคนรวย
หากต อ งการให ค นจนสามารถศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาดุจเดียวกับเด็ก
นักเรียนจากชนชัน้ กลางและชนชั้นสูง รัฐบาลตองใหเงินอุดหนุนการศึกษาแกเด็กยากจน โดยที่เงิน
อุดหนุนตองมีปริมาณมากพอที่จะครอบคลุมคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา คาครองชีพ
คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา คาเสื้อผา และเงินไดที่ตองสูญเสียไปจากการที่มิไดออกสูตลาด
แรงงาน หากมิไดมีการจัดสรรเงินอุดหนุนที่จูงใจใหอยูในระบบโรงเรียนตอไปเชนนี้ ความเสมอภาค
ในโอกาสแหงการศึกษายากที่จะกอเกิดได
แตการยกเวนไมเก็บคาเลาเรียนกระทบตอการเงินของโรงเรียน เพราะคาเลาเรียน
เปนแหลงรายไดที่โรงเรียนนําไปใชจายในการจัดการศึกษาไดโดยตรง โดยมิตองนําสงคลังแผนดิน
การไมเก็บคาเลาเรียนยอมทําใหโรงเรียนสูญเสียรายได ซึ่งกระทบตอปริมาณและคุณภาพของ
บริการการศึกษาที่ผลิต ความสําคัญของคาเลาเรียนในโครงสรางรายไดของโรงเรียนแตกตางไป
ตามโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญที่สามารถระดมเงินบริจาคไดมาก คาเลาเรียนมีความสําคัญ
ไมมากนักในโครงสรางรายไดของโรงเรียน แตสําหรับโรงเรียนที่ไมมีศักยภาพในการระดมเงิน
บริจาค คาเลาเรียนยอมเปนแหลงรายไดที่สําคัญยิ่ง หากตองการใหโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาลธํารงปริมาณและคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตในระดับเดิม รัฐบาลจักตองจัดสรร
งบประมาณแกโรงเรียนจํานวนมากพอที่จะชดเชยรายไดจากคาเลาเรียนที่สูญเสียไป
การกําหนดสิทธิของราษฎรในการรับการศึกษาพื้นฐานในรัฐธรรมนูญยอมสราง
ภาระการคลังแกรัฐบาล ซึ่งตองจัดสรรงบประมาณในการจัดสรรการศึกษาพื้นฐานอยางทั่วถึงและ
อยางมีคณ
ุ ภาพ การกําหนดการศึกษาพื้นฐานอยางนอย 12 ป ยอมมีนัยวา รัฐบาลตองมีบทบาท
ในการจัดสรรการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา อํานาจในการจัดการ
ศึกษาพืน้ ฐานแมจะมิใชอํานาจผูกขาดของรัฐบาล เพราะรัฐธรรมนูญมิไดมีบทบัญญัติหามเอกชน
ในการจัดการศึกษา แตการกําหนดให ‘รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคา
ใชจาย ..’ ยอมมีผลลิดรอนบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา เพราะเอกชนไมอยูในฐานะ
ทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยไมเก็บคาใชจายได มาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 จึงมีผลตอการจัดสรรทรัพยากรระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน (Intersector Allocation
of Resources) โดยทีร่ ฐั บาลมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น และเอกชนมีบทบาทนอยลง
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การเปลี่ยนแปลงบทบาทสัมพัทธดังกลาวนี้อาจมีผลตอนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational
Innovation) เนือ่ งเพราะการแขงขันระหวางโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนมีนอยลง
คํ าถามพื้นฐานยังมีอีกดวยวา รัฐบาลมิจํ าตองผลิตการศึกษาพื้นฐานเองได
หรือไม
แมประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการรับการศึกษาพื้นฐาน แตรัฐบาลอาจ
ไมเปนผูผลิตบริการการศึกษาพื้นฐานเอง หากแตใหเงินอุดหนุนเพื่อใหโรงเรียนเอกชนผลิตแทน
หรือใหเงินอุดหนุนแกนักเรียน (ดังเชนขอเสนอวาดวยคูปองการศึกษา) เพื่อใหเสรีภาพในการเลือก
โรงเรียน มาตรการเหลานี้มีขอดีในการธํารงภาวะการแขงขันระหวางโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียน
เอกชน แตการที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา ‘รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและคุณภาพ โดย
ไมเก็บคาใชจาย ...’ ทําใหมปี ระเด็นถกเถียงไดวา รัฐมิจําตองผลิตบริการการศึกษาพื้นฐานเอง
ไดหรือไม ความขัดแยงในการตีความประเด็นนี้ ทายที่สุดตองขอคําวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
ไมวารัฐบาลเปนผูผลิตบริการการศึกษาพื้นฐานเองหรือไมก็ตาม ภาระการคลัง
ในการจัดการการศึกษาพื้นฐานยอมเพิ่มขึ้นเปนอันมาก เพราะประชาชนสามารถอางอิงสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญทีจ่ ะไมตองเสียคาใชจายใดๆ รัฐบาลตองเขาไปมีบทบาทแทนภาคเอกชนในการจัดการ
มัธยมศึกษา มิหนําซํ้ายังตองมีภาระในการจัดสรรงบประมาณสมทบแกโรงเรียน เพื่อชดเชยรายได
จากคาเลาเรียนที่มิอาจจัดเก็บได ทายที่สุด หากตองการใหเด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจน
มีความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษา และสามารถใชสิทธิในการรับการศึกษาพื้นฐานจาก
รัฐบาลตามความแหงรัฐธรรมนูญ รัฐบาลก็ตองจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนที่สามารถจูงใจ
ใหอยูในระบบโรงเรียนตอไป ประเด็นหลังนี้เปนประเด็นที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษามิไดใหความ
สนใจแมแตนอย
ภาระการคลัง อัน เปน ผลจากการบัง คับใช มาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีอยูอยางมหาศาล แมในภาวะเศรษฐกิจปกติ ก็เปนภาระอัน
หนักหนาอยูแลว เมื่อระบบเศรษฐกิจตองเผชิญภาวะถดถอยและภาวะตกตํ่าทางเศรษฐกิจเสีย
เชนนี้ รัฐบาลยอมมีขอจํากัดในการแบกรับภาระการคลังดังกลาวนี้ ความจํากัดของงบประมาณ
และขีดจํากัดในการกอหนี้สาธารณะ ทําใหรัฐบาลตองเกลี่ยงบประมาณ พรอมๆกับการรัดเข็มขัด
งบประมาณรายจายในการจัดการศึกษาพื้นฐานมิอาจเพิ่มขึ้นไดอยางเต็มที่ ในเมื่อมีความจําเปน
ตองขยายปริมาณการรับนักเรียนผูเรียกรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ผลกระทบสําคัญยอมเกิดแก
คุณภาพของบริการการศึกษา
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กอนการบังคับใชมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ภาคเอกชนมีบทบาทรวมกับภาครัฐบาลในการผลิตบริการการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูงไดรับประโยชนอยางสําคัญจากบริการมัธยม
ศึกษาทีจ่ ดั สรรโดยรัฐบาล โดยที่ผูเรียนมีสวนรับภาระตนทุนการผลิตอยูบาง ครอบครัวคนยากจน
ไดประโยชนไมมากนัก
ภายหลังการบังคับใชมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ผูรับบริการมัธยมศึกษาจากรัฐบาลไดรับประโยชนโดยทันทีจากการไมตองเสียคาเลาเรียน
สวนใหญมาจากครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูง คนยากคนจนที่ไดประโยชนมีเพียงสวนนอย
คนจนมิไดมีโอกาสในการศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาดีขึ้น เวนแตวารัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุน
ที่จูงใจใหอยูในระบบโรงเรียนตอไป ซึ่งตองครอบคลุมรายไดที่ตองสูญเสียไปจากการที่มิไดเขาสู
ตลาดแรงงาน บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาจะลดนอยถอยลงเปนอันมาก การขาด
การแขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาลจะกระทบตอนวัตกรรมทางการศึกษา ในอีก
ดานหนึง่ หากฐานะการคลังไมดีพอที่จะแบกรับภาระการคลังอันเกิดจากการบังคับใชมาตรา 43
รัฐบาลก็ตอ งเกลี่ยงบประมาณ ซึ่งกระทบตอคุณภาพของบริการการศึกษาพื้นฐานที่ผลิต
ผูท ี่ผลักดันมาตรา 43 เขาสูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อาจมี
เจตนาดี หากแตเปนเจตนาดีที่หอหุมดวยอวิชา ความเขลาทางปญญาสรางปญหาและอุปสรรคแก
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยมิสมควร
ใครคือคนบาปผูผลักดันมาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ?

