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คําถามคําตอบเกี่ยวกับมาตรา 43
แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คําถามขอที่ 1 จงกลาวถึงสาระสําคัญของมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
คําตอบขอที่ 1 มาตรา 43 มีบทบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย …” ดวยเหตุทมี่ าตรา 43 อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (หมวด 3) ดังนั้น
รัฐจึงตองมีหนาที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ นอกจากจะตอง
จัดไมนอยกวา 12 ป จัดอยางทั่วถึงและจัดอยางมีคุณภาพแลว ยังไมสามารถเก็บคาเลาเรียน
อีกดวย
คําถามขอที่ 2 ใครไดประโยชนจากการบังคับใชมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2540
คําตอบขอที่ 2 กลาวตามทฤษฎีหรือหลักการของรัฐธรรมนูญ ชนชาวไทยไดรับ
ประโยชนเสมอเหมือนกันจากการบังคับใชมาตรานี้ เพราะการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสิทธิ
ของชนชาวไทย ซึ่งมีความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ กลาวตามขอเท็จจริง ชนชาวไทยที่มีฐานะ
ยากจนมิ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการบั ง คั บ ใช ม าตรานี้ เพราะการมี สิ ท ธิ กั บ การได ใ ช สิ ท ธิ ต าม
รั ฐ ธรรมนู ญมีค วามหมายแตกต า งกั น แมช นชาวไทยทุก คนทุก หมูเ หล า มีสิท ธิรับ การศึก ษา
ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แตเฉพาะบางกลุมชนเทานั้นที่ไดใชสิทธิและไดประโยชนจากการใช
สิทธิดังกลาวนี้ กลุมชนที่มีที่นั่งในโรงเรียนรัฐบาล ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไดประโยชนจากการบังคับใชมาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 โดยทันที เพราะ
เดิมตองเสียคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ เมื่อมีการบังคับใชมาตรา 43 แลว
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ อีกเลย

2
คําถามขอที่ 3 เหตุใดการมีสิทธิจึงมิไดมีความหมายเทากับการไดประโยชนจาก
การใชสิทธิ ในเมื่อรัฐธรรมนูญใหหลักประกันสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแกชนชาวไทย
อยางเสมอภาคกัน เหตุใดชนชาวไทยตางหมูตางเหลาตางชั้นชนจึงไดประโยชนจากการบังคับใช
มาตรา 43 แตกตางกัน
คําตอบขอที่ 3 การใชสทิ ธิและการไดประโยชนจากการใชสิทธิมีตนทุนที่ตองเสีย
วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกตนทุนนี้วา Transaction Cost ซึง่ บางคนแปลวา ตนทุนธุรกรรม
อีกบางคนแปลวา ตนทุนปฏิบัติการ หากตนทุนธุรกรรมหรือตนทุนปฏิบัติการที่ตองเสียนี้มีคาสูง
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสูงกวาประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิ การใชสิทธิยอมไมเกิดขึ้น
เพราะประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิไมคุมกับตนทุนที่ตองเสีย
คําถามขอที่ 4 ในเมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติโดยชัดเจนวา จะไมมีการเก็บ
คาใชจา ยสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ผูที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐยอมไมมีคาใชจาย
หรือตนทุนที่ตองเสียมิใชเหรือ
คําตอบขอที่ 4 คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษามิใชตนทุนการศึกษา
ที่สํ าคัญ เพราะรัฐบาลยึดนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า ในระดับประถมศึกษาไมมีการเก็บ
คาเลาเรียน แตมีการเก็บอยูบางสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเก็บในอัตราสูงขึ้นในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กระนั้นก็ตาม ยังเปนอัตราคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย
ถึงชนชาวไทยที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐไมตองเสียคาใชจายแกรัฐ แตก็
ตองรับภาระตนทุนการศึกษาอยางนอย 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแก คาใชจายในการไดมาซึ่งบริการการศึกษา ตนทุนประเภทนี้
ประกอบดวยคาหนังสือและอุปกรณการศึกษา เครื่องแตงกายนักเรียน คาอาหาร และคาครองชีพ
อืน่ ๆ คาเดินทาง รวมทั้งคาที่อยูอาศัยในกรณีที่ตองยายถิ่นฐานเพื่อรับบริการการศึกษา
ประเภทที่สอง ไดแก เงินไดอันพึงได หากเขาสูตลาดแรงงาน แทนที่จะยังคงอยูใน
ระบบโรงเรียน วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกเงินไดประเภทนี้วา Foregone Earnings เด็กนักเรียน
ทีข่ นึ้ สูร ะดับมัธยมศึกษาตอนตนสามารถหารายไดจากตลาดแรงงานได การคงอยูในระบบโรงเรียน
ยอมมีคา เสียโอกาส เพราะตองสูญเสียเงินไดอันพึงได หากออกสูตลาดแรงงาน สําหรับครอบครัว
ยากจน คาเสียโอกาสดังกลาวนี้ถือเปนตนทุนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งสูงกวา
ครอบครัวชนชั้นกลางและเศรษฐี
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คําถามขอที่ 5 ในเมือ่ ชนชาวไทยที่รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐตองเสียตนทุน
เพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการการศึกษาดังกลาว คนจนยอมไมแตกตางคนรวยมิใชหรือ เพราะตางตองมี
ตนทุนที่ตองเสียเหมือนกัน
คํ าตอบขอที่ 5 คนจนแตกตางจากคนรวยในประเด็นความสามารถในการ
แบกรับภาระตนทุนการศึกษาที่ปจเจกบุคคลตองเสีย ความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจทําให
คนจนมิอาจไดประโยชนจากการบังคับใชมาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เสมอดวย
คนรวย เพราะตนทุนที่ตองเสียไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสูงมากเมื่อ
เทียบกับเงินไดของครัวเรือน ดวยเหตุที่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงสามารถรับภาระตนทุนการศึกษา
สวนบุคคลได จึงอยูในฐานะที่จะเรียกรองการใชสิทธิตามมาตรา 43 ได แตคนจนเมื่อไมอยูใน
ฐานะที่จะรับภาระได ยอมไมเรียกรองแมแตการใชสิทธิตามมาตราดังกลาว เพราะแมแตการ
เรียกรองการใชสิทธิยังมีตนทุนที่ตองเสีย
คําถามขอที่ 6 จากบทวิเคราะหขางตนนี้ มาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป
2540 มิไดเกื้อกูลใหเกิดความเสมอภาคในโอกาสแหงการศึกษาและความเปนธรรมในสังคม
กระนั้นหรือ
คํ าตอบขอที่ 6 คนจนมี สิ ท ธิ เ สมอด ว ยคนรวยในการรับบริ ก ารการศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานจากรัฐตามรัฐธรรมนูญ แตคนจนจะไมใชสิทธิดังกลาวนี้ ดังที่กลาวแลววา แมแตการ
เรียกรองการใชสิทธิยังมีตนทุนการเรียกรอง ในประการสําคัญ การรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากรัฐมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย ตนทุนเหลานี้จะทบทวีเมื่อเด็กนักเรียนอยูในวัยที่สามารถ
หาเงินไดในตลาดแรงงาน ความไมสามารถในการแบกรับภาระตนทุนสวนบุคคลทําใหคนจนมิได
รับประโยชนจากการบังคับใชมาตรา 43 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
คนจนยังเสียแปรียบชนชั้นกลางและคนรวยที่ตองออกจากระบบโรงเรียนเมื่อ
สําเร็จการศึกษาระดับประถม ไมมีพื้นที่สําหรับคนจนในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แมใน
ชนบทจะมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูบาง แตสําหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายแลว โรงเรียนระดับนี้ลวนอยูในเขตเมืองและตัวอํ าเภอ ผังโรงเรียนดังที่เปนอยูนี้
ไมเกื้อกูลคนจนในการรับการบริการมัธยมศึกษา เพราะตองเสียคายายถิ่น คาครองชีพ และคา
ที่อยูอาศัยเพิ่มเติมจากปกติอีกมาก มิหนํ าซํ้ายังตองสูญเสียเงินไดอันพึงได หากออกสูตลาด
แรงงานแทนที่ยังคงอยูในระบบโรงเรียนอีกดวย
เจตนาดีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในการกําหนดใหคนจนมีสิทธิเสมอดวย
คนรวยในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ กลับซํ้าเติมความเหลื่อมลํ้าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ใหเลวรายลง กอนการบังคับใชมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คนรวยและคนชั้นกลาง
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ซึง่ ยึดพืน้ ทีใ่ นระบบโรงเรียนของรัฐ มีสวนรับภาระตนทุนการผลิตบริการการศึกษาของรัฐ ภายหลัง
การบังคับใชมาตราดังกลาว ไมตองรับภาระรวมกับรัฐ ยกเวนตนทุนการศึกษาสวนบุคคล
ครอบครัวชนชั้นกลางและผูมีฐานะดีมีฐานะดีขึ้น เพราะรับภาระนอยลง แตคนจนยังคงมีฐานะ
เหมือนเดิม เพราะไมอยูในฐานะที่จะยึดพื้นที่ในระบบโรงเรียนของรัฐได
ดังนั้น การประโคม ‘ความดี’ ของมาตรา 43 วา เกื้อกูลใหคนจนมีโอกาสในการ
ศึกษาขัน้ พื้นฐาน หากมิใชเปนเพราะอวิชา ก็เปนเพราะความตองการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อปกปด
ขอเท็จจริงทีว่ า มาตราดังกลาวนี้ชวยผอนคลายภาระรายจายของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงโดยตรง
คําถามขอที่ 7 ทําอยางไรคนจนจะไดประโยชนเสมอดวยชนชั้นกลางและชั้นสูง
จากการบังคับใชมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
คําตอบขอที่ 7 ดังไดกลาวแลววา การไดประโยชนจากการใชสิทธิในการรับ
บริการการศึกษาขันพืน้ ฐานมีตนทุนที่ตองเสีย อันเปนตนทุนที่คนจนมิอาจรับภาระได ในการที่จะ
เกื้อกูลใหคนจนไดประโยชนจากการบังคับใชบทบัญญัติดังกลาวนี้ รัฐตองรับภาระตนทุนปฏิบัติ
การหรือตนทุนธุรกรรมแทนคนจน นอกจากการไมเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาแลว
ยังตองใหเงินอุดหนุนแกนักเรียนที่มาจากครอบครัวคนยากคนจน โดยที่ปริมาณเงินอุดหนุนตอง
มากพอทีจ่ ะครอบคลุมคาใชจายในการรับบริการการศึกษา คาครองชีพ คาเดินทาง คาที่อยูอาศัย
และโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินไดอันพึงไดหากออกสูตลาดแรงงานแทนการคงอยูในระบบโรงเรียน
หากปริมาณเงินอุดหนุนนอยเกินไป คนจนมิอาจรับภาระในการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาได
คําถามขอที่ 8 หากรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนแกนักเรียนยากจนตามที่กลาว
ขางตนนี้ ปญหาของมาตรา 43 นาจะหมดไป ใชหรือไม
คํ าตอบข อที่ 8 ไม เ พี ย งแต ส มาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ จะไม เ ข า ใจเรื่ อ ง
Transaction Cost และ Earnings Foregone คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาก็หามีความเขาใจ
อันถองแทไม หากคนเหลานี้มีความเขาใจเรื่องเหลานี้อยางถองแท สภารางรัฐธรรมนูญก็คง
ไมบญ
ั ญัตมิ าตรา 43 ดังที่ปรากฏ และคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งแสดงความรักที่มีตอ
คนจน และตองการใหคนจนมีโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานเสมอดวยคนรวย ก็ควรจะผลักดัน
เรือ่ งเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนเปนดานหลัก แตขอเท็จจริงหาไดเปนเชนนั้นไม ทั้งไมปรากฏแนชัด
วา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดศึกษา Earnings Foregone ของนักเรียนจําแนกตามชวงอายุและภูมิภาคหรือไม
การจัดสรรเงินอุดหนุนแกนักเรียนยากจน มิไดทําใหปญหาของมาตรา 43 หมดไป
เพราะนักเรียนยากจนเมื่อไดรับเงินอุดหนุนแลว ยังมีปญหาวา จะเขาโรงเรียนที่ไหนได
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คําถามขอที่ 9 มาตรา 43 สรางภาระการคลังแกรัฐบาลมากนอยเพียงใด
คําตอบขอที่ 9 รัฐบาลมีภาระการคลังเพิ่มขึ้นโดยทันทีอยางนอย 3 ดาน
ดานที่หนึ่ง ไดแก การจัดสรรงประมาณแกโรงเรียนมัธยมศึกษาชดเชยที่สูญเสีย
รายไดจากการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมิอาจจัดเก็บตอไปไดเมื่อมีการ
บังคับใชมาตรา 43
ดานที่สอง ไดแก การจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายระบบโรงเรียนรองรับนักเรียน
จากโรงเรียนเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ หากรัฐบาลมิอาจขยายระบบโรงเรียนของรัฐดังกลาวนี้ ก็ตองใหเงิน
อุดหนุนแกประชาชนเพื่อศึกษาในโรงเรียนเอกชน
ดานที่สาม ไดแก การจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายระบบโรงเรียนรองรับนักเรียน
ยากจนที่ออกจากระบบโรงเรียนเมื่อสํ าเร็จการศึกษาระดับประถม นอกจากนี้ ยังตองจัดสรร
เงินอุดหนุนแกนักเรียนยากจนตามที่กลาวขางตนอีกดวย
ภาระการคลังอันเกิดจากการบังคับใชมาตรา 43 มีมากนอยเพียงใดไมเปนที่
ทราบกันอยางแนชัด หนวยงานที่เกี่ยวของมิไดเสนอประมาณการงบประมาณอยางรอบดานและ
สมจริง มีแตการกดรายจายตอหัวใหตํ่า อันเปนผักชีโรยหนาที่ทําใหเขาใจผิดวา การปฏิรูป
การศึกษายังเปนเรื่องที่ฐานะการคลังรองรับได แตภาระการคลังที่เกิดจากการบังคับใชมาตรา 43
ยอมเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษาอยางปราศจากขอกังขา อุปสรรคดังกลาวนี้ยิ่งทบทวี เมื่อ
ฐานะการคลังเสื่อมทรุด
คํ าถามขอที่ 10 อะไรคื อ บทเรี ย นจากมาตรา 43 ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
คําตอบขอที่ 10 บทเรียนในกรณีนี้ก็คือ สิทธิตามรัฐธรรมนูญกับการไดประโยชน
จากการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญเปนสองเรื่องที่แตกตางกัน เพราะการแสวงหาประโยชนจากสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญมีตนทุนปฏิบัติการหรือตนทุนธุรกรรมที่ตองเสีย ถึงรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติให
คนจนมีสิทธิเสมอดวยคนรวยในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ แตคนจนจะมิไดรับประโยชน
จากการใชสิทธิดังกลาวนี้ หากคนจนมิอาจแบกภาระตนทุนปฏิบัติการในการไดมาซึ่งการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
หากเรายึ ดตรรกของสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และด ว ยความรั ก ที่ มี ต  อ คนจน
รัฐธรรมนูญกําหนดใหคนจนมีสิทธิเสมอดวยคนรวยในการรับบริการอุดมศึกษาโดยไมเสียคาใช
จาย การกําหนดใหชนชาวไทยมีสิทธิไดรับบริการอุดมศึกษาจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย จะเปน
ประโยชนแกชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่ยึดพื้นที่ในระบบอุดมศึกษาของรัฐโดยทันที แตคนจนจะ
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มิไดรับประโยชน เพราะคนจนนอกจากจะถูกคัดออกจากระบบโรงเรียนไปแลว ยังมิอาจรับภาระ
รายจายในการรับบริการอุดมศึกษาจากรัฐอีกดวย
หากต อ งการให ค นจนได ป ระโยชน เ สมอด ว ยคนรวยในการรั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐานจากรั ฐ รัฐต อ งรั บภาระต น ทุน ปฏิบัติก ารหรือตน ทุนธุ ร กรรมแทนคนจนในการได ม า
ซึง่ บริการการศึกษาดังกลาวนี้ การกําหนดผูรับภาระตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost Burden
Assignment) มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวา หรืออาจมากกวาการกําหนดสิทธิในรัฐธรรมนูญ

