คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546

เรียงความในฐานะดัชนีบงชี้ความยากจน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเสนอบทวิเคราะหและความเห็นมาเปนเวลาชานานแลววา รัฐบาลควรจัดสรร
บริการการศึกษาใหเฉพาะคน 2 กลุมในสังคมไทย อันไดแก กลุมคนจน และกลุมคนเกง
การจั ดสรรบริ ก ารการศึ ก ษาแกก ลุ มคนจน ก็ดวยเหตุผลในดานความเปนธรรม
ในสังคมและความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษา สวนการจัดสรรบริการการศึกษาแกกลุม
คนเกง ก็เพือ่ พัฒนาคนกลุมนี้ใหเปนมันสมองของชาติในอนาคต
ความจํากัดของทรัพยากรทําใหรัฐบาลมิอาจจัดสรรบริการการศึกษาใหแกประชาชน
ไดอยางทัง่ ถึง เทาที่ผานมา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงไดประโยชนจากการจัดสรรบริการการศึกษา
ของรัฐอยางเปนกอบเปนกํา โดยที่ชนชั้นตํ่าไดประโยชนนอยมาก มิพักตองกลาวถึงชนตํ่าชั้น
(Underclass) ในสังคมที่มิไดรับประโยชนเลย
ในการจัดสรรบริการการศึกษาใหแกกลุมเปาหมาย อันประกอบดวยกลุมคนจนและ
กลุมคนเกง มีเงือ่ นไขในการดําเนินการอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
เงื่อนไขประการแรก ระบบการคลังเพื่อการศึกษา (Education Finance) จักตองแปร
เปลีย่ นจาก Supply-Side Financing ไปเปน Demand-Side Financing แทนที่รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษา ดังเชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รัฐบาลจัดสรรทุนการศึกษาและเงินกู
แกนักเรียนนักศึกษา โดยใหเลือกสถานศึกษาเอง
เงื่อนไขประการที่สอง รัฐบาลจักตองปลดปลอยทรัพยากรที่ใหประโยชนแกกลุมคน
ที่ไดเปรียบในสังคมมาใหประโยชนแกกลุมคนผูเสียเปรียบในสังคม ในระบบการศึกษา รัฐบาล
จักตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหใกลเคียงหรือเทากับตนทุนการประกอบ
การถัวเฉลี่ย (Average Operating Cost) เพื่อใหผูรับประโยชนจากบริการอุดมศึกษาของรัฐรับ
ภาระตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อโยกยายทรัพยากรของแผนดินไปใหประโยชนแกกลุมคนจน
และกลุมคนเกงในสังคม
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รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําลังปรับเปลี่ยนระบบการคลังเพื่อการศึกษาจาก
ระบบ Supply-Side Financing ไปสูระบบ Demand-Side Financing ในขณะเดียวกัน ก็กําหนด
กลุมเปาหมาย ทัง้ กลุมคนจนและกลุมคนเกง
ในกรณีกลุมคนเกง ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ซึ่งในปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทํางานชนิดปดทองหลังพระมาเปนเวลาชานานในการ
คัดสรรและพัฒนาเด็กอัจฉริยะในสังคมไทย โดยที่รัฐบาลในอดีตมิไดสนใจและไมมีนโยบายที่
เดนชัด แตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยตอบรับโครงการนี้อยางดียิ่ง พรอมทั้งมีนโยบายคัดสรรเด็ก
อัจฉริ ย ะภายใตโครงการ "หนึ่งอํ าเภอ หนึ่งเด็กอัจฉริยะ" เพื่อใหทุนการศึกษาจนถึงระดับ
อุดมศึกษา โดยตอยอดถึงระดับปริญญาเอก
ในกรณีกลุมคนจน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยริเริ่ม "โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุน
การศึกษา" โดยใหผูตองการทุนการศึกษาพรรณนาความยากจนขนแคนและความขัดสนดานการ
เงิน ผลปรากฏวา มีผเู ขียนจดหมายเพื่อขอทุนการศึกษาถึง 395,733 ฉบับ กระทรวงศึกษาธิการ
วาจางอาจารยและนักศึกษาจํานวน 800 คน กลั่นกรองจดหมายเหลานี้ และประกาศใหทุนเมื่อ
ปลายเดือนตุลาคม 2546 จํานวน 23,534 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 187.927 ลานบาท
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แจกทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษายากจน เมื่อวันจันทรที่
3 พฤศจิกายน 2546 หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา นายกรัฐมนตรีถึงกับตอมนํ้าตาแตก
เมื่อพานพบความแรนแคนของนักเรียนนักศึกษาจํานวนมาก โดยที่มีการเผยแพรเรียงความของ
ผูร บั ทุนบางคนกอนหนานี้แลว
การใหทนุ การศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เปนนโยบายที่ควรแกการสนับสนุน
พ.ต.ท.ทักษิณ ใจรอนที่ตองการเห็นผลของนโยบายโดยเร็ว จึงเลือกใชวิธีการตลาดในการคัดสรร
นักเรียนนักศึกษายากจน ไมตองสงสัยเลยวา พ.ต.ท.ทักษิณไดรับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มขึ้น
อีกอักโขจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
การใชเรียงความเปนกลไกในการคัดสรรนักเรียนนักศึกษายากจน อาจจะใชไดในป
แรกที่จัดสรรทุนการศึกษา เพราะนโยบายผลิตออกมาอยางฉับพลัน โดยที่อาจยังไมมีผูหา
ประโยชนอันมิชอบจากนโยบายนี้ แตถาการเขียนเรียงความกลายเปนกลไกถาวรในการคัดสรร
นักเรียนนักศึกษายากจน มีความเปนไปไดอยางสูงที่ผูมีความสามารถในการเขียนเรียงความ แต
มิไดยากจน อาจหลุดเขามาเปนผูรับทุน และการรับจางเขียนเรียงความเพื่อขอทุนการศึกษา
อาจกลายเปนอาชีพใหม
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นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงชองโหวของการใชเรียงความเปนดัชนีบงชี้ความยากจน
อยางดียิ่ง ในรายการวิทยุ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" เมือ่ วันอาทิตยที่ 19 ตุลาคม 2546
พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวยํ้าเรื่องการไมโกหกหลอกลวง (ผูจัดการ Online, 19 ตุลาคม 2546)
แตการปรามผูขอทุนไมใหโกหกหลอกลวงนั้นไมเพียงพอ จําเปนตองจัดระบบใหรัดกุม
ครอบคลุมทั้งกลไกการคัดสรรนักเรียนนักศึกษายากจน และกลไกการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล
ในเมื่อรัฐบาลเริ่มจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษายากจนแลว จําเปน
ตองติดตามตรวจสอบวา ผูรับทุนมีฐานะยากจนจริงหรือไม ครูประจําชั้นสามารถใหขอมูลเบื้องตน
ได และครูประจําชั้นอีกเชนกันที่สามารถใหขอมูลวา มีนักเรียนในชั้นคนใดบางที่ยากจนกวาหรือ
ยากจนใกลเคียงกับนักเรียนที่ไดรับทุน แตยังมิไดรับการเหลียวแลจากรัฐบาล
การใหทนุ การศึกษาแกนักเรียนนักศึกษายากจน เปนเพียงสวนหนึ่งของการแกปญหา
ความยากจน หากพรรคไทยรักไทยสามารถกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดินยาวนานถึง 20 ป
ดังที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวอาง สมควรที่จะเพงพินิจการจัดระบบการปกปองคนจนทางสังคม
(Social Protection) รวมทั้งการจัดระบบกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษายากจนที่มี
ลักษณะยั่งยืนสถาพร
ทุ น การศึก ษาภายใต โ ครงการการเขียนเรียงความฯ ที่รัฐบาลจัดสรรแกนักเรียน
นักศึกษายากจนครัง้ นี้ มีมูลคาไมมากนัก เพราะใหทุนเพียง 6,000 บาทตอปสําหรับระดับประถม
ศึกษา 10,000 บาทตอปสําหรับระดับมัธยมศึกษา และ 20,000 บาทตอปสําหรับระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนยากคนจน ตนทุนสําคัญของการรับบริการการศึกษามิใชคาเลาเรียนและ
คาแบบเรียน หากแตเปนรายไดที่ตองสูญเสียไป เมื่อเขาสูระบบโรงเรียน แทนที่จะเขาสูตลาด
แรงงาน (Earnings Foregone) การคงอยูใ นระบบโรงเรียนทําใหไมสามารถหารายไดจากการใช
แรงงาน หากเขาสูตลาดแรงงาน ก็สิ้นโอกาสในการศึกษาเลาเรียน เด็กและเยาวชนที่มาจาก
ครอบครัวยากจน เมื่อยางเขาสูวัยทํางาน มักจะออกจากระบบโรงเรียน และไปผจญภัยในตลาด
แรงงาน การสูญเสียรายไดดังกลาวนี้จึงเปนตนทุนสําคัญยิ่งของคนยากคนจนในการรับบริการการ
ศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาประถมศึกษา
คาใชจายในการครองชีพเปนตนทุนสําคัญอีกรายการหนึ่งในการรับบริการการศึกษา
เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลวนอยูในตัวอําเภอ และที่มี
คุณภาพลวนอยูในตัวจังหวัด ความขอนี้เปนจริงสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดวย เด็กและ
เยาวชนที่อยูหางไกล หากตองเขาเมืองเพื่อรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น นอกจากตองมีคาใชจาย
ในการเดินทางแลว ยังมีรายจายในการครองชีพ รวมทั้งคาเชาหอพักอีกดวย
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ดวยเหตุดงั นี้ ผมจึงมีความเห็นวา ทุนการศึกษาภายใตโครงการการเขียนเรียงความฯ
ที่แจกครั้งนี้นอยเกินไป และควรจะจําแนกระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับตอนปลายออกจากกัน
เพราะคาใชจา ยแตกตางกันมาก ในทัศนะของคนยากคนจน การไดทุนการศึกษาดีกวาการไมไดรับ
จัดสรรทุน ไมวาจํานวนเงินทุนจะมีมากนอยเพียงใด แตในเมื่อรัฐบาลมีเจตจํานงแนวแนในการ
ชวยเหลือนักเรียนนักศึกษายากจน สมควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาอยางดีเลิศ
รั ฐ บาลนํ ารายไดจ ากสํ านัก งานสลากกิน แบง รั ฐบาลมาใชจ า ยในดา นการศึ ก ษา
จํ านวนมาก ทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาเอื้ออาทรระดับปริญญาเอกแกอาจารยมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กอัจฉริยะ และทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษายากจน หากโครงการ
เหลานี้ขยายสืบตอไป ยอมสรางแรงกดดันสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาลในการหารายไดจาก
อบายมุขเพิ่มขึ้น ซึ่งสรางตนทุนแกสังคมโดยไมสมควร
ผมไมอยากเห็นรัฐบาลประกอบกิจกรรมอบายมุขสืบตอไป จึงใครเสนอวา โครงการ
ดานการศึกษาเหลานี้ควรผนวกเขาสูระบบงบประมาณแผนดินตามปกติในปตอๆไป เพราะลวน
แลวแตเปนโครงการที่ใหคุณประโยชนแกสังคม ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรปลดปลอยทรัพยากร
ทีเ่ คยใหประโยชนแกกลุมคนที่ไดเปรียบในสังคมมาใชจายในโครงการเหลานี้
ประโยชนที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการผนวกโครงการดานการศึกษาเหลานี้เขาสู
ระบบงบประมาณแผนดิน ก็คือ การทําใหโครงการเหลานี้มีความโปรงใส และฝายนิติบัญญัติ
สามารถตรวจสอบรัฐบาลได อันเสริมสงใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ
1. ขอเสนอในการกําหนดบทบาทของรัฐบาลในการจัดสรรบริการการศึกษาสําหรับ
คนจนและคนเกง โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธ "ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร? ขอพิจารณาวาดวย
การจัดสรรทรัพยากรการศึกษา" ในพระธรรมปฎกและคณะ ปฏิรูปการศึกษา การสรางสรรค
ภูมิปญญา (สํานักพิมพอัมรินทรวิชาการ และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ 2539) หนา 159-190
2. ขอเสนอในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน โปรดอาน รังสรรค
ธนะพรพันธุ "กองทุนประชาศึกษา" ผูจ ดั การรายวัน (6 มีนาคม 2546)

5
ตารางที่ 1
จํานวนทุนการศึกษา
โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
ตุลาคม 2546
มูลคาทุน
(บาทตอป)
6,000

จํานวนทุน
14,697

งบประมาณ
(ลานบาท)
88,182

มัธยมศึกษา

10,000

7,674

76,740

อุดมศึกษา

20,000

1,146

22,920

5,000

17

0,085

-

23,534

187,927

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

วิชาชีพ
ที่มา

กระทรวงศึกษาธิการ

