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เรียงความในฐานะดัชนีบงช้ีความยากจน

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ผมเสนอบทวเิคราะหและความเห็นมาเปนเวลาชานานแลววา รัฐบาลควรจัดสรร
บริการการศึกษาใหเฉพาะคน 2 กลุมในสังคมไทย  อันไดแก กลุมคนจน และกลุมคนเกง

      

       การจัดสรรบริการการศึกษาแกกลุ มคนจน ก็ดวยเหตุผลในดานความเปนธรรม 
ในสังคมและความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษา สวนการจัดสรรบริการการศึกษาแกกลุม 
คนเกง  กเ็พือ่พฒันาคนกลุมนี้ใหเปนมันสมองของชาติในอนาคต

ความจํ ากัดของทรัพยากรทํ าใหรัฐบาลมิอาจจัดสรรบริการการศึกษาใหแกประชาชน
ไดอยางทัง่ถงึ เทาที่ผานมา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงไดประโยชนจากการจัดสรรบริการการศึกษา
ของรัฐอยางเปนกอบเปนกํ า โดยที่ชนชั้นตํ่ าไดประโยชนนอยมาก มิพักตองกลาวถึงชนตํ่ าชั้น 
(Underclass) ในสังคมที่มิไดรับประโยชนเลย

      

       ในการจัดสรรบริการการศึกษาใหแกกลุมเปาหมาย อันประกอบดวยกลุมคนจนและ
กลุมคนเกง  มเีงือ่นไขในการดํ าเนินการอยางนอย 2 ประการ  กลาวคือ

เงื่อนไขประการแรก ระบบการคลังเพื่อการศึกษา (Education Finance) จักตองแปร
เปลีย่นจาก Supply-Side Financing ไปเปน Demand-Side Financing แทนที่รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษา ดังเชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รัฐบาลจัดสรรทุนการศึกษาและเงินกู
แกนักเรียนนักศึกษา  โดยใหเลือกสถานศึกษาเอง

      

       เงื่อนไขประการที่สอง รัฐบาลจักตองปลดปลอยทรัพยากรที่ใหประโยชนแกกลุมคน 
ที่ไดเปรียบในสังคมมาใหประโยชนแกกลุมคนผูเสียเปรียบในสังคม ในระบบการศึกษา รัฐบาล 
จักตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหใกลเคียงหรือเทากับตนทุนการประกอบ
การถวัเฉลี่ย (Average Operating Cost) เพื่อใหผูรับประโยชนจากบริการอุดมศึกษาของรัฐรับ
ภาระตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เพื่อโยกยายทรัพยากรของแผนดินไปใหประโยชนแกกลุมคนจน
และกลุมคนเกงในสังคม
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รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กํ าลังปรับเปลี่ยนระบบการคลังเพื่อการศึกษาจาก
ระบบ Supply-Side Financing ไปสูระบบ Demand-Side Financing ในขณะเดียวกัน ก็กํ าหนด
กลุมเปาหมาย  ทัง้กลุมคนจนและกลุมคนเกง

      

       ในกรณีกลุมคนเกง ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ซึ่งในปจจุบันดํ ารงตํ าแหนงอธิการบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ทํ างานชนิดปดทองหลังพระมาเปนเวลาชานานในการ
คัดสรรและพัฒนาเด็กอัจฉริยะในสังคมไทย โดยที่รัฐบาลในอดีตมิไดสนใจและไมมีนโยบายที่ 
เดนชัด แตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยตอบรับโครงการนี้อยางดียิ่ง พรอมทั้งมีนโยบายคัดสรรเด็ก
อัจฉริยะภายใตโครงการ "หนึ่งอํ าเภอ หนึ่งเด็กอัจฉริยะ" เพื่อใหทุนการศึกษาจนถึงระดับ 
อุดมศึกษา โดยตอยอดถึงระดับปริญญาเอก

      

       ในกรณีกลุมคนจน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยริเร่ิม "โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุน
การศึกษา" โดยใหผูตองการทุนการศึกษาพรรณนาความยากจนขนแคนและความขัดสนดานการ
เงนิ ผลปรากฏวา  มผูีเขยีนจดหมายเพื่อขอทุนการศึกษาถึง 395,733 ฉบับ  กระทรวงศึกษาธิการ 
วาจางอาจารยและนักศึกษาจํ านวน 800 คน กลั่นกรองจดหมายเหลานี้ และประกาศใหทุนเมื่อ
ปลายเดอืนตลุาคม 2546 จํ านวน 23,534 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 187.927 ลานบาท

      

       พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร แจกทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษายากจน เมื่อวันจันทรที่  
3 พฤศจิกายน 2546 หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา นายกรัฐมนตรีถึงกับตอมนํ้ าตาแตก  
เมื่อพานพบความแรนแคนของนักเรียนนักศึกษาจํ านวนมาก โดยที่มีการเผยแพรเรียงความของ 
ผูรับทนุบางคนกอนหนานี้แลว

      

       การใหทนุการศกึษาแกนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เปนนโยบายที่ควรแกการสนับสนุน 
พ.ต.ท.ทกัษณิ ใจรอนที่ตองการเห็นผลของนโยบายโดยเร็ว จึงเลือกใชวิธีการตลาดในการคัดสรร
นกัเรยีนนกัศกึษายากจน ไมตองสงสัยเลยวา พ.ต.ท.ทักษิณไดรับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มข้ึน
อีกอกัโขจากการดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้

การใชเรียงความเปนกลไกในการคัดสรรนักเรียนนักศึกษายากจน อาจจะใชไดในป
แรกที่จัดสรรทุนการศึกษา เพราะนโยบายผลิตออกมาอยางฉับพลัน โดยที่อาจยังไมมีผูหา
ประโยชนอันมิชอบจากนโยบายนี้ แตถาการเขียนเรียงความกลายเปนกลไกถาวรในการคัดสรร 
นกัเรยีนนกัศกึษายากจน มีความเปนไปไดอยางสูงที่ผูมีความสามารถในการเขียนเรียงความ แต 
มิไดยากจน อาจหลุดเขามาเปนผูรับทุน และการรับจางเขียนเรียงความเพื่อขอทุนการศึกษา 
อาจกลายเปนอาชีพใหม
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       นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงชองโหวของการใชเรียงความเปนดัชนีบงชี้ความยากจน
อยางดียิ่ง ในรายการวิทยุ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" เมือ่วนัอาทิตยที่ 19 ตุลาคม 2546  
พ.ต.ท.ทกัษณิ กลาวยํ้ าเรื่องการไมโกหกหลอกลวง (ผูจัดการ Online, 19 ตุลาคม 2546)

แตการปรามผูขอทุนไมใหโกหกหลอกลวงนั้นไมเพียงพอ จํ าเปนตองจัดระบบใหรัดกุม 
ครอบคลุมทั้งกลไกการคัดสรรนักเรียนนักศึกษายากจน และกลไกการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล

ในเมื่อรัฐบาลเริ่มจัดสรรทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนนักศึกษายากจนแลว จํ าเปน
ตองตดิตามตรวจสอบวา ผูรับทุนมีฐานะยากจนจริงหรือไม ครูประจํ าชั้นสามารถใหขอมูลเบื้องตน
ได และครปูระจ ําชั้นอีกเชนกันที่สามารถใหขอมูลวา มีนักเรียนในชั้นคนใดบางที่ยากจนกวาหรือ
ยากจนใกลเคียงกับนักเรียนที่ไดรับทุน แตยังมิไดรับการเหลียวแลจากรัฐบาล

การใหทนุการศกึษาแกนักเรียนนักศึกษายากจน เปนเพียงสวนหนึ่งของการแกปญหา
ความยากจน หากพรรคไทยรักไทยสามารถกุมอํ านาจการบริหารราชการแผนดินยาวนานถึง 20 ป 
ดังที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวอาง สมควรที่จะเพงพินิจการจัดระบบการปกปองคนจนทางสังคม 
(Social Protection) รวมทั้งการจัดระบบกองทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนนักศึกษายากจนที่มี
ลักษณะยั่งยืนสถาพร
 ทุนการศึกษาภายใตโครงการการเขียนเรียงความฯ ที่รัฐบาลจัดสรรแกนักเรียน 
นกัศกึษายากจนครัง้นี้ มีมูลคาไมมากนัก เพราะใหทุนเพียง 6,000 บาทตอปสํ าหรับระดับประถม
ศึกษา 10,000 บาทตอปสํ าหรับระดับมัธยมศึกษา  และ 20,000 บาทตอปสํ าหรับระดับอุดมศึกษา
       สํ าหรับคนยากคนจน ตนทุนสํ าคัญของการรับบริการการศึกษามิใชคาเลาเรียนและ
คาแบบเรียน หากแตเปนรายไดที่ตองสูญเสียไป เมื่อเขาสูระบบโรงเรียน แทนที่จะเขาสูตลาด 
แรงงาน (Earnings Foregone)  การคงอยูในระบบโรงเรียนทํ าใหไมสามารถหารายไดจากการใช
แรงงาน หากเขาสูตลาดแรงงาน ก็ส้ินโอกาสในการศึกษาเลาเรียน เด็กและเยาวชนที่มาจาก 
ครอบครวัยากจน เมื่อยางเขาสูวัยทํ างาน มักจะออกจากระบบโรงเรียน และไปผจญภัยในตลาด
แรงงาน การสญูเสยีรายไดดังกลาวนี้จึงเปนตนทุนสํ าคัญยิ่งของคนยากคนจนในการรับบริการการ
ศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาประถมศึกษา
       คาใชจายในการครองชีพเปนตนทุนสํ าคัญอีกรายการหนึ่งในการรับบริการการศึกษา 
เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลวนอยูในตัวอํ าเภอ และที่มี 
คุณภาพลวนอยูในตัวจังหวัด ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดวย เด็กและ
เยาวชนที่อยูหางไกล หากตองเขาเมืองเพื่อรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น นอกจากตองมีคาใชจาย 
ในการเดนิทางแลว ยังมีรายจายในการครองชีพ รวมทั้งคาเชาหอพักอีกดวย
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       ดวยเหตดัุงนี้ ผมจึงมีความเห็นวา ทุนการศึกษาภายใตโครงการการเขียนเรียงความฯ 
ที่แจกครั้งนี้นอยเกินไป และควรจะจํ าแนกระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับตอนปลายออกจากกัน 
เพราะคาใชจายแตกตางกันมาก ในทัศนะของคนยากคนจน การไดทุนการศึกษาดีกวาการไมไดรับ
จัดสรรทุน ไมวาจํ านวนเงินทุนจะมีมากนอยเพียงใด แตในเมื่อรัฐบาลมีเจตจํ านงแนวแนในการ
ชวยเหลือนักเรียนนักศึกษายากจน  สมควรพจิารณาจัดสรรทุนการศึกษาอยางดีเลิศ
      

       รัฐบาลนํ ารายไดจากสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาลมาใชจายในดานการศึกษา
จํ านวนมาก ทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาเอื้ออาทรระดับปริญญาเอกแกอาจารยมหาวิทยาลัย  
ทนุการศกึษาส ําหรบัเด็กอัจฉริยะ และทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนนักศึกษายากจน หากโครงการ
เหลานี้ขยายสืบตอไป ยอมสรางแรงกดดันสํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาลในการหารายไดจาก
อบายมขุเพิ่มข้ึน ซึ่งสรางตนทุนแกสังคมโดยไมสมควร
       ผมไมอยากเห็นรัฐบาลประกอบกิจกรรมอบายมุขสืบตอไป จึงใครเสนอวา โครงการ
ดานการศึกษาเหลานี้ควรผนวกเขาสูระบบงบประมาณแผนดินตามปกติในปตอๆไป เพราะลวน
แลวแตเปนโครงการที่ใหคุณประโยชนแกสังคม ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรปลดปลอยทรัพยากร 
ทีเ่คยใหประโยชนแกกลุมคนที่ไดเปรียบในสังคมมาใชจายในโครงการเหลานี้
       ประโยชนที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งของการผนวกโครงการดานการศึกษาเหลานี้เขาสู
ระบบงบประมาณแผนดิน ก็คือ การทํ าใหโครงการเหลานี้มีความโปรงใส และฝายนิติบัญญัติ
สามารถตรวจสอบรัฐบาลได อันเสริมสงใหการดํ าเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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       2. ขอเสนอในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนยากจน โปรดอาน รังสรรค 
ธนะพรพนัธุ "กองทุนประชาศึกษา" ผูจดัการรายวัน (6 มนีาคม 2546)
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ตารางที่ 1
จ ํานวนทุนการศึกษา

โครงการเขยีนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
ตุลาคม 2546

ระดับการศึกษา มูลคาทุน
(บาทตอป)

จํ านวนทุน งบประมาณ
(ลานบาท)

ประถมศึกษา 6,000 14,697 88,182
มัธยมศึกษา 10,000 7,674 76,740
อุดมศึกษา 20,000 1,146 22,920
วิชาชีพ 5,000 17 0,085
- - 23,534 187,927

ที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ
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