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กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

วรากรณ์ สามโกเศศ 
(รวม 3 หน้า) 

 

  ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจของบ้านเราเป็นท่ีกล่าวขานกนัมานาน   ได้มีความพยายาม
แก้ไขกนัในหลายทางแตก็่ดจูะไม่ดีขึน้มากนกั   ล่าสดุความพยายามแก้ไขในระดบัประเทศครัง้ใหญ่เกิดขึน้
เงียบ ๆ โดยการใช้รัฐธรรมนญูฉบบั 2560  

ความเหล่ือมล า้ท่ีว่านีมี้ตวัเลขสนบัสนุนพอเป็นสงัเขปดงันี  ้  (1)  ในปี 2553  เรามีคนจน

อยู่ประมาณ 5.1 ล้านคน (คนท่ีมีค่าใช้จ่ายเพ่ืออุปบริโภคไม่เกิน 1,678 บาท/คน/เดือน หรือ 56 บาท/คน/
วัน)    ส าหรับ ‘คนเฉียดจน’ มีประมาณ 10 ล้านคน หรือ 1/6 ของประชากร (คนท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่
เกิน 2,014 บาท/คน/เดือน หรือ 67 บาท/คน/วนั) 

 (2)  ร้อยละ10 ของกลุ่มคนท่ีรวยท่ีสุดของประเทศรวมกันเป็นเจ้าของรายได้เป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละเกือบ 40 ของรายได้ทัง้หมดของประเทศ 
 (3)  ร้อยละ 10ของกลุม่คนท่ีรวยท่ีสดุเป็นเจ้าของรายได้รวม 22.8 เท่าของร้อยละ 10 ของ

กลุ่มคนท่ีจนท่ีสดุ  (4)  คนรวยสดุ 65,000 คน จากประชากรทัง้ประเทศ 65 ล้านคน    มีเงินฝากธนาคาร
รวมกันเกือบร้อยละ 50 ของเงินฝากทัง้หมด หรือพูดอีกอย่างว่าแค่คน 65,000 คน มีเงินฝากธนาคาร
รวมกัน 5.51 ล้านล้านบาท   ขณะท่ีประชากรอีก 64.93 ล้านคน   มีเงินฝากรวมกันเท่ากับ 5.69 ล้านล้าน

บาท 
รัฐธรรมนูญมาตรา  261 ใ ห้ มีคณะกรรมการอิสระ เ พ่ือปฏิ รูปการศึกษา   มีอายุ

ท างาน 2 ปี  และภายใน 1 ปี ให้ด าเนินการตรากฎหมาย  ‚เพ่ือจดัตัง้  กองทนุเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์   เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพครู     โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี ......
กฎหมายดงักล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่าย
เงินกองทนุเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว‛  (มาตรา 54) 

มาตรา 54 นีก้ล่าวถึงการรับการศึกษาของเด็กทุกคนเป็นเวลา  12 ปี     การดูแลและ
พฒันาเด็กเล็ก      การให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต     และร่วมมือกันทุกฝ่ายในการจัด

การศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากับ    ส่งเสริม   และสนับสนุนให้จัดการศึกษาอย่างมี
คณุภาพ 
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รัฐธรรมนูญ  2560 เป็นฉบับแรกในประวัติศาสตร์ท่ีมีการกล่าวถึงมาตรการในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์เพ่ือลดความเหล่ือมล า้     เพราะตระหนกัดีว่าการศกึษาคือหวัใจของการมี
รายได้และสร้างความมัง่คัง่     ในระบบทนุนิยมผู้ มีความมัง่คัง่ก็จะยิ่งร ่ารวยยิ่งขึน้โดยธรรมชาติ      ส าหรับ
คนยากจนนัน้ตราบท่ีไมมี่รายได้เพียงพอและไม่มีทรัพย์สิน      ความมัง่คัง่ท่ีเป็นตวัช่วยพยงุให้มีฐานะดีขึน้

อย่างตอ่เน่ืองได้ก็จะไม่เกิดขึน้      ดงันัน้ถ้าจะแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ให้อยู่หมดัได้ในระยะยาวก็ต้อง
ใช้การเข้าถึงการศกึษา    กองทนุชว่ยเหลือคนยากจนนีจ้งึมีความส าคญัมาก 
           ความเหล่ือมล า้หากทิง้ไว้จะน าไปสูปั่ญหาสงัคมท่ีรุนแรงอยา่งมากในอนาคต  การสญูเสีย
โอกาสของการใช้ทุนอนัมีอยู่จ ากัดของสงัคมก็เป็นอีกเร่ืองท่ีจะบัน่ทอนศกัยภาพของสงัคมและเศรษฐกิจ

ของ เ ร า ในระยะยาว    คอนก รีตและ เหล็ กจ านวนมากแทน ท่ีจะถูก เอา ไปใ ช้ส ร้ าง โ รง ง าน
อตุสาหกรรม      สร้างถนน   ฯลฯ    กลบัต้องถกูน าไปใช้สร้างก าแพงคกุ      สร้างรัว้บ้าน      ฯลฯ   และ
แรงงานจ านวนมากไม่ถูกใช้ในการผลิตสร้างสรรค์สิ่ ง ท่ี มีประโยชน์    แต่กลับต้องเป็นแรงงาน                   
คุมคุก       ปราบโจรผู้ ร้าย  ค้าขายยาเสพติด ประกอบอาชญากรรม ดูแลความสงบเรียบร้อยของ
สังคม ฯลฯ ประชาชนเดินทางไปท่ีใดก็จะมีแต่ความหวาดหวั่นในความปลอดภัย   ไม่มีใครกล้ามา

ทอ่งเท่ียว    ฯลฯ 
ข่าวดีก็คือคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส

สวุรรณเวลา เป็นประธาน    ได้ร่างกฎหมายดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหลงัจากท างานหนกัมาเกือบปีโดย
ร่างกฎหมายบนพืน้ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์      ไม่ใช่มายาคติ      ความเอนเอียง    หรือ

จินตนาการ   บดันีไ้ด้ผา่นการตรวจแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไป
แล้วเม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2561    ขณะนีก้ าลงัอยู่ใน สนช. โดยจะพิจารณาวาระท่ีหนึ่งถึงวาระท่ีสามซึ่งเช่ือ
วา่จะใช้เวลาอีกไมน่านก็จะเป็นกฎหมายออกมาบงัคบัใช้ได้ 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาฉบับนี ้
ได้แก่ (1) กองทนุเป็นหนว่ยงานของรัฐโดยมีฐานะเป็นนิติบคุคล    มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษา    เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธ์ิท่ีจะรับและเข้าถึงการศกึษาและพฒันาอย่างทัว่ถึง     รวมทัง้ให้
ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จนส าเร็จการศึกษาขัน้พืน้ฐาน   และศึกษาวิจยั
และพฒันาองค์ความรู้เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (2)  มีส านกังานกองทนุเป็นผู้ด าเนินงาน 

ส าหรับเงินนัน้โดยหลกัแล้วจะมาจาก (1) ทนุประเดิม  1,000 ล้านบาท    (2)  เงินรายปี

จากสลากกินแบง่รัฐบาลตามท่ี ครม. ก าหนด    (3) เงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้   และ (4)  เงินอดุหนนุ
ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินท่ีคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้ว     โดยให้รัฐบาลจดัสรรให้เพียงพอตามแผนการใช้เงิน 

เนือ้หาท่ีคณะกรรมการอิสระร่างขึน้ไปนัน้รัฐบาลเห็นด้วยทกุประการ     ยกเว้นข้อท่ี (4) 
ท่ีว่าขอให้จัดสรรเงินให้เป็นยอดร้อยละ  5 ของงบท่ีจัดสรรให้การศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย  5 ปี                  

ซึ่งหมายความถึงงบประมาณประมาณ 25,000 ล้านบาทตอ่ปี (งบการศกึษา 500,000 บาทตอ่ปี     ดงันัน้
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ร้อยละ 5 จึงตก 25,000 ล้านบาท)  เพ่ือดูแลเด็กเยาวชนผู้ ยากจนตลอดจนครูท่ีต้องยกคุณภาพรวม
กวา่ 4.3 ล้านคน 

ถ้าพดูอย่างเป็นธรรมก็น่าเห็นใจฝ่ายเก็บภาษีและควบคมุการใช้งบประมาณ      เงินเป็น
เร่ืองท่ีต้องระวงัเป็นอย่างมาก    เพราะเราได้ใช้จ่ายเงินไปในด้านปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ      การดแูล

สวสัดิการผู้ยากไร้กว่า 11 ล้านคน      เงินค่ารักษาพยาบาลท่ีพุ่งสูงขึน้ตามจ านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมาก
ขึน้       การดูแลให้เบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุ       เงินทุนกู้ ยืมเพ่ือการศึกษา  และสวัสดิการรัฐอีก
มากมาย    อยา่งไรก็ดีในมมุตรงกนัข้ามก็มีแง่คดิหลายประการดงันี ้

 (1)  25,000 ล้านบาท รวม 5 ปี   ตก 125,000 ล้านบาท   จะช่วยลดความเหล่ือมล า้ซึ่ง

เป็นสาเหตขุองรายจ่ายมหาศาลในอนาคตไปได้มาก     อีกทัง้เม่ือคนเหล่านีลื้มตาอ้าปากได้ก็จะเป็นฐาน
ภาษีท่ีเพิ่มสงูขึน้  ดงันัน้ในอนาคตจะลดการเป็นภาระทางการคลงัไปมาก 

 (2)  การให้เงินอุดหนุนต่อเน่ืองและเป็นสัดส่วนกับงบประมาณแสดงให้เห็นถึงความ
จริงจงัและการประกนัความตอ่เน่ืองของความพยายามลดความเหล่ือมล า้ซึ่งเหมาะกว่าการจดัสรรเป็นราย
ปีซึง่อาจสะดดุในบางปี จนท าให้มีเงินไมเ่พียงพอจนอาจท าให้ภารกิจทัง้หมดล้มเหลวก็เป็นได้ 

 (3)  การดูแลผู้ ขาดแคลนจ านวน  4.3 ล้านคนให้มีการศึกษาท่ี ดีขึ น้ ด้วยจ านวน
เงิน 25,000 ล้านบาท  ต่อปีด้วยวิธีการท่ีท าให้เงินถึงตวัโรงเรียนและเด็ก  (ไม่ใช่เป็นเงินเดือนตอบแทน
ครู)   จะมีผลอย่างส าคญัตอ่การพฒันาเด็กและจะมีผลตอ่เน่ืองไปถึงภาคเศรษฐกิจอ่ืนอย่างส าคญั  อีกทัง้
จะชว่ยลดปัญหานกัเรียนออกกลางคนั      ชว่ยให้อตัราการเข้าเรียนและอตัราการจบสงูขึน้   วิธีการนีถื้อได้

วา่เป็นนวตักรรมในการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้ 
 (4)  การอาจมีเงินไม่เพียงพอและไม่มัน่ใจในความต่อเน่ืองท าให้ความเป็น  ‚อิสระ‛ ของ

กองทุนซึ่งเป็นเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  54 หายไป  อนึ่งต้องไม่ลืมว่าหากการจัดสรรเงิน
งบประมาณแต่ละปีต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งแต่ละกระทรวงมีความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณ     ดงันัน้จงึเทา่กบัต้องไป ‚แยง่ชิง‛ เงินงบประมาณมาจากกระทรวงอ่ืน ๆ  

        คณะกรรมาธิการอิสระได้เสนอหลักการหรือสโลแกน  ‚เปล่ียน  50 สตางค์สุดท้าย
เป็น   5 บาทแรก‛  ไว้อย่างน่าสนใจ     กล่าวคือจากท่ีเด็กเยาวชนผู้ ขาดแคลนเคยได้รับ  ‚เศษตงัค์
สดุท้าย‛     ร้อยละ 0.5 ของงบประมาณการศกึษามาเป็น ‚5 บาทแรก‛  คือพิจารณาให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกและจดัสรรให้ร้อยละ 5 ของงบประมาณทางการศึกษาแทน    แนวคิดเช่นนีแ้สดงความมุ่งมัน่

ของการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล า้โดยใช้การทุม่เทให้การศกึษาเป็นส าคญั 
       เด็กท่ีเกิดในวนันีใ้นครอบครัวหนึ่งพอจะบอกได้เลยว่าอนาคตจะมีอาชีพใด     จะมีฐานะในสงัคม
อย่างไร    และจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะฐานะของครอบครัวในปัจจุบันเป็นตัวก าหนดอย่างมาก              
ถ้ากองทนุนีไ้ด้ผลเราจะทายกนัผิดอยา่งนา่ช่ืนใจครับ 

------------------------------------- 


