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ปาฐกถา เรื่อง “นวัตกรรมในการจัดท านโยบายเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
บทเรียนจากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2562” โดย 

ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

ในการเสวนาวิชาการ เร่ือง “จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรม 
ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย” 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร ชั น 2 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
เรียน ท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ 

ท่านผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 
1. บทน า 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการเสวนาวิชาการครั้งนี้ ในหัวข้อ “นวัตกรรม
ในการจัดท านโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา บทเรียนจากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ประจ าปี พ.ศ. 2562” ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกระหว่าง  สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ  
ป๋วย อึ งภากรณ์ และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เห็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 2 นี้ ซึ่งผมได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อไม่กี่ปีท่ีผ่านมานี้ โดยก่อนจบปาฐกถานี้ผมจะขอกล่าวถึงโอกาสท่ีสังคมไทย
พึงจะคาดหวังจากการท างานร่วมกันของ 2 หน่วยงานนี้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 

ผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ และธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีให้
ความส าคัญกับโจทย์เรื่อง ความเหลื่อมล  าทางการศึกษา และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากต่อเสถียรภาพ และความมั่นคงของเศรษฐกิจ และของประเทศ ผมเองในสมัยท่ีพึ่งเริ่ม
งานท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อราว 40 ปีก่อน ก็ได้มีโอกาสจับงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ าและปัญหา
ความยากจนของคนไทย แม้เวลาผ่านไปสถานการณ์ของประเทศในเรื่องนี้จะมีแนวโน้มในทางท่ีดีขึ้นบ้าง แต่ก็
ยังคงมีโจทย์ส าคัญหลายเรื่องท่ีประเทศไทยควรเร่งจัดการอย่างเป็นระบบก่อนท่ีจะส่งผลต่อเสถียรภาพ และ  
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
 
2. กสศ. 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ก็เป็นหนึ่งในความพยายามดังกล่าวของประเทศไทย
ท่ี คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้ด าเนินการยกร่างกฎหมายขึ้นตามเจตนารมณ์
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ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ก าหนดให้จัดตั้งขึ้นให้แล้วเสร็จภายใน 
1 ปี ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี 2560 จากการท่ีผมได้มีโอกาสลงพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนหลายพันคนใน 4 ภูมิภาคท่ัวประเทศร่วมกับ กอปศ. ก็พบว่าทุกฝ่ายล้วนมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าของประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จนเริ่มส่งผลต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยท้ังด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

สิ่งหนึ่งท่ีทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างได้ท่ีต้นทางอย่างมี
ประสิทธิภาพทางหนึ่ง คือ การท่ีเราส่งเสริม “ความเสมอภาคทางการศึกษา” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่าง
แท้จริงกล่าวคือ หากเด็กเยาวชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสท่ีเสมอภาคในการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความถนัดของตนไปจนสุดความสามารถ และตามบริบทในชุมชนท้องถิ่นของ
แต่ละพื้นที่แล้ว ย่อมจะเป็นหนทางสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนให้ส าเร็จได้อย่างยั่งยืน ภายในช่ัวคนนี  ไม่ทิ้ง
ปัญหาความยากจนไปให้ ข้ามชั่วคนไปยังคนรุ่นต่อไป นี่จึงเป็นท่ีมาของการจัดตั้ง กสศ. ท่ีปัจจุบันมี
คณะกรรมการบริหาร และ ส านักงานกองทุนฯ เป็นผู้น าเจตนารมณ์ และค าแนะน าจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเข้าสู่ปีท่ี 2 ในปี 2562 นี้ 
 
3. รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปี 2562 

ปี 2562 นี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ คณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ให้ความส าคัญ
กับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics) โดยเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคมท่ีผ่านมา 
ทาง The Royal Swedish Academy of Sciences ได้ประกาศรายชื่อนักเศรษฐศาสตร์ท่ีได้ร่วมกันวิจัย
พัฒนา “นวัตกรรมการวิจัยเชิงทดลอง” เพื่อสนับสนุนการขจัดปัญหาความยากจนของโลก (For their 
experimental approach to alleviating global poverty) ซึ่ ง ท า ง คณะ กร รมก า รพิ จ า ร ณา เ ห็ น ว่ า  
นักเศรษฐศาสตร์ 3 ท่านท่ีมีส่วนส าคัญในการพัฒนากลุ่มงานวิจัยดังกล่าวตลอด 20 ปีท่ีผ่านมาให้มี
ความก้าวหน้าจากงานวิจัยในวารสารวิชาการชั้นน า สู่การเป็นเครื่องมือส าคัญในการแก้ไขปัญหา  
ความเหลื่อมล้ าและความยากจนในหลายประเทศท่ัวโลก ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของเศรษฐศาสตร์  
ด้านการพัฒนา โดยรายชื่อนักเศรษฐศาสตร์ท้ัง 3 ท่านคือ  
 

1) Professor Abhijit Banerjee นักเศรษฐศาสตร์จาก MIT 
2) Professor Esther Duflo  นักเศรษฐศาสตร์จาก MIT และ 
3) Professor Michael Kremer นักเศรษฐศาสตร์จาก Harvard University  

ในช่วง 2-3 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ผมได้เห็นว่ามีสื่อแขนงต่าง ๆ ได้รายงานถึงข้อมูล รายละเอียดท่ีน่าสนใจ
ของนักเศรษฐศาสตร์ท้ัง 3 ท่านนี้พอสมควรแล้ว ผมจึงอยากชวนท่านผู้มีเกียรติได้พิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งของ 
การมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทเรียนท่ีได้จากการมอบรางวัลในปีนี้ต่อการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าท้ังในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ 
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ก่อนท่ีจะมีการมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้ อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศ
อังกฤษอย่าง Lord Mervyn King ได้แสดงทัศนะในเชิงการตั้งค าถามท่ีน่าสนใจต่อการมอบรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ว่า  

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มีไปเพื่ออะไร? What’s the Point of the Economics Nobel? 

อย่างท่ีหลายท่านคงจะทราบดีว่า ครั้งนี้นับเป็นปีท่ี 50 ของการมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ท่ี
ได้ด าเนินการต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว แม้จะเป็นรางวัลน้องใหม่ท่ีสุดท่ีเพิ่งจะเริ่มมอบหลังจากรางวัล
โนเบลดั้งเดิม 5 รางวัลอยู่เกือบ 70 ปี แต่ปัจจุบันรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในรางวัลท่ีสร้าง
ความสนใจให้แก่ทั้งนักวิชาการ ผู้น าประเทศ ผู้ก าหนดนโยบาย และประชาชนท่ัวโลกได้เป็นประจ าทุกปี  

Lord Mervyn King มองว่ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นแตกต่างจากรางวัลโนเบลสาขาอื่น ๆ  
ท่ีมอบแก่ “ผู้ค้นพบ” ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือ ทางออกในการแก้ไขข้อจ ากัดทางฟิสิกส์ เคมี หรือ  
ทางการแพทย์ เป็นต้น แต่เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลส่วนใหญ่วิจัยคิดค้น 
ขึ้นมาได้นั้น ท่ีสุดแล้ว (At it’s best) อาจจะช่วยได้เพียงให้ “ความเข้าใจ/insight” หรือ การ “อธิบาย
ปรากฏการณ”์ มากกว่าการ “ให้ค าตอบ” ท่ีชัดเจน 

It confirms that economics at its best gives us insights not solutions. 

นี่เป็นค าอธิบายท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาการมอบรางวัลในปีนี้ ซึ่งมิได้เป็นการเชิดชู
การคิดค้นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ท่ีสามารถอธิบายหรือท านายปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม หรือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นการเชิดชู “การน านวัตกรรม
การวิจัยเชิงทดลอง” (Experimental Research) มาสนับสนุนการวิจัยเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนาเพื่อช่วย
ให้ผู้ก าหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ าและความยากจนมี ความเข้าใจ/insight ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผ่านการทดสอบด้วยกระบวนการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่ามาตรการใดที่ใช้ได้ผล หรือไม่ได้ผล และหากไดผ้ล
แล้ว มีเหตุปัจจัยใดบ้างท่ีเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว ช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายมีข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจว่าจะขยายผลการใช้มาตรการดังกล่าวในวงกว้างระดับประเทศ
ต่อไป หรือไม ่
 
4. สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาความเหลื่อมล  าทางการศึกษาของโลก 

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ า และความยากจน โดยเปรียบเทียบกับ
งบประมาณและทรัพยากรท่ีมีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท้ังในประเทศไทย และระดับนานาชาติแล้วจะ
พบว่า การมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้อาจจะ มาได้ถูกที่ถูกเวลา ก็เป็นได้ 

ผมขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ท่ีเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาว่า ข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งองค์การ
ยูเนสโก (UIS) ดังแสดงในภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ายังมีเด็กเยาวชนมากกว่า 263 ล้านคนท่ัวโลกท่ียังคงอยู่นอก
ระบบการศึกษา โดยในจ านวนนี้เป็นเด็กวัยประถมศึกษามากกว่า 60 ล้านคน 
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ภาพท่ี 1 แนวโน้มการลดลงของจ านวนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาของโลก (2000-2016) 

ท่ีน่ากังวลไปกว่าจ านวนเด็กนอกระบบการศึกษาในปัจจุบันคือ แนวโน้มความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ในระดับนานาชาติที่แม้จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จ านวนเด็กนอกระบบการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) 
ท่ัวโลกท่ีเคยมีจ านวนมากกว่า 100 ล้านคน เมื่อปี 1990 ลดลงเหลือราว 63 ล้านคนในปี 2017 หรือลดลง
เกือบร้อยละ 40 ระหว่าง 1990-2007 แต่ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา (2007-2017) ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจของโลก
เมื่อปี 2008 ซึ่งส่งผลให้ ทรัพยากรทั งงบประมาณของรัฐ และเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือโครงการลดความ 
เหลื่อมล  า และแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนั น จ านวน
เด็กนอกระบบการศึกษาทั่วโลกจึงมีอัตราที่ลดลงน้อยมาก ไม่ถึง 100,000 คน แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้า
ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในทศวรรษท่ีผ่านมา เริ่มชะลอตัวลง กลุ่มเป้าหมาย 5-10% สุดท้าย
ยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา หรือต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะปัญหาสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
สุขภาพ ฯลฯ มีสภาพปัญหาท่ีสลับซับซ้อนมากขึ้น และท่ีน่ากังวลไปกว่านั้นคือ ตัวเลขเด็กนอกระบบการศึกษา
ในระดับโลกเร่ิมกลับมาม ีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นระหว่างปี 2016-2017 อีกครั ง 
 
5. นวัตกรรมการวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา 

จากแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของโลกท่ีมีแนวโน้มลดลงในอัตราท่ีถดถอยมาก
ซึ่งสะท้อนสภาพปัญหาท่ีมีความยากมากขึ้น ในขณะท่ีงบประมาณของภาครัฐและเงินบริจาคกลับมีแนวโน้ม
ลดลง จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้ก าหนดนโยบายต้องเลือกใช้ มาตรการที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก นวัตกรรมการ
วิจัยเชิงทดลอง ท่ีได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้จึงอาจเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยให้ผู้ก าหนด
นโยบาย และหน่วยงานท่ีมีภารกิจลดความเหลื่อมล้ าและแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถใช้สนับสนุนข้อมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน ด้วยกระบวนการท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา และเลือกนโยบายท่ี
เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในบริบทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน  รวมท้ังสร้าง
ความเชื่อมั่นจากนักวิชาการ นักลงทุน และประชาชนผู้เสียภาษี มากขึ้นในอนาคต 
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แล้วผลงานวิจัยเชิงทดลองของ Prof.Kremer, Prof.Banerjee และ Prof.Duflo ท่ีส่วนใหญ่ด าเนินการ
ผ่าน ศูนย์วิจัย Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) ของมหาวิทยาลัย MIT ให้ความ
เข้าใจอะไรมากขึ้นบ้างเกี่ยวกับนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Policy 
Insight?) 

จากผลการวิจัยประเมินผลโครงการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษามากกว่า 31 โครงการท่ัวโลกด้วย
กระบวนการ Randomized Control Trial (RCT) พบว่านโยบายลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาด้วย
มาตรการท่ีเจาะจงไปท่ี อุปสงค์ต่อการศึกษา (Demand for Education) ของนักเรียนและผู้ปกครองหลาย
มาตรการให้ผลลัพธ์และความคุ้มค่าทางงบประมาณท่ีสูงกว่ามาตรการด้านอุปทานของการศึกษา ตัวอย่างเช่น  

1) “การลดต้นทุนการเข้าถึงการศึกษา” เช่น  
(1) การสนับสนุนเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข  หรือ Conditional Cash Transfer (CCT) ต่อ

อัตราการมาเรียนของผู้เรียน 
(2) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเพ่ือแจ้งเตือน หรือ Labeled Cash Transfer (LCT) โดยใช้เงื่อนไข

เพ่ือกระตุ้นพฤติกรรมของผู้รับเงิน มากกว่าเพื่อการตัดสิทธิการรับเงินอุดหนุน 
(3) การสนับสนุน อาหารเช้า เครื่องแบบ และการเดินทาง  แบบมีเงื่อนไข (Non-cash 

Conditional Transfer: NCT) 
(4) เงินอุดหนุนอย่างไม่มีเงื่อนไข Unconditional Cash Transfer (UCT) 
(5) การขจัดปัญหาสุขภาพของผู้เรียนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการไปโรงเรียน เช่น การถ่ายพยาธิ การ

สนับสนุนแร่ธาตุ หรืออาหารเสริม) 
2) “การเพิ่มการรับรู้ผลตอบแทนของการศึกษาในอนาคต” เช่น  

(1) การเพิ่มการรับรู้ของครอบครัวต่อผลการตอบแทนของการศึกษาต่อรายได้ของบุตรหลานใน
อนาคต  

(2) ส่งเสริมความมุ่งมั่นต่ออนาคตของผู้เรียน (Aspiration) 
(3) ค้นหาและแนะแนวผู้เรียนยากจนและด้อยโอกาสท่ีประเมินโอกาสส าเร็จการศึกษาตนเองต่ า 
(4) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ครอบครัวเห็น

คุณค่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 
(5) มาตรการแก้ไขอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กผู้หญิง เช่น การไม่ได้รับการสนับสนุนโอกาสทาง

การศึกษาจากครอบครัวท่ีเท่าเทียมกับเด็กผู้ชาย 

ตัวอย่างมาตรการทางฝั่งอุปสงค์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยและการประเมินผลด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงทดลองมามากกว่า 58 งานวิจัย ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ในการท างานของ 
คณะนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลในปีนี้ และทีมงานของศูนย์วิจัย J-PAL แห่งมหาวิทยาลัย MIT และสถาบัน
ภาคีต่าง ๆ ท่ัวโลกว่า สามารถเพิ่มอัตราการเข้าเรียน การส าเร็จการศึกษา และลดอัตราการหลุดออกจากระบบ
การศึกษาของผู้เรียนจากครัวเรือนท่ีมีความยากจนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และใช้งบประมาณน้อยกว่า
มาตรการทางฝั่งอุปทาน อย่างการสร้างโรงเรียน สร้างห้องเรียนเพ่ิม หรือการเพิ่มครู 
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งานวิจัยดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปท่ีน่าสนใจว่า การท่ีเด็ก เยาวชน หรือ ผู้ปกครอง ปฏิเสธการศึกษา แม้
รัฐบาลจะสร้างโรงเรียน หรือจ้างครูเพิ่มเติมในพื้นท่ีใกล้เคียงพวกเขามากขึ้นแล้ว มิใช่พวกเขาเป็นคนท่ีขาดซึ่ง
เหตุผล หรือ ไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาต่ออนาคตของบุตรหลาน แต่คนกลุ่มนี้จ าเป็นต้องได้รับการ
กระตุ้นการตัดสินใจ ด้วยมาตรการลดความเหลื่อมล้ าท่ีเข้าใจในอุปสงค์ต่อการศึกษาของพวกเขาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทเฉพาะต่าง ๆ อย่างแท้จริง 

 
6. ร่วมกันสนับสนุน กสศ. ไม่ทิ งปัญหาความยากจนข้ามชั่วคนไปยังคนรุ่นต่อไป 

ท่านผู้มีเกียรติครับ หนึ่งในผลงานท่ีมีชื่อเสียงของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อย่าง “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทิน
แห่งความหวัง: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ซึ่งตีพิมพ์พร้อม ๆ กับการมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ครั้งแรก (ปี 2516) ได้เขียนถึงเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งว่า  
 

“...ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และ 
จะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปญัญาเรียนช้ันสูง ๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได้  

ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย 
ท าให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ท างานเป็นประโยชน์แก่สังคม...” 

 

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีเด็กเยาวชนในครอบครัวท่ียากจนและด้อยโอกาสอีกมากกว่า 670,000 คนท่ี
มีอายุ 3-18 ปี และยังมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในครอบครัวท่ียากจนและยากจนพิเศษอีกเกือบ 2 ล้านคนท่ีอาจจะ
หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน พวกเขาเหล่านี้ยังอยู่ในวัยเรียนท่ีควรจะได้มี
โอกาสท่ีเสมอภาคให้เรียนได้ไปจนสูงสุดตามศักยภาพของพวกเขาแต่ละคน เพื่อให้ได้ท างานอาชีพท่ีมี
ความหมายเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุดตามขีดความสามารถของพวกเขา 

ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นภารกิจที่ใหญ่หลวง และหาใช่ภารกิจที่ กสศ. จะด าเนินการให้
ส าเร็จได้เพียงล าพัง ด้วยทรัพยากรท่ีจ ากัด และโจทย์ท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง วันนี้ผมขอขอบคุณ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ และ
ท่านผู้มี เกียรติ ทุกท่าน ท่ีให้ความสนใจและสนับสนุนการใช้ความรู้ ท่ี ได้จากการมอบรางวัลโนเบล  
สาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้ในการสนับสนุนนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผมขอให้ทุกท่านมาร่วมกัน
ผลักดันเร่ืองนี้ใหส้ าเร็จได้ในชั่วชีวิตของพวกเรานี้ ไม่ทิ้งปัญหาความยากจนข้ามชั่วคนไปยังคนรุ่นต่อไป 

_____________________________________________ 


