
พันธบัตรเพื่อการศึกษา

การวิเคราะหปญหาความดอยพัฒนา โดยเนนความสํ าคัญของปจจัยหนึ่งปจจัยใด
เพียงปจจัยเดียว (Single-factor Approach) ดจูะเปนธรรมเนียมของนักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอย  
ถาหากเรามองยอนไปดูวิวัฒนาการของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษ 2490 หลังสงครามโลก
คร้ังที่สองสิ้นสุดลงใหมๆ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจหลายตอหลายทฤษฎีตางลงความเห็นวา  
ทุนเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยเดียวที่จักชวยใหประเทศดอยพัฒนาหลุดพนจากวัฏจักรแหงความยากจน 
และสาเหตขุองความดอยพัฒนาทั้งปวงก็คือ การระดมทุนภายในประเทศมีไมมากพอที่จะนํ าไปดํ าเนิน
โครงการพฒันาตางๆ ดังนั้น ขอเสนอแนะทางนโยบายก็คือ ควรจะหาทางระดมทุนจากแหลงภายนอก
ประเทศ ไมวาจะเปนการลงทุนของชาวตางประเทศและความชวยเหลือจากตางประเทศ คร้ันแลว 
ในทศวรรษ 2500 ทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกิจก็เร่ิมเนนความสํ าคัญของทุนนอยลง แตกลับมาเนนความ
สํ าคัญของ ทุนมนุษย (Human Capital) หรือการศึกษามากขึ้น แทที่จริงนั้นแมเราจะยอมรับความ
สํ าคัญของการศึกษาที่มีตอกระบวนการพัฒนาประเทศ แตเราก็คงจะประจักษแกใจวา ความดอย
พฒันาของประเทศนั้นหาไดเกิดจากปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียงปจจัยเดียวไม

ในทางเศรษฐศาสตร แมจะถือกันวาการศึกษาเปน “สินคา” (Economic Goods) ชนิด
หนึ่ง แตการศึกษาก็มีลักษณะแตกตางจากสินคาและบริการโดยทั่วไป ไมเพียงแตการวัด ‘ปริมาณ’
ของการศึกษาจะมีปญหายุงยากมากกวาการวัดปริมาณของสินคาและบริการโดยทั่วไปเทานั้น หาก
ทวาเรายังถือกันวา การศึกษาเปน ‘สินคา’ ที่ไมควรใชคาขายหากํ าไรอีกดวย ดังนั้นไมวาจะเปน
ประเทศนายทุนหรือประเทศสังคมนิยม รัฐบาลจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษามากกวาเอกชนเสมอ 
ความขอนี้เปนจริงในประเทศไทยดวย ไมวาเราจะวัด ‘ปริมาณ’ ของการศึกษาจากจํ านวนนักเรียน 
นกัศกึษา หรือจากรายจายเพื่อการศึกษา ในเวลานี้ภาครัฐบาล (Public Sector) มสีวนจัดการศึกษา
ประมาณรอยละ 80-85 ของ ‘ปริมาณ’ บริการการศึกษาทั้งหมด สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 15-20 
เปนบทบาทของภาคเอกชน (Private Sector)

วาจ ําเพาะการจัดการศึกษาโดยภาครัฐบาล รายจายของรัฐบาลเพื่อการนี้จะมีมากนอย
เพยีงใดยอมขึ้นอยูกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน เมื่อพิจารณาเฉพาะจํ านวนเงิน ยอดรายจายของ
รัฐบาลเพื่อจัดการศึกษาในป 2505 เทากับ 1,585.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 9,889.5 ลานบาท ในป
งบประมาณ 2518 (ขอใหดูคอลัมนที่ 3 ในตารางที่ 1) ถัวเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 ตอป รายจาย
ของรฐับาลในดานการศึกษานั้น เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายทั้งหมด เทากับรอยละ 17.85 ในปงบ
ประมาณ 2505 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.60 ในปงบประมาณ 2518 โดยเฉลี่ยระหวางปงบประมาณ 2505-
2518 งบประมาณการศึกษาตกประมาณรอยละ 17.9 ของงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2510  
เปนปทีง่บประมาณการศึกษามีสัดสวนตํ่ าที่สุดในชวงป 2505-2518 กลาวคือ มีงบประมาณรายจายเพื่อ
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การศกึษาเพยีงรอยละ 15.46  ของงบประมาณรายจายทั้งหมด สวนปที่รายจายดานการศึกษามีสัดสวน
สูงสดุในชวงระยะเวลาเดียวกัน ก็คือ ปงบประมาณ 2518 ซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณถึงรอยละ 20.22 
ของงบประมาณแผนดิน (ขอใหดูคอลัมนที่ 5 ของตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบรายจายดานการศึกษา
ของรัฐบาลกับรายไดประชาชาติภายในประเทศ (GDP) ตามราคาปจจุบัน รายจายดานการศึกษาของ 
รัฐบาลคิดเปนเพียงรอยละ 2.48 ของรายไดประชาชาติในป 2505 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.12 ในป 2512 
หากการประมาณการรายไดประชาชาติไมผิดพลาด รายจายดานการศึกษาของรัฐบาลจะตกประมาณ
รอยละ 4.44 ของรายไดประชาชาติในป 2518 (ขอใหดูคอลัมนที่ 4 ในตารางที่ 1) อยางไรก็ตาม ตัวเลข
รายจายของรัฐบาลในการจัดสรรบริการการศึกษาดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 นั้น เปนตัวเลขรายจาย 
ตามราคาปจจุบัน (Current Prices) ถาหากเราคํ านึงถึงอัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ดวยการ
ปรับตัวเลขรายจายดานการศึกษาของรัฐบาลในตารางที่ 1 ดวยดัชนีราคาผูบริโภค โดยกํ าหนดให
ระดับราคาในป 2505 = 100 แลว เราก็จะไดตัวเลขรายจายดานการศึกษาของรัฐบาลตามราคาคงที่ 
(Constant Prices) ดงัทีป่รากฏในตารางที่ 2 ซ่ึงเราจะเห็นไดวา ยอดรายจายดานการศึกษาของรัฐบาล 
แมจะเพิม่ขึน้ทุกป ระหวางป 2505-2515  แตนับตั้งแตป 2515 เปนตนมา ยอดรายจายดังกลาวนี้กลับมี
แนวโนมลดลง (ขอใหดูคอลัมนที่ 3 ของตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวา  รายจายดานการศึกษาของรัฐบาล
ตัง้แตป 2515 เปนตนมา เพิ่มขึ้นชากวาอัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกัน

แมวาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนตางมีบทบาทในการจัดสรรบริการการศึกษา 
รวมกนั แตเทาที่เปนอยูในเวลานี้ประชาชนยังหาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงไม ตามสถิติในปการศึกษา 
2515 มนีกัเรยีนนกัศกึษาในระบบโรงเรียนประมาณ 7 ลานคนเศษ  แตมีประชากรในวัยเรียน (อายุ  
7-24 ป) ถึง 15.86 ลานคน แสดงวามีนักเรียนนักศึกษาในระบบโรงเรียนเพียงรอยละ 44.14 ของ
จ ํานวนประชากรในวัยเรียน ขอใหพิจารณาขอมูลในตารางที่ 3

จากตารางที่ 3  เราจะเห็นไดวา สํ าหรับระดับประถมศึกษาตอนตน มีนักเรียนคิดเปน
รอยละ 114.15  ของประชากรที่อยูในวัยเรียนระดับนี้ (อายุ 7 – 10 ขวบ) การที่จํ านวนนักเรียนมีมาก
กวาจํ านวนประชากรในชวงอายุนี้ ก็เพราะเหตุวา ผูที่เรียนในชั้นประถมศึกษาตอนตน มีตั้งแตอายุ  
2 – 29 ป อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ระดับการศึกษายิ่งสูงเพียงใด อัตราสวนระหวางจํ านวน 
นกัเรยีนกบัประชากรในวัยเรียนระดับเดียวกัน จะยิ่งมีคาตํ่ ามากเพียงนั้น วาจํ าเพาะระดับประถมศึกษา 
(ทัง้ตอนตนและตอนปลาย) ซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏวามีนักเรียนเพียงรอยละ 81.78 ของ
ประชากรทีม่อีายุ 7-13 ขวบ แสดงใหเห็นโดยเดนชัดวา ประชาชนยังมิไดรับการศึกษาขั้นตํ่ าโดยทั่วถึง 
มิไยที่จะตองพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่สูงกวานี้ เมื่อพิจารณาถึงขั้นบันไดของการศึกษาในตารางที่ 
4 เราจะเหน็ไดวา ในจํ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน 100 คน มีเพียง 22 คนเทานั้นที่ได
ศกึษาตอในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  12 คนไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คนได
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ศกึษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อถึงบันไดขั้นสุดยอด ในจํ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนตน 100 คน มีเพียง 2 คนเทานั้นที่ไดศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา
 กระบวนการทางการศึกษามิไดเร่ิมตนเมื่อเด็กเขาสูระบบโรงเรียน หากทวาเริ่มตน 
ตั้งแตทารกแรกปฏิสนธิในครรภมารดา สภาพความเปนอยูและชีวิตจิตใจของมารดายอมมีอิทธิพล 
ตอการพัฒนาคลื่นสมองของทารกในครรภ เมื่อทารกคลอดจากครรภมารดา การเลี้ยงดูเด็กยอมมีผลอ
ยางสํ าคัญตอความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องของเด็กนั้น เด็กจะตองมีการบริโภคอาหารอยางพอเพียง  
มฉิะนัน้การพัฒนาคลื่นสมองของเด็กยอมไมอาจเปนไปไดดวยดี เมื่อเร็วๆนี้ มีผูคํ านวณพบวา หาก 
ยดึถือระดบัรายไดที่พอเพียงแกการประทังชีวิตเปนระดับความยากจน (Poverty Line) จะมีครอบครัว
ทีย่ากจนตามเกณฑนี้ถึง 2,762,300 ครอบครัว จากจํ านวน 5,908,473 ครอบครัวในเมืองไทย (เมธี 
ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ 2518)  ซ่ึงเมือ่ค ํานวณเปนจํ านวนประชากร จะมีคนจนอยูถึง 15.91  
ลานคน เทียบเปนรอยละ 38.8 ของประชากรทั้งประเทศ ในจํ านวนคนจน 15.91 ลานคนนี้เปนคนจน
ในวัยเรียนประมาณ 6.39 ลานคน (หากอัตราสวนการกระจายตามอายุของคนจนเทากับอัตราสวน 
ถัวเฉลี่ยทั่วประเทศ) ถาหากคนจนมีโอกาสไดรับการศึกษาทัดเทียมกับคนรวย จะมีคนจนในระบบ 
โรงเรียนถึง 2.8 ลานคน (กลาวคือ อัตราสวนระหวางนักเรียนกับประชากรในวัยเรียนเทากับ 44.14%
ตวัเลขจากตารางที่ 3) จํ านวนคนจนในระบบโรงเรียนคงนอยกวา 2.8 ลานคนอยางแนนอน เพราะคน
จนหาไดมีโอกาสในการศึกษาทัดเทียมกับคนรํ่ ารวยไม ในจํ านวนคนจนที่ควรจะไดเขาโรงเรียน 2.8 
ลานคนนี้ ถานํ ามากระจายตามระดับการศึกษา โดยถือตามลักษณะการกระจายในปการศึกษา 2515 
จ ํานวนคนจนที่ควรจะไดเรียนระดับประถมศึกษาจะมีจํ านวนถึง 2.35 ลานคน (ตามตัวเลขถัวเฉลี่ยป
การศกึษา 2515 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 87.6 ของจํ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ในโรงเรยีน) ดังนั้น ถาเราถือวา การประถมศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ เด็กยากจนจํ านวน 2.35 
ลานคนนี้ควรไดรับการศึกษาระดับนี้ดวย แตเด็กเหลานี้มาจากครอบครัวที่มีรายไดไมพอประทังชีวิต 
ดงันัน้ รัฐบาลจึงควรใหเงินอุดหนุนจํ านวนมากพอที่จะใชซ้ืออาหารกลางวัน เสื้อผา และอุปกรณการ
ศกึษา ถาหากกํ าหนดใหเงินอุดหนุนตอหัวเทากับ 500 บาทตอป รายจายของรัฐบาลในการนี้จะตก
ประมาณ 1,175 ลานบาท1 นีเ่ปนเพยีงยอดเงินชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนในระดับประถมศึกษาเทานั้น 
ยงัไมรวมถึงเงนิชวยเหลือเด็กที่ยากจนกอนวัยเรียน และนักเรียนที่ยากจนในระดับสูงกวาประถมศึกษา 
ปญหามีอยูวา เราจะหาเงินมาใชจายจัดสรรการศึกษาอยางทั่วถึง และชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนได
อยางไร

                                                          
1 รายละเอียดเกี่ยวกับการคํ านวณรายจายดังกลาวนี้ ดู รังสรรค  ธนะพรพันธุ (2517)
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ไมวาจะเปนการใชจายเพื่อการใด แหลงของการระดมทุนมักจะมีอยู 2 แหลงเสมอ 
คือ แหลงเงินทุนภายนอกประเทศ และแหลงเงินทุนภายในประเทศ สํ าหรับแหลงเงินทุนภายนอก
ประเทศ ประกอบดวย 2 แหลงใหญ คือ การลงทุนจากตางประเทศ และความชวยเหลือจาก 
ตางประเทศ โดยทั่วไปแลว รัฐบาลไทยมิไดมีนโยบายการสงเสริมใหชาวตางประเทศเขามาลงทุน 
ในอุตสาหกรรมการศึกษา ซ่ึงนับวาถูกตองดวยเหตุผลอันประจักษแจง สวนความชวยเหลือจาก 
ตางประเทศในรูปของความชวยเหลือชนิดใหเปลา (Grant) นัน้ มกัจะเปนความชวยเหลือในรูปของ
การสงอาสาสมัครและผูเชี่ยวชาญมาทํ างานดานการศึกษา ตลอดจนความชวยเหลือในรูปของทุนการ
ศกึษา และอปุกรณการศึกษา สวนความชวยเหลือตางประเทศในรูปเงินกูเพื่อการศึกษา เทาที่ผานมามี
ไมสูมากนกั เราอาจกลาวไดโดยทั่วไปวา แหลงเงินทุนภายนอกประเทศเปนแหลงที่ไมอาจพึ่งพิงไดทั้ง
ในดานปรมิาณและคุณภาพ ดังนั้น เราจึงตองหันมาพึ่งพิงแหลงเงินทุนภายในประเทศ

การระดมทุนภายในประเทศจะทํ าไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับ สวนเกินทาง
เศรษฐกิจ  (Economic Surplus)  ซ่ึงไดแก ผลผลิตสวนที่เกินกวาความจํ าเปนในการบริโภคเพื่อประทัง
ชีวิต สวนเกินทางเศรษฐกิจจึงปรากฏในรูปของเงินออมและการบริโภคที่ฟุมเฟอย ดังนั้น รัฐบาล 
จึงอาจหาทางระดมทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได ดวยการเก็บภาษีจากสินคาฟุมเฟอยในอัตราสูง 
เพือ่บงัคบัใหประชากรลดการบริโภคที่ฟุมเฟอย และหันมาเก็บออมเงินมากขึ้น สํ าหรับสวนเกินทาง
เศรษฐกจิที่ปรากฏในรูปของเงินออมนั้น จะประกอบดวย 2 สวนยอย คือ เงินออมที่ถูกบังคับใหออม 
(Forced Saving)  และเงินออมโดยสมัครใจ (Voluntary Savings)  เงนิออมที่ถูกบังคับใหออมนั้นก็คือ 
ภาษีอากรที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนนั่นเอง ดังนั้น หากรัฐบาลตองการเงินทุนเพื่อใชจัดสรร
บริการสาธารณะตางๆ รัฐบาลจํ าตองหารายไดจากการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น แตรายไดจากการเก็บภาษี
อากรจะมีมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับศกัยภาพในการจัดเก็บภาษีอากร (Taxation Potential)  และ
ชองทางในการจัดเก็บภาษีจะมีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยู กับระดับรายไดตอหัวของประชาชน 
ลักษณะการกระจายรายไดประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ดังนั้น 
เพื่อที่จะเอื้ออํ านวยใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณการศึกษาในสัดสวนเพิ่มขึ้น ควรที่จะมีการปรับปรุง
โครงสรางภาษีอากรและประสิทธิภาพการจัดการเก็บภาษีอากร เพื่อใชประโยชนจากศกัยภาพในการ
จัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น ในการนี้ สมควรที่จะเริ่มเก็บภาษีบางประเภทที่มีรายไดและทรัพยสินเปน
ฐานมากขึ้น เชน ภาษีมรดก ภาษีมูลคาของทรัพยสิน (Capital Gains Tax) ภาษีทรัพยสินที่ไดมา 
โดยเสนหา (Gifts Tax) ฯลฯ  สวนภาษีที่มีรายไดและทรัพยสินเปนฐาน ซ่ึงรัฐบาลจัดเก็บอยูแลว เชน 
ภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีที่ดิน ฯลฯ ควรจะปรับปรุงโครงสรางใหมีความ
กาวหนาของอัตราภาษี (Tax Progressivity) มากขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหรายไดจากการเก็บภาษีอาการมีความ
ยืดหยุนตอรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น แตงบประมาณในการจัดการศึกษาจะมีมากนอยเพียงใด มิได 
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ขึ้นอยูกับศักยภาพในการจัดเก็บภาษีและรายไดจากการเก็บภาษีอากรเทานั้น หากทวายังขึ้นอยูกับ 
วธีิการและหลกัเกณฑในการจัดสรรงบประมาณแผนดินอีกดวย ดังไดกลาวแลววา ในชวงระหวางป 
งบประมาณ 2505-2518  งบประมาณการศึกษาตกประมาณรอยละ 17.9 ของงบประมาณรายจาย 
รัฐบาลทัง้หมด ในยามที่มวลชนยังมิไดรับการศึกษาขั้นตํ่ าอยางทั่วถึงเชนนี้ มีเหตุผลที่จะสนับสนุนให
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณการศึกษาในสัดสวนที่สูงกวาแนวโนมที่เคยเปนมา ในการนี้จํ าเปนจะตอง
ลดสัดสวนของงบประมาณแผนดินเพื่อการอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายดานการทหาร เพื่อให 
งบประมาณรายจายเพื่อการศึกษามีสัดสวนเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ ควรที่จะวางมาตรการตางๆ อยาง 
จริงจัง เพื่อใหการใชจายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีชองทางรั่วไหลนอยลง ซ่ึงอาจ 
ครอบคลุมถึงการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหมีการทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ มิใชปลอยใหมีการ
ทํ างานไมเต็มกํ าลัง ดังที่เปนอยูในปจจุบัน ในสวนที่เกี่ยวกับรายจายดานการศึกษา ควรที่จะมีการ
ศกึษาอยางจริงจังถึงรูปแบบของการจัดการศึกษาที่ชวยลดตนทุนการผลิตได โดยที่ไดคุณภาพไมแตก
ตางกนั ทัง้นี้อาจรวมถึงการขยายจํ านวนวันที่มีการเรียนการสอนตอป เพื่อลดจํ านวนปการศึกษาของ
การศึกษาแตละระดับและแตละประเภท ตลอดจนการลดเนื้อหาของวิชาที่ไมตรงตอสภาพของสังคม
ไทย และการจัดการสอนเปนสองผลัดเพื่อใหมีการใชส่ิงอํ านวยความสะดวกตางๆ ในระบบโรงเรียน
อยางเต็มที่

นอกจากเงินออมที่ถูกบังคับใหออมแลว เงินทุนในประเทศก็ยังมีอยูในรูปของเงิน
ออมโดยสมัครใจ เงินสวนนี้จะอยูในภาคเอกชน ซ่ึงอาจนํ าไปลงทุนในกิจการตางๆ และหรือนํ าไป
ฝากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินเหลานี้ยอมนํ าเงินฝากไปให 
นกัลงทุนกูไปลงทุนในอตุสาหกรรมตางๆ โดยทั่วไปแลว กิจการที่ใหอัตรากํ าไรสูง ยอมไดรับจัดสรร
เงนิกูจากสถาบันการเงินเอกชน แตกิจการที่ใหผลตอบแทนแกปจเจกชน (Private Rate of Return) สูง
นัน้ ไมจํ าเปนตองเปนกิจการที่ใหผลตอบแทนแกสังคม (Social Rate of Return) สูงเสมอไป ดังนั้น  
จงึมกัมขีอโจมตีอยูเนือง ๆ วา สถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยมีสวนสํ าคัญในการ
สงเสริมการกักตุนสินคาและการสรางสายใยแหงการผูกขาดในโครงสรางเศรษฐกิจไทย การโอน 
กจิการธนาคารพาณิชยมาเปนของรัฐ จะเปนวิธีหนึ่งที่เอื้ออํ านวยใหมีการใชเงินทุนภายในประเทศให
เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการศึกษา

ส่ิงที่รัฐบาลควรจะพิจารณาเกี่ยวกับการระดมทุนภายในประเทศเพื่อนํ ามาจัดการ
ศกึษา กค็อื การระดมทุนดวยการกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ (Internal Public Debt) โดยการขาย
พันธบัตรรัฐบาล เพื่อนํ าเงินมาใชจายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันก็เรียกเก็บภาษีบัณฑิต 
(Graduate Tax) จากบณัฑติทีจ่บจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ภาษีบัณฑิตที่เรียกเก็บนี้ อาจเรียกเก็บสมทบ
กบัภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเก็บในอัตรา 1% สมทบกบัอัตราภาษีเงินไดที่ใชประเมินภาษีที่ตอง
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เสยี การเกบ็ภาษีบัณฑิตโดยวิธีนี้มีขอดีในแงของความสะดวกในการจัดเก็บ เพราะบัณฑิตอุดมศึกษา
นัน้ มกัจะท ํางานชนิดมีรายไดประจํ าเปนสวนใหญ ภาษีบัณฑิตจึงสามารถจัดเก็บได โดยหักจากเงินได 
ณ ที่จาย ทํ านองเดียวกับการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รายไดจากการเก็บภาษีเงินไดบัณฑิตนี้  
จะนํ าไปใชชํ าระดอกเบี้ยและเงินตนสวนหนึ่งของพันธบัตรการศึกษา การระดมทุนดวยการกอหนี้
สาธารณะภายในประเทศเพื่อนํ ามาจัดการศึกษานั้น นับวามีเหตุผลทางทฤษฎีสนับสนุนอยูไมนอย 
ไมวาหนีส้าธารณะภายในประเทศจะเปนภาระแกชนรุนหลังหรือไมก็ตาม (ในทางทฤษฎี ความขอนี้ 
มขีอถกเถยีงซึง่ยังไมยุติ)  ทั้งนี้ก็เพราะประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษานั้นมิไดตกแกชนรุนหนึ่งๆ 
เทานั้น หากทวายังสงผลไปยังชนรุนตอไปดวย ดังนั้น จึงควรมีการแบงภาระตนทุนในการจัดการ
ศกึษาระหวางชนตางรุน (Inter-generation Sharing of Cost)  ถาผูใหญในชนรุนที่หนึ่งใหรัฐบาลกูไป
เพือ่จดัการศกึษา ประโยชนยอมตกแกผูใหญในชนรุนที่สอง (ซ่ึงก็คือ เด็กในชนรุนที่หนึ่ง) และรุน 
ตอๆไป ท ํานองเดียวกัน ถาผูใหญในชนรุนที่สองใหรัฐบาลกูเงินเพื่อจัดการศึกษา ประโยชนยอมตก
แกผูใหญในชนรุนที่สาม (ซ่ึงก็คือ เด็กในชนรุนที่สอง) และรุนตอๆไป เปนดังนี้เร่ือยไป ซ่ึงหมาย
ความวา ชนแตละรุนจะตองสละการบริโภคในปจจุบันเพื่อนํ าเงินไปจัดการศึกษาสํ าหรับชนรุนตอไป 
สวนชนรุนปจจุบันก็ไดรับการศึกษาจากการลดการบริโภคของชนรุนกอนอยูแลว สวนดอกเบี้ยและ
เงินตนนั้น รัฐบาลยอมหารายไดจากการเก็บภาษีอากรในการชํ าระหนี้ ภาษีอากรที่เรียกเก็บนั้นอาจ
เรียกเก็บจากชนรุนนี้และสืบตอไปยังชนรุนตอไป การเก็บภาษีบัณฑิตเพื่อใชในการนี้ ดังที่กลาว 
ขางตน กด็วยเหตุผลที่วา ผูที่เรียนจนจบมหาวิทยาลัยเปนผูที่ไดรับประโยชนจากการศึกษาของรัฐมาก
กวาผูใด จึงควรรับภาระตนทุนในการจัดการศึกษามากกวาผูอ่ืนดวย ดังนั้น โดยวิธีการนี้ จึงมีการ
กระจายภาระตนทนุในการจัดการศึกษาระหวางชนตางรุน (แตจะเปนธรรมระหวางชนตางรุนเพียงใด 
ยากทีจ่ะวนิจิฉยัได)  การกอหนี้สาธารณะภายในประเทศดวยการออกพนัธบัตรการศึกษา ตามขอเสนอ
แนะนี ้ควรจะบังคับขายแกสถาบันการเงินเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชย และอาจอนุโลม
ใหถือเปนสวนหนึ่งของเงินสํ ารองตามกฎหมาย (Legal Reserves) ของธนาคารพาณิชย มาตรการ 
ดงักลาวนีย้อมชวยใหมีการใชเงินทุนภายในประเทศไปในทางที่เปนประโยชนแกสังคมมากขึ้น เพราะ
เทากับเปนการดึงเงินทุนของภาคเอกชนมาใชจัดการศึกษา สํ าหรับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรการศึกษา
นัน้ ควรก ําหนดใหตํ่ ากวาอัตราตามปกติ หรืออาจจะไมใหดอกเบี้ยเลยในกรณีของพันธบัตรที่ขายให
แกธนาคารพาณิชย ขอเสนอแนะดังกลาวนี้มีเหตุผลสนับสนุนตามสมควร นอกเหนือจากเหตุผลดาน
มนุษยธรรมแลว ก็ยังมีเหตุผลอันวาดวยประโยชนที่นายทุนและวิสาหกิจเอกชนไดรับจากการศึกษา
ของรฐั เทาที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐมีสวนสํ าคัญในการผลิตกํ าลังคนขั้นกลางและกํ าลังคนขั้นสูง เพื่อ
ปอนตลาดแรงงาน ในการผลิตกํ าลังคนเหลานี้ รัฐไดใหเงินอุดหนุนอยางคอนขางเต็มที่ ดวยเหตุที่ 
คาเลาเรียนที่เรียกเก็บอยูในระดับตํ่ ามาก แมวาการจัดสรรงบประมาณรายจายของรัฐบาลตองอาศัย 
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รายไดจากภาษอีากรที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยทั่วไปเปนสํ าคัญ แตนายทุนและวิสาหกิจเอกชนเปน
ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากการผลิตกํ าลังคนของรัฐ (นอกเหนือจากระบบราชการ) ดังนั้น นายทุน
และวสิาหกจิเอกชนควรจะมีสวนรับภาระตนทุนในการผลิตกํ าลังคนมากกวาประชาชนโดยทั่วไป การ
ก ําหนดดอกเบี้ยพนัธบตัรการศกึษาไวในอัตราตํ่ า เปนชองทางหนึ่งที่จะทํ าใหนายทุนและวิสาหกิจเอก
ชนมีสวนรับภาระตนทุนการผลิตกํ าลังคนของรัฐมากขึ้น

นอกเหนอืจากขอเสนอในการระดมทุนภายในประเทศเพื่อใชจัดการศึกษา ดังที่กลาว
ขางตนนีแ้ลว ควรที่จะมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับมูลนิธิและประมวลรัษฎากร เพื่อสงเสริม
ใหมีการบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษามากขึ้น ขณะเดียวกัน ควรหาทางปองกันมิใหการตั้งมูลนิธิเปน
ชองทางในการหลบหลีกการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล นอกจากนี้ นาที่จะ
พิจารณาดํ าเนินมาตรการตางๆ เพื่อนํ าเงินสะสมของขาราชการและเงินสะสมของพนักงานวิสาหกิจ
เอกชนมาใชในทางที่เปนประโยชนตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการศึกษามากขึ้น

ท่ีมา    ตีพิมพใน วารสารสังคมศาสตรปริทัศน  ปที่ 12  ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2517) หนา 41-51
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ตารางที่ 1
รายจายของรัฐบาลเพื่อจัดการศึกษา 2505-2518

(ลานบาท)

GDP
ตามราคา
ปจจุบัน

งบประมาณ
รายจายของ
รัฐบาล

งบประมาณ
รายจายเพื่อการ

ศึกษา

รายจายเพื่อการศึกษา
เทียบเปนรอยละของ

GDP ตามราคา
ปจจุบัน (%)

รายจายเพื่อการศึกษา
เทียบเปนรอยละของ
รายจายทั้งหมดของ

รฐับาล (%)
ป

(1) (2) (3) (4) (5)
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518

63,793.0
68,078.6
74,667.3
84,303.0

101,374.7
108,294.0
116,774.0

128m566,9
135,939.0
145,340.0
160,162.0
187,681.0
202,367.1
222,720.4

8,880.0
10,708.0
22,430.0
12,870.0
15,140.0
19,228.3
21,262.0
23,960.0
27,299.9
28,645.0
29,000.0
32,030.0
39,030.0
49,000.0

1,585.5
1,786.6
1,975.8
2,150.9
2,503.9
2,973.3
3,370.5
3,993.2
4,640.0
5,191.1
5,548.5
5,952.5
7,068.3
9,889.5

2.84
2.62
2.65
2,55
2,47
2.75
2.89
3.11
3.41
3.57
3.46
3.12
3.49
4.44

17.85
16.68
17.28
16.71
16.54
15.46
15.85
16.67
17.00
18.12
19.13
18.58
18.11
20.60

ที่มา : (1) ตัวเลข GDP (ราคาปจจุบัน) ไดจากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ตวัเลขปที ่2516 เปนตัวเลขประมาณการ สวนตัวเลขป 2517 และ 2518 ประมาณการโดยคํ านวณจากสมการ
เสนตรง  log  Y = 4.76508 + 0.04126 t

(2) งบประมาณรายจายและงบประมาณการศึกษาของรัฐบาลไดจากเอกสารงบประมาณของสํ านักงบประมาณ
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ตารางที่ 2
รายจายของรัฐบาลเพื่อจัดการศึกษา ตามราคาคงที่ (ป 2505 =  100)

2505 – 2518

รายจายรัฐบาล
เพ่ือจัดการศึกษา
(ราคาปจจุบัน)

ดัชนีราคา
ผูบริโภค

รายจายรัฐบาล
เพ่ือจัดการศึกษา

(ราคาคงที่ ป 2505=100)ป
(1) (2) (3)

2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518

1,585.4
1,786.6
1,975.8
2,150.9
2,503.9
2,973.3
3,370.5
3,993.2
4,640.0
5,191.1
5,548.5
5,952.5
7,068.3
9,889.5

100.0
100.9
102.9
103.8
107.7
112.0
114.4
116.8
117.7
120.1
124.9
139.5
179.1*

-

1,585.4
1,770.7
1,920.1
2,072.2
2,324.9
2,654.3
2,946.2
3,418.9
3,950.7
4,322.3
4,442.4
4,267.0
3,946.6

-

 หมายเหตุ  :    *ดชันรีาคาผูบริโภคป 2517 เปนตัวเลขประมาณการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2517
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ตารางที่ 3
จ ํานวนนกัเรยีนนักศึกษาในระบบโรงเรียน เทียบกับประชากรในระดับอายุเดียวกัน

ปการศึกษา 2515
(ลานคน)

ระดับการศึกษา อายุ จํ านวน
ประชากร

จํ านวน
นักเรียน

จ ํานวนนักเรียนเมื่อเทียบกับ
ประชากรในระดับอายุเดียวกัน

ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา

7 – 10
11 – 13
14 – 16
17 – 19
20 – 24

4.36
3.05
2.68
2.30
3.47

4.98
1.08
0.60
0.23
0.11

114.15
35.33
22.34
9.88
3.08

รวมทุกระดับ 7 – 24 15.86 7.00 44.14

ที่มา  :     กองแผนงานการศึกษา สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ตารางที่ 4
จ ํานวนนักเรียนในแตละระดับการศึกษา

เมือ่เทยีบเปนรอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา 2515

ระดับการศึกษา
จํ านวนนักเรียน

(ลานคน)
จ ํานวนนักเรียนเมื่อเทียบเปนรอยละขอ

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต
(%)

ประถมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา

4.95
1.08
0.60
0.23
0.11

100.00
21.69
12.05
4.62
2.21
81.78
16.67
งจํ านวน
น
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