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เงินบริจาคเพื่อการศึกษา

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ดูเผินๆแลว คนไทยจํ านวนมากนิยมบริจาคเงินเพื่อการศาสนามากกวาเพื่อ
การศึกษา  แตเมือ่ไลเรียงขอเท็จจริงแลว  ก็อดมีขอกังขามิไดวา  คนไทยมีศรัทธาปสาทะในการ
ศาสนาจริงละหรือ ส่ิงทีเ่รียกวาเงนิบริจาคเพื่อการศาสนาแทจริงแลวมิใชเงินบริจาคเพื่อศาสนจักร 
หากแตเปนการบริจาคแกพระสงฆในฐานะปจเจกบุคคล พระสงฆที่ไดรับเงินบริจาคจํ านวนมาก
มักจะมิใชพุทธเมธี หากแตเปนพระสงฆที่มีความสามารถในการเทศน ในการใหคํ าทํ านาย
พยากรณ  หรือในการใหคุณไสย บางครั้งการบริจาคเกิดขึ้นเพราะสีกาหลงเสนหเจากู การบริจาค
เงินใหแกพระสงฆในฐานะปจเจกชนเหลานี้มิอาจถือเปนการบริจาคเพื่อศาสนจักร ในหลายตอ
หลายกรณกีลบับ่ันทอนศาสนจักร แทที่จริงแลว การบริจาคเงินในกรณีเชนนี้นาจะเรียกวา รายจาย
ในการซือ้บริการพทุธพาณิชย เพราะเปนรายจายที่หวังผลตางตอบแทน และบรรดาพระสงฆที่หวัง
ลาภสกัการะจากการบริจาคก็ลวนประกอบพุทธพาณิชยทั้งสิ้น

แมการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจะมีอยูบาง แตสวนใหญแลวลวนแลวแตมีผล
ตางตอบแทน เงินบริจาคเพื่อการศึกษามักจะแลกเปลี่ยนกับการรับบุตรหลานเขาโรงเรียน ในกรณี
สวนใหญเปนโรงเรียนรัฐบาล หากมองในแงผูปกครองเด็กนักเรียน เงินบริจาคดังกลาวนี้เปน
สวนหนึง่ของราคาที่จายไปเพื่อใหไดมาซึ่งบริการการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของ
รัฐมกัจะไดรับเงนิบริจาคจากศิษยเกา มหาวิทยาลัยสวนใหญมักจะรณรงคหาเงินบริจาคในวารดิถี
สํ าคัญๆของมหาวิทยาลัยนั้น เงินบริจาคกอนโตจากพอคานายทุนไมปรากฏบอยนัก สวนใหญ
ตองการรบัปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปนผลตางตอบแทน  ในเมืองไทยยังไมปรากฏวามีการบริจาคเงิน
เพื่อต้ังสถาบัน ตางกับอัสดงคตประเทศที่มีเศรษฐีใจบุญบริจาคเงินเพื่อต้ังสถาบันการศึกษา 
ดังกรณแีอนโตนิน เบส (Antonin Besse) บริจาคเงินใหจัดตั้ง St. Antony’s College แหง
มหาวทิยาลัยออกซฟอรด  เปนอาทิ

เงินบริจาคเขาสถาบันการศึกษาเอกชนคงมีไมมากนัก เพราะผูปกครองตองจาย
เงนิกนิเปลาและจายคาเลาเรียนในอัตราสูงอยูแลว ยกเวนโรงเรียนในสังกัดคริสตศาสนจักรที่ไดรับ
การเกื้อหนุนจากคริสตศาสนิกชน สถาบันการศึกษาเอกชนบางแหงนิยมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อแสวงหา



2

เงินบริจาค ตางกับสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่เกือบไมมีการจัดตั้งมูลนิธิเลย กระนั้นก็ตาม  
มลูนธิทิัง้สองของสถาบันการศึกษาเอกชนและรัฐมีจํ านวนไมมาก

ความสํ าคัญของเงินบริจาคในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบ
จะไมปรากฏเลย แตสํ าหรับระดับประถมและมัธยมศึกษาแลว เงินบริจาคมีความสํ าคัญอยาง
ยิ่งยวด เพราะชวยยกระดับคุณภาพของบริการการศึกษาอยางคอนขางสํ าคัญ โรงเรียนรัฐบาล
จ ํานวนไมนอยมีสระนํ้ า โรงยิมเนเซียม หองสมุด หองโสตทัศนศึกษา หรือคอมพิวเตอรสํ าหรับการ
ศึกษา กด็วยเงินบริจาค ลํ าพังแตงบประมาณแผนดินไมพอเพียงแกการปรับตัวเพื่อใหกาวทันโลก
และทันเทคโนโลยีได

คนไทยไมนยิมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา แมสังคมเศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโต
และพัฒนาเปนอันมากในชวงหาทศวรรษที่ผานมานี้ และแมจะมีคนไทยเปนจํ านวนมากสามารถ
เลื่อนชั้นในสังคมดวยการไตบันไดทางการศึกษา กระนั้นก็ตาม คนไทยก็ยังไมนิยมบริจาคเงิน
เพือ่การศกึษา จะวาคนไทยไมเห็นอานิสงสของการศึกษา ก็คงยากที่จะรับฟงได เพราะในเวลานี้ 
ทัง้ชนชัน้กลางและชนชัน้สูงตางกระเสือกกระสนสงลูกหลานเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพ เหตุทั้งหมดนี้
อาจเปนเพราะคนไทยยังไมมีสํ านึกทางมนุษยธรรมมากพอที่จะเกื้อกูลกลุ มชนผู เสียเปรียบ
ในสงัคมใหไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

เศรษฐไีทยนยิมบริจาคเงินใหผูทรงอํ านาจทางการเมือง อันไดแก ผูนํ าฝายทหาร
กอนเดือนตุลาคม 2516 และผู นํ าพรรคการเมืองหลังเดือนตุลาคม 2516 ทั้งนี้โดยหวัง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดนโยบาย กระบวนการจัดสรรสัมปทานและ
อภิสิทธิ ์ และกระบวนการจัดจางจัดซื้อ อยางไรก็ตาม เศรษฐีใหมบางคนเริ่มบริจาคเงินเพื่อการ
ศึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะ  แตยงัมีจํ านวนนอยนัก

การบริจาคเงินเพื่อการศึกษาเปนประพฤติกรรมที่รัฐควรสงเสริมใหมีในประชาชน
ทุกหมูเหลา ลํ าพังแตงบประมาณแผนดินไมพอเพียงแกการพัฒนาการศึกษาทั้งในดานปริมาณ
และคุณภาพ การปลูกฝงความสํ านึกดานมนุษยธรรมและนิสัยการใหทานนับเปนเงื่อนไขเบื้องตน
ในการผลักดันใหมีการบริจาคเงินเพื่อการศึกษา  แตรัฐกค็วรสรางแรงดึงดูดดวยการใหส่ิงจูงใจทาง
ดานภาษีอากร  ทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในกรณภีาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (7) (ก) มีบท
บัญญัติอนุญาตใหหักคาลดหยอนสํ าหรับ “เงินที่บริจาคแกสถานพยาบาลและสถานศึกษาของ
ทางราชการ”  โดยใหหกัไดเทาจํ านวนที่บริจาค  แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมิน
ทีห่กัคาลดหยอนอื่นๆแลว

ขอที่นาสังเกตก็คือ เฉพาะเงินที่บริจาคแกสถานศึกษาของทางราชการเทานั้น
ที่สามารถนํ าไปหักคาลดหยอนจากเงินไดพึงประเมินได เงินบริจาคที่ใหแกสถานศึกษาเอกชน
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จะน ําไปหกัคาลดหยอนมิได ในประเด็นดังกลาวนี้ ผูประกอบสถานศึกษาเอกชนไดรองเรียนมาเปน
เวลาชานานวา เงินที่บริจาคใหแกสถานศึกษาเอกชนควรจะไดรับการปฏิบัติเสมอดวยสถานศึกษา
ของทางราชการ

ประเด็นที่พึงพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การหักคาลดหยอนไดไมเกินรอยละ 
10 ของเงินไดพึงประเมินที่หักคาลดหยอนอื่นๆแลว สํ าหรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษานั้นนอย
เกนิไปหรอืไม ขอที่ตองทํ าความเขาใจก็คือ การหักคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคนั้นเกื้อประโยชน
แกผูมีฐานะดีมากกวาผูมีฐานะดอยกวา เพราะผูที่ดอยฐานะทางเศรษฐกิจอาจไมตองเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเลย เงินบริจาคจะสามารถนํ าไปหักคาละหยอนไดหรือไมมิไดชวยบรรเทา
ภาระภาษ ี นอกจากนี้ อัตราการหักคาลดหยอนที่กํ าหนดไวเทากันนี้ชวยบรรเทาภาระภาษีของคน
รวยไดมากกวาชนช้ันกลาง  อัตรา  10% ของเงินไดพึงประเมิน 100,000 บาท ยอมแตกตางจาก 
10,000,000 บาทมาก จากขอเท็จจริงดังกลาวนี้เอง การหักคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาอาจชวยใหผูมีฐานะบางคนเสียภาษีในอัตราภาษีสวนเปลี่ยนแปลง (marginal tax rate) 
ต่ํ าลง  การหักคาลดหยอนในอัตราเทากันจึงมีผลเสียตอการกระจายรายได แตคร้ันจะกํ าหนด
อัตราคาลดหยอนแตกตางกัน ก็จะทํ าใหโครงสรางภาษีเงินไดซับซอนมากเกินไป และสรางปญหา
ยุงยากในการจัดเก็บดวย

อัตราคาลดหยอนสํ าหรับเงินบริจาคการศึกษาอาจคงไวเทาเดิม แตกระทรวง
การคลังนาจะเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาวา เงินที่บริจาคให
สถานศึกษาเอกชนเปนประโยชนแกแผนดินไมแตกตางจากเงินบริจาคที่ใหแกสถานศึกษาของ
ราชการ ในโลกสมัยใหม รัฐบาลควรจะสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษา
เสมอดวยหรือยิ่งกวารัฐบาล  ดังนัน้  จงึควรสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนไดรับเงินบริจาคดวย

หากกระทรวงการคลังเกรงวา การลดหยอนภาระภาษีสํ าหรับเงินบริจาคที่ใหแก
สถานศึกษาเอกชนเปดชองใหมีการทุจริตและการหลบเลี่ยงการเสียภาษี ก็มีทางออกดวยการ
สนบัสนนุสถานศึกษาเอกชนใหจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคอื แทนที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงมาตรา 47(7)(ก) 
เพื่อใหเงินบริจาคแกสถานศึกษาเอกชนสามารถหักคาลดหยอนเสมอดวยสถานศึกษาของทาง
ราชการ  กใ็หใชความในมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากรแทน  โดยเงินบริจาคใหมูลนิธิที่
เปนองคการสาธารณประโยชนสามารถนํ าไปหักคาลดหยอนจากเงินไดพึงประเมิน ในการนี้ 
กรมสรรพากรจักตองเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ กลาวคือ จกัตองสงเสริม
และเปดรับมูลนิธิของสถานศึกษาเอกชน  เพียงแตตองใชอํ านาจตามมาตรา 47(7) (ข) ในการ
วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิของสถานศึกษาเอกชนใหรัดกุม เฉพาะมูลนิธิตามประมวล
รัษฎากรเทานั้นที่มีสิทธิประโยชนดานภาษีอากร มูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หาไดรับสิทธิประโยชนดานนี้ไม
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เมื่อตรวจรายชื่อมูลนิธิและองคกรการกุศลที่ไดสิทธิประโยชนดานภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร ไมปรากฏวามีมูลนิธิของโรงเรียนเอกชนเลย จะมีก็แตมูลนิธิขององคกรทาง
ศาสนาตางๆ ซึ่งอาจนํ าเงินบริจาคไปใหแกสถานศึกษาได หากรัฐบาลมี นโยบายสงเสริมการ
บริจาคเงินใหสถานศึกษาเอกชน ก็ตองเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิของสถานศึกษา
เอกชนตามประมวลรัษฎากร

ในกรณีภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล เพื่อสาธารณ-
ประโยชน และเพื่อการศึกษา สามารถนํ าไปลดหยอนภาระภาษีได โดยหักไดไมเกินรอยละ 2 ของ
กํ าไรสุทธิ  ทัง้นีต้ามมาตรา  65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร

แตเงนิบริจาคเพื่อการศึกษาจะชวยลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลได ก็แตใน
กรณีที่บริจาคใหแก หรือเพื่อกิจการดังตอไปนี้

(1)  สถานศึกษา  หอสมุด  หรือหองสมุด  หรือสถาบันวิจัย  ทั้งนี้เฉพาะของทางราชการ
(2)  การใหทนุการศึกษาแกนักเรียน  นิสิตนักศึกษาเปนการทั่วไป
(3)  กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนทองถิ่น  เพื่อสราง

สถานศึกษา  หอสมุด  หรือหองสมุดของทางราชการ
ทัง้นีต้ามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ( ฉบับที่ 44 ) ลงวันที่ 9 

กนัยายน  2535
ดังนี้ จะเหน็ไดวา การบริจาคเงินแกสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยเอกชน มิอาจ

นํ าไปลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลได กระทรวงการคลังนาจะปรับกระบวนทัศนเสียใหม
ดวยการมองวา กิจกรรมของสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนก็เปนประโยชนแกแผนดินเสมอ
ดวยสถาบันของรัฐ การสงเสริมใหสถานศึกษาและสถาบันวิจัยเอกชนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา
และวจิยันาจะเปนทางออกที่เหมาะสม หากเกรงวาการผอนปรนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเปด
ชองใหมีการหลบเลี่ยงการเสียภาษีมากขึ้น ก็ตองจัดระเบียบมูลนิธิตามประมวลรัษฎากรเสียใหม 
โดยอาจกํ าหนดโครงสรางคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อใหมีตัวแทนกระทรวงการคลัง และกํ าหนด
เกณฑในการจัดสรรเงินบริจาคของมูลนิธิ เพื่อมิใหมูลนิธิเปนที่พักของเงินบริจาคโดยมิไดใช
ประโยชนในดานการศึกษาแตประการใด

อนึ่ง หากรัฐบาลตองการชูบทบาทของเอกชนในการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาและการวิจัย นาจะแยกการลดหยอนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสํ าหรับเงินบริจาคเพื่อการ
ศึกษาออกจากเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลอื่นๆ ทั้งอัตราการลดหยอน
ก็ควรเขยิบใหสูงกวา  2% ของกํ าไรสุทธิดวย
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กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน ทํ าใหภาค
เอกชนจักตองมีบทบาทเสมอดวยหรือยิ่งกวาภาครัฐบาลในการจัดการศึกษาและการวิจัย 
หากปราศจากการผนึกกํ าลังระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน สังคมไทยยากที่จะฝามรสุม
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนี้ได กระทรวงการคลังจักตองเปลี่ยนกระบวนทัศนวาดวยเงินบริจาค
เพือ่การศึกษาในขั้นรากฐาน และจกัตองยอมรับวา เงินบริจาคสํ าหรับสถานศึกษาและสถาบันวิจัย
เอกชนใหประโยชนแกแผนดินไมแตกตางจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสํ าหรับภาครัฐบาล หาก
ปราศจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดังกลาวนี้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสังคม
เศรษฐกจิไทยเพื่อธํ ารงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงใหยั่งยืน  จกัเปนเรื่องยากยิ่ง
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