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ปญั หาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: ความท้าทายระดับโลกทีย่ งั คงอยู่
เหตุใดการศึกษาจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญ
ประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญั หาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย
นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณคืออะไร?
แหล่งทุนของนวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณมาจากแหล่งใดได้บา้ ง?
แนวความคิดและความเป็ นไปได้ของนวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในประเทศไทย
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ปั ญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา: ความท้าทายระดับโลกทีย่ งั คงอยู่

• จานวนเด็กและเยาวชนทัว่ โลกทีไ่ ม่ได้รบั
การศึกษาลดจานวนลงจาก 208 ล้านคนในปี
1999 เป็ น 126 ล้านคนในปี 2011

สัดส่วนเด็กและเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา
57 ล้านคนทัว่ โลก
28%

• หากแต่ความคืบหน้าในการลดจานวน
เด็กนอกระบบการศึกษา (out of school
children :OOSC) และเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั
การศึกษา (out of school adolescents :
OOSA) หยุดนิ่งตัง้ แต่กลางปี 2000
• OOSC และ OOSA มีอยูท่ วั่ ทุกพื้นทีใ่ นโลก
และทุกเชื้อชาติ

49%

Expected never
to enroll
Dropped out

23%

ที่มา : UIS 2013

-

49% คาดว่าไม่เคยเข้ารับการศึกษา
23% ลาออก
28% คาดว่าเข้าเรียนช้ากว่ากาหนด
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เหตุใดการศึกษาจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญ
เหตุผลจากมิติต่างๆ

 สิทธิ
 การศึกษาในฐานะทีเ่ ป็ นการปกป้ องสิทธิในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และที่
ปรากฏอยูใ่ นข้อตกลงการประชุมระหว่างประเทศ
 พื้นฐานขององค์การการศึกษาเพื่อปวงชน ซึง่ เริม่ ต้นขึ้นทีก่ ารประชุมทีจ่ อมเทียน
 สมรรถนะ
 ระดับปั จเจกบุคคล
 การพัฒนา
 ระดับพัฒนาการของสังคม
 เศรษฐกิจ สังคม สาธารณะสุข ฯลฯ
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อะไรคือประโยชน์ของการลดจานวนเด็กที่ไม่ได้รบั การศึกษา?

เศรษฐกิจ
ความสามารถในการผลิตและ
ค่าจ้าง (พาสซาคาโรโปรุส และ
พาทรีโนส 2004)
ลดระดับความยากจน (เบิรด์
และฮิกกิ้นส์ 2011)

สังคม
สังคมทีม่ ีความเข้มแข็งมากขึ้น
(เฮนแมน 2003)
ลดระดับการเกิดอาชญากรรม
(ซอร์เรส 2004)
ความผูกพันกับถิ่นทีอ่ ยู่
(เมอร์ธอฟ และคณะ 2009)

สาธารณะสุ ข
ชะลออายุทที่ าการสมรส (มาชการ์
เดน และมินแก็ต 2012)
เป็ นมารดาทีด่ ี และตัวเลือกใน
สุขภาพเด็กทีด่ ี (ฟี นสไตน์ และ
คณะ 2006)

การลงทุนในการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาชัน้ ต้นทีน่ อ้ ยเกินไป ส่งผลสาคัญต่อความสูญเสียในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัวของพวกเขา และระบบเศรษฐกิจทีพ่ วกเขาอาศัยอยู่ เพราะพวกเขาจะไม่ได้ประโยชน์จากการศึกษา
นัน้
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เด็กที่ไม่ได้รบั การศึกษาในประเทศไทย
อัตราร้ อยละต่ อประชากรในอายุเดียวกันของเด็กที่ไม่ ได้ รับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา

อัตราร้ อยละต่ อประชากรในอายุเดียวกันของเด็กที่ไม่ ได้ รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา
10%

7%

9%
6%
8%
5%

7%

4%

6%

3%

2006

5%

2006

2009

4%

2009

3%

2%

2%
1%

1%
0%

0%
Thailand

•
•
•

UMIC

ที่มา: UIS 2013

Thailand

UMIC

ที่มา: UIS 2013

ประเทศไทยได้กา้ วข้ามปั ญหาด้วยการเพิ่มจานวนผูล้ งทะเบียนเรียนในการศึกษาขัน้ พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม เด็ก 350,000 คน (250,000 คน ในเด็กทีไ่ ม่ได้รบั
การศึกษา และ100,000 คนในเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา) ยังคงไม่ได้รบั การศึกษา (ศูนย์ขอ้ มูล UIS).
สืบเนือ่ งจากสถานการณ์ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP)ของประเทศไทยจะสูงขึ้นเท่าไรเมือ่ เด็กในวันนี้เข้าสูว่ ยั ทางาน ถ้าสมมติว่าเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา และ
เยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน?
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ประมาณการรายรับที่สญ
ู เสียโดยตรง

=
รายได้ทสี่ ูญเสียไปกับเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา
เป็ นอัตราร้อยละต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)

B

รายได้ ต่อหัว

รายรับทีส่ ูญเสียไปกับเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา
= B - A (รายละเอียดในแผนภาพ)

A

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

ปี

+
รายได้ทสี่ ูญเสียไปกับเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา
เป็ นอัตราร้อยละต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)

=

=

[% เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา] x
[(1 + ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผสู ้ าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา)
x (1 + ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผสู ้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) - 1]
+
[% เยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษา] x
[ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผสู ้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น]
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ผลของการประมาณการรายรับที่สญ
ู เสียโดยตรง
 ค่าจ้างสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย: 3.5%,
ค่าจ้างสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: 13.4%
(โคร์ครอฟ และคณะ 2009).
 สิง่ นี้อนุมานได้วา่ รายรับทีส่ ูญเสียไปต่อปี อนั เกี่ยวข้องกับเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาคือ 1.19% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ
ประเทศไทย (0.76% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมมาจาก เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา, 0.43% มาจากเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา) ถ้าหาก
แนวโน้มของผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การศึกษายังคงเดิม
 ค่าประมาณนี้มีมูลค่าเท่ากับ $4.35 พันล้าน ต่อปี
 อย่างไรก็ตาม วิธีการคานวณรายได้น้ ีเพียงคานวณจากการคาดการการสูญเสียจากตลาดแรงงานของเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา โดย
อนุมานว่าไม่มีการแข่งกันกันในตลาดแรงงานระหว่างผูส้ าเร็จการศึกษา เราใช้วธิ ีทสี่ องในการคานวณความสูญเสียของผลประโยชน์
(ทีไ่ ม่ใช่คา่ จ้าง)จากการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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ประมาณการความสูญเสียทางอ้อม
12000
ที่มา: มีพ้นื ฐานมาจาก บาร์โร
และ ลี 2010

รายได้ต่อหัว ($1990)
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จานวนปี โดยเฉลี่ยที่ศึกษาในโรงเรี ยน (S)

 ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับกับเวลาศึกษาในโรงเรียน ประมาณการโดย บาร์โรและ ลี.
 เราประเมินการที่ S จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP)ของประเทศไทย ถ้าเด็กและเยาวชนทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาทัง้ หมดได้สาเร็จ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (8 ปี ) และผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ การเพิ่มขึ้นของรายได้ตอ่ หัว (GDP per Capita)
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ผลของการประมาณการความสูญเสียทางอ้อม
 วิธีการทางอ้อมนี้จะพิจารณาจากทัง้ ค่าจ้างและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช่คา่ จ้างของการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เช่น การออม อัตราการเกิดอาชญากรรมที่ตา่ ลง และสุขภาพที่ดีข้ นึ
 สาหรับประเทศไทย การลงทะเบียนเรียนของเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษา เพิ่มขึ้นจาก 12.3 ปี เป็ น 12.5 ปี (ค่าเฉลี่ย
จาก UMIC).
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ต่อปี ท่คี าดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจานวนปี โดยเฉลี่ยทีศ่ กึ ษาในโรงเรียน (S)
คือ 2.79% - ซึง่ มีคา่ ใกล้เคียงกับมูลค่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปี ของประเทศไทย (3.07% ต่อปี ในปี
2000-2010)
 ประมาณการมูลค่าความสูญเสียเนื่องจากเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาคือ 10.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี – โดยมี
ค่าประมาณเท่ากับครึ่งหนึ่งของรายจ่ายสาธารณะเพื่อการศึกษาของประเทศไทย (ธนาคารโลก).
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บทสรุปของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
แม้ ในประเทศไทยซึ่งมีอตั ราการการเข้ าเรียนสู ง (Gross Enrollment) แต่ ความสู ญเสี ย
มหาศาล (1-3% ของผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GDP) ก็ยงั คงเกิดขึน้ ถ้ าหากว่ ายังมีปัญหาการ
หลุดออกนอกระบบของเด็กและเยาวชน (Drop Out) จนกลายเป็ นเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา (OOSC)

การขาดการศึกษา ส่ งผลให้ เกิดความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ และเป็ นตัวขัดขวางการพัฒนา
ประเทศอย่ างเช่ นประเทศไทยให้ ไม่ สามารถก้ าวถึงความสามารถทางเศรษฐกิจอย่ างเต็ม
ความสามารถ
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รายจ่ายสาธารณะเพือ่ การศึกษาในประเทศไทย (2011)
Source:
GMR
2013

รายจ่ ายสาธารณะของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
UMIC เพือ่ การศึกษา

รายจ่ ายสาธารณะเพือ่ การศึกษาของประเทศไทย
Source:
จาแนกตามระดับชั้น

UIS 2013
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- % รายจ่ายสาธารณะเพื่อการศึกษาต่อ GDP
- % รายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อรายจ่ายสาธารณะ

Spending as % of GDP
Primary Education

Spending as % of Public
Spending
Secondary Education

- % รายจ่ายสาธารณะต่อ GDP
- % รายจ่ายต่อรายจ่ายสาธารณะ
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อะไรคือนวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา?
ลี้ดดิ้ง กรุป๊ (www.leadinggroup.org) ได้ความความหมายของลักษณะเด่นสามประการของนวัตกรรมการจัดหาเงิน
เพื่อการพัฒนาไว้ดงั นี้
 เชือ่ มโยงถึงสาธารณประโยชน์ทว่ั โลก
 ส่งเสริมและสนับสนุน ODA แบบดัง้ เดิม
 มีความมัน่ คงมากกว่า และสามารถคาดคะเนได้
• สะท้อนให้เห็นว่า ODA จากแหล่งดัง้ เดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการทางการเงินสาหรับประเทศทีม่ ีรายได้ตา่
 ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนต่อไปนี้ หรืออาจมากกว่า ซึง่ ประกอบไปด้วย
• แหล่งเงินภายในประเทศ เพือ่ ส่งเสริมรายจ่ายสาธารณะ
• แนวความคิดในการเพิม่ การใช้จา่ ยเป็ นสิง่ ที่สาคัญ
•
•

ตัวอย่างจากภาคสาธารณะสุข
มองหาตัวเลือกของแหล่งเงินทุนอืน่
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ผูม้ ีส่วนสาคัญในการผลักดันนวัตกรรมงบประมาณด้านการศึกษา
1. ประเทศฝรัง่ เศส โดยเฉพาะภายใต้รฐั มนตรีกระทรวงต่างประเทศ คุชเนอร์ (อดีต
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง) และ AFD ภายใต้กากับของเซเวรีโน่: ลี้ดดิ้งกรุป๊ , AFD/
รางวัลเกทส์
2. กอร์ดอน บราว นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข:
บราวน์/คณะกรรมการซัวเอลิค
3. มูลนิธิ เกทส์ เพือ่ การสาธารณะสุข
4. การปฏิรปู FTI/GPE
5. ตราสารหนี้ องค์การร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
(UNESCO) เพือ่ การแลกเปลีย่ นการศึกษา (แรงกระตุน้ จากประเทศอาเจนตีน่า)
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ต้นกาเนิด
การศึกษา

หลักการทัว่ ไป







ทรัพยากรที่มีอยู่ในปั จจุบนั ไม่เพียงพอต่อการลดปั ญหา
ความยากจน/บรรลุเป้าหมายของ MDG
สิง่ ชดเชยกับการถดถอยในยุคโลกาภิวตั น์ (โดยเฉพาะ
ประเทศฝรัง่ เศส)
เป็ นส่วนเสริมแต่ไม่ใช่สง่ิ ทดแทนสาหรับการใช้จา่ ยภาครัฐ
ให้ธนาคารเป็ นผูส้ นับสนุน (“Stick it to the
bankers”) (ตัง้ แต่ 2008)








เป้าหมายที่ยงั ไม่บรรลุ โดยเฉพาะสาหรับ MDGs/EFA
งบประมาณที่ไม่เพียงพอสาหรับเป้าหมาย MDG/EFA
การเติบโตขององค์กรนอกภาครัฐนอกจากภาครัฐ
ไล่ตามองค์กรนอกภาครัฐ โดยเฉพาะภาคสาธารณะสุข
ความต้องการแหล่งเงินทุนใหม่เพิม่ เติม
จัดสรรงบประมาณโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
แนวความคิดแบบ RBF
 นวัตกรรมในการจัดการศึกษาจาเป็ นต้องอาศัย
นวัตกรรมในการหาเงินทุน
(หมายเหตุ: ลักษณะเด่นของการศึกษาขัน้ พื้นฐาน)
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เป้าหมายการจัดการศึกษาของโลกที่ยงั ไม่สาเร็จ










การเข้าถึง
คน 57 ล้านคนไม่ได้รบั การศึกษาระดับประถมศึกษา
อีกมากมายยังไม่ได้รบั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับเตรียมความพร้อม
ประเด็นความเท่าเทียม เช่น ความยากจน เพศ ฯลฯ
ความขัดแย้ง
การเข้าเรียนไม่สมา่ เสมอ
คุณภาพ
วิกฤติการเรียนรู ้
ประเด็นทางด้านทักษะ
16

การขาดแคลนเงินทุนสาหรับการบรรลุเป้าหมาย MDG/EFA
• ประมาณการ GMR ในปั จจุบนั : $54 พันล้านต่อปี
• รัฐบาลต่างๆได้พยายามเพิม่ งบประมาณทางการศึกษาเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว (โดยเพิม่ GDP ขึ้น
1% โดยเฉลีย่ ในศตวรรษนี้)
• แม้ช่วงแรกๆความช่วยเหลือสาหรับการศึกษาและการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพิม่ มากขึ้น แต่กจ็ ากนัน้ ซบเซา
และลดลงหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008
• ปี 2011: $13.4 พันล้าน ($5.8 พันล้าน) เปรียบเทียบกับ $14.4 พันล้าน (6.0) ในปี 2009 และปี
2010.
• ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาทัว่ โลกมีมูลค่าประมาณ $2.5 ล้านล้าน ซึง่ 25% อยู่ในภาคเอกชน
• โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จา่ ยอยู่ในภาครัฐ และ 1% อยู่ในภาคเอกชน รวมทัง้ สิ้น 5% ของ GDP
• ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (AID) มีเพียง0.5% ของการใช้จา่ ยทางการศึกษาทัง้ หมด
• เรือ่ งงบประมาณการศึกษา เปรียบเหมือนปั ญหาใหญ่ท่ีเห็นได้ชดั เจน แต่ทุกคนอยากจะหลีกเลีย่ ง: การใช้
จ่ายของภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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การเติบโตขององค์กรนอกภาครัฐ (Non-State Sector)
1. การขยายตัวอย่างมาก ขององค์กรไม่แสวงกาไร (NGO) ทัง้ ภายในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น
BRAC, Save the Children, Camfed ฯลฯ
2. การขยายตัวของโรงเรียนเอกชนต้นทุนตา่ ใน ประเทศอินเดีย ปากีสถาน เคนยา การ์นา ไนจีเรีย
3. ความไม่พงึ พอใจในโรงเรียนของรัฐ
4. การขยายตัวของภาคเอกชนในตลาดการศึกษา
5. การเติบโตของ PPPs ในเรือ่ งการศึกษา
6. ความเกีย่ วข้องของผูบ้ ริจาค
• DFID Girls Education Challenge – ทัง้ หมดไม่ได้เป็ นภาครัฐ
• การลงทุนของ IFC – ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา – ภาคเอกชนเพือ่
หวังผลกาไร
• ธนาคารโลก/CfBT ในส่วนของแนวทางการวางนโยบาย และการทาแผนที่นโยบาย (SABER)
• การแยกส่วน ความเป็ นไปได้ของความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
• ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา (Center for Education Innovations :CEI) ทาการจัดการเอกสาร
และวิเคราะห์ : www.educationinnovations.org
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นวัตกรรมในองค์กรนอกภาครัฐ (ทัว่ ไป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แนวความคิดทางภาษีแบบโทบิน (Tobin tax) – ธุรกรรมทางการเงิน
Global Development Lottery
“De-tax” ในภาษีมูลค่าเพิม่
การส่งเงินค่าใช้จา่ ย
การให้กูยมื โดยมีตราสารหนี้เป็ นหลักประกัน
การแปลงหนี้
ให้ผูบ้ ริโภคช่วยอย่างสมัครใจ (Voluntary Consumer Contributions)
พันธบัตรตอบแทนการพัฒนาสังคม

สาธารณะสุข, เกษตรกรรม, ภาวะโลกร้อน, โภชนาการ
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นวัตกรรมในองค์กรนอกภาครัฐ (สาธารณะสุข)

การเคลือ่ นย้ายทรัพยากร
1. IFFIm
2. AMC
3. UNITAID (ภาษีตว๋ั โดยสารเครือ่ งบิน)
4. การแปลงหนี้
5. การซื้อหนี้ดอ้ ยค่า
6. ให้ผูบ้ ริโภคช่วยอย่างสมัครใจ (Voluntary Consumer Contributions)
1. RED
2. มูลนิธิแมสซีฟ กูด๊ (Massive Good)
กลไกการใช้จา่ ยเงิน
1. การเงินมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-based financing : RBF)
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แหล่งเงินทุนทางการศึกษาใหม่
1.
2.

3.

4.

5.

แบบดัง้ เดิม: ภาครัฐ, ภาคครัวเรือน, ผูบ้ ริจาค DAC
แบบใหม่
1. องค์กรการกุศล
2. ผูบ้ ริจาคที่ไม่ใช่ DAC
3. นักลงทุนที่ได้รบั ผลกระทบ
4. บริษทั เอกชน – ทางตรง
5. บริษทั เอกชน – สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ความเป็ นไปได้
1. สถาบันการลงทุน โดยเฉพาะภายในประเทศ กองทุนบานาญ กองทุนประกันชีวิต ฯลฯ มูลค่า $6 ล้านล้านมีอตั รา
การเติบโตที่ 15% ต่อปี
2. กองทุนประเทศ เช่น นอร์เวย์ ประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง
3. ส่งเงินไปช่วย $300 พันล้านต่อปี
ผูร้ ่วมงานรายใหม่ท่ีมีจดุ เด่น
1. ผลสัมฤทธิ์
2. การวัดผล
สิง่ ที่ตอ้ งคานึงถึง: กาลังอยู่ในขาขึ้นแต่ยงั คงมีขนาดเล็ก
• องค์กรการกุศล รวมกับ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า มีเพียง $700 ล้าน(GMR 2012)
• ข้อยกเว้นคือ ความเป็ นไปได้สงู ของสถาบันการลงทุนในประเทศ
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ผลกระทบความเป็ นไปได้ในการลงทุน

Source: D. Capital Partners. Impact Investing in Education: An Overview of the Current Landscape (2014)
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การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ RBF

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาธารณะสุข: GAVI และGFATM เบิกจ่ายเงินขัดแย้งกับผลลัพธ์
การสนับสนุนของ COD และแนวความคิดอืน่ ที่คล้ายกัน
เงือ่ นไขการโอนเงิน
พันธบัตรตอบแทนการพัฒนาสังคม
การกระตุน้ การแปลงหนี้
ฯลฯ
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การศึกษาต้องการนวัตกรรม

1. แนวคิดอนุรกั ษ์นยิ ม – ให้ความสาคัญกับครูผูส้ อน?
2. ความพยายามของ WISE (ประเทศการ์ตา้ )
3. การปฏิวตั ิเทคโนโลยีส่งผลให้มีความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
1. การเรียนเรียนออนไลน์ (MOOCs)/การอุดมศึกษา
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ที่มีอยู่ทว่ั ไป
4. นวัตกรรมมาจากไหน?
5. แหล่งเงินทุนสามารถกระตุน้ นวัตกรรมได้หรือไม่?
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บทเรียนจากประสบการณ์นานาชาติ
1. วัตถุประสงค์หลายประการ:
1. การเงิน
2. การเพิม่ ขึ้นของเค้าโครงทางการศึกษา (เช่น เส้นทางสู่ MDGs เพือ่ เพิม่ ความ
ช่วยเหลือ
3. ส่งเสริมความมีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียม ฯลฯ
4. ส่งเสริมนวัตกรรมภายในการศึกษา
2. ผูว้ างแผนส่วนใหญ่ได้พยายามเพิม่ ผลทางการเงินของODA แต่ขาดความไปได้ทาง
ภาคเอกชน (จะดีกว่าถ้าเพิม่ ผลทางการเงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญ?)
3. ความต้องการสือ่ กลางทางการเงิน – ออกพันธบัตร, การดูแลทรัพยากร, การใช้
ทรัพยากร
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นวัตกรรม/ตัวเลือก แหล่งเงินทุน
แนวความคิดและความเป็ นไปได้

 ภาษีแบบกว้าง
 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กรเอกชน (CSR)
 แนวความคิดอืน่
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นวัตกรรม/ตัวเลือก แหล่งเงินทุน
แนวความคิดและความเป็ นไปได้: ภาษีแบบกว้าง
 ภาษีธุรกรรมทางการเงิน*
 ในปั จจุบนั ถูกบังคับใช้แล้วในหลายประเทศ
 เป้ าหมายในการพัฒนาดูเหมือนว่าจะไม่มีทศิ ทางในสภาพแวดล้อมทางการเงินในปั จจุบนั
 แม้ในเป้ าหมายเพื่อการพัฒนา ไม่มีขอ้ โต้แย้งในการแบ่งปั นระหว่างภาคส่วน เป้ าหมายหลักหนึ่งข้อคือ 2+3=8 เป็ นสิง่ ที่
สร้างกรณีสาหรับการศึกษา
 ภาษีอตุ สาหกรรมสกัด: ประเด็นเดียวกันกับการแบ่งปั นการศึกษา
 ประเทศปากีสถาน
 การ์น่า ออย (Ghana Oil)
 ไม่สามารถใช้ได้ทวั่ ไป
 ภาษีการศึกษาเฉพาะ (อาจไม่ใช่นวัตกรรมเงินทุน แต่เป็ นการกะกันเงินทุน)
 ประเทศอินเดีย ภาษีการศึกษา
 ภาษีฝึกอบรม (50 ประเทศ)
 การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของฟิ ลิปปิ นส์
 ประเทศไทย (ภาษีบาป)
27

นวัตกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษา
ความจาเป็ นของความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อมขององค์กร







ประเทศแอฟริกาใต้:
กาหนด 1% จากกาไรสุทธิหลังหักภาษี
2001-13 :เพิ่มขึ้นเท่าตัวเพื่อให้ถึง $7.8 พันล้าน
แรน (ZAR) (>$700 ล้าน)*
>40% ของ $ ส่งไปเพื่อการศึกษาและรวมถึง
90% เงินลงทุนในงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และ สิง่ แวดล้อมขององค์กร (CSR)
เป็ นแหล่งรายรับทีใ่ หญ่ทสี่ ุดขององค์กรไม่
แสวงหากาไร (NGO)ของประเทศแอฟริกาใต้

*CSR เทียบกับ NPOs รวมกันต่ากว่า 50% ของทั้งหมด







ประเทศอินเดีย
เริม่ ต้นในเดือนเมษายน กาหนดโดยเฉลี่ย 2%
จากกาไรสุทธิสาหรับบริษทั หลัก
ประมาณการว่าอาจมีมูลค่าถึง 150 พันล้านรูปี,
($2 พันล้าน)
การศึกษาในพื้นทีท่ ไ่ี ด้รบั ความสนใจมากกว่า
แต่ มีขอ้ สงสัยในการนาไปปฏิบตั แิ ละผลกระทบ

ที่มา: Trialogue (2013); BSR (2013)
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นวัตกรรม/ตัวเลือก แหล่งเงินทุน
แนวความคิดและความเป็ นไปได้: การใช้ประโยชน์การศึกษา (รายงาน คณะกรรมการเฉพาะกิจ - Task Force Report)











ตราสารหนี้ (มีความเป็ นไปได้อย่างมาก แต่ไม่พเิ ศษสาหรับการศึกษา)
 ตราสารหนี้เพื่อการศึกษาเป็ นเงินตราท้องถิ่น
 การแปลงตราสารหนี้เพื่อการพัฒนา
 พันธบัตรสาหรับแรงงานโพ้นทะเล
หนี้/การกูย้ มื
 หนี้สาหรับการแลกเปลี่ยนการศึกษา เช่น ประเทศอาเจนติน่า/ประเทศเสปน, ประเทศอินโดนิเซีย/ประเทศเยอรมัน
 การซื้อขายหนี้เพื่อการศึกษา เช่น โครงการนาร่อง GPE/IsDB
ผลกระทบการลงทุน เช่น กองทุน อาคุเมน และกองทุนเอ็ดเวนเจอร์ (Acumen, Ed Venture Fund)
PPPs ในการศึกษา
 ตราสารหนี้เพื่อสังคมและการพัฒนา เช่น CIFF/UBS ราจาสถาน (Rajasthan)
 MSPEs
 ประเทศปากีสถาน/การจัดการทรัพย์สนิ
ให้ความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจ
 จากแรงงานต่างประเทศ
 จากธุรกรรมทางธนาคาร
ภาษีสนับสนุนการกีฬา
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นวัตกรรม/ตัวเลือก แหล่งเงินทุน: Loan buy-downs
Buy-down

ตัวแทนแหล่งเงินทุน

ผู้บริจาคภายนอก

สิ นเชื่อ/เครดิต(US$

สถานะ

Buy-down

ระยะเวลาที่กาหนด

ตัวกระตุ้น

จบ

$34.5 million

IBRD แก้ไขเป็ นประมาณ

ไม่มี

ล้ าน)
การศึกษาประเทศจีน

IBRD

DFID

100.0

2%
โรคโปลิโอในปากีสถาน

IDA

Gates

138.3

ระหว่าง

มูลค่าปัจจุบนั ของสิ นเชื่อ

สิ นเชื่อเป็ นเงินสนับสนุน Independent results audit

ดาเนินการ
โรคโปลิโอในปากีสถาน

โรคโปลิโอในไนจีเรีย

IsDB

IDA

Gates

Gates

227.0

138.7

ระหว่าง

ค่าธรรมเนียมและส่วนเพิ่มของ

ดาเนินการ

$3.6 ล้าน ต่อปี

ระหว่าง

มูลค่าปัจจุบนั ของสิ นเชื่อ

ชาระคืนต้นทุนเท่านั้น

ผลการกระทาในอดีต

สิ นเชื่อเป็ นเงินสนับสนุน Independent results audit

ดาเนินการ
HIV ในบอสวาน่ า

IBRD

EC

50.0

ระหว่าง

14.0 ล้าน ยูโร

เงินกูเ้ ป็ นสิ นเชื่อ

สาเร็ จ

$37.0 ล้าน

IBRD แก้ไขเป็ นประมาณ

ไม่มี

ดาเนินการ
วัณโรคในประเทศจีน

IBRD

DFID

104.0

จบ

2%
การพัฒนาชนบทใน

IBRD

DFID

100.0

จบ

$32.4 ล้าน

ประเทศจีน

ซาเมา พาวเวอร์

IBRD แก้ไขเป็ นประมาณ

ไม่มี

2%

ADF

AusAid

26.6

ระหว่าง

$4.0 ล้าน

ผ่อนผันระยะเวลาเงินกู้

ไม่มี

ดาเนินการ
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ประเด็นอืน่ ๆ
1. อะไรที่สามารถเป็ นไปได้?
• ทัง้ หมดนี้จบลงก่อนที่จะได้เริม่ ต้นหรือไม่?
• นวัตกรรมในระบบสาธารณะสุข จะไม่ประสบความสาเร็จซา้ สองในสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ?
• มีผูป้ ระสบความสาเร็จในระดับนานาชาติในปั จจุบนั หรือไม่ ?
2. ให้ความสาคัญมากไปกับ MDGs/EFA, การศึกษาขัน้ พื้นฐาน, และประเทศที่มีรายได้ตา่ ?
• วิธีการทางอ้อมจะเป็ นวิธีท่ีดกี ว่าหรือไม่?
• นวัตกรรมแหล่งเงินทุนจะได้ผลที่ดกี ว่าเมื่อใช้กบั ระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา (postprimary) หรือไม่?
• ตลาดเงินไม่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศที่มีรายได้ตา่
3. วัตถุประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณหลายประการ – เป็ นปั ญหาหรือไม่?
• ควรจะให้ความสาคัญหับการเพิม่ แหล่งการเงินอย่างเดียวหรือไม่?
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ความเป็ นไปได้ในประเทศไทย
วัตถุประสงค์: การเงินหรือผลลัพธ์หรือทัง้ คู่
 การใช้ภาษีเหล้าและบุหรีท่ ่ีได้ถูกใช้มาแล้ว – แต่จะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์อได้ย่างไร?
 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กรเอกชน– อะไรคือขอบเขต
เพือ่ การสนับสนุน และสิง่ ที่จาเป็ น?
 การใช้ตราสารหนี้ท่ีเกีย่ วกับสินทรัพย์ทางการเงิน (กองทุนบาเหน็จบานาญ ฯลฯ)
 ความเป็ นหุน้ ส่วนของภาครัฐและเอกชน และความเป็ นหุน้ ส่วนของหลายภาคส่วน –
โครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการของเอกชนในโรงเรียนของรัฐ ฯลฯ
 การพันธบัตรเพือ่ การพัฒนาสังคม?
 การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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Email: nburnett@r4d.org
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