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หนีส ินครู ก้าวกระโดด
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หนี ส ิ น ครู เ ป็ นเรื! อ งที! ก ล่ า วถึ ง กัน มานานเพราะเกรงว่ า จะกระทบต่อ คุณ ภาพ
การศึกษาของเด็ก

ข้ อเท็จจริ งหนึง! ที!กําลังเกิดขึ นอย่างน่าหวาดหวัน! ก็คือในช่วง 2-3 ปี ที!ผ่านมา

ครูไทยมีหนี สินเพิ!มขึ นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ ชดั
ครู (ภาครั ฐ ) มี ห นี ส ิ น เท่ า ใดไม่ มี ตั ว เลขแน่ ชั ด เพราะหาความจริ ง ได้ ยาก
เนื! องจากมี หนี ท ัง ในระบบและนอกระบบ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น พนักงาน
อาจถึงกว่า 6.5 แสนคน

จํ า นวนครู ก็มี ถึง เกื อบ 4 แสนคน

และถ้ านับ

เจ้ าหน้ าที!สนับสนุนที!มิได้ สอนหนังสือแล้ ว ตัวเลข

เมื!อ 4 ปี ก่อนตัวเลขหยาบ ๆ ที!สํารวจได้ ก็คือครู มีหนี สินเฉลี!ยคนละ

800,000 บาท ถึ ง 1,000,000 บาท

ซึ!ง ถ้ าเปรี ยบเที ยบกับรายได้ เ ฉลี! ยของครู ในตอนนัน ซึ!ง

เท่ากับประมาณ 15,000 คนต่อเดือนแล้ วก็นบั ว่าเป็ นหนี สินที!สงู มาก
เหตุใดครูจงึ มีหนี สินมากเช่นนี ?

ผู้เขียนเชื!อว่ามีสาเหตุไม่น้อยกว่า 4 ประการ

ดังต่อไปนี  (1) ครูเป็ นสมาชิกของสังคมไทยเช่นเดียวกับกลุ่มอื!นที!อยู่ภายใต้ กระแสบริ โภคนิยม
อย่างรุ นแรง

ต้ องการบริ โภคสินค้ าและบริ การที!เชื!อว่าคนในระดับรายได้ เดียวกันหรื อสูงกว่า

บริ โภค (ถ้ าไม่บริ โภคเช่นนันก็
 จะเป็ น “คนไม่มีระดับ” และคนที!สามารถกู้เงินได้ จึงจะเป็ น “คนมี
ระดับ”) แต่เมื!อรายได้ ตํ!ากว่าค่าใช้ จ่ายสําหรับการบริ โภคในปั จจุบนั ก็จําเป็ นต้ องกู้ยืม ซึ!งก็
คือการเอาเงินในอนาคตมาใช้ อย่างไม่ตา่ งไปจากคนในอาชีพอื!น
(2) ครู เป็ นข้ าราชการ
ระแหงที!ครูทํางาน

ไม่วา่ จะเป็ นการกู้แบบฉุกเฉิน

การคํ าประกันของสมาชิ กกันไปมา
ไม่ยาก

สามารถกู้ยืมจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ซึ!งมี อยู่ทวั! หัว
มีหลักทรัพย์หรื อไม่มีหลักทรัพย์โดยใช้

กู้จ ากสถาบันการเงิ นอื! น ๆ และการกู้นอกระบบอย่าง

-2สํ า นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ก ารและสวัส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา (สกสค. ซึ!งส่วนหนึ!งของราชการไทย) ก็ส่งเสริ มให้ ก้ ูโดยสารพัดจะสรรหาวิธีการ
เงินกู้มาให้ เป็ นสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษา (คงเข้ าใจว่าสวัสดิการคือการกู้ยืมเงิน
เท่านัน)

ประเด็ น สํ า คัญ ก็ คื อ การหัก เงิ น ผ่ อ นชํ า ระหนี เ งิ น กู้ก่ อ นได้ รั บ เงิ น เดื อ นให้ โ ดย
เขตพื นที!การศึกษา

โครงการเงินกู้ตา่ ง ๆ ก็กล้ าให้ ครูก้ ตู ราบใดที!มีคนหักเงินคืนในลักษณะเช่นนี 

ให้ เพราะแน่ใจว่าหนี ไม่สญ
ู
เมื!อก่อนบริ ษัทเอกชนขายของชอบร่ วมโครงการให้ ก้ แู ก่ครู เช่นนี โดยอาศัยมือเขต
พื นที!การศึกษาเป็ นคนหักเงินให้

กระทรวงศึกษาธิการเคยห้ ามปรามแต่ก็ยงั มีบางเขตที!หกั เงิน

ให้ จึงทําให้ ธุรกิจผ่อนส่งครูของเอกชนเคยเจริ ญรุ่งเรื อง
(3) ครู นัน มี ห น้ าซึ! ง จะต้ อ งรั กษา

สัง คมด้ อยพัฒ นาคาดหวัง ว่ าครู จ ะต้ อ ง

“มีระดับ” ดังนันครู
 ก็ต้องตอบสนองด้ วยความเป็ นหนี  เมื!อแหล่งเงินกู้มีมาก การเป็ นหนี จึง
เป็ นเรื! องธรรมดา

บัตรเครดิตนันหรื
 อถ้ าเป็ นครูแล้ วสบายมาก

ยิ!งบริ ษัทผ่อนส่งทังหลายแล้

ว

ถ้ าประวัติดีจะเอาสักกี!ใบก็ได้

บางครัง ขอดูแค่สลิปเงินเดือนก็ยอมให้ ชําระผ่อนเป็ นงวดอย่าง

ง่ายดาย
(4) ครู จํานวนหนึ!งมีความเชื! ออย่างผิด ๆ ว่ากู้ไปเถอะอย่างไรเสียภาครัฐก็ต้อง
โดดลงมาช่วยแก้ ปัญหาหนี ส ินครู อย่างแน่นอน

เพราะมิฉะนัน เด็กจะถูกกระทบ

“จับนักเรี ยนเป็ นตัวประกัน” เช่นนี มีอยู่จริ งในครู บางกลุ่ม
จากภาครั ฐ ว่า จะมี ก ารผัด ผ่อ นหนี ค รู

แนวคิด

โดยเฉพาะเมื!อ “อ่าน” สัญญาณ

มี การคิด จะตัง กองทุนช่ วยแก้ ไ ขหนี ส ิ น ครู

ฯลฯ

ครูกลุม่ นี ก็จะกู้มากยิ!งขึ น
กล่าวโดยสรุ ปก็คือหนี สินครู มีสาเหตุจาการ “กินอยู่เกินฐานะ” เพราะต้ องรักษา
หน้ า ต้ องการเป็ น “คนมีระดับ”
เป็ นตัวประกัน”

มีตวั ช่วยหาเงินให้ ก้ อู ยูต่ ลอดเวลา

มีแนวคิด “จับนักเรี ยน

มีการหักเงินผ่อนชําระก่อนได้ รับเงินเดือนที!เป็ นระบบ
ยังมีอีกบางสาเหตุเพิ!มเติมที!ควรกล่าวถึงซึ!งได้ แก่ (ก) ในหลายสถานการณ์ครู

เป็ นข้ าราชการคนเดียวในครอบครัวซึง! สามารถกู้ยืมได้ ไม่ยาก

ญาติพี!น้องจึงขอร้ องให้ ก้ ยู ืมแทน

-3(ข) ครู คิดจะลงทุนสร้ างรายได้ เสริ ม
หนักมือ เก็งกําไรที!ดนิ ฯลฯ

จึงกู้ยืมมาทําสวนยาง

เก็ งกํ าไรหุ้น

เล่นหวยอย่าง

และขาดทุนป่ นบี จนเป็ นหนี 

ทังหมดที

!กล่าวมาทําให้ หนี สินครู เพิ!มพูนมาตลอด

แต่ไม่มีครัง ใดที!ครู มีหนี สิน

ก้ าวกระโดดแบบที!เกิดขึ นใน 2-3 ปี ที!ผา่ นมา (เวลาครู ไปประชุมกันในปั จจุบนั ที!จอดรถจะเต็มไป
ด้ วยรถใหม่ ทังรถนั
 ง! และรถกระบะเต็มไปหมด)
ปรากฏการณ์ นี ก ็ คื อการที! สกสค. จัดการให้ มี เ งิ น กู้ใ นโครงการเงิ น กู้ ช.พ.ค.
โดยครู คนหนึ!ง สามารถกู้ได้ 6 แสนบาท
3 ล้ านบาท

ต่อมาเพิ! มเป็ น 1.2 ล้ านบาท

โดยใช้ การประกันชีวิตและไม่ต้องมีหลักทรัพย์คํ าประกัน

ด้ วยกันเอง (1 คนในกรณีแรก

และปั จ จุบันเป็ น
ใช้ สมาชิกคํ าประกัน

2 คนในกรณีสอง และ 7-8 คน ในกรณีก้ รู ่วม)

สมาชิกในที!นี ก็คือผู้ร่วมโครงการ ช.พ.ส. (ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื!อนครู และ
บุคลากรทางการศึกษา) ซึ!งมีมานานแล้ ว
ประมาณ 400-500 บาทต่อเดือน)

โดยสมาชิกจ่ายศพละ 1 บาททุกเดือน (ปั จจุบนั จ่าย

ถ้ าเข้ าเป็ นสมาชิกตอนอายุมากก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูง

เมื!อตายลงก็จะได้ เงินศพละบาทจากสมาชิกทุกคน

คาดกันว่าจะได้ ถึง 800,000 บาทต่อศพ

ถ้ าระบบไม่พงั ไปก่อน
การกู้แบบเอา “วิญญาณเป็ นหลักทรัพย์” ดังกล่าวข้ างต้ นสําหรับสมาชิก ช.พ.ส.
ก็หมายความว่าเมื!อขอกู้ 600,000 บาท ก็จะถูกหักเบี ยประกันชําระทันทีประมาณ 37,000 บาท
(มีอายุยาวไป 10 ปี หลัง 10 ปี ไปแล้ วหากยังไม่ตายก็ ต้องจ่ายเบี ยประกันอีก) และผ่อนชําระ
ประมาณเดื อนละ 3,700 บาท ไปเรื! อย ๆ จนตาย

เงิ นประกันชี วิตที! ครอบครั วได้ รับก็ จ ะถูก

นําไปใช้ หนี ที!ค้างอยู่
นอกจากนี ห ากผู้ก้ ูเป็ นสมาชิก ช.พ.ส. ที!ดี คือจ่ายค่าศพทุกเดือนตลอดมาเมื! อ
ตายลงก็ จะได้ รับเงินก้ อนใหญ่ อีกประมาณ 800,000 บาท (ตามที! สกสค. อ้ าง) เป็ นรางวัลการ
ตายแก่ครอบครัว
เงื!อนไขทังหมดนี

เย้ ายวนใจเป็ นอันมากเพราะไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ก็สามารถกู้ได้
600,000 บาท (ชําระเดือนละ 3,700 บาท บวกค่าร่ วมทําศพอีกเดือนละ 400 บาท รวมประมาณ

-44,000 บาทเศษ) และเมื! อตายลงก็ ไ ม่มี อ ะไรต้ องเป็ นภาระแก่ ค นอื! น แถมได้ เ งิ น ก้ อ นอี ก
800,000 บาท ด้ วย (เสียดายที!ทายาทได้ รับ ไม่ใช่คนตาย)
ถ้ า กู้ 1.2 ล้ า นบาทก็ ชํ า ระเดื อ นละประมาณ 8,000 บาท
เดียวกัน

ภายใต้ เ งื! อ นไข

ถ้ าทังสามี
 ภรรยาเป็ นครู ก็ก้ ูได้ รวมกัน 2.4 ล้ านบาท ชําระรวมกันเดือนละประมาณ

16,000 บาท

หากคนหนึง! ตายลงอีกคนก็ได้ 800,000 บาท

ถ้ าตายทังคู
 ท่ ายาทก็ได้ เงินก้ อน

1.6 ล้ านบาท
เงื! อนไขได้ ใช้ เ งิ นก่อนและไปตามเก็ บเอาตอนตายแบบนี  ทํ าให้ หนี ส ินครู พุ่ง
สูงขึ นอย่างมากมาย

การกู้นี  สกสค. เป็ นผู้ดําเนินการอย่างไม่จํากัดวงเงินรวมของโครงการ

แค่นี ยังไม่พอ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (แม้ แต่พนักงานขับรถ)
ถึงครู ในโรงเรี ยนเอกชน
เดียวกันอีกด้ วย

ในภาคเอกชนซึ!งรวมไป

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนก็สามารถกู้ได้ โดยเงื!อนไข

ซึง! เป็ นจํานวนคนอีกนับแสนคน และขณะนี ก็มีคิวอีกยาวของกู้ลกั ษณะเอา

“วิญญาณเป็ นหลักทรัพย์” แบบนี  (สามีหรื อภรรยาของครูทงหลายที
ั
!มิได้ เป็ นครู ก็สามารถกู้ได้ ใน
ลักษณะเดียวกันอีกด้ วย)
ปั จ จุบัน ปั ญ หาหนี ส ิ น ครู ใ หญ่ โ ตและร้ ายแรงกว่า 4-5 ปี ที! ผ่า นมาเป็ นอันมาก
การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี ส ิ น ครู ไ ม่ ใ ช่ แ ก้ ด้ว ยการเพิ! ม สัพ พลายเงิ นกู้

แต่แ ก้ ด้ านดี ม านด์ ด้ วยการ

ขีดจํากัดความต้ องการของครูด้วยตัวครูเองผ่านการให้ ข้อมูลแก้ ไขหนี  ให้ ข้อมูลเกี!ยวกับปั ญหาที!
อาจเกิดขึ น

ทําให้ ร้ ูจกั การอยูก่ ินตามฐานะ

ฯลฯ

การแก้ ไขด้ วยการควบคุมด้ วยกฎเกณฑ์มิให้ เขตพื นที!การศึกษาหักค่าผ่อนชําระ
ก่อนรับเงินเดือนไม่เป็ นผล เพราะการมีหนี มากขึ นเป็ นประโยชน์ร่วมกันตังแต่
 สหกรณ์ออมทรัพย์
(เงิ นปั นผล “ค่าธรรมเนี ยม” การกู้ต่าง ๆ) สกสค. (ส่วนแบ่ง จากเบี ยประกันชี วิต) เขตพื น ที!
(รับค่าธรรมเนียมหักค่าชําระ) และตัวผู้ก้ เู อง
ในกรณีที!ครู มีปัญหาในการชําระหนี  ช.พ.ค. หนี สหกรณ์ ออมทรัพย์ หนี บัตร
เครดิต

หนี บ ริ ษัทผ่ อนชํ าระ

หนี น อกระบบ ฯลฯ

หนักหนาสาหัส

ผู้ที! ไ ม่ไ ด้ รั บ

ประโยชน์ร่วมด้ วยแต่ต้องโดดออกมาช่วยก็คือภาครัฐ โดยใช้ เงินภาษี อากรของพวกเรานัน! แหละ
คนที!นา่ สงสารที!สดุ ในเรื! องนี ก็คือเหล่าบรรดา “นักเรี ยนตัวประกัน” ทังหลาย

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

