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  หนี �สินครูเป็นเรื! องที!กล่าวถึงกันมานานเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อคุณภาพ

การศกึษาของเดก็       ข้อเท็จจริงหนึ!งที!กําลงัเกิดขึ �นอย่างน่าหวาดหวั!นก็คือในช่วง 2-3 ปีที!ผ่านมา      

ครูไทยมีหนี �สินเพิ!มขึ �นกวา่เดมิอยา่งเห็นได้ชดั 

  ครู (ภาครัฐ) มีหนี �สินเท่าใดไม่มีตัวเลขแน่ชัดเพราะหาความจริงได้ยาก   

เนื!องจากมีหนี �ทั �งในระบบและนอกระบบ      จํานวนครูก็มีถึงเกือบ 4 แสนคน     และถ้านับ

บคุลากรทางการศกึษา    เชน่     พนกังาน      เจ้าหน้าที!สนบัสนนุที!มิได้สอนหนงัสือแล้ว     ตวัเลข

อาจถึงกว่า 6.5 แสนคน         เมื!อ 4 ปีก่อนตวัเลขหยาบ ๆ ที!สํารวจได้ก็คือครูมีหนี �สินเฉลี!ยคนละ 

800,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท      ซึ!งถ้าเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี!ยของครูในตอนนั �นซึ!ง

เทา่กบัประมาณ 15,000 คนตอ่เดือนแล้วก็นบัวา่เป็นหนี �สินที!สงูมาก 

  เหตใุดครูจงึมีหนี �สินมากเชน่นี �?        ผู้ เขียนเชื!อว่ามีสาเหตไุม่น้อยกว่า 4 ประการ

ดงัตอ่ไปนี �     (1)   ครูเป็นสมาชิกของสงัคมไทยเช่นเดียวกบักลุ่มอื!นที!อยู่ภายใต้กระแสบริโภคนิยม

อย่างรุนแรง       ต้องการบริโภคสินค้าและบริการที!เชื!อว่าคนในระดบัรายได้เดียวกันหรือสูงกว่า

บริโภค (ถ้าไมบ่ริโภคเชน่นั �นก็จะเป็น  “คนไมมี่ระดบั”     และคนที!สามารถกู้ เงินได้จึงจะเป็น “คนมี

ระดบั”)    แตเ่มื!อรายได้ตํ!ากว่าคา่ใช้จ่ายสําหรับการบริโภคในปัจจบุนั     ก็จําเป็นต้องกู้ ยืม    ซึ!งก็

คือการเอาเงินในอนาคตมาใช้อยา่งไมต่า่งไปจากคนในอาชีพอื!น 

  (2)  ครูเป็นข้าราชการ      สามารถกู้ ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ!งมีอยู่ทั!วหัว

ระแหงที!ครูทํางาน         ไมว่า่จะเป็นการกู้แบบฉกุเฉิน        มีหลกัทรัพย์หรือไม่มีหลกัทรัพย์โดยใช้

การคํ �าประกันของสมาชิกกันไปมา       กู้ จากสถาบนัการเงินอื!น ๆ และการกู้ นอกระบบอย่าง               

ไมย่าก 
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  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค. ซึ!งส่วนหนึ!งของราชการไทย)  ก็ส่งเสริมให้กู้ โดยสารพดัจะสรรหาวิธีการ

เงินกู้มาให้เป็นสวสัดิการของครูและบคุลากรทางการศกึษา (คงเข้าใจว่าสวสัดิการคือการกู้ ยืมเงิน

เทา่นั �น)  

ประเด็นสําคัญก็คือการหักเงินผ่อนชําระหนี �เงินกู้ ก่อนได้รับเงินเดือนให้โดย                       

เขตพื �นที!การศกึษา      โครงการเงินกู้ตา่ง ๆ ก็กล้าให้ครูกู้ตราบใดที!มีคนหกัเงินคืนในลกัษณะเช่นนี �

ให้เพราะแนใ่จวา่หนี �ไมส่ญู 

  เมื!อก่อนบริษัทเอกชนขายของชอบร่วมโครงการให้กู้แก่ครูเช่นนี �โดยอาศยัมือเขต

พื �นที!การศกึษาเป็นคนหกัเงินให้       กระทรวงศกึษาธิการเคยห้ามปรามแตก็่ยงัมีบางเขตที!หกัเงิน

ให้   จงึทําให้ธุรกิจผอ่นสง่ครูของเอกชนเคยเจริญรุ่งเรือง 

  (3)  ครูนั �นมีหน้าซึ!งจะต้องรักษา      สังคมด้อยพัฒนาคาดหวังว่าครูจะต้อง               

“มีระดบั”     ดงันั �นครูก็ต้องตอบสนองด้วยความเป็นหนี �     เมื!อแหล่งเงินกู้ มีมาก     การเป็นหนี �จึง

เป็นเรื!องธรรมดา       บตัรเครดตินั �นหรือถ้าเป็นครูแล้วสบายมาก      ถ้าประวตัิดีจะเอาสกักี!ใบก็ได้        

ยิ!งบริษัทผ่อนส่งทั �งหลายแล้ว      บางครั �งขอดแูค่สลิปเงินเดือนก็ยอมให้ชําระผ่อนเป็นงวดอย่าง

ง่ายดาย 

  (4)  ครูจํานวนหนึ!งมีความเชื!ออย่างผิด ๆ ว่ากู้ ไปเถอะอย่างไรเสียภาครัฐก็ต้อง

โดดลงมาช่วยแก้ปัญหาหนี �สินครูอย่างแน่นอน     เพราะมิฉะนั �นเด็กจะถูกกระทบ      แนวคิด                

“จบันกัเรียนเป็นตวัประกนั”   เช่นนี �มีอยู่จริงในครูบางกลุ่ม       โดยเฉพาะเมื!อ  “อ่าน”  สญัญาณ

จากภาครัฐว่าจะมีการผัดผ่อนหนี �ครู      มีการคิดจะตั �งกองทุนช่วยแก้ไขหนี �สินครู       ฯลฯ                  

ครูกลุม่นี �ก็จะกู้มากยิ!งขึ �น 

  กล่าวโดยสรุปก็คือหนี �สินครูมีสาเหตจุาการ  “กินอยู่เกินฐานะ”  เพราะต้องรักษา

หน้า     ต้องการเป็น  “คนมีระดบั”      มีตวัชว่ยหาเงินให้กู้อยูต่ลอดเวลา      มีแนวคิด “จบันกัเรียน

เป็นตวัประกนั”       มีการหกัเงินผอ่นชําระก่อนได้รับเงินเดือนที!เป็นระบบ 

  ยงัมีอีกบางสาเหตเุพิ!มเติมที!ควรกล่าวถึงซึ!งได้แก่     (ก) ในหลายสถานการณ์ครู

เป็นข้าราชการคนเดียวในครอบครัวซึ!งสามารถกู้ ยืมได้ไม่ยาก      ญาติพี!น้องจึงขอร้องให้กู้ ยืมแทน               



 -3- 

(ข) ครูคิดจะลงทุนสร้างรายได้เสริม     จึงกู้ ยืมมาทําสวนยาง     เก็งกําไรหุ้น     เล่นหวยอย่าง          

หนกัมือ     เก็งกําไรที!ดนิ    ฯลฯ      และขาดทนุป่นบี �จนเป็นหนี � 

  ทั �งหมดที!กล่าวมาทําให้หนี �สินครูเพิ!มพนูมาตลอด      แตไ่ม่มีครั �งใดที!ครูมีหนี �สิน

ก้าวกระโดดแบบที!เกิดขึ �นใน 2-3 ปีที!ผา่นมา  (เวลาครูไปประชมุกนัในปัจจบุนั   ที!จอดรถจะเต็มไป

ด้วยรถใหม ่   ทั �งรถนั!งและรถกระบะเตม็ไปหมด) 

  ปรากฏการณ์นี �ก็คือการที! สกสค. จัดการให้มีเงินกู้ ในโครงการเงินกู้  ช.พ.ค.     

โดยครูคนหนึ!งสามารถกู้ ได้ 6 แสนบาท      ต่อมาเพิ!มเป็น 1.2 ล้านบาท      และปัจจุบันเป็น               

3 ล้านบาท      โดยใช้การประกนัชีวิตและไม่ต้องมีหลกัทรัพย์คํ �าประกนั       ใช้สมาชิกคํ �าประกัน

ด้วยกนัเอง (1 คนในกรณีแรก      2 คนในกรณีสอง     และ 7-8 คน ในกรณีกู้ ร่วม) 

  สมาชิกในที!นี �ก็คือผู้ ร่วมโครงการ ช.พ.ส. (ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื!อนครูและ

บคุลากรทางการศกึษา) ซึ!งมีมานานแล้ว      โดยสมาชิกจ่ายศพละ 1 บาททุกเดือน (ปัจจบุนัจ่าย

ประมาณ 400-500 บาทตอ่เดือน)         ถ้าเข้าเป็นสมาชิกตอนอายมุากก็ต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมสงู         

เมื!อตายลงก็จะได้เงินศพละบาทจากสมาชิกทุกคน      คาดกันว่าจะได้ถึง 800,000 บาทต่อศพ     

ถ้าระบบไมพ่งัไปก่อน 

  การกู้แบบเอา  “วิญญาณเป็นหลกัทรัพย์”  ดงักล่าวข้างต้นสําหรับสมาชิก ช.พ.ส.  

ก็หมายความวา่เมื!อขอกู้  600,000 บาท     ก็จะถกูหกัเบี �ยประกนัชําระทนัทีประมาณ 37,000 บาท  

(มีอายุยาวไป 10 ปี    หลงั 10 ปีไปแล้วหากยงัไม่ตายก็ต้องจ่ายเบี �ยประกันอีก)  และผ่อนชําระ

ประมาณเดือนละ 3,700 บาท ไปเรื!อย ๆ จนตาย     เงินประกันชีวิตที!ครอบครัวได้รับก็จะถูก

นําไปใช้หนี �ที!ค้างอยู ่

  นอกจากนี �หากผู้กู้ เป็นสมาชิก ช.พ.ส. ที!ดี   คือจ่ายค่าศพทุกเดือนตลอดมาเมื!อ

ตายลงก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่อีกประมาณ 800,000 บาท (ตามที! สกสค. อ้าง)  เป็นรางวลัการ

ตายแก่ครอบครัว 

  เงื!อนไขทั �งหมดนี �เย้ายวนใจเป็นอนัมากเพราะไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์ก็สามารถกู้ ได้ 

600,000 บาท  (ชําระเดือนละ 3,700 บาท  บวกคา่ร่วมทําศพอีกเดือนละ 400 บาท รวมประมาณ 
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4,000 บาทเศษ)    และเมื!อตายลงก็ไม่มีอะไรต้องเป็นภาระแก่คนอื!น    แถมได้เงินก้อนอีก 

800,000 บาท ด้วย (เสียดายที!ทายาทได้รับ     ไมใ่ชค่นตาย) 

  ถ้ากู้  1.2 ล้านบาทก็ชําระเดือนละประมาณ 8,000 บาท      ภายใต้เงื!อนไข

เดียวกนั      ถ้าทั �งสามีภรรยาเป็นครูก็กู้ ได้รวมกัน 2.4 ล้านบาท    ชําระรวมกันเดือนละประมาณ 

16,000 บาท       หากคนหนึ!งตายลงอีกคนก็ได้ 800,000 บาท      ถ้าตายทั �งคูท่ายาทก็ได้เงินก้อน 

1.6 ล้านบาท 

  เงื!อนไขได้ใช้เงินก่อนและไปตามเก็บเอาตอนตายแบบนี �     ทําให้หนี �สินครูพุ่ง

สงูขึ �นอย่างมากมาย         การกู้ นี � สกสค. เป็นผู้ ดําเนินการอย่างไม่จํากัดวงเงินรวมของโครงการ      

แคนี่ �ยงัไมพ่อ    ครูและบคุลากรทางการศกึษา (แม้แตพ่นกังานขบัรถ)        ในภาคเอกชนซึ!งรวมไป

ถึงครูในโรงเรียนเอกชน        อาจารย์ในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนก็สามารถกู้ ได้โดยเงื!อนไข

เดียวกนัอีกด้วย       ซึ!งเป็นจํานวนคนอีกนบัแสนคน     และขณะนี �ก็มีคิวอีกยาวของกู้ลกัษณะเอา  

“วิญญาณเป็นหลกัทรัพย์”  แบบนี �  (สามีหรือภรรยาของครูทั �งหลายที!มิได้เป็นครูก็สามารถกู้ ได้ใน

ลกัษณะเดียวกนัอีกด้วย) 

  ปัจจุบันปัญหาหนี �สินครูใหญ่โตและร้ายแรงกว่า 4-5 ปีที!ผ่านมาเป็นอันมาก     

การแก้ไขปัญหาหนี �สินครูไม่ใช่แก้ด้วยการเพิ!มสัพพลายเงินกู้      แต่แก้ด้านดีมานด์ด้วยการ

ขีดจํากดัความต้องการของครูด้วยตวัครูเองผา่นการให้ข้อมลูแก้ไขหนี �     ให้ข้อมลูเกี!ยวกบัปัญหาที!

อาจเกิดขึ �น        ทําให้รู้จกัการอยูกิ่นตามฐานะ      ฯลฯ   

  การแก้ไขด้วยการควบคมุด้วยกฎเกณฑ์มิให้เขตพื �นที!การศึกษาหกัคา่ผ่อนชําระ

ก่อนรับเงินเดือนไมเ่ป็นผล    เพราะการมีหนี �มากขึ �นเป็นประโยชน์ร่วมกนัตั �งแตส่หกรณ์ออมทรัพย์ 

(เงินปันผล  “ค่าธรรมเนียม”  การกู้ ต่าง ๆ)   สกสค. (ส่วนแบ่งจากเบี �ยประกันชีวิต)  เขตพื �นที!                          

(รับคา่ธรรมเนียมหกัคา่ชําระ)  และตวัผู้กู้ เอง 

  ในกรณีที!ครูมีปัญหาในการชําระหนี � ช.พ.ค.    หนี �สหกรณ์ออมทรัพย์     หนี �บตัร

เครดิต      หนี �บริษัทผ่อนชําระ      หนี �นอกระบบ    ฯลฯ     หนักหนาสาหัส       ผู้ ที!ไม่ได้รับ

ประโยชน์ร่วมด้วยแตต้่องโดดออกมาชว่ยก็คือภาครัฐ     โดยใช้เงินภาษีอากรของพวกเรานั!นแหละ     

  คนที!นา่สงสารที!สดุในเรื!องนี �ก็คือเหลา่บรรดา  “นกัเรียนตวัประกนั”  ทั �งหลาย    

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


