
ปญหาหนี้สินของครู แกอยางไรดี?

โดย สายพิน แกวงามประเสริฐ

ขาวครูมีหนี้พุงอีกเทาตัว ครูมีหนี้สินเรื้อรัง หรือรัฐบาลมีนโยบายแกหนี้สินของครู ขาวหลังนี้อานแลวนาจะ
ดีใจที่รัฐบาลสนใจใหความสําคัญกับการแกปญหาหนี้สินของครู แตในความเปนจริงทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้
เหมือนเปนการตําหนิติเตียนเชิงประจานหาวาครูมีหนี้สินมาก ไมรูจักการจับจายใชเงิน

ลาสุด คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวถึงหนี้สิน
ของครูที่มีกับสหกรณออมทรัพยครู คิดเฉลี่ยคนละประมาณ 3 แสนบาทเศษ และเสนอแนวคิดใหกับครูวา

"อยากฝากเตือนสมาชิกออมทรัพยครูทั่วประเทศ ใหยึดตามแนวพระราชดําริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือ
เนนการพึ่งพาตนเอง มีความเปนอยูแบบเรียบงายสมฐานะ รูจักประหยัดอดออม และหากขาราชการจะไดรู
จักทําบัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน ก็จะชวยทําใหมีขอมูลเสรมิสรางการมีวินัยทางการเงินมากขึ้น"
(มติชน,17 มิ.ย.2549, หนา 13)

จากคําเตือนสติของรัฐมนตรีเกษตรฯที่มีตอครู อานแลวเหมือนกับครูเปนอาชีพที่ใชจายฟุมเฟอยทําตัวไม
สมฐานะ ดังนั้นตองมาพิจารณาวา เพราะเหตุใดครูถึงเปนหนี้ จริงๆ ก็คงไมใชครูอาชีพเดียวที่เปนหนี้ ขา
ราชการสวนใหญก็เปนหนี้ เวนแตขาราชการชั้นผูใหญที่มีตําแหนงใหญโต ที่นอกจากไมมีหนี้แลว ยังมี
ฐานะคอนขางร่ํารวย เม่ือขาราชการสวนใหญเปนหนี้ ตองมาพิจารณาเงินเดือนของขาราชการบาง

คนเรียนจบปริญญาตรี เขารับราชการจะไดรับเงินเดือน เดือนละ 7 พันกวาบาท ถาหากทํางานมากวา 10-
20 ป จะไดรับเงินเดือนประมาณ 15,000-20,000 บาทเศษ เงินจํานวนนี้เทียบไมไดกับคนที่ทํางานเอกชน
หรือเงินจํานวนนี้เทียบไมไดกับเงินเดือนของนักการเมือง

ปหนึ่งๆ เงินเดือนขาราชการระดับกลางๆ จะเพิ่มข้ันหนึ่งไมถึง 1,000 บาท (เงินเดือน ส.ส.เพ่ิมครั้งละเทา
ไร แลวยังมีสิทธิเพ่ิมเงินเดือนใหกับตัวเองอีก)

แลวครูกูเงินสหกรณออมทรัพยครูไปทําอะไรบาง ตามรายงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณระบุวา ครูกูเงิน
ไปชําระหนี้สินเดิม ปรับปรุงที่อยูอาศัย ใชจายในครอบครัว ซื้อบานพรอมที่ดิน ซื้อยานพาหนะ และอ่ืนๆ
ภาคที่มีหนี้สูงสุดคือ ภาคอีสาน รองลงมาคือภาคเหนือ

จากขอมูลเหลานี้ พบวาครูสวนใหญเดิมก็ไมไดมีฐานะร่ํารวย บางคนอาจยากจนดวยซ้ํา สังเกตจากภาคที่
มีหนี้สูงสุด ดังนั้น เม่ือมาเปนครูซึ่งมีเงินเดือนนอย ความจําเปนในครอบครัวทําใหครูตองกูเงินมาใชจาย
ในการเลี้ยงดูคนในครอบครัว เพราะครูไมไดมีปากทองเดียว ตองอุปการะเลี้ยงดูพอแม พ่ีนอง ตลอดจน
หากมีลูกอยูในวัยเรียน ก็ตองสงลูกเรียน ในขณะที่คาใชจายในการเรียนสูงข้ึน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัย

ในเมื่อครูไมไดมีฐานะร่ํารวย หากจําเปนตองกูเงินซื้อบาน ซอมแซมบานที่อยูอาศัย ก็ไมไดทําอะไรเกิน
ฐานะ จะรอใหครูเก็บสะสมเงินใหไดพอที่จะซื้อบาน หรือสรางบานสัก 1 หลัง ในขณะที่มีเงินเดือนอันนอย
นิด ก่ีปก่ีชาติจะเก็บเงินกอนหนึ่งได อีกทั้งเวลาผานไป ราคาบานคงสูงข้ึนมาก

การซื้อยานพาหนะก็เปนเรื่องจําเปน ไมใชการทาํเกินฐานะ ครูที่สอนอยูตางจังหวัด การมีรถมอเตอรไซค
หรือรถยนตสักคัน เปนสิ่งจําเปน เพราะตางจังหวัดการเดินทางไมสะดวก ไมมีรถประจําทางบาง และระยะ
ทางจากบานไปโรงเรียนก็ไกล บางครั้งครูตองกลับบานไมเปนเวลา

ดังนั้น ถาไมมีรถของตัวเอง จะทําใหการไปทํางานไมสะดวก อีกทั้งรถที่ครูมีก็ไมไดหรูหราเกินฐานะ และ
ครูเองก็คํานวณความสามารถในการผอนชําระของตัวเองอยูแลว

ถาหากพิจารณาเหตุผลในการกูเงินของครูจะพบวา ครูไมไดกูเงินไปใชจายในเรื่องฟุมเฟอยแตอยางใด
การดํารงชีวิตประจําวัน ครูสวนใหญดํารงชีวิตอยางสมถะ เรียบงาย ทั้งเรื่องการแตงตัว อาหารการกิน
เดือนๆ หนึ่งครูแทบไมไดไป หรือไมไปรับประทานอาหารในรานที่หรูหราฟุมเฟอย

หากไมเชื่อ รมต.เกษตรฯ ตองมาตางจังหวัด แลวเขาไปในตลาด หรือตามตลาดนัด ลองสํารวจวาครู 1
คน ใชจายเงินซื้ออะไรในแตละวันบาง และของที่ซื้อหรูหราฟุงเฟอเกินฐานะหรือไม



หากเกินฐานะ แลวคอยมาเตือนสติใหครูทําตัวใหสมฐานะ

หนี้สินของครูที่กูเงินสหกรณออมทรัพยครูตองพิจารณาใหละเอียด ครูที่กูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูได
คือครูที่มีเงินสะสมรายเดือนกับสหกรณ บางคนที่เปนสมาชิกมานาน อาจมีเงินสะสมมากกวา หรือใกล
เคียงกับยอดเงินที่เขากู คลายๆ กับการกูเงินของตัวเองดวยซ้ํา เพียงแตมีขอดีคือ เม่ือสิ้นปจะไดรับเงินปน
ผลเปนเงินกอนจํานวนหนึ่ง พอใหชุมชื่นใจกับเงินปนผลไดบาง

สวนกรณี NPL หรือหนี้ที่ไมเกิดรายไดที่มีทั่วประเทศถึง 825 ลานบาท สงสัยเหมือนกันวาทําไมเปนเงิน
มากขนาดนี้ เปนยอดเงินที่ไมเกิดรายไดจริงหรือ? ในเมื่อเวลาครูกูเงินจากสหกรณจะตองมีครูที่เปน
สมาชิกค้ําประกัน 1-2 คน หรือไมก็ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งอาจเปนที่ดิน หรือหุนของตัวเอง ถาครูที่
กูไมมีเงินจาย สหกรณสามารถบังคับใหคนค้ําจายแทน หรือไมก็ยึดทรัพยที่ค้ําขายทอดตลาด ถาหากไม
สามารถเรียกรองกับใครไดเลย ไมนาจะเปนกรณีที่เห็นกันทั่วไป คงตองไปพิจารณาการปลอยสินเชื่อเงินกู
ของสหกรณแลววา หละหลวมอยางไร แลวใครควรจะรับผิดชอบ

แตอยางไรก็ตาม NPL ของครู คงไมมากนัก หากเทียบกับ NPL ที่ธนาคารตางปลอยเงินกูใหกับนักธุรกิจ
หรือนักการเมือง จนเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ ในราว พ.ศ.2540 จนบางธนาคารตองปดกิจการ
บางธนาคารตองรวบกิจการเขาดวยกัน อยาพยายามทําใหเห็นวา NPL ของครูเปนวิกฤตของชาติ ในความ
เปนจริงมีครูสักก่ีคนที่ไมยอมใชหนี้

อยางนอยก็มีศักดิ์ศรีความเปนครูค้ําคออยู

หากรัฐบาลจะชวยแกปญหาหนี้สินของครูจริงๆ เพราะตองการคะแนนนิยมจากครู หรือเพราะเห็นวาอาชีพ
ครู ควรเปนอาชีพที่ควรไดรับการดูแลก็ตามที การพูดย้ําบอยๆ วาครูเปนหนี้ คงไมใชหนทางแกปญหา
หากทําอะไรไมได ไมพูดนาจะเปนประโยชนกวา เพราะจริงๆ การที่ครูมีเงินสงสหกรณทุกเดือน ก็แสดงวา
ครูสามารถจัดสรรเงินเดือนที่มีอยูอันนอยนิดใหลงตัวได วาจะกินจะใชอยางไร จึงจะพออยูไดจนครบเดือน
แมจะลําบากบางก็ตาม

หากจะชวยครูจริงๆ ประการแรก ใหพิจารณาที่ดอกเบี้ยสหกรณออมทรัพยครูวากําหนดอัตราสูงไปหรือไม
หากลดดอกเบี้ยลงกวานี้ โดยที่สหกรณยังสามารถเลี้ยงดูตัวเองได โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน
ครูสงดอกเบี้ยนอยลง สวนที่เหลือจากดอกเบี้ยจะไดเปนคาใชจายในครอบครัวที่จําเปน

จริงๆ สหกรณไมควรคิดดอกเบี้ยสูงอยูแลว เพราะเงินที่กูสวนใหญเปนเงินของสมาชิก อีกทั้งสหกรณเปน
ของสมาชิก แตดอกเบี้ยคอนขางสูง ทั้งๆ ที่ผูกูบางคนมีหุนมาก เหมือนกูเงินตัวเอง แตตองเสียดอกเบี้ย
อีก

ประการตอมา ไมวาใครจะมาเปนรัฐบาลก็ตาม ใหตั้งใจบริหารประเทศ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ทําใหการ
เมืองมีความมั่นคง นักการเมืองไมมัวทะเลาะใสรายปายสีกัน เศรษฐกิจจะไดดีตามไปดวย เพ่ือจะไดมีงบ
ประมาณพอเพียงที่จะจายเปนเงินเดือนใหขาราชการไดเพียงพอกับคาครองชีพ

ในสวนของครูเอง เงินที่ครูพึงไดไมวาจะเปนเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนงเปนแคตัวเลขลอยๆ ยัง
ไมไดเงินจริงๆ มีแตเสียงร่ําลือวารัฐบาลคงไมมีเงินจาย ในเมื่อเงินที่ควรไดก็ยังไมได เงินเดือนก็นอย คา
ครองชพีก็สูงข้ึน การที่ครูจะมีหนี้กับสหกรณออมทรัพย เพ่ือนําเงินไปใชจายในการดํารงชีวิต โดยไมไดฟุง
เฟอหรือฟุมเฟอย ยอมเปนเรื่องที่เกิดข้ึนไดอยูแลว เพียงแตครูก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะจายหนี้สหกรณ
เปนรายเดือน

หากรัฐบาลบริหารประเทศทําใหเศรษฐกิจดี รัฐมีรายไดเพียงพอจายเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษตางๆ ใหขา
ราชการโดยไมติดขัด พอคาแมคาคาขายได ชาวไรชาวนาขายผลิตผลทางการเกษตรไดคุมกับการลงทุน
มีกําไรพอสงลูกใหไดเรียน เรียนจบมามีงานทํามีรายได สามารถดํารงชีวิตไดพออยูพอกินจริง ก็จะสามารถ
แกไขปญหาความยากจนได

ครูเองคงไมมีใครอยากเปนหนี้ ถามีรายไดพอเพียง ก็ไมตองเปนหนี้ หากรัฐบาลทําใหเศรษฐกิจดีไดจริงๆ
เทากับชวยแกปญหาหนี้สินใหครูแลว ไมใชแคการปาวประกาศไมรูก่ีรอบวาจะแกหนี้ใหครู แลวเหมือนกับ
ประจานครูวามีหนี้สินเรื้อรัง

ครูคงไมตองการใหรัฐมาแกหนี้ดวยการยกหนี้ใหครู แลวรัฐตองรับภาระ แตครูตองการใหรัฐทําให
เศรษฐกิจดี พอที่จะจายเงินเดือนใหครูใหเหมาะกับคาครองชีพ และจายเงินในสวนที่ครูควรจะไดใหทัน



ทวงที แลวครูจะจัดการหนี้สินดวยตัวเอง

หากครูมีเงินเดือนหรือมีรายไดใกลเคียงกับ ส.ส.ประกอบกับครูเปนอาชีพที่มีศักดิ์ศรี ความเปนครูค้ําคออยู
แลว ก็คงไมปลอยใหเปนหนี้เรื้อรังที่ฟงดูเหมือนโรครายใหนักบุญที่จะหยิบยื่นความชวยเหลือทั้งหลาย
เที่ยวปาวประกาศใหเจ็บช้ําน้ําใจอยูร่ําไป
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