
ปีที่: 32 ฉบับที่: 11632
วันที่: จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 9(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ศูนย์เอไอ

รหัสข่าว: C-221003037055(2 ต.ค. 65/07:36) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 18.42 Ad Value: 22,104 PRValue : 66,312 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11632
วันที่: จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
Section: First Section/หลากหลาย

หน้า: 9(ล่างขวา)

คอลัมน์: กระดานข่าว

รหัสข่าว: C-221003037058(2 ต.ค. 65/07:35) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 22.47 Ad Value: 26,964 PRValue : 80,892 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16276
วันที่: จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สมทบทุน

รหัสข่าว: C-221003038009(2 ต.ค. 65/06:53) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 19.22 Ad Value: 31,713 PRValue : 95,139 คลิป: สี่สี(x3)



(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=13&id=281&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dws7sYkaFv5c&stat=1)

วันอังคาร ที� 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / ข่าว Like สาระ (https://www.naewna.com/likesara)

สกู๊ปแนวหน้า : คิดให้ไกลกว่าหนี�‘กยศ.’ มอง‘สิทธิพื�นฐาน’ยังทัน
ยุค?
วันอาทิตย์ ที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 06.31 น.

Tag : สกู๊ปแนวหน้า (https://www.naewna.com/tags/สกู๊ปแนวหน้า)
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“218 ต่อ 109” เป�นคะแนนเสียงที� สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ลงมติผ่านกฎหมาย “กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเงินเพื�อการศึกษา (กยศ.)” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื�อวันที� 14 ก.ย. 2565 ซึ�งสาระ
สําคัญคือ “เลิกคิดดอกเบี�ยและค่าปรบั” ท่ามกลางความกังวลว่า “จะส่งผลกระทบกับกองทุนหรอืไม่?” ดัง
ที� ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. เป�ดเผยเมื�อวันที� 23 ก.ย. 2565 ว่า ในแต่ละป�กองทุนจะ
มีสภาพคล่องที�ได้รบัจากการชําระหนี�เงินกู้ ประมาณ 4 หมื�นล้านบาท ในจํานวนนี�เป�นอัตราดอกเบี�ยและ
เบี�ยปรบั ประมาณ 6 พันล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการกองทุนประมาณ 2 พันล้านบาทต่อ
ป�เมื�อไม่มีดอกเบี�ยและเบี�ยปรบั รายรบัส่วนนี�ก็จะหายไป

ในช่วงเวลาไล่เลี�ยกัน มีการจัดเสวนา (ออนไลน์) หัวข้อ “แบกหนี� กยศ. มารบัค่าแรงขั�นตํ�า เราจะแก้
ความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษาได้อย่างไร” โดย Equity Lab แล็บฯเสมอภาค รว่มกับ WAY Magazine
ซึ�ง ปวรนิทร ์พันธุ์ติเวชนักวชิาการติดตามประเมินผล ฝ�ายโครงการวิจัยระบบ สถาบันวิจัยเพื�อความ
เสมอภาคทางการศึกษา ชี�ป�ญหาของตัวกองทุน กยศ. ได้แก่ 1.การให้ผ่อนชําระแบบรายป� แต่กลุ่มเป�า
หมายเป�นผู้มีรายได้น้อย ความสามารถในการออมและใช้หนี�มีจํากัด และ 2.อัตราดอกเบี�ย หากผิดนัด
ชําระหนี�สินอัตราดอกเบี�ยจะสูงประมาณรอ้ยละ 18 ต่อป�

“ป�จจุบันลดเหลือรอ้ยละ 7.5 ต่อป� และช่วงโควิดที�ผ่านมาอัตราชั�วคราวลดเหลือรอ้ยละ 0.5 ต่อป�
และยังลดดอกเบี�ยอัตราปกติเหลือรอ้ยละ 0.1 ต่อป� ถึงแม้จะลดอัตราดอกเบี�ยลงมาแต่เวลาชําระหนี� กยศ.
ไม่ได้ตัดเงินต้นก่อน แต่หักค่าธรรมเนียมก่อนแล้วค่อยหักหักเงินต้น จึงทําให้เงินต้นยังไม่ลดลงแต่
ดอกเบี�ยยังยังเพิ�มขึ�น ซึ�งเป�นทําให้ป�ญหาหนี�สินทางการศึกษายังวนอยู่ที�เดิม” ปวรนิทร ์ระบุ

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ อาจารย์ประจําคณะอักษรศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงป�ญหา “ค่า
ครองชีพ”โดยสิ�งที�ทําให้ดํารงชีวติอยู่ได้มีเรื�องอาหาร ที�พักอาศัยการรกัษาพยาบาล การศึกษา เสื�อผ้า
การเดินทาง และการออม แต่ป�ญหาคือ “ในเรื�องการบรโิภค เพียงการจ่ายค่าเช่าที�พักในป�จจุบันก็ยังไม่
เพียงพอ จึงทําให้เงินออมไม่มีเช่นกัน” อีกทั�ง “คนคนหนึ�งไม่ได้ทํางานเพียงเพื�อหาเงินเลี�ยงตนเอง แต่
ต้องดูแลสมาชิกในครอบครวัด้วย” ซึ�งจากการสํารวจพบว่าแทบทุกครวัเรอืนจะมีสมาชิกที�พึ�งพิง เช่น คู่
สมรส บุพการ ีเป�นต้น

“การศึกษาเป�นสิทธิขั�นพื�นฐาน ไม่ใช่หนี�สินที�แบกรบัในวัยเรยีน ซึ�งการศึกษาเป�นสิทธิพื�นฐาน ไม่มี
เพียงแค่ภาครฐัส่งเสรมิการศึกษาภาคบังคับ ที�จัดให้ได้รบัโอกาสทางการศึกษาเสมอภาค แต่รฐัต้องให้
ความสําคัญต่อการจัดสรรทรพัยากรอย่างเป�นธรรม ซึ�งการรณรงค์ให้ยกเลิกหนี� กยศ. เหมือนการ
เป�นการจัดการป�ญหาความเหลื�อมลํ�าเชิงโครงสรา้งทางสังคมกันใหม่ เนื�องจาก กยศ. ไม่ได้ลดความ
เหลื�อมลํ�าของโอกาสทางการศึกษา แต่เป�นการสรา้งหนี�สินตั�งแต่วัยเรยีนและย้อนแย้งกับภาครฐัที�ส่ง
เสรมิพฤติกรรมการออม” อาจารย์กฤษฎา ให้ความเห็น

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เล่าว่า จากงาน
วจัิยที�ทําเกี�ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื�อการศึกษาทั�งของไทยและ 
ต่างประเทศ พบวา่ รายได้ของบัณฑิตที�จบปรญิญาตรไีม่ประสบความสําเรจ็ในตลาดแรงงาน ซึ�ง
หมายความวา่ แม้คนกลุ่มนี�มีงานทําจรงิแต่รายได้ใกล้เคียงค่าแรงขั�นตํ�าหรอืสูงกว่าเล็กน้อย จะเห็นได้ว่า
ช่วงแรกของชีวติอายุระหวา่ง 23-30 ป�ช่วงระหว่าง 7-8 ป�แรกในการทํางาน จ่ายหนี� กยศ. ไปประมาณ
4-5 ป� ทําให้เหลือค่าแรงไม่ต่างกับค่าแรงขั�นตํ�า โดย กยศ. ถูกออกแบบให้กับคนที�รายได้เฉลี�ยที�สูงกว่านี�

และเมื�อมองด้านมิติความเหลื�อมลํ�า“กลุ่มที�ต้องเรยีนมหาวิทยาลัยจําเป�นต้องกู้ กยศ. ฐานความรูเ้ดิม
ไม่เท่ากับกลุ่มคนที�อยู่ในเมืองและมีพื�นฐานทางเศรษฐกิจที�ดี ฉะนั�นโอกาสที�เรยีนจบแล้วประสบความ
สําเรจ็เท่ากับคนที�มีฐานะดีตํ�ามาก” อีกทั�งยังพบว่า คนจบ ม.6 ไม่ได้มีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ�นมากนัก แต่
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หลังจากมี กยศ. คนที�จบมหาวิทยาลัยมีอัตราการเพิ�มขึ�นมากกว่าคนจบ ม.6 ซึ�งหมายความว่าคนจบ ม.6
หันไปเรยีนมหาวทิยาลัยมากขึ�น ทั�งนี� แม้ กยศ. มีเจตนาที�ดีหากแต่มีข้อที�น่าเป�นห่วง เพราะเป�นกองทุน
เงินอุดหนุนแฝง (Implicit Subsidy)

“นาย A ยืมเงินนาย B 100 บาท โดยนาย B ให้นาย A ใช้คืน 100 บาท ในอีก 15 ป�ข้างหน้า ซึ�ง 100
บาท ในอีก 15 ป� จะมีมูลค่าเพิ�มขึ�น ทําให้ 100 บาท ที�นาย A จะต้องจ่ายในอนาคต แท้จรงิแล้วมีมูลค่า
เพียง 28-30 บาทของป�จจุบัน ส่วนอีก 70 กว่าบาทคือเงินอุดหนุนแฝง ซึ�งตามหลักของโครงสรา้งตลาด
แรงงานไทย รฐัควรให้เงินอุดหนุนแฝงไม่เกินรอ้ยละ 65 แต่ในความเป�นจรงิรฐักลับปล่อยให้มีเงิน
อุดหนุนแฝงถึงรอ้ยละ 72” อาจารย์เกียรติอนันต์ กล่าว

อาจารย์เกียรติอนันต์ อธิบายต่อไปว่า ในทางเศรษฐศาสตรมุ์มมองที�มีต่อบัณฑิตจบใหม่ คือ “การ
ลงทุนในทรพัยากรมนุษย์” หากจบการศึกษาและได้ทํางานก็จะเพิ�มรายได้ของครอบครวัและตนเองเรยีก
วา่ “ประโยชน์ส่วนบุคคล” แต่เมื�อมองในมุมของสังคมการจบการศึกษาก็จะช่วยลดอาชญากรรม การเป�น
พลเมืองที�ดีก็จะช่วยขับเคลื�อนสังคมในทางใดทางหนึ�ง สิ�งนี�เรยีกว่าประโยชน์ส่วนรวม ดังนั�น หากเรยีน
จบแล้วมีรายได้ในระดับสูงผลตอบแทนก็อาจมากพอที�จะชําระหนี�กู้ยืมทางการศึกษา

แต่หากมีรายได้ตํ�าผลตอบแทนทั�งหมดก็แทบจะเป�นศูนย์ ตามแนวคิด Consumption Premium
บัณฑิตจะต้องออมให้ได้อย่างน้อยรอ้ยละ 8 ของรายได้ เพื�อให้มีความสามารถชําระหนี�สิน ซึ�งหลักการ
ของการออกแบบกองทุนคือ “คนเป�นหนี�ได้แต่การชําระหนี�ต้องอ่อนโยนกับคนเป�นหนี�” ทั�งนี�“ในเบื�องต้น
ควรให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา แต่อาจไม่จําเป�นต้องเป�นการศึกษาแบบที�คุ้นเคยก็ได้” ซึ�งไม่ว่า
จะทําด้วยวธิีไหนก็ตาม อยากจะให้มองว่าเด็กแต่ละคนขาดอะไร แล้วพยายามเติมเต็มโอกาสตรงนั�นให้
เขาได้เข้าถึงศักยภาพนั�นด้วยตนเอง

“สําหรบัป�ญหาที�กําลังเกิดขึ�นนอกเหนือประเด็นการศึกษาคือค่าแรงไม่สัมพันธ์กับค่าครองชีพ สิ�งนี�
ส่งผลกระทบต่อเงินออมและส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี� ซึ�งแนวทางแก้ป�ญหามีอยู่ 2 กลไก ได้แก่
1.ยอมรบัวา่การออกแบบระบบพลาดและความเสียหายที�เกิดขึ�นรฐัต้องรบัผิดชอบ เพราะปล่อยให้
มหาวทิยาลัยเป�ดหลักสูตรมากมาย และ 2.สังคมต้องยอมรบัว่าโลกหลังจากนี�ไม่เหมือนเดิม ซึ�งไม่จําเป�น
ต้องเรยีนมหาวทิยาลัย บางคนเหมาะสมก็เรยีนต่อไป แต่คนที�ไม่ได้เรยีน ชีวิตก็ยังก้าวหน้าได้ เพราะหลัง
จากนี�ปรญิญาอาจไรค้วามหมาย

อาชีพอาจต้องเปลี�ยนทุก 5 ป� นอกจากนี�เรื�องของสิทธิขั�นพื�นฐานต้องปรบัตามยุค เมื�อก่อนสิทธิขั�น
พื�นฐานคือเรยีนจบ ม.3 ม.6 แต่ถามว่าแค่นั�นมันพอให้ชีวิตเขาดีไหมในโลกที�หมุนเรว็ขึ�นทุกวันสิทธิขั�นพื�น
ฐานต้องไปไกลกวา่นั�น คืออาจต้องมีสิทธิUpskill และ Reskill ด้วยการ Take Courses สั�นๆให้ตัวเอง
ไปตลาดแรงงานด้วยหรอืเปล่า มันอาจต้องมองไปถึงสิทธิขั�นพื�นฐานที�สะท้อนโลกป�จจุบันด้วย” อาจารย์
เกียรติอนันต์ ฝากทิ�งท้าย
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