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กลาวเปดการสัมมนาโดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง)
ทานผูม เี กียรติทกุ ทาน ผมรูส กึ ยินดีและเปนเกียรติอยางยิง่ ทีไ่ ดรบั เชิญเปนประธานกลาวเปดการประชุม
สัมมนาระดมความคิด เรื่องระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม Income Contingent Loan ในวันนี้ และยินดี
ที่จะไดรวมรับฟงบรรยายจากผูเ ชีย่ วชาญจากตางประเทศ
ผมขอถือโอกาสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กํ าลังจะหารือกันในบางประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด
การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา หรือระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหมอันเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษาโดยรวม ทั้งนี้ ในการปฏิรปู การศึกษาระดับอุดมศึกษานัน้ มีประเด็นสําคัญ ๆ ที่จะตองพิจารณา
ประเด็นแรกคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองสอดคลองกับความตองการของสังคมและของประเทศ
จึงจําเปนตองหาขอมูลเพื่อใหทราบวา ประเทศมีความตองการผลิตบุคลากรสาขาไหนมากนอยเพียงใด
แต ก็ ไ ม ไ ด ห มายความว าต องวางแผนแบบประเทศสั ง คมนิ ย มที่ เ คยทํ ากั น ในสมั ย ก อนที่ ต  อ งกํ าหนด
ความตองการใหชัดเจน เพียงแตเห็นวาควรมีการกํ าหนดกรอบทิศทางและแนวโนมความตองการกํ าลัง
คนในสาขาหลัก ๆ ทีส่ งั คมหรือประเทศตองการ
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ จํ าเปนที่จะตองรูวาคาใชจาย
ในการผลิตบัณฑิตแตละสาขาวามีตน ทุนคาใชจายเทาใด ซึง่ ทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั การจัดการศึกษาในหลาย
กรณีผจู ดั เองก็ไมทราบขอมูลดังกลาว โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐซึง่ มีการลงทุนสะสมมาเปนเวลานาน
อาจจะพอทราบคราว ๆ วาคาใชจา ยดําเนินการในการจัดการศึกษาเปนเทาใด แตไมทราบวาตนทุนคาใชจายที่
แทจริงเปนเทาใด ซึ่งในสวนของผูจัดการศึกษาอาจจะทราบไดไมยากวาคาใชจายในการผลิตบัณฑิตแตละ
สาขาเปนเงินเทาใด หากมีการศึกษาคนควาอยางจริงจัง แตที่สํ าคัญกวานั้นคือสังคม ผูปกครอง รวมทั้ง
ผูเ รี ย นไมทราบเลยวาที่ตนเองเขาเรียนจนจบออกมาเปนบัณฑิตนั้น สังคมไดจายคาใชจายในการศึกษา
ใหกับตนเองเทาใด ทําใหผเู รียน ผูเ กีย่ วของ ผูไ ดประโยชนจากการเขาเรียนจนจบมาเปนบัณฑิตไมทราบวา
ตนเองไดอาศัยประโยชนจากสังคมไปมากนอยเพียงใด ซึง่ จะมีผลตอเนือ่ งไปถึงทัศนคติ ความเขาใจ คุณคา
ของการศึกษา และภาระทีเ่ กิดขึน้ แกสงั คม ฯลฯ
จากแนวความคิ ดดังกลาวจึงนํ าไปสูการเปลี่ ยนวิ ธีการสนั บสนุนการจัดการศึกษาที่มุงตรงไปที่
สถานศึกษามาเปนการสนับสนุนผานผูเรียนโดยตรงใหมากขึ้น แลวใหผูเรียนเปนผูเลือกวาจะเขาเรียน
ในสถาบันใด สถาบัน/สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเขาเรียนก็ไดรบั เงินอุดหนุนจากรัฐผานผูเ รียน หรือทีม่ กั จะ
กลาวเสมอวา เปนวิธกี ารเปลีย่ นการอุดหนุนจาก Supply – Side Financing มาเปน Demand – Side Financing
และควรใหกลไกการอุดหนุนตามตัวผูเรียนไปเชื่ อมโยงกั บการผลิตบัณฑิ ตใหตรงกับความตองการของ
สังคมและประเทศดวย กลาวคือ เมือ่ รูว า ประเทศมีความตองการผลิตบัณฑิตในสาขาใดมากนอยเพียงใดแลว
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รัฐก็จะใหการอุดหนุนผานผูเรียนในสาขาวิชาเหลานั้น ผูเรียนก็นํ าเงินที่ไดรับการอุดหนุนไปจายใหแก
สถานศึกษา ซึ่งจําเปนตองมีการคํานวณวา แตละสถานศึกษาจะผลิตบัณฑิตสาขาใด จํานวนเทาใด และ
ตองมีคา ใชจา ยมากนอยเพียงใด
จากแนวความคิดขางตน รัฐตองบอกใหสังคมและผูเรียนรูวาตนทุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
เปนเทาใด และถาหากตองการจะพัฒนาประเทศอยางรวดเร็วจริงจังและยั่งยืน รัฐจํ าเปนตองลงทุนเพื่อ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการลงทุนมากขึน้ นัน้ ควรเปนการลงทุนรวมกันจากทัง้ สามฝายคือ
ฝายรัฐ ฝายผูจัดการศึกษาภาคเอกชน และฝายผูไดประโยชนโดยตรงจากการจัดการศึกษาคือผูเรียนและ
ผูป กครอง ซึ่งปจจุบันรัฐเปนผูล งทุนเพือ่ การศึกษาเปนสวนใหญ การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมลงทุน
ใหมากขึ้นนั้น รัฐตองสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาจัดการศึกษาแขงขันกับภาครัฐได ภายใตกรอบแนวคิด
ดังกลาวนี้ รัฐตองไมกําหนดกฎ ระเบียบและกติกาที่ทํ าใหภาคเอกชนขาดความกระตือรือรน หรือทําให
ภาคเอกชนไมสามารถจัดการศึกษาแขงกับรัฐได รัฐตองมองบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาวา
เปนผูรวมลงทุนจัดการศึกษาของประเทศ และสงเสริมใหภาคเอกชนทีส่ ามารถจัดการศึกษาไดเปนอยางดี
มารวมลงทุนจัดการศึกษามากขึน้ เพื่อระดมทรัพยากรมาใชสาหรั
ํ บการศึกษาใหมากขึน้ ไมวา จะเปนทรัพยากร
ดานสติปญ
 ญา ความเชีย่ วชาญและความชํานาญในการจัดการศึกษา ไมไดหมายถึงเฉพาะเงินเพียงอยางเดียว
การที่จะทําใหเปนเชนทีก่ ลาวมานีไ้ ด กฎ ระเบียบ กติกา ตองเอือ้ ใหเกิดการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
อาทิ การจัดสรรเงินอุดหนุนผานผูเ รียน เพือ่ ใหผเู รียนสามารถนําไปใชกบั สถานศึกษาเอกชนไดดว ย สถานศึกษา
เอกชนก็จะไดประโยชน แมวาจะทําใหรัฐตองจายมากขึ้นก็มิไดเปนประเด็นสํ าคัญ ขึ้นอยูกับสถานะทาง
การคลังของรัฐวาจะมีศกั ยภาพในการใชจายเพื่อการศึกษามากนอยเพียงใด เมือ่ เปรียบเทียบกับการใชจา ย
ในดานอืน่ ๆ และรัฐจะยอมลดการใชจา ยในดานอืน่ ๆ (โดยเชิงเปรียบเทียบ) เพือ่ นํามาใชในดานการศึกษา
มากขึ้นหรือไม
สําหรับผูมีสวนรวมในกลุมที่ 3 คือผูเ รียนนั้น พบวาผูเ รียนในสถานศึกษาของรัฐนอกจากจะรับภาระ
คาใชจายเพียงเล็กนอยแลว ยังไมรูวาตนเองจายนอยกวาตนทุนคาใชจายจริงซึ่งรัฐจายใหกบั สถานศึกษา
การที่รัฐอุดหนุนในลักษณะนี้ โดยไมใหสังคมไดมีสวนรับรูเทาที่ควร ทําใหรัฐอุดหนุนผูเ รียนยากจนไดนอ ย
กวาทีค่ วรจะเปน ซึ่งโดยหลักการแลวคนที่มีฐานะและสามารถรับภาระคาใชจายไดควรจะใหจายมากขึ้น
เพื่อที่รัฐจะไดมุงมาชวยคนดอยฐานะหรือยากจนใหไดรับโอกาสทางการศึกษาทีท่ ดั เทียมกันมากขึน้
โดยภาพรวมแลวทั้งสามฝายคื อ รัฐ ภาคเอกชน และผูเรียน ควรจะเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหมากขึ้ น หากแนวคิ ดดังกลาวเปนที่ ยอมรับและสามารถพัฒนาตอไปได กลไกหรือระบบ
ที่พฒ
ั นาขึน้ ควรจะดูแลกลุม คนยากจนไดเปนอยางดีมากขึน้ ซึ่งเปนแนวนโยบายที่เปนไปในทิศทางเดียวกั บ
ที่กํ าหนดในรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปการศึกษาที่กํ าลังดํ าเนินการขณะนี้ ทั้งนี้ แนวคิดในการอุดหนุน
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การจัดการศึกษาทีใ่ หความสําคัญกับกลุม ผูเ รียนทีม่ คี วามแตกตางกัน โดยเฉพาะคนยากจนนัน้ มิไดแปลกแยก
จากสิง่ ทีก่ ารปฏิรปู การศึกษากําลังคิดกัน เพียงแตวา กรอบระบบทีค่ ดิ กันอยูใ นการปฏิรูปการศึกษาทีผ่ า นมา
อาจจะเนนการกระจายอยางทัว่ ถึงและไปเขาใจวาการกระจายใหทวั่ ถึงคือการไดชว ยคนจน แตเทาทีท่ ากั
ํ นมา
พบวา ความพยายามที่จะเนนการชวยอยางทั่วถึงกลับกลายเปนการชวยคนจนไดนอยกวาที่ควรจะเปน
และเปนระบบที่เอาทรัพยากรที่มีอยูอยางจํ ากัดไปจัดสรรใหกับผูเรียนอยางทั่วถึงเทากัน โดยคิดวาการให
การอุดหนุนที่เทากันคือความยุติธรรม แตความจริงแลวการใหการอุดหนุนที่เทากันกลับกลายเปนความ
ไมยตุ ธิ รรม เพราะทําใหรฐั ชวยคนยากจนไดนอ ยลง หลักการดังกลาวนีอ้ ยากจะฝากไวใหทา นทัง้ หลายชวยกันคิด
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึง่ คือ จะมีเครื่องมือ/กลไกใดในการใหการศึกษากับผูเ รียน ซึ่งวิธีการ
ใหการอุดหนุนผานผูเ รียนก็เปนวิธกี ารหนึง่ ในการชวยเหลือผูเ รียนทีย่ ากจน หรือจะใหเปนทุนใหเปลาก็เปนอีก
วิธกี ารหนึ่ง สวนวิธกี ารชวยเหลือคนที่มฐี านะปานกลางอาจจะชวยโดยการใหเงินกู ยมื เมื่อเรียนจบมีงานทํา
และมีรายไดจงึ จะชําระหนีค้ นื สําหรับคนทีม่ ฐี านะรํารวยอาจจะให
่
การชวยเหลือเพียงเล็กนอย และใหผูเรียน
เปนผูร บั ภาระคาใชจา ย
การใหเงินกูย มื เพือ่ การศึกษากับผูเ รียน ซึง่ เมือ่ เรียนจบมีงานทําและมีรายไดถงึ เกณฑทตี่ อ งชําระหนี้
เงินกู จึงจะเริม่ ชําระหนีเ้ งินกูน นั้ เปนแนวคิดที่สอดคลองกับประเด็นทีก่ ลาวมาขางตนในเรือ่ งการเปลีย่ นทัศนคติ
ของผูเ รียนหรือผูท ่ีไดรบั ประโยชนจากการศึกษาโดยตรง โดยผูเรียนควรมีทัศนคติและคานิยมของการเรียน
ในระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือทัศนคติที่วาการไดรับบริการการศึกษาของผูเรียนแตละคนนั้น
ไดสรางภาระทีเ่ กิดขึน้ กับสังคมสวนรวม เมือ่ ผูเ รียนเรียนจบก็ควรตอบแทนสังคมโดยการทํางานและนํารายได
มาชดใชคนื หรือทัศนคติท่ีใหผเู รียนเรียนไปทํางานไป หรือเรียนจบแลวไปทํางาน เพื่อนํารายไดมาชําระคืน
สังคมจากการที่รัฐใหเงินอุดหนุนการศึกษากับผูเรียน ซึ่งเปนทัศนคติท่ีดีกวาที่เปนอยูในปจจุบนั ทีส่ ง เสริม
ใหคนเรียนฟรี เพราะฉะนัน้ แนวความคิดทีใ่ หทํางานมาใชคนื จึงเปนการสงเสริมใหคนมีโอกาสใกลเคียงกัน
มากขึ้นดวย เพราะเปนการยืมเงินของสังคมมาใชแลวชํ าระคืนในภายหนา ซึ่งแตเดิมผูเรียนมีทัศนคติ
รั งเกียจการทํางานในขณะเรียน และรังเกียจการกูยืมเงินและตองทํางานชดใชในอนาคต จึงจําเปนตองปรับ
ทัศนคติใหมใหถกู ตอง
หากดําเนินการตามแนวทางทีก่ ลาวมานี้ แนวความคิดในการชวยเหลือผูเ รียนทีย่ ากจนทัง้ ในรูปของ
เงินกูที่ตองชําระคืนเมื่อมีรายได และในรูปของทุนใหเปลาก็จะมีความเปนไปไดมากขึ้นและสามารถให
ความชวยเหลือคนยากจนไดมากขึน้ กวาทีเ่ ปนอยูเ ดิม ทีส่ าคั
ํ ญคือจากแนวความคิดในลักษณะดังกลาวจําเปน
ตองมีการทําความเขาใจในวงกวางพอสมควร แตทผ่ี า นมาอาจจะมีการดําเนินการในลักษณะของการหารือ
ในวงแคบ ๆ ในกลุมผูเชี่ยวชาญทีต่ อ งศึกษาอยางจริงจังเพือ่ ใหขอ สรุปทีต่ รงกันกอนการขยายผลการศึกษา
ในวงกวาง เพือ่ ทําความเขาใจใหตรงกัน ไมสรางความโกลาหล ความสับสนหรือไขวเขวจนกลายเปนเรื่องเขาใจ
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ผิดวา สิ่งที่กําลังดําเนินการมาทัง้ หมดเปนเรือ่ งของการขึน้ คาเลาเรียน ซึ่งมิใชเปนประเด็นหลักและอาจจะ
ทําใหขอเสนอไมบังเกิดผลสําเร็จ
หลังจากที่กลุมผูเชี่ยวชาญไดทํ าการศึกษามาพอสมควร จึงไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
ซึง่ รัฐบาลไดรบั เกียรติจาก Professor Bruce Chapman มาบรรยายและแลกเปลีย่ นประสบการณ จากบทเรียน
ของประเทศตาง ๆ ทีน่ ําระบบการเงินอุดมศึกษาแบบใหมมาใช และเปนชวงเวลาทีจ่ ะตองขยายความคิด
เหลานีอ้ อกไป เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสรางความเขาใจใหชดั เจนตรงกันทุกฝาย เนือ่ งจาก
เรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งใหญและเปนเรือ่ งทีเ่ ปนประโยชนมากตอการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะตองเชื่องโยงกับ
การพัฒนาประเทศทีจ่ ะตองดําเนินการใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืนตอไป จึงขอฝากประเด็นใหชว ยกันคิดวา
ถาจะใหระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหมนเ้ี ปนกลไก/เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับนโยบายของรัฐ จะมีทางเลือกใหฝา ยนโยบายสามารถตัดสินใจหรือกํ าหนดนโยบายในการชวยเหลือคน
ยากจนไดมากนอยเพียงใด ซึ่งโดยกรอบนโยบายและทิศทางของรัฐบาลนี้ยํ้ าอยูเสมอวา ตองการชวยคน
ยากจนมากขึ้น ดังนั้น คงตองพิจารณาวาจะนํ าเครื่องมือนี้มาใชใหเกิดประสิทธิภาพไดอยางไร เครื่องมือ
ดังกลาวจะสามารถสนองตอบวัตถุประสงคบางประการทีไ่ ดกลาวไปหรือไม เพียงใด มีสว นชวยสงเสริมให
เอกชนเขามามีสว นรวมจัดการศึกษามากขึน้ และมีคณ
ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ หรือไม และการจัดการศึกษาสามารถให
ผลผลิตออกมาตรงกับความตองการของสังคมและประเทศมากขึ้นหรือไม
ประเด็นสุดทายทีอ่ ยากจะเนนคือ เวลากลาวถึงประเด็นความตองการของประเทศจะตองคิดถึงมิติ
ทางสังคมควบคูก นั ไป ซึ่งรัฐบาลมิไดมองเฉพาะเรื่องการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกร
แพทย หรือดาน Biotech, Nanotech เทานัน้ คงตองมองในมิติของสังคมดวย ซึ่งบางเรื่องหลายทานอาจจะ
รูส กึ วาถูกทอดทิง้ หรือถูกละเลย เชน ความเขาใจในวัฒนธรรม ศิลป วรรณคดี ความเชือ่ ทัศนคติและคานิยม
ของชนเผาตาง ๆ ของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบาน เพราะเปนไปไมไดที่การพัฒนาประเทศ
จะพัฒนาเฉพาะวิทยาศาสตรเทคโนโลยี โดยทอดทิ้งศิลป วรรณคดี และวัฒนธรรมของชาติตัวเองและ
ของประเทศเพื่อนบาน ดังจะเห็นไดจากกรณีของสถานทู ตไทยในกัมพูชาเกีย่ วกับความไมเขาใจตอกัน
ผมจึงใชคําวา “ความตองการของสังคมและประเทศ” อยูเสมอ มิฉะนั้นทานที่ทํางานดานสังคมจะทวงวา
ลืมพวกเขาไป ในการคิดเรื่องนี้คงตองนํ าโจทยเรื่องความตองการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนซึ่งมี
หลายมิติเขามารวมดวยกัน ซึ่งตอไปขางหนาจะตองมีคณะกรรมการที่ทํ าหนาที่พิจารณากํ าหนดเกณฑ
การจัดสรรทรัพยากรระดับอุดมศึกษา อันเปนขอเสนอหนึง่ ของคณะทํางานที่ไดมกี ารศึกษาในเรือ่ งนี้ ผมจึง
ฝากใหทกุ ทานในทีน่ ช้ี ว ยคิดตอในลักษณะทีเ่ ชือ่ มโยงหลาย ๆ เรือ่ งเขาดวยกัน เพือ่ ใหเห็นภาพรวมของทัง้ ระบบ
แตประเด็นที่ จ ะรับฟงและรวมกันคิดในวันนี้ เปนเพียงเครื่องมือหนึ่งเพื่อใหการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
ทั้ งระบบสามารถดําเนินไปได
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บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเรื่อง “ระบบการเงิน
อุดมศึกษาแนวใหม : Income Contingent Loan” และขอความกรุณาทุกทานไดรวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นพรอมใหขอ เสนอแนะ เพือ่ เปนแนวทางในการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา หวังวาการประชุม
ครั้งนี้จะบรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณทต่ี ง้ั ไวทกุ ประการ ขอบคุณครับ
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กลาวแนะนําวิทยากรโดย ศาสตราจารย ดร.เมธี ครองแกว
ทานผูม เี กียรติทกุ ทานในที่ประชุมนี้ ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดเขามามีสวนรวมในการประชุม
สัมมนาวันนี้ และรูส กึ เปนเกียรติทจี่ ะไดเปนผูแ นะนําวิทยากรชาวออสเตรเลียทานนี้ Professor Bruce Chapman
สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ทางดานเศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
ออสเตรเลีย และไดศกึ ษาตอจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเยล มลรัฐคอนเนตทิคตั ซึง่ เปนมหาวิทยาลัย
ชัน้ นําของสหรัฐอเมริกา หลังจากสําเร็จการศึกษาทานไดทางานอยู
ํ
ท มี่ หาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย ปจจุบนั
ทานดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตรที่สถาบั นวิจัยดานสั งคมศาสตรของมหาวิทยาลั ย
แหงชาติออสเตรเลีย
ความเชี่ยวชาญหรือความเกี่ยวของของศาสตราจารย Bruce Chapman ในเรื่องนี้น้ันเปนเรื่องที่
คงตองเลาขานกันอีกนาน เนื่องจากโดยสวนตัวของผมเองในฐานะที่เปนนักเศรษฐศาสตรดวยกันนั ้น ผม
ใหความสนใจเรือ่ งการบริหารการเงินอุดมศึกษามาเปนเวลานาน สมัยทีเ่ รียนไดพยายามศึกษาวิธกี ารบริหาร
การเงินจากนักวิชาการชัน้ นํา อาทิ Milton Friedman เปนตน เพือ่ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทอี่ ยูเ บือ้ งหลังแนวคิด
ที่นักวิชาการเหลานัน้ เสนอ เพื่อนํามาประยุกตใชกับบริบทของประเทศไทยวาจะมีความเหมาะสมและเปน
ไปไดหรือไม แตยังไมประสบความสํ าเร็จ เนื่องจากเห็นวายังไมเปนระบบที่ดีที่สุด จนกระทั่งเมือ่ ป 1990
ขณะทีเ่ ปนอาจารยทมี่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมลาราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเพือ่ ไปทําวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัย
แหงชาติออสเตรเลีย
ในป 1990 ผมไดพบวา ประเทศออสเตรเลียไดเปลีย่ นระบบการเงินอุดมศึกษาจากระบบแบบใหเปลา
ทัง้ หมดมาเปนระบบ Income Contingent Loan : ICL และผูท ค่ี ดิ ระบบนีข้ น้ึ มาในป 1989 คือ ศาสตราจารย
Bruce Chapman ทุกทานในทีน่ ี้ทราบหรือไมวา ความสําเร็จของการคิดวิธกี ารดังกลาวนี้ ทําใหศาสตราจารย
Bruce Chapman ไดรับเลือกใหเปนบุคคลที่มีความสํ าคัญและมีอิทธิพลที่สุดของประเทศออสเตรเลีย
50 คนแรกในปน้ัน ซึ่งนับวาเปนเกียรติอยางยิ่งทีเดียว แตความสํ าเร็จของทานนั้นคงจะเกิดขึ้นไมได
หากไมไดรบั การสนับสนุนทางการเมืองจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียในขณะนั้น ซึง่ ผมอยากยํ้าให
ทานรองนายกรัฐมนตรีไดเห็นถึงความเชือ่ มโยงในการนําระบบ ICL มาใชกบั ประเทศไทย
ศาสตราจารย Bruce Chapman เปนนักวิชาการ เปนผูท่ีพยายามศึกษาคนควาเพือ่ หาวิธกี ารทีจ่ ะ
เปนประโยชนที่สุด แตหากนักการเมืองไมสนับสนุนอยางจริงจังก็จะเกิดขึน้ ไดยากมาก แตบงั เอิญรัฐบาลโดย
พรรคแรงงานของออสเตรเลียในขณะนัน้ ทัง้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วของกับการศึกษาใหการสนับสนุน
แนวความคิดของศาสตราจารย Bruce Chapman และพยายามผลักดันใหเกิดการยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ดังกลาว จึงไดเกิดระบบ ICL ขึน้ ในประเทศออสเตรเลีย
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ผมไดเห็นการดําเนินงานของระบบ ICL ตัง้ แตเริม่ แรกคือป 1990 และไดพยายามหาทางเขาไปรูจ กั
กับศาสตราจารย Bruce Chapman เพือ่ เรียนรูเ กีย่ วกับหลักการ แนวคิด และกระบวนการของระบบ ICL
วาจะสามารถนํ ามาใชกับประเทศไทยไดหรือไม ผมรอจนกระทั่งผมทํ างานครบ 4 ป กอนจะกลับผมได
พยายามหาโอกาสไปขอพบทานอาจารย ซึง่ ในขณะนัน้ ทานทําหนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษาของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
ผมจึงโทรศัพทนัดหมายเวลาในการขอเขาพบ ซึง่ ทานอาจารยกก็ รุณามากทัง้ ทีไ่ มเคยรูจ กั กันมากอน และได
นัดหมายใหผมไปพบทีท่ ําเนียบรัฐบาล
หลังจากที่ผมกลับมาแลว ผมไดพยายามเผยแพรแนวความคิดดังกลาวในการประชุมสัมมมนา
วิชาการตาง ๆ เปนเวลาหลายปติดตอกัน อาทิ ที่ประชุมอธิการบดี เปนตน แมวาจะไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร แตอยางนอยก็เปนแนวคิดทีม่ ีการรับทราบกันในหมูน กั วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา จนกระทั่ง
เมือ่ ตนปน้ี ทานรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในขณะนัน้ ได
เขามาดูแลงานการปฏิรปู การศึกษา ซึง่ ทานไดใหความสนใจเปนอยางมาก และไดเชิญใหผมเขามามีสวนรวม
ในการปฏิรูปการศึกษาในสวนทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรเพือ่ การศึกษาดวย ซึ่งผมก็ตอบรับดวยความยินดี โดยมี
การตัง้ คณะทํางานซึง่ มีเจาหนาทีจ่ ากสภาการศึกษาเปนฝายเลขานุการ และสภาการศึกษาก็ใหการสนับสนุน
ทั้งดานการเงินและวิชาการ เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม Income Contingent
Loan ซึ่ งผมไดเชิญเพื่อนรวมงาน 2 ทานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คื อผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุ จิตรา ชํานิวทิ ยกรณ และ ดร.ประสพโชค มัง่ สวัสดิ์ มารวมงานศึกษาวิจยั ดังกลาว และจะเปนผูนาเสนอ
ํ
ผลการวิจยั ตอจากศาสตราจารย Bruce Chapman โดยคณะทํางานไดไปทดสอบผลงานที่ออสเตรเลียเมื่อ
สัปดาหที่ผานมานี้ แตที่สําคัญที่สุดคือ ผมเห็นวาชวงนี้เปนโอกาสทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เนือ่ งจากศาสตราจารย
Bruce Chapman กําลังอยูใ นชวงเดินทางไปนําเสนอแนวทางความคิดดังกลาวกับประเทศตาง ๆ หลายแหง
ก อนที่จะมานํ าเสนอความคิดนีใ้ นประเทศไทย อาทิ ประเทศโคลัมเบีย เม็กซิโก และเยอรมัน ประเทศ
ทีน่ า สนใจมากคือ ประเทศเยอรมันซึง่ เปนประเทศเดียวในยุโรปขณะนีท้ ยี่ งั ใชระบบเกาอยู คือรัฐบาลอุดหนุน
การศึกษาอุดมศึกษาทัง้ หมด และกําลังปวดหัวมากเพราะไมมเี งิน ซึง่ ทานอาจารยไดใหคาแนะนํ
ํ
าถึงการดําเนินการ
ขางหนาวาควรทําอยางไรตอไป
ผมคิดวาเปนโชคดีสํ าหรับประเทศไทยมากที่สามารถเชิญผูเชี่ยวชาญระดับโลกซึ่งเปนผูคิ ดคน
ระบบ ICL มาบรรยายใหกบั ทุกทานในทีป่ ระชุมนี้ ถือวาเปนคุณปู การอยางยิง่ อยางนอยทีส่ ดุ ผมงรูส กึ ดีใจมาก
ที่สามารถเชิญทานอาจารยมาในวันนี้ไดครับ ผมขอถือโอกาสนี้เชิญศาสตราจารย Bruce Chapman ได
นํ าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ Income Contingent Loan ในฐานะผูคิดคนระบบดังกลาวเมื่อสิบกวาป
ที่แลว และไดมีการนําไปใชในประเทศตาง ๆ โดยทานอาจารยจะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
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การนําเสนอเรื่อง Income Related Loan : IRL โดย Professor Bruce Chapman
ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง) ที่กลาวนํ าในเรื่องนี้
และขอขอบคุณทานทั้งหลายที่อยูในหองสัมมนานี้ ขาพเจาอยากจะกลาวถึงบทบาทของศาสตราจารย
ดร. เมธี ครองแกว ในเรื่องนี้เปนพิเศษ เนื่องจาก ดร.เมธี ครองแกว และขาพเจาตางก็มีความสนใจเรื่องนี้
เชนเดียวกัน
เมือ่ นานมาแลว ในขณะทีข่ า พเจายังเปนนักศึกษาปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัย Australian National
University มีนักศึกษาที่เฉลียวฉลาดทีส่ ดุ 2 คน มาจากประเทศไทย ขาพเจาจึงนึกอยากจะมาเยือนประเทศ
ของพวกเขาเสมอมา พวกเขาเปนเพือ่ นสนิทของขาพเจา แตครัง้ นีเ้ ปนครัง้ แรกทีข่ า พเจามาประเทศไทย สิง่ หนึง่
ทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ซึง่ ผูม าเยือนประเทศใดก็ตามจะตองทราบคือ คุณจะไมทราบอะไรเกีย่ วกับประเทศนัน้ ๆ มากนัก
แมวา 2 วันที่ผานมานี้จะเปนชวงเวลาที่นาสนใจและนายินดีสําหรับขาพเจาก็ตาม
ดังนั้น หนาทีข่ องขาพเจาจึงไมใชการบอกทานทัง้ หลายวานโยบายใดดีทส่ี ุ ดสําหรับประเทศไทย แต
เปนการอธิบายถึงแนวคิดทีค่ อ นขางใหมในดานการใหเงินอุดหนุนนัก เรียนที่รูจักกันในนามของเงินกูที่ชําระคืน
เมือ่ มีรายได (Income-Related Loans : IRL) เพราะเหตุใดขาพเจาจึงกลาววาเรื่องนี้เปนเรื่องใหม ขาพเจา
ไดยนิ ดร.เมธี ครองแกว พูดวาเรือ่ งของเงินกูท เี่ ชือ่ มโยงกับรายไดนนั้ ปรากฏอยูใ นงานเขียนดานเศรษฐศาสตร
มานานแลว ในเชิงทฤษฎีแนวคิดนี้มีมาประมาณ 50 ปแลว แตเพิ่งจะทําไดจริงราว 15 ป ทีผ่ า นมานีเ้ อง
ประเทศออสเตรเลียทํ าเรื่องนี้ไดสํ าเร็จในป 2532 และดวยเหตุที่ขาพเจารูจักออสเตรเลียเปนอยางดี
(อยางนอยก็รูจักดีกวาประเทศไทย) ขาพเจาจึงขออธิบายวาระบบดังกลาวสามารถดํ าเนินการไดอยางไร
ในออสเตรเลีย อยางไรก็ดี ประเด็นเกี่ยวกับเงินกู IRL มิใชเปนเรื่องของออสเตรเลียเพียงประเทศเดียว
แตเปนเรื่องทีแ่ ผขยายไปอยางกวางขวางในระดับนานาชาติแลว
ปจจุบัน มี 6 - 7 ประเทศที่เริ่มสนใจแนวคิดนี้และบางประเทศก็กํ าลังจะเปลี่ยนจากการให
เงินอุดหนุนแบบปกติมาเปนระบบเงินกูที่เชื่อมโยงกับรายได สวนบางประเทศก็สนใจแตยังไมไดลงมือปฏิรูป
ตามแนวคิดนี้ เรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับแนวคิดนี้คือจํ าเปนตองอาศัยความสัมพันธกับระบบบริหารและ
ระบบราชการจึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งขาพเจาจะอธิบายใหทกุ ทานทราบในลําดับตอไป
เคาโครงในการบรรยายของขาพเจา ประกอบดวย
ประเด็นแรก : ความทาทายในระดับนานาชาติ ปญหาหลายประการของการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเปนปญหารวมกันของนานาประเทศ ขาพเจาเดินทางไปประเทศตาง ๆ ในชวงหลายสัปดาห
ที่ผานมาและอี กมากมายหลายประเทศในชวงสิบปนี้ และสิ่งที่นาประหลาดใจคือแตละประเทศมีปญหา
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คลายคลึงกัน ขาพเจาจะอธิบายถึงความคลายคลึงกันนี้และใหทานหาขอสรุปสํ าหรับประเทศไทย สวน
ขาพเจาเองเขาใจวาระบบวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของแตละประเทศตางก็เผชิญกับปญหาและความทาทาย
ในลักษณะเดียวกับประเทศอืน่ ๆ เชนเดียวกัน
ประเด็นที่ 2 : ตนทุนและผลประโยชนของนักศึกษา เปนประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร ซึ่งขาพเจาเห็นวาเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่จะทําความเขาใจวานักเศรษฐศาสตรมองกระบวนการ
ที่เ กี่ ยวเนื่องกับการศึกษาระดั บอุดมศึกษาอยางไร ข า พเจ า จะกล า วถึ ง เรื่ อ งต น ทุ น และผลประโยชน
ในมุ มมองของนักเรียนนักศึกษา เหตุผลหลักที่ขาพเจาจะพูดเรื่องนี้ทั้ง 2 ดาน เพือ่ ทีจ่ ะอธิบายแนวคิดเรือ่ ง
การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย ทัง้ จากมุมมองของนักเรียน นักศึกษา และมุมมองของรัฐบาลทีใ่ หเงินอุดหนุน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประเด็นที่ 3 : กองทุนเงินกูย มื เพือ่ การศึกษา : ความจําเปนทีร่ ฐั ตองแทรกแซง เปนการสนทนา
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเงินกู เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาหากปลอยเรื่องการใหเงินอุดหนุนการศึ กษาระดับ
อุดมศึกษาเปนไปตามกลไกตลาดก็จะไมไดผลลัพธที่พึงประสงค ถาไมมีการแทรกแซงของรัฐในการให
เงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สิ่งที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือประชาชนที่ยากจนไมมีโอกาส
เขาถึงระบบอุดมศึกษา ขาพเจาจะชี้ใหเห็นวาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น พรอมทั้งอธิบายใหทราบถึงเหตุผล
ความจําเปนที่จะตองมีระบบเงินกูเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อใหมีนักเรียน นักศึกษา จากสังคม
ระดับชัน้ ตาง ๆ อยางเหมาะสม
ประเด็นที่ 4 : เพราะเหตุใดเงินกูยืมของภาคเอกชนที่รัฐคํ้าประกันจึงไมเพียงพอ ขาพเจา
จะอธิบายวา เพราะเหตุใดการใหเงินกูท ร่ี ฐั คํ้าประกันหรือเงินกูจ ากสํานักงานเงินกูยมื เพื่อการศึกษาสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา จึงไมเพียงพอที่จะชวยใหนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะกลุม ทีย่ ากจนไดเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในระดับทีเ่ หมาะสม
ประเด็นที่ 5 : ตนทุนและผลประโยชนของเงินกูที่ชํ าระคืนเมื่อมีรายได (IRL) กอนทีจ่ ะ
กลาวถึงประเด็นอื่น ๆ ขาพเจาขออธิบายวา เงินกูที่ชําระคืนเมือ่ มีรายได (IRL) คืออะไร มีทม่ี าแตกตางจาก
เงิ นกูของคนสวนใหญที่กูเงินเพื่อซื้อบานอยางไร สํ าหรับเงินกูทั่วไปนั้นพั น ธะของผู  กู  จ ะเกิ ด ขึ้ น อย า ง
สมํ่ าเสมอภายในระยะเวลาที่กํ าหนด สวน IRL นั้น นักเรียน นักศึกษาจะตองจายคืนเงินกูโดยขึ้นอยูกับ
สถานะทางการเงินของแตละบุคคล ดังนัน้ หากนักเรียนนักศึกษาจบการศึกษาเปนบัณฑิตและประสบกับ
ชวงเวลาทีอ่ บั โชค เชน ตกงาน หรือหางานดี ๆ ไมได ซึง่ ทําใหรายไดคอ นขางตํ่าในชวงเวลานัน้ ๆ พวกเขาก็ยงั
ไมตอ งชําระคืนเงินกู ในขณะทีก่ ารชําระคืนเงินกูท ว่ั ไปจะแตกตางกันมาก เนือ่ งจากธนาคารยอมตองการให
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ชําระคืนโดยไมคํานึงถึงสถานการณขา งตน จึงอาจกลาวไดวา เงื่อนไขหลักของ IRL คือความสามารถ
ในการชําระคืนของแตละบุคคลและการไมกําหนดระยะเวลาชําระคืน
ประเด็นที่ 6 : กรณีศกึ ษา IRL ของประเทศออสเตรเลีย ซึง่ เรียกวาโครงการเพือ่ การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา หรือ HECS ซึง่ เริม่ ดําเนินการตัง้ แตป 2532 และไดมกี ารปรับปรุงรูปแบบมาตลอดระยะเวลา 14 ป
ที่ผานมา อยางไรก็ดี หลักการสําคัญยังคงเดิมนัน่ คือ ใหนกั ศึกษาจายคาเลาเรียนของตนเองโดยชําระคืน
เมื่อมีรายไดในอนาคต (สําหรับเงินคาใชจายอื่น ๆ นอกเหนือจากคาเลาเรียนก็ใชหลักการเดียวกันนี้ได )
ในขณะที่ มี ก ารร า งโครงการนี้ คณะบุ ค คลที่ ร  ว มกั น ร า งโครงการจะได รั บ การทั ก ท วงจากสรรพากร
ของออสเตรเลียวา เปนเรื่องที่เปนไปไมไดและไมมีทางเปนไปได ไมมีประเทศใดทําไดและไมควรจะคิดถึง
อยางไรก็ดี ในขณะนีถ้ อื ไดวา ระบบเงินกู IRL เปนการปฏิรปู เชิงนโยบายทีบ่ ริหารจัดการไดงา ยและประสบ
ความสําเร็จมากทีส่ ดุ ของออสเตรเลีย
ประเทศอื่น ๆ ก็มโี ครงการในลักษณะเดียวกันนีเ้ ชนเดียวกัน ทั้งในนิวชีแลนด แอฟริกาใต ชิลี
และสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี ขาพเจาไมแนะนําโครงการเหลานัน้ เพราะมีความซับซอนมาก เมือ่ เร็ว ๆ นี้
สหราชอาณาจักรก็มโี ครงการเงินกู IRL ขาพเจาจะกลาวถึงประสบการณของประเทศตาง ๆ ทั้งที่ประสบ
ความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จกับระบบเงินกู IRL ประเทศที่ไมประสบความสําเร็จแมวาจะไดรับ
การสนับสนุนจากธนาคารโลกและสถาบันอืน่ ๆ ไดแก เอธิโอเปย รวันดา และปาปวนิวกินี นอกจากนี้
ขาพเจายังไดเดินทางไปเยือนประเทศโคลัมเบีย เยอรมัน และเม็กซิโก ดวยความสนใจเรื่องเงินกู IRL
เหตุผลหนึ่งที่ขาพเจากลาวถึงหลาย ๆ ประเทศขางตนก็เพือ่ โยงมาสูป ระเด็นตอไป
ประเด็นที่ 7 : ความสํ าคั ญ ของการจัดเก็บเงินกู หากโครงสรางการบริ หารไมเอื้ ออํ านวย
ก็คงไมมีประโยชนทจ่ี ะคิดถึงการปฏิรปู เชิงนโยบาย ในบางประเทศทีข่ า พเจารูจ กั เชน เอธิโอเปยและรวันดา
เปนเรือ่ งยากมากทีจ่ ะคิดวาการปฏิรูปในลักษณะนี้จะสัมฤทธิ์ผล
เมื่อมีการกลาวถึงเงื่อนไขสํ าคัญของการจัดเก็บเงินกูซึ่งเปนสวนหนึ่งของประเด็นการสนทนานั้น
ในเรือ่ งการใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองชีใ้ หเห็นวา จะตองมีระบบเงินกูร ะบบใดระบบหนึ่ ง
เพื่อใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา อยางไรก็ดี เงินกูจากธนาคารมีคาบริหารในการจัดเก็บสูง
ดังนัน้ การสนทนาครัง้ นีจ้ ะกลาวถึงอุปสรรคในการจัดเก็บเงินกู IRL โดยเปรียบเทียบกับการจัดเก็บเงินกูจ าก
ธนาคาร
ประเด็นที่ 8 : ประสบการณในระดับนานาชาติ ขาพเจาจะกลาวถึงเงินกู IRL ในแงของ
ความเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ

11
ประเด็นที่ 9 : บทสรุป เรื่องหนึ่งที่จะตองกลาวถึงคือขอวินจิ ฉัยขัน้ พืน้ ฐานทีว่ า คาใชจา ยทุกอยาง
ตองมีสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบ อีกเรื่องหนึ่งที่จะตองคํ านึงถึงเมื่อพูดถึง
การใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ นักเรียน นักศึกษา คือผูที่ไดรับประโยชนสวนตัว ไมวา
ในประเทศใดที่ขาพเจารูจัก เหลาบัณฑิตมักจะมีรายไดเฉลี่ยในชวงชีวิตของพวกเขาสูงกวาพวกที่ ไมได
เปนบัณฑิต ขอวินิจฉัยขัน้ พืน้ ฐานอีกประการหนึง่ ก็คอื คาใชจา ยใด ๆ ทีร่ ฐั ใหหรืออุดหนุนยอมเปนคาใชจา ย
ของผูเสียภาษีโดยปริยาย ทานอาจจะออกพันธบัตรเพื่อสนับสนุนคาใชจายในระยะสั้นได แตในระยะยาว
คาใชจา ยของรัฐก็คอื คาใชจา ยของผูเ สียภาษีนนั่ เอง
ขาพเจาขอเริม่ การบรรยายในแตละประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก : ความทาทายระดับนานาชาติ
หากเราจะเอยถึงความเสมอภาคโดยถามวาควรใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสัดสวน
เทาใดจึงจะเหมาะสม ในเมื่อเราทราบวาบัณฑิตจะไดรับประโยชนสวนตัวเปนอยางมาก อยางไรก็ดี
ในทุกประเทศควรจะมีระบบทีเ่ อือ้ อํานวยใหแตละบุคคลมีหลักประกันบางอยาง และนัน่ ก็หมายถึงบทบาทของ
เงินกู IRL สิง่ แรกทีจ่ ะตองทําความเขาใจก็คอื ปญหาทีท่ า ทายการใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในประเทศตาง ๆ จะคลายคลึงกันมาก
ปญหาประการแรกคือ ขอมูลโดยทัว่ ไปของแตละประเทศจะชีใ้ หเห็นวาบุคคลทีเ่ ขาถึงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาโดยเฉลี่ยมักจะมาจากกลุม ทีไ่ ดเปรียบในสังคม กลาวคือ มีพอ แมผปู กครองทีม่ กี ารศึกษาดี และ
มีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่ง สํ าหรับกลุมคนยากจนก็ไมไดหมายความวาจะไมมีโอกาสเขาเรียนในระดั บ
อุ ดมศึกษาเสียเลย ในหลายประเทศกลุมคนยากจนก็มีโอกาสและสิทธิพิเศษที่จะเรียนในระดับ อุดมศึกษา
เปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี โดยเฉลีย่ แลวกลุม คนทีเ่ ขาเรียนในระดับอุดมศึกษามักจะเปนนักเรียน นักศึกษา
ที่มาจากกลุม ทีไ่ ดเปรียบในสังคม
นอกจากนี้ ยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ ซึง่ ขาพเจาจะอธิบายใหเห็นหลักฐานเชิงประจักษคอื นักเรียน นักศึกษา
ไมไดมาจากกลุมที่ไดเปรียบในสังคมเทานั้น แตโดยทั่วไปและโดยเฉลี่ยยังประสบความสํ าเร็จในตลาด
แรงงานดวย อยางไรก็ดี ยังมีขอยกเวนซึ่งทําใหพวกเราตองคํ านึงถึงเงินกู IRL แตโดยทั่วไปแลว สิ่งที่
ขาพเจากลาวมาลวนแตถกู ตองและมีหลักฐานเชิงประจักษทอ่ี า งอิง ได
ปญหาประการที่สองซึ่งดูเหมือนจะมีการรองเรียนกันจนเปนปกติคือ ความชวยเหลือทางการเงิน
จากรัฐหรือแหลงอื่นยังไมเพียงพอที่จะกระตุนใหเกิดการสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดอยางเต็มที่
ในบางประเทศปญหานี้อาจหนักกวาประเทศอื่นอีกหลายประเทศ สํ าหรับออสเตรเลียในปลายทศวรรษ
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1980 ปญหาที่สําคัญยิ่งในระบบอุดมศึกษาก็คอื มีนกั เรียน นักศึกษา จํานวนมากอยากจะเขาเรียนในระดับ
อุดมศึกษา แตรฐั บาลก็ไมคดิ วาจะขยายระบบนีโ้ ดยใชทรัพยากรจากผูเ สียภาษี
ในประเทศเยอรมันซึ่งขาพเจาเพิ่งไปเยือน นักเรียน นักศึกษาสวนใหญซึ่งตองการเรียนในระดับ
อุดมศึกษาสามารถเขาเรียนได อยางไรก็ดี พวกเขาจะตองรอโอกาสที่จะไดลงทะเบียนเรียนในแตละ
สาขาวิชา ซึง่ ทําใหตอ งใชเวลามากถึง 7 หรือ 8 ป กวาจะจบปริญญา สภาวะดังกลาวทําใหคนมีความรูส กึ วา
เปนเพราะรัฐไมสนับสนุนการขยายระบบอุดมศึกษาเพื่อชวยใหนักเรียนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในแตละ
สาขาไดอยางรวดเร็ว
ที่กลาวมาขางตนคือปญหาประการที่สาม ซึ่งหมายถึงการไมสามารถตอบสนองความตองการ
ในหลาย ๆ ประเทศ ในบางประเทศ เชน ออสเตรเลียในปลายทศวรรษ 1980 นักเรียนจํ านวนมากที่มี
ผลการเรียนดีและคาดวาจะไดรับประโยชนจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาไมสามารถเขาเรียนได สวน
สถานการณในประเทศเยอรมันนั้นแตกตางกันไปอีกลักษณะหนึ่ง ในประเทศอื่น ๆ กลุมคนที่เขาเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไมไดกจ็ ะไปเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมากแลวภาคเอกชนจะเก็ บ
ค าธรรมเนียมสูงกวา ดังนั้น คนกลุมหนึ่งจะไมสามารถเขาถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะไมสามารถ
จายเงินมาก ๆ ได
ในหลายประเทศที่ ข  า พเจ า ได เ ห็ น มามั ก จะมี ก ารร อ งเรี ย นหรื อ แสดงความกั ง วลเรื่ อ งการใช
ทรั พ ยากรอย า งไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง นั่ น อาจหมายถึ ง กลไกตลาดอาจไม เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบการให
เงินอุดหนุน เนื่องจากการใหเงินอุดหนุนสวนใหญไมเอื้อตอความแตกตางและความเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธระหวางอุปสงคและอุปทาน ขาพเจาไมทราบวาประเทศไทยตองการจะแกไขปญหาใดเปนพิเศษ
แตก็คงเปนปญหาทีค่ ลายคลึงกับประเทศอืน่ ๆ
ประเด็นที่ 2 : ตนทุนและผลประโยชนของนักศึกษา
ขาพเจาอยากจะกลาวถึงตนทุนและผลประโยชนของกระบวนการการลงทุนในการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา สําหรับนักเศรษฐศาสตร คําวา “การลงทุน” หมายถึง มีตนทุนเกิดขึ้นในระยะสั้น และ
เหตุท่ีเรียกวาตนทุนเพราะผูล งทุนจะไดผลตอบแทนในทายทีส่ ดุ ” สําหรับการศึกษาและการฝกทักษะ
ในระบบนั้น เพิ่งจะนําแนวคิดเรือ่ งการลงทุนมาปรับใชไมนานมานี้
ดวยขอมูลที่มีอยูขาพเจาจะแสดงใหเห็นวา การลงทุนในกระบวนการศึกษานี้สงผลตอนักเรียน
นักศึกษาอยางไร ประเด็นสําคัญที่ขาพเจาจะกลาวถึงมี 2 เรือ่ ง ประเด็นแรกคือ การใหนกั เรียน นักศึกษา
เข าเรี ยนในระดับอุดมศึกษาเปนกระบวนการที่มีคาใชจายสูง เนื่องจากในชวงเวลาของการลงทุนนั้น
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นอกจากนักศึกษาจะไมมรี ายไดใด ๆ แลว ยังตองมีรายจายเพือ่ เปนคาเชาบาน คาอาหาร และคาเสือ้ ผา
อีกดวย ดังนั้น หากไมมีการใหเงินอุดหนุนกลุมคนที่พอแมผูปกครองไมมีฐานะก็จะไมไดเขาเรียน ยกเวน
แตจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินในรูปแบบอืน่
นอกจากเรือ่ งของตนทุนของการลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลว ขาพเจาจะชีใ้ หเห็นหลักฐาน
เชิงประจักษเกี่ยวกับผลประโยชนของกระบวนการนี้ดวย ผลประโยชนในที่นี้ไมไดหมายถึงผลประโยชน
ที่สังคมจะไดรับ แตหมายถึงผลประโยชนของนักศึกษาแตละคน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแลวผูเรียนจะได
รับผลประโยชนคอ นขางสูง ซึ่งนําไปสูค ําถามทีว่ า “ในเมื่อผูเรียนเปนผูไดรับผลประโยชนสูงมาก ดังเห็นได
จากขอมูลเชิงประจักษจากงานวิจัยตาง ๆ แลวผูใ ดควรจะจายเงินลงทุนดังกลาว”
ดังนั้นกอนที่เราจะพิจารณาขอมูลตัวเลข ขาพเจาอยากจะกลาวเสริมวา “การมีตน ทุนหมายถึง
ความจํ าเป นที่จะตองมีความชวยเหลือทางการเงิน มิฉะนั้นกลุมคนที่อยากจะเรียนในระดับ
อุ ด มศึกษาจะไมมโี อกาส และโดยทัว่ ไปแลวจะมีนกั ศึกษาหรือผูท คี่ าดหวังวาจะเปนนักศึกษาที่ไมมี
เงินทุน และสาเหตุหลักก็มใิ ชปญ
 หาความยากจนเพียงประการเดียว แตเปนเพราะเปนความโชคราย
ของสังคมนั้น ๆ ที่ไมสามารถเปดโอกาสใหเยาวชนที่ยากจนเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งนอกจากจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมแลว ยังเปนการสูญเสียทรัพยากรของสังคม
อีกดวย หากไมสามารถบริหารจัดการใหคนยากจนไดใชประโยชนจากการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ก็จะเกิดคาใชจายแกสงั คม เพราะนัน่ หมายถึงระดับความสามารถทางเศรษฐกิจทีล่ ดลง ซึง่ ในทีส่ ุด
จะสงผลกระทบตอผูเสียภาษี”
อีกประการหนึ่งที่เห็นไดชัดจากขอมูลคือผลประโยชนท่ีนักศึกษาจะไดรับนั้นสูงมาก ตัวเลขสถิติ
ทีจ่ ะพิจารณาตอไปนี้ นักเศรษฐศาสตรเรียกวา ขอมูลเปรียบเทียบรายไดตามชวงอายุ หรือ Age-Earning
Profiles ขอมูลดังกลาวมีความนาสนใจอยูป ระการหนึง่ เพราะไมวาจะเปนขอมูลของประเทศใดความสัมพันธ
ของขอมูลจะมีลักษณะใกลเคียงกัน
กอนที่จะอธิบายตอไป ขาพเจาขอใหดแู ผนภูมทิ ่ี 1 ประกอบ ดานหนึ่งของกราฟจะระบุอายุของ
ประชากรหญิง (อายุระหวาง 18 – 55 ป) สวนอีกดานหนึง่ จะเปนรายได และจากรูปจะเห็นวา มีคน 2 กลุม
(เสนกราฟสีเทาและสีดํา) ขาพเจาจะสมมติวามีหญิงสาวอายุ 18 ป คนหนึ่งซึ่งเพิ่งจะสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยเธอมีทางเลือก 2 ทาง
ถาหากหญิงสาวคนนี้เลือกเสนทางที่ 1 (ตามเสนกราฟสีดํา) คือทํ างานทันที ซึ่งเปนทางเลือกของ
ผูหญิงสวนใหญที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและไมศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอีกเลยตลอดชีวิต
ผูห ญิงกลุมนี้จะมีรายไดคอ นขางนอย และที่สําคัญทีส่ ดุ คือมีรายไดต่ํากวาเสนกราฟสีเทาอยางเห็นไดชัด
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แผนภูมิที่ 1 แสดง Age –Earning Profile ของนักเรียนหญิงที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
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ในทางตรงกันขาม หากหญิงสาวคนนี้เลือกเสนทางที่ 2 (ตามเสนกราฟสีเทา) คือ เมื่ออายุ 18 ป
เธอไดตัดสินใจที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเมื่อครบ 4 ป ก็ไดรับปริญญาตรี เราจะสมมติวา
เธอทํางานตัง้ แตอายุ 22 ป และมีรายไดตามเสนกราฟสีเทา ประเด็นสําคัญทีส่ ดุ คือ เมือ่ เปรียบเทียบกันแลว
จะเห็นไดวา รายไดตามเสนกราฟสีเทาสูงกวาเสนกราฟสีดํามาก
ขณะทีด่ ขู อ มูลขางตนซึง่ เปนของประเทศเม็กซิโกในป 2544 ทานอาจจะกลาววา ขอมูลของประเทศอืน่
ไมนา สนใจเพราะแตกตางจากประเทศไทยมาก แตเมือ่ ดูขอ มูลเปรียบเทียบรายไดตามชวงอายุของหลาย ๆ
ประเทศจะเห็นวาขอมูลของทุกประเทศไมแตกตางกัน
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ขอมูลในแผนภูมิที่ 2 เปนขอมูลเปรียบเทียบรายไดตามชวงอายุของกลุมผูชาย ซึ่งสมมุติวามีชาย
หนุม อายุ 18 ป เลือกเรียนระดับปริญญาตรี 4 ป (ตามเสนกราฟสีเทา) และมีรายไดในระดับเดียวกับบั ณฑิต
ชายคนอื่น ๆ ตั้งแตอายุ 22 ป ไปจนตลอดชีวิต ในทางตรงกันขาม ถาผูชายคนนี้ทํ างานทันทีหลังจาก
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขาก็จะมีรายไดตามเสนกราฟสีดํา
เหตุผลที่ขา พเจาใหความสําคัญกับขอมูลนีแ้ มวา จะเปนขอมูลของประเทศเม็กซิโก เนือ่ งจากขอมูลนี้
ไดแสดงใหเห็นสิง่ ทีด่ เู หมือนวาจะเกิดในทุกประเทศ ดังเรือ่ งทีข่ า พเจาจะเลาใหฟง ตอไปนี้ เมือ่ 2 - 3 ป มานี้
ขาพเจาไดรบั เชิญใหเปนวิทยากรในการสัมมนาทีป่ ระเทศแคนาดา ผูท เ่ี ขารวมสัมมนาเปนนักเศรษฐศาสตร
ชาวแคนาดาทีท่ ราบขอมูลเปนอยางดี ขาพเจาไดกลาวถึงกระบวนการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและใหดรู ปู
ซึ่งมีกราฟในลักษณะเดียวกันนี้ และอธิบายวาเปนขอมูลของประเทศแคนาดาตามทีข่ า พเจาคิดในขณะนัน้
ในรู ป นั้ น เส น กราฟสีเ ทาก็ มี ร ะดั บ สู ง กว า เส น กราฟสีดํ ามาก และทํ ามุมลาดเอี ยงคูขนานกันไปอยาง
สมํ่ าเสมอ กลุมที่สําเร็จการศึกษาเกรด 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายและไมมีวุฒิปริญญาตรีมีรายได
คอนขางตํ่าและไมเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุมที่มีวุฒิปริญญาตรีมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขาพเจาจึงบอกกั บ
ผูเ ขารวมสัมมนาวา รูปนี้เปนขอมูลเปรียบเทียบรายไดตามชวงอายุของประเทศแคนาดา ซึง่ ทุกคนตอบวา
“พวกเราทราบขอมูลเหลานีเ้ ปนอยางดี” ดูเหมือนพวกเขาจะเบื่อมากเพราะไดเห็นขอมูลแบบนี้มานานแลว
แตเมื่อขาพเจากลับถึงโรงแรมที่พัก จึงพบวาขอมูลที่กลาวถึงไมใชเปนของประเทศแคนาดาแตเปนขอมูล
ของประเทศจีน ซึ่งที่จริงแลวขาพเจาใสชื่อประเทศผิดไปนั่นเอง
หลังจากนั้น ขาพเจาไดนําขอมูลของประเทศจีนมาเปรียบเทียบกับขอมูลของประเทศอืน่ ๆ เชน
ออสเตรเลี ย สหราชอาณาจักร สหรั ฐ อเมริ กา รวันดา และเอธิโอเบี ย ปรากฏวาขอมูลของทุกประเทศ
มีลักษณะเหมือนกัน ทุกวันนี้ขาพเจาใชรูปกราฟของประเทศเดียวก็พอ และเหตุที่ขอมูลของทุกประเทศ
เหมือนกันเพราะใชระบบการใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คลายคลึงกัน
ขาพเจาขอยอนกลับไปพิจารณารูปที่ 2 ซึ่งเปนขอมูลของผูช ายชาวเม็กซิโกทีล่ งทุนในกระบวนการ
อุดมศึกษาตัง้ แตอายุ 18 - 22 ป หากพิจารณาชองวางระหวางเสนกราฟสีเทาและสีดําของชวงอายุดงั กลาว
จะเห็นวา ชองวางนี้กวางมาก ชองวางนีเ้ รียกวา “การขาดรายไดเนื่องจากการลงทุนในการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (Foregone Earnings from Higher – Education Investment)” ซึง่ หมายถึงทานจะไมมีรายได
ในระหวางทีเ่ รียนเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา ชองวางนีม้ นี ยั ทีส่ าคั
ํ ญมาก กลาวคือ ทานจะดํารงชีวติ อยูไ มได
ถาทานไมมรี ายไดทจ่ี ะจายคาอาหาร คาเชาที่พัก และคาเสือ้ ผา
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เมื่อพิจารณาวาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนกระบวนการลงทุนลักษณะหนึ่งที่มีตนทุนสูง และ
นั่ นก็ คือช องวางที่เรียกวา “การขาดรายไดเนื่องจากการลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ซึ่งเปน
ความแตกตางระหวางเสนกราฟสีเทากับกราฟสีดํ าในชวงอายุระหวาง 18-22 ป
ประเด็นที่ 2 ใหสังเกตผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับวาสูงมากเพียงใด จากตัวอยางดังกลาว
จะเห็นวา ในชวงอายุระหวาง 22-55 ป นั้น เสนกราฟสีเทาจะสูงกวาเสนกราฟสีดํามาก และในบางชวง
อาจสูงเปน 2 เทา
ประเด็นหลักที่สรุปไดจากทั้งสองรูปมี 2 เรื่องคือ 1) การเขาเรียนระดับอุดมศึกษาจะตองลงทุน
สูงมาก ดังนั้น ถาไมมีแหลงเงินทุนสนับสนุนเพียงพอก็จะเขาไปเรียนไมได และ 2) เมื่อเรียนจบแลว
ผลตอบแทนที่ผเู รียนแตละรายไดรบั ประโยชนเปนสวนตัวสูงมาก
เมื่ อนั กเศรษฐศาสตรพูดถึงการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยนั้น พวกเขาจะเปรียบเทียบตนทุน
เมื่อเริ่มตนกับผลประโยชนในตอนทายดวยการคํ านวณผลตอบแทนจากการลงทุน (Rate of Return)
ซึ่ ง อาจเปรียบเทียบไดกับการซื้อเครื่องจักรเครื่องยนตหรือการสร างโรงงานซึ่งตองลงทุนสูงในตอนแรก
แต จ ะได รั บ ผลกํ าไรในตอนหลัง ขาพเจาควรจะชี้ ใหเห็ นวาบางคนไมชอบภาษาที่ นักเศรษฐศาสตร
ใชในการหารือถึงเรื่องนี้เพราะดูเหมือนมนุษยจะกลายเปนเครื่องจักรเครื่องยนต ขาพเจาไมไดคิดเชนนั้น
เพียงแตวาศัพทเฉพาะและวิธีการคิดเกี่ยวกับการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยของนักเศรษฐศาสตรแรงงาน
ใชน้ันจะชวยใหทราบวา กระบวนการลงทุนนีใ้ หผลประโยชนตอบแทนแกบณ
ั ฑิตแตละรายเปนอยางมาก
ทั้ง หมดที่กลาวมาขางตนต องการที่จะเชื่อมโยงกับประเด็นที่จะกล าวตอไปนี้ ในบางประเทศ
ไมมกี ารเก็บคาเลาเรียนเลย ในแงของการจัดสรรงบประมาณการไมเก็บคาเลาเรียนหมายถึง การใหผเู สียภาษี
เปนผูจายเงินอุดหนุนกระบวนการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยทั้งหมด สวนในบางประเทศอาจเรียกเก็บ
คาเลาเรียนในอัตราตํ่ า เชน ไมเกินรอยละ 20 ซึ่งหมายถึงผูเสียภาษีใหเงินอุดหนุนอีกรอยละ 80 ของ
การลงทุน ทั้ง ๆ ที่ผูเสียภาษีสวนใหญไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนและรางวัลที่ จะไดจากการศึกษา
ระดั บอุดมศึกษา เหตุ ผลสํ าคัญดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหวิธีการใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงไป และทําใหเกิดการหยิบยกขึน้ หารือ
และอาจจะนําไปสูก ารปฏิรปู ระบบการเงินอุดมศึกษาในประเทศอืน่ ๆ อาทิ ประเทศโคลัมเบีย เม็กซิโก และ
เยอรมัน
ไมวา ทานจะกลาวถึงผลประโยชนตอบแทนสวนตัวของนักศึกษาในลักษณะใด หากไมมกี ารเรียกเก็บเงิน
จากผูที่ไดรับผลประโยชนสวนตัวจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจํ านวนที่สอดคลองกับผลประโยชน
ที่นักศึกษาจะไดรับจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลว ถือไดวา ระบบทีท่ า นทัง้ หลายใชอยูเ ปนระบบทีข่ าด
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ความเสมอภาคทางสังคม เนื่องจากเงินอุดหนุนสวนใหญไดมาจากกลุมประชากรที่ไมไดรับผลประโยชน
สวนตัวเชนเดียวกับที่นักศึกษาจะไดรับ ทั้งนี้ มิไดหมายความวารัฐจะยกเลิกการใหเงินอุดหนุนทั้งหมด
เพราะในเชิงเศรษฐศาสตรเชื่อวา “การที่จะเขาใจกระบวนการอุดหนุนทางการเงินอยางถูกตองก็คื อ
ทั้ ง รั ฐ บาลและสั ง คมควรจะให เ งิ น อุ ด หนุ น กระบวนการลงทุ น นี้ เ ฉพาะในส ว นที่ก  อใหเกิด
ประโยชนตอ สังคมมากกวาผลประโยชนตอบแทนสวนบุคคล” เราเรียกประโยชนสว นนีว้ า ผลกระทบ
ภายนอก (Externalities) และผลกระทบภายนอกทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คอื ความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
สิ่ งที่ปรากฏอยูในสังคมตาง ๆ ชี้ใหเห็นวา เมื่อมีการศึกษาระดับสูง สังคมนั้น ๆ จะสามารถปรับ
ตัวเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งทํ าใหเกิดความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจตอสังคมโดยรวมดวย
ดังนัน้ ระบบการเงินอุดมศึกษาจึงจําเปนตองมีการลงทุนทัง้ จากสังคมและจากการอุดหนุนของภาครัฐในระดั บ
ที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เห็นไดชดั จากขอมูลและสิง่ ทีป่ ราฏอยูใ นประเทศตาง ๆ วา มีผลประโยชน
ตอบแทนสวนบุคคลสูงมาก ดังนั้น นักศึกษาแตละรายจึงจํ าเปนตองมีสวนรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดจาก
การลงทุนดังกลาวดวย
ประเด็นที่ 3 : กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา : ความจําเปนที่รัฐตองแทรกแซง
เรือ่ งทีจ่ ะกลาวตอไปคือเงินกูย มื และความจําเปนทีภ่ าครัฐจะตองแทรกแซง กอนอืน่ ขาพเจาขอถามวา
“ถารัฐปลอยใหผูเรียนระดับอุดมศึกษาตองรับผิดชอบคาใชจายเองตามหลักกลไกตลาดจะสงผลอยางไร?”
ขาพเจาตอบไดเลยวาเปนวิ ธี การบริ หารจัดการทางการเงิ นที่ ไมมีประสิทธิภาพ เนื่ อ งจากการศึ กษา
ระดั บอุ ดมศึกษาเปนกระบวนการลงทุนที่ใหประโยชนตอสังคมดวย รัฐจึงควรเขามาแทรกแซงโดยการให
การอุดหนุนบางสวน อีกคําถามหนึง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับคําถามแรกก็คือ “เพราะเหตุใด ธนาคารตาง ๆ จึงไมอยาก
ใหนักศึกษากูยืมเงินหากไมมีสิ่งที่มาคํ้ าประกันวาจะไดเงินคืน?” ซึ่งการจะตอบคําถามดังกลาวคงจะตอง
อธิบายภายในกรอบของการลงทุนดานทรัพยากรมนุษย
การลงทุนดานทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนกระบวนการของการศึกษาในระบบ เปนเรื่องที่ไมแนนอน
ขอมูลในตัวอยางเปนตัวเลขเฉลีย่ ของเม็กซิโก แตกค็ ลายคลึงกับแคนาดา จีน ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร แมวาคาเบี่ยงเบนจากตัวเลขเฉลี่ยจะแตกตางกัน ซึ่ งความแตกตางนี้เองเปนสิ่งที่จะตอง
ทํ าความเขาใจในกรณีของการบริหารจัดการดานการเงิน
การลงทุนดานทรัพยากรมนุษยเปนสิง่ ทีไ่ มแนนอน โดยมีเหตุผล 3 ประการ ตอไปนี้
ประการแรก นักศึกษากลุม หนึง่ อาจจะเรียนไมจบ ในออสเตรเลียอัตราการออกกลางคันในปแรก
จะสูง ในปที่ 2 และ 3 อาจจะลดลง แตโดยรวมแลวก็มสี ดั สวนประมาณรอยละ 25-30 ของนักศึกษาทีส่ มัคร
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เขาเรียน ตัวเลขนีช้ ใี้ หเห็นวานักศึกษากลุมนี้ไมแนใจวาจะเรียนจบ ขาพเจาไมทราบตัวเลขของประเทศไทย
แตในทุกประเทศก็จะมีนกั ศึกษาทีอ่ อกกลางคันจํานวนไมนอ ย
ประการที่ 2 เกี่ยวเนื่องกับระดับความสามารถของนักศึกษา กลาวคือ เราจะไมทราบเลยวาเรามี
ความสามารถอะไรจนกวาจะไดลองศึกษากอน เพือ่ น ๆ ทีเ่ คยเรียนดวยกันหลายคนบอกวาวิชาเศรษฐศาสตร
นาเบื่อมาก บางคนบอกวานอกจากเบื่อแลวยังเพิง่ ทราบวาตัวเองไมมคี วามสามารถทีจ่ ะเรียนตอไดเพราะ
ไมชอบแนวคิด สถิตหิ รือคณิตศาสตร ปญหาคือหากไมลองศึกษากอนก็จะไมรวู า ชอบหรือไมชอบ ซึง่ เหมือนกับ
ทีน่ กั เศรษฐศาสตรเรียกวา สินคาทีต่ อ งทดลองใชนนั่ เอง บางอยางเราไมสามารถมองจากภายนอกแลวบอกวา
จะชอบหรือไมชอบจนกวาจะไดลองพยายามดูกอน และหากคุณไมทราบวาคุณจะสามารถเรียนรูทฤษฎี
หรือสาขาวิชาใด นัน่ ก็คอื ความไมแนนอนอีกแบบหนึง่ เมือ่ คุณไมแนใจวาจะเรียนจบหรือเรียนไดดี คุณก็จะ
คิดวาเสียเวลาเปลาและอาจจะตองเลิกเรียน
ประการที่ 3 เกี่ยวเนื่องกับตลาดแรงงานในอนาคต ประเด็นนี้เกิดขึ้นไดกับทุกคนแมแตนักศึกษา
ที่มั่นใจวาจะเรียนจบและเรียนดีนับตั้งแตเริ่มตน พวกเขาอาจจะเคยลองเรียนมาบางในระดับมัธยมศึกษา
อยางไรก็ดี ไมมใี ครคาดการณตลาดแรงงานในอนาคตได
ขาพเจาขอยกตัวอยางเพื่อนรวมงานและเพื่อนนักศึกษาหลายคนของขาพเจา ในชวงที่ขาพเจา
เปนนักศึกษาปริญญาโท เพือ่ น ๆ หลายคนเลือกเรียนวิชาธรณีวทิ ยาเพราะอาชีพเหมืองแรไดรบั ความนิยมมาก
ในยุคนั้น ทัง้ ในออสเตรเลียและสวนอืน่ ๆ ของโลก พวกเขาคาดหวังและมัน่ ใจอยางยิง่ วาจะไดงานดี ๆ ทํา
ในธุรกิจเหมืองแร
ปญหาคือ พวกเขาตองเรียนอยางนอย 4 ป จึงจะไดเปนนักธรณีวิทยา ซึ่งกวาจะเรียนจบโลกอาจจะ
เปลี่ยนไปจากตอนที่เริ่มเรียน เพื่อน ๆ ของขาพเจาไดเ จอกั บเหตุการณเชนนั้น ตอนที่พวกเขาเริ่มเรียน
การทําเหมืองแรเปนอาชีพที่ไดรับความนิยม แตเมือ่ พวกเขาเรียนจบ ธุรกิจเหมืองแรก็ซบเซา ไมมีใครได
ทํางานกับบริษัทเหมืองแร พวกเขาตองหันไปทําอยางอืน่ เชน เปนครู เรียนกฎหมาย หรือทํางานราชการ
พวกเขาไมมีความสุข ทั้งที่เปนคนเรียนดีและรอบรู ซึ่งไมมีใครบอกไดวา 4 ป หลังจากลงทุนเรียนแลววิชา
ที่พวกเขาเรียนจะไมเปนที่ตองการอีกตอไป
สรุปไดวา แมวาคุณจะรูวากํ าลังเรียนอะไร หรือวามีความเฉลียวฉลาด กระตือรือรนก็ ตาม
และไมตองสงสัยเลยวาคุณตองเรียนไดดีและเรียนจบ แตคุณอาจจะไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
ในเวลานัน้ ก็ได และคุณก็ไมสามารถควบคุมตลาดแรงงานได ทัง้ 3 ประเด็นทีก่ ลาวมาชีใ้ หเห็นวาการลงทุน
ดานทรัพยากรมนุษยยอ มมีความไมแนนอน
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ดังนั้น แมขอ มูลและการบรรยายในชวงแรกจะยืนยันวา โดยเฉลี่ยแลวบัณฑิตจะมีรายไดดมี าก แต
สํ าหรั บบัณฑิ ตบางคนในบางชวงเวลาก็มิไดเปนเชนนั้น สถิ ติท่ีเ กี่ยวข องกั บกลไกของตลาดแรงงาน
ที่สําคัญมากประการหนึ่งมิใชผลลัพธหรือรายไดเฉลี่ย แตเปนความหลากหลายและความแตกตางระหวาง
รายไดของบัณฑิต
เมื่อมีความไมแนนอนในการลงทุนดานทรัพยากรมนุษย หากขาพเจาไปที่ธนาคารเพื่อขอกูยืมเงิน
มาเรียนในระดับอุดมศึกษา ธนาคารยอมทราบดีวา ขาพเจาในฐานะทีเ่ ปนนักศึกษาปทห่ี นึง่ หรือกําลังจะเปน
นักศึกษาปที่หนึ่งจะบอกขาพเจาวา “เราไมทราบวาคุณจะสํ าเร็จการศึกษาหรือไม และสาขาที่คุณเรียน
จะทํ าใหคุณไดรับผลตอบแทนสูงหรือไม” อันที่จริงแลว เรื่องเหลานี้ไมสําคัญเทากับการที่ธนาคารขาด
หลักทรัพยคํ้าประกันการผิดสัญญาชําระหนี้
ดังนัน้ เหตุผลที่ธนาคารไมสามารถใหนกั ศึกษากูย มื เงินก็คอื ในกรณีทม่ี กี ารผิดสัญญาหรือไมยอม
ชํ าระหนี้ ธนาคารก็ไมมีหลักทรัพยที่จะนํ ามาขายเพื่อชดเชยเงินกูยืม ซึ่งตางกับการผิดสัญญากูเงินเพื่อ
ซื้ อบาน เพราะแมผกู ยู มื เงินจะสรางความยุง ยากใหธนาคารบาง บานก็ยงั นําไปขายได ปญหาก็คอื ธนาคาร
ไมสามารถขายทานได ไมมีกฎหมายฉบับใดอนุญาตใหธนาคารเปนเจาของและขายมนุษย ทานอาจ
ทํ าเชนนั้นไดหากมีระบบทาส แตคงไมมีใครอยากจะรื้อฟนระบบทาส ในกรณีเชนนี้ธนาคารยอมจะ
ประสบปญหาเพราะขาดหลักทรัพยคํ้ าประกันเงินกูยืม กระบวนการลงทุนเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จึงเปรียบเสมือนโลกซึง่ เต็มไปดวยความไมแนนอน และในกรณีทเี่ กิดการผิดสัญญาชําระหนี้ เนือ่ งจากบัณฑิต
ไรความสามารถที่จะชําระเงินกูยืม ธนาคารก็จะเสียหายและไมมีทางแกไขปญหา การใหนกั ศึกษากูย มื เงิน
จึงทําใหธนาคารตองเผชิญความเสี่ยงมากเกินไป
ความไมแนนอนทํ าใหการผิดสัญญาชําระหนี้มีความเปนไปไดสูง ดังนั้นในหลายประเทศการผิด
สัญญาชําระหนีธ้ นาคารจึงสูงมาก สําหรับในสหรัฐอเมริกาอัตราการผิดสัญญาชําระหนี้สูงถึงรอยละ 50 และ
ในหลายประเทศ อัตราการผิดสัญญาชําระหนีเ้ ทากับรอยละ 15 ถึงรอยละ 30 สาเหตุหลักไมไดเกีย่ วของกับ
ความไมซื่อสัตยหรือเจตนาจะไมชําระเงินคืน แตเปนเพราะพวกเขาไมมีความสามารถที่จะชําระเงินคืน
ประเด็นที่ 4 : เพราะเหตุใดเงินกูยืมของเอกชนที่รัฐคํ้าประกันจึงไมเพียงพอ
การผิดสัญญาชํ าระหนี้เปนสิ่งที่ธนาคารจะตองไตรตรองอยางจริงจังกอนที่จะใหก ูยืมเงินโดยไมมี
หลักทรัพยที่จะนํ าไปขายได เมื่อเปนเชนนั้นจึงเปนปญหาสํ าหรับนักศึกษา และหากปราศจากการคํ้า
ประกันหรือการแทรกแซงในรูปแบบอื่นของรัฐ นักศึกษาก็ไมสามารถกูยืมเงินจากธนาคารได ตลาดเงินกู
สําหรับนักศึกษาจะไมสามารถทํางานไดอยางสมบูรณหากรัฐไมเขามาแทรกแซงหรือคํ้าประกัน
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หลายประเทศใหความสนใจเรือ่ งนีซ้ ง่ึ ในเชิงนโยบายมักจะเรียกกันวา “ความลมเหลวของตลาดทุน
”Capital Market Failure” ซึ่งหมายถึงการที่ระบบใดระบบหนึ่งจะไมสามารถทํ างานไดอยาง
เหมาะสมหากไมมีการคํ้ าประกัน บางประเทศจึงแกปญหาโดยใหธนาคารพาณิชยเปนแหลงเงินทุนและ
ใหรัฐบาลเปนผูคํ้าประกัน วิธีการนี้จะชวยแกปญหาไดเพียงประการเดียวแตปญหาอื่น ๆ ก็ยังคงอยู ดวย
เหตุนี้เอง เราจึงตองสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเงินกูยืมที่ชํ าระคืนเมือ่ มีรายได (IRL) ซึ่งเปนขอเสนอเชิง
นโยบายทีส่ ําคัญ
ประเด็นที่จะกลาวตอไปคือผลประโยชนและตนทุนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบการเงิน
อุดมศึกษาที่ซับซอนของสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้นเปนไปตามขอวินิ จฉัยที่วา “หากปลอยใหตลาดทุน
ดํ าเนินไปเอง ระบบการเงินอุดมศึกษาจะไมประสบผลสํ าเร็จ” ดังนั้น ทั้ง 2 ประเทศจึงมีระบบเงินกูยืม
ที่รั ฐคํ้าประกันเพื่อขจัดความกังวลของธนาคารเกีย่ วกับความไมแนนอนตาง ๆ เพื่อใหธนาคารใหนกั ศึกษา
กูยืมเงินโดยไมตองกังวลวานักศึกษาจะเรียนไมจบ หรือวางงาน หรือเรียนจบธรณีวิทยาในชวงที่กิจการ
เหมืองแรซบเซา เพราะรัฐบาลจะรับชําระเงินกูย มื ใหเอง
วิ ธีการดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือดานการเงินอุดมศึกษาในรูป แบบที่รูจักกันทั่วไปซึ่งมี
ประโยชน อยู  หลายประการ อาทิเชน 1) ชวยแกไขปญหาการผิดสัญญาชํ าระหนี้คืนแกผูปลอยกู
(Lender-Default) เพราะผูป ลอยกูค อื ธนาคารจะไมตอ งกังวลกับปญหาการผิดสัญญาชําระหนี้ เนือ่ ง
จากมีการคําประกั
้
นเงินกูโ ดยรัฐ
ในหลายประเทศก็ใหเอกชนคํ้ าประกัน หากทานทั้งหลายไปขอกูเงินธนาคารเพื่อใหลูกไดเรียน
ในระดับอุดมศึกษา ธนาคารยอมจะกลาวกับผูข อกูว า “การใหกยู มื ดังกลาวเปนการกูย มื ทีเ่ สีย่ งเกินไป ขอ
ใหผปู กครองเปนผูค ้ําประกันเงินกู” ทานทัง้ หลายก็จะตองตอบวา “ถานักเรียนคนนี้ไมชําระหนี้ ขาพเจาจะ
เปนผูร บั ชําระหนีแ้ ทน เพราะขาพเจาสามารถชําระหนีไ้ ด เนื่องจากขาพเจามีหลักทรัพยคํ้าประกัน ไดแก
บาน หรือรถยนต หรืองานที่มีรายไดสูง” แมวาการใหเอกชนคํ้ าประกันจะแกปญหาความกังวลของ
ธนาคารได แตก็จะเปนการสรางปญหาใหม กลาวคือเยาวชนที่ มี ผูปกครองหรื อครอบครั วคอยให
ความชวยเหลือจะไมมีความจําเปนตองกูย มื เงิน สวนเยาวชนทีย่ ากจนและตองการความชวยเหลือจะถูก
ตัดขาดออกจากตลาดทุนเพราะไมมีเอกชนที่จะมาคํ้าประกันให
ดังนัน้ การคํ้าประกันของรัฐจึงมีประโยชนหลายประการ เชน 1) ชวยแกไขปญหาการผิดสัญญา
ชําระหนีเ้ พราะธนาคารจะไดรบั เงินคืนอยางแนนอน 2) ในกรณีที่ธนาคารเปนแหลงเงินทุน รัฐบาลก็ไมตอ ง
หาเงินอุดหนุนโดยการออกพันธบัตรหรือนําเงินภาษีมาใช ดังนัน้ รัฐบาลบางประเทศจึงชืน่ ชอบวิธกี ารนี้
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เนื่องจากคิดวาธนาคารตองการปลอยกู โดยรัฐใหการคํ้าประกันและรัฐก็ไมตองลงทุนในระยะสั้น เพราะ
ธนาคารจะสนับสนุนเงินเปนคาเลาเรียนหรือคาใชจา ยสวนตัว
อยางไรก็ดี การใหรัฐคํ้าประกันเงินกูย อ มมีตน ทุน ตนทุนประการแรกคือ คําถามทีว่ า ใครได
ประโยชนและใครออกคาใชจา ย? คําตอบคือ ผูเสียภาษีเปนผูอ อกคาใชจา ย และหากเกิดการผิดสัญญา
ชําระหนี้มาก ๆ คาใชจายของผูเสียภาษีก็จะตองสูงมาก ในบางกรณีการผิดสัญญาชํ าระหนี้ก็อาจจะสูง
เกิ น คาด เนื่ องจากสํ านักงานเงินกูเพื่อนักศึกษาหรือธนาคารอาจจะไมไดติ ดตามทวงหนี้อยางจริงจัง
เพราะรูวารัฐตองเปนผูช ําระหนีเ้ งินกูใ หอยูแ ลว
ดังนัน้ ในกรณีที่บัณฑิตไมชําระหนี้ 2-3 งวด ธนาคารก็ไมกงั วลใจ เพราะสามารถแจงใหรัฐบาล
ทราบเพื่อใหรัฐบาลเปนผูรับชํ าระหนี้ใหธนาคารแทน แลวรัฐจะเปนผูดํ าเนินการทวงหนี้กับบัณฑิตเอง
เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลตองรับภาระดังกลาวก็เทากับวาผูเสียภาษีตองรับภาระดวย ดังนัน้ การใหนกั ศึกษา
กูยืมธนาคารโดยใหรัฐคํ้าประกันจึงเปนกระบวนการทีเ่ สียคาใชจา ยสูงมาก
ตนทุนประการที่สอง คือการชํ าระเงินกูยืมตองตรงเวลา ทุกเดือน ทุกสัปดาห ทุกสองสัปดาห
นักศึกษาก็จะมีหนี้จํ านวนหนึ่งไมวาจะตกงาน หรือยังหางานทํ าไมไดหลังจากเพิ่งสําเร็จการศึกษาเพราะ
ยั งไมเขาใจตลาดแรงงานและยังไมพบความเชี่ยวชาญของตนเอง หรือไดงานทําแตรายไดไมดนี กั หรือมี
ครอบครัวใหญ หรือมีคนปวยในครอบครัว หรือมีเหตุจําเปนอื่น ๆ ที่ตองใชเงินมาก แตธนาคารตองการ
เงินคืนไมวานักศึกษาจะมีความสามารถในการชํ าระคืนหรือไมและไมใสใจเรื่องเหลานี้ เพราะธนาคารเปน
กิจการที่ตองหากํ าไรสูงสุด ที่กลาวมาขางตนนี้เปนตนทุนประการที่สองซึ่งหมายถึงนักศึกษาอาจประสบ
ความยากลําบากในการชําระคืนเงินกูย มื
ตนทุนประการทีส่ าม คือการกูเงินธนาคารจะทําใหนกั ศึกษามีความเสีย่ ง พวกเขายอมจะวิตก
กังวลวาในอนาคตพวกเขาจะสามารถชํ าระเงินคืนธนาคารไดหรือไม ทานอาจจะกลาววา “ถานักศึกษา
ลมละลายและไมชําระเงินคืนก็ไมใชเรื่องใหญ” คําตอบก็คือ “ในหลายประเทศเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งใหญมาก
เพราะหากไมสามารถชําระหนี้ ก็ไมสามารถกูยืมเงินใด ๆ ไดอกี ตอไป”
กรณีที่คลายคลึงกันก็คือการกูยืมเงินจากสํ านักงานเงินกูยืมเพื่อนักศึกษา ซึ่งเปนวิธกี ารทีน่ ยิ มกัน
มากที่สุดสํ าหรับประเทศแคนาดา ภายในสํานักงานฯ ที่แคนาดาจะมีโปสเตอรขนาดใหญซึ่งกระตุนเตือน
ใหนักศึกษาชําระเงินกูยืมคืน โดยมีขอ ความเตือนวา “ขอใหชําระเงินกูเพื่อนักศึกษาคืนดวย มิฉะนั้น
คุณจะเสียเครดิตและไปกูเงินที่ไหนไมไดอีกเลย”
ดังนั้น ไมวานักศึกษาจะกูเงินจากธนาคารหรือสํานักงานเงินกูย มื เพือ่ นักศึกษาก็มคี วามเสีย่ งจาก
ความกังวลวาพวกเขาอาจเรียนไมจบ หรือไดงานทีร่ ายไดนอ ย หรือวางงานระยะสัน้ เพราะไมรจู กั ตลาดแรงงาน
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หรือสาขาที่พวกเขาเรียนไมเปนที่ตองการของตลาด พวกเขายอมกังวลวาถาไมมีเงินชํ าระหนีแ้ ลวจะมี
สถาบันใดเขาใจพวกเขาบาง และในอนาคตจะมีโอกาสกูเ งินไปใชในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีจ่ าเป
ํ น เชน ซือ้ บานไดหรือไม
ตนทุนประการทีส่ ี่ คือคาใชจา ยในการบริหารการจัดเก็บเงินกูจ ะสูงมาก เพราะธนาคารไมสามารถ
เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานการณทางการเงินของนักศึกษา ธนาคารไมใชระบบภาษีหรือระบบสวัสดิการ
สังคม นักศึกษาจะตองชําระเงินคืนใหธนาคาร หากลืมหรือไมซอ่ื สัตยธนาคารก็จะตามทวงหนี้
ในกรณีทร่ี ฐั บาลคํ้าประกัน รัฐบาลก็จะตองติดตามทวงหนีน้ กั ศึกษาดวยวิธีตา ง ๆ เชน สืบหาจาก
หลักฐานและสืบหาวาขณะนีอ้ ยูท ไ่ี หน ขาพเจาอยากใหทา นทราบวา เยาวชนในออสเตรเลียอยูไ มเปนทีแ่ ละ
ยายที่อยูบอยมาก ดังนัน้ การสืบหาบัณฑิตจบใหมจงึ เปนเรือ่ งยาก
ประเด็นที่ 5 : ตนทุนและผลประโยชนของกองทุนเงินกูย มื ทีช่ ําระคืนเมื่อมีรายได (IRL)
หัวขอทีจ่ ะกลาวถึงตอไปคือเงินกู IRL หรือเงินกู ICL มีความแตกตางจากเงินกูทั่วไป เนือ่ ง
จากคํานึงถึงความสามารถในการชําระคืนของบัณฑิตแตละรายดวย หรือกลาวอีกนัยหนึง่ หากในอนาคตคุณ
วางงานหรือไมมรี ายไดเกินกวา 6 เดือน หรือไดงานทีร่ ายไดคอ นขางตํ่า คุณก็สามารถพักการชําระหนี้ไวกอ น
ได และการกระทําเชนนั้นก็ไมถือวาเปนการผิดสัญญาชํ าระหนี้ ในทางตรงกันขามหากคุณไดงานที่มีราย
ไดสูง คุณก็จะตองชําระหนี้เงินกูเพิ่มขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
วิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาทํ าใหการบริหารจัดการเงินกู IRL สัมฤทธิ์ผล เพราะเมื่อบัณฑิตราย
ใดมีรายไดต่ํากวาเกณฑขน้ั ตํ่าทีต่ อ งชําระหนี้ หรือวางงาน หรือประสบกับภาวะยากลําบาก พวกเขาก็
สามารถพักการชําระหนี้ในชวงเวลานั้น ๆ ได สวนบัณฑิตรายอืน่ ๆ ที่ตลาดแรงงานตองการและมีรายได
สู งกวาเกณฑขั้นตํ่ าที่ตองชําระหนี้ และยิ่งมีรายไดเพิ่มมากขึ้นก็ตองชําระหนี้เพิ่มขึ้นตามรายไดที่เพิ่มขึ้น
เพื่อชดเชยกลุม ทีไ่ มมคี วามสามารถในการชําระคืนในชวงเวลาเดียวกัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเพือ่ ชดเชยเงิน
ลงทุนของรัฐ อยางไรก็ดี การชําระหนีข้ องบัณฑิตกลุม ทีม่ รี ายไดมากกวามักจะไมสามารถชดเชยตนทุนเงิน
กู IRL ที่รัฐใหกบั บัณฑิตกลุม ทีม่ รี ายไดตากว
ํ่ าในชวงเวลาเดียวกันได โดยสรุป ระบบเงินกู IRL ก็คอื
ระบบประกันความเสี่ยงนั่นเอง หากใหรัฐคํ้าประกันเมือ่ ใด ผูคํ้าประกันทีแ่ ทจริงก็คอื ผูเ สียภาษี ซึ่งจะตอง
เผชิญความเสี่ยงมิใชบัณฑิตแตละราย
ระบบเงินกู IRL เริ่มมีการนํามาใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตางกับเมื่อ 20 ปกอน ซึ่งหากพูดเรื่องนี้คง
ไมมีคนฟง ไมมีคนเชื่อ รัฐบาลก็คงไมเชื่อวาจะมีระบบเงินกู IRL ในระดับชาติ และขอแตกตางหลัก
ระหวางปจจุบนั กับเมือ่ 20 ปกอน มิใชเปนเรือ่ งทางทฤษฎีหรือหลักฐานเชิงประจักษเกีย่ วกับกลไกของ
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ตลาดแรงงาน แตเปนกระบวนการดําเนินนโยบายและประสบการณของนานาประเทศ ซึ่งทําใหระบบเงินกู
IRL เกิดขึน้ จริง แมวา องคประกอบอืน่ ๆ ในการบริหารจัดการดานการเงินจะยังเปนเชนเดิม
ระบบเงินกู IRL มีประโยชนอยางไรบาง ประโยชนประการแรกคือ ชวยแกปญ
 หาการผิดสัญญา
ชําระหนีแ้ กผปู ลอยกู (Lender Default) เนื่องจากเมื่อมีการจัดเก็บเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะ
ไมมีผูผิดสัญญาชํ าระหนี้เพราะความยากจน การผิดสัญญาชํ าระหนี้ไมควรจะเปนปญหาที่สรางความ
กั ง วลใจใหนักศึกษา พวกเขาสามารถบอกตนเองวา “ฉันอยากจะเขาเรียนระดับอุดมศึกษา หากไม
สามารถจายคาเลาเรียนก็สามารถกูยืมจากรัฐบาลได และเมื่อเรียนจบมีรายไดเมื่อใดคอยใชคืน” หาก
เปนเชนนั้น นั กศึกษาก็จะไมตอ งกังวลใจวาในอนาคตตนอาจไมสามารถชําระคืนเงินกูไ ดเนือ่ งจากเหตุผล
นานัปการ เชน ตลาดแรงงานไมตองการ
ในกรณีของเพื่อน ๆ ขาพเจาทีเ่ รียนธรณีวทิ ยาทีค่ าดคิดวาจะเปนมหาเศรษฐีในอนาคต แตเมื่อ
สําเร็จการศึกษากลับตกงานนัน้ ระบบเงินกู IRL ก็จะไมลงโทษพวกเขา เนือ่ งจากพวกเขาไมมคี วาม
สามารถในการชําระเงินคืนซึ่งตางจากเงินกูธนาคาร ผูที่สนับสนุนเงินกูก็ไมตองกังวลวามีบัณฑิตบางรายไม
สามารถชําระคืนในขณะนัน้ เพราะในอนาคตก็จะจัดเก็บเงินกูไ ด
กลาวโดยสรุป การแกปญหาการผิดสัญญาชํ าระหนี้มีประโยชน 2 ประการ ไดแก 1) ผูปลอย
กู ซึ่งสวนใหญก็คือรัฐบาลจะไมตองกังวลวาผูกูจะไมสามารถชํ าระเงินคืน เพราะเมื่อเวลาผานไประยะ
หนึ่งก็จะไดเงินคืน โดยบัณฑิตที่ประสบความสําเร็จสูงก็จะชําระคืนไดเร็วกวา และ 2) นอกจากเงินกู
IRL จะชวยใหมเี งินกูส าหรั
ํ บนักศึกษาแลว การแทรกแซงของรัฐในกระบวนการนีย้ งั ชวยแกปญ
 หาการผิด
สัญญาชําระหนีแ้ ละขจัดความเสีย่ งอีกดวย การประกันความเสีย่ งเปนกลไกสําคัญของระบบเงินกู IRL
เพราะชวยสรางโอกาสใหแกกลุมคนที่โดยปกติจะกังวลมากจนไมกลากู ย มื เงินเพือ่ เปนคาใชจา ยในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา
ประโยชนประการทีส่ ามของการคําประกั
้
นเงินกูค อื ผูก ยู มื ไมตอ งเปนลูกหนีธ้ นาคารโดยตรง เนือ่ งจาก
การกูธ นาคารโดยตรงจะทําใหตอ งนํารายไดสว นใหญของครอบครัวไปใชหนี้ และธนาคารก็มกั จะเปนเจาหนี้
รายใหญเพราะคิดคาใชจา ยสูง ดังนัน้ รัฐบาลจึงไมไดคาประกั
้ํ
นเงินกูใ หแกบณ
ั ฑิตทุกราย อาทิเชน ประเทศ
แคนาดา นักศึกษาที่มีสิทธิที่จะกูเงินธนาคารโดยใหรัฐคํ้าประกันมีเพียง 45 เปอรเซ็นต สวนประเทศ
สหรัฐ-อเมริกาใหสิทธิแกนักศึกษาจํ านวนมากกวา แตนักศึกษาแตละรายจะไดรับเงินกูไมเทากัน โดย
นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะสูงกวาจะกูเ งินไดนอ ยกวานักศึกษาที่ ครอบครัวมีฐานะตํ่ากวา
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สําหรับประเทศไทย หากจะใหทุกคนกูยืมเงิน IRL ก็สามารถจะกระทําได เพื่อตัดความเชือ่ มโยง
ระหวางฐานะทางบานของนักศึกษากับการเขาถึงระบบเงินกู และแกไขปญหาการชํ าระหนี้ รวมทั้งตัด
ความวิตกกังวลของนักศึกษาเพราะรัฐเปนผูป ระกันความเสีย่ ง
ในขณะเดียวกัน ระบบเงินกู IRL ก็มีตน ทุนหลายดาน ประการแรก บัณฑิตบางรายอาจหลีก
เลี่ยงการชําระหนีไ้ ด ซึ่งไมไดหมายความวาพวกเขาตองการจะโกงหรือไมซอ่ื สัตย แตเปนเพราะสาเหตุอื่น ๆ
เชน แตงงานกับสามีหรือภรรยาที่มีฐานะดีและไมไดทํ างาน อยางไรก็ดี สัดสวนของการหลีกเลี่ยงการ
ชําระหนี้มีนอยมาก เพราะบัณฑิตสวนใหญจะเขาสูกําลังแรงงานเกือบตลอดชีวติ ของพวกเขา
ตนทุนประการที่สองของระบบเงินกู IRL ก็คือขอกํ าหนดในการจัดเก็บคอนขางจะซับซอน
ขาพเจาจะอธิบายเรือ่ งนีโ้ ดยยกตัวอยางของประเทศออสเตรเลีย โดยขอใหทา นดูแผนภูมทิ ่ี 3 ซึ่งเปนกรณี
ศึกษาเกี่ยวกับเงินกู IRL ที่เรียกวา โครงการเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลียหรือ
HECS โครงการนีร้ ิเริ่มขึ้นในป 2532 ซึ่งเปนชวงที่ออสเตรเลียไมเก็บคาเลาเรียนเลย รัฐบาลมีอีก
ทางเลือกหนึ่งคือ เรียกเก็บคาเลาเรียนโดยใหนกั ศึกษากูย มื ธนาคาร ประกอบกับการใหทนุ การศึกษา แตรฐั
บาลออสเตรเลียก็เลือกที่จะทําสิง่ ทีแ่ ตกตางอยางมาก กลาวคือพยายามจัดเก็บเงินกู IRL หรือ ICL
ตามวิธีการทีถ่ กู ตองในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ประเด็นที่ 6 : กรณีศึกษา IRL : ระบบ HECS ของออสเตรเลีย 1989-2003
วิธีการจัดเก็บคาเลาเรียนที่ถูกตองในเชิงเศรษฐศาสตรเปนอยางไร ?
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนในสาขาวิชาใดก็ควรจะเสียคาเลาเรียนตามตน ทุนที่แตกตางกัน เชน
คาเลาเรียนในสาขาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร จะสูงกวาคาเลาเรียนในสาขา
ศิลปศาสตร ประวัตศิ าสตร สังคมศาสตร และเศรษฐศาสตร
วิธีการชําระคาเลาเรียนมี 2 แบบ 1) หากนักศึกษาไมมเี งินจายเปนคาเลาเรียนก็กยู มื เงิน IRL
และชํ าระหนี้ภายหลัง 2) ถานักศึกษามีเงินมากพอที่จะชํ าระเงินคาเลาเรียนลวงหนาก็จะไดรับสวนลด
อยางไรก็ดี นั กศึกษาสวนใหญจะไมชําระเงินลวงหนา แตเลือกที่จะชําระหนี้ภายหลังมากกวา
ในกรณีทนี่ กั ศึกษาเขาเรียนระดับอุดมศึกษาเมื่ออายุ 18 ป และมหาวิทยาลัยใหชาระเงิ
ํ
นคาเลา
เรียนโดยใชระบบเงินกู IRL นักศึกษารายนั้นจะตองลงนามในสัญญากูเงิน สมมุติวา คาเลาเรียนปละ
4,000 ดอลลารออสเตรเลีย ถาเรียน 4 ป ก็จะตองชําระคาเลาเรียน 16,000 ดอลลารออสเตรเลีย
(อัตราแลกเปลีย่ น 1 เหรียญดอลลารออสเตรเลียเทากับ 25 บาท หรือเทากับครึง่ เหรียญสหรัฐฯ หรือ
50 เซ็นต หากทานตองการทราบวานักศึกษาเปนหนีเ้ ทาใด ก็สามารถคํานวณได) ดังนัน้ ในระหวางที่
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ศึกษาอยู 4 ป นักศึกษารายนี้จะยังไมตองชําระหนี้ แตเมื่อสําเร็จการศึกษา เขาจะเปนหนีอ้ ยู 16,000
ดอลลารออสเตรเลีย
การชําระหนีเ้ งินกู IRL จะทําไดอยางไร?
เมื่อมหาวิทยาลัยบันทึกหมายเลขทะเบียนภาษีของนักศึกษาแลวจะตองแจงใหกรมสรรพากรทราบ
เพือ่ บันทึกยอดหนีค้ กู บั หมายเลขทะเบียนภาษีของนักศึกษา ขอมูลนีจ้ ะอยูท กี่ รมสรรพากร โดยยังไมมกี ารเรียก
เก็บเงินระหวางทีน่ กั ศึกษาเรียนหรือสําเร็จการศึกษาแลวแตยงั มีรายไดไมถงึ เกณฑขนั้ ตําที
่ ช่ าระหนี
ํ
้ เมือ่ ใดก็ตาม
ที่นักศึกษามีรายไดสูงถึงเกณฑจึงจะชําระหนี้เงินกู IRL
สําหรับนักศึกษารายนีท้ ส่ี ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป จะมีหนี้ทั้งสิ้นเทากับ 16,000
ดอลลารออสเตรเลีย และอาจจะวางงานอยู 3 - 6 เดือน โดยยังไมไดชําระหนี้ แตเมื่อเขาไดงานทํา มีราย
ได 25,000 ดอลลารออสเตรเลียตอป ซึ่งเปนอัตราเงินเดือนเฉลีย่ ของบัณฑิตใหมกจ็ ะตองเริม่ ชําระหนี้
โดยใหหกั เงินชําระหนีใ้ นอัตรารอยละ 3 ของรายได หรือประมาณ 800 ดอลลารออสเตรเลียตอป หรือ 16
ดอลลาร ออสเตรเลียตอสัปดาห หากนักศึกษาไดรบั รายไดเพิม่ ขึ้นก็ตอ งชําระหนี้เพิ่มขึ้น โดยจะถูกหักใน
อัตราสูงสุดรอยละ 6 ของรายไดหากนักศึกษามีรายได 43,000 ดอลลารออสเตรเลียตอป
การชําระหนี้เงินกู IRL ไมใชเรือ่ งทีผ่ กู พันตลอดชีวติ เมื่อชําระหนีค้ รบก็หมดภาระหนี้ แตใน
ระหวางที่ชํ าระหนี้อยูหากบริษัทที่นักศึกษาทํ างานอยูประสบภาวะลมละลาย หรือนักศึกษาตกงานดวย
สาเหตุอน่ื หรือตัดสินใจทํางานแบบไมเต็มเวลาและมีรายไดไมถงึ เกณฑทจี่ ะชําระหนี้ กรมสรรพากรก็จะพัก
การชําระหนี้ของนักศึกษาไวกอ น เมื่อนักศึกษากลับมามีรายไดปล ะ 25,000 ดอลลารออสเตรเลียตอป
อีกครัง้ หนึง่ จึงจะถูกหักเงินเดือนมาชําระหนี้ใหม
การชําระหนีข้ องบัณฑิตทีก่ ยู มื เงินภายใตโครงการเงินกูเ พือ่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย
หรือ HECS จะมีรปู แบบดังเชนทีป่ รากฏในแผนภูมิที่ 3 และ 4 โดยแผนภูมิที่ 3 จะชีใ้ หเห็นลักษณะการ
ชําระหนี้ของบัณฑิตชายในออสเตรเลียซึง่ มักจะไดรบั เงินเดือนขัน้ ตนไมตํ่ากวา 37,000 ดอลลารออสเตร
เลียตอป กราฟเสนบนแสดงรายไดทหี่ กั ภาษีแลว สวนกราฟเสนลางคือรายไดหลังจากหักทัง้ ภาษีและหักหนีเ้ งินกู
HECS แลว

A$/
600
00
500
00
400
00
300
00

Gross
After
Income
HECS

26

แผนภูมิที่ 3 แสดงประมาณการรายไดกอนและหลังชําระหนีเ้ งินกู HECS ของนักศึกษาชาย

A$/
500
GrossIncome
Income
Gross
After
After GECS
400

300

200

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 A

แผนภูมิที่ 4 แสดงประมาณการรายไดกอนและหลังชําระหนีเ้ งินกู HECS ของนักศึกษาหญิง
ทานทั้งหลายอาจจะออกแบบโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยางไร
ก็ได แตในกรณีของประเทศออสเตรเลีย การชําระหนีข้ องบัณฑิตชาย (ดังตัวอยางในแผนภูมทิ ่ี 3) จะเริ่ม
ตนเมื่ออายุ 22 ป โดยมีรายไดตอป 37,000 ดอลลารออสเตรเลียขึ้นไป หากเปนไปตามเกณฑนี้
บัณฑิตชายจะตองชําระหนี้เงินกู HECS เปนเวลา 8 ป หรือเมื่ออายุครบ 30 ป อยางไรก็ดี บัณฑิต
ชายบางรายอาจตองชํ าระหนี้ถึง 25 ป เพราะไมประสบความสํ าเร็จมากนักในตลาดแรงงาน หรือตก
งาน หรือทํ างานแบบไมเต็มเวลา หรือเรียนไมจบจึงไมสามารถหางานทีม่ รี ายไดสงู แมบณ
ั ฑิตกลุมนี้จะตอง
ชําระหนีเ้ ปนเวลานาน ก็ไมถอื วาเปนปญหาเพราะเปนหนีป้ ลอดดอกเบีย้ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื HECS
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ไดรับการออกแบบมาเพื่อคุมครองกลุมบัณฑิตที่ไมประสบความสํ าเร็จจากการลงทุนเพื่อการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับแผนภูมิที่ 4 เปนลักษณะการชําระหนีข้ องบัณฑิตหญิงในออสเตรเลีย ซึง่ เริม่ ตนทีอ่ ายุ 22 ป
เชนเดียวกัน โดยมีเงินรายไดตอป 25,000 ดอลลารออสเตรเลียขึ้นไป แตบัณฑิตหญิงจะชําระหนี้ในอัตรา
ตํ่ากวาเพราะมีรายไดตํ่ากวาบัณฑิตชาย และเมือ่ อายุได 34 ป บัณฑิตหญิงจึงจะชําระหนี้หมด
ทานทัง้ หลายอาจจะตัง้ กฎเกณฑการชําระหนีเ้ งินกู HECS ใหยดื หยุน กวานี้ เชนเดียวกับทีอ่ อสเตร
เลี ยอาจจะปรั บ เปลี่ ย นกฎเกณฑ ต ามข อ เสนอเชิ ง นโยบายของพรรค Australian Labour
Opposition ซึง่ เสนอใหบัณฑิ ตเริ่มตนชํ าระหนี้เมื่อมีรายไดปละ 35,000 ดอลลารออสเตรเลีย
ขึ้ น ไป หากเปนเชนนั้นประวัติการชําระหนี้ของบัณฑิตหญิงจะเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มชําระหนีเ้ มือ่ อายุ
29-30 ป แทนทีจ่ ะเปนอายุ 22 ป
$
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0แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงผลกระทบของ HECS ทีม่ ตี อ ระบบภาษีรายไดของออสเตรเลีย
89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
แผนภูมทิ ่ี 5 แสดงใหเห็นผลกระทบของระบบ HECS ทีม่ ตี อ ระบบภาษีรายไดของประเทศออสเตร
เลีย ในรูปนี้มีกราฟ 3 เสน ขาพเจาจะกลาวถึงเฉพาะกราฟเสนบนซึ่งเปนขอมูลการจัดเก็บคาเล าเรียน
ซึ่งมีนั กศึกษาสวนนอยเลือกทีจ่ ะจายลวงหนา แตอีกรอยละ 80 จะเลือกชําระหนีผ้ า นระบบภาษีตามกฎ
เกณฑของ HECS ผลที่เกิดขึน้ ก็คอื เมื่อโครงการ HECS เริ่มตนขีน้ ในป 2532 จะมีเงินทุนเริ่มตน
จํ านวนหนึ่งจากนักศึกษาที่ชํ าระคาเลาเรียนลวงหนาครบจํานวนและไดรับสวนลด และเงินทุนเริ่มตนดัง
กลาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ โดยมีนักศึกษารุนใหมเขามาในขณะ
เดียวกับที่มีนักศึกษาที่จบออกไปกลายเปนบัณฑิต
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ปจจุบนั รอยละ 5 ของประชากรออสเตรเลียชําระหนี้เงินกู HECS และจํานวนประชากรทีเ่ ขา
รวมโครงการก็เพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ตามเสนกราฟแกน X สวนแกน Y เปนจํานวนเงินเหรียญออสเตรเลีย
(หนวย :ลานเหรียญดอลลารออสเตรเลีย) ซึ่งในแผนภูมิที่ 5 ไดมีการคาดการณจนถึงป 2548 โดยมี
เงินชําระหนีส้ มทบโครงการ HECS ในป 2546 เทากับ 1,000 ลานดอลลารออสเตรเลียโดย
ประมาณ หรือคิดเปนรอยละ 20 ของตนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา อยางไรก็ดี เงินสมทบจะเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาเลาเรียนปจจุบันเทากับรอยละ 45 แตรัฐบาลจะไมไดรบั เงินคืนกลับเขาระบบภาษีราย
ไดเทากับรอยละ 45 เพราะตองรอใหบณ
ั ฑิตมีความสามารถในการชําระหนี้ บางรายชําระหนีค้ รบจํานวน
ไดตามกําหนด แตในบางปกม็ บี ณ
ั ฑิตตกงานหรือไดงานทีม่ รี ายไดต่ํา
ทุกฝายรวมทัง้ รัฐบาลทราบดีวา การศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตองขยายตัวเพิม่ ขึน้ ดังทีแ่ สดงใหเห็น
ตามกราฟเสนลาง แตรัฐบาลก็ไมตองการนําเงินภาษีมาอุดหนุนระบบอุดมศึกษาดังเชนในอดีต การทีร่ ะบบ
อุดมศึกษาภายใตโครงการเงินกู HECS ขยายตั วเพิ่มขึ้ นถึงรอยละ 45 แสดงใหเห็นวา การที่รัฐ
ลงทุนในโครงการ HECS ชวยสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับระบบเดิมซึ่งรัฐไมไดสรางโอกาสดังกลาวสําหรับเยาวชนทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประเด็นนี้
นับวาเปนความสําเร็จสูงสุดของโครงการ HECS เพราะทําใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาขยายตัว อยาง
ไรก็ดี ในทัศนะของขาพเจาโครงการ HECS ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ไมไดนําเงินทีไ่ ดจากการชําระหนีไ้ ปใชประโยชนเพือ่ การศึกษาระดับอุดมศึกษา แตกลับนําเงินไปใชเพื่อวัตถุ
ประสงคอน่ื
เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิที่ 6 จะเห็นไดวาระบบเงินกูในโครงการ HECS ไมไดทําใหคนยาก
จนเสียโอกาส กราฟแทงทีอ่ ยูท างดานซายสุดเปนตัวเลขของป 2531 สวนทางดานขวาสุดเปนตัวเลขของป
2541 และตรงกลางเปนตัวเลขของป 2536 ซึ่งมีแนวโนมคลายคลึงกันทุกป โดยสมมุติใหกราฟแทง
ทั้ง 3 แทง แทนคน 3 กลุมที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาทีม่ ีอายุ 18-19 ป กราฟแทงสีดําแถวซายสุด
แทนกลุม คนฐานะยากจน กราฟแทงสีขาวตรงกลางแทนกลุมคนฐานะปานกลาง และกราฟแทงสีเทาทาง
ขวาสุดแทนกลุม คนฐานะดี โดยในป 2541 แสดงใหเห็นวา 1) กลุมคนฐานะดีไดเขาเรียนระดับอุดม
ศึกษามากกวากลุม คนฐานะยากจน 2) สัดสวนของกลุมคนทั้ง 2 กลุมขางตนทีเ่ รียนระดับอุดมศึกษาเพิม่
ขึน้ เทาๆ กัน และ 3) สัดสวนของกลุมคนฐานะปานกลางเพิ่มขึ้นมากกวากลุมอื่น ๆ
%
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แผนภูมิที่ 6 แสดงการกระจายของกลุมคนที่มีอายุ 18 ป จําแนกตามฐานะ
ที่เขาศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยระบบเงินกูโครงการ HECS ป 1993 และ 1998
จากแผนภูมิที่ 6 และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวาระบบเงินกูเพื่อการศึกษา
ระดั บอุดมศึกษาไมไดลดโอกาสการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกลุม คนฐานะยากจน สําหรับออส
เตรเลียระบบอุดมศึกษาในชวงแรกไมเก็บคาเลาเรียนเลย เมือ่ ดําเนินโครงการเงินกู HECS นักศึกษาจึง
ตองชําระหนี้ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของตนทุน
ในทัศนะของขาพเจา เงินกู IRL หรือ ICL ทําใหจานวนนั
ํ
กศึกษาเพิม่ ขึน้ โดยทัง้ กลุม คนฐานะ
ยากจนและกลุม คนฐานะดีไดรบั โอกาสเทา ๆ กัน ระบบนี้ไมไดชว ยเหลือกลุม คนฐานะยากจนเปนพิเศษ
ประเด็นที่ 7 ความสําคัญของการจัดเก็บหนี้เงินกู
การจัดเก็บหนี้ เงินกูเปนประเด็นที่สํ าคัญที่สุดสํ าหรับการบริหารและนโยบายภาครัฐ ในบาง
ประเทศระบบภาษีไมซบั ซอน แตในประเทศอืน่ ๆ เก็บภาษีรายไดนอ ยมากหรือไมเก็บภาษีรายไดเลย เหตุผล
หลักก็คือ เปนเรือ่ งยากทีจ่ ะจัดเก็บภาษีของแตละคนอยางตอเนือ่ ง หรือนายจางไมไดแจงใหกรมสรรพากร
ทราบรายไดของลูกจาง หากประเทศไทยจะริเริม่ โครงการเงินกู IRL ก็จะตองวางระบบตาง ๆ ขางตนใหรดั
กุม และใหทกุ คนมีหมายเลขประจําตัวผูเ สียภาษี
สําหรับในประเทศออสเตรเลีย ทุกคนมีหมายเลขประจําตัวผูเ สียภาษีและถือเปนเรือ่ งผิดกฎหมาย
หากบุคคลใดมีมากกวา 1 หมายเลข หรือใสชอื่ ญาติแทนชื่อตนเอง ในประเทศเม็กซิโก นอกจากจะมีหมาย
เลขประจํ าตัวผูเสียภาษีแลวยังมีรูปถายอีกดวย สวนหมายเลขก็จะตรงกับวันเดือนปเกิดและมีลายเซ็น
กํากับ ดั ง นั้น ตราบใดที่ขาราชการและบัณฑิตไมคดโกง ประเทศออสเตรเลียและประเทศเม็กซิโกก็
สามารถเชื่อมั่นไดวาทุกคนมีหมายเลขประจํ าตัวผูเสียภาษี ในประเทศอื่น ๆ เชน นิวซีแลนด สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ก็ใชระบบหมายเลขประจําตัวผูเ สียภาษีเชนเดียวกัน ดังนัน้ เงือ่ นไข
ประเด็นแรกของการจัดเก็บหนีเ้ งินกูค อื จะตองกําหนดเลขประจําตัวผูเ สียภาษีเงินไดทกุ คนเพือ่ การติดตาม
หนี้

30
ประเด็นที่สองก็คือระบบเงินกู IRL จะตองอาศัยการบันทึกรายการหนี้ของนักศึกษาอยางถูก
ตองซึ่งทําไดงา ย ๆ กลาวคือ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยก็มกี ารบันทึกจํานวนหนี้ หมาย
เลขประจําตัวผูเ สียภาษีและหมายเลขสวัสดิการสังคม (ถามี)
ประเด็นทีส่ าม ระบบเงินกู IRL ตองมีกลไกในการจัดเก็บหนี้เงินกูที่เชื่อถือไดและมีประสิทธิภาพ
โดยใชคอมพิวเตอรชว ยในการบันทึกเชนเดียวกับกลไกของประเทศออสเตรเลีย
ประเด็นทีส่ ่ี ระบบเงินกู IRL ตองมีวธิ กี ารคํานวณรายไดทแี่ ทจริงของนักศึกษาทีเ่ ปนหนี้ หากนัก
ศึกษาเปนหนีเ้ มือ่ อายุ 18 ป ก็ตองมีการบันทึกรายการหนีอ้ ยางถูกตองและตอเนือ่ งซึง่ อาจจะยาวนานถึง
20 ป
กลาวโดยสรุป ระบบเงินกู IRL ตองมีเงื่อนไขความสําเร็จครบทัง้ 4 ประเด็นขางตน แตระบบ
เงินกูแ ละการจัดเก็บเงินกูใ นหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งเงินกูธ นาคารจะอาศัยเงือ่ นไขความสําเร็จ 3 ขอแรก
เทานัน้ ดังนัน้ เงือ่ นไขความสําเร็จหลักของเงินกู IRL ก็คอื ความสามารถในเชิงบริหารของภาครัฐในการ
บันทึกรายไดที่แ ทจริงของแตละบุคคล ถาหากประเทศไทยมีเงื่อนไขความสํ าเร็จครบถวนก็สามารถใช
ระบบเงินกู IRL ในลักษณะเดียวกับออสเตรเลีย มิฉะนั้นทานก็ตอ งหาทางเลือกอืน่
ในกรณีของประเทศออสเตรเลีย เมือ่ มีการหารือเรือ่ งเงินกู IRL ในครัง้ แรก กรมสรรพากรออสเตร
เลียเห็นวาเปนเรื่องที่เปนไปไมได และเมื่อทราบวาไมมีประเทศใดใชระบบเงินกู IRL กรมสรรพากรก็ยิ่ง
เชื่อมั่นวาเปนเรื่องที่เปนไปไมได และนั่นก็คอื ลักษณะของนโยบายสาธารณะ กลาวคือหากไมมใี ครริเริม่ ก็
จะไมมีระบบเงินกู IRL แตเมื่อระบบนีเ้ กิดขึน้ แลวก็จะเห็นไดวา เปนเรือ่ งทีเ่ ปนไปได
อยางไรก็ดี ขาพเจาอยากจะยํ้าเตือนวา บางประเทศยังไมพรอมที่จะใชระบบเงินกู IRL อาทิเชน
ประเทศเอธิโอเปยและรวันดา หากทานจะพิจารณาความพรอมของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็ตอ งพิจารณา
วามีเงื่อนไขความสําเร็จครบทัง้ สีป่ ระการขางตนหรือไม
ทั้งนี้ ทานอาจจะเพิ่มเติมเงื่อนไขความสําเร็จขอที่ 5 ก็ไดกลาวคือ ประเทศนัน้ ๆ จะตองมีวัฒน
ธรรมในการชํ าระภาษีใหกับรัฐ ในทางตรงกันขามหากประชาชนไมเห็นความจํ าเปนในการเสียภาษีและ
หลีกเลีย่ งความรับผิดชอบแลว เงื่อนไขความสําเร็จเพียง 4 ประการอาจจะไมเพียงพอ ซึง่ นักเศรษฐศาสตร
เองก็กงั วลกับปญหานี้ ซึ่งมีผยู นื ยันวาเกิดขึน้ จริง
ประเด็นที่ 8 : ประสบการณในระดับนานาชาติ
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ขาพเจาอยากจะขอยํ้าอีกครัง้ หนึง่ วาระบบเงินกู IRL ที่ขาพเจากลาวถึงไมไดใชเฉพาะในประเทศ
ออสเตรเลียและไมใชเรื่องใหม มหาวิทยาลัย Yale เคยทดลองใชระบบเงินกูของตนเองแตลมเหลว
เพราะไมมีความสามารถในการจัดเก็บเงินกู ดังนัน้ สัดสวนการชําระหนีค้ นื จึงตํ่ามาก นอกจากนี้ ระบบเงิน
กูข อง Yale ยังกําหนดใหมกี ารชําระหนีท้ ดแทนบัณฑิตรายอืน่ ๆ ในรุน เดียวกันอีกดวย ดังนัน้ หากเพือ่ นรวม
รุนคนใดไมชําระหนี้ หรืออยูนอกประเทศหรือเสียชีวติ บัณฑิตที่เหลือก็จะตองรับผิดชอบชําระหนีแ้ ทน เมื่อ
คนรูสึกวามีบางคนโกงและทํ าใหตนเสียหายก็ไมชอบ โครงการเงินกูของ Yale จึงเปนตัวอยางแรกของ
ระบบเงินกู IRL ที่ไมไดรับความนิยมและลมเหลวในที่สุด ทั้งนี้ การทีร่ ะบบเงินกูข อง Yale ลมเหลวไม
ใชเรื่องแปลก เพราะมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทีเ่ ชี่ยวชาญดานการสอนมากกวาการทวงหนี้ และทานทั้ง
หลายก็ไมไดแตงตั้งผูบ ริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการติดตามทวงหนี้ เนื่องจากพวกเขามิไดมีความรูเรื่องระบบ
ธนาคารและวิธีการจัดเก็บเงินที่ชําระคืนเมือ่ บัณฑิตมีรายไดถงึ เกณฑ
เมื่อขาพเจากลาวถึงเงินกู IRL ในสหรัฐอเมริกาก็จะไดรับคํ าตอบวา “ลองทําแลว แตไม
สําเร็จ” ในทัศนะของขาพเจา พวกเขาไดลองทําแตไมถูกวิธี การจัดเก็บหนี้เงินกูที่มีประสิทธิภาพจะตองมี
เงื่อนไขความสําเร็จครบทัง้ 4 ประการขางตน สวนมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานเงินกูเ พือ่ นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาไมมวี ธิ กี ารติดตามรายไดของบัณฑิตไดอยางตอเนือ่ ง ดังนัน้ จึงไมสามารถจัดเก็บเงินกูไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ
สวีเดนใหนกั ศึกษากูเงิน IRL ในรูปแบบทีผ่ อ นปรนมาก บัณฑิตทีว่ า งงานสามารถพักการชําระหนี้
ได โดยไมมีวิธีการจัดเก็บหนี้เงินกูที่มีประสิทธิภาพเพราะไมไดใหกรมสรรพากรดําเนินงาน
ระบบเงินกู IRL ของออสเตรเลียเปนผูนําในการใหกรมสรรพากรจัดเก็บหนี้เงินกู และดังที่
ขาพเจาไดเลาใหฟงแลววาเดิมกรมสรรพากรคิดวาระบบเงินกู IRL ใชไมไดผลและเปนไปไมได จึงขอ
ใหขาพเจาลมเลิกความคิดและทําความเขาใจดวยวากรมสรรพากรไมไดมหี นาทีท่ วงหนี้ อยางไรก็ดี ปจจุบนั กรม
สรรพากร ออสเตรเลียทําหนาทีจ่ ดั เก็บเงินกู IRL และมีตน ทุนในการดําเนินการดังกลาวประมาณรอยละ 2
หรือประมาณปละ 20 ลานดอลลารในการจัดเก็บเงินกู 1,000 ลานดอลลาร ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบ
ภาษีของออสเตรเลียมีประสิทธิภาพและมีเงื่อนไขความสําเร็จครบทุกประการ
ระบบเงินกู IRL ของนิวซีแลนดแตกตางจากระบบของออสเตรเลีย ขาพเจาคิดวาอัตราดอกเบีย้
ของระบบเงิ นกูของนิวซีแลนดคอนขางจะสูง นอกจากนี้ชาวนิวซีแลนดสวนมากมั กเดิ นทางออกนอก
ประเทศและไมชาระหนี
ํ
้เงินกู หากประเทศไทยจะใชระบบเงินกู IRL ก็ควรจะวางระบบใหพรอมที่จะแกไข
ปญหานี้ดวย
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ระบบเงินกู IRL ของชิลีและแอฟริกาใตอาจจะไมใชแบบอยางทีด่ นี กั เพราะใหสํานักงานเงินกู
เพื่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดเก็บหนี้เงินกู ซึ่งทําใหขาดประสิทธิภาพและคงจะตองมีการปฏิรูประบบ
เงินกูใ นอนาคต
ระบบเงินกู IRL ของสหรัฐอเมริกามีกฎหมายรองรับ แตคนสวนใหญไมคอ ยเขาใจระบบดังกลาว
เพราะมีความซับซอนมาก จากการสํารวจนักศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบวา มีนักศึกษาเพียงรอยละ 7 เทา
นั้นทีท่ ราบวาสหรัฐอเมริกามีระบบเงินกูเ พือ่ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ แสดงใหเห็นวา ยังไมมกี ารประชา
สัมพันธและการสงเสริมนวัตกรรมนี้เทาที่ควร
ระบบเงินกูเ พือ่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรเปนระบบทีค่ ลายคลึงกับระบบเงินกู
ของออสเตรเลียและนิวซีแลนดทผ่ี สมผสานกัน นอกจากนี้ยงั มีกลไกเชิงบริหารทีเ่ กือ้ หนุนระบบใหทํางานได
และมีผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงดานเงินกู IRL คือ ศาสตราจารย Nicholas Barr แหงภาควิชาเศรษฐ
ศาสตรมหาวิทยาลัยลอนดอน ซึ่งสนับสนุนแนวคิดเรือ่ งเงินกู IRL มาอยางตอเนือ่ งและถูกตอง ขาพเจา
เชือ่ มัน่ วาระบบเงินกู IRL ของสหราชอาณาจักรจะตองประสบความสําเร็จอยางแนอน
ธนาคารโลกและองคกรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของสงเสริมแนวคิดเรื่องระบบเงินกู IRL ในประเทศปาปวนิว
กินี มาเลเซีย รวันดา อินโดนีเซีย และเอธิโอเปย แตประเทศเหลานี้ก็ไมไดใชระบบเงินกู IRL เนื่องจาก
ขาดการสนับสนุนจากฝายการเมืองซึ่งไมเชื่อวาจะสามารถจัดเก็บหนี้เงินกูไ ด
ประเทศเยอรมัน เม็กซิโกและโคลัมเบียก็กําลังพิจารณาเรื่องเงินกู IRL อยางกระตือรือรน แตก็
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บหนี้เงินกู โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการชํ าระ
ภาษีอยางซื่อสัตย นอกจากนี้ธนาคารโลกยังสงเสริมแนวคิดนี้ในประเทศฮังการีและฟลิปป นสดวย แต
ขาพเจาไมทราบวาสองประเทศดังกลาวดําเนินการอยางไรในเรือ่ งนี้
ประเด็นที่ 9 : บทสรุป
1) นักศึกษาแตละรายไดรบั ประโยชนจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางมาก
2) การไม เ ก็ บค าเล าเรี ยนเปนเรื่องที่สรางความอยุติธรรมในสังคม แมวาอาจจะเปนเรื่อง
แปลกที่กลาววาการเก็บคาเลาเรียนเปนเรื่องที่ยุติธรรม แตหากเราตระหนักวาผูเสียภาษีเปนผูใหเงิน
สนับสนุนระบบอุดมศึกษาทัง้ กระบวนการ โดยที่ผูเสียภาษีสว นใหญไมสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา (สําหรับประเทศออสเตรเลีย ประชากรรอยละ 80 ไมไดเขาเรียนระดับอุดมศึกษา แตตองเสียภาษี
เพื่อบํารุงระบบอุดมศึกษา) ขาพเจาเห็นวาการเก็บคาเลาเรียนที่สูงขึ้นอาจไมเหมาะสม แตก็ทําใหบณ
ั ฑิตมี
สวนรวมรับผิดชอบคาใชจายจากการไดรับบริการอุดมศึกษาไดเปนอยางดี ประเด็นที่สํ าคัญที่สุดก็คือ
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ตราบใดที่กลุมคนยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดก็จะชวยใหเกิดความยุติธรรมใน
สังคม
3) ทานสามารถนําเงินภาษีรายไดจากเงินกู IRL ไปใชในการขยายตัวของระบบอุดมศึกษา โดย
อาจนําไปเพิ่มประสิทธิภาพและทรัพยากรของระบบอุดมศึกษา อีกวิธีหนึง่ ทีข่ า พเจาเห็นวาประเทศทีม่ ฐี านะ
เศรษฐกิจที่ยังไมมั่งคั่งมากนักควรจะกระทําคือ ใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรียนโดยไมเก็บคาเลาเรียน
เพราะการเก็บคาเลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะทําใหคนยากจนไมสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรืออาจใชวธิ กี ารใหทุนการศึกษาแกนกั เรียนมัธยมศึกษาทีย่ ากจน ที่กลาวมาขางตนเปนวิธกี ารใชเงินภาษี
รายไดจากเงินกู IRL ที่รัฐบาลสามารถกระทําได ขาพเจาเห็นวาจากการเก็บคาเลาเรียนในระดับอุดม
ศึกษาไมเพียงแตเปนเรื่องที่ยุติธรรมเทานั้น แตยังชวยพัฒนาระบบอุดมศึกษา และเพิ่มปริมาณของ
ประชากรที่จะสามารถเขาถึงระบบอุดมศึกษาไดมากกวาเดิมอีกดวย
4) ในทัศนะของขาพเจา เงินกู IRL เปนระบบการบริหารการเงินอุดมศึกษาซึง่ ทําใหเกิดความเสมอ
ภาคเพราะคํานึงถึงความสามารถในการชําระคืนของบัณฑิตแตละรายในชวงเวลานัน้ ๆ ซึ่งแตกตางกับ
ระบบการเงินอุดมศึกษาระบบอืน่ ๆ
5) ดังทีก่ ลาวขางตน ประเทศไทยอาจใหเงินกู IRL ครอบคลุมคาใชจา ยสวนตัวอืน่ ๆ นอก
เหนือจากคาเลาเรียนก็ได
6) หลายประเทศกําลังใชหรือประยุกตใชแนวคิดเกีย่ วกับระบบการเงินอุดมศึกษา คาดวาในอีก 4 - 5
ป จะมีประมาณ 8 - 12 ประเทศ ที่จะใชระบบเงินกู IRL ปจจุบันมี 6 ประเทศทีใ่ ชระบบนี้
7) สิ่งที่เปนปจจัยหลักที่สํ าคัญที่สุดของระบบเงินกู IRL คือกลไกในการจัดเก็บหนี้เงินกู
IRL ซึ่ งจะตองรวมพลังกันวางระบบการจัดเก็บหนี้ที่รัดกุม เรื่องนี้นํามาสูป ระเด็นทีว่ า ทุกประเทศจะ
ตองไมละเลยที่จะชี้ใหเห็นความสําคัญของการจัดเก็บหนีเ้ งินกู IRL
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อภิปรายและตอบขอซักถามโดย Prof. Bruce Chapman และ ศ.ดร.เมธี ครองแกว
ถาม: ขอทราบอัตราการผิดสัญญาชํ าระหนี้เงินกู IRL ของออสเตรเลียเปนเทาใด เนื่องจาก
มีอตั ราเสีย่ งของคนทีจ่ ะไมสาเร็
ํ จการศึกษาและไมมแี นวโนมทีจ่ ะจายเงิน
ตอบ: ขอตอบคําถามนีเ้ ปน 2 ประเด็น
ประเด็นแรก ระบบเงินกู IRL มีวตั ถุประสงคทจี่ ะคุม ครองคนทีไ่ มมคี วามสามารถในการชําระหนี้
เงินกู ซึ่งหมายความวาบัณฑิตบางรายจะไมไดชําระหนีค้ รบตามจํานวน แตการมิไดชําระหนีค้ รบมิได
ถือวาเปน “การผิดสัญญาชําระหนี้” แตเรียกวา “หลักประกันการคุมครอง”
ประเด็นทีส่ อง ระบบเงินกู IRL ในออสเตรเลียไดรบั เงินชําระหนีค้ นื เปน 2 ระดับ คือ 1) สําหรับ
บัณฑิตชาย รอยละ 85 จะชําระเงินคืนเต็มจํานวน และอีกรอยละ 7.5 จะชําระคืนครึง่ หนึง่ 2) บัณฑิต
หญิงชําระเงินคืนในอัตราทีต่ ่ํากวาเพราะมีรายไดนอ ยกวา โดยชําระคืนเต็มจํานวนรอยละ 75 สวนอีก
รอยละ 12.5 จะชําระเงินคืนครึง่ หนึง่
ดังนั้น โดยรวมแลวอัตราการชํ าระหนี้คืนโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 80 แตไมอยากใหคิดวา
บัณฑิตอีกรอยละ 20 ผิดสัญญาชําระหนี้ เนือ่ งจากเปนเรือ่ งปกติทอี่ ตั ราการชําระหนีเ้ งินกู IRL จะไมถงึ รอยละ
100 เพือ่ เปนหลักประกันเมือ่ บัณฑิตตองเผชิญความเสีย่ งและเพือ่ ตอบสนองแนวคิดหลักคือ “การคุม ครอง
คนที่ไมมีความสามารถชําระหนี้”
ถาม: บัณฑิตชําระหนี้เปนระยะเวลาเฉลีย่ กีป่ 
ตอบ: เงินเดือนเริม่ ตนของบัณฑิตออสเตรเลียประมาณปละ 32,000 เหรียญออสเตรเลียหรือเทากับ 20,000
เหรียญสหรัฐอเมริกาโดยประมาณ และบัณฑิตสวนใหญมักจะเริ่มชําระหนีใ้ นทันที
อยางไรก็ดี เมือ่ โครงการ HECS เริม่ ตนขึน้ ชวงการชําระหนีค้ นื จะสูงกวาระบบปจจุบนั รายได
เฉลี่ยในชวงนั้นอาจเทียบไดเทากับประมาณ 27,000 - 28,000 เหรียญออสเตรเลีย ดังนัน้ บัณฑิตจึงมี
ระยะเวลาปลอดหนีโ้ ดยเฉลีย่ 3 – 4 ป
นอกจากนี้ ยังมีนกั ศึกษาทีอ่ อกกลางคันหรือเรียนไมจบซึง่ ไมไดชําระหนีค้ นื เลย รวมทัง้ นักศึกษา
ทีเ่ รียนไมจบบางรายหรือบัณฑิตทีไ่ มประสบความสําเร็จในตลาดแรงงานอาจจะพักการชําระหนีน้ าน 5 – 6 ป
ถาม: จะมีวธิ กี ารบังคับหรือจูงใจใหผกู ชู าระหนี
ํ
เ้ งินกูไ ดอยางไร ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช
ระบบคืนภาษี (Tax Refund) โดยผูที่ไมชําระหนีเ้ งินกู IRL จะไมไดรับภาษีสวนเกินคืน
ตอบ: วิธีการชําระหนี้เงินกู IRL จะเหมือนกับการชําระภาษีรายได โดยใหนายจางหักจากเงินรายไดของ
ผูก ทู กุ สัปดาห หรือทุกสองสัปดาห หรือทุกเดือนอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ชําระหนีเ้ งินกู IRL ของลูกจาง อีกวิธหี นึง่
คือหักจากรายไดปละครั้งเชนเดียวกับระบบของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากประเทศไทยจะใชวธิ กี ารดังกลาว
โดยมีสว นลดหยอนภาษีปลายปใหแกบณ
ั ฑิตทีช่ าระหนี
ํ
เ้ งินกู IRL ก็จะชวยใหการจัดเก็บหนีเ้ งินกูไ ดผลดีขน้ึ
สําหรับการจัดเก็บเงินกู HECS นายจางจะหักภาษีรายได ถามีหนีอ้ ยูก ห็ กั เงินชําระหนี้เพิ่มเติม
ทุก ๆ สัปดาหหรือสองสัปดาห และเมือ่ ถึงปลายป ผูท ชี่ าระหนี
ํ
ค้ รบแลวก็จะไดรบั เงินคืน หลักการทีส่ าคั
ํ ญ
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คือการจัดเก็บเงินกู IRL ใชวธิ กี ารเดียวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดนนั่ เอง ซึง่ มีกระบวนการหักเงินออกจากหนี้
ของ IRL โดยกรมสรรพากรจะพิจารณาจากรายไดของผูก ู หากถึงระดับรายไดขน้ั ตํ่า (threshold income)
ทีต่ องชําระหนื้เงินกู IRL กรมสรรพากรจะเริ่มหักตามอัตราภาษีทก่ี ําหนด เชน เริ่มหักจาก 3% ของเงิน
รายได เชน หากมีรายได 1,000 เหรียญตอเดือน จะถูกหักชํ าระหนี้เงินกูรอยละ 3 จนกวาหนี้ที่คางไว
จะหมด และหากปใดตกงานก็ไมตองไปรายงานใคร เพราะตัวเลขเงินเดือนที่เขาไปในกรมสรรพากร
จะบอกวารายไดไมถงึ ก็ไมตอ งถูกหัก โดยที่ระบบจะทํางานเองแบบอัตโนมัติ
ถาม: กรณีของออสเตรเลียจะมี 3 หนวยงาน ที่เกี่ยวของการดําเนินการเงินกู IRL ไดแก HECS
สถาบันอุดมศึกษา และกรมสรรพากร โดยทีน่ กั ศึกษามีภาระผูกพันหนีต้ ามสัญญาและหมายเลข
ประจํ าตัวผูเสียภาษีตั้งแตเริ่มเขาศึกษา ปญหาการ default จึงไมสูงมากเนื่องจากไดมีการ
วางระบบไวเปนอยางดี สําหรับประเทศไทยจะมีวิธีการดําเนินการอยางไรในการจัดเก็บหนี้
เงินกูที่มีประสิทธิภาพ
ตอบ: ทานจะตองมีกลไกการจัดเก็บหนีเ้ งินกูอ ยางเปนทางการ โดยมีองคประกอบทัง้ 4 ประการ ประกอบดวย
1) การกําหนดใหผูกูทุกคนมีหมายเลขประจําตัวผูเ สียภาษีเงินได 2) ตองมีการบันทึกรายการจํานวนหนี้
เมื่อผูกูลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอยางถูกตอง 3) ตองมีกลไกการจัดเก็บหนีเ้ งินกูท เ่ี ชือ่ ถือไดและ
มีประสิทธิภาพโดยใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึก และ 4) ตองมีวิธีการคํ านวณรายไดที่แทจริงของ
นักศึกษาทีเ่ ปนหนี้ หากปราศจากองคประกอบดังกลาวการบริหารจัดการเงินกู IRL ก็จะกระทําไดยากมาก
ดังที่ไดกลาวแลว เมื่อนักศึกษาสมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจะตองมีการบันทึกหมายเลขประจําตัว
ผูเสียภาษี หากทานสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียจะตองมีหมายเลขประจํ าตัว
ผูเ สียภาษี เพือ่ ใหทางมหาวิทยาลัยบันทึกขอมูลเชนเดียวกัน เมื่อทานจะทํางานก็ตอ งมีหมายเลขดังกลาว
ผูที่ไมมีหมายเลขก็ตองขอหมายเลข การหลีกเลี่ยงหมายเลขประจํ าตัวผูเสียภาษีจะตองเสียคาปรับ
และไมคอยมีใครทําเชนนั้น
ศ.ดร.เมธี ครอบแกว ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เลขประจําตัวผูเ สียภาษีของออสเตรเลียมีขอ มูล
เฉพาะการรายงานรายไดเทานัน้ ไมมขี อ มูลอืน่ เลย เนือ่ งจากประเทศออสเตรเลียมีความเปนหวงเรือ่ งความ
เปนสวนบุคคลมาก สําหรับประเทศไทยเมื่อมีการนํ าเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักมาใชเปนเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีแลว ระบบของไทยจะดีกวาของออสเตรเลีย เนือ่ งจากจะมีขอ มูลทีล่ ะเอียดกวามาก
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติใหจัดทํา smart card โดยเก็บขอมูลของทุกกระทรวงอยูใน chip สําหรับ
คนไทยทุกคน หากรัฐบาลสามารถดําเนินการไดจริง ก็จะสามารถตรวจสอบและดําเนินการไดงา ยกวา
ของประเทศออสเตรเลียมาก
ถาม: กรมสรรพากรของไทยและออสเตรเลียไมตองการรับภาระในการจัดเก็บหนี้เ งินกู IRL
จะมีวิธีการขจัดการตอตานนี้ไดอยางไร
ตอบ: สําหรับแนวความคิดทีว่ า กรมสรรพากรมักไมเต็มใจรับภาระในการจัดเก็บหนี้เงินกูนั้น ถือวาเปน
เรือ่ งธรรมดาของระบบราชการทีจ่ ะหลีกเลีย่ งภาระหนาทีใ่ หม ๆ อยางไรก็ตาม กรมสรรพากรของประเทศ
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ออสเตรเลียไมไดมอี านาจในการบริ
ํ
หารประเทศ ผมไดพดู คุยกับประเทศอืน่ ๆ ซึง่ มิไดหมายถึงประเทศไทย
และไดรับคําบอกเลาวา กรมสรรพากรไมยอมใหใชระบบเงินกู IRL ในกรณีของประเทศไทย ทุกทาน
ควรตัง้ คําถามถามตนเองวา “ใครควรจะทําหนาทีต่ ดั สินใจ” ผูท าหน
ํ าทีต่ ดั สินใจไมควรจะเปนขาราชการ
แตเปนรัฐบาล ถาหากรัฐบาลไทยเห็นวาสิง่ นีเ้ ปนนโยบายของรัฐบาล กรมสรรพากรก็ไมมีสิทธิที่จะปฏิเสธ
หากรัฐบาลสัง่ ใหกรมสรรพากรรับไปดําเนินการ กรมสรรพากรก็ตอ งดําเนินการ
ถาม: ถาลูกหนีต้ ายจะเกิดอะไรขึน้ ผูป กครองหรือลูกหลานของบัณฑิตจะตองรับผิดชอบการชําระ
หนี้เงินกูแ ทนหรือไม
ตอบ: ในกรณีของออสเตรเลียไดมีการหยิบยกประเด็นนี้มาหารือกัน โดยที่กรมสรรพากรบอกวาจะ
ตองมีบณ
ั ฑิตบางรายเสียชีวติ ซึง่ ผมก็ไดตอบไปวา “ระบบเงินกู HECS ไมสามารถหยุดยัง้ ความตาย
ของผูก ไู ด แตผกู สู ามารถหลีกเลีย่ งการชําระหนีเ้ งินกู IRL ไดดว ยความตายเทานัน้ ” กรมสรรพากร
จะตองวางระบบภาษีทมี่ ขี อ ยกเวนการชําระหนี้ และใหรฐั บาลชําระหนีแ้ ทนบัณฑิตทีเ่ สียชีวติ ในปงบประมาณ
นั้น ๆ หลังจากนั้นหนี้ที่เหลือก็จะไดรับการยกเวนโดยไมตกเปนภาระรับผิ ดชอบของผูปกครอง คูส มรส
หรือบุตรหลาน ซึง่ ถือเปนขอดีประการหนึง่ ของระบบเงินกู HECS หากผูกูเสียชีวติ ภาระหนีก้ จ็ ะสิน้ สุดลง
เพราะภาระหนีข้ องบุคคลจะไมเชือ่ มโยงกับฐานะทางครอบครัวของแตละบุคคล
ถาม: นักศึกษาที่ชําระคาเลาเรียนทั้งหมดทันทีโดยไดรับสวนลดนั้น รัฐบาลจะอุดหนุนชดเชย
สวนลดดังกลาวเต็มจํานวนหรือไม และทําใหการศึกษาเปนสินคาบริการในเชิงพาณิชย หรือ
ทําใหการศึกษาดอยคุณคาหรือไม จะมีขอ แนะนําในการทําความเขาใจกับสาธารณชนอยางไร
ตอบ: คําถามเกี่ยวกับการใหสว นลดเปนเรือ่ งทีซ่ บั ซอนในเชิงการเงิน เพราะขึน้ อยูก บั อัตราดอกเบีย้ ของ
หนีเ้ งินกูว า ควรจะใหสว นลดหรือไม วิธกี ารบริหารระบบเงินกูอ กี วิธหี นึง่ คืออนุญาตใหมกี ารชําระเงินทันที
ตัวอยางเชน ถานักศึกษาชําระเงินทันที 10,000 หรือ 50,000 เหรียญออสเตรเลีย เพื่อสมัครเขาเรียนก็จะ
ไดรับสวนลดรอยละ 25 แตหากเลือกจะชําระคาเลาเรียนภายหลังก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอย
อยางไรก็ตาม หนี้เงินกู IRL ไมไดคิดอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง แตจะมีการปรับมูลคาหนี้บาง
เพื่อใหสะทอนอัตราเงินเฟอ ดังนัน้ การเลือกทีจ่ ะเปนหนีแ้ ละไมรบั สวนลดก็เปนการตัดสินใจทีถ่ กู ตอง
สํ าหรับบัณฑิตบางราย โดยเฉพาะผูท ค่ี าดวาอาจจะไมสามารถชําระหนีค้ นื ไดในระยะสัน้ เมือ่ เปนหนี้
ระยะยาวโดยไมมอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริง ทุก ๆ ปที่ยังไมการชําระหนี้ ผูก กู จ็ ะไดประโยชนจากการปลอด
ดอกเบี้ยที่แทจริง
เมือ่ พิจารณาอยางผิวเผิน การใหสว นลดอาจดูเหมือนการชวยเหลือผูท พ
ี่ รอมจะชําระเงิน
ทันที แตอันที่จริงแลวสําหรับหลาย ๆ คน การชําระเงินทันทีเปนเรือ่ งทีไ่ มสมเหตุสมผลในเชิง
การเงิน เพราะหากเปนหนีเ้ งินกู IRL มูลคาหนีท้ ชี่ าระคื
ํ นจะตํากว
่ าการชําระเงินทันที ดวยเหตุผล
ดังกลาว ในออสเตรเลียจึงมีนกั ศึกษาทีช่ าระค
ํ าเลาเรียนทันทีเพียงรอยละ 20 เทานัน้ เพราะตระหนักดีวา
การเปนหนีเ้ งินกู HECS จะไดประโยชนมากกวา
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ผมขอยกตัวอยางเพือ่ เปรียบเทียบใหชดั เจนคือ มีฝาแฝดคูห นึง่ แฝด A ชําระเงินคาเลาเรียนทันที
และไดรบั สวนลด สวนแฝด B เลือกทีจ่ ะไมชาระเงิ
ํ นทันที ตอมาเมือ่ ทัง้ คูม งี านทําก็มรี ายไดตามากจนไม
ํ่
ถงึ
เกณฑขนั้ ตําที
่ จ่ ะหักเงินชําระหนีเ้ งินกู IRL ได หากเปนเชนนี้ ผูท ตี่ ดั สินใจถูกตองในเชิงการเงินก็คอื แฝด B
หรือนักศึกษาทีไ่ มไดชําระเงินทันทีนั่นเอง
ในทัศนะของผมคนสวนใหญทชี่ าระเงิ
ํ นสดทันทีเพือ่ รับสวนลด มักจะกระทําไปตามความคิดเห็น
ของผูป กครองมากกวาการใชหลักเหตุผลทางการเงิน กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ผูป กครองจะชําระเงินคาเลาเรียน
ใหบตุ รหลานทันที แมจะทราบวาการใหบตุ รหลานเปนหนีเ้ งินกูท รี่ ฐั คํ้าประกันจะเปนการกระทําทีฉ่ ลาดกวา
เพราะผูปกครองเห็นวาเปนภาระรับผิดชอบของตนที่จะชํ าระคาเลาเรียนใหบุตรหลานจนกระทั่งสําเร็จ
การศึกษาเมื่ออายุ 22 ป ดังนัน้ คนกลุม นีจ้ งึ ไมตอ งการใหบตุ รหลานเปนหนี้
ในกลุมนักศึกษาที่ชําระเงินทันทีและรับสวนลดนั้น มีผทู ไ่ี ดรบั ประโยชนมากกวาหากเลือกทีจ่ ะ
เปนหนีเ้ งินกูอ ยูถ งึ รอยละ 50 ดังนัน้ หากกลาวอยางตรงไปตรงมา การทีร่ ฐั บาลใหสว นลดเพราะการชําระ
คาเลาเรียนโดยการกูเ งิน IRL จะทําใหไมมเี งินหมุนเวียนในระบบเงินกูเ ปนระยะเวลายาวนาน อยางไรก็ดี
รัฐบาลที่ตองการไดเงินสดทันทีเพื่อนํามาปรับปรุงระบบเงินกูจ งึ เสนอสวนลด ในออสเตรเลียมีนกั ศึกษา
รอยละ 20 เลือกชําระเงินทันทีและรับสวนลด และเงินสวนนีเ้ องทีร่ ฐั บาลนํามาใชในโครงการเงินกู HECS
โดยทัว่ ไปแลวอัตราการใหสว นลดจะไมมากหรือนอยเกินไป โดยจะตองคํานึงถึงอัตราดอกเบีย้ ในการชําระหนี้
และอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริงซึง่ เทากับศูนยดว ย
สําหรับประเด็นความเหมาะสมของการใหสวนลดจะทําใหการศึกษากลายเปนสินคาทีส่ ามารถ
ขายและใหสว นลดได หรือทําใหการศึกษาดอยคุณคา ผมคิดวาบางครัง้ ภาษาทีใ่ ชอาจทําใหเกิดความรูสึก
ขุนของหมองใจได เหมือนกับวามนุษยเปนรถแทร็กเตอรหรือเครื่องจักรกลซึ่งสามารถซื้อไดดวยเงิน
และเปนทุนที่เรียกวา “การลงทุนดานทรัพยากรมนุษย” เพื่อใหไดรับปริญญา หลังจากนั้น เราก็นํา
รถแทร็กเตอรไปใชงานในไรนาหรือใหบัณฑิตออกไปทํ างานในตลาดแรงงานแลวก็ไดรับผลตอบแทน
กลับมา ทีก่ ลาวมานี้ ไมไดหมายความวามนุษยเปนรถแทร็กเตอรหรือเครือ่ งจักรกล และบุคคลทีท่ างาน
ํ
เกี่ยวของกับกระบวนการลงทุนดานทรัพยากรมนุษยซึ่งรวมถึงการศึกษาในระบบก็ไมไดเปนผูที่สนใจ
เฉพาะเรื่องเงิน
ผมหมายถึงวาถาผมสนใจเรือ่ งเงินอยางเดียวก็คงไมมาเปนนักวิชาการ แตผมก็ไดผา นกระบวนการทีม่ ี
การลงทุนเชนเดียวกัน คนทัว่ ไปไมอยากจะคิดถึงการศึกษาในแงน้ี คนไมอยากจะลงทุนดานการศึกษา
แตอยากจะไดรบั ประโยชนอนั มหาศาลจากเงินรายไดทจี่ ะตามมาหลังสําเร็จการศึกษา อยางไรก็ดี
ผูเ สียภาษีกย็ งั ตองมีสว นในการลงทุนเพือ่ การศึกษา สวนผูท ไี่ ดรบั ประโยชนหลักก็คอื บัณฑิตนัน่ เอง ดังนัน้
เมือ่ กลาวถึงคําถามทีว่ า “ใครควรจะรับภาระในการชําระเงิน” การใชภาษาในลักษณะนี้จึงเปนสิ่งที่จําเปน
แตมไิ ดหมายความวามนุษยเปนเครือ่ งจักรกล
ศ.ดร.เมธี ครองแกว ไดเสริมแนวคิดของ Prof.Bruce Chapman วาอันที่จริงจากการคิด
คํ านวณจะเทากัน คือ ถาจะจาย up-front หรือวาจะรอไวจายเมื่อตอนทํ างานแลวมีเงินไดถึงเกณฑ
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ขั้ นตํ่าที่จะชําระหนี้เงินกู มูลคาของเม็ดเงินที่ตองจายจะเทากัน ดวยเหตุนี้ หากไมใหสวนลดคนทีจ่ า ย
เงินสดทันทีจะเสียเปรียบ สําหรับประเด็นการใหสว นลดกับนักศึกษาทีช่ าระเงิ
ํ นทันที มหาวิทยาลัยจะไดรบั
เงินลดนอยลงหรือไม คําตอบคือไม เพราะรัฐบาลจะเอาเงินสวนทีล่ ดนั้นคืนใหกบั มหาวิทยาลัย
ถาม: สัดสวนการรับภาระคาใชจา ยระหวางรัฐและผูเ รียนควรเปนเทาใด
ตอบ: การรับภาระคาใชจายระหวางรัฐกับผูเรียนควรเปนเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐวาจะให
ผูเ รียนรับภาระคาใชจา ยตามหลักการคุม ทุน (รอยละ 100) หรือตํากว
่ าตนทุน ยกตัวอยางของออสเตรเลีย
รัฐบาลก็ไมคดิ 100% เต็ม ยังมีสว นทีร่ ฐั บาลอุดหนุนนักศึกษาทีเ่ รียนหนังสือทุกคนเหมือนกัน ถาจําไมผิด
จะประมาณรอยละ 30 คือนักศึกษาจาย 70 ถาถามวาทําไมรัฐบาลตองไปอุดหนุนอีก 30 คือ ถาจะพูด
จริง ๆ แลว ประโยชนทเ่ี กิดขึน้ จากการทีม่ นี กั ศึกษาเรียนในระบบ มีความรูค วามสามารถสูงขึน้ หรือมี
human capital ที่สูงขึน้ บางทีอาจจะมากกวารอยละ 30 ที่รัฐบาลอุดหนุนก็ได จึงไมสามารถบอกไดวา
ควรจะมากกวาหรือนอยกวาอยางไร เพียงแตคาดวาการทีค่ นมีความรูด ขี น้ึ เปนพลเมืองดี อาจะมีคณ
ุ คา
มากกวาการอุดหนุนรอยละ 30 ก็ได ซึ่งจะเปนประเด็นที่ตองถกเถียงกันวาเทาใดจึงจะเหมาะสม และไม
ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นนีม้ ากนักเนือ่ งจากเปนเรือ่ งของนโยบายมากกวา
ถาม: ลูกหนี้ที่กูเงินเพื่อการศึกษาจากธนาคาร อาจารยมีขอแนะนํ าหรือไมวาจะจัดเก็บหนี้
เงินกูคืนไดอยางไร
ตอบ: บางประเทศอาจใชเงินกู IRL โดยไมไดจดั เก็บผานระบบภาษี จึงมักจะไมมีประสิทธิภาพมากนัก
อาทิเชน ประเทศชิลใี หกจู ากสํานักงานเงินกูเ พือ่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและใหชําระคืนผานธนาคาร
ซึ่งธนาคารไมทราบวาบัณฑิตมีรายไดเทาใดจึงเปนปญหาที่สําคัญมาก หากไมทราบรายไดของบัณฑิต
แลว การใหกเู งิน IRL ก็ไมสามารถทําได นัน่ หมายถึงวาสถาบันทีเ่ กีย่ วของกับระบบภาษีจะจัดเก็บหนีเ้ งินกู 
IRL ไดมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในประเทศเม็กซิโกมีระบบเงินกูของเอกชนซึ่งใหเงินกูเปนคาใชจ ายสวนตัวสํ าหรับนักศึกษา
ที่ จ ะเขาเรียนมหาวิทยาลัย และใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บหนี้เงินกู หรือระบบการจัดเก็บหนี้เงินกูของ
มหาวิทยาลัย Yale ซึง่ ไมทราบขอมูลเกีย่ วกับรายได ก็ไมประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน
ในทางปฏิบตั หิ ากแยกขอมูลเกีย่ วกับรายไดและกระบวนการจัดเก็บหนีเ้ งินกูอ อกจากกัน ก็จะทําให
การติดตามเรงรัดหนีท้ าได
ํ ยากขึน้ แมวา จะสามารถทําได แตตน ทุนในการจัดเก็บหนีเ้ งินกูจ ะสูงมาก
ถาม: เปนไปไดหรือไมที่จะใช ICL เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ โดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการกูยืมและเลือกเรียนในสาขาที่เ ปนความ
ตองการหรือทิศทางของการพัฒนาประเทศ อีกทัง้ เปนการเพิม่ ศักยภาพของยุทธศาสตรในเรือ่ งนี้
นอกเหนือจากการชวยสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตอบ: หากรัฐบาลไทยตองการมุง ผลิตบัณฑิตสาขาใดเปนพิเศษก็สามารถใหเงินชดเชยในสาขานัน้ ๆ
เพิม่ ได อาทิเชน หากขาดแคลนครูหรือพยาบาลก็ใหลดหยอนคาเลาเรียนของทัง้ 2 สาขานี้ ซึ่งเปนวิธีการ
ที่รัฐสามารถดําเนินการไดอยูแ ลว ไมวาจะมีระบบเงินกู IRL หรือไมกต็ าม
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สําหรับประเทศออสเตรเลียก็มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทที่สํ าคัญของสาขาวิชาที่ขาดแคลนคือ
พยาบาลและครูที่จะไปทํางานในชนบททีห่ า งไกลตัวเมือง ดังนัน้ รัฐบาลจึงเสนอวิธีที่จะแกไขปญหา
สาขาทีข่ าดแคลนในตลาดแรงงาน โดยการใหเงินชดเชยในรูปแบบของการลดหยอนคาเลาเรียนในสาขา
นั้น ๆ แมวาสาขาพยาบาลที่นํ ามาเปนตัวอยางจะเปนสาขาที่ภาครัฐตองลงทุนสูง แตคาเลาเรียน
ในสาขานี้จะตํ่ากวาสาขาอืน่ ๆ เพราะรัฐบาลไมใหขึ้นคาเลาเรียนสาขาพยาบาล ในขณะทีค่ า เลาเรียน
สาขาอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ ในกรณีของประเทศไทยก็สามารถใชวธิ กี ารเดียวกันนีไ้ ด
นอกจากนั้น ประเทศออสเตรเลียยังมีนโยบายยกเลิกหนีใ้ หกับผูกูในสาขาขาดแคลนในชนบท
ไดแก นักกายภาพบําบัด แพทย และครู ทีย่ อมไปทํางานในเมืองเล็ก ๆ เพราะออสเตรเลียเปนดินแดนที่
กวางใหญและวางเปลาซึ่งเต็มไปดวยจิงโจ แตก็มีเมืองเล็ก ๆ หางไกลตัวเมืองหลายแหงที่บัณฑิตใน
สาขาวิชาขาดแคลนไมอยากไปทํ างาน
ถาม: ขอถามอาจารยเมธีวา โดยหลักการของระบบ ICL คาธรรมเนียมการศึกษาซึง่ แยกออกเปน
สวน (ก) ซึง่ นักศึกษาจายเอง และสวน (ข) ซึง่ รัฐบาลจายใหกบั ผูเ รียนไปกอนและใหผเู รียนมา
ใชคืนภายหลังนั้น ไดมีการกําหนดชัดเจนหรือไมวาสัดสวนระหวางสวน (ก) และสวน (ข) ใน
แตละสาขาวิชาเปนเทาใด มีความแตกตางระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชหรือไม และดวย
วิธกี ารดังกลาวทําใหรฐั ตองรับภาระคาใชจา ยของผูเ รียนไปกอนซึง่ เปนการลงทุนระยะยาว และ
การไดรบั กลับคืนจะคุม คากับการลงทุนหรือไม และรัฐยอมใหมีความสูญเสียจากระบบเงินกู
แบบใหมนเี้ ทาใด เนือ่ งจากจะตองมีผกู ทู เี่ รียนจบแตไมมีงานทํา หรือมีงานทําแตมีรายไดตํ่ากวา
เกณฑที่กําหนด หรือตาย หรือทุพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพได
ตอบ: การกําหนดใหมคี า ธรรมเนียมสวน (ก) และสวน (ข) นัน้ เนือ่ งจากสภาพทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั นัน้
เวลานักศึกษาสมัครเขาเรียนในสถาบันใดจะตองจายคาธรรมเนียมการเรียนอยูแ ลวสวนหนึง่ อีกสวนหนึง่
รัฐใหการอุดหนุน สมมติวา เขาเรียนในสาขาวิชาหนึง่ เปนเงิน 100 บาท สวนทีผ่ เู รียนจายปจจุบนั เทากับ
20 บาท อีก 80 บาท รัฐบาลจายใหกับสถาบัน หากนําระบบ ICL มาใช นักศึกษาจะตองรับภาระทัง้ 100
บาท (กรณีทแ่ี ยทส่ี ดุ ) กลาวคือแทนทีร่ ฐั บาลจะจาย 80 บาท ในทีส่ ดุ นักศึกษาจะตองจายอีก 80 บาทดวย
แตในชวงระยะเปลีย่ นผานของการนําระบบใหมมาใช นักศึกษาจะคอย ๆ รับภาระทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปใน
อนาคต และบทบาทของรัฐในการทีจ่ ะอุดหนุนก็คอ ย ๆ หายไป เพือ่ ไมใหกระทบกระเทือนความเปนอยูข อง
ผูป กครองและนักศึกษาในระยะแรก การทีม่ สี ว น (ก) หมายความวา นักศึกษาที่เขาไปเรียน ยังไมตองจาย
เพิ่มจาก 20 บาท เปน 100 บาททันที นักศึกษาก็ยังคงจาย 20 บาท หรือนอยกวา 20 บาทก็ได หากรัฐ
บาลใจดีใหผเู รียนเรียนฟรีตงั้ แตตน จนจบแลวคอยจายคืนหลังเรียนจบ ในกรณีเชนนีร้ ฐั บาลก็ตอ งหาเงิน
มาชดเชยคอนขางมาก การทีต่ อ งกําหนดคาธรรมเนียมสวน (ก) และสวน (ข) เพือ่ ไมใหเกิดความกระทบ
กระเทือนกับนักศึกษาในระบบใหมทนั ที
สวนคาธรรมเนียมการเรียนทีน่ กั ศึกษาจะจายเพิม่ จาก 20 เปน 100 ก็คงไมเกิดขึน้ แน เพราะจาก
การปรึกษาหารือระหวางคณะทํ างานฯ กับ รองนายกรัฐมนตรี (จาตุรนต ฉายแสง) ไดใหขอคิดเห็นวา
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คงเปนไปไมไดทจ่ี ะเก็บคาธรรมเนียมการเรียนจากนักศึกษาเต็มจํานวน แตจะเปนเทาใดจากการศึกษา
ของคณะผูว จิ ยั เห็นวา สัดสวนทีค่ ดิ วาเหมาะสมอยูท ี่ 50 : 50 คือนักศึกษาจายครึง่ หนึง่ และรัฐจายครึง่ หนึง่
ซึง่ นาจะเหมาะสม ถารัฐบาลใจดีจะลดมากกกวานัน้ ก็เปนเรือ่ งซึง่ สามารถพิจารณาและตัดสินใจในระดับ
นโยบาย
สํ าหรับประเด็นคําถามที่วาการที่รัฐลงทุนดวยเงินงบประมาณจํ านวนมากแลวไดคืนมาคุม
หรือไม ผมขออธิบายใหทุกทานไดเห็นภาพที่เขาใจงาย ๆ กลาวคือ สภาพที่เปนอยูในขณะนี้รัฐบาล
ไดจายเงินอุดหนุนอุดมศึกษาอยูแ ลวเกือบรอยละ 80 ถาจะมีวิธีการใดที่ทําใหนกั ศึกษารับภาระเพิม่ ขึน้
จากรอยละ 20 ทีเ่ ปนอยูเ ดิม สวนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ ถือวาเปนประโยชนทร่ี ฐั บาลจะได เพื่อทีร่ ฐั จะไดเอาสวน
ที่ไดเพิ่มขึ้นไปทําอยางอืน่ เชน การใหทนุ กับผูเ รียนทีย่ ากจน การพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษา
การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา เปนตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาและสังคม
โดยรวม เพราะฉะนั้นระบบใหมนี้ไมมีทางที่จะเลวไปกวาเดิม
นอกจากนี้ ตามที่ Prof. Chapman ไดกลาวในการบรรยายวา เมื่อนําระบบ ICL มาใชนั้น
การคาดหวังวาเมือ่ ลงทุนไปแลวจะไดกลับคืนมารอยละ 100 เปนไปไมได และมิไดเปนแนวคิดของระบบ
ICL ทีม่ งุ จะใหผกู ชู าระคื
ํ นรอยละ 100 แมแตในระบบของออสเตรเลียอัตราการชําระคืนอยูท ร่ี อ ยละ 80
เทานัน้ หากคิดวาสวนทีม่ ไิ ดชาระคื
ํ นเนือ่ งจากเรียนจบแลวไมมีงานทํา หรือทํางานมีรายไดต่ํากวาเกณฑ
หรือเรียนจบแลวแตงงานเปนแมบา นเลีย้ งลูกและดูแลครอบครัว หรือตาย หรือทุพลภาพจนไมสามารถ
ประกอบอาชีพได เปนเพียงสวนนอยทีจ่ ะตองเกิดขึน้ บางในระบบ ICL แตถอื วาผูเ รียนเหลานัน้ สามารถ
ที่จะทํ าประโยชนใหกับสังคมอันเนื่องมาจากการไดรับการศึกษาที่ดีขึ้น ก็นาจะคุมคากับการลงทุน
ในรูปแบบนี้
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ถาม: เงินกู IRL ในออสเตรเลียประสบความสําเร็จเพราะจัดเก็บหนีเ้ งินกูโ ดยใชระบบการจัดเก็บ
ภาษี แตในกรณีของประเทศไทยและประเทศพัฒนาอืน่ ๆ อาจมีบณ
ั ฑิตทีไ่ มไดอยูใ นระบบของ
การจัดเก็บภาษีถงึ ครึง่ หนึง่ หรือกวาครึง่ หนึง่ จึงอยากทราบวิธีการเก็บเงินกูจากผูที่มิไดเขามา
อยูในระบบภาษีของประเทศตาง ๆ ที่อาจารยไดไปเยือนมา
ตอบ: โดยทั่วไปแลวบัณฑิตใหมจะยังไมประกอบกิจกรรมของตนเอง ในขณะที่ภาวะตลาดแรงงานหรือ
สถานะของบัณฑิตแตละรายในตลาดแรงงานก็ไมคงที่ การจัดเก็บหนีเ้ งินกูข องบัณฑิตทุกคนอาจทําได
ยากในบางชวงเวลา แตขอ ตกลงนีก้ ไ็ มถกู ตองเสมอไป และไมอยากใหมองภาพตลาดแรงงานในลักษณะที่
บัณฑิตรายใดรายหนึง่ เริม่ ตนและลงเอยในสาขาวิชานัน้ ๆ บัณฑิตหลายรายเปนนายจางของตนเอง แต
อีกหลายรายโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหมก็จะทํางานโดยไดรบั คาจางและเงินเดือน หลังจากนั้นอาจจะทํา
กิจการทีต่ นรํ่าเรียนมา เชน แพทย บัญชี กฎหมาย สําหรับกรณีของประเทศไทยผมไมมขี อ มูล แตสําหรับ
ประเทศออสเตรเลีย สถานการณกย็ งั นาเปนหวงแมจะจัดเก็บหนีเ้ งินกูส ว นใหญได แตการตัดสินใจเกีย่ วกับ
นโยบายจะตองมีขอมูลที่ชัดเจน
ขอเสนอแนะผลการศึกษาวิจัย
จากการคํานวณระยะเวลาการชําระคืนเงินกูข องผูว จิ ยั พบวา อายุเมื่อเริ่มชําระคืนเงินกูข องผูก ู
สูงมาก ในขณะทีข่ องออสเตรเลียอายุเมือ่ เริม่ ชําระคืนเงินกูข องผูก จู ะตํ่ากวาและใชเวลาในการชําระคืน
สั้นกวา นอกจากนี้ ทางเลือกทีผ่ วู จิ ยั เสนอคอนขางทีจ่ ะปลายสุดของทัง้ 2 ดาน (extreme) หรือไปทาง
ดานใดดานหนึ่งมากเกินไป กลาวคือ กําหนดใหจา ยคาเลาเรียน 100% กับจายคาเลาเรียน 33% ซึง่
โอกาสทีจ่ ะเปนไปไดยากหากจําเปนตองเสนอรัฐบาลเพื่อตัดสินใจ จึงตั้งเปนขอสังเกตวาควรจะพิจารณา
ทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น เชน กําหนดใหจา ยคาเลาเรียน 2/3 หากมีสตู รการคํานวณอยูแ ลวคงจะไมยาก ซึ่ง
คณะผูวิจัยรับที่จะไปดําเนินการ
สําหรับประเด็นเรือ่ งอายุทเ่ี ริม่ ชําระคืนผูว จิ ยั ไดอธิบายวา การกําหนดระยะเวลาเริม่ การชําระคืนให
เริม่ ในปทเ่ี ทาใดนัน้ ขึน้ อยูก บั การกําหนดระดับรายไดขนั้ ตําที
่ เ่ ริม่ ชําระคืน หากกําหนดระดับรายไดทเ่ี ริม่
ชําระคืนในอัตราทีต่ ่ําระยะเวลาชําระคืนก็จะเร็วขึน้ และหากกําหนดระดับรายไดทเ่ี ริม่ ชําระคืนในอัตรา
ที่สูงก็จะใชเวลานานขึน้ ในการชําระหนี้จนกวาจะหมด
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รายงานชุดการวิจัยและพัฒนานโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา ป 2547
มี 3 เลม ประกอบดวย
1. รายงานการวิจัย เรือ่ ง การเงินอุดมศึกษาดานรายรับระบบใหม
Income Contingent Loan : ICL
2. รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิด เรือ่ ง ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม
Income Contingent Loan : ICL
3. เอกสาร ขอเสนอนโยบายการปฏิรปู การเงินอุดมศึกษา

“ความสําเร็จของเงินกู IRL : Income Related Loan ตองประกอบดวยเงือ่ นไข 4 ประการ ไดแก
1) การกําหนดเลขประจําตัวผูเ สียภาษีเงินไดของผูก ทู กุ คนเพือ่ การติดตามหนี้ 2) การบันทึกรายการหนี้
ของนักศึกษาอยางถูกตอง 3) การมีกลไกการจัดเก็บหนี้เงินกูที่เชื่อถือไดและมีประสิทธิภาพ และ 4)
ตองมีวิธีการคํานวณรายไดทแ่ี ทจริงของนักศึกษาทีเ่ ปนหนี้ ในขณะที่ความลมเหลวของระบบเงินกู IRL
เกิดจากการที่หนวยงานทีจ่ ดั เก็บรายไดไมทราบรายไดทแ่ี ทจริงของผูก ู ซึง่ หมายถึงการแยกขอมูลรายได
ของผูกูออกจากกระบวนการจัดเก็บหนี้ ซึง่ สงผลใหการติดตามหนีท้ ําไดยาก และถึงแมจะทําไดก็จะมี
ตนทุนในการจัดเก็บหนี้สูงมาก ดังนัน้ ประเทศตาง ๆ ทีป่ ระสบความสําเร็จในการนําระบบ IRL มาใช
จึงใหกรมสรรพากรทําหนาทีร่ บั ชําระหนี้เงินกูพรอมกับการเสียภาษีเงินไดของผูกู”
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