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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความ เป็นมา สภาพปัญหาในการใช้ คืน
กองทุน เงิน ให้ กู้ ยืม เพื่ อก ารศึกษา ต าม
พระราชบัญญัติกองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่ อ
ก าร ศึ กษ า พ .ศ . 2541  ก าร ศึ กษ าน้ี เป็ น
การศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากต ารา 
เอกสารกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อ
หามาตรการทางกฎหมายในการใช้ คืน
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  

จากก าร ศึ กษ าพ บ ว่ าก ารใช้ คื น
กองทุน เงิน ให้ กู้ ยืม เพื่ อก ารศึกษา ต าม
พระราชบัญญัติกองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 มีปัญหาและอุปสรรค
เร่ิมตั้ งแ ต่ขั้ นตอนการคัด เลื อกนัก เรียน 
นักศึกษาผูท่ี้มีสิทธ์ิกู้ยืม การรับรองการขาด
แคลนรายได้น้อยของผู ้กู้ยืมจะต้องรับรอง
ตามความเป็นจริง และผูค้  ้ าประกนัการช าระ
หน้ีกองทุนจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถช าระหน้ี
แทนผูกู้้ยืมได้ในกรณีผูกู้ ้ยืมเงินไม่ช าระหน้ี
หรือไม่สามารถช าระหน้ีได ้  

ข้อ เสนอแนะ  ควรมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการคดัเลือกนักเรียน นักศึกษาท่ี
ขอกู้ข้ึนมาใหม่ให้เป็นหน่วยงานอิสระไม่
เก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการศึกษาเพื่อป้องกนัการ
แสวงหาประโยชน์  ในการรับรองรายได้
นกัศึกษา ผูรั้บรองจะตอ้งมีส่วนรับผิดชอบถา้
พิ สูจน์ได้ว่า ผู ้ขอกู้ไม่ เป็นผู ้ท่ีขาดแคลน
รายได้น้อยจริงในกรณีไม่สามารถเรียกเงิน
กูย้ืมคืนจากผูกู้ ้ยืมได้ และการค ้ าประกนัเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาผูค้  ้ าประกันจะต้องไม่ใช่
บิดา มารดา หรือผู ้ปกครองของผู ้ขอกู้ยืม
เน่ืองจากเป็นครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย  
 
ค าส าคัญ :  เงินกองทุน, เพื่อการศึกษา, การใชคื้น 
 
Abstract 

This research aims to study the origin 
and revolution of refunding the loan for 
education according to the Act on Fund for 
Education Loan B.E.2541, The study result will 
be the method of solving and adding into this 
Act. The study is by means of collecting 
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resources from the legal documents, ideas, 
theories and thesis concerned. All these 
researches will be analysis so to find the legal 
ways means to refund to the loan.    

AS from the study, it is found that the 
refunding to the loan for education B.E.2541, 
facing many problems and obstrucles as from 
the beginning of students selection, the students 
who are eligible to loan from this fund. So to 
protect the legal profit by the ones who are not 
eligible to borrow this lone. The guarantee of 
paying this debt must be the one who can pay 
on behalf of the borrower if the borrower is not 
able to pay for the debt. 

The suggestion is to set up the 
Committee to select the students who borrow 
once again. As this institution must be free from 
the educational institution, so to protect other 
benefits. The guarantee of the student salary or 
financial sources, the guarantee one must be 
responsible in case the borrower is not 
qualified. The reclaim is not possible loan must 
not his father, mother nor the parents of the 
borrower as this is the poor family. 
 
Keywords: Refunding, Fund for Education, 
Educational Loan 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ . 2542 มี บทบัญญั ติ เก่ี ยวกับการจัด

การศึกษาเอาไวว้า่ ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสในการศึกษาโดยเสมอภาคและเท่าเทียม
กนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งไม่น้อย
กว่าสิบสองปี รัฐต้องจดัให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และนอกจากนั้น
รัฐยงัต้องมีหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณ
แผ่ น ดิ น ให้ กั บ ก าร ศึ กษ าใน ฐาน ะ ท่ี มี
ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนของ
ประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อ
การศึกษา เช่น จดัสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็น
ค่ าใช้ จ่ายรายบุคคลท่ี เหมาะสมแก่ผู ้เรียน
การศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกันจัดสรร
ทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่
ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็ นจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืน
เป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความ เป็ นธรรมจัดสรรงบประมาณ เป็ น
ค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ น ก าร และงบลงทุ น ให้
สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา 
โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยให้ค  านึ งถึ ง
คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิน
อุดหนุนทัว่ไปให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาใน
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ก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชนจัดสรร
กองทุนกู้ยืมดอกเบ้ียต ่าให้สถานศึกษาเอกชน 
เพื่ อให้พึ่ งตนเองได้และจัดตั้ งกองทุนเพื่ อ
พฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน  

ดังนั้ นรัฐบาลได้เห็นถึงปัญหาความ
เหล่ือมล้าทางสังคม ซ่ึงส่งผลให้มีประชาชน
ส่วนหน่ึงท่ีจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงกว่าระดบัขั้นพื้นฐานหรือการท่ีจะ
ไดมี้โอกาสไดศึ้กษาต่อในระดบัอุดมศึกษาโดย
ท่ีรัฐบาลจึงการช่วยเหลือแก่ผูท่ี้อยากท่ีจะศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
รัฐบาลจึงตั้ งกองทุนเพื่อท่ีจะช่วยเหลือผู ้ท่ี
ตอ้งการจะศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์โดยท่ี
รัฐบาลได้จัดตั้ งกองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยคือ กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้ งข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2539 ตาม
นัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ       
ให้กระทรวงการคลังด าเนินการ ในลักษณะ
เงิน ทุ นห มุ น เวี ยน  และใน ปี  พ .ศ . 2541 
พระราชบัญญั ติ กองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษามีผลบงัคบัใช ้โดยกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรของรัฐบาล  
ในก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมี
ว ัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งกองทุ น เพื่ อ
สนับสนุนและเร่งด าเนินการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์เพื่ อรองรับความเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศเพื่ อสนองตอบความจ า เป็ น

ดงักล่าวจึงสมควรเร่งรัดพฒันาการศึกษาโดย
การหาทางแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้าด้าน
การศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย(สายสามญัและอาชีวะ) 
จนถึงระดบัปริญญาตรี อนัจะมีส่วนส าคญัใน
การช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้
ดีข้ึน แต่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น
จะให้กู้เฉพาะผูท่ี้มีรายไดต่้อครอบครัวไม่เกิน 
150,000 บาทต่อปี  

หลังจากท่ีทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษา อนุมติัและจ่ายเงินให้แก่นกัศึกษาไป
แล้ว ทางกองทุนจะมีหลกัเกณฑ์การช าระหน้ี
คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่ อก าร ศึ กษ า พ .ศ .2541  และระ เบี ยบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 
ว่าด้วยการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 คือ 
เร่ิมตั้งแต่ เม่ือผูกู้ย้ืมเงินส าเร็จการศึกษาและเขา้
ท างานในสถานท่ีใด ผูกู้ ้ยืมเงินต้องแจ้งท่ีอยู่
และสถานท่ีท างานนั้ นพร้อมทั้ งจ  านวน
เงินเดือนหรือค่าจา้งท่ีไดรั้บให้ผูบ้ริหารและจดั
การเงินให้กูย้ืมทราบภายในเวลาสามสิบวนันบั
แต่วนัเร่ิมท างาน ส่วนก าหนดการในการช าระ
หน้ีเงินกู้ยืมคืนกองทุนเร่ิมตั้ งแต่ผูกู้ ้ยืมเงินท่ี
ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว้เป็นเวลา 
2 ปี นบัจากปีท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา 

จากการท่ีนโยบายรัฐบาลมีวตัถุประสงค์
ท่ี จะช่วยให้ ทุ กคนได้มี โอกาสท่ีจะได้รับ
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การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกนั 
โดยการให้นกัศึกษาไดกู้ย้ืมเงินเพื่อน าไปศึกษา
เล่าเรียนและหลงัจากท่ีไดส้ าเร็จการศึกษา หรือ
ไม่ไดศึ้กษาแลว้ให้น าเงินท่ีกู้ไปมาคืนกองทุน
เพื่ อการศึกษา แต่ระหว่างการด าเนินงาน
กองทุนก็พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาเน่ืองจากใน
ขั้นตอนการใช้คืนเงินท่ีไดกู้ย้ืมไปนั้น ผูส้ าเร็จ
การศึกษาหรือผูท่ี้ไม่ได้ศึกษาแล้วไม่สามารถ
ใช้หน้ีคืนเงินกองทุนเพื่อการศึกษาได ้อาจเกิด
จากการว่างงาน หรือ เกิดจากจิตส านึกของผู ้
กู้ยืมไม่ยอมใช้คืนเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 
ถึงแมท้างกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาจะได้มี
การฟ้องร้องและบงัคบัคดีในทางแพ่งกบัผูกู้ย้ืม
และผูค้  ้ าประกันก็ตามยงัไม่สามารถเรียกร้อง
ให้ชดใช้เงินท่ีกูย้ืมไปได้ครบตามจ านวนท่ีได้
กู้ยืมไป โดยเฉพาะในส่วนของผูค้  ้ าประกนัถ้า
เป็นบิดามารดาหรือผูป้กครองของผูกู้ ้ยืมเป็นผู ้
ค  ้ าประกันนั้ นจะเป็นครอบครัวท่ีมีรายได้ไม่
เกินปีละ 200,000 บาท หมายถึงผูมี้รายไดน้้อย 
จึงไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีจะบงัคบัคดีให้ช าระ
หน้ีได้ จึงท าให้กองทุนเพื่ อการศึกษาขาด
เงินทุนหมุนเวียนท่ีจะให้นักศึกษารุ่นต่อๆไป
กู้ยืมได้อีก ผูศึ้กษาจึงเห็นสมควรหามาตรการ
ทางกฎหมายในการบงัคบัคดีเพื่อช าระหน้ีเงิน
กูย้มืเพื่อการศึกษาจากผูกู้ย้มืต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่ อ ศึกษ าความ เป็นมาสภาพ
ปัญหามาตรการทางกฎหมายในการใช้คืน
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อก าร ศึ กษ าตาม

พระราชบัญญั ติ กองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 

2. เพื่ อศึกษาแนวคิดทฤษฎีข้อมูล      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการทางกฎหมายในการใช้
คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา ตาม
พระราชบัญญั ติ กองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 

3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายใน
การใชคื้นกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  

4. เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหา แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมาตรการทางกฎหมายในการใช้คืนกองทุน
เงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา  ตามพระราชบญัญติั
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

5. เพื่ อ เสนอแนะ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม
บทบญัญติัของพระราชบญัญติักองทุนเงินให้
กูย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

 
สมมุติฐานของการวจัิย 

จากการท่ีนักศึกษาได้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนเพื่อการศึกษาไปศึกษาเล่าเรียนและ
หลังจากท่ีได้ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้
ศึกษาแล้วไม่สามารถใช้หน้ีคืนเงินกองทุน
เพื่อการศึกษาได ้ซ่ึงเกิดจากการวา่งงาน หรือ 
เกิดจากผู ้กู้ ยืม ไม่ ใช้ คืน เงินกองทุน เพื่ อ
การศึกษาโดยไม่ มี เหตุอันสมควร ท าให้
กองทุนเพื่อการศึกษาเกิดความเสียหายอาจไม่
มีเงินทุนหมุนเวียนในกองทุน ถ้าหากมีการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการบงัคบั
ช าระหน้ีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากผูกู้ ้ยืมได้
ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการศึกษา
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แล้วจะท าให้ไม่ เกิดหน้ี สูญ และกองทุน
สามารถมีเงินหมุนเวยีนให้นกัศึกษาผูย้ากไร้กู้
เพื่อการศึกษาต่อไปไดอี้ก 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี  ได้ท าการศึกษา
ขอ้มูล ในการในการใช้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ตามพระราชบญัญติักองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541และ ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยการช าระเงินกูย้ืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 
โดยก าหนดขอบเขตเน้ือหาตามพระราชบญัญติั
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
และ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่ อการศึกษาว่าด้วยการช าระเงินกู้ยืมคืน
กองทุน พ.ศ. 2542 จากแหล่งข้อมูลหนังสือ 
ต ารา วารสาร ข้อมูลจากเว็บไซต์  แนวคิด 
ทฤษฎี  วรรณกรรมท่ี เก่ี ยวข้อง กฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการอิสลาม
แห่งประเทศไทย  

จากเอกสาร (Documentary Research) 
โดยก ารรวบ รวม จาก  แน ว คิ ด  ท ฤษ ฎี 
วรรณกรรม งานวิจยั ต ารา หนังสือวิชาการ 
ตวับทกฎหมาย พระราชบญัญติั กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั แนวค าพิพากษาของศาล วารสาร 
นิตยสาร รายงานข้อมูลทางสถิติเอกสาร 
บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ และงาน
ท าง เว็ บ ไ ซ ต์  จ าก เอ ก ส าร  ก ฎ ห ม า ย 
ผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้คืนกองทุน
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ตามพระราชบญัญติั
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึ กษาสภาพ ปั ญหาและ

วิเคราะห์ข้อมูล ท่ีได้คน้ควา้จากเอกสาร ต ารา
กฎหมาย ตวับทกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวค า
พิพากษาของศาลฎีกา วารสาร นิตยสาร รายงาน
ข้อมูลทางสถิติ หนังสือพิมพ์ และ จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาท าให้ทราบ
ถึงปัญหาในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกบัการค ้าประกนัเงินท่ี
กูย้ืมและการบงัคบัช าระหน้ีคืนกองทุน ซ่ึงถา้ผู ้
กูย้ืมไม่สามารถช าระหน้ีได้จ  านวนหลายๆราย
ข้ึนไปจะมีผลกระทบกบักองทุนในส่วนท่ีอาจ
ไม่มีเงินมาให้นักเรียน นักศึกษา รุ่นต่อๆไป
กูย้มืเพื่อการศึกษาได ้ 

หลกัเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้
คืนเงินเพื่อการศึกษาในต่างประเทศจะให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษามีแนวคิดว่า
ผู ้เรียนเป็นผู ้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา
โดยตรง ดงันั้น ผูเ้รียนควรเป็นผูรั้บภาระตน้ทุน
การศึกษาเอง การช่วยเหลือในรูปของเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาจึงต ่ากว่าการให้ความช่วยเหลือ
ในรูปของทุนการศึกษา เน่ืองจากรัฐมิไดมุ้่งให้
การกูย้มืเพื่อการศึกษาเป็นการแสวงหาก าไร แต่
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน 
นกัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนในระดบัสูงอยา่งเต็ม
ตามศักยภาพ  เงินกู้ ยื ม เพื่ อการศึ กษาใน
ต่างประเทศโดยทัว่ไปจะเป็นเงินกูย้ืมท่ีรัฐบาล
ค ้าประกนั โดยคิดอตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาด 
หรือเงินกูย้ืมท่ีรัฐค ้าประกนัและอุดหนุนอตัรา
ดอกเบ้ียบางส่วน หรือเงินกู้ยืมท่ีรัฐค ้าประกนั
และจ่ายดอกเบ้ียแทน คุณสมบัติผู ้กู้เงินเพื่อ
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การศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ เป็นพลเมือง
ของประเทศนั้นๆ อายุผูข้อกู ้ผูข้อกูอ้ยูใ่นความ
ดูแลของผู ้ปกครองหรือไม่  สมรสหรือไม่ 
ก าพร้าหรืออยู่ในความดูแลของศาล ก าหนด
ระยะเวลาขั้ นต ่ าในการเรียนแต่ละเทอม
การศึกษา ตอ้งยงัไม่จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ในส่วนของคุณสมบัติผูข้อกู้จะคล้ายกับ
ของประเทศไทย ต่างกันท่ีในต่างประเทศจะ
สนบัสนุนในเร่ืองให้ทุนการศึกษามากกวา่การ
ให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ซ่ึงก าหนดว่าถา้นักเรียน 
นกัศึกษามีอายุไม่เกินยี่สิบปี ให้ถือว่านักเรียน
ยงัต้องพึ่ งพาพ่อแม่ ยกเว้นมีครอบครัวของ
ตนเอง ท าให้มีนกัเรียนจ านวนมากมีคุณสมบติั
ท่ีจะรับทุน  

ภาครัฐไดจ้ดัสรรงบประมาณแผ่นดิน
ให้กับการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมแก่
ผูเ้รียนในรูปของกองทุนกูย้ืมให้แก่ผูเ้รียนท่ีมา
จากครอบครัวท่ี มี รายได้น้ อยตามความ
เห ม าะส มและความ จ า เป็ น  จึ งได้ ต รา
พระราชบัญญั ติ กองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ.2541 มีบทบญัญติัในการจดัตั้ ง
กองทุนเงินให้ กู้ ยืม เพื่ อการศึกษาเพื่ อให้
นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์
กู้ ยืม เงิน เพื่ อ เป็ นค่ าเล่ าเรียน  ค่ าใช้ จ่ ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น
ในการครองชีพระหวา่งศึกษา หลงัจากท่ีไม่ได้
ท  าการศึกษาแล้ว ทางกองทุนก็จะมีการแจ้ง
จ านวนหน้ีและสถานะของหน้ีให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทราบ รับช าระหน้ีเงินกู ้ มีการติดตามทวงถาม 
และด าเนินคดีแก้ผูกู้ ้ยืมบังคับช าระหน้ีเงินกู ้
เพื่อน าเงินส่งกองทุนในกรณีท่ีผูกู้ย้ืมเงินส าเร็จ

การศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว้เป็นเวลาสองปี 
ผูกู้ ้ยืมเงินมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินกู้ยืมคืนให้กบั
กองทุนตามจ านวนระยะเวลาและวิธีการท่ี
ก าหนด จะเห็นว่าภาครัฐได้ให้โอกาสแก่
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความต้องการศึกษาเล่า
เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์และในการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษาตาม
พระราชบัญญั ติ กองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ.2541  

กฎหมายไดก้ าหนด ระเบียบในการให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าจะต้องคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความ
ประสงค์ขอกู้ยืมเงินและเสนอให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาพิจารณาพิจารณาอนุมติั โดยตอ้งมี
การการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร มีการตรวจสอบผูข้อกูย้ืมเงิน และบิดา 
มารดา หรือผูป้กครองหรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะขอกู้ได้หรือไม่ เม่ือ
ผา่นการตรวจสอบแลว้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ
จดัท าสัญญากู้ยืมเงิน กบัผูข้อกู้ยืมเงินท่ีได้รับ
อนุมติั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเขียนหรือ
พิมพข์อ้ความในสัญญากูย้มืให้ผูใ้ห้กูย้ืม ผูกู้ย้ืม
เงิน ผูค้  ้ าประกัน และผูรั้บรองลายมือช่ือผูค้  ้ า
ประกัน ลงลายมือช่ือด้วยตนเอง กรณีผู ้ค  ้ า
ประกันไม่สามารถมาลงช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี
หรือผู ้บ ริหารสถานศึกษาได้ ต้องให้นาย
ทะเบี ยนท้องถ่ินท่ี เป็นภู มิล าเนาของผู ้ค  ้ า
ประกันรับรอง ประการส าคัญอยู่ ท่ีการค ้ า
ประกัน ผูค้  ้ าประกันจะต้องลงลายมือช่ือด้วย
ตนเองในขณะท าการค ้ าประกนั แล้วผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งส่งสัญญากูย้ืมให้ผูบ้ริหารและ



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.1  January – June  2016               . 
 

 

141 

จัดการเงินให้กู้ยืม พร้อมทั้ งส าเนาให้ผูข้อกู้
และผูค้  ้าประกนัคนละหน่ึงฉบบั เพื่อให้ทุกฝ่าย
เก็บไวเ้ป็นหลักฐานยืนยนัในการกู้ยืมเงิน ใน
การค ้าประกนัหน้ีเงินกูย้ืมในคร้ังน้ีผูค้  ้าประกนั
อาจเป็นบิดา มารดา หรือผู ้ปกครอง ซ่ึงเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกันกบันักศึกษาก็ได ้
จึงเป็นไปไดอ้ยา่งแน่นอนท่ีผูค้  ้าประกนัอาจไม่
มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพียงพอในการท่ี
จะต้องช าระหน้ีแทนผู้กู้ยืมได้  เน่ื องจาก
คุณสมบติัของผูกู้ ้ยืมเงินกองทุนจะตอ้งมาจาก
ครอบครัวท่ีขาดแคลน รายได้ไม่เกินสองแสน
บาทต่อปี   

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการใช้คืนเงิน
กู้ยืมคืนกองทุน มีการก าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับจ านวนเงิน เง่ือนไข และระยะเวลา
ช าระหน้ีกูย้ืมคืนกองทุนเงิน ซ่ึงผูกู้ย้ืมมีหน้าท่ี
ตอ้งช าระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งอตัราดอกเบ้ียหรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ ภายหลงัวนัท่ีผูกู้ย้มืไม่ไดศึ้กษา
แลว้เป็นเวลา 2 ปี ระยะเวลา 2 ปีน้ี คือระยะเวลา
ปลอดหน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูกู้ย้ืมมีเวลาตั้งตวั 
ผูกู้ ้ยืมเงินต้องช าระหน้ีงวดแรกหลังจากครบ
ระยะเวลาปลอดหน้ีและช าระหน้ี ในงวด
ต่อๆไปภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม โดยให้ถือว่า 
วนัท่ี 5 กรกฎาคม เป็นวนัครบก าหนดช าระหน้ี 
เป็นการก าหนดวนัท่ีผูกู้ ้ต้องช าระให้แน่นอน
ในงวดแรก ให้ช าระคืนเฉพาะเงินต้น ส าหรับ
งวดต่อๆไป จึงจะให้ใช้คืนทั้ งเงินต้นและ
ดอกเบ้ีย โดยก าหนดให้ผูกู้ ้ยืมตอ้งช าระหน้ีให้
เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัท่ีตอ้ง
เร่ิมช าระหน้ี ผูกู้ ้ยืมเงินอาจผ่อนช าระเป็นราย
เดือน หรือรายปีก็ได้ นับว่าทางภาครัฐได้

ก าหนดมาตรการในการช าระหน้ีเอาไวค้อ้นขา้ง
ละเอียด ถา้ผูกู้ย้ืมผิดนดัในการช าระหน้ี จะตอ้ง
ถูกฟ้องเรียกร้องเงินกูย้ืมคืน และถา้มีการบงัคบั
คดีก็จะตอ้งเขา้สู่กระบวนการไกล่เกล่ียลูกหน้ี
ตามค าพิพากษาชั้นบงัคบัถ้าลูกหน้ีไม่ยอมเขา้
ท าการไกล่เกล่ีย อาจจะตอ้งมีการบงัคบัคดียึด
ทรัพย ์อายดัทรัพยข์องลูกหน้ี เพื่อช าระหน้ีตาม
ค าพิพากษา โดยให้ด าเนินการตาม กฎ ค าสั่ง 
ระเบียบ และประกาศใด ๆ ท่ีเก่ียวกับลูกหน้ี
ตามค าพิพากษาชั้นบงัคบัคดี ทั้งผูกู้ย้ืมและผูค้  ้ า
ประกนั ในการไกล่เกล่ียลูกหน้ีตามค าพิพากษา
ต้องยินยอมช าระห น้ี เต็ มจ านวนตามค า
พิพากษา โดยการผ่อนช าระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องเสร็จส้ินก่อน
ส้ินสุดระยะเวลาการบงัคบัคดีตามค าพิพากษา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และตอ้งบนัทึกขอ้ตกลงดว้ยวา่
ถา้ลูกหน้ีตามค าพิพากษาผิดนดัช าระหน้ีงวดใด
งวดหน่ึงกองทุนสามารถบังคับคดีตามค า
พิพากษาได้ทันที  เป็นวิธีการติดตามหน้ี ท่ี
เข้มงวดและเด็ดขาด แต่ถ้าในกรณีทั้ งลูกหน้ี
และผู ้ค  ้ าประกันการช าระหน้ีไม่มีทรัพย์สิน
ใดๆ ท่ีจะน ามาช าระหน้ีได ้ทางกองทุนก็จะถือ
วา่เป็นหน้ีสูญไม่สามารถเรียกร้องจากผูย้ืมและ
ผูค้  ้าประกนัได ้

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับพุทธศกัราช 2550  ภาครัฐจึงได้ตรา
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พระราชบัญญั ติ กองทุ น เงินให้ กู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 ข้ึนมาเพื่อเป็นบรรทดัฐาน
ในการช่วยเหลือในด้านเงินทุนให้แก้นักเรียน 
นักศึกษาได้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้ก าหนด
คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ในการกูย้ืมเงินเอาไวต้าม
ประกาศของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่ อการศึกษา คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ดังกล่ าว เช่ น  ด้ าน คุณสมบั ติ ของผู ้กู้ ยื ม
เงินกองทุนมีสิทธ์ิกูย้ืม ไดเ้ฉพาะประชาชนชาว
ไทยเท่านั้น และมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 
200,000 บาท ต่อปี ผูข้อกู้ยืมเงินจะต้องไม่เคย
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขา
ใดๆ มาก่อน  เน่ืองจากรัฐบาลต้องการให้การ
สนบัสนุนแก่ผูท่ี้ยงัไม่ส าเร็จปริญญาตรี ไม่เป็น
ผูท่ี้ท  างานประจ าในระหวา่งการศึกษา ถา้มีงาน
ท าแสดงวา่มีรายไดแ้ลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งกูก้องทุน 
ซ่ึ งกรณี มี งานท าแล้ วไม่ ส าม ารถกู้ ยื ม
เงินกองทุนได้อาจไม่ถูกต้องนักเน่ืองจากทุก
คนต้องมีความกระตือรือร้นในการหารายได ้
ทั้งยงัเป็นการท่ีปิดกั้นการแสวงหางานท าของ
นกัเรียน นกัศึกษา และผูข้อกูย้ืมเงินจะตอ้งเป็น
ผูมี้ผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวดัและ
ประเมินผลของสถาบนัการศึกษา เป็นผูมี้ความ
ประพฤติดี เป็นผู ้มี คุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคล
เข้ าศึ กษ าในโรงเรี ยนสถาน ศึ กษ าห รือ
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลไม่ไดใ้ห้โอกาสแก่
บุ คคลท่ี มี ความประพฤติ เส่ื อมเสี ยกู้ ยื ม
เงินกองทุนเป็นการบงัคบัให้ทุกคนตอ้งกระท า
ความดีจึงจะสามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้ ทาง
กองทุนมีการตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ย้ืมว่า

มีความเหมาะสมในการขอกู้หรือไม่ จากการ
ตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาท่ี
ขอกู้ยืมจะผ่านการตรวจสอบเกือบทุกราย 
เน่ืองจากผ่านการเซ็นรับรองจากข้าราชการ
ระดับห้ามาแล้วว่ามีรายได้น้อยจริง จึงได้รับ
โอกาสในการกูย้มือยา่งเท่าเทียม 

การค ้ าประกนัเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนมากผูข้อกู้จะน าบิดา 
มารดา หรือผู ้ปกครอง มาเซ็นค ้ าประกัน ณ 
สถาน ศึ กษา  ถ้ ากรณี บิ ดา มารดา ห รื อ
ผูป้กครองมีภูมิล าเนาอยู่ห่างจากสถานศึกษา 
ให้น าหลักฐานการขอกู้ยืมเงินไปให้ บิดา 
มารดา หรือผูป้กครอง ไปขอให้เจ้าพนักงาน
ทะเบียนท้องท่ี  หรือเจ้าพนักงานทะเบียน
ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีท่ีอาศยัอยู่ ลงนามรับรอง
ลายมือช่ือของบิดา มารดา หรือผูป้กครองท่ีเป็น
ผูค้  ้ าประกนัว่าไดมี้การลงลายมือช่ือค ้าประกนั
จริง ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งมีรายไดน่้าเช่ือถือตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจ า
สถาบนัการศึกษา พิจารณาก าหนดให้เป็นผูค้  ้ า
ประกนัได ้หรือ กรณีไม่มีบุคคลค ้าประกนั ให้
ผูกู้ ้ยืมใช้หลักทรัพย์แทน การค ้ าประกันเป็น
การยืนยนัว่าเม่ือผูกู้ ้ยืมเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
แล้วจะตอ้งมีการช าระหน้ีคืนได้อย่างแน่นอน 
จะสั งเกตเห็ นว่ าหลัก เกณฑ์ การขอกู้ ยื ม
เงินกองทุนนั้นจะตอ้งเป็นครอบครัวท่ีมีรายได้
น้อยตามประกาศคณะกรรมการก าหนดคือมี
รายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสองแสนบาทต่อปี 
แต่การค ้ าประกันจะตอ้งเป็นบิดา มารดา หรือ
ผูป้กครองของนกัเรียน นกัศึกษาท่ีไดท้  าการขอ
กูย้ืมเงินกองทุน กรณีน้ีจึงถือวา่ผูค้  ้าประกนัอาจ
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ตกอยู่ในฐานะท่ีไม่สามารถท่ีจะช าระหน้ีแทน
นักเรียน นักศึกษา ท่ีกู้ยืมเงินกองทุนได้ ซ่ึง
เงินกู้ยืมน้ีผู ้กู้ยืมต้องช าระเงินกู้ยืมคืนพร้อม
ดอกเบ้ีย ให้เสร็จส้ินภายในสิบห้าปี ภายหลัง
จากส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นกัศึกษามาแลว้สองปี ถา้ผูกู้ย้ืมเงินกองทุนไม่
ช าระหน้ีดงักล่าว ผูใ้ห้กู้ยืมคืนกองทุนให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษา ผูกู้ ้ยืมเงินจะต้องถูกฟ้องบงัคบั
ช าระหน้ีจากผูค้  ้าประกนัต่อไปได ้

จากข้อมูลท่ีได้วิ เคราะห์มาปัญหา
การค้างช าระหน้ี กองทุนเงินให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษา เกิดจาก กระบวนการคัดเลือกและ
การก ากับดูแล การตรวจสอบ ย ังไม่ รัดกุม 
ปัญหาของผู ้กู้ยืมท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงิน
กู้ยืมเพื่ อการศึกษาเกิดจากสถานภาพส่วน
บุคคล ระดบัการศึกษา การมีงานท า รายได ้การ
มีหน้ีสินอ่ืนๆ ความรู้ความเขา้ใจ จิตส านึก และ
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ปัญหาท่ี เก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การ
ช าระหน้ี ระยะเวลาปลอดหน้ี ปัญหาการไม่
ช าระหน้ีเกิดจากบณัฑิตท่ีจบมาแลว้ไม่ไดง้าน
ท า เป็นสาเหตุหลกั  

 ข้อเสนอแนะ 
จากท่ีไดส้รุปผล อภิปรายผลการวิจยั

ท่ีไดก้ล่าวมาผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะมาตรการ
ทางกฎหมายในการใชคื้นกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษา ตามพระราชบญัญติักองทุนเงิน
ใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ดงัต่อไปน้ี 

1. การตรวจสอบรายได้ของผู ้กู้ยืม
จะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบรายได้ของผู ้
กูย้ืมเงินกองทุนว่า เป็นครอบครัวท่ีขาดแคลน

จริง ซ่ึงผูกู้ย้ืมเงินกองทุนในปัจจุบนัน้ีส่วนมาก
แล้ว ถ้ามีการเสนอตามขั้นตอนและขอกู้มา
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
เกือบทุกราย ทั้งๆท่ีไม่ได้เป็นครอบครัวท่ีขาด
แคลน หรือรายได้น้อยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
คณะกรรมการตรวจสอบรายได้ท่ีกล่าวมาน้ี
จะตอ้งเป็นอิสละไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
สถาบนัการศึกษาท่ีผูข้อกูย้มืจะเขา้ท าการศึกษา 
เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยการมี
ส่วนท าใหน้กัเรียน นกัศึกษากูเ้งินจากกองทุน 

2. การรับรองรายได้ของผู ้ขอกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น ผูข้อกูย้ืม
เงินกองทุนจะตอ้งมีผูรั้บรองวา่เป็นครอบครัวท่ี
ขาดแคลน มีรายได้น้อยจริง ผู ้ท่ี รับรองนั้ น
จะต้องมีต าแหน่งเป็นข้าราชการไม่ต ่ ากว่า
ระดับห้า หรือเทียบเท่า ซ่ึงเท่ าท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนัผูท่ี้รับรองดงักล่าวจะเป็นญาติ หรือผูท่ี้
มีความใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษาท่ีได้ขอ
กูย้ืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ผูรั้บรองรายไดน้ี้
จะเป็นผูรั้บรองวา่ผูข้อกูเ้ป็นผูท่ี้ขาดแคลน หรือ
รายได้ไม่ถึง 200,000 บาทต่อปี ถ้าภายหลัง
คณะกรรมการตรวจสอบรายได้พบว่าไม่เป็น
ความจริงตามท่ีผูรั้บรองได้มีหนังสือรับรอง
รายได้มานั้น ผูรั้บรองรายได้จะตอ้งใช้เงินคืน
แทนผู้ท่ี ได้กู้ไปนั้ นในกรณี ท่ีกองทุนไม่
สามารถเรียกร้องเงินคืนจากผูกู้ย้มืได ้

3. การค ้าประกนัเงินกู้ยืมกองทุนเงิน
ให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา จะมีบิดา มารดา ในล าดบั
แรกเป็นผูค้  ้ าประกันถ้าผูกู้ ้ยืมเงินกองทุนเพื่อ
การศึกษาไม่ช าระหน้ี กรณีน้ีผู ้กู้เงินกองทุน
เพื่อการศึกษาจะตอ้งเป็นครอบครัวของผูท่ี้ขาด
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แคลน มีรายได้น้อย ในเม่ือก าหนดให้ผูกู้ ้ตอ้ง
เป็นผู ้มีรายได้น้อยอยู่ ก่อนแล้ว จะน าบิดา 
มารดา ของผูมี้รายได้น้อยซ่ึงก็หมายถึงว่าบิดา 
มารดาซ่ึงเป็นครอบครัวเดียวกันก็ เป็นผู ้มี
รายได้น้อยไปด้วย ถ้าผูกู้ ้ยืมเงินกองทุนส าเร็จ
การศึกษาแล้ว หรือพน้สภาพการเป็นนักเรียน 
นักศึกษาแล้วไม่สามารถช าระหน้ีได้ ทาง
กองทุนก็จะตอ้งมีการฟ้องร้องเรียกให้ผูกู้แ้ละผู ้
ค  ้ าประกนัช าระหน้ี นั่นก็หมายถึงทั้งผูกู้แ้ละผู ้
ค  ้าประกนัเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาไม่มีทรัพยสิ์น
ใดๆท่ีจะน ามาช าระหน้ีได ้จึงควรเสนอแนะใน
ส่วนของผู ้ค  ้ าประกันเงินกู้ยืมจะต้องเป็น
ข้าราชการผู ้ท่ี มีต  าแหน่งไม่ต ่ ากว่าระดับ 5 
จ านวน 2 คน 

การเสนอแนะ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชคื้นกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้

กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ในคร้ังน้ีเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงในการท่ีจะท าให้การกูย้ืมเงินกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อไม่ให้ไปปฏิบติัการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาเท่านั้ น ในความเป็นจริงยงัต้อง
อาศยัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมี
ส่วนร่วม และควรยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต 
หลกัคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ มาร่วมกันสร้าง
มาตรการทางกฎหมายในการใช้คืนกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 
โดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎหมาย 
กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และ กติกาต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง และมีประสิทธิภาพต่อไป  
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