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สำ�หรับในประเทศไทย รัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รแก้ไขปัญห�หน้ีนอกระบบ เน่ืองจ�กนับวันจะมี 
คว�มรุนแรงและส่งผลกระทบม�กข้ึนคล้�ยกับท่ีเกิดข้ึน 
กับประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ  10  ปีท่ีแล้ว  ผู้เขียนจึงได้สรุปแนวท�ง 
ก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเป็นตัวอย่�ง 
เปรียบเทียบกับแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศไทย  
โดยได้สรุปจ�กร�ยง�นก�รศึกษ�วิจัยนโยบ�ยก�รยุติธรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญห�หน้ีนอกระบบ ซ่ึงศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและ 
ประช�ชนท่ีไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม “ศนธ.ยธ.” ได้ร่วมกับ 
คณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ทำ�ก�รศึกษ�วิจัย 
แล้วม�ดูว่�สุดท้�ยเร�จะห�ท�งออกให้กับปัญห�น้ีได้อย่�งไร

รูปแบบหนี้นอกระบบของญี่ปุ่น
ระหว่�งปี พ.ศ. 2533-2544 จ�กสภ�วะเศรษฐกิจ 

ที่ชะลอตัวมีอัตร�ก�รว่�งง�นเฉลี่ยที่สูงทำ�ให้สินเชื่อ 
ของธน�ค�รมีก�รควบคุมอย่�งเคร่งครัด ขณะทีว่ถีิชวีติของ 
ช�วญีปุ่น่ไมไ่ดป้รบัเปลีย่นต�ม ส่งผลให้ก�รใช้จ่�ยยังคงเดิม 
ก�รกู้ยืมเงินที่เริ่มจ�กบริษัทสินเชื่อที่ได้รับอนุญ�ตแล้ว 
แต่ไม่ส�ม�รถชำ�ระได้ ทำ�ให้ผู้ยืมเงินกู้เริ่มห�ช่องท�ง 
สินเชื่อใหม่โดยมักจะเป็นก�รกู้ยืมจ�กพ่อค้�เงินกู้ 

ศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น

การแก้ ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ

แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่การให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก 
เป็นปัญหาสำาคัญที่ประเทศญี่ปุ่นเผชิญอยู่ เนื่องจากส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น  
การฆ่าตัวตาย การถูกคุกคามจากการติดตามทวงหนี้ในหลากหลายรูปแบบ จากรายงาน 
ของ National Consumer Affairs Center of Japan ปี พ.ศ. 2550 มีชาวญี่ปุ่นประมาณ  
1,500,000 - 2,000,000 คน ที่ตกอยู่ในภาวะหนี้สินท่วมตัว

นอกระบบ ในขณะเดียวกันพ่อค้�เงินกู้นอกระบบมักจะ
มองห�ลูกค้�ร�ยใหม่ ๆ ด้วยวิธีก�รเข้�ห�ผู้ที่มีร�ยชื่อว่� 
เป็นบุคคลล้มละล�ย ก�รใช้ข้อมูลลูกหนี้ท่ีเริ่มมีปัญห�
ก�รชำ�ระหนี้กับธน�ค�ร บริษัทสินเชื่อ และก�รโฆษณ�
โดยตรงกับผู้ที่มีร�ยได้ตำ่�ที่อ�ศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งบริษัท

การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
วงจรของหนี้นอกระบบจะเริ่มจ�กก�รให้กู้ยืมเงิน 

ด้วยปริม�ณเงินเล็กน้อยที่ผู้กู้จะส�ม�รถจ่�ยคืนได้อย่�ง
ง่�ยด�ย ซึ่งกว่�บุคคลเหล่�นั้นจะรู้ตัวก็เป็นหนี้ม�กกว่�
หน่ึงล้�นเยนไปแล้ว โดยอัตร�ดอกเบ้ียที่พ่อค้�เงินกู้คิด
เรยีกว�่ “Tosan” (To คอื สิบ และ San คือ ส�ม) แปลว่� 
ร้อยละส�มสิบภ�ยในระยะเวล�สิบวัน หรือ “Togo”  
(To คือ สิบ และ Go คือ ห้�) แปลว่�ร้อยละห้�สิบภ�ยใน 
ระยะเวล�สิบวนั ดงันัน้ภ�ยในหนึง่ป ีดอกเบีย้ทีต่อ้งชำ�ระ 
อ�จมถึีงรอ้ยละ 1,000 ซึง่ถอืว�่ละเมดิกฎหม�ยทีบ่ญัญัต ิ
ไว้ให้ไม่เกินร้อยละ 29.2 นอกจ�กนั้นแล้ว ห�กต้องก�ร 
กู้ยืมเงินมูลค่� 5 หมื่นเยน ด้วยอัตร� Togo ผู้กู้จะได้รับ 
เงินเพียง 25,000 เยนเท่�นั้น ขณะที่อีก 25,000 เยน 
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จะใช้ชำ�ระค่�ดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรก
จ�กนั้นอีกสิบวันต่อม� ผู้กู้จะต้องชำ�ระเงิน
เป็นจำ�นวน 75,000 เยน โดยแบ่งเงินต้น  
50,000 เยน และ ดอกเบี้ย 25,000 สิ่งที่แย่ 
ไปกว่�ก�รชำ�ระดอกเบี้ยอัตร�สูงเช่นนี้คือ  
ตัง้แตแ่รกเริม่นัน้ผูกู้ก้ไ็มม่เีงนิหรอืไมส่�ม�รถ 
เข้�ถึงแหล่งทุนต่�ง ๆ อยู่แล้ว กลับกล�ย 
เปน็ว�่พวกเข�เหล�่นัน้ตอ้งเข�้ไปอยูใ่นวงจร 
อุบ�ทว์ที่ไม่ส�ม�รถจะออกม�ได้อีกเลย 

ห�กผู้กู้ไม่ส�ม�รถห�เงินม�ชำ�ระเงินต้นได้ 
บริษัทเงินกู้ก็มักจะเสนอก�รเปล่ียนสัญญ�ใหม่ 
โดยขย�ยเวล�ชำ�ระออกไปให้น�นข้ึน 
แต่ยอดเงินใหม่คือยอดเงินต้นรวมอัตร� 
ดอกเบ้ียท่ีเ กิด ข้ึนแล้ว หรือเสนอเงินกู้ 
อีกก้อนหน่ึงไปรวมเงินกู้ยอดเก่�แล้วค่อยม� 
ชำ�ระก้อนใหม่แทน หรือบริษัทเงินกู้ร�ยใหญ่ 
ก็จะแนะนำ�ให้ผู้กู้ไปขอกู้จ�กบริษัทสินเช่ือ 
ท่ีเล็กลงม�แต่อัตร�ดอกเบ้ียสูงกว่�เดิม 
และเป็นเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ

รปูแบบทีก่ลา่วมาเหมอืนกบัสถานการณ์
ของประเทศเราในตอนนี้โดยเฉพาะกับ 
แก๊งเงินกู้ท่ีคิดดอกเบ้ียรายวันในอัตราร้อยละ 
20 ต่อ 24 วัน หากลูกหน้ีผิดนัดต่อเน่ืองเกิน
สองวัน คนปล่อยหน้ีก็จะบังคับให้ทำาสัญญา 
กู้ใหม่โดยรวมเอาดอกเบ้ียและยอดเงิน 
ท่ีค้างมาทำาสัญญากู้ใหม่ท่ีเรียกว่า “ล้ม”  
แล้วลูกหน้ีก็ก้มหน้าก้มตาชำาระหน้ีรายวัน 
ต่อไปจนกว่าจะครบ

ปัญห�สำ�คัญของหน้ีนอกระบบในประเทศ
ญ่ีปุ่น คือ ก�รถูกเอ�รัดเอ�เปรียบจ�กเจ้�หน้ีเงินกู้ 
จ�กผลสำ�รวจของ  National  Consumer  Affairs 
Center of Japan ป ีพ.ศ. 2550 ระบวุ�่ผลร�้ย 
ส�มอันดับของผู้ที่ มีชี วิตตกอยู่ กับก�ร 
เป็นหนี้คือ (1) ก�รฆ่�ตัวต�ย (2) เกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บจ�กภ�วะเครียด และ (3) ครอบครัว 
แตกแยก นอกจ�กนี้ วิ ธีก�รติดต�มหน้ี 
ทีร่นุแรงเปน็ส�เหตหุลกัประก�รหนึง่ทีท่ำ�ให ้
ช�วญีปุ่่นเกดิภ�วะเครยีด ทวงหนีโ้ดยคกุค�ม 
บีบบังคับให้ผู้หญิงไปข�ยบริก�ร ก�รทวง 
ประจ�นหน้ีกับพ่อแม่จนต้องชำ�ระแทนในท่ีสุด 

เจ้�หนี้นอกระบบยังอ�จจะเผ�บ้�น 
เพื่อเอ�เบี้ยประกันของผู้กู้ยืมม�จ่�ยคืนหนี้  
โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้มีคดีคว�มหนึ่งท่ีมี 
บริษัท Nichiei Co,Ltd. เป็นจำ�เลยที่ถูกฟ้อง 
ในคดีคว�มที่บังคับให้ลูกหนี้ข�ยลูกนัยน์ต� 
และไตเพ่ือนำ�เงินม�ชำ�ระหน้ี นอกจ�กน้ัน 
ในวันที่ 14 มิถุน�ยน พ.ศ. 2548 ก็ได้เกิด 
โศกน�ฎกรรมหนึ่งขึ้น คือ ก�รปล่อยให้ 
รถไฟชนตวัเองต�ยของผูเ้ป็นหนีส้�มร�ย คอื  
พนกัง�นทำ�คว�มสะอ�ด อ�ย ุ61 ปี พรอ้มกบั 
ภรรย�ของเข� และพี่ช�ย อ�ยุ 81 ปี แม้ว่� 
ส่ือมวลชนจะไม่ส�ม�รถรับรู้มูลหนี้ท่ีเกิดขึ้น 
กบัครอบครวันี ้แต่สิง่ทีไ่ดท้ร�บ คอื ในทกุคนื 
จะมโีทรศพัทม์�ขม่ขู่ให้ชำ�ระหนีค้นื โดยใหไ้ป 
ทำ�วิธีใดก็ได้ พวกเข�จึงเลือกท่ีจะล้�งหนี้ 
ด้วยชีวิตของพวกเข�เอง

แนวทางการแก้ปัญหา
แนวท�งในก�รแกป้ญัห�หนีอ้ตัร�ดอกเบีย้สูงในประเทศญีปุ่น่นัน้ อ�จแบง่ประเดน็สำ�คญั 

ได้เป็น 2 ส่วนสำ�คัญ คือ (1) ก�รรวมกลุ่มกันของประช�ชนเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญห�  
และ (2) ก�รปรับปรุงกฎหม�ยปี พ.ศ. 2549

การรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา
The Cresala Taikyo (the National Coalition for Fair Customer Credit)  

เป็นองค์กรระดับช�ติท่ีรวมกลุ่มข้ึนม�โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องก�รให้ได้รับคว�มเป็นธรรม 
ในก�รใช้บริก�รสินเชื่อ โดยสม�ชิกในกลุ่มประกอบไปด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งอ�ชีพ  
เช่น นักวิช�ก�ร ทน�ยคว�ม ตุล�ก�รอ�ลักษณ์ (เสมียนของผู้พิพ�กษ�) สม�ชิกขององค์กร 
ที่เป็นเหยื่อจ�กก�รได้รับอัตร�ดอกเบี้ยที่ไม่เหม�ะสม สหภ�พแรงง�น กิจกรรมที่ท�งองค์กร 
ทำ�เป็นหลักเพ่ือป้องกันและกำ�จัดภ�ระหน้ีสินท่ีรุนแรงเน่ืองจ�กคว�มไม่เป็นธรรมท�งด้�นร�ค� 
จ�กก�รใช้สินเชื่อส่วนบุคคลต่�ง ๆ เช่น Sarakin (เป็นหนี้อัตร�ดอกเบี้ยสูงท่ีกลุ่มลูกค้� 
คือ พนักง�นเงินเดือนทั่วไป) บริษัทบัตรเดรคิตและก�รให้กู้ยืม Shoko (พ่อค้�เงินกู้แก่ธุรกิจ 
ขน�ดเล็ก) และพ่อค้�เงินกู้ตล�ดมืด
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The Cresala Taikyo ไดร้บัคว�มรว่มมือเปน็อย่�งด ี
จ�กสภ�ทน�ยคว�มแห่งญี่ปุ่น (Japan Federation of  
Bar Associations) โดยทั้งสององค์กรได้ร่วมกันผลักดัน 
ให้ มีก�รปรับปรุงกฎหม�ยท่ีใช้ บังคับธุรกิจสินเช่ือ 
ถงึสองคร้ังสำ�คัญ  คอื ปรบัปรงุ Money Lending Business 
Control  Law  ในป ีพ.ศ. 2526  และ  Money  Lending  Law 
ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งก�รปรับปรุงนี้ได้มีก�รปรับลด 
อตัร�ดอกเบีย้ มีขอ้บงัคบัท่ีรุนแรงม�กขึน้ และมกี�รจำ�กดั 
ก�รกู้ยืมเกินวงเงิน ในปัจจุบัน The Cresala Taikyo  
ยังคงดำ�เนินกิจกรรมรณรงค์โครงก�รเก่ียวกับก�รปรับปรุง 
กฎหม�ยให้ดีกว่�เดิม สร้�งระบบรองรับก�รช่วยเหลือเหย่ือ 
ที่ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมจ�กอัตร�ดอกเบี้ยสูง

การปรับปรุงกฎหมายในปี พ.ศ. 2546
ก�รปรับปรุงกฏหม�ยในคร้ังน้ีเกิดจ�กเหตุก�รณ์ 

ก�รฆ่�ตัวต�ยในเมืองโอซ�ก้�อันเป็นเหตุม�จ�กปัญห� 
ท�งเศรษฐกจิ โดยฝ�่ยนติบิญัญตัไิดเ้หน็ชอบใหม้กีฎหม�ย 
ตล�ดก�รเงินนอกระบบข้ึน (Black Market Finance  
Countermeasures Act) เพื่อไว้บังคับก�รดำ�เนินธุรกิจ 
กู้ยืมเงินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับท�งร�ชก�ร และก�รเรียก 
ชำ�ระหนี้ที่ผิดกฎหม�ย โดยกฎหม�ยฉบับน้ีได้ระบุ 

โทษจำ�สูงสุดที่ 5 ปี และโทษปรับที่ไม่เกิน 10 ล้�นเยน 
นอกจ�กน้ันแล้วยังมีก�รปรับปรุงกฎหม�ยเกี่ยวกับ 
ก�รข้ึนทะเบียนเปิดธุรกิจสินเช่ือจ�กเดิมไม่มีเงินทุนข้ันตำ่� 
ให้ปรับเป็นมีเงินทุนดำ�เนินกิจก�รขั้นตำ่�ที่ 30 ล้�นเยน 
สำ�หรับประเภทบุคคลทั่วไป 

ประเดน็ของก�รเรยีกชำ�ระเงนินัน้ (ก�รทวงถ�มหนี)้ 
ห้�มมิให้เจ้�หน้ีกระทำ�ก�รใดอันเป็นที่ทุกข์ใจหรือบังคับ 
ขู่เข็ญผู้กู้ยืม รวมทั้งให้ทำ�ก�รเรียกชำ�ระเงินได้ในช่วง 
เวล�แปดโมงเช�้ถงึส�มทุม่เท�่นัน้ และเจ�้หนีไ้ม่ส�ม�รถ 
โทรศัพท์ไปห�ผู้กู้ในท่ีทำ�ง�นหรือท่ีอ่ืน ๆ  นอกจ�กท่ีพักอ�ศัย 
นอกจ�กมีเหตุอันสมควร รวมทั้งเจ้�หน้ีไม่ส�ม�รถ 
เรียกร้องให้มีก�รชำ�ระหนี้โดยบุคคลที่ส�ม เว้นแต่บุคคล 
ที่ส�มเป็นคนคำ้�ประกันเท่�น้ัน และห�กสินเช่ือใดที่มี 
ก�รคิดอัตร�ดอกเบี้ยเกินร้อยละ 109.5 ให้ถือว่�สัญญ� 
สินเชื่อนั้นเป็นโมฆะ

นอกจ�กปัญห�หน้ีนอกระบบโดยตรงแล้ว ประเทศญ่ีปุ่น 
ยั ง ไ ด้ มีการช่ วย เหลือลู กหนี้ ที่ มี หนี้ สิ นซํ้ าซ้ อน 
กล่าวคือ เป็นหนี้สินจากหลายแหล่ง หรือเกิดจ�ก 
ก�รกูย้มืเงนิจ�กเจ�้หนีร้�ยหนึง่เพือ่ม�ชำ�ระหนีใ้หเ้จ�้หน้ี 
อีกร�ยหนึ่งไปเรื่อย ๆ 
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การแก้ไขปัญหาน้ีมีการดําเนินการต้ังแต่ในปี  พ.ศ.  2549 
โดยมีการตั้ งคณะกรรมการแก้ ไขปัญหาหนี้ สิน 
ของประชาชนที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จากนั้นในป ี
พ.ศ.2550 มีการจัดโครงการจัดการหน้ีซํ้าซ้อน 
ของประชาชน โดยมีมาตรการในการดําเนินการ  
4 ประการ คือ

1.จัดตั้งศูนย์ดูแลและเปิดโอก�สให้ประช�ชนที่มี 
คว�มเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญห�ก�รจัดก�รหนี้สินเข้�ม� 
ขอคำ�ปรึกษ�โดยก�รจัดต้ังศูนย์กระจ�ยไปในระดับท้องถ่ิน

2. ก�รทำ�ให้หนี้นอกระบบหมดไป เมื่อมีก�รแก้ไข 
กฎหม�ยเพิม่โทษทำ�ใหต้ำ�รวจเร่ิมเข�้ม�ดำ�เนนิก�รจบักมุ 
อย่�งจริงจังและมีก�รจัดตั้งหน่วยง�นภ�ยในของตำ�รวจ 
เพื่อจัดก�รกับหนี้นอกระบบโดยเฉพ�ะ

3. ก�รให้เงินกู้กับผู้มีร�ยได้ตำ่�หรือผู้มีคว�มจำ�เป็น 
ในก�รดำ�รงชีวติ เปน็ลกัษณะกองทนุ safetyness ทีร่ฐับ�ล 
ส่วนกล�งออกทุนให้ 2 ใน 3 และท้องถิ่นออกทุน 1 ใน 3  
โดยกองทุนน้ีมุ่งให้เงินกู้กับผู้ท่ีมีร�ยได้น้อย เช่น ผู้มีเงินได้ 
ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภ�ษี หรือมีร�ยได้ต่อครัวเรือน 
(ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2) ปีละไม่เกิน 2.8 ล้�นเยน โดยกองทุนนี ้
เริ่มจัดตั้งในปี 2549 เป็นจำ�นวน 200,000 ล้�นเยน  
และในปัจจุบันมีก�รเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ล้�นเยน 

4. มีก�รให้คว�มรู้กับผู้บริโภคตลอดจนก�รจัดก�ร 
หนี้สินของประช�ชน

แนวทางของประเทศญี่ปุ่นสามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อย่างไร?

จ�กแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ของประเทศญี่ปุ่น
ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับประเทศเร�ได้ ดังนี้

1. กำ�หนดให้ปัญห�หนี้นอกระบบเป็นว�ระแห่งช�ติ 
เพื่อที่จะให้หน่วยง�นต่�ง ๆ มีก�รแก้ไขอย่�งจริงจัง

2. หน่วยง�นท่ีเข้�ไปดำ�เนินก�รไม่ควรเป็นลักษณะ
ท่ีเป็นหน่วยช่ัวคร�ว ควรเป็นหน่วยง�นถ�วรที่มีอำ�น�จ
หน้�ที่ในก�รแก้ปัญห�โดยตรง 

3. ลูกหน้ีบ�งกลุ่มไม่ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทุน 
ต�มหลักเกณฑ์ปกติได้ จึงควรมีลักษณะก�รให้กู้ยืม 
แบบสงเคร�ะห์หรือก่ึงสงเคร�ะห์เช่นเดียวกับกองทุน  
s a fe t ynes s  ( กรณีนี้ เ ป็ นก�รแยกก ลุ่ม ลูกหนี้  
หรือจัดกลุ่มลูกหน้ีเพื่อให้ก�รช่วยเหลือต�มภ�วะปัญห� 
และคว�มต้องก�รของลูกหนี้แต่ละกลุ่มที่ต่�งกัน)

4. ปรับเปล่ียนคว�มเชื่อว่�เจ้�หนี้นอกระบบไม่ใช่
เพยีงปญัห�ระหว�่งเจ�้หนีก้บัลกูหนี ้แตเ่ปน็ปญัห�สงัคม 
ท่ีนำ�ไปสู่ปัญห�อื่น ๆ ม�กม�ย ทั้งปัญห�คว�มรุนแรง 
ปัญห�ครอบครัว ปัญห�ย�เสพติด 

5. เพิ่มอัตร�โทษท�งกฎหม�ยเพื่อเอ�ผิดกับเจ้�หน้ี
นอกระบบ และให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รกับ 
ผู้กระทำ�คว�มผิดอย่�งจริงจัง และในขณะเดียวกันควรปรับ 
อัตร�ดอกเบี้ย โดยให้สะท้อนกับสภ�พเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน

6. เพิ่มก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รแก้ไขปัญห�
หน้ีนอกระบบ เพร�ะมีคว�มใกล้ชิดกับประช�ชนม�กท่ีสุด

จะเห็นได้ว่�ปัจจุบันแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�หนี้ 
นอกระบบของประเทศไทยคล้�ยจะเดินรอยต�มแนวท�ง 
ของญี่ ปุ่น ถ้�ท่�นได้ติดต�มข่�วจะพบว่�เม่ือวันท่ี  
4 ตลุ�คม 2559 คณะรฐัมนตรีไดม้มีตเิหน็ชอบในแนวท�ง 
ก�รแกไ้ขปัญห�หนีน้อกระบบอย�่งยัง่ยนืต�มท่ีกระทรวง 
ก�รคลงัไดเ้สนอ ท้ังก�รดำ�เนนิก�รอย�่งจรงิจงักับเจ�้หนี ้
นอกระบบที่ผิดกฎหม�ย ก�รเพิ่มช่องท�งก�รเข้�ถึง 
สินเช่ือในระบบ ก�รลดภ�ระหนี้ด้วยก�รไกล่เกลี่ย
ประนอมหน้ี และก�รเพิ่มศักยภ�พของลูกหนี้ เป็นต้น 
นอกจ�กน้ี กระทรวงยุติธรรมได้เสนอแก้ไขกฎหม�ย 
ร่�งพระร�ชบัญญัติห้�มเรียกดอกเบ้ียเกินอัตร� เพ่ือกำ�หนดโทษ 
ให้สูงข้ึนและให้ครอบคลุมรูปแบบและพฤติก�รณ์ก�ร
ปล่อยเงินกู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซ่ึงกฎหม�ยดังกล่�ว
ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติว�ระที่ 1  
อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญ  
ซ่ึงจะเป็นก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเข้มข้นม�กย่ิงข้ึน เร�คงหยิบเอ� 
ส่ิงที่ดีของประเทศญี่ปุ่นม�ปรับใช้ เพื่อให้เข้�กับบริบท
ของประเทศไทย และคงจะเป็นคำ�ตอบได้ว่�เหตุใด 
ก � ร กู้ ยื ม เ งิ น ซึ่ ง เ ป็ น เ ร่ื อ ง ท � ง แ พ่ ง จึ ง ต้ อ ง นำ � 
ม�ตรก�รท�งอ�ญ�ม�ใช้บังคับ   


