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จากการท่ีกระทรวงยุติธรรม ไดเ้สนอแก้ ไขปรับปรงุพระราชบัญญัตหิา้มเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 และได้ตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา  
พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันและปราบปราม
การเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด ผมจึงต้ังใจเขียนเร่ืองดอกเบ้ีย 
เงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นภาพของความเหล่ือมล้�า
และวิวัฒนาการของการเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับคว�มรับผิดท�งอ�ญ�

“ดอกเบี้ย” ความเหลื่อมล้�า
จากอดีตสู่ปัจจุบัน (ตอน 1)
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ในการให้กู ้ยืมเงินระหว่างกัน “ดอกเบ้ีย” เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการพิจารณาว่าควรจะให้กู้ยืมหรือไม่ เพราะผู้กู้มีความเดือดร้อน
จ�าเป็นต้องน�าเงินไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนผู้ให้กู ้ยืม 
หรือเจ้าหนีก้ห็วงัจะได้รบัชดใช้เงนิต้นคนืพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน 
ที่คุ ้มค่า การตกลงก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมบนพื้นฐาน 
ของความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายอย่างลงตัว จึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ว่าด้วยเสรีภาพในการท�าสัญญา แต่กับความเป็นจริงในสถานการณ์
ปัจจุบัน นิติสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ายสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคม รฐัจึงได้น�ามาตรการทางอาญามาบงัคบัใช้ 
ป้องกันปราบปรามการให้กู้ยืมเงินที่ส่งผลกระทบรุนแรงกับสังคม

“ดอกเบี้ย” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย
ไว้ว่า หมายถึง ค่าป่วยการซ่ึงผู้กู้เงินหรือเอาของไปจ�าน�า ต้องให้แก่
เจ้าของเงิน ส่วนความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง รายได ้
ซึ่งผู ้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภททุน (Money capital)  
ได ้ รับจากการที่ บุคคลอื่นได ้ ใช ้ ทุนน้ัน ส ่วนในทางกฎหมาย  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้ให้ค�านิยามไว้ แต่ถ้าดูจาก
ตวับทกฎหมาย ความเห็นของนกันติศิาสตร์และแนวค�าพพิากษาฎกีา 
สรุปได้ว่า ดอกเบ้ียตามกฎหมายน้ันเกิดขึ้นจากหน้ีเงินเท่านั้น ซึ่งม ี
นักนิติศาสตร์ท่านหน่ึง ได้อธิบายว่าดอกเบ้ีย คือ ดอกของเบี้ย 
หรือเงนิ หมายถงึค่าป่วยการของเงนินัน้เอง เพราะเบีย้ คือ หอยจ�าพวก 
หลังนูนๆ ท้องเป็นร่องๆ เปลือกแข็ง โบราณใช้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับ 
ซื้อจ่ายสิ่งของ มีอัตรา 100 เบ้ีย เป็นหน่ึงอัฐจึงเรียกค�าว่า “เบี้ย” 
เป็นเงินติดปากมาจนทุกวันน้ี เช่น เบ้ียท�าขวัญ คือ เงินที่ฝ่ายหนึ่ง 
ต้องเสียให้แก่ฝ่ายหนึ่งเป็นค่าเสียหาย หรือเบี้ยหวัด คือ เงินบ�าเหน็จ
ความชอบส�าหรับเลี้ยงชีพ เบ้ียเลี้ยง คือเงินเพิ่มให้เป็นค่าอาหาร
เป็นต้น (กานดา ภูเชี่ยววิทย์, “การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา” , 13)

แนวคว�มคิดท�งกฎหม�ยเกี่ยวกับ 
ก�รเรียกดอกเบี้ยในกฎหม�ยต่�งประเทศ 
(ก�นด� ภูเชี่ยววิทย์, 2-4)

แต่เดิมสมัยคริสตกาล (Bibical times) มีข้อห้าม 
ทางศาสนาบางศาสนามใิห้เรยีกดอกเบีย้ในการกู้ยมืเงินกนั 
โดยถอืว่าการเรยีกดอกเบีย้เป็นบาป ซึง่กฎหมาย จนี ฮินดู 
และโกราน ได้ห้ามเรียกดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงเกินไป 
กฎหมายโมเสดห้ามพวกยวิเรยีกดอกเบีย้จากคนชาตเิดยีวกนั 
แต่ให้เรียกดอกเบี้ยจากคนชาติอื่นๆ ได้ ส่วนกฎหมาย
โรมันอนุญาตให้เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกหนี้
ผิดนัดได้

ในทวีปยุโรปนั้น เดิมถือว่าเงินย่อมไม่เกิดเพิ่มเติม 
ขึ้นได้ ดังภาษิตดั้งเดิมที่ว่า “เงินท�าลูกไม่ได้” ซึ่งต่างจาก
การยืมสัตว์ เช่น ยืมแพะยืมแกะไป แพะหรือแกะน้ัน 
อาจจะออกลูกสมควรจะคืนลูกแพะลูกแกะให้ผู้ให้ยืมไป 
แต่ยืมเงินน้ันเงินย่อมไม่เกิดเพิ่มเติมขึ้นได้ ดังนั้น ถ้ายืม
เงินกันจึงถือว่าไม่มีอะไรจะคืนเพิ่มเติมนอกจากต้นเงิน 
ทีย่มืไปเท่านัน้ เมือ่เชือ่กนัเท่านัน้จงึได้ห้ามเรยีกดอกเบีย้ 
หากผูใ้ดฝ่าฝืนให้คนกูย้มืเคยเรยีกดอกเบีย้กจ็ะได้รบัโทษ 
และได้เริ่มบังคับต้ังแต่สมัยพระเจ้าจักรพรรดิชาร์ล 
ผู้ยิ่งใหญ่ (Charlemagne ค.ศ. 742 ถึง ค.ศ. 814 )  
แต่ต่อมาประชาชนไม่ยอมรับในข้อห้ามนี้ โดยเฉพาะ 
พวกยวิ จนในท่ีสุดปี ค.ศ. 1360 มอีนัต้องคลีค่ลายไปโดย
ได้มีกฎ ordonnance Royale อนุญาตให้พวกยิว 
เรียกดอกเบี้ยได้ และต่อมาเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองในประเทศฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษท่ี 18  
จึงได้มีกฎหมายประกาศเป็นการทั่วไปให้เรียกดอกเบี้ย
กันได้ โดยเปลี่ยนแนวความคิด เป็น “เงินตราเป็นสินค้า
อย่างหนึ่งเหมือนกัน” แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อปล่อยให้ 
เรยีกดอกเบีย้กนัได้โดยเสร ีกม็ผีลเสยีอกี คอื ท�าให้คนรวย
มโีอกาสขดูรดีคนจนได้สะดวก ต่อมาหลายประเทศหันมา
ใช้แนวความคิดที่เป็นสายกลาง คือ ฝรั่งเศสในสมัย 
นโปเลียน เพื่อออกประกาศกฎหมายฝร่ังเศสให้คิด
ดอกเบ้ียโดยแบ่งค�านวณเป็นสองประเภท คือ ถ้าเรียก
ดอกเบี้ยในวงการค้า ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละหกต่อปี  
ถ้ามใิช่วงการค้า กใ็ห้คดิร้อยละห้าต่อปี หรอืนอกจากนัน้
ให้กฎหมายในทางแพ่งและพาณิชย์ซึ่งก�าหนดอัตรา 
ดอกเ บ้ียดั งกล ่าวมีความศักดิ์ สิทธิ์ ยิ่ งขึ้น  จึ งได ้ม ี
กฎหมายอาญาก�าหนดโทษไว้ส�าหรับผู้ที่เรียกดอกเบี้ย 
เกนิอัตราด้วย

ส�าหรับประเทศอังกฤษในสมัยโบราณน้ัน การเรียก
ดอกเบี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทางศาสนา ถือว่า 
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เป็นบาป และศาลตัดสินว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคิด
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร ์คลาสสิคและเศรษฐศาสตร ์สมัยกลาง  
(The theory of the classical and Medival Economic) เงนิเป็น
สือ่กลางของการแลกเปลีย่นไม่สามารถเกิดดอกออกผลจากธรรมชาตไิด้  
เพราะในศตวรรษที่ 16 ช่องว่างระหว่างศาสนาและธุรกิจการค้า  
ไม่กว้างขวางนกั จริยธรรมโปรเตสแตนด์สมยัใหม่ถอืว่า การเรยีกดอกเบีย้ 
ในอัตราที่สูงเท่านั้น จะเป็นสิ่งที่ผิด (usury) ต่อมาในสมัยพระเจ้า 
เฮนรีท่ี ่3 ได้ออกกฎหมาย The statute of Henny VIII ให้ท�าสญัญา
จ่ายดอกเบ้ียกันได้ โดยถูกต้องตามกฎหมายและยังมีกฎหมาย 
อีกหลายฉบับที่ออกมาให้จ่ายดอกเบ้ียกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ค�าตัดสินของศาลในฉบับน้ียังขัดแย้งกันอยู่ในปี 1854 ได้มีกฎหมาย 
โดยรัฐสภา ยกเลิกกฎหมายห้ามเรียกดอกเบ้ีย (The usury Law)  
ในประเทศอังกฤษ และต�ารากฎหมายเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 
โดยหันมาถือหลักว่า “ค้าเงินโดยเสรี” (Free Trade in money)

ประวัติก�รเรียกดอกเบี้ยต�มกฎหม�ยเก่�ไทย 
(ก�นด� ภูเชี่ยววิทย์, 5-9)

ก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ออกบังคับใช้นั้น 
ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

1. กฎหมายพระเจ้ามังรายหรือมังรายราชศาสตร์ ลักษณะหนี้
บัญญัติว่า

มาตราที่ 1 “มาตราหน่ึงไพร่พนประจ�าหอกหรือเคร่ือง (อาวุธ) 
เป็นหนี้ท่านค้างช�าระดอกเบ้ียมากมายนัก ดอกเบ้ียส่วนที่ใช้ไปแล้ว
เท่าใด ก็ให้เป็นไปตามนั้น ดอกเบี้ยที่ค้างให้คิดได้ไม่เกินเงินที่กู้มา  
ถ้าไม่มีเงินใช้และมีลูกให้ขายลูกหนี้ใช้หนี้ ฯลฯ”

มาตราที ่4 “มาตราหนึง่ผูใ้ด เป็นหนีท่้านค้างดอกเบีย้เป็นจ�านวนมาก 
เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าต้นทุนไม่ได้ แต่ถ้าดอกเบ้ียมีจ�านวน 
เท่าทุนแล้ว เจ้าหนี้อาจจะได้แจ้งลูกหนี้ว่าจะสมทบดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ 
เป็นต้น เพื่อคิดดอกเบี้ย (ทบต้น) ต่อไปท�าให้ท�าได้

มาตราที่ 8 “มาตราหน่ึงซ้ือขายของหรือฝากไว้ให้แก่กัน  
ถ้าผู้รับฝากไว้เอาของไปใช้กินเสีย ถ้าหากไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนว่า 
จะคิดดอกเบี้ย ห้ามมิให้เจ้าของเงินคิดดอกเบี้ย

2. กฎหมายตราสามดวง ลักษณะกู้หนี้
ในลักษณะกู ้หนี้มีบทบัญญัติทั้ งหมด 68 บท ในบทที่  1  

ถึงบทที่ 8 นั้น ได้บัญญัติว่า มิให้เรียกดอกเบ้ียแก่ญาติที่กู ้ยืมกัน  
เพราะถือว่าเป็นบาป บทท่ี 9 น้ัน บัญญัติเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยว่า 
“ทวยราษฎร์กู ้หนี้ยืมสินแก่กัน ท้ังแต่ต�าลึงขึ้นไป ให้มีกรมธรรม์ 
แกงใด เป็นส�าคญั (ให้ผกูดอกเบีย้เดอืนละเฟ้ือง) ถ้าหาเอกสารส�าคญั
มิได้มาฟ้อง ท่านว่าอย่าให้รับใช้บังคับบัญชา ได้อธิบายว่า อัตรา
ดอกเบ้ียนั้นตามประเพณีนิยมในสัญญากู้คืน 1 เฟื้องต่อ 1 ต�าลึง 
ใน 1 เดือน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 37.50 อัตรานี้ เป็นอัตราที่ใช้บังคับ  
เพื่อผู ้เป็นฝ่ายในสัญญามิได้ก�าหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่นนั้น  

ลาลูแบร์ กล่าวไว้ว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มิได้มี
กฎหมายห้ามเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา และเรยีกกนัอย่างสงูสดุ
หามีจ�ากัดไม่ แม้เป็นการกระท�าความผิดก็ตาม แต่ในข้อนี้
ลักษณะกู ้หนี้ บทที่ 68 บัญญัติว่า “กู ้หนี้ยืมสินท่านไป 
ให้สญัญาแก่ท่าน เมือ่จนจะให้ดอกเบีย้แก่ท่านต�าลงึละสลงึกด็ี 
สองสลงึกดี็ ท่านให้คดิเอาแต่เดอืนหนึง่ ทัง้นีใ้ห้คดิเอาดอกเบีย้ 
ต�าลึงละเฟื้อง” กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยตกลงกันก�าหนด 
สูงกว่าอัตราปกติ อัตรานี้จะใช้บังคับเพียงเดือนหนึ่งเท่าน้ัน 
ภายหลังระยะเวลานี้  จะต้องลดให้เท ่ากับหน่ึงเฟ ื ้อง 
ต่อหน่ึงต�าลึงซึ่งผิดกับข้อความที่ว่าไว้ของลาลูแบร์ หนังสือ
ของลาลูแบร์โดยมากมีน�้าหนักน่าเชื่อถือเป็นหลักฐาน 
ในทางประวัติศาสตร์ จึงสันนิษฐานว่าข้อที่บัญญัติบทท่ี 68 
ซึ่งห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานี้ได้ตราขึ้นภายหลังแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์

เห็นได้ว่า อัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ถ้าลูกหนี้มิได้ช�าระ 
ตามระยะเวลาดอกเบีย้จะทบขึน้โดยรวดเรว็ อนัเป็นภาระหนกั 
แก่ลูกหนี้และเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถที่จะช�าระได้ต้องยอมตัว 
เป็นทาส ดังนั้นกฎหมายจึงสอดเข้ามาช่วยลูกหนี้ โดยวาง 
ข้อบังคับการทบทวีจ�านวนของดอกเบี้ยไว้ เช่นบทท่ี 64  
ของกฎหมายพระอัยการลักษณะกู ้หนี้บัญญัติให้เจ้าหนี ้
เรยีกให้ลูกหนีช้�าระดอกเบีย้เป็นปกตทิกุเดอืน หากมไิด้ช�าระ
ตามเวลากฎหมายจ�ากัด จ�านวนดอกเบีย้ไว้สองประการ คอื

(1) ถ้าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ภายใน 10 ปี มีสิทธิเรียก
ดอกเบี้ยเป็นอย่างมากเพียง 3 ปีเท่านั้นคือ บทที่ 35

(2) หากเจ้าหนี้เรียกให้ช�าระหนี้ภายหลัง 10 ปี ไม่มีสิทธิ
เรยีกเอาดอกเบีย้ท่ีสงูกว่าจ�านวนต้นเงนิทีใ่ห้กูม้าคอื บทท่ี 34 
35 และ 53

(3) พระราชบญัญตัเิรือ่งทีก่ระหนาบคาบเกีย่ว และการกูห้น้ี 
ในระหว่างญาติในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2504) ได้บัญญัต ิ
มีใจความตามกฎหมายแต่เดิมนั้น ถ้าเป็นการกู ้ยืมเงินนี้

ขอบคุณภาพ https://th.wikipedia.org
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ขอบคุณภาพ https://www.facebook.com/Oldsiam

ยุติธรรมเดินหน้�ช่วยประช�ชน

ภายในระหว่างญาติก็มิให้เรียกดอกเบี้ยแก่กัน หรือมิฉะน้ัน 
ก็ให้บังคับให้ลดดอกเบ้ียแก่กัน ตามท่ีความสนิทของญาติ 
กฎหมายเดิมท�าให้คนท่ัวไปรังเกียจไม่ให้ญาติด้วยการกู้ยืม 
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้ยกเลิกกฎหมายเดิมเสีย

(4) ในปี พ.ศ. 2411 (ยังไม่เลิกทาส) ได้ประกาศว่า 
ทาสลกูหนีท้ีไ่ม่มเีงนิค่าดอกเบีย้เสยีให้แก่เจ้าหนีน้ายเงนิกเ็พือ่
ลดเงินดอกเบี้ย สามทีต่อต�าลึงมีความว่า “ครั้นจะตัดสินใจ
ให้ยกเงินดอกเบี้ยเสียก็จะเป็นอย่างธรรมเนียมไป ภายหน้า
ทาสลูกหนี้ไม่มีเงินก็จะเสียให้แก่เจ้าให้นายเงินก็จะมา 
ร้องฎีกาอีก จึงมีพระประสาส์นสั่งว่า แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า.. 
ถ้าทาสลกูหนีไ้ม่มเีงนิจะเสยีให้แก่เจ้าหนีก็้ให้เฆีย่นโทษลกูหนี้
ลดเงินดอกเบี้ยสามทีต่อแสนๆ ต�าลึง...”

(5) ในปีจุลศักราช 1230 รัชกาลที่ 5 ได้ก�าหนดอัตรา
ดอกเบีย้ใหม่โดยพระราชบญัญตัเิรือ่งกูห้นีแ้ละขายตวั ให้คดิ
ดอกเบี้ยชั่งละบาทต่อเดือน ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี  
ตามอัตราในสมัยปัจจุบันมีใจความว่า บรรดาสัญญา 
ให้ดอกเบี้ยแก่กันต่างๆ น้ัน แต่นี้ (จ.ศ. 1230) เป็นต้น  
ให้เสยีดอกเบีย้เดอืนหนึง่ชัง่ละบาท ถ้าสญัญาให้ดอกเบีย้กนั
ได้มากกว่าชั่งละบาทขึ้นไป ถ้าลูกหนี้ส่งดอกเบ้ียไปแล้วก็ให้
ลาภแก่เจ้าหนี้ ส่วนดอกเบ้ียท่ียังค้างอยู่ให้เสียแก่เจ้าหนี ้
ชั่งละบาท ถ้าสัญญาให้ดอกเบ้ียแก่กันเดือนหน่ึงชั่งละ 
สองสลงึกด็ ีหรอืต�า่กว่าชัง่ละสองสลงึกด็ ีให้มกี�าหนดสญัญา
ครบปี ให้ส่งดอกเบี้ยให้เสร็จ ถ้าดอกเบี้ยครบปีลูกหนี้ไม่เอา
ดอกเบี้ยส่งค้างอยู่ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ยังไม่เท่าต้นเงินให้เอา
ดอกเบี้ยต่างบวกเข้ากับเงินต้นเดิมที่เป็นต้นเงิน คิดดอกเบี้ย
ชั่งละสองสลึง ต่อไปถ้าลูกหนี้ไม่ส่งดอกเบี้ยค้างมาช้านาน 
ให้คิดดอกเบี้ยต่อไปได้อีก

สรุปได้ว่าจากประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เราได้ม ี
การเรียกดอกเบี้ยกันตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตามกฎหมาย 
พระเจ้ามงัรายหรอืมงัรายราชศาสตร์ ซึง่ก่อนหน้ากไ็ม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่นอน ส่วนการห้ามเรยีกดอกเบีย้นัน้ ปรากฏตาม
กฎหมายพระอัยการลักษณะกู้หน้ี ซ่ึงห้ามมิให้คิดดอกเบี้ย 
ในกรณทีีญ่าตกู้ิยมืกนั และถอืว่าเป็นบาป นอกจากนัน้ปรากฏ 
ในพระราชบัญญัติเรื่องที่กระหนาบคาบเกี่ยวและการกู้หน้ี 
ในระหว่างญาติในสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2403) ส่วนอัตรา
ดอกเบี้ยนั้น เท่าที่ปรากฏในต�ารากฎหมาย คือ กฎหมาย 
ตราสามดวงลักษณะกู้หนี้ บทที่ 9 ได้ก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย 
ในสัญญากู้ 1 เฟื้อง ต่อ 1 ต�าลึง ใน 1 เดือน ซึ่งเท่ากับอัตรา
ร้อยละ 37.5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราท่ีสูงมาก ซึ่งต่อมาได้มี
กฎหมายพระอัยการ บทที่ 68 ได้บัญญัติการห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราข้ึน คือ ถ้าก�าหนดอัตราดอกเบ้ียกันไว ้
สูงกว่าปกติ อัตรานี้จะใช้บังคับได้เพียงเดือนหนึ่งเท่าน้ัน  
ซึ่งสันนิษฐานว่าการจ�ากัดการเรียกดอกเบี้ยนี้ ได้เริ่มมีขึ้น 

หลังสมยัสมเด็จพระนารายณ์ ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่ากฎหมายไทยแต่เดมิ
ก็ไม่ได้บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยก็คงจะปล่อยให้มีการเรียกดอกเบ้ีย
กันได้โดยไม่ก�าหนดอัตรา เพียงแต่ห้ามเรียกดอกเบ้ียในการกู้ยืมเงิน
ระหว่างญาต ิต่อมาจงึได้ก�าหนดอตัราดอกเบีย้เป็นร้อยละ 37.5 ต่อปี 
และในสมยัรชักาลที ่5 จงึได้ออกพระราชบญัญตัว่ิาด้วยเรือ่งกูห้นีแ้ละ
ขายตวัให้คดิดอกเบีย้ชัง่ละบาท ซึง่ก็คอือตัรา 15 % ต่อปีนีม้ทีีม่าจาก
พระราชบญัญตัว่ิาด้วยเรือ่งกูห้นีแ้ละขายตวั (จ.ศ. 1230) นีเ้อง และได้ 
มีการห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด เช่น กฎหมาย
พระอยัการลกัษณะกูห้นี ้บทที ่68 ได้วางมาตรการว่าถ้าเรยีกดอกเบีย้
เกินร้อยละ 37.50 ต่อปีนัน้ กใ็ห้เรยีกดอกเบีย้ส่วนทีเ่กินอตัราตามกฎหมาย 
ได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น เช่นเดียวกับมาตรา 654 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ปัจจบุนัถ้าก�าหนดอตัราดอกเบีย้ตามกฎหมาย 
ในสัญญากู้ยืมเงินเกิน 15 % ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี

ยิ่งกว่านั้นในปี 2475 ได้ออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 ซึ่งมีบทลงโทษจ�าหรือปรับ หรือทั้งจ�าและปรับ
แก่ผู้ที่เรียกเอาดอกเบี้ยโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากลูกหนี้ในอัตรา 
ทีสู่งกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ การลงโทษทางแพ่งซึง่กฎหมายเก่า 
ได้บัญญัติไว ้ได้เปลี่ยนไปเป็นการลงโทษทางอาญา อันเป็นวิธี 
เข้มแข็งกว่าส�าหรับการปราบปรามการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
(ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ร.แลงกาต์, 235) กฎหมายฉบับนี ้
ก่อให้เกิดผล คือ ท�าให้สัญญากู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ที่เป็นดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด จึงถือได้ว่า
เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาฉบับแรกที่เอาโทษผู ้กระท�าผิด 
ในการเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมซึ่งได้ใช้บังคับมาเกือบ 85 ปี ก่อนท่ี 
จะถกูยกเลิกและตราเป็นพระราชบญัญตัห้ิามเรยีกดอกเบีย้เกนิอัตรา 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ผมมีเกร็ดเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าแต่อดีต 
ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันท่ีผู้กู้ไม่เฉพาะแต่มีหน้าท่ีชดใช้เงินจ�านวน 
ที่กู้ไปพร้อมดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจบังคับบัญชา
ของผู้ให้กู้ ร่องรอยนี้ปรากฏอยู่ในศัพท์ท่ีเรียกผู้ให้กู้ว่า “เจ้าหน้ี”  
ผู้ให้กู้มีฐานะเป็นเจ้าต่อผู้กู้ และผู้กู้อยู่ในฐานะเป็นลูกต่อผู้ให้กู้  
การเรียกชื่อเป็นพิเศษแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามิได้อยู่ในฐานะ 
เท่ากัน (ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ร.แลงกาต์, 207-208) 
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