รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจาก
ปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

เสนอ

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โดย

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คานา
รายงานผลการศึกษาโครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและ
การเข้าถึง ความเป็นธรรมฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อตอบปัญ หาเรื่องสถานการณ์ห นี้นอกระบบในประเทศไทย
เงื่อนไขและสาเหตุการเป็นหนี้ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ รวมถึงการเข้ าถึงความเป็น
ธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เพื่อนาไปสู่การแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทย รายงานเล่มนี้จึงประกอบด้วย เนื้อหา 5 ส่วน คือ ส่วนแรก
เป็นความส าคัญ ของปัญ หา และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ร วมถึง ประชากรและการสุ่ม ตัวอย่างกลุ่ม ตัวแทนใน
การศึกษา ในส่วนที่สอง จะเป็นการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และผลการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนที่สาม เป็น
การรายงานผลการศึก ษาที่ ได้ จ ากการข้ อ มู ล เชิ ง คุณ ภาพและข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณในประเด็ น ต่ า งๆ ตาม
วัตถุป ระสงค์ ส่วนที่สี่ เป็นแนวทางการแก้ ปัญหาเชิ ง นโยบาย ที่เ ป็น การแก้ ปัญ หาและการป้องกันระดับ
โครงสร้าง และส่วนที่ห้า เป็นส่วนผนวกที่ประกอบด้วย สรุปข้อมูลรายภาคและรายจังหวัด สรุปข้อมูลการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจและเห็นภาพของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นตามภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้บริบทที่เหมือนและแตกต่างกัน แม้ว่าในภาพรวมแล้วจะพบแนวโน้มของสภาพปัญหา
ที่คล้ายคลึงในแต่ละพื้นที่ที่สามารถแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างได้ แต่แนวทางการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ยังมี
ความแตกต่างกันออกไปตามบริบ ทเช่นกั น คณะวิจัยหวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า งานชิ้นนี้คงจะยัง ประโยชน์และ
สามารถแก้ ไขปัญหาให้กับผู้ที่ก าลัง ประสบปัญหาหนี้นอกระบบได้บ้างไม่ม ากก็น้อย หากมีความผิดพลาด
ประการใดในรายงานฉบับนี้ คณะวิจัยก็ขอน้อมรับ และขอภัยมา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมู ลทุกท่ านที่ให้ความร่วมมือในการท าการวิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้โอกาสคณะวิจัยได้ศึกษา
ปัญหาในครั้งนี้เพื่อจะได้นาข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คณะวิจัย
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กันยายน 2557
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ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยระดับตัวแสดง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ในปัญหาหนี้นอกระบบ
สภาพปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัญหาการกู้ยมื เงิน จาแนกตามพื้นที่ของลูกหนี้นอกระบบ
ผลกระทบเกี่ยวกับการกู้ยมื เงินจาแนกตามพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
สภาพปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จาแนกตามจังหวัด
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จาแนกตามพื้นที่
ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบจาแนกตามอาชีพหลักของลูกหนี้
แสดงผลการลงทะเบียนคนจนของ “ศูนย์อานวยการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจน
แห่งชาติ (ศตจ.)” 29 ธันวาคม 2548จาแนกรายปัญหา
แสดงระยะเวลาการดาเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ภาคประชาชน
(หนี้นอกระบบ)
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จาแนกตามพื้นที่

หน้า

70
71
72
73
75
79
81
89
91
99
100
118
119
122
123
124
128
130
131
132
133

4.15
4.16

4.17
4.18
5.1
5.2
6.1

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกีย่ วกับหนี้
จาแนกตามพื้นที่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกีย่ วกับหนี้
จาแนกตามจังหวัด

135
138

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ถ้ามีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม อยากให้หน่วยงานในระดับใดเข้ามาช่วยเหลือ
จาแนกตามพื้นที่
ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมจาแนกตามจังหวัด
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาของประเทศที่มุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดมากกว่าการพัฒนาในด้านอื่นๆ ของ
ประเทศไทย ส่ง ผลให้เ กิดปัญ หาความเหลื่อมล้าทางสังคมและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ“ปัญหาหนี้
นอกระบบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรม“ และ ”” ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอก
ระบบที่ ผ่านมาประกอบด้วย ประเด็นหลัก ประการคือ 2 ประการแรก คือ ประชาชนจานวนมากขาดโอกาส
หรือไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ ประการที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหนี้
อาศัยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าเอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีต่างๆ ทาให้ลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะจายอม แม้ถูก
เอาเปรียบในการทาสัญญาที่ฉ้อฉลหลอกลวงไม่เป็นธรรมหรือการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนดเป็นเหตุให้ลูก หนี้ต้อ งรับ ภาระชาระหนี้เ กินกว่าความเป็นจริง หากลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะใช้
ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องดาเนินคดีกับลูกหนี้เหล่านั้น ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และ
เพิ่มจานวนกลุ่มลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบมากขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
2. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
3. เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบผลกระทบด้านต่างๆ จากการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในชุมชน
4. เพื่อสารวจและศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ
5. เพื่อค้นหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
วิธีการศึกษา
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้
1) การศึกษาเชิง ปริม าณเพื่อส ารวจสถานการณ์ห นี้นอกระบบในภาพรวม โดยส ารวจปัญ หาหนี้นอก
ระบบในประชากรตัวอย่างที่เป็นหนี้นอกระบบ จานวน 4,868 ตัวอย่างใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
สระบุรี ราชบุรี ชลบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช ยโสธร มหาสารคาม หนองคาย พิษณุโลก และเชียงราย
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่สาคัญ รวมไปถึงบทบาท ประสบการณ์และความคิดเห็น
ของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ โดยทบทวนงานวิจัย/นโยบายที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก 82 ราย ประกอบด้วย ลูกหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ในและนอกระบบ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
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เช่น อัยการ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมหรือเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม หน่วยงานและ
องค์กรที่ดาเนินการด้านการแก้ปัญหาหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชน หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการให้ความรู้และมีหน้าที่
กากับดูแลด้านหนี้ ลูกหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ในและนอกระบบ และจัดสนทนากลุ่มลูกหนี้นอกระบบ รวม 20 ครั้ง
รวมไปถึงการศึกษาดูงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาหนี้สินในสหพันธรัฐเยอรมนี
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ผลการศึกษาที่สาคัญ
1. สถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชน
1.1 ในภาพรวม ลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 51.5 มีหนี้นอกระบบเพียงอย่างเดียว มูลหนี้เฉลี่ย 55,793
บาท ลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 48.4 มีทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบ มีมูลหนี้เฉลี่ย 357, 669.12 บาท ข้อมูล
ข้างต้น มีนัยที่แสดงให้เห็นว่า ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเชื่อมโยงกับหนี้ในระบบ และลูกหนี้นอกระบบเกือบครึ่ง
ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยไม่แก้ไข
ปัญหาหนี้ในระบบไปพร้อมๆ กัน ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน ข้อมูลจากการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่า ในหลายกรณี ลูกหนี้จาเป็นต้องกู้หนี้นอกระบบไปเพือ่ ชาระหนี้ในระบบ และในทางกลับกัน มีการกู้เงินในระบบ
ซึ่งดอกเบี้ยถูกกว่า ไปชาระหนี้นอกระบบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของลูกหนี้ พบว่า ลูกหนี้นอกระบบ
กลุ่มที่สามารถเข้าถึงหนี้ในระบบได้ (มีหนี้ทั้ง 2 แบบ) มากที่สุด คือกลุ่มที่มีอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 73.9) และ
เกษตรกร (68.7) ในขณะที่กลุ่มที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบน้อยที่สุดคือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ
18.5)
1.2 ค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบเท่ากับ 300,145.46 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยมูลหนี้นอกระบบเท่ากับ 55,793.16
บาท ค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบสูงกว่ามูลหนี้นอกระบบถึง 5.38 เท่า เนื่องจากธรรมชาติของหนี้นอกระบบ ส่วนใหญ่
เป็นการปล่อยกู้ในระยะสั้น ในวงเงินไม่สูงนัก และเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาของโครงการกับข้อมูลการสารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ .ศ.2554 ทั่วราชอาณาจักร จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของลูกหนี้
นอกระบบมากกว่าประชาชนทั่วไป 2.22 เท่า (จานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 134,900 บาทต่อครัวเรือน)
1.3 ประเภทของเจ้าหนี้
ประเภทของเจ้าหนี้ในระบบ ร้อยละ 30.9 เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ร้อยละ 27.0 เป็น กองทุ นหมู่บ้าน กองทุ นของรัฐ /และร้อยละ 24.5 เป็นธนาคารของรัฐ อีกร้อยละ 20.2 เป็น
ไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงิน ตามลาดับ
ส่วนเจ้าหนี้นอกระบบ ร้อยละ 24.8 เป็นญาติ ร้อยละ 20.2 เป็น คนรู้จัก ร้อยละ 14.1 เป็นแก๊ ง
หมวกกัน น็อค ร้อยละ 13.8 เป็นนายทุนจากนอกพื้นที่ ร้อยละ 11.6 เป็นนายทุนในพื้นที่ ทั้ง นี้น่าสนใจว่า ใน
ปัจจุบัน มีเงินกู้นอกระบบรูปแบบใหม่ๆ ที่ ปล่อยกู้ในรูปแบบการให้ผ่อนชาระค่าสินค้า หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
ปล่อยเงินกู้โดยอาศัยการขายสินค้าบังหน้า
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกหนี้เผชิญจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ พบว่า ลูกหนี้ที่ประสบปัญหามักจะ
เป็นลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากนายทุนทั้งนอกพื้นที่ ในพื้นที่ และลูกหนี้แก๊งหมวกกันน็อค
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1.4 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กาหนดเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยตามกฎหมายไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อเดือน แต่จากผลการเก็บข้อมูลเชิง
โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดอย่างมาก จากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเท่ากับ ร้อยละ 10.13 ต่อเดือน สูงกว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายถึง 6.3 เท่า
โดยอัตราต่าที่สุดที่พบคือ ร้อยละ 0.1 บาทต่อเดือน และสูงที่สุดร้อยละ 60 บาทต่อเดือน
เมื่อพิจารณาความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกูน้ อกระบบจาแนกตามประเภทแหล่งเงินกู้ พบว่า
แหล่งเงินกู้ที่มีค่าเฉลีย่ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เป็นเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ของแก๊งหมวกกันน็อค เท่ากับร้อยละ 18.54 ต่อ
เดือน ลูกหนี้แก๊งหมวกกันน็อคส่วนใหญ่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างน้อยร้อยละ 15-20 ต่อเดือน ไม่ว่ามูลหนี้จะเป็น
เท่าใด (หรือร้อยละ 20 บาท/24 วัน) อันดับต่อมาเป็นนายทุนในพื้นที่ และนายทุนนอกพื้นที่ ในอัตราใกล้เคียงกัน
คือ ร้อยละ 11.19 และร้อยละ 11.68 บาท/เดือน ในขณะที่ เจ้าหนี้ที่ เป็นญาติ เจ้านาย เพื่อนของลูก หนี้จะมี
ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ากว่า คือ ร้อ ยละ 4.64, 6.11 และ 6.37 ต่อเดือนตามลาดับ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า มีลูกหนี้ร้อยละ 8.1 กู้เงินจากญาติโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ลูกหนี้ร้อยละ 67.9 กู้เงินจากญาติ
โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 0.1-5 ต่อเดือน เปรียบเทียบกับการกู้เงินจากแก๊งหมวกกัน น็อค ซึ่งลูกหนี้ร้อยละ 85.7
ต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่าร้อยละ 15 ต่อเดือน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าลู กหนี้จ ะรู้ดีว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงกว่าที่ก ฎหมายก าหนด แต่ก็
ยอมรับเงื่อนไขการกู้เงินดังกล่าว ไม่ว่าดอกเบี้ยจะสูงเท่าใดก็ตาม โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน
2. ปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
2.1 การเป็นหนี้นอกระบบเกิดจากสาเหตุความยากจน โครงสร้างเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง โดยเมื่อพิจารณา
ประเภทของลูกหนี้นอกระบบจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกหนี้นอกระบบ พบว่ า ลูกหนี้ร้อยละ 3.8
เป็นกลุ่มที่ ไม่มีรายได้ อีกร้อยละ 15.3 เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิ น 5,000 บาท และเมื่อพิจ ารณาการ
ประกอบอาชีพของลูกหนี้ พบว่า ลูกหนี้ร้อยละ 2.5 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทางาน ร้อยละ 4.4 ประกอบอาชีพอิสระ และ
ร้อยละ 12.9 เป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ถ้าพิจารณาจากฐานะทางการเงินและการประกอบอาชีพ
แน่นอนว่า ลูกหนี้ที่มีรายได้น้อย และมีอาชีพไม่มั่นคงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ เนื่องจากฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินในระบบโดยเฉพาะในระบบธนาคาร ดังนั้น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของแหล่งทุนในชุมชน ให้สามารถเป็นที่พึ่งพาของลูกหนี้กลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริง จึงเป็นทางออกทาง
หนึ่ง ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยต้องให้ความสาคัญกับบทบาทของแหล่งทุนในชุมชน ทั้งที่เป็นแหล่งเงินกู้
และเป็นจุดเริ่มต้นในการควบคุมวินัยทางการเงินของลูกหนี้ในเวลาเดียวกันด้วย
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบ พบว่า วัตถุประสงค์
การกู้ยืมเงินมีความแตกต่างกัน การกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินมาใช้ลงทุนประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 44.4) อันดับรองลงมาเป็นการกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ 20.6) ในขณะที่วัตถุประสงค์ใน
การกู้หนี้นอกระบบอันดับแรกเป็นการกู้เงินเพื่อการใช้จ่า ยในครัวเรือน ร้อยละ 39.3 เพราะรายได้ไม่พอกั บ
รายจ่าย อันดับรองลงมาเป็น การลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 35.8 และการใช้จ่ายค่าเล่าเรียน วัส ดุ
การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 11.7 ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับธรรมชาติของเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จานวนไม่มากนัก ปล่อยกู้ในระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยสูง
การกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายในครัวเรือน มีนัยสะท้อนให้เห็นถึงภาวะโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคมที่อัตคัดฝืดเคือง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาดุลรายได้-รายจ่ายของลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งพบว่า ลูกหนี้นอกระบบ
ร้อยละ 11.5 มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท และมีลูกหนี้อีกร้อยละ 3.8 ที่ไม่มีรายได้ประจา โดยลูกหนี้กลุ่มที่
มีรายได้น้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้ทางาน รับจ้าง/ลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร (ค่าเฉลี่ย
รายได้ต่อเดือนเท่ากับ 644.26 บาท, 9,472.93 บาท, 11,600 บาทและ 13,700 บาทตามลาดับ) ทั้งนี้ลูกหนี้นอก
ระบบ ร้อยละ 59.9 ประเมินว่าครอบครัวของตนเองไม่ค่อยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และร้อยละ 14.0 ประเมิน
ว่าครอบครัวของตนเองไม่มีความมั่นทางเศรษฐกิจเลย และลูกหนี้ร้อยละ 43.3 ยอมรับว่าตนเองมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
รายได้
2.2 การเป็นหนี้นอกระบบ เนื่องจากไม่มีสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยกู้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และไม่ตอบสนองลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอน เมื่อพิจารณาเหตุผลในการกู้ยืมเงินนอกระบบ ผลการศึกษาพบว่า
เหตุผลหลักที่ ลูกหนี้ส่วนใหญ่กู้เ งินนอกระบบเป็นเรื่องของ ความต้องการใช้เงินด่วน/เงินเร็ว (ร้อยละ 89.5)
เพราะโดยทั่วไป การกู้เงินนอกระบบใช้เวลาสั้นกว่าการกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด
1 สัปดาห์ นอกจากนี้ ลูกหนี้ร้อยละ 84.1 ยังมองว่า การกู้เงินนอกระบบสะดวกกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ซึ่งลูกหนี้ต้องเตรียมเอกสาร ผ่านการตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญสาหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง ได้แก่ลูกหนี้ที่มีอาชีพรับจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ และลูกหนี้ ที่ค้าขาย ส่วนเหตุผล
ประการถัดมา เป็นเพราะไม่มีหลักทรัพย์/บุคคลค้าประกัน (ร้อยละ 46.0)
ผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นข้อจากัดเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ ขาดแหล่งเงินกู้ในภาวะ
ฉุกเฉิน เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องการใช้เงินในภาวะฉุกเฉิน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบได้ เงินกู้นอก
ระบบจึงกลายเป็นที่พึ่งแหล่งเดียวที่เข้าถึงได้ โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียน สมาชิกในครอบครัวประสบความ
เจ็บป่วย และแม้แต่การที่เงินจากโครงการรับจานาข้าวออกมาล่าช้า เป็นต้น นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การปล่อยกู้ของ
ธนาคาร ยังอาจเป็นข้อจากัดสาคัญที่ทาให้ลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ใน
ระบบได้ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร ทางการเงิน บุคคล/หลักทรัพย์ค้าประกัน ประเด็นสาคัญที่
จาเป็นต้องพิจารณา เป็นเรื่องของการพิจารณาแหล่งเงินกู้ในภาวะฉุกเฉินที่ผ่อนปรนหรืออานวยความสะดวกให้ผู้กู้
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สามารถจัดหาหลักฐานการเงินของตนเองได้สะดวกมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องมือบัญชีครัวเรือน หรือการประเมิน
ทรัพย์สิน/กิจการด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุมัติเงินกู้จานวนน้อย เงินกู้ระยะสั้น
2.3 การเป็นหนี้นอกระบบ เพราะขาดความรู้ ถูกหลอก ลูกหนี้จานวนหนึ่ง ต้องตกอยู่ในวงจรหนี้นอก
ระบบ ประสบปัญหาสัญญาเสียเปรียบ เพราะไม่ มคี วามรู้ที่เพียงพอในเรื่องนิติกรรมสัญญา ลูกหนี้ส่วนหนึ่งเป็นหนี้
เพราะการค้าประกันให้เพื่อน ผลการศึกษาพบว่า ลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 29.9 ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายเลย ร้อยละ 24.0 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสัญญากู้ยืม ร้อยละ 48.8 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในชั้น
ศาล ร้อยละ 52.0 ไม่มีความรู้ในเรื่องขั้นตอนในการบังคับคดี ร้อยละ 48.7 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ
ของกระทรวงยุติธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน สาหรับลูกหนี้กลุม่ นี้ ไม่เพียงแต่การให้ความรู้
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ แต่รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทาง/บทบาทภารกิจของหน่วยงานที่สามารถให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถป้องกันตนเองจากปัญหาหนี้นอกระบบได้
2.4 ขาดวินัยทางการเงิน มีพฤติกรรมฟุ่มเฟือยหรือเกี่ยวข้องกับอบายมุข มีลูกหนี้นอกระบบจานวน
หนึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบอยู่แล้ว (กลุ่มที่มีหนี้ทั้งสองประเภท) ต้องกู้นอกระบบเพิ่มเติมเพราะกู้เงิน
จากสถาบันการเงินไม่ผ่าน (ร้อยละ 37.7) เข้าไม่ถึงสถาบันการเงินเพราะรายได้ไม่แน่นอนหรือติดเครดิตบูโร (ร้อย
ละ 36.7) ทั้งยังมีลูกหนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่กู้เงินนอกระบบเพราะสามารถกู้ได้ตามจานวนที่ต้องการ ร้อยละ 50.6 ลูกหนี้
ที่ต้องการใช้เงินเพิ่มจากวงเงินที่กู้มาแล้ว ร้อยละ 27.0 ลูกหนี้ที่ต้องการได้สินค้าที่อานวยความสะดวกในครัวเรือน
ร้อยละ 26.1
นอกจากนี้ ลูกหนี้นอกระบบอีกส่วนหนึ่งยอมรับว่า กู้เงินนอกระบบมาเพื่อซื้อ สินค้าฟุ่มเฟือย ซื้อ
เครื่องประดับ ใช้หนี้จากการพนัน/เล่นพนัน เล่นหวย ลูก หนี้กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่ม ลูกหนี้ที่ จาเป็นต้องมีก ารปรับ
พฤติกรรมหรือสร้างวินัยทางการเงิน และข้อมูลข้างต้นมี นัยที่สะท้อนให้เห็นว่า สาเหตุ ส่วนหนึ่ง หนี้นอกระบบ
เชื่อมโยงกับค่านิยมบริโภคนิยม และอบายมุข ดังนั้น การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จึงต้องให้ความสาคัญกับทั้งการ
ปรับพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินของตนเองได้ ในขณะเดียวกันต้องให้
ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามอบายมุข และควบคุมพฤติกรรมบริโภคนิยม อันเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่เชื่อมโยงกับปัญหาหนี้นอกระบบ
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เข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน
• รายได้ไม่แน่นอน ติดเครดิตบูโร
36.7%
• ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน 46.0%
• กู้ไม่ผ่าน ธนาคารไม่อนุมัติ
37.7%

ต้องการใช้เงิน
ฉุกเฉิน 89.5%

ช

ไม่มีความรู/้ ถูก
หลอก
พฤติกรรม
ฟุ่มเฟือย

รายได้น้อย ไม่พอใช้ในครอบครัว
• ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 24.8%
• ทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ
29.4%
• รายจ่ายเพื่อการศึกษา 13.2%

หนี้นอกระบบ

ติดอบายมุข

ภาพที่ 1: สาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
3. ปัญหาและผลกระทบจากหนี้นอกระบบ
จากผลการศึกษาสามารถจาแนกปัญหาหนี้นอกระบบได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
3.1 ปัญหาลูกหนี้ไม่มีศักยภาพในการใช้หนี้ ได้แก่ ชาระหนี้ล่าช้า (ร้อยละ 13.2) ชาระหนี้ไม่ได้ (ร้อย
ละ 10.6) ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม (ร้อยละ 10.3)
3.2 ปัญหาที่เ กิดจากเจ้าหนี้ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย แพง (ร้อยละ 14.2) พฤติกรรมทวงหนี้ที่มีการ
ข่มขู่/คุกคาม (ร้อยละ 4.0) ลูกหนี้ถูกยึดและทาลายทรัพย์สิน (ร้อยละ 0.5) ถูกทาร้าย (ร้อยละ 0.2) การถูกเอารัด
เอาเปรียบ เนื่องจากสัญญาเสียเปรียบ (ร้อยละ 1.4) เจ้าหนี้โกง (ร้อยละ 0.7) ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีและถูกบังคับ
คดี (ร้อยละ 0.2 และ 0.1 ตามลาดับ)
ลูกหนี้นอกระบบ ร้อยละ 26.9 ต้องประสบปัญหาจากการกู้นอกระบบ ในจานวนนี้ ลูกหนี้ที่กู้
จากแก๊ งหมวกกันน็อคประสบปัญหามากที่สุด (ร้อยละ 42.3) อันดับ รองลงมา เป็นนายทุนนอกพื้นที่ (ร้อยละ
32.4) และนายทุนในพื้นที่ (ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 31.9) นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบยังพบว่า ลูกหนี้นอก
ระบบที่กู้เงินจากญาติ และเพื่อนประสบปัญหาน้อยกว่า (ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 16.2 ตามลาดับ ) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดปัญหาจาแนกประเภทเจ้าหนี้ พบว่า ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแก๊งหมวกกันน็อค ประสบปัญหาเรื่อง
ดอกเบี้ยแพงมากที่สุด (ร้อยละ 69.0) รองลงมาเป็นถูกข่มขู่คุกคาม ร้อยละ 38.8 ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม (ร้อยละ 31.4)
ถูกยึดและทาลายทรัพย์สิน (ร้อยละ 3.5) ตามลาดับ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในระหว่างการเก็บข้อมูลในโครงการ
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ลูกหนี้ที่ประสบปัญหารุนแรง มักหนีหนี้และไม่อยู่ในชุมชน ดังนั้น ข้อมูลส่วนนี้จึงไม่อาจสะท้อนสภาพปัญหาที่
รุนแรงได้
3.3 ผลกระทบจากการเป็ นหนี้น อกระบบ สามารถจ าแนกเป็น ผลกระทบระดั บ ปัจ เจกบุค คล
ครอบครัว และชุมชนดังนี้
(1) ผลกระทบระดับปัจเจกบุคคล ลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 71.3 ยอมรับว่า ปัญหาหนี้นอก
ระบบส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ผลสืบเนื่องประการแรก คือความกดดัน ความเครียดหาทางออกไม่ได้ อับอาย
ไม่กล้าสู้หน้าในชุมชน ข้อมูลจากกรณีศึกษาพบว่า ความเครียดของลูกหนี้หลายรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งผล
ต่อโรคความดันโลหิตผิดปกติ หรือทาให้อาการในโรคประจาตัวรุนแรงขึ้น ลูกหนี้บางรายมีความคิดที่จะฆ่ าตัวตาย
หรือกระทาสิ่งผิดกฎหมาย (ค้ายาเสพติด) นอกจากนี้ ลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 12.6 ยอมรับว่า การเป็นหนี้ส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การงาน ลูกหนี้หลายรายย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อหนีหนี้ เปลี่ยนอาชีพ รายได้ลดลง ทาให้ลูกหนี้ยังติด
กับอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบต่อไป ลูกหนี้หลายรายถูกทาร้ายเนื่องจากผิดนัดชาระหนี้ และระดับที่เลวร้ายที่สุดคือ
การถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดี
(2) ผลกระทบระดับครอบครัว เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง ความกดดัน
และความเครียด จะขยายไปสู่ครอบครัวและคนรอบข้าง ลูกหนี้นอกระบบ ร้อยละ 37.3 ยอมรับว่าการเป็นหนี้
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ลูกหนี้จานวนมากต้องประสบภาวะทะเลาะเบาะแว้งกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก กรณีที่เลวร้ายที่สุด นาไปสู่การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก การถูกยึดทรัพย์สินภายในบ้าน บางกรณี การ
คุกคามมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะตัวลูก หนี้เท่ านั้ น แต่ขยายไปถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย และในกรณีศึก ษาหนึ่งใน
จังหวัดยโสธร เมื่อครอบครัวประสบปัญหาหนี้อย่างรุนแรง ลูกหนี้ต้องย้ายครอบครัวไปที่อยู่ใหม่ ความเครียดที่
สะสมทาให้คู่สมรสของลูกหนี้กลายเป็นโรคซึมเศร้า ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ
(3) ผลกระทบระดับชุมชน เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง พวกเขามักจะ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากญาติ หรือเพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งเพราะพิจารณาว่าได้ให้ความช่วยเหลือไปมากแล้ว และ
การเป็นหนี้เป็นเรื่องของการขาดวินัยส่วรบุคคล การหยิบยืมหรือกู้จากคนรู้จักจึงไม่สามารถทาได้และกลายเป็ น
ข้อจากัดที่ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในชุมชน อย่างไรก็ดี ในกรณีชุมชนที่คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้สิน
ลูกหนี้มักจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
4. การเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ
4.1 การเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
การศึกษาครั้งนี้ให้ความสาคัญกับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบใน 2 ลักษณะ คือ (1) โครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง เช่น การลงทะเบียนลูกหนี้ โครงการหนี้ นอกระบบของรัฐบาล
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การพักชาระหนี้ การจัดการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า และการแปลงหนี้นอกระบบเข้าสู่ในระบบ และ (2) โครงการที่ส่งผล
ทางอ้อมต่อปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของกระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงานอื่น
(1) โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง
ในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา มี โครงการของรัฐบาลที่มี เป้าหมายเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ใน 2
รูปแบบ ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในมิติทางเศรษฐกิจ และการปราบปรามหนี้นอกระบบ สาหรับโครงการ
แก้ไขหนี้นอกระบบในมิติเศรษฐกิจ พอจะสรุปได้ดังนี้
- การลงทะเบียนคนจน และการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ โครงการทั้งสองเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมในการจัดทาทะเบียนเพื่อสารวจปัญหาหนี้สนิ ภาคประชาชน อันจะนาไปสู่การกาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวกลาง และการโอนหนี้สิน
นอกระบบเข้าสู่ระบบธนาคารของรัฐ เป็นต้น
- การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวกลาง แม้จะมีรายงานที่ระบุความสาเร็จ
ในการเจรจาไกล่เกลีย่ ประนอมหนี้ โดยเจ้าหนี้ยินยอมส่วนต่างของดอกเบีย้ หรือยกหนี้สินให้เมื่อลูกหนี้ชาระหนี้ทบ
ดอกทบต้น จนเกินวงเงินกู้แล้ว อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ผู้ ดาเนินงาน ก็ยอมรับว่า การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
อาจจะไม่ได้ผล เพราะไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการติดตามข้อตกลง
- การโอนหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ในระบบ ผ่านธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มาตรการโอนหนี้ประสบความสาเร็จในกรณีที่ลูกหนี้มีอาชีพ
มีรายได้ที่มั่นคง และมีหลักประกันหนี้สิน อย่างไรก็ดี ยังมีลูกหนี้อีกจานวนมากที่มีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ
ธนาคาร ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาอีกหลายกรณีที่แสดงให้เห็นว่า แม้
จะโอนหนี้เข้าสู่ในระบบแล้ว แต่ลูกหนี้ก็ยังไม่หลุดจากวงจรของหนี้นอกระบบ เนื่องจากวงเงินกู้ที่ได้ไม่เพียงพอ
- การเพิ่มแหล่งทุนในชุมชน ผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหนึ่งล้านบาท)
เพื่อให้เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าสาหรับประชาชนในชุมชน โครงการลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนแหล่งทุน แต่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนโดยทั่วไปขาดความเข้มแข็ง ขาดสภาพคล่อง จึงไม่สามารถเป็น
กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการปราบปรามหนี้นอกระบบ ที่ผ่านมามีการตั้งศูนย์รับแจ้งปัญหาหนี้นอกระบบหลายแห่ง
เช่น ในด้านเศรษฐกิจ มีศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน หมายเลข
1359 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลข 1213 โดยทั่วไป ศูนย์
ทางด้านการเงินจะให้คาปรึกษาในลักษณะการจัดหาแหล่งเงินกู้ทดแทนจากธนาคารของรัฐ สาหรับในด้านการ
ปราบปราม มีศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ศูนย์
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ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงเงินหนี้นอกระบบ กองบังคับการการกระทาความผิดเกี่ ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ปคบ.) หมายเลข 1135 และสานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด
สาหรับในภาคประชาสังคม มีองค์ก รหลัก ที่ ให้ความช่วยเหลือปัญหาหนี้นอกระบบ อย่างน้อย 3
องค์กร ได้แก่ ศูนย์ป ระสานงานลูก หนี้แห่งชาติ ชมรมปฏิรูป สิทธิลูกหนี้ และเครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ องค์กรส่วนใหญ่เน้นแก้ปัญหาเรื่องการจัดหาแหล่งทุน และพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ สาหรับ
ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติและชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ยังมีความพยายามในการแก้ปัญหาและรณรงค์เพื่อให้
มีการแก้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมสาหรับลูกหนี้ด้วย
ทั้งนี้สามารถสรุปให้เห็นภาพรวมของหน่วยงานทีด่ าเนินงานเพื่อแก้ปญ
ั หาหนี้นอกระบบได้ดังตาราง 1
ตาราง 1: หน่วยงานที่ดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
องค์กร

กระทรวงการคลัง
ศูนย์ อานวยการปฏิ บั ติ การแก้ไขปั ญ หาหนี้ สิ น
ภาคประชาชน (ศอก.นส.)
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศู น ย์ คุ้ ม ครองผู้ ใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (ศคง.)
1213
กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ ช่ วยเหลื อลู กหนี้ แ ละประชาชนที่ไม่ ได้ รับ
ความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ยุติธรรมจังหวัด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
สานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด

ภารกิจ
ที่ตั้ง
ประเภท
การเงิน ความ ส่วนกลาง จังหวัด ท้องถิ่น รัฐ ประชา
ยุติธรรม
สังคม
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/
/
/

/

/

/

/

/

/
/
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องค์กร

ศูนย์อานวยความเป็นธรรมอาเภอ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบัง คับการปราบปรามการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)
กองบัง คับการปราบปรามการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)
ศู นย์ ป ราบปรามการปล่ อยกู้ แ ละทวงหนี้ นอก
ระบบ
ศูนย์สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1135
สภาทนายความ
เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชม.แก้หนี้นอกระบบ
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ
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ภารกิจ
ที่ตั้ง
ประเภท
การเงิน ความ ส่วนกลาง จังหวัด ท้องถิ่น รัฐ ประชา
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สังคม
/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/

/
/
/
/

จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบน้อยมาก
จากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.4 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ เพราะไม่รู้/ไม่
ทราบ มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 9.8 เท่านั้น ที่เคยเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และในจานวน
ดังกล่าว โครงการ 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมมากที่สุดคือ การพักชาระหนี้ (ร้อยละ 50.6) การจัดการ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่า เช่น กองทุนต่างๆ (ร้อยละ 31.9) การลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (ร้อยละ 28.4)
ลูกหนี้นอกระบบที่อยู่ในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) สามารถเข้าถึงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบมากกว่าลูกหนี้ในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) จากการสารวจข้อมูลภาคสนามพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกเขต
เทศบาลเข้าถึงโครงการได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลเกือบเท่าตัว โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3 และร้อยละ
6.6 ตามลาดับ อย่างไรก็ดี สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง (ร้อยละ
30.1)
(2) ประสิทธิภาพของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 53.6
เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการไม่มีผลต่อภาวะหนี้นอกระบบในครัวเรือน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ เห็นว่าการเข้าร่วม
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โครงการมีผลต่อภาวะหนี้ครัวเรือน (ร้อยละ 40.8) ภายในกลุ่มนี้ ร้อยละ 71.1 เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการทาให้
ภาวะหนี้ของครัวเรือนดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 23.2 เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการไม่มีผลกับภาวะหนี้ของครัวเรือน
หรืออาจทาให้แย่กว่าเดิม
(2) โครงการที่ส่งผลทางอ้อมต่อปัญหาหนี้นอกระบบ
โครงการที่ส่งผลทางอ้อมต่อปัญหาหนี้นอกระบบ คือ การดาเนินการโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งแม้จะมีกระจายในหลายจังหวัด แต่ก็มีผู้เข้าร่วม
จานวนน้อยมาก จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ รวมกันประมาณร้อยละ 3.2
เท่านั้น โดยผู้ที่เข้าถึงได้มากกว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
สาหรับโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สานักปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชน การสัมมนาโครงการสร้ าง
ทักษะแนวคิดวิธีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม พบใน 7 จังหวัดจาก 12
จังหวัดตัวอย่าง ในด้านหนึ่ง ส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินภาคประชาชนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจากภาครั ฐและภาคเอกชนเป็นหลัก ในขณะที่
สัดส่วนของประชาชนและลูกหนี้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงและมีความเข้าใจในบริบทของหนี้นอกระบบกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนยังมีน้อย ประกอบกับการดาเนินงานในแต่ละพื้นทีข่ าดความต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถขยายผลการ
แก้ปัญหาดังกล่าวไปสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง
4.2 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ
การศึกษาการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมของลูก หนี้ นอกระบบในพื้นที่ต่างๆ ทั่ วประเทศไทย พบว่า
ลูกหนี้ร้อยละ 58.8 ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากโดยทั่วไปลูกหนี้นอกระบบที่ประสบ
ปัญหามักจะไม่ข อความช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรม ถ้ากรณีไ ม่ร้ายแรงพอ สาเหตุส าคัญมาจาก (1)
ยอมรับว่าหนี้เป็นความรับผิดชอบของตนเอง ไม่มีหน่วยงานจะช่วยได้ (2) ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ใด (3) ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหนี้มักจะได้เปรียบลูกหนี้ เนื่องจากมีความรู้มากกว่า ในหลายคดีเจ้าหนี้ให้
ลูกหนี้ลงนามในหนังสือขึ้นสู่กระบวนการศาลตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับเงินกู้เสียอีก และเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
เมื่อเทียบกับลูกหนี้ เจ้าหนี้มีทุนในการหาทนายที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และสุดท้ายเป็นเพราะลูกหนี้ไม่เชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม สาหรับลูกหนี้ (ร้อยละ 40.4) ที่ประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พบใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
(1) ไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 25.2 ในจานวนนี้ ลูกหนี้ร้อยละ 56.4 ระบุว่าเป็น
เพราะไม่รู้ที่ติดต่อ/ไม่มีความรู้ โดยเมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
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ลูกหนี้ พบว่า ลูกหนี้ร้อยละ 48.8 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในชั้นศาล และอีกร้อยละ 52.0 มีความรู้ใน
เรื่องขั้นตอนการบังคับคดี
สาหรับ ในการศึกษาเชิงปริม าณ การวิจัยครั้งนี้ให้ความสาคัญองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่
ใกล้ชิดกับลูกหนี้ ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์อานวยความเป็นธรรมอาเภอ ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือ ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) สภาทนายความ และองค์ก ร
พัฒนาเอกชน เช่น ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
ผลการศึกษาพบว่า ลูกหนี้นอกระบบกว่าร้อยละ 60 ไม่รู้ว่าองค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาหนี้นอกระบบ มีลูกหนี้เพียงร้อยละ 30 ที่รู้จักองค์กรเหล่านี้ โดยองค์กร 5 ลาดับแรกที่ลูกหนี้รู้จักมาก
ที่สุดคือ สภาทนายความ ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์อานวยความเป็นธรรมอาเภอ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม และศูนย์ดารงธรรมจังหวัด จะเห็นได้ว่า เป็นองค์กรที่อยู่ในส่วนกลาง 2 องค์กร จังหวัด 2
องค์กร และเป็นหน่วยงานในอาเภอ/ท้องถิ่น 1 องค์กร
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ภาคประชาสังคม

ภาครัฐ
หน่วยงานส่วนกลาง

ศนธ.ยธ. 25.7
ยุติธรรมจังหวัด 31.5
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 25.5
ศูนย์อำนวยควำมเป็นธรรมอำเภอ 26.5
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 24.6

สภำทนำยควำม 33.7
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ 23.4

หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานในอาเภอ/ท้องถิ่น

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตอบว่ารู้จักองค์กรนั้นๆ

ภาพที่ 2: ความรู้ความเข้าใจของลูกหนีเ้ กี่ยวกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ดี แม้ว่ามีแนวโน้มว่าลูกหนี้จะรู้จักองค์กรในส่วนกลาง แต่เมื่อประสบปัญหา ลูกหนี้ต้องการ
ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือมากกว่า โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาเชิงปริมาณดังนี้ หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ร้อยละ 42.5 หน่วยงานส่วนกลาง ร้อยละ 27.0 หน่วยงานระดับ จังหวัด ร้อยละ 16.0 และหน่วยงาน
ระดับอาเภอ ร้อยละ 13.4
(2) เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม/กระบวนการยุติธรรมมีปัญหา ร้อยละ 10.2 ในกลุ่มนี้ ลูกหนี้ร้อยละ
8.5 ระบุว่าไม่มีเงินจ้างทนายความ ร้อยละ 35.8 ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะเสียเวลาและคดีความยืดเยื้อ
(3) ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 5.0) ลูกหนี้ร้อยละ 18.6 ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะกลัว
เจ้าหนี้ ทั้งนี้ผลการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม แสดงให้เห็นว่า ลูกหนี้ร้อยละ 14.0 ระบุว่า
ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเลย ในขณะที่ร้อยละ 35.2 ระบุว่า เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมน้อย ข้อ
ค้นพบนี้ อาจขยายความได้จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ชี้ให้เห็นทัศนะของลูกหนี้ต่อหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง คือเจ้าหน้าที่ตารวจ ลูกหนี้หลายรายที่ประสบปัญหาการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตารวจตั้ง
ข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพในการดาเนินคดีของตารวจ โดยเฉพาะเมื่อ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถทาได้แค่รับเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านการลงบันทึกประจาวัน โดยไม่มีการดาเนินการใดๆ ในบางกรณีลูกหนี้ก็ตั้งสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ตารวจ
มีความคุ้นเคยสนิทสนมกับ เจ้าหนี้ ห รืออาจได้รับ ประโยชน์จากเจ้าหนี้ ทาให้ลูกหนี้ มีแนวโน้มเสียเปรียบในขั้น
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ระดับแรกๆ ในขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจ ก็ยอมรับถึงความอ่อนแอของมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยู่ ทาให้ไม่สามารถจัดการปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เมื่อพิจารณาจาแนกพื้นที่ พบว่า สัดส่วนของลูกหนี้ที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ลูกหนี้ในจังหวัดสระบุรี (ร้อยละ 37.9) ชลบุรี (ร้อยละ 13.2) และปทุมธานี (ร้อยละ 13.1) ในขณะที่ลูกหนี้ที่
ไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ ลูกหนี้ในจังหวัดหนองคาย (ร้อยละ 47.5) จังหวัด
พิษณุโลก (ร้อยละ 37.8) กรุงเทพมหานครซึ่งมีสัดส่วนกับลูกหนี้ในจังหวัดปทุมธานี (ร้อยละ 32.9 และ 32.8
ตามลาดับ)
4.3 ภาพรวมการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ตาราง 2: ภาพรวมการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ประเด็นปัญหา

หน่วยงาน/แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุ
มิติเศรษฐกิจ
การ
รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย
เป็นหนี้ เข้าไม่ถงึ สถาบันการเงินระบบ
- สศค. ส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและ
นอก
บริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.)
ระบบ
- ธนาคารออมสินและ ธกส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
- เครื อข่ า ยกรุ ง เทพฯ 24 ชั่ ว โมงและ สถช.ยส. ร่ว มกั บ
ธนาคารของรัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่า
- การดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน
ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน
มิติกระบวนการยุติธรรม
ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
- การดาเนินงานเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายของ ศนธ.ยธ.
และสานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
- การด าเนิ น งานของชมรมปฏิ รู ป สิ ท ธิ ลู ก หนี้ แ ละศู น ย์
ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ
มิติสังคม
พฤติกรรมฟุ่มเฟือย
อบายมุข
ปัญหา ดอกเบี้ ย แพงกว่ า ที่ ก ฎหมา ย - การปราบปราม/ดาเนินคดีเจ้าหนี้นอกระบบ
หนี้
กาหนด
นอก ถู ก ข่ ม ขู่ คุ ก คามด้ ว ยพฤติ ก รรม - การปราบปราม/ดาเนินคดีเจ้าหนี้นอกระบบ
ระบบ ละเมิดกฎหมาย
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ประเด็นปัญหา
ถูกโกง-สัญญาเสียเปรียบ

ถูกดาเนินคดี/ยึดทรัพย์

ณ

หน่วยงาน/แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา
- การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก ศนธ.ยธ./กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสานักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คุ้มครองผู้บริโภค
- การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก ศนธ.ยธ./กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสานักงานอัยการพิเศษฝ่าย
คุ้มครองผู้บริโภค

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นแนวทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า มีช่องว่าเชิงนโยบายการ
แก้ปัญหาของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่สาคัญใน 5 ประการคือ
1) ที่ผ่านมา นโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ความสาคัญกับการพยายามหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
มาทดแทนหนี้นอกระบบ ซึ่งในทางปฏิ บัติอาจยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก
สาเหตุสาคัญของปัญหาหนี้นอกระบบมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ลูกหนี้มีรายได้ไม่สมดุลกับรายรับ แต่ในปัจจุบัน
ดูเหมือนยังไม่มีนโยบายหรือโครงการที่แก้ไขปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ ในแง่ที่พยายามเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
ระดับล่างสุดอย่างจริงจัง
2) ยังไม่มีนโยบายหรือโครงการเงินกู้รองรับการกู้เงินในภาวะฉุกเฉินสาหรับประชาชนระดับล่าง
3) แม้จะมีการดาเนินงานเพื่อปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบ แต่ก็มีข้อจากัด เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ แม้จะมีการปราบปรามเจ้าหนี้ แต่ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมีความต้องการเงินกู้และสถาบันการเงินในระบบยัง
ไม่สามารถเติมช่อ งว่างดังกล่าวได้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน
กฎหมายที่เอาผิดกับเจ้าหนี้นอกระบบยังมีอัตราโทษต่า ทาให้ไม่สามารถปราบปรามได้อย่างจริงจัง
4) แม้ จ ะมี ก ารดาเนิ นงานด้านกระบวนการยุติ ธรรมด้ วยการให้ ความรู้ท างกฎหมายและให้ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ลูกหนี้นอกระบบ แต่การดาเนินงานดังกล่าว ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งในเชิงพื้นที่และยัง
มีข้อจากัดหลายกรณี โดยเฉพาะกรณีที่ศาลตัดสินแล้ว ประเด็นสาคัญที่จาเป็นต้องพิจารณาคือ ยังมีข้อกฎหมาย
บางประการที่ทาให้ลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบ เช่น กฎหมายว่าด้วยการขายฝาก
5) สาเหตุปัญหาหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมทางสังคม เช่น พฤติกรรมฟุ่มเฟือย บริโภคนิยม
และอบายมุข แต่ดูเหมือนยังขาดนโยบายในการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
5. แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินและการอานวยความยุติธรรมในเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชน
ใน 5 ประเทศ พบว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้
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(1) แนวทางการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าทดแทนเงินกู้นอกระบบ โดยส่งเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน
จุลภาคที่มีความอิสระในการตัดสินใจ สามารถให้กู้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว ได้แก่ กรณี Unit Desa, BRI ประเทศ
อินโดนีเซีย
(2) การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อจากัดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ ได้แก่ กรณีประเทศญี่ปุ่น
(3) การรวมตัวกันของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาเงินกู้ ได้แก่ กรณีธนาคารกรามีน ประเทศบังคลา
เทศ และ The Cresala Taikyo ประเทศญี่ปุ่น
(4) การพัฒนาระบบธุรกรรมบนมือถือ อาศัยเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการบริห ารจัดการเงินนอกระบบ
แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงธนาคาร และอานวยความสะดวกในการชาระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินระดับจุลภาคนั้น
โดยระบบ M-Pesa ของประเทศเคนยา
(5) บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ปัญหาหนี้สินและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมรี มีการอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน 2 รูปแบบ ได้แก่ การช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและการให้คาปรึกษาของศาลท้องถิ่น และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาทางการเงิน
โดยสมาคมรัฐที่ให้ความรู้และคาปรึกษาเรื่องหนี้สินและการล้มละลาย โดยองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งองค์กรส่วน
หนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
สาหรับในประเทศไทย แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมาให้ความสาคัญกับการแสวงหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อทดแทนเงินกู้นอกระบบ โดยโอนหนี้เข้าสถาบันการเงิน และการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งทุนในระดับชุมชน แต่การโอนหนี้เข้าสถาบันการเงินก็ไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม เพราะมี
ลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่า ไม่มีความมั่นคง ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ของธนาคาร ส่วนการพัฒนาแหล่งทุนใน
ระดับชุมชนทาได้ล่าช้า และมีขีดสามารถในการดาเนินการน้อย อีกทั้งยังเป็นแนวโน้มการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์ในพื้นที่ด้วย ในขณะที่การนโยบายการปราบปราม ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ กลไกกฎหมายที่มีอยู่อ่อนแอ
ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเด็ดขาด ยกเว้นแต่การดาเนินการตามพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 การดาเนินการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ยังไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นบทเรียนการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ของสหพันธรัฐเยอรมนี อาจนามาใช้เติมช่องว่างในการอานวยความเป็นธรรมให้กับ
ลูกหนี้นอกระบบได้ใน 2 ประการคือ
1) การ outsource กระบวนการให้คาปรึกษาทางด้านกฎหมายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เช่น หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด หน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ เช่น สานักงานอัยการระดับจังหวัด หรือ
การสร้างความร่วมมือกับสภาทนายความให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านการให้คาปรึกษาทางกฎหมายด้วย
2) การสนับสนุนและเสริมพลังให้เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม สามารถทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
ทางกฎหมายเกี่ ยวกับ หนี้สิน ท างานรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากหนี้สินนอกระบบทั้ งใน
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ส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมื อและระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่น
มาร่วมดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนั่นเอง
นอกจากนี้ จากผลการศึก ษาที่แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกั บ
พฤติกรรมระดับบุคคล แต่เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม นโยบายสวัสดิการ ดังนั้น แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงจาเป็นต้องแนวทางบูรณาการ ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ยุติวงจรการ
ขูดรีดดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบ โดยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับนโยบายอื่นๆ ที่เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนด้วย นอกจากนี้ จาเป็นต้องให้ความสาคัญกั บการบูรณาการเชิง นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีหลักการพื้นฐานในการจัดทาข้อเสนอเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนดังนี้
1. การลดช่องว่างในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยบูรณาการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้ ใน
ระบบ จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของลูกหนี้นอกระบบ ก็มีภาระหนี้ในระบบไปพร้อมๆ กัน โดย
ที่หนี้ในระบบมีสัดส่วนมากกว่าหลายเท่า ที่สาคัญทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของ
การกู้เพื่อหมุนเวียนใช้หนี้แต่ละก้อน ดังนั้น ถ้าจะสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ก็ต้องให้ความ
สนใจกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากหนี้ในระบบไปพร้อมๆ กัน
2. บูรณาการและเสริมพลังให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดยให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการแบบเครือข่าย (Network governance) ข้ามองค์กร เนื่องจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน เป็น
ปัญหาที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและกระบวนการยุติธรรม ลาพังหน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งวงจร
การบริหารจัดการแบบเครือข่าย เป็นแนวคิดที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความตระหนักในข้อจากัดที่ระบบการ
บริหารงานภาครัฐแตกออกเป็นส่วน และขาดความเชื่อมโยง หรือปัญหาของการอภิบาลโดยรัฐแบบเดิมที่ประสบ
ปัญหาความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ างเต็มที่ อีกทั้งจากสภาพ
ปัญหาของสังคมที่ทวีความซับซ้อนและมีพลวัตมากขึ้น และความตระหนักรู้ของพลเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทาให้
ขอบเขตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขยายตัวขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การใช้อานาจสั่งการจากส่วนบนจึงไม่สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของการบริหารจัดการโดยเครือข่ายจึงเข้ามาอุดช่องว่างดังกล่าว
โดยเฉพาะช่องว่างของ “การประสานงาน” ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ทั้งภายในองค์กรภาครัฐ และระหว่างองค์กร
ภาครัฐกับตัวแสดงภายนอก ช่องว่างในกระบวนการ “กาหนดนโยบาย” และ “นานโยบายไปปฏิบัติ” ที่พรมแดน
ทางนโยบายของกระบวนการทั้งสองไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนดังเดิม และช่องว่างของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบาย ที่แต่เดิมกลุ่มพลเมืองอาจมีพื้นที่ทางนโยบายที่ค่อนข้างจากัดกว่ากลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่
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การบริห ารจัดการแบบเครือ ข่ายมี องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ห้าประการได้แก่ ประการแรก ตัวแสดงใน
เครือข่ายมีทั้งตัวแสดงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยตัวแสดงเหล่านี้ต่างพึ่งพาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตัวแสดงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแสดงเหล่านี้ยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ไม่มีตัวแสดงใดสามารถสั่งการตัวแสดงอื่นๆ ได้ ประการที่สอง ลักษณะของปฏิสัม พันธ์ภายในเครือข่ายคือการ
เจรจาต่อรองผสมผสานกับการพินิจพิจารณา (deliberation) ร่วมกัน ประการที่สาม การทางานภายในเครือข่าย
ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะสุญญากาศ หากแต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเชิงสถาบัน ที่วางกรอบกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ รวมถึง
คุณค่าร่วมกัน ประการที่สี่ การบริหารจัดการแบบเครือข่ายมีความเป็นอิสระและสามารถขับเคลื่อนกฎเกณฑ์ได้
ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง นั่นคือเครือข่ายจะไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจสั่งการโดยตรงของรัฐ หรืออยู่ภายใต้กลไกการ
แข่งขันในระบบตลาด ประการที่ห้า การทางานของเครือข่ายมีเป้าประสงค์เพื่อตอบสนองต่อสาธารณะในประเด็น
เฉพาะด้าน
ดังนั้น เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอดังนี้
(1) ข้อเสนอระยะสั้น ให้ความสาคัญกับการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ ในเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยและการข่มขู่คุกคามด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจและมาตรการการปราบปราม
มาตรการทางเศรษฐกิจ แสวงหาแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า และจัดหาแหล่งเงิน กู้ เงินในภาวะฉุกเฉินเพื่อ
ทดแทนหนี้นอกระบบ ประเด็นส าคัญ ในเรื่องการแสวงหาแหล่ง เงินกู้ดอกเบี้ยต่า คือ จาเป็นต้องมี การจัดทา
ฐานข้อมูลและจาแนกประเภทของลูกหนี้นอกระบบ และพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือทีส่ อดคล้องกับ
ลูกหนี้แต่ประเภท ในกรณีลูกหนี้ที่มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้โอนหนี้เข้าสู่ในระบบธนาคาร แต่สาหรับ สาหรับ
ลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถพอ (รายได้ไม่พอ ไม่มีอาชีพ) จาเป็นต้องพิจารณามาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการทาง
สังคมเพื่อให้การสงเคราะห์ระยะเฉพาะหน้า หรือมาตรการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยการสร้างอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้ลูกหนี้ประเภทนี้มากกว่าที่จะผลักภาระไปให้ธนาคาร
สาหรับ ในเขตชนบท องค์กรการเงินระดับชุมชนถือเป็นทางเลือกที่อยู่ใกล้ตัวลูกหนี้ที่สุด แต่เนื่องจาก
องค์กรการเงินชุมชนส่วนใหญ่ ประสบความอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จาเป็นต้องเสริมศักยภาพการ
ดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งก่อน จึงจะพัฒนาเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือหนี้สินภาค
ประชาชน
ส่วนในเขตเมื อง ซึ่งความสัมพันธ์ในชุม ชนอ่อนแอ อันเป็นปัจจัยลดทอนสมรรถนะขององค์กรการเงิน
ชุมชน จาเป็นต้องพิจ ารณารูปแบบองค์กรการเงินในลักษณะอื่นๆ มาเป็นทางเลือกเพิ่มเติม จากโครงการของ
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สถาบันการเงินในระบบ ทั้งนี้จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการจากัดอัตราดอกเบี้ยและการสร้างกลไกกากับองค์กร
ดังกล่าว มิให้เป็นช่องทางที่ซ้าเติมหรือขูดรีดจากประชาชนระดับล่างอีกทางหนึ่ง
มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(1) ประชาชนเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะไม่รู้วิธีการ/ไม่รู้ช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม ช่องทางการติดต่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินให้
ทั่วถึง แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความ
เป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชนของ ศนธ.ยธ. และชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ แต่ด้วยข้อจากัดด้านบุคลากรและ
ทรัพยากร ทาให้โครงการดังกล่าวทาได้ในขอบเขตจากัด เพื่อลดจุดอ่อนในการดาเนินงานข้างต้น มีแนวทางการ
ดาเนินงาน 2 แบบที่สามารถดาเนินการขนานกันไป แบบแรก เป็นการออกแบบมาตรการการให้ความรู้ทางด้าน
กฎหมายโดยพัฒนาศักยภาพให้องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นสามารถดาเนินการให้ความรู้ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายที่จาเป็นในพื้นที่ ได้ ในขณะเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวและ
เผยแพร่ผ่านองค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งอาจต้องพิจารณาการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนด้วย
(2) ในปัจจุบัน กลไกและมาตรการทางกฎหมายมีความอ่อนแอ เนื่องจากบทกาหนดโทษของกฎหมายไม่
เข้มแข็งพอที่จะกาจัดวงจรหนี้นอกระบบได้ทั้งวงจร ประกอบกับ ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมลดลง
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงแต่การกวดขัน กวาดจับเจ้าหนี้
แต่จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบด้วย เช่น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาอบายมุข และการพนัน เป็นต้น
มาตรการทางนโยบายและการบริหารจัดการ
ปัญ หาหนี้สินเกิ ดขึ้นในทุ กพื้ นที่ และมีความเกี่ ยวพันกั บ ทั้ง กั บนโยบาย/หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิ จ
กระบวนการยุติธรรมและสังคม การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน จาเป็นต้องกาหนดให้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็น
วาระแห่งชาติ และกาหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติในรูปแบบกลไกบริหารจั ดการแบบเครือข่าย (Network
governance) โดยให้มี ตัวแทนของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องทั้ งด้านเศรษฐกิ จ สัง คม กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม รวมไปถึงตัวแทนของลูกหนี้และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการดัง กล่าว เพื่อ
ผลักดันให้แนวนโยบายมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(2) ข้อเสนอระยะยาว
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ที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นการแก้ปัญหาแบบแยกส่วน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต้นเหตุได้
ดังนั้น นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในอนาคต ต้องให้ความสาคัญกับทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย
หมายและกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงการมีการบริ หารจัดการปัญหาอย่างบูรณาการ และมีความยั่งยืน การ
พัฒนาเครือข่ายการทางานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
มิติทางเศรษฐกิจ
- การลดรายจ่ายโดยการลดช่องว่างด้านสวัสดิการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลของ
ภาคประชาชน
- การเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ผ่านนโยบายการสร้างงาน พัฒนาสมรรถนะแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้
ของประชาชนให้มากขึ้น
- เสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันการเงิน และองค์กรการเงินชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบการให้กู้เงิน
ในภาวะฉุกเฉิน และส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนมีบทบาทเป็นที่พึ่งทางการเงินให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
มิติทางสังคม
- ให้ความสาคัญกับมาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สินและกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน โดยต้องพิจารณาแนวทางดาเนินการร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และหรือองค์กรการเงินชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง
- ให้ความส าคัญกั บมาตรการการปรับ พฤติกรรมของลูกหนี้ โดยร่วมกับสถาบันการเงินหรือองค์ก ร
การเงิน เช่น สนับ สนุนให้มีก ารท าบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจังและผลัก ดันให้บัญชีครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักฐานในการกู้เงินกับองค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น
- กาหนดนโยบายเพื่อควบคุมพฤติกรรมฟุ่มเฟือย บริโภคนิยม เพื่อตัดวงจรหนี้อีกด้านหนึ่ง
มิติทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ให้ความส าคัญ กั บ การทบทวนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปรับ ปรุง แก้ ไข
กฏหมายที่ เ ป็นอุ ปสรรคและซ้าเติม ลูกหนี้ เช่น บทก าหนดโทษของ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือ
ฎหมายว่าด้วยการขายฝาก เป็นต้นก
- ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก โดยทางานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น
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มิติทางนโยบายและการบริหารจัดการ
- ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็นการเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่เป็น
องค์กรเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ และเพื่อให้องค์กรนี้ไม่ ติดกับดักอานาจหน้าที่เฉพาะกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่งเป็นการเฉพาะ จาเป็นต้องออกแบบให้องค์กรสามารถประสานงานข้ามกระทรวง โดยมีการพัฒนา
กลไกบริหารจัดการแบบเครือข่าย เช่น ตัวชี้วัดร่วม (Joint kpi) เพื่อผลักดันให้เกิดการดาเนินงานในระดับปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ แต่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาการกระจาย
รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมไทย แสดงว่าผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ยังตกอยู่กับคนรวยกลุ่ม เล็กๆ ยังไม่กระจายไปสู่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ก่อให้เกิดปัญ หาความเหลื่อมล้าของ
รายได้ครัวเรือนอันจะนาไปสู่ปัญหาการเหลื่อมล้าด้านอื่นๆ ตามมา ได้แก่ ความเหลื่อมล้าด้านการถือครองที่ดิ น
และทรัพย์สินต่างๆ ความเหลื่อมล้าทางด้านสังคม เช่น โอกาสการเข้าถึง บริก ารด้าน การศึกษา การได้รับการ
ยอมรับนับถือในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และความเหลื่อมล้าทางด้านการเมือง
แม้ร ัฐจะได้กาหนดนโยบายต่า งๆ เพื่อพัฒ นาและส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมีค วามเป็น อยู่ที ่ดีขึ้นแล ะมี
ความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านแต่ผ ลจากการเร่ง รัดพัฒ นาดัง กล่าวกลับ ทาให้เ กิดปัญ หาความเหลื่อมล้าทาง
สังคมและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ“ปัญหาหนี้นอกระบบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงความเป็น“ และ ”
ธรรม” จากการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ) พบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบประการแรก คือ ประชาชน
จานวนมากขาดโอกาสหรือไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ ประการที่สอง
เกิดจากการที่เจ้าหนี้อาศัยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าเอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีต่างๆ ทาให้ลูกหนี้ตกอยู่
ในภาวะจายอม แม้ถูกเอาเปรียบในการทาสัญญาที่ฉ้อฉลหลอกลวงไม่เป็นธรรมหรือการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ย
ในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องรับภาระชาระหนี้ เกินกว่าความเป็นจริง หากลูกหนี้ผิด
นัดเจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องดาเนินคดีกับลูกหนี้เหล่านั้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่า เจ้าหนี้มีวิธีการให้
กู้ยืมทั้งโดยตรงและอาพรางในรูปแบบต่างๆ โดยมีลักษณะเป็นขบวนการในการปล่อยกู้นอกระบบด้วยการเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่ให้กู้เงินโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันแต่เรียกเก็บดอกเบี้ยเป็นรายวัน ประมาณร้อยละ 2-5
ต่อวัน มีการเรียกเก็บและติดตามทวงหนี้ทุกวัน โดยคนรับจ้างทวงหนี้จะขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามเข้าไปในพื้นที่
เรียกกันทั่วไปว่า “แก๊งหมวกกันน็อค”หากลูกหนี้ผิดนัด ขบวนการนี้จะไม่ใช้ช่องทางทางกฎหมายในการฟ้องร้อง
คดี แต่จะใช้อานาจอิท ธิพ ลข่ม ขู่ทาร้ายร่างกาย ยึดทรัพย์ บางรายถูกข่มขู่จนต้องหลบหนีออกนอกพื้นที่ บาง
รายต้องฆ่าตัวตาย ซึ่งคุกคามความเป็นอยู่ของประชาชน และซ้าเติมความไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ยิ่งขึ้นไปอีก
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จากผลการดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ ยังพบว่าการที่ลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ยังเกิดจากขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย การไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทันท่วงที
และแม้ที่ผ่านมาได้มีการวิเคราะห์จัดทาโครงการให้ความช่วยเหลือเฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่มีปัญหาเกิดขึ้น แต่
ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ การดาเนินมาตรการเชิงรุก
ในการป้องกันควรจะเน้นเสริมสร้างระบบการศึกษาให้เข้าประชาชนได้เข้าถึงให้มากที่สุด เน้นความเข้มแข็งของ
ชุมชน และสภาพโครงสร้างปัญหาของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละภาคล้วนมีความแตกต่างกันแล้วแต่
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินนโยบายของกระทรวงยุติธรรมด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ไ ม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากปัญ หาหนี้สินภาคประชาชน ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญาและทางแพ่งหรือด้านอื่นๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยข้อมูล ลูกหนี้นอก
ระบบที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งประเทศ และศึกษาการจัดระบบกระบวนการยุติธรรมใน
ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างของความเข้มแข็งด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการลด
ปัญหาความเหลื่อมล้า ความไม่เท่าเทียม และความไม่เป็นธรรมทางสังคม อันจะนาไปสู่การจัดทายุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
2. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบของประชากรในภูมิภาคต่างๆ
3. เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบผลกระทบด้านต่างๆ จากการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในชุมชน
4. เพื่อสารวจและศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ
5. เพื่อค้นหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบสภาพปัญหาหนี้นอกระบบและสาเหตุของการไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีหนี้นอกระบบ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และภาพรวมของประเทศ
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2. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและมาตรการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมใน
แต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
1. สารวจสถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชน ทั้งในแง่ของการเข้าถึงความเป็นธรรมและปัญหาในมิติอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้ การ
สารวจด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม
2. วิเคราะห์ถึงสาเหตุ เงื่อนไขของการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสะท้อนมิติของประเด็นปัญหาในเชิงลึก
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบในด้านต่างๆ ทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ
4. ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีแบบอย่างของกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็งสามารถลด
ปัญหาความเหลื่อมล้า ความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมทางสังคม
5. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้น อกระบบและแนวทางเพื่อยกระดับการดาเนินงานของ
ภาครัฐในการป้องกันและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
5. ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อแสวงหาสภาพปัญหา สาเหตุ สถานการณ์ของหนี้นอกระบบ และปัญหาการเข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่เผชิญกับปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งผลกระทบในมิติต่างๆ และเสนอการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยเก็บทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องสถานการณ์หนี้นอกระบบ สาเหตุการเกิดหนี้ ปัญหาอันเกิด
จากการเป็นหนี้นอกระบบ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และแนวทางแก้ ปัญหา จากงานวิจัย วิทยานิพนธ์
บทความวิชาการ และเอกสารทุติยภูมิอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การสารวจผู้เป็นหนี้นอกระบบด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 4,800 ตัวอย่าง จาก 12
จังหวัดที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและการกาหนดจานวนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ตาม
วิธีการที่เชื่อถือได้ทางวิชาการโดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ตามตารางของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967)
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และให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค รวม 12 พื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลสถานการณ์หนี้จากข้อมูล
อ้างอิง 4 แหล่ง คือ
1) การลงทะเบียนหนี้ พ.ศ. 2552 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเลือกจัง หวัดที่ มี
ประชากรที่เป็นหนี้สูงสุดในแต่ละภาค
2) ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่งชาติระหว่างพ.ศ. 25432554 โดยเลือกจังหวัดที่มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับ
3) ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ โดย
เลือกสัดส่วนครัวเรือนที่เป็นหนี้สูงสุด 3 ลาดับ
4) ข้อมูลความรุนแรงของคดีจากศูนย์ลูกหนี้ กระทรวงยุติธรรม
เมื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาและให้น้าหนักแล้วได้ทาการสุ่มตัวอย่างจังหวัดออกได้ดังนี้
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ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาหนี้นอกระบบ
ภาค

การสุ่มจังหวัด

รวม

12

4,800

ตอนบน

เชียงราย

400

ตอนล่าง

พิษณุโลก

400

ตอนบน

หนองคาย

400

ตอนกลาง

มหาสารคาม

400

ตอนล่าง

ยโสธร

400

ตอนบน

นครศรีธรรมราช

400

ตอนล่าง

สงขลา

400

กลาง

สระบุรี

400

ตะวันออก

ชลบุรี

400

ตะวันตก

ราชบุรี

400

กทม.

กทม.

400

ปริมณฑล

ปทุมธานี

400

เหนือ

อิสาน

ใต้

จานวนตัวอย่าง

การเลือกประชากรตัวอย่างในแต่ละจังหวัด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่
เป็นหนี้นอกระบบ โดยเก็บข้อมูลจังหวัดละ 400 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นจานวน 4,800 ตัวอย่าง
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 12 กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มๆ
ละประมาณ 10-15 คน และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เป็นหนี้นอกระบบ โดยเน้นลูกหนี้ที่
ประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หรือได้รับผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบในมิติทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่รุนแรง หรือมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ
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ตารางที่ 1.2 แสดงการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
รายพื้นที่
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
จังหวัด

สนทนากลุ่ม
(Focus Group Interview)

1. กรุงเทพมหานคร
2. ปทุมธานี

องค์กร
ภาครัฐ

องค์กร
ภาค
เอกชน

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

ผู้นา
ชุมชน

ลูกหนี้ 2 ครั้ง

-

2

-

-

-

ผู้นาชุมชน 2 ครั้ง

2

-

-

-

-

6

-

-

-

-

8

-

-

-

-

6

-

-

-

-

ผู้นาชุมชน 1 ครั้ง
ลูกหนี้ 1 ครั้ง
ตั ว แทนกองทุ น หมู่ บ้ า นและ
กลุ่มออมทรัพย์ 1 ครั้ง

4

3

-

-

-

-

1

-

3

1

8. พิษณุโลก

-

3

4

-

1

1

9. เชียงราย

ลูกหนี้ 2 ครั้ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
1 ครั้ง

-

2

-

-

-

5

2

-

-

-

7

1

-

-

-

6

-

-

-

-

3. สระบุรี
4. ราชบุรี
5. ชลบุรี
6. นครศรีธรรมราช
7. สงขลา

10. ยโสธร
11. มหาสารคาม
12. หนองคาย

ผู้นาชุมชน 1 ครั้ง
ลูกหนี้ 1 ครั้ง
เจ้าหนี้ 1 ครั้ง
ลูกหนี้ 1 ครั้ง
ผู้นาชุมชน 2 ครั้ง

ลูกหนี้ 1 ครั้ง
ผู้นาชุมชน 1 ครั้ง
ลูกหนี้ 1 ครั้ง
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4. การดูงานต่างประเทศในประเด็น การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพื่อเป็นแนวทาง
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 1 ประเทศ

6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการทั้งสิ้น 13 เดือน (390 วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
แผนการดาเนินงาน
1. ทบทวนเอกสาร พั ฒ นากรอบ
แนวคิดและเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล
2. ส่งรายงานขั้นต้น (26 พ.ย. 56)
3. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
4. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
5. ส่งรายงานความก้าวหน้า
(26 เม.ย. 57)
6. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม
7. ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
8. วิเคราะห์ข้อมูลรวม
9. ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(25 ก.ค. 57)
10. จัดเวทีเพื่อนาเสนอผล
การศึกษาต่อสาธารณะ
11. ปรับปรุงแก้ไขรายงาน

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13
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แผนการดาเนินงาน
12. ส่ ง ร า ย ง า น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
(23 ก.ย. 57)

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13
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บทที่ 2
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดในการศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ
ปัญ หาความยากจนในประเทศไทยเป็นปัญ หาที่ ส ะสมและเรื้อรัง มาเป็นระยะเวลานานและถูกท าให้
กลายเป็นวาระแห่งชาติหลายครั้ง เมื่อพิจ ารณาจากการที่รัฐผนวกการแก้ไขปัญหาความยากจนในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 5 แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ปัญหา
ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ที่เ พิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ปัญหาความยากจนทวีความรุนแรงมากขึ้น
(เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม, 2556) ปัญหาความยากจนประกอบจากมิติหลัก คือ มิติทางสังคม และมิติทาง
เศรษฐกิจ ด้วยขนาดของครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นในชนบทและภาวะพึ่งพิงในครอบครัวส่งผลต่อรายจ่ายในครัวเรือนที่
สูงเกินกว่ารายได้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, 2555) ในขณะที่นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ผ่านมามุ่งเน้น
ความเจริญทางเศรษฐกิจแบบขาดความสมดุล ความล้มเหลวของภาคเกษตรกรที่ ตกอยู่ในปัญหาความยากจน
(เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม, 2556; โพสต์ทูเดย์, 2552) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงบริการ แหล่งทุน และโอกาส
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ที่มุ่งเป้าประสงค์เพื่อแสวงหาสาเหตุ สภาพปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขของปัญ หาหนี้นอกระบบจึงต้องสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยให้ ครอบคลุม ทั้ง มิติทางสังคม
มิติทางเศรษฐศาสตร์ ผนวกมิติทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ดังนี้

(1) ความหมายของหนี้และหนี้นอกระบบ
ความหมายทั่วไป ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายว่า หนี้ หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่ จะต้อง
ใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่งหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะบังคับ
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
นิยามตามกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ไม่ได้ระบุความหมายของคาว่า “หนี”้ ไว้
เพียงแต่บัญญัติถึงเฉพาะเรื่องอานาจ สิทธิ และหน้าที่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ในมาตรา 194 เท่านั้น ดังนั้นจึงมีการ
ประมวลความหมายของ “หนี”้ ไว้ว่า หนี้ หมายถึง ความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง
เรียกว่าเจ้าหนี้มีความชอบธรรมที่จะบังคับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกหนี้ ให้จาต้องส่งมอบทรัพย์สิน กระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ (ไพโรจน์ วายุภาพ, 2555)
หนี้ในระบบ หมายถึง หนี้อันเกิ ดจากการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร สินเชื่อส่วน
บุคคล การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ตามประมวลแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 653 โดยธนาคารแห่ง

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

ประเทศไทย และกระทรวงการคลังทาหน้าที่ควบคุมดอกเบี้ยขั้นสูงสุด หรือที่เรียกว่า “เพดานดอกเบี้ย” ยกตัวอย่าง
เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี สินเชื่อบัตรเครดิต คิด
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี ส่วนสินเชื่อประเภทอื่นมีการคิดดอกเบี้ย 2 แบบ ถ้า
ไม่ผิดนัด ผ่อนชาระตามปกติ คิดตามที่ตกลงกัน แต่ถ้าผิดนัดคิดดอกเบี้ยผิดนัดแต่สูงสุดไม่เกินกว่าประกาศของ
ธนาคารตนเอง และไม่เกินกว่าประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ถ้าคิดสูงกว่านั้น การคิดดอกเบี้ยจะเป็น
โมฆะ เพราะฝ่าฝืนกฎหมายและสถาบันการเงิน อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายได้
หนี้นอกระบบ ในภาษาอังกฤษถูกใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงว่า Usury หมายถึง การคิดอัตราดอกเบี้ยสูง
ผิดปกติ หรือการให้กู้ยืมโดยมีดอกเบี้ยสูงมาก หรือ Loan Shark ที่ให้ความหมายถึงการการกู้ยืมที่มีนัยของการ
หลอกลวงให้กู้ยืมแล้วคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าปกติ หรือการคดโกงในการกู้ยืม หรือคาว่า Shylock จะให้ความ
หมายถึงการให้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยทีส่ ูง นอกจากนี้ในปัจจุบันมีลกั ษณะการให้กยู้ ืมแบบ Pay day ซึ่งเป็นธุรกิจ
ให้กู้ยืมเงินรายวันในต่างประเทศที่คานวณดอกเบี้ยสูง
สาหรับในภาษาไทย มีผู้ให้ความหมายของหนี้นอกระบบไว้หลากหลาย แต่ก็ไม่ได้มีนัยที่แตกต่างกันมากนัก
ที่สาคัญมีดงั นี้
(1) หนี้นอกระบบที่มีความหมายถึงการขูดรีดและการกาหนดดอกเบี้ยที่สงู เกินกาหนดของเจ้าหนี้ ได้แก่
หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี หรือการให้กู้ยืมเงินโดยระบุ
จานวนเงินที่ให้กู้ไว้ แต่ส่งมอบเงินที่ให้กู้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา (ดาริ เฉลิมวงศ์, 2548)
อย่างไรก็ดี การให้ความหมายที่ให้ความสาคัญกับดอกเบี้ยและอัตราขูดรีด มีความคลุมเครือในแง่ที่กินความ
ถึงหนี้ในระบบที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น หนี้บัตรเครดิตที่มีการกาหนดไว้ร้อยละ 18 ต่อปี เป็นต้น
(2) หนี้นอกระบบที่หมายถึงหนี้นอกระบบสถาบันการเงิน ได้แก่
หนี้นอกระบบว่าเป็นการกู้ยืมสินที่ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน เช่น การกู้ยืมระหว่างเพื่อนฝูงหรือญาติพี่
น้อง ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่มีกฎกติกามารยาทที่เป็นมาตรฐาน เช่น การทาสัญญากู้ยืมเงินอาจใช้กระดาษ
เปล่าเขียน (นคร มาฉิม, 2554)
(3) หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู้ยืมเงินนอกสถาบันทางการเงิน และมีดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่
หนี้นอกระบบ คือ หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือ
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีการต่างๆ ในการติดตาม
ทวงหนี้ เพื่อกดดันลูก หนี้หรือให้ได้รับ ความอับอาย เกิดความกลัว ข่มขู่ อาจถึงขั้นประทุ ษร้ายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สิน (ชูชาติ คงครองธรรม, 2555)

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

9

หนี้นอกระบบ หมายถึง การให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง มักจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้เงื่อนไขในการกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ให้กู้ยืม
และผู้ขอกู้ยืม ซึ่งผู้ให้กู้ยืมไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่อยู่ภ ายใต้กฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทาง
ราชการ และมัก จะมีวิธีการทวงหนี้ที่ใช้การข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง โดยผู้ให้กู้ยืม เงินนอกระบบเรียกว่า
“เจ้าหนี้นอกระบบ” (วันชัย มีชาติและคณะ, 2556)
หนี้นอกระบบเป็นแหล่งการเงินที่เกิดขึ้นตามความจาเป็นและสภาพแวดล้อม ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มี
การติดตามและควบคุมจากทางราชการ เนื่องจากเงื่อนไขในการกู้และข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่าง
ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ลักษณะที่เด่นชัด คือไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูงกว่า
ที่กฎหมายกาหนดโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ารวมเข้ากับเงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่ตรงกับเงินที่
ลูกหนี้ได้รับ สามารถพบได้ตามโฆษณาเงินด่วนต่างๆ ไม่ว่าจะบนสิ่งพิมพ์ หรือป้ายประกาศที่ติดในที่สาธารณะ
ต่างๆ หรือจะเป็นการให้กู้ยืมเงินในชุมชน อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือผู้ที่กว้างขวางในแต่ละท้องถิ่นหรือ
ชุมชนต่างๆ ซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลที่ให้สินเชื่อในลักษณะนี้ เรียกว่า “เจ้าหนี้นอก
ระบบ” (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554)
หนี้นอกระบบเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถทาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารได้ เนื่องจาก
มีปัญหาบางประการ หรือมีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน จึงต้องเลี่ยงไปใช้บริการหนี้นอก
ระบบ โดนเจ้าหนี้มักจะมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกาหนด (กลุ่มป้องปราม
การเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง, 2555)
(4) หนี้นอกระบบ หมายถึง การให้กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด รวมไปถึงหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น หนี้การพนัน หนี้ยาเสพติด ได้แก่ นิยามของศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้ฯ (2554) ซึ่งให้ความหมายหนี้นอกระบบ ไว้ว่า หนี้เ งินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด โดย
เจ้าหน้าที่ไม่ ใช่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงหนี้ที่เ กิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่
กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็นความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน หรือหนี้ที่เกิดจากยา
เสพติดให้โทษ เป็นต้น
ส่วนในงานศึกษาของต่างประเทศหลายชิ้น ได้ให้ความหมายของ Usury ไว้โดยอ้างอิงกับการให้ยืมเงิน
และเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ผิดศีลธรรม หรือมีอัตราสูง หรือมักเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น
Roger Turner (1634, อ้างใน David Hawkes, 2010) ได้ให้นิยามในงานชื่อ The Usurer’s Plea
Answered ว่า หมายถึงความปรารถนาที่จะได้รับประโยชน์เป็นดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม
David Hawkes (2010) ให้คาจากัดความของคาว่า Usury ว่า เป็นการให้กู้ยืมเงินและเรียกกินดอกเบี้ยที่
ผิดศีลธรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดทานองคลองธรรมเพราะเป็นการขูดรีด และผู้กู้คือเหยื่อของความชั่วร้าย
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ในขณะที่ คาว่า Loan shark มักเป็นความหมายในเชิงการให้กู้ที่มีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม และมีพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าหนี้ประกอบด้วย เช่น
Shanty และคณะ (2007: 203) หมายถึง การให้ยืมเงินกับปัจเจก และส่วนธุรกิจโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง
Charlotte Ensor (2012 อ้างใน วันชัย มีชาติและคณะ, 2556) ให้นิยาม “เจ้าหนี้นอกระบบ” (Loan
Shark) ว่าหมายถึง บุคคลผู้ให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งปัจจุบันการให้กู้ยืมเงินเช่นนี้แพร่ก ระจายไป
อย่างรวดเร็ว ดาเนินการเป็นขบวนการหลอกลวงประชาชน และเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
Wisegeek (2012 อ้างใน วันชัย มี ชาติและคณะ, 2556) ให้ความหมายว่า เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan
Shark) บุคคลหรือองค์กรที่ให้กู้ยืมเงิน จดจานอง และรับจานารถยนต์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด และใช้วิธีการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง
ในการเสนอบทเรียนเรื่องการปฏิรูปการเงินรายย่อยจากกรณีอินโดนีเซีย มาร์เกอริด เอส โรบินสัน (2001
อ้างถึง ใน วันชัย มี ชาติและคณะ, 2556) แยกแยะให้เห็นความแตกต่างของสินเชื่อนอกระบบ 2 รูป แบบคือ
สินเชื่อนอกระบบเชิงพาณิชย์ (Informal commercial lender) ซึ่งเป็นสินเชื่อจากพ่อค้าเงินกู้ นายจ้าง ผู้ค้าของ
ส่ง เจ้าของที่ดิน และสินเชื่อนอกระบบที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ (Informal uncommercial lender) ซึ่งเป็นสินเชื่อ
ที่ไม่ได้คาดหวังกาไรจากดอกเบี้ย ผู้ที่ให้กู้ยืมมักจะมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้กู้ยืม กล่าวคือ มักจะเป็นเพื่อน
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ซึ่งมักจะให้กู้ยืมในยามฉุกเฉินเท่านั้น
ดังนั้น หนี้นอกระบบ หมายถึง หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันในระบบชุมชนหรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ เช่น การกู้ยืมเงินระหว่างเพื่อนฝูง
หรือญาติพี่น้อง หรือบุคคลทั่วไป หรือนายทุน หรือเงินด่วนเสาไฟฟ้า ซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด (เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีการต่างๆ ในการ
ติดตามทวงหนี้ เพื่อกดดันลูกหนี้หรือให้ได้รับความอับอาย เกิดความกลัว ข่มขู่ อาจถึงขั้นประทุษร้ายต่อร่างกาย
และทรัพย์สิน
ทั้งนี้ สถาบันการเงินในที่นี้ หมายถึงสถาบันทางการเงินในภาครัฐและเอกชน ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้
1. สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน
(ธ.ออมสิน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธ.กรุงไทย)
2. สถาบันการเงินเอกชนภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์
3. สถาบันในระบบชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
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4. ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น
ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู้หนี้ยืมสินที่อยู่นอกระบบของสถาบันการเงิน ไม่ได้
อยู่ ภายใต้ก ารก ากั บ ดู แลของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและกระทรวงการคลั ง โดยการกู้ ห นี้ ยืม สิน ไม่ ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับหลักฐานการกู้ยืมเงิน ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 โดยทั่วไป หนี้นอกระบบอาจไม่
ต้องมีการทาสัญญาเงินกู้ ไม่ต้องขอบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อาจเพียงแต่จดชื่อ ชื่อเล่นและเบอร์โทรศัพท์
แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้จะยึดบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไว้เพื่อข่มขู่ในกรณีผิดนัดชาระหนี้ แต่ไม่มีสัญญากู้ก็ได้
หรือหากมีสัญญาเงินกู้ก็จะมิใช่สัญญาแบบปกติ แต่ทั้งนี้ เงินกู้นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดทั้งสิ้น

(2) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
2.1 มิติทางสังคมของหนี้นอกระบบ
ทุนนิยมและบริโภคนิยม ในกระแสสังคมปัจจุบันที่วัฒนธรรมบริโภคนิยมและทุนนิยมถาโถมเข้าหา
อย่างไร้แรงต้าน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนและครัวเรือนอย่างมาก แนวคิดสองประการนี้โดยเฉพาะแนวคิดทุน
นิยมแบบเสรีเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สาธารณะในระดับประเทศ (David Harvey, 2005) ตลอดจนหนี้สิน
ทั้งในและนอกระบบในระดับครัวเรือน
แนวคิดทุนนิยมถูกพั ฒนาขึ้นในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18-20 ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เหตุการณ์ที่ถูก
นามาอธิบายแนวคิดทุนนิยมนั้นมีอยู่จานวนมาก เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรมและลัทธิจักรวรรดินิยมของยุโรปของ
นักคิด เช่น อดัม สมิท ริคาร์โด มาร์กซ์และเวเบอร์ หรือต่อมาในกรณีภาวะตกต่าครั้งยิ่งใหญ่ หรือ The Great
Depression ของเคนส์และเรื่องสงครามเย็น ของ ฮาเย็ค และฟรีดแมน นักทฤษฎีเหล่านี้นิยามว่า ทุนนิยม คือ
ระบบที่ให้คุณค่ากับการที่ราคาถูกตัดสินในตลาดเสรี หรือการค้าที่เป็นผลมาจากการตกลงด้วยความสมัครใจของผู้
ซื้อและผู้ขาย ความคิดเชิงตลาด จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินและสัญญาที่
ชัดเจนและบังคับได้ตามกฎหมาย แนวคิดเหล่านี้โดยทั่วไปจะพยายามอธิบายว่า ทาไมทุนนิยมจึงมีแนวโน้มที่จะ
สร้างการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ มากกว่าในระบบอื่นๆ ที่รัฐบาลเข้ามามี บทบาทจัดการในระดับ ที่สูงกว่า
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มีหลายทฤษฎีเน้นว่าสิทธิการถือครองส่วนบุคคลของทุนคือแก่นของระบบทุนนิยม ในขณะที่บางแนวคิดเน้นให้เห็น
ถึงความสาคัญของตลาดเสรีที่เป็นกลจักรที่ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายและสะสมตัวของทุน บางแนวคิดชี้ประเด็น
เรื่องการขยายตัวของระบบการค้าระหว่างประเทศของระบบทุ นนิยม และบางแนวคิดสนใจผลของตลาดต่อ
แรงงานมนุษย์ แนวคิดเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการที่แนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจหลายๆ แนวได้ถูกทาให้เป็ นสถาบันใน
ยุโรประหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 19 ที่สาคัญเช่น สิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะสามารถทาการได้แบบ
"นิติบุคคล" (หรือบรรษัท) ในการซื้อและขายสินทรัพย์ และที่ดิน แรงงาน เงินตราได้ในตลาดเสรีและสามารถวางใจ
ได้ว่ารัฐจะสามารถบังคับให้เกิดการเคารพสิทธิทรัพย์สินส่วนบุคคลแทนที่จะต้องพึ่งการคุ้มครองแบบศักดินา
ทุนนิยม หรือ Capitalism จึงให้ความหมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่นายจ้างคือเจ้าของปัจจัยการผลิต
ที่ประกอบด้วย ที่ดิน ทุน และการประกอบการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ผลกาไรสูงสุด โดยใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด
ส่วนแรงงานมีฐานะเป็นเพียงปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง แรงงานจึงต้องพึ่งพานายจ้าง และด้วยจานวนแรงงานที่มี
อย่างมากมายจึงมักถูกกดขี่อย่างไร้มนุษยธรรม ดังนั้น ในประเทศที่ใช้ระบบทุนนิยมจึงให้ความสาคัญกับภาคธุรกิจ
เอกชนที่เข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมหภาค สามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเข้าครอบครองและ
สะสมทุนได้อย่างเสรี ทาให้เกิดกระบวนการสร้าง “กาไรสูงสุด” (นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2550) และตามมา
ด้วยความเหลื่อ มล้าในชนชั้นที่ แตกต่างกั น (เครือข่ายถมช่องว่างทางสัง คม, 2556) เช่นปัญ หาการถือครอง
ทรัพยากรที่ดิน เป็นต้น
แนวคิดบริโภคนิยมเป็นสิ่งที่เกิดควบคู่มากับระบบทุนนิยม กล่าวคือก่อนศตวรรษที่ 18 การบริโภค
(Consumption) ไม่ได้มีความหมายจากัดอยู่เฉพาะในการเมืองและเศรษฐกิจเพราะยังให้ความหมายถึง วัณโรค
ทางการแพทย์และหมายถึงการเก็บภาษีของพาณิชย์นิยม (Merchantism) แนวคิดเรื่องการบริโภคเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
นั้นเกิดมาตั้งแต่ในอดีต ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตให้คนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยได้ ในขณะ
ที่ชนชั้นล่างแม้มีเงินก็ไม่อาจบริโภคได้ตามระบบชนชั้นของทุนนิยม จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบทุนนิยมจะเติบโตจาก
ระบบการบริโภคนิยม ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของการบริโภคลงมาสู่ชนชั้นล่าง ที่เรียกว่า “การปฏิวัติการบริโภค
(Consumption Revolution)” ทาให้มีการขยายตัวของร้านค้าพาณิชย์ การขยายตัวของเครดิต และ การโฆษณา
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาของการบริโภคเสรีเพราะการขยายตัวของระบบการผลิตครั้งละมากๆ
ที่เรียกว่า Mass Production ทาให้สินค้าสามารถกระจายไปถึงทุกชนชั้น ทาให้เกิด “สังคมบริโภค” แนวคิดเรื่อง
การบริโภคจากการผลิตแบบครั้งละมากๆ ในสังคมอเมริกาที่เป็นเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) ทาให้
คนชั้นกลาง และชนชั้นล่างสามารถเข้าถึงการบริโภคสินค้าได้เท่าเทียมกันเพราะเมื่อมีการผลิตครั้งละมากๆ ก็ทาให้
ต้นทุนและราคาขายลดลงทาให้สนิ ค้าฟุ่มเฟือยกลายเป็นสินค้าธรรมดา และสินค้าความฟุ่มเฟือยได้กลายเป็นสินค้า
จาเป็น (Bob Jessop, 2002) แนวคิดเหล่านี้นาไปสู่พฤติกรรมที่สร้างการใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้และนาไปสู่ปัญหา
ความเป็นหนี้ดังนั้น พฤติกรรมบริโภคนิยม จึงเป็นการกระทาของบุคคลในการจัดหาได้มาและใช้สินค้าและบริการ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่จะบริโภค ตามความหมายของพฤติกรรมการบริโภคนิยม
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นอกจากพฤติก รรมบริโ ภคนิยมแล้ว จากการศึก ษาปัญ หาหนี้ นอกระบบในรั ฐโคโลราโด Alice
Gallmeyer และ Wade T. Roberts (2009) ได้ชี้ให้เห็นว่า มีตัวแปรทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้นอก
ระบบที่ น่า สนใจได้แก่ ลัก ษณะทางเศรษฐกิจ -สังคมของชุม ชนนั้นๆ โดยชุม ชนคนกลุ่ม น้อยที่ อยู่ในเขตยากจน
ชุมชนผู้ย้ายถิ่น ชุมชนผู้สูงอายุ และชุมชนทหารในความหมายของชุมชนของวัยเริ่มทางานที่ยังขาดประสบการณ์ใน
การจัดการทางการเงิน เป็นชุมชนที่มีความเปราะบางต่อปัญหาหนี้นอกระบบมากกว่ าชุมชนอื่นๆ
โดยสรุป ตัวแปรทางสังคมที่จาเป็นต้องให้ความสนใจในการศึกษาหนี้นอกระบบคือ พฤติกรรมและ
ทัศนคติต่อทุนนิยมและบริโภคนิยม และลักษณะทางสังคมของลูกหนี้ คือ ลักษณะอาชีพ รายได้ รวมไปถึงลักษณะ
ที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ด้วย
2.2 มิติทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้นอกระบบ
โดยทั่วไป การศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ของหนี้นอกระบบ ให้ความสาคัญกับข้อจากัดทางเศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะการเข้าไม่ถึงแหล่งทุน และแหล่งทุนอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในฐานะสาเหตุหนึ่งของหนี้นอกระบบ
การศึกษาหลายชิ้นได้ยืนยันตรงกันว่าการเข้าไม่ถึงซึ่งแหล่งทุนจากสถาบันการเงินในระบบเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
เป็นหนี้นอกระบบ (วันชัย มีชาติและคณะ, 2556; สมประวิณ และวิฑูรย์, 2549; Thaicharoen, Ariyapruchya
and Chucherd, 2004) แนวทางการปล่อยสินเชื่อที่เคร่งครัดของสถาบันการเงิน จึงส่งผลให้เกิดหนี้นอกระบบ
สาหรับแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) นั้น จากรายงานผลการสารวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556) ในปี 2556 มีแนวโน้มสินเชื่อของครัวเรือนทรงตัวตั้งแต่ต้นปีจนถึง ไตรมาส 3
และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายในช่วงเทศกาลปลายปีหากสถานการณ์ในประเทศจะยังทรงตัวอยู่ได้ โดย
ผู้ให้กู้มีความเข้มงวดในมาตรฐานสินเชื่อภาคครัวเรือนทุกประเภทมากขึ้น เพราะความกังวลเรื่องคุณภาพสินเชื่อที่
ผู้กู้อาจจะไม่สามารถชาระคืนได้ ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการอนุมัติสินเชื่อ
ของสถาบันการเงินต่างๆ และส่งผลโดยตรงกับการตัดสินใจกู้นอกระบบ
นอกจากนี้ การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) เพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้
ทั้งแบบดั้งเดิม (Traditional Methods) และแบบใหม่ (Modern Methods) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
เป็นหนี้นอกระบบของผู้ที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อดังกล่าว
De Lucia and Peters (1993) กล่าวถึงการวิเคราะห์ และการประเมินความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิม
ของผู้กู้ โดยใช้เกณฑ์ 5-C ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ
1. Character เป็นลักษณะความน่าเชื่อถือของผู้ขอกู้ซึ่งแสดงถึง “Willingness to Pay” เช่น
เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นต้น
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2. Capacity เป็นความสามารถในการจ่ายชาระภาระผูกพัน ทั้งดอกเบี้ย และเงินต้น ตามกาหนด
ที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ Ability to Pay ซึ่งมักวัดจากความสามารถในการสร้างรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายใดๆ
ว่ามี เ งินสดเพี ยงพอส าหรับ การจ่ายชาระหนี้ห รือไม่ เช่น ตาแหน่ง งานและลัก ษณะอาชีพ รายได้แหล่ง ต่างๆ
รายจ่าย การวางแผนการใช้จ่าย วัตถุประสงค์ของการกู้ เป็นต้น
3. Capital หรือ Owner’s Contribution เป็นเงินทุนที่จะบอกถึงส่วนของเจ้าของที่นามาลงทุน
เช่น หากเจ้าของลงทุนในสัดส่วนที่สูงย่อมแสดงถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจนั้น และย่อมแสดงถึงความผูกพัน และ
ความทุ่มเทให้กับธุรกิจนั้น และแสดงถึงโอกาสที่จะประสพความสาเร็จมีสูงด้ว ย ข้อมูลที่แสดงถึง Capital เช่น
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ สัดส่วนเงินออมต่อหนี้สิน พฤติกรรมการบริโภค เป็นต้น
4. Collateral เป็นหลักประกัน หรือตัวช่วยเมื่อไม่สามารถชาระหนี้ผูกพันได้ หรือ Secondary
Source of Repayment ซึ่งจะเรียกว่า หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้าประกัน มีได้หลายลักษณะ เช่น สินทรัพย์ที่มี
ตัวตน (Tangible Assets) สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) บุคคลค้าประกัน (Personal Guarantee)
หรือ การค้าประกันโดยหน่วยงานที่สาม (Third Party Guarantee) เป็นต้น ทั้งนี้มักพิจารณาจากสัดส่วนเงินกู้ต่อ
มูลค่ารวมของหลักประกัน
5. Conditions เป็นเงื่อนไขต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย 1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความผันผวนของราคาน้ามัน การแข่งขันในอุตสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมือง
ทั้งในและนอกประเทศ และฯลฯ ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ และความสามารถในการจ่ายชาระคืน 2. ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ นโยบายสินเชื่อ ของสถาบัน การเงิน วงเงินสิ นเชื่ อรวมที่ มี ความเพี ยงพอในด้ านบุ คลากรที่ มี
ความสามารถในการควบคุม ติดตาม ดูแลสินเชื่อ ทั้งนี้เงื่อนไขและข้อกาหนดของเงินกู้ สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
ย่อมตามมาด้วยเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ที่เข้มงวดกว่า ตัวอย่างของเงื่อนไข เช่น ผู้กู้ร่วมคือใคร เงื่อนไขการ
ชาระคืน วัตถุประสงค์ในการกู้มีความเสี่ยงต่อการสูญหนี้เพียงใด เป็นต้น
นอกจากนี้สถาบันการเงินจะพิจารณาการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ประกอบด้วย เช่นการ
ทา Credit Rating และ Credit Scoring เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าผู้ขอกู้รายใดที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่ควรให้กู้
และต้องให้กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ย วงเงิน เท่าไหร่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เป็นต้น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาชญากรรม ตามความหมายของพจนานุก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง การ
กระทาผิดทางอาญา (อ้างใน ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2531: 3) จึงเป็นการกระทาหรืองดเว้นการกระทาอันฝ่าฝืน
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ต่อกฎหมาย ซึ่งรัฐจะลงโทษผู้กระทาความผิดตามกระบวนการยุติธรรม แต่อาชญากรรมสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทได้ห ลายเกณฑ์ เช่น แบ่งตามความชั่วร้ายของการกระทา แบ่งตามเกณฑ์ ผู้เสียหาย แบ่งตามเกณฑ์ ด้าน
พฤติกรรม และการแบ่งโดยการพิจารณาถึงปัจจัยทางสังคม แต่ปัจจุบันนิยมแบ่งประเภทอาชญากรรมเป็น 5 ประเภท
(โสภา ชปีลมันย์, 2537) ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย
อาชญากรรมพื้นฐาน
อาชญากรรมองค์กร หรืออาชญากรรมทีร่ ่วมกันกระทาผิด
อาชญากรรมคอปกขาวและ
อาชญากรรมพิเศษ

เมื่อพิจารณาความหมายและประเภทของอาชญากรรมแล้วสามารถสรุปได้ว่าหนี้นอกระบบอาจเข้า
ข่ายทั้งอาชญากรรมประเภทอาชญากรรมองค์กร และอาชญากรรมเศรษฐกิจ ดังนี้
อาชญากรรมองค์กร หรือ "Organized Crime" เป็นการกระทาผิดที่มีผู้กระทาผิดร่วมกันหลายคน
โดยส่ ว นใหญ่ มั ก จะเป็ น ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในสั ง คมด าเนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลประโยชน์ ท างการเงิ น
ซึ่งอาชญากรรมในลักษณะนี้มักมีลักษณะคือ มีการรวมตัวกันอย่างถาวร มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบ หัวหน้า
อาชญากรมักมีสถานภาพทางสังคมสูงมีการดึงข้าราชการนักการเมืองมาร่วมกลุ่ม รวมถึงการใช้ความรุนแรงในการ
ดาเนินธุรกิจ
อนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า “องค์ก ารอาชญากรรม”
หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลสามคนหรือมากกว่าที่ดารงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสาน
การดาเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทาอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหรือใน
การกระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทาง
วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
อัจฉรียา ชูตินันทน์ (2555: 43) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมองค์การว่า เป็นคณะบุคคลซึ่ง
รวมตัวกันกระทาความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน โดยมีการจัดการการบริหารอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพ
จึงทาให้การกระทาความผิดที่เป็นองค์การนี้ยากแก่การจับกุมปราบปราม
ดังนั้น อาชญากรรมองค์กร คือ กลุ่มบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปที่รวมตัวหรือประสาน การ
ดาเนินงานระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อหรือกระทาความผิดร้ายแรง
ฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และมีโครงสร้างของการดาเนินงานที่สลับ ซับซ้อนโดยมีก ารติดต่อประสานงานและ
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กิจกรรมที่สาคัญขององค์กรอาชญากรรม คือ การสนองความต้องการสินค้าและบริ การที่ผิดกฎหมาย เช่น การ
พนัน การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด ฯลฯ โดยมีลูกค้าสาคัญคือประชาชนทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
แสวงหารายได้ และการค้ากาไรที่ใช้วิธีการผูกขาดและการกระทาผิดกฎหมาย ผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทา
ความผิดกฎหมาย ซึ่งทาให้องค์กรอาชญากรรมมี อิทธิพล อานาจและเติบโตได้เช่นเดียวกับธุร กิจที่ถูกกฎหมาย
(ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2547)
โดยอาชญากรรมองค์การมี ลักษณะที่ สาคัญ 4 ประการ คือ 1) มี โครงสร้างการปกครองเป็นชั้นๆ
2) ประกอบกิจที่ผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 3) พึ่งพาตนเองตลอดไป 4) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจที่
ผิดกฎหมายนานาชนิด เพื่อหาประโยชน์ให้พวกของตน (อัณณพ ชูบารุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555: 112)
ส่วนคาว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ White Collar Crime ถูกเสนอโดย เอ็ดวิน ซัตเธอร์
แลนด์ นัก อาชญาวิท ยาชาวอเมริกั นที่มี อิ ทธิพลมากที่ สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 21 ตามความหมายนี้ “White
Collar Crime/ Economic Crime” เป็นการกระทาผิดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ ซึ่ง มี มู ล เหตุในการประกอบอาชญากรรมมาจากปัญ หาความยากจน ความโลภ และการประกอบ
อาชญากรรมเป็นอาชีพ
วีระพงษ์ บุญโญภาส (2544: 20) กล่าวถึงความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ การกระทา
ความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกาไรหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการกระทาความผิดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
สาหรับอาชญากรรมทางธุรกิจนั้น ณรงค์ อัลภาชน์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การกระท า
ความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์ นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงแล้ว ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศด้วย
คณิน บุญสุวรรณ (2529: 3) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจไว้ว่า คือ การกระทาใดๆ
ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง หรือบ่อนทาลายเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าการกระทานั้นผู้กระทามีเจตนา
หรือไม่ มี เจตนาผิดกฎหมาย หรือ ไม่ ผิดกฎหมาย มี ก ฎหมายห้าม หรือไม่มี ก ฎหมายห้ามก็ ตาม ประเภทของ
อาชญากรรมทางธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า การลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด การลักลอบ
ขายสินค้าหนีภาษี การคอร์รัปชั่น เป็นต้น
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ความผิดเกี่ยวกับการเงินและ
ธนาคาร และ 2. ความผิดเกี่ยวกับการค้าและการพาณิชย์
นอกจากนี้ อาชญากรรมทางการเงิน หรือการระดมเงินนอกระบบนั้น วีระพงษ์ บุญโญภาส (2544:
201-203) กล่าวว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ อย่างหนึ่งที่ ก่ อให้เ กิ ดความเสียหายและผลกระทบที่ มี ต่อ

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

17

การเมืองเศรษฐกิจการเงินและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในประเทศไทยการระดมเงินนอกระบบได้เกิดขึ้นมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น การกู้ยืมเงิน เล่นแชร์ จานอง จานา ขายฝาก ดังได้ปรากฏหลักฐานว่ามีคดีมาสู่ศาลตั้งแต่ปี
ร.ศ. 121 และได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน การประกอบการดั งกล่าวในสมัยก่อนๆ นั้นยังมิได้มีการหลอกลวง
ฉ้อโกงกัน ต่อมาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป การระดมเงินนอกระบบได้พัฒนาจนมีลักษณะเป็น
การหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ท าให้เ กิดผลกระทบต่างๆ คือ เป็นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเงินของ
ประเทศ กระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ กระทบต่อประชาชนทั่วไปและส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และเสถียรภาพของรัฐบาล
2.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนิติกรรมหรือสัญญา
นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ มักเกี่ยวข้องในด้านสัญญาเงินกู้ของหนี้ในระบบ
และการกระทานิติกรรมอาพรางสาหรับหนี้นอกระบบ เพราะหนี้ในทางกฎหมาย คือ ความผูกพันระหว่างบุคคล
สองฝ่าย โดยฝ่ายเจ้าหนี้มีความชอบธรรมในการบังคับให้ฝ่ายลูกหนี้ทาตาม นอกจากนั้นความผูกพันทางกฎหมาย
เกิดจากมูลเหตุแห่งหนี้หลายประการ เช่น
- นิติกรรม เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายและสมั ครใจระหว่างบุคคลเพื่อก่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในสิทธิ ขณะที่สัญญา เป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่แสดงเจตนาตรงกันเพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในนิติสัมพันธ์
- นิติเหตุ เป็นสาเหตุแห่งหนี้ ได้แก่ ละเมิด ลาภมิควรได้และการจัดการงานนอกสั่ง
ดังนั้นหนี้นอกระบบจึง ถือ เป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล ซึ่งโดยส่วนมากแล้วความ
ผูกพันของหนี้นอกระบบจะเกิดจากนิติกรรมสัญญา
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใน 4 มาตรา คือ มาตราที่ 653 ถึงมาตราที่ 656 โดยมี
สาระสาคัญคือ หลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงิน1 หลักเกณฑ์ในการชาระหนี้เงินกู้2 ดอกเบี้ย3 และการตกลงรับของแทน
เงินกู้4

1

มาตรา 653 วรรคหนึ่ง "การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลง
ลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่"
2
มาตรา 653 วรรคสอง “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนาสืบการ ใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือ ชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้ เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงใน
เอกสารนั้นแล้ว”
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2) พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
มาตรา 3 บุคคลใด
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือ
(ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกาหนดข้อความ
อันไม่จริงในเรื่องจานวนเงินกู้หรืออื่นๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ
(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกาหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งกาไรอื่นเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือ
โดยวิธีเพิกถอนหนี้หรืออื่นๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม
ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 4 บุคคลใดโดยรู้อยู่แล้ว ได้มา แม้จะได้เปล่าซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องจากบุคคลอื่นอันผิด
บัญ ญัติที่ กล่าวไว้ในมาตราก่ อน และใช้สิทธินั้นหรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่ง สิท ธินั้น ท่ านว่าบุคคลนั้นมี
ความผิดต้องระวางโทษดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น
สาหรับเรื่องดอกเบี้ยนั้น กรณีที่เป็นข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654
และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มีดังนี้
1. การเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ15 ต่อปีเป็นโมฆะใช้บังคับสาหรับการกู้ยืมเงินเท่านั้น แต่ไม่ใช้
บังคับในเรื่องการเล่นแชร์เปียหวย การขายฝาก การเช่าซื้อ การซื้อขายลดเช็ค การยืมใช้สิ้นเปลืองอื่นๆ

3

มาตรา 654 "ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากาหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบ
ห้าต่อปี"
มาตรา 655 “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชาระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างชาระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญากู้ยืมจะ ตก
ลงกันให้เ อาดอกเบี้ ยนั้นทบเข้ ากับ ต้นเงิ น แล้วให้คิดดอกเบี้ย ในจานวนเงินที่ ทบเข้ากั นนั้นก็ ได้แ ต่การตกลงเช่ นนั้นต้ องท าเป็ น
หนังสือ
ส่วนประเพณีการค้าขายที่คานวณดอกทบต้นในบัญชีเดินสะพัด ก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นทานองเช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ใน
บังคับแห่ง บทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่”
4
มาตรา 656 “ถ้าทาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจานวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้ คิดเป็น
หนี้เงิน ค้างชาระโดยจานวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สิน นั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
ถ้าทาสัญญากู้ยืมเงินกันและผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชาระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อัน
ระงับไป เพราะการชาระเช่นนั้นท่านให้คิดเป็นจานวนเท่ากับราคาท้องตลาด แห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่
ส่งมอบความตกลงกันอย่างใดๆ ขัดกับข้อความดั่งกล่าวมานี้ท่านว่าเป็นโมฆะ”
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2. การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้มีพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2523 กาหนดไว้พิเศษ เป็นการยกเว้นมาตรา 654 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ ยเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 จึงมีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15 ต่อปีได้
3) พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ตราขึ้นจากที่มาตรา 654
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติมิให้เก็บดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีเป็นกฎหมายที่บังคับใช้มานาน
แล้ว ตราขึ้น เพื่ อ ให้ อ านาจแก่ ท างราชการในการก าหนดดอกเบี้ ยให้สู ง กว่า ร้อยละ 15 ได้ (หมายเหตุ ท้ า ย
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523, 2525) ดัง นั้นจึงมี ก ารบัญ ญัติให้ส ามารถคิด
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดังกล่าวได้ ทั้งนี้จะจากัดเฉพาะในส่วนการให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน5เท่านั้น
ตัวอย่างคาพิพากษาคดีของการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
คาพิพากษาฎีกาที่ 4372/2545
การที่โจทก์นาเงินดอกเบี้ยจานวน 60,000 บาท ที่จาเลยค้างชาระซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่คิดในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน อัน
เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 654 ไปรวมเข้า
กับต้ นเงิน 300,000 บาท ที่กู้ยืมนั้น แสดงว่าโจทก์ และจาเลยมี เจตนาที่จะแบ่ง แยกการกู้ เงิ นออกเป็นสองส่วน คือจานวน
300,000 บาท และ 60,000 บาท เฉพาะนิติ กรรมกู้ ยื มส่วนที่ เป็ นดอกเบี้ ย 60,000 บาท เท่ านั้ นที่ ตกเป็ นโมฆะ ส่ วนนิ ติ
กรรมการกู้ยืมในส่วนจานวน 300,000 บาท ยังคงสมบูรณ์อยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 173 หนี้กู้ยืมระหว่างโจทก์จาเลยในส่วนนี้จึง
เป็นหนี้ที่สมบูรณ์ จาเลยจดทะเบียนจานองที่ดิ นเป็น ประกันหนี้ เงินกู้ในวงเงิน 360,000 บาท สัญญาจานองดังกล่าวจึงมีผ ล
บังคับได้ตามจานวนหนี้ประธานที่สมบูรณ์คือจานวน 300,000 บาท เมื่อโจทก์บอกกล่าวบังคับจานองแล้วโจทก์ก็ย่อมมีสิทธิ
บังคับจานองในหนี้ส่วนนี้ได้

ประมวลรัษฎากร มาตรา 91 วรรค 2 วงเล็บ 5 ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคาร
พาณิชย์ เช่น ให้กู้ยืมเงิน มีรายได้จากดอกเบี้ย ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ขอจดทะเบียนธุรกิจเฉพาะ ถ้าไม่จดทะเบียนถือว่าผิด
2. ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3 บวกกับภาษีบารุงท้องถิ่นอีก ร้อยละ 0.3 รวมเป็น
ร้อยละ 3.3
3. กรมสรรพากรจะตรวจสอบย้อนหลัง 10 ปี หากเจ้าหนี้ไม่เคยยื่นแบบเสียภาษีว่าเคยมีรายได้
จากดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าหนี้ก็จะมีความผิดที่แจ้งฐานภาษีเงินได้ผิดไปจากความเป็นจริง ต้องเรียกชาระเงินเพิ่มอีก
หนึ่งเท่า ค่าปรับอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน จนกว่าจะชาระเสร็จ ค่าปรับต้องย้อนหลังไป 10 ปี (120 เดือน)
5

ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และสถาบัน
การเงินอื่นที่รัฐมนตรีกาหนดโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ในปัจจุบัน ได้มีแนวคิดในการร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรมขึ้นมาเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อลูกหนี้หรือผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความราคาญ
ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยรวมเป็น
จานวนมาก เท่าที่ผ่านมาการติดตามทวงถามหนี้จะใช้วิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วาจาและภาษาที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การคุกคามโดยใช้กาลังหรือทาให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้ข้อมูลเท็ จเพื่อให้
ลูกหนี้และผู้อื่นเข้าใจผิด นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ติดตามทวงถามหนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรฐานในการติดตามทวงถาม
หนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ลูกหนี้หรือผู้บริโภค และบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวข้องโดยรวม เพราะแม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2550) ให้สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่
ไม่ ใช่ ส ถาบั นการเงิน และผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ นเชื่อ ส่วนบุ คคลภายใต้ ก ารก ากั บ ที่ มิ ใช่ ส ถาบั นการเงินทุ ก แห่ ง
ดาเนินการ แต่เนื่องจากไม่ได้มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ครอบคลุมถึงการกากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ หรือการรับจ้าง หรือรับมอบอานาจจากนิติบุคคลผู้ให้สนิ เชื่อซึ่งสถาบันการเงินบางแห่งได้
มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งอยู่นอกเหนือระเบียบข้อบังคับกฎหมายธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ไว้เป็นการเฉพาะและไม่มีหน่วยงานใดกากับ
ดูแลโดยตรง โดยล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบัน ได้พิจารณาและรับหลักการร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยกาหนดร่าง พ.ร.บ. ฉบับบนี้มีสาระสาคัญ คือ ความหมายของ ผู้ถูกถามหนี้ ลูกหนี้
ผู้ให้สินเชื่อและกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของกฎกระทรวง กาหนดให้มีคณะกรรมการกากับการทวงหนี้พร้อมกาหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนทั้งโทษ
ทางอาญาและโทษทางปกครอง

2. การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาประเด็น “หนี้นอกระบบ” ในสังคมไทยครั้งนี้ แบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นประเด็น
ต่างๆ ประกอบด้วย สถานการณ์หนี้นอกระบบในสังคมไทย สาเหตุและปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของผูเ้ ป็นหนี้นอกระบบ และแนวทาง มาตรการการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบและสร้าง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบดังนี้

(1) สถานการณ์หนี้ในประเทศไทย
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แม้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจจะมีการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนที่ดีขึ้นก็ตาม แต่ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยตลอด จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของส านัก งานสถิติแห่ง ชาติ (2555) พบว่าในระหว่างปี 2543-2554 ครัวเรือนมี ระดับ รายได้และมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่มีรายได้เฉลี่ย 12,150 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2543 เพิ่ม
เป็น 23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554 ซึ่งหมายถึงอานาจการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสูง
ตามไปด้วยจากที่มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 9,848 บาทต่อเดือน ในปี 2543 เพิ่มเป็น 17,403 บาทต่อ
เดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554
รูปแบบหนี้ในสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบโดยหนี้ใน
ระบบ คือหนี้ที่มีการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรต่างๆ และอยู่ภายใต้กากับของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ในขณะที่หนี้
นอกระบบ คือ หนี้ที่มีการกู้ยืมนอกเหนือจากสถาบันการเงินข้างต้น และไม่อยู่ในกากับของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยแหล่งเงินกู้นอกระบบนั้นประกอบด้วย นายทุน ญาติพี่
น้อง เพื่อนร่วมงานและแหล่งเงินกู้อื่นๆ โดยนายทุนจะเป็นแหล่งเงินกู้นอกระบบที่ใหญ่ที่สุด (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน, อ้างแล้ว ; เอแบคโพลล์, 2556; นนทวรรณ สิทธิกรโสมนัส, 2554; สานักวิจัยเศรษฐกิจและ
ประเมินผล บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด, 2552)

ภาพที่ 2.1 แสดงรายได้/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนทั้งสิ้น หนี้สินเฉลี่ยเฉพาะครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้
และ สัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนทีเ่ ป็นหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือน ปี 2543 - 2554
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ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ 2555.
ในด้านหนี้สินภาคครัวเรือนไทย ซึ่งมี การแพร่กระจายไปในทุกกลุ่มครัวเรือนในทุก ภาคทั่วประเทศนั้น
ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน เช่น การเปิดการค้าเสรี นโยบายรถ
คันแรก บ้านหลังแรกของรัฐบาล การปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชน ครัวเรือน หรือสิ นเชื่อเอกชนในรูปของบัตร
เครดิตมากขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงิน ล้วนส่งผลให้ภาคครัวเรือนประสบกับปัญหาหนี้สินที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเคยที่มีปริมาณหนี้สินเฉลี่ย 68,405 บาทต่อครัวเรือนในปี 2543 เพิ่มเป็น 134,900 บาท
ต่อครัวเรือนในปี 2554 และเมื่อพิจารณาหนี้สินเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ พบว่าในปี 2554 ครัวเรือนที่มีหนี้สินมี
หนี้สินเฉลี่ย 241,760 บาทต่อครัวเรือน โดยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร มีหนี้สินเฉลี่ยมากกว่า
400,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40.0 ของหนี้สิน นาไปซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และที่ดิน ในขณะที่ จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีหนี้สินไม่เกิน 200,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40 นาไปใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนครัวเรือนในภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนใหญ่นาไปใช้
เพื่อการเกษตรและทาธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดรายได้ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) เมื่อพิจารณาสัดส่วนของหนี้สิน
ครัวเรือนต่อรายได้ประชาชาติตั้งแต่ปี 2555-2556 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า หนี้สินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ
เมื่อพิจารณาจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 44 ได้เพิ่มเป็นร้อยละ 78 ในปี 2555 ซึ่งยืนยันถึงปัญหาหนี้ใน
สังคมไทยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 2.2 แสดงสัดส่วนหนีส้ ินภาคครัวเรือนต่อจีดพี ี
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2555) สารวจเมื่อเดือนมีนาคม 2555
เทียบกับปี 2554 พบว่า หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 หรือประมาณ 168,517 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และเกือบ
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ครึ่งเป็นหนี้นอกระบบซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.8 เป็นร้อยละ 46.4 ส่วนหนี้สินโดยรวมของเกษตรกรไทย
ในปัจจุบัน พบว่าเกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ในการลงทะเบียนคนจนของรัฐเมื่อปี 2547 มี
ประชากรมาลงทะเบียนกว่า 9 ล้านคน แม้ในจานวนนั้นประสบปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะหนี้จากกองทุน
หมู่บ้าน (ผู้จัดการ, 2547) ซึ่งสนับสนุนข้อมูลสัดส่วนของของประชาชนที่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบในปัจจุบันคิด
เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และยังพบอีกว่าประชาชน 1 ใน 10 คนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใดๆ
ได้เลย (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, 2555) และจากการสารวจของเอแบคโพลล์ (2556 อ้างใน อสมท,
2556) ในปี 2556 นี้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นหนี้นอกระบบมากกว่าร้อยละ 606 ข้อมูลต่างๆ ข้างต้นทาให้เห็นว่า
ปัญหาหนี้ในครัวเรือน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นยังไม่รวมถึงปัญหาที่จะเกิด
ตามมาจากการเป็นหนี้นอกระบบ เช่น การมีพฤติกรรมการทวงหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหนี้ หรือนายหน้า
ปัญหาครอบครัวอันเนื่องมาจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ที่จะกลายเป็นปัญหาสังคม หรือเกิดอาชญากรรมได้

ภาพที่ 2.3 แสดงการโฆษณาชวนเชื่อให้กเู้ งินนอกระบบอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือนในตู้โทรศัพท์
สาธารณะ

(2) สาเหตุและปัญหาของหนี้นอกระบบ

6

โครงการภาระหนี้สินของประชาชน กรณี ศึกษา หั วหน้ าครัวเรือนที่มีอายุ 25-60 ปี ที่อาศัย อยู่ใ นเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี จานวนทั้งสิ้น 1,205 ตัวอย่าง ดาเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556
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เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้แล้ว พบว่าสัดส่วนของหนี้ต่อรายได้ครัวเรือนนั้นไม่สมดุลกัน
ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ในที่สุดและจะกลายเป็นหนี้สะสม นโยบายรัฐในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาเพื่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจและประชานิยม คือ รถคันแรกและบ้านหลังแรก ได้กระตุ้นให้หนี้ครัวเรือนขยายตัว และคาด
ว่าทาให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 หรือประมาณ 2 เท่าของการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนใน 10 ปีที่
ผ่านมา แต่เนื่องจากประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดีในปี 2555 ที่ผ่านมาราวร้อยละ 5.5 ทาให้หนี้
ดังกล่าวไม่สามารถชาระหนี้ลงได้มากนัก แต่ในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจหลายครั้งทาให้คาดว่าอาจจะมีการเติบ โตของเศรษฐกิ จเพียงร้อยละ 3
(เดลินิวส์, 2556) โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปีที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาวะหนี้สินและความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือน
สาเหตุการเป็ นหนี้นอกระบบนั้นประกอบด้วย (ไผทชิต เอกจริยกร, 2554; วันชัย มี ชาติ, 2556;
ศูนย์วิจัยและพั ฒนาเศรษฐกิ จชุมชน, 2555; เอแบคโพลล์, อ้างแล้ว; พักตร์พริ้ง สิงห์คา, 2554; สานักวิจัย
เศรษฐกิจและประเมินผล บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด ,2552)
1. ไม่สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ เช่น คุณสมบัติของผู้กู้ไม่ครบถ้วนซึ่งรวมถึงการมีรายได้น้อย
และไม่แน่นอน (สมประวิณ และ วิฑูรย์, 2549; Thaicharoen, Ariyapruchya and Chucherd, 2004) ความ
ยุ่งยากของเอกสาร ระยะเวลาในการกู้ยืมยาวนาน ติดบัญชีในเครดิตบูโร 7 วงเงินกู้ในระบบเต็มไม่สามารถกู้เพิ่มได้
อีก เป็นต้น เหล่านี้ ทาให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในระบบได้
2. ความต้องการใช้เงินเร่งด่วน หรือความจาเป็นฉุกเฉินส่วนบุคคล หรือในครัวเรือน
3. จานวนเงินที่ตอ้ งการมีปริมาณไม่มากไม่คุ้มค่าหากต้องดาเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบ

7

ติดเครดิตบูโร หมายถึง มีประวัติในการเบี้ยวหนี้กับสถาบันการเงินอื่น เช่น ค่าเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าผ่อนบ้าน หรือ
บัตรเครดิต บัตรเงินด่วน จึงมีความเสี่ยงที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้
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4. การเข้าถึงง่ายกว่าสาหรับชุมชนห่างไกล หรือในชนบท (ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์, 2549)
ลักษณะสาคัญของหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย
1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบมีอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนดที่ร้อยละ 15 ต่อปี เพราะอัตรา
ดอกเบี้ย เงิ นกู้ น อกระบบที่ ใ ห้ กู้ นั้น มี ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 5-20 ต่ อเดื อ น หรื อมากกว่า (วัน ชั ย มี ช าติ, อ้ างแล้ ว ;
ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์, 2549; โฆสิต อู่อรุณ, 2550)
ตัวอย่างที่พบในอินเตอร์เน็ต
เงินกู้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ต่อเดือน ผ่อนชาระเป็นรายเดือน ให้ได้ไม่จากัดวงเงิน ไม่ต้องมีคนค้า ติดแบล็คลิสต์
ติดเครดิตบูโร ไม่มีปัญหา เรามีทางออกให้ กู้ได้ทุกอาชีพไม่จากัด พนักงาน ลูกจ้าง ทั้งประจาและไม่ประจา หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ทั้งที่มีทะเบียนการค้าและไม่มีทะเบียนการค้า สามารถขอใช้บริการ และขอคาปรึ กษากับทางเราได้
ดอกเบี้ยคิดตามวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ หากท่านจาเป็นต้องการใช้เงิน อย่าเพิ่งท้อใจ เราให้คาตอบกับคุณได้ รับรองกู้ได้
แน่นอน ทางเราสามารถทาให้คุณกู้ผ่านได้ทุกราย ทุกกรณี อยู่ที่ไหนก็สามารถกู้ได้ ต้องการเงินสดด่วน รับเงินภายใน 1 วัน
โทรติดต่อเรามาเลยที่ 087-1074454***เอกสารที่ต้องใช้ *** 1. สาเนาบัตรประชาชน 2. สาเนาทะเบียนบ้าน 3. สลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน(ถ้ามี) 4.ทะเบียนการค้า (ถ้ามี) ทาสัญญาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง.....อนุมัติเร็ว
ได้เงินเต็ม 100% ติดต่อได้ที 087-107xxx หรือ moneycashxx@xxx.com ปล่อยจริง ไม่หลอกลวง ไม่ทวงหนี้โหด ไม่
หมกเม็ด ปล่อยสูงสุดถึง 800000 (แปดแสนบาทต่อคน) (ทางเราไม่รับนักศึกษา )

2. ไม่มีการค้าประกัน หลักฐานการกู้ยืมมักเป็นนิติกรรมอาพราง (ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์, 2549.)
เช่น ในการศึกษาหลายกรณีมีการให้ลงลายมือชื่อในสัญญาเปล่า ที่ไม่มีการกรอกข้อความ และเมื่อมีการผิดนัด
ชาระก็จะมีการกรอกข้อความใหม่ลงไปและนาไปฟ้องร้องในชั้นศาลและหลายกรณีนาอสังหาริม ทรัพย์ เช่น ที่ดิน
ไปฝากทาสัญญาซื้อขายทิ้งไว้
3. พบได้ง่าย ในทุกที่ และไม่มีวันหยุดเช่นสถาบันการเงินอื่นๆ (ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์, 2549)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นแบบรูจ้ ัก คุ้นเคย ใกล้ชิด หรือมีตัวกลางที่เชื่อมโยง
ไปยั ง อี ก ฝ่ า ยได้ และมี ค วามไว้ เ นื้ อ เชื้ อ ใจได้ ใ นกรณีข องคนรู้ จั ก แต่ จ ะมี ความสั ม พั น ธ์ ผิ วเผิ น ในลั ก ษณะที่
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามในกรณีเจ้าหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กลุ่มแก๊ง
หมวกกันน็อค
5. ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก สามารถกู้ได้รวดเร็ว ง่าย และไม่มีรูปแบบแน่นอนในการกู้ยืม อาจเป็น
เพียงการให้กู้ยืมโดยวาจา ไม่มีหนังสือสัญญาเงินกู้ หรือ มีสัญญาเงินกู้เปล่า หรือ เป็นการจานองทรัพย์สิน
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6. เป็นหนี้สินที่มักเกิดจากการใช้สอยในครัวเรือน (นนทวรรณ สิทธิกรโสมนัส, 2554) และการ
ประกอบอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกร (เอแบคโพลล์, 2556; คนิจ แก่นจันทร์, 2547)
7. มีความยืดหยุ่นในการชาระหนี้มากกว่าสถาบันการเงินปกติ ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองเป็น
กรณีๆ ไป
8. อาจมีพฤติกรรมการติดตามทวงหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
2556) ซึ่งมีพฤติกรรมดังนี้
 ใช้ผู้มีอิทธิพล กลุ่มหรือแก๊งอันธพาลนอกกฎหมาย หรือบุคคลที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ใช้ชื่อเล่น ชื่อปลอม หรือผู้มีประวัติอาชญากรรม ติดตามทวงหนี้กดดันให้ลูกหนี้หวาดกลัว จนไม่สามารถ
ทามาหากินได้ตามปกติ
 การทวงหนี้ในที่ ส าธารณะหรือต่อหน้าผู้อื่นในลัก ษณะประจานหรือทวงกั บ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ญาติ ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
 การทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ กรรโชก หรือใช้อาวุธ เช่น ยิงปืนขึ้นฟ้า ปาระเบิดหน้าบ้านเพื่อ
ข่มขู่ให้เกิดความเกรงกลัว
 จ้างทีมงานทวงหนี้เป็นเยาวชนว่างงานไม่เรียนหนังสือ หรือเป็นบุคคลติดยาเสพติด ใช้
จักรยานยนต์หรือพาหนะอื่นติดตามก่อกวน ให้เกิดความหวาดกลัว
 โทรศัพท์ทวงหนี้ในเวลาดึก เช้ามืด หรือโทรทั้งวัน ใช้ถ้อยคาหยาบคาย คุกคาม ด่าทอ
 เจ้าหนี้นอกระบบที่พฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรม ในการติดตามทวงหนี้กับลูกหนี้
จะแสดงอ านาจด้วยการข่ม ขู่ห วังผลให้ลูกหนี้รายอื่นหวาดกลัว มี การใช้ก าลังประทุ ษร้ายลูก หนี้ห รือ
ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ยอมชาระหนี้ เช่น ฆ่า ทรมาน ทาร้ายร่างกาย เพื่อข่มขู่ให้ลูกหนี้อื่นเกิดความหวาดกลัว
 บังคับชาระหนี้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีล ธรรมอันดี เช่น บังคับให้ลูก หนี้หรือ
บุคคลในครอบครัวร่วมหลับนอน หรือให้ลูกหนี้ชดใช้หนี้ด้วยอวัยวะแทน เช่น ให้ลูกหนี้สละไตเปลี่ยนถ่าย
ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยฝ่ายเจ้าหนี้แทนการชาระหนี้ หรือบังคับให้กระทาผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด
หรือไปประกอบอาชญากรรมอื่น
 แอบอ้างทหารหรือตารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนแต่งกายเลียนแบบเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เช่น แต่งชุดทหาร ตารวจ หรือบางครั้งใช้จ้างวานเจ้าหน้าที่รัฐ (พวกประพฤตินอกรีต) ติดตามทวงหนี้
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 ประจานให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการเปิดเผยความลับ หรือขู่จะนาเรื่องส่วนตัวมา
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความอับอายให้กับลูกหนี้
 หลอกลวงลูกหนี้โดยอ้างข้อความอันเป็นเท็จ หรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนจัดทาเอกสารเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร เช่น หมายศาล หมายจับ
คาฟ้องคาพิพากษา หมายบังคับคดี หรือสัญญากู้ปลอมใช้ในการติดตามทวงหนี้เพื่อให้ลูกหนี้หลงเชื่อและ
หวาดกลัว
 เจ้าหนี้หลอกลวงให้ลูกหนี้ทาสัญญาลงวันที่ย้อนหลังไปทาสัญญาประนีประนอมยอมใน
ศาลจนศาลพิพากษาตามยอม เจ้าหนี้จึงมอบเงินกู้ให้ลูกหนี้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในคาพิพากษา เมื่อลูกหนี้ไม่
ชาระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะนาคาพิพากษามาบังคับคดีลูกหนี้และผู้ค้าประกัน เป็นเหตุให้ลูกหนี้ถูกบังคับคดีหรือ
ยึดอายัดทรัพย์สิน
 การดาเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบกระทาได้ยาก เพราะขัดหลักฐานในการพิสจู น์ความผิด
เนื่องจากมี พ ฤติก รรมปกปิด อ าพราง วางแผนเอารัดเอาเปรียบมี ก ารจัดพยานหลัก ฐานไว้ฟ้องร้อ ง
ดาเนินคดีกับลูกหนี้ ตลอดจนใช้ จ้างวาน ให้ผู้อื่นกระทาผิดรวมทั้งลูกหนี้จะหวาดกลัวไม่กล้าแจ้งความร้อง
ทุกข์
 เมื่อมีก ารแจ้งความร้องทุ กข์ ตารวจและเจ้าหน้าที่ดาเนินการ บางกรณีเ มื่ อเห็นข้อมู ล
หลักฐานที่เจ้าหน้าที่นามาแสดง จะรีบเชื่อว่าเจ้าหนี้เป็นฝ่ายถูก จึงไม่ให้การช่วยเหลือหรือไม่เห็นในทุกข์
ร้อนของลูกหนี้ เป็นการสร้างความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้ลูกหนี้เพิ่มยิ่งขึ้น

(3) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในปัญหาหนี้นอกระบบนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องจากการ
ไม่สามารถผ่อนชาระหนี้ได้ การทวงหนี้ในระบบและนอกระบบ มีความแตกต่างกันเนื่องจากการทวงหนี้ในระบบ
ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการติดตามทวงถามหนี้ (3 สิงหาคม 2551) คือ เวลา
ความถี่ในการติดต่อเพื่อติดตามทวงถามหนี้ ต้องมีการแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้ การทวง
หนี้ต้องทวงหนี้กับลูกหนี้เท่านั้น ไม่ปลอมแปลง บิดเบือน ข่มขู่ คุกคาม ต้องรักษาความลับไม่ประจานลูกหนี้ รับ
เงินต้องออกใบเสร็จ และถ้าผิดนัดและทวงไม่ได้ผล จะใช้วิธีบังคับขู่เข็ญไม่ได้ ต้องไปใช้บริการศาลยุติธรรม ซึ่งต้อง
ใช้เวลามากพอสมควร และลูกหนี้ก็ยังมีโอกาสในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่เรียกว่า “โครงการสมานฉันท์ ”
แต่ก ารทวงหนี้นอกระบบมั กใช้ความรุนแรง ข่ม ขู่ รวมไปถึง การทาร้ายร่างกาย (บางกอกทูเ ดย์, 2553,2556 ;
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สยามรัฐ, 2553; ไทยรัฐ, 2556; เอแบคโพลล์, 2556) เป็นต้น ซึ่งมีบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้โดยมี พฤติกรรมข่มขู่
กระจายตัวทั่วประเทศ 825 ราย (คมชัดลึก, 2556) กรณีปัญหาที่พบจากการเป็นหนี้นอกระบบ เช่น
แก๊งหมวกกันน็อคและการข่มขู่ แก๊งหมวกกันน็อคเป็นขบวนการปล่อยกู้นอกระบบ ที่เข้าถึงพื้นที่ให้กู้เงิน
สดโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน แต่เรียกเก็บดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยคิดร้อยละ 3 ต่อวัน หรือ ร้อยละ 1,095
บาทต่อปี หรือมากถึง ร้อยละ 60 ต่อเดือน (ผู้จัดการออนไลน์, 2556; ไทยรัฐ, 2556) ซึ่งตามกฎหมายให้คิดได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ต่อปี บางรายลูกหนี้ต้องส่งดอกเบี้ยเป็นรายวันไปเรื่อยๆ จนกว่า จะมีเงินต้นมาชาระซึ่งเรียกกันว่า
“ดอกลอย” เมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วอาจมากกว่าจานวนเงินต้นที่กู้มาถึง 10 เท่า หากลูกหนี้ผิดนัดกลุ่มขบวนการนี้จะ
ไม่ใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องคดี แต่มีพฤติการณ์ใช้อานาจอิทธิพลข่มขู่ทาร้ายร่างกาย ยึดเอาทรัพย์สิน
บางรายถูกข่มขู่จนต้องหลบหนีออกนอกพื้นที่ บางรายต้องฆ่าตัวตาย รูปแบบนี้มีการขยายตัวไปเกือบทุกพื้นที่ของ
ประเทศ

ภาพที่ 2.4 แสดงภาพเงินด่วนที่พบได้ตามที่สาธารณะ
ธุ ร กิ จ เงิ น ด่ ว น (ณั ฐ วุ ฒิ วิ ท ยศั ก ดิ์ พั น ธ์ , 2549) หรื อ การกู้ น อกระบบในพื้ น ที่ ใ จกลางเมื อ งนี้ จะ
ประกอบด้วย การโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลเข้ามาใช้บริการกู้ยืมเงิน โดยมีการปิดประกาศตามที่
สาธารณะต่างๆ เช่น เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ป้ายรถโดยสารประจาทาง และพบตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ รวมทั้งในอินเตอร์เน็ต คุณสมบัติสาคัญของผู้กู้ จะต้องมีบัตรเครดิต หรือบัตรผ่อนสินค้าของบริษัท
ต่างๆ แบ่งออกเป็น
1. เงินสดทันใจ คือการให้บริการถอนเงินสดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในบัตรชนิดต่างๆของเจ้าของบัตร
โดยการให้เจ้าของบัตรไปรูดซื้อสินค้าในวงเงินที่ต้องการ นายหน้าจะรับสินค้าดังกล่าวไปและมอบเงินให้เจ้าของ
บัตรโดยหักค่าบริการไว้ร้อยละ10-15 ดังนั้น เจ้าของบัตรจะได้เงินคืนมาไม่เต็มมูลค่าสินค้าที่รูดไป
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2. เปลี่ยนบัตรเป็นเงินสด โดยนายหน้าจะรับรูดสินค้าที่ไม่ได้รับไปจริง โดยมักเป็นร้านทองรูปพรรณ โดย
มีค่าบริการร้อยละ 10-15 ต่อการรูด
3. ทาบัตรผ่อนสินค้า เช่น บัตรอิออน บัตรเฟิร์สช้อยส์ ในกรณีที่บัตรเครดิตเต็มวงเงิน จะรูดเงินจากบัตร
เครดิตรเดิม ในยอดที่ต่ามาก เพื่ อนาไปเป็นหลักฐานในการทาบัตรกับ ผู้ให้บ ริการสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร ( Nonbank) จาพวกบัตรผ่อนสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งนายหน้าจะรู้จักร้านค้าที่มีบริการร่วมกับบัตรผ่อนสินค้าดังกล่าว
และนาไปรูดผ่อนสินค้าเช่นเดียวกับเงินสดทันใจ หรือในกรณีการทาบัตรโดยใช้เงินสดของเจ้าหนี้ไปทาบัตรเครดิต
หลายๆ ใบเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินสดที่จะสามารถรูดได้ แต่จะมีค่าบริการประมาณ ร้อยละ 30 ของวงเงินที่ต้องการใช้

สัญญาที่มีพฤติกรรมอาพราง หรือนิติกรรมที่มีลักษณะอาพราง (วันชัย มีชาติ, 2555) เช่น การลงนามใน
สัญญาเปล่า หรือสัญญาที่จานวนเงินกูใ้ นสัญญามียอดสูงกว่ายอดกู้ยืมจริง การแก้ไขสัญญาเงินกู้ และการทาสัญญา
เงินกู้ย้อนหลัง เป็นต้น
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นอกจากนี้ยังพบลักษณะของการกู้ยืมที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเงิน เช่น การซื้อเงินผ่อนรายวัน รายสัปดาห์ เพื่อ
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่คานวณดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นแบบสาเร็จให้ลูกค้าผ่อนชาระที่มีดอกเบี้ยอัตราสูง
(ไทยรัฐ, 2556) หรือการฝากขายสินทรัพย์บังหน้าการกู้ยืมเงิน (วันชัย มีชาติ ,อ้างแล้ว; ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2554) และมีวัยรุ่นที่ใช้มือถือและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็น
หลักประกันการกู้หนี้นอกระบบเพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

31

(4) มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข้อง สามารถจ าแนกมาตรการในการแก้ ไขปัญ หาหนี้นอกระบบ
ออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. การแก้ไขในระดับกฎหมาย เน้นไปที่การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเชิงโครงสร้าง (วันชัย มีชาติ, อ้าง
แล้ว; อนุรักษ์ นิยมเวช, 2552; คณะเศรษฐศาสตร์, 2555; ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์, 2554; สานักกฎหมาย สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง, 2554; ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์, 2549; นภา ศรีนวล และคณะ, 2555; ประสิทธิ์ ผาสุข, 2550;
อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ, 2554; นนทวรรณ สิทธิกรโสมนัส, 2554; สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด, 2552) เช่น ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาผิดในปัญหาหนี้
นอกระบบ การออกมาตรการทางกฎหมายดูแลการเก็บดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย การออกมาตรการเพื่อให้เกิดการ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบมากขึ้น สร้างมาตรการให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบการให้บริการสินเชื่อในระบบเพื่อ
ลดปัญหาดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราปกติ ปราบปรามผู้ให้บริการเงินกู้ นอกระบบที่ผิดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดและจริงจัง และการดาเนินโครงการแก้ปัญหาจากภาครัฐที่จริงจังและต่อเนื่อง
2. การแก้ไขระดับชุมชนและครัวเรือน เน้นมาตรการเชิงการป้องกันมากกว่าเชิงรุก (พักตร์พริ้ง สิงห์คา ,
2554; สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554; คณะเศรษฐศาสตร์, 2555; นภา ศรีนวลและคณะ, 2555; อรรถพล
อรรถวรเดช และคณะ, 2554; นนทวรรณ สิท ธิก รโสมนัส , 2554) เช่น การปรับ เปลี่ยนแนวคิดการใช้จ่าย
สนับสนุนให้เกิดการออมในครัวเรือน สร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ให้ความรู้เรื่องหนี้นอกระบบแก่
ประชาชน สนับสนุนให้เกิดกองทุนในระดับหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น

(5) โครงการของรัฐเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ที่ ผ่านมามี โ ครงการที่ ชัดเจนและเกี่ ยวข้ องโดยตรงคือ โครงการแก้ไ ขปั ญ หาหนี้สิ นภาคประชาชน
(หนี้นอกระบบ) พ.ศ. 2552-2554. โดยกองบริหารหนี้สนิ ภาคประชาชน ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ โดยมีหลักการสืบ
เนื่องมาจากรัฐบาลภายใต้การนาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยน้อม
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ได้แก่

3. นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
3.5.2 ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน เพื่อนาไปสู่การลดหนี้หรือยืดเวลาชาระหนี้
หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือพักชาระดอกเบี้ย
4. นโยบายเศรษฐกิจ
4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
4.2.1.10 แก้ไขปัญหาหนี้สิน ฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่ง
ดาเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ

รักษาที่ดินทากินให้แก่เกษตรกร
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ศูนย์อานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน
หลักในการอานวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) โดยมอบหมายภารกิจให้ธนาคารของรัฐ
ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยให้ ธกส. และธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนหนี้นอก
ระบบ รวมถึงการปรับทัศนคติในการดารงชีวิตของผู้ขึ้นทะเบียน
วัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วย
1. เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ
2. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ของประชาชนให้ลดลง
3. เพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือจากการลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยมาออมเงินและเพื่อใช้จ่ายในส่วนที่
จาเป็น
4. เพื่ อฟื้ นฟู และพัฒ นาอาชีพ ของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถสร้างรายได้ที่ มั่นคงให้แก่
ประชาชน มีการดารงชีพและประกอบอาชีพภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและกระตุ้นประชาชนให้มีการออมเงินเพื่อรักษาวินัยทางการเงินอันเป็นรากฐานที่สาคัญของ
ครอบครัวและประเทศชาติ
ในการดาเนินการนั้น มีกระบวนการแก้ไขหนี้นอกระบบดังแผนผังต่อไปนี้
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ในการดาเนินการของโครงการได้มีการแบ่งการทางานในการคัดกรองหนี้นอกระบบออกเป็นกลุ่ม โดยให้
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเข้ามาทาหน้าที่ดูแลดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงการคัดแยกข้อมูลลูกหนี้นอกระบบของธนาคารผู้รบั ผิดชอบ
การคัดแยกข้อมูลลูกหนี้นอกระบบ
1. ลูกหนี้ภาคเกษตรกรรม

ธนาคารผู้รับผิดชอบ
ธ.ก.ส.

2. ลูกหนี้นอกภาคเกษตรกรรมเว้นแต่

ธ.ออมสิน

2.1 ลูกหนี้มีหนี้ในระบบของ ธ.ออมสิน ธอส. ธพว. ธอท. ธ.กรุงไทย
ให้ธนาคารแต่ละแห่งเป็นผูร้ ับผิดชอบ (หากลูกหนีม้ ีหนีม้ ากกว่า 1 แห่ง
ให้ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้มากทีส่ ุดเป็นผูร้ ับผิดชอบ)

ธ.ออมสิน
ธอส. ธพว.
ธอท. ธ.กรุงไทย

2.2 ลูกหนี้นอกระบบที่มอี าชีพค้าขาย และมีสาเหตุหนีน้ อกระบบ
เพื่อการลงทุนซึง่ อยู่ในเขตอาเภอเมือง หรือในเขตกรุงเทพมหานคร

ธพว.

2.3 ลูกหนี้นอกระบบประกอบอาชีพรับราชการ หรือเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

ธ.กรุงไทย

2.4 ลูกหนี้นอกระบบที่มหี นี้บัตรเครดิตและมีที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ใน 9
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

ธอท.

หลักเกณฑ์การให้สนิ เชื่อตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ
1. เป็นหนี้นอกระบบที่มีเงินต้นคงค้างไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และเป็นหนีท้ ี่เกิดก่อนวันที่ 19
พฤศจิกายน 2552 รวมทั้งเป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตและจาเป็น
2. ขึ้นทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนด (วันที่ 1-30 ธันวาคม 2552)
3. ต้องผ่านการเจรจาหนี้ของคณะเจรจาหนี้
4. วงเงินให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย
5. อัตราดอกเบี้ย
5.1 อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปีใน 3 ปีแรก

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม
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5.2 ธนาคารออมสินใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาการกู้ 8 ปี
6. ระยะเวลาการผ่อนชาระไม่น้อยกว่า 8 ปี เว้นแต่ผู้กู้สมัครใจที่จะทาสัญญากู้นอ้ ยกว่า 8 ปี
7. ผู้กู้สามารถชาระหนี้ก่อนกาหนดได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8. หลักประกัน
- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้ผู้ค้าประกัน 1 คน
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ใช้ผู้ค้าประกัน 2 คน
ทั้งนี้ ผู้ค้าประกันต้องมีรายได้รวมไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้
กรณีของ ธ.ก.ส. ที่เป็นเกษตรกรค้าประกัน
- วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้ผู้ค้าประกัน 2 คน
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท ให้ใช้หนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมไม่น้อยกว่า 5 คน
กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. เป็นลูกหนี้นอกระบบที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ไม่เกิน 200,000 บาท
4. เป็นหนีท้ ี่เกิดก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552
5. เป็นหนีท้ ี่เกิดจากเหตุสุจริตและจาเป็น
6. มีเอกสารประกอบการเป็นหนี้
ผลการดาเนินการที่ ผ่านมาพบว่ามี ผู้เ ข้าร่วมโครงการแก้ ไขปัญ หาหนี้นอกระบบรอบแรกจนถึง วันที่
30 ธันวาคม 2552 มีผู้ลงทะเบียนจานวน 990,588 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 104,974.13 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพฯ
67,362 ราย มูลหนี้ 6,254.70 ล้านบาท และภูมิภาค 923,226 ราย มูลหนี้ 98,719.43 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ
100,000 บาท (สานักข่าวไทย, 2552) และเมื่อสิ้นสุดโครงการสรุปข้อมูลผลการเจรจาทั้งหมดในโครงการมีดังนี้

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนลูกหนี้และมูลค่าหนี้
จานวนลูกหนี้ (คน)
จานวนลูกหนี้ทั้งหมด
กรณีเจรจาสาเร็จ
- ประสงค์เข้าธนาคาร
กู้ได้
กู้ไม่ได้
- ไม่ประสงค์เข้าธนาคาร
กรณีเจรจาไม่สาเร็จ
กรณียุติเรื่อง
คงเหลือ

2,320,273
578,622
563,045
417,877
141,632
12,851
139,296
466,950
0

มูลหนี้(บาท)
246,178,705,634.99
65,948,351,603.18
64,962,853,264.22
43,772,230,254.00
13,224,337,472.28
984,865,338.96
14,474,190,355.08
45,841,954,570.17
-3,030,077,222.90

ที่มา: โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กรมบัญชีกลาง
http://debtdb.cgd.go.th/DebtExt/report/DEBTEXTMAP01.jsp
สรุปการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบนั้นสามารถสรุปออกเป็น 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยครั้งนี้คือ
1) สาเหตุและสถานการณ์การเป็นหนี้
2) ผลกระทบจากการเป็นหนี้
3) การเข้าถึงความเป็นธรรม และ
4) แนวทางการแก้ไข
ดังตารางสรุปต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.3 สรุปการทบทวนเอกสาร
สาเหตุการเป็นหนี้ /สถานการณ์

ผลกระทบ

การเข้าถึงความเป็นธรรม

แนวทางการแก้ไข

ปัญหาและสาเหตุของหนีน้ อกระบบ
หนี้นอกระบบในสังคมไทย
(ไผทชิต เอกจริยกร, 2553)

- จานวนเงินกู้น้อย
- ไม่มีเครดิตไปกู้เงินกับสถาบันการเงิน
- ขั้นตอนการกู้สถาบันการเงินยุ่งยาก
และต้องตรวจสอบ

- ยากจนได้รับความ
เดือดร้อน/ ใช้หนี้ดอกและเงิน
ต้นไม่ได้

-กฎหมาย การกู้เงิน มาตรา
653 (ป.แพ่งและพาณิชย์) 4
มาตรา

- ลงทะเบียนคนจน 2552 ศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหา
หนี้ภาคประชาชน

-พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2523

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

-พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475
การศึกษาปัจจัยที่ทาให้ประชาชน
ตัดสินใจกู้หนี้นอกระบบและหรือใน
ระบบ (พักตร์พริ้ง สิงห์คา, 2554)

- เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันการเงินใน
ระบบเพราะขาดคุณสมบัติ
- สามารถพึ่งพิงได้ยามเดือดร้อนและ
จาเป็น
- เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เงื่อนไขไม่
ยุ่งยาก
- ไม่ต้องการหลักประกัน
- เงินกู้จากรัฐไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: ศึกษากรณี - การกระทาผิด (ปล่อยกู้เกินอัตรา)
หนี้นอกระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ มีความซับซ้อนมากขึ้น
สถาบันการเงินภายใต้ พ.ร.บ. ห้ามเรียก

- เกิดความเสียหาย และถือ
เป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ

-

- การแก้ไข พ.ร.บ.ฯ
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สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

สาเหตุการเป็นหนี้ /สถานการณ์
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ผลกระทบ

- การบังคับใช้กฎหมายมีอุปสรรคอย่าง โดยเฉพาะการก่อหนี้สูญใน
มาก เช่น การหลีกเลี่ยง พ.ร.บ. การใช้
ระบบสถาบันการเงิน
ถ้อยคาอื่น และไม่ทาให้เกิดการเกรงกลัว
ต่อ กฎหมาย เพราะอัตราโทษต่า

มูลเหตุการณ์เป็นหนี้นอกระบบของ
เกษตรกรอาเภอปลาปาก
จ.นครพนม

- รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จากไม่มี
อาชีพเสริม ขาดแหล่งเงินทุน รายได้ต่า
ไม่ต่อเนื่อง รายจ่ายทั้งในและนอกภาค
เกษตรสูง

(นภา ศรีนวลและคณะ, 2555)

-

- เพิ่มแหล่งเงินกู้ในระบบ
- สร้างตลาดพืชผลในการ
รับผลผลิตของเกษตรกร
- สร้างกระบวนการจัดการ
ในชุมชน (ให้เข้มแข็ง)

- ไม่มีที่ดิน หรือมีน้อยไม่พอทากิน ไม่
อุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน้า ราคาผลผลิต
ต่า และอื่นๆ ทาให้ต้องกู้ยืม

- ลดต้นทุนการผลิต

- เหตุฉุกเฉิน
การสร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิติ
สาหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของ
ครัวเรือนและการสร้างดัชนีชี้เตือนเพื่อ
นาไปสู่การกาหนดนโยบายการจัดการ
และป้องกันหนี้นอกระบบตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (คณะเศรษฐศาสตร์
ม. เชียงใหม่, 2555)

- กว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างนอก
ภาคเกษตร ซึ่งมีความผันผวนทางด้าน
รายได้ค่อนข้างมาก
- ค่าเฉลี่ยของรายได้ของครัวเรือนมีค่า
ต่ากว่ารายจ่าย
- วัตถุประสงค์หลักในการกู้ยืมเงินเพื่อ
นามาใช้จ่ายในครัวเรือนมากที่สุด

ปัญหาหนี้สินนอกระบบภาคประชาชน: เกิดจากความต้องการทางด้านปัจจัยสี่

แนวทางการแก้ไข

-

-

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

เก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
(ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ์, 2549)

การเข้าถึงความเป็นธรรม

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

การศึกษา

สาเหตุการเป็นหนี้ /สถานการณ์

ผลกระทบ
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การเข้าถึงความเป็นธรรม

แนวทางการแก้ไข

ครัวเรือนนอกภาคเกษตร
ประสบภาวะข้อจากัดการ
เข้าถึงเงินทุนสูงกว่าครัวเรือน
ในภาคเกษตร เพราะรัฐ
สนับสนุนครัวเรือนเกษตรกร
รายย่อย แต่ไม่ได้สนใจ
แก้ปัญหาครัวเรือนนอกภาค
เกษตร

- บังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง

-. ออกกฎหมายปราบปราม
การปล่อยเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย

-โครงการแก้ปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน แก้ปัญหาได้
จริง แต่การบริหารขาด
ความชัดเจนในการ
ดาเนินการ ไม่ต่อเนื่อง

ศึกษากรณีประชาชนในเขต อาเภอพนัส เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว
นิคม จังหวัดชลบุรี
เกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
(ผาสุก ประสิทธิ, 2550)
เกิดจากความต้องการทางด้านสังคม เช่น
ผ่อนรถ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น
เล่นการพนัน ถูกโกง ถูกหลอก

โครงการส ารวจความคิ ด เห็ น และ การขาดหลักทรัพย์ค้าประกัน
ทัศนคติท างสังคมรายไตรมาสเรื่องเงิ น หลักประกันไม่เพียงพอสาหรับเงินกู้
ด่วน: ที่ พึ่งหรือหลุ มพรางของคนร้อน สาเหตุการกู้เงินด่วน
เงิน
- ได้เงินเร็ว สะดวก รวดเร็ว

ผลเชิงบวก
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ

- จัดระเบียบเงินกู้
- ส่งเสริมให้มีโรงรับจานา

- ปฎิรูปกฎหมายเกี่ยวกับ
การกระทาผิดเกี่ยวกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบ
ยุทธศาสตร์แก้ไข เร่งด่วน
และระยะยาว

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อจากัดการเข้าถึ งเงินทุนและหนี้นอก ภาวะข้อจากัดในทางการเงินมากขึ้น
ภาระดอกเบี้ยสูง
ระบบของครัวเรือนไทย
เนื่องมาจากครัวเรือนใช้หนี้นอกระบบใน การลงทุนได้รบั ความผันผวน
การจับจ่ายใช้สอยมากกว่าสนับสนุนการ
(นนทวรรณ สิทธิกรโสมนัส, 2554)
ลงทุน

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

สาเหตุการเป็นหนี้ /สถานการณ์

(ส านั ก วิ จั ย เศรษฐกิ จ และประเมิ น ผล - ไม่ต้องใช้หลักประกัน
บริ ษั ท เอ็ ก เซลเลนท์ บิ ส เนส แมเนจ - แหล่งเงินกู้หาง่าย
เมนท์ จากัด, 2552)
- รู้จักผู้ให้กู้

40

ผลกระทบ
ผลเชิงลบ
- คิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
- เจ้าหนี้นอกระบบใช้วิธีการ
ทวงหนี้ที่รุนแรง
- ลูกหนี้เกิดความเครียด/หนี
หนี้/ฆ่าตัวตาย

การเข้าถึงความเป็นธรรม

แนวทางการแก้ไข

สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและ
เมือง

(ธกส.) (รายละเอียดใน
โครงการ)

- ควบคุมโฆษณาบริการเงิน
ด่วน
- ควบคุมการปล่อยสินเชื่อ
และทวงหนี้ของสถาบัน
การเงินในระบบ

การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการกากับดูแลแก้ไขปัญหา
เจ้าหนี้นอกระบบ (สานักกฎหมาย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2554)

- ความยากจนและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้
ในระบบสถาบันการเงิน (ก็ไม่ได้)
- เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจที่รายได้ไม่
พอเพียงกับรายจ่าย
- นิสัยฟุ่มเฟือย
- สภาพสังคมเปลี่ยนไปนิยมวัตถุมากขึ้น
- แนวโน้มของปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ
เพิ่มมากขึ้น
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

- ปัญหาสังคมและอาญา
กรรม จากภาระดอกเบี้ยสูง

- ประชาชนเข้าไม่ถึง
โครงการรัฐอย่างแท้จริง

-การให้ข้อมูลภาคประชาชน
ในต่างประเทศพยายามใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
จัดตั้งกลุ่มทางการเงิน เช่น
self-help group เช่นใน
ฟิลิปปินส์ อินเดีย
บังกลาเทศ
-รัฐต้องยอมรับการมีอยู่ของ
เจ้าหนี้นอกระบบ และสร้าง
ระบบให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ฐานะกลไกทางการเงิน

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธ

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
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การศึกษา

สาเหตุการเป็นหนี้ /สถานการณ์

ผลกระทบ

การเข้าถึงความเป็นธรรม

กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
คณะปฎิวัติ ฉบับที่ 58 เรื่องสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกากับ (กีดกันเจ้าหนี้
นอกระบบเข้าสู่ในระบบไม่ได้และเป็น
เจ้าหนี้นอกระบบต่อไป)

ระดับรากหญ้า
(ให้ความสาคัญ) รวมทั้ง
กฎหมายต้องเปิดช่องให้
ธุรกิจเข้าสู่ระบบอย่าง
ถูกต้อง (ลดดอกลงให้
เหมาะสม)

- ข้อจากัดของสถาบันการเงินภาครัฐไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้
อย่างพอเพียง เปลี่ยนแปลงได้ง่ายตาม
นโยบายรัฐ

-มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือภาครัฐความ
ดาเนินการไม่บ่อยจนเกินไป
(เท่าที่จาเป็น)

- การทวงถามใช้ความรุนแรง ข่มขู่
คุกคาม ประจานให้เกิดความอับอาย

- สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มี
หลักประกันจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร

- สร้างสินัยทางการเงิน

- กระทบความเป็นอยู่ของ
บุคคลเช่น ดอกเบี้ยสูง การ
ทวงหนี้รุนแรง

-กฎหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็น
ธรรม

-ผู้เสียหายไม่ให้ความ
ร่วมมือ

- มีนิติกรรมอาพรางด้วยการใช้สัญญา
อื่นแทน
การลด/ปลดหนี้เกษตรกรโดยไม่เสีย
วินัยการเงิน

- ธกส.มีบทบาทในการดูแลมากขึ้น

- ความพยายามรวบรวม
หลักฐาน

-เจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม
...

...

...

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการให้กู้ยืมนอกระบบ
(วัชรพงษ์ อินสกุล, มปป.)

แนวทางการแก้ไข

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สาเหตุการเป็นหนี้ /สถานการณ์
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ผลกระทบ

การเข้าถึงความเป็นธรรม

แนวทางการแก้ไข

-

-

-

(อัครเวช โชตินฤมล, 2546)

ผลกระทบของปัญหาหนี้นอกระบบ
หนี้นอกระบบ ภาวะหนี้ สินเรื้อรัง และ
การเจริญเติบ โตภาคเกษตรกรรมไทย:
ส ม ม ติ ฐ า น จ า ก ก ร ณี พิ เ ศ ษ ข อ ง
แบบจาลอง AK (ปรั ช ญา ปิ่ นมณี ,
2548)

สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้นอก
ระบบ ภาวะหนี้สินเรื้อรัง และการ
เจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม
ถ้าไมมีหนี้นอกระบบ ภาระหนี้สินเรื้อรัง
ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของภาค
เกษตรกรรม
ถ้ามีหนี้นอกระบบ-เศรษฐกิจการเกษตรจะ
เติบโตช้ากว่าและอัตราการเติบโตจะลดลง

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม
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3. กรอบการศึกษา
มิติทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

สาเหตุ

ทัศนคติของการเป็นหนี้

รูปแบบการเป็นหนี้

ในระบบ

นอกระบบ (เงิน / ไม่ใช่เงิน)

ไม่ผ่าน
ผ่าน

ชาระได้

การกู้เงินนอกระบบ
แบบต่างๆ

ชาระไม่ได้

ชาระได้

ชาระไม่ได้

ความรุนแรง
)ปัญหา(

มาตรการป้องกันและการแก้ไข

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
สถานการณ์หนีน้ อกระบบ สาเหตุ เงื่อนไขและผลกระทบของหนี้นอกระบบ
ความนา
เนื้อหาในบทนี้ เป็นการนาเสนอผลการศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอก
ระบบของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง ผลกระทบด้านต่างๆ จากการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชน
โดยประมวลผลจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในภาคสนาม ประกอบกับการ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดการเก็บข้อมูล
พื้นที่
กทม.
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ตะวันตก
ตะวันออก
ภาคใต้

กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สระบุรี
ราชบุรี
ชลบุรี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ภาคเหนือ
พิษณุโลก
เชียงราย
ภาค
ยโสธร
ตะวันออกเฉียง มหาสารคาม
เหนือ
หนองคาย
รวม

ข้อมูลเชิงปริมาณ(จานวนแบบสารวจ)
เขตเมือง
401
252
198
113
200
159
260
199
174
162
180
279
2,577

เขตชนบท
0
153
221
290
200
248
137
201
227
241
237
136
2,291

รวม
401
405
419
403
400
407
397
400
401
403
417
415
4,868

การนาเสนอผลการศึกษาในบทนี้ แบ่งหัวข้อการนาเสนอผลการศึกษาดังนี้
1.
2.
3.
4.

สถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบ
ปัจจัยสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
ผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ
สรุปแนวโน้มและผลกระทบของการเป็นหนี้นอกระบบ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สัมภาษณ์
15 คน
2 คน
6 คน
8 คน
6 คน
7 คน
5 คน
9 คน
2 คน
8 คน
8 คน
6 คน
82 คน

สนทนากลุ่ม
3 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
20 ครั้ง

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1. สถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบ
จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2554 ทั่วราชอาณาจักร พบว่า จาก
ครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 20 ล้านครัวเรือน มีครัวเรือนร้อยละ 55.8 มีหนี้สิน โดยมีจานวนหนี้สินเฉลี่ย
134,900 บาทต่อครัวเรือน จานวนเงินที่เป็นหนี้ในระบบเฉลี่ยสูงกว่าหนี้นอกระบบถึง 30 เท่า (130,930 บาท
และ 3,790 บาทต่อครัวเรือนตามลาดับ) หนี้สินร้อยละ 73.8 เป็นหนี้สินเพื่อใช้ในครัวเรือน หนี้สินร้อยละ
37.8 เป็นหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 34.0 เป็นหนี้สินเพื่อการซื้อบ้านและที่ดิน โดยครัวเรือนที่มี
หนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.5) เป็นหนี้ในระบบอย่างเดียว และร้อยละ 6.4 เป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ
ส่วนครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 6.1 สาหรับหนี้สินนอกระบบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.5)
เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน รองลงมาเป็นหนี้เพื่อใช้ซื้อบ้านและที่ดิน และใช้ทาธุรกิจในสัดส่วน
ใกล้เ คียงกันคือ ร้ อยละ 19.8 และ 19.0 ตามลาดับ ในขณะที่เ ป็นหนี้เพื่อการเกษตรมีเ พียงร้อยละ 13.2
เท่านั้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555)
สาหรับผลการเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ อาจจะแตกต่างออกไป โดยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ลูกหนี้นอกระบบ ลูกหนี้ร้อยละ 48.4 เป็นลูกหนี้ที่มีทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ และลูกหนี้ส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 51.5) เป็นลูกหนี้ที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียว ดังแสดงได้ในตาราง 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงสถานการณ์หนี้ของกลุ่มตัวอย่างรายจังหวัด
ภาค
กทม.
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สระบุรี
ราชบุรี
ชลบุรี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
พิษณุโลก
เชียงราย
ยโสธร
มหาสารคาม
หนองคาย

ภาพรวม
ที่มา: ประมวลผลจากการศึกษา

หนีน้ อกระบบ
282 (70.3)
381 (94.1)
199 (47.5)
139 (34.5)
200 (50.0)
248 (60.9)
122 (30.7)
177 (44.2)
114 (28.4)
171 (42.4)
134 (32.1)
326 (78.6)
2493 (51.2)

สถานการณ์หนี้ (จานวน/ร้อยละ)
หนีใ้ นระบบและนอกระบบ
119 (29.7)
24 (5.9)
220 (52.5)
264 (65.5)
200 (50.0)
159 (39.1)
275 (69.3)
223 (55.8)
287 (71.6)
232 (57.6)
283 (67.9)
89 (21.4)
2375 (48.8)

รวม
401 (100.0)
405 (100.0)
419 (100.0)
403 (100.0)
400 (100.0)
407 (100.0)
397 (100.0)
400 (100.0)
401 (100.0)
403 (100.0)
417 (100.0)
415 (100.0)
4868 (100.0)

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อมูลข้างต้น มีนัยที่แสดงว่า ปัญหาหนี้นอกระบบมิได้แยกขาดจากหนี้ในระบบเสียทีเดียว หากแต่มี
ความเชื่อมโยงกับปัญหาหนี้ในระบบอย่างมาก และเมื่อพิจารณารายพื้นที่ จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เจ้าหนี้นอกระบบอย่างเดียวที่มากทีส่ ุด คือกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี (ร้อยละ 94.1) อันดับรองลงมาเป็น
หนองคาย (ร้อยละ 78.6) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.6) มีทั้งหนี้ในระบบ
และนอกระบบรวมกัน
แผนภาพ 3.1 แสดงสถานการณ์หนี้ของกลุ่มตัวอย่างรายจังหวัด (ร้อยละ)
ภาพรวม
หนองคาย
มหาสารคาม
ยโสธร
เชียงราย
พิษณุโลก
สงขลา

นครศรี ธรรมราช
ชลบุรี
ราชบุรี
สระบุรี
ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
0

10

20

30

40

หนี ้นอกระบบ

50

60

70

80

90

100

หนี ้ในระบบและนอกระบบ

ที่มา: ประมวลจากการศึกษา

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างพื้นที่ในเขตเมือง (เขตเทศบาล) กับพื้นที่เขตชนบท
(นอกเขตเทศบาล) พบว่า มีความแตกต่างที่น่าสนใจคือ กลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ชนบท เป็นลูกหนี้ที่มีทั้งเงินกู้
ในระบบและนอกระบบ (ร้อยละ 57.5) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเมือง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตชนบทสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ในระบบได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเมือง โดยเฉพาะแหล่งเงินกู้ที่
สนับสนุนอาชีพเกษตรกร (ธกส.) และเงินกองทุนในชุมชน (ดูแผนภาพ 3.2)
แผนภาพ 3.2 ความแตกต่างเป็นหนี้ในระบบและนอกระบบ ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล
รวมทั้งหมด

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม
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อย่างไรก็ดี เมื่อกพิษาจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบและนอกระบบ พบว่า กลุ่มมี
ที่มา: ประมวลจากการศึ

ค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบเท่ากับ 300,145.46 บาท และค่าเฉลี่ยมูลหนี้นอกระบบเท่ากับ 55,793.16 บาท โดย
ค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบสูงกว่ามูลหนี้นอกระบบถึง 5.38 เท่า
โดยเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า มูลหนี้ในระบบแตกต่าง
กันเล็กน้อย โดยค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบในเขตเทศบาล เท่ากับ 349,914.9 บาท ขณะที่ค่าเฉลี่ยในพื้นที่นอก
เขตเทศบาลเท่ากับ 260,178.6 บาท ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของมูล หนี้นอกระบบเท่ากับ 55,793.16 บาท โดย
ค่าเฉลี่ยของมูลหนี้นอกเขตเทศบาลเท่ากับ 63,593.71 บาท ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในเขตเทศบาล เท่ากับ
48,852.93 บาท ที่ เ ป็นเช่นนี้ ก็ เ พราะการปล่อยกู้ นอกระบบส่วนใหญ่ เป็นการปล่อยกู้ จ านวนน้อย ใน
ระยะเวลาสั้น รอบละ 24 วัน (กรณีเก็บดอกรายวัน) รอบละ 100 วัน (กรณีกู้ทอง) มีเพียงกรณีเงินกู้ดอกลอย
เท่านั้น ที่ไม่กาหนดระยะเวลา แต่จานวนเงินที่ปล่อยกู้ก็ไม่มากนัก
ตาราง 3.3 เปรียบเทียบมูลหนี้ในระบบ-นอกระบบ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
มูลหนี้ในระบบ

ไม่เกิน 5,000 บาท

ในเขต
เทศบาล
1.1%

นอกเขต
เทศบาล
1.3%

5,001-10,000 บาท

6.9%

10,001-20,000 บาท

มูลหนี้นอกระบบ

1.2%

ในเขต
เทศบาล
17.9%

นอกเขต
เทศบาล
18.6%

18.2%

6.1%

6.4%

21.7%

16.6%

19.3%

12.3%

14.0%

13.2%

18.6%

20.5%

19.5%

20,001-30,000 บาท

8.4%

9.3%

8.9%

11.3%

10.7%

11.0%

30,001-40,000 บาท

4.4%

2.4%

3.3%

5.6%

4.5%

5.1%

40,001-50,000 บาท

10.1%

10.0%

10.1%

8.5%

10.0%

9.2%

50,001-100,000 บาท

14.0%

15.5%

14.8%

9.7%

8.9%

9.3%

100,001 ขึ้นไป

42.5%

41.2%

41.8%

6.7%

10.2%

8.3%

จานวนเงินที่เป็นหนี้

ภาพรวม

ภาพรวม
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มูลหนี้ในระบบ

มูลหนี้นอกระบบ

จานวนเงินที่เป็นหนี้

ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

ภาพรวม

รวม

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

จานวนตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย

1058
34,9914.9

1317
26,0178.6

2375
30,0145.5

2577
48,852.93

2291
63,593.71

4868
55,793.16

ค่าต่าที่สุด

130
2,700
500
500
10,000,000 5,780,000 10,000,000 7,000,000

200

130

10,000,000

10,000,000

ค่าสูงที่สุด

ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

ภาพรวม

ที่มา: ประมวลจากการศึกษา

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประเภทเจ้าหนี้ในระบบ พบว่า ในภาพรวม ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ร้อยละ 30.9) กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนของรัฐ (ร้อยละ 27.0) ธนาคาร
ของรัฐ (ร้อยละ 24.5) และไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินแบบอื่น (ร้อยละ 20.2) ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ตั วอย่างในเขตและนอกเขตเทศบาล ก็ พบว่า เจ้าหนี้ในระบบของลูกหนี้ในเขต
เทศบาล 3 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารของรัฐ ไฟแนนซ์/สถาบันการเงินแบบอื่น และธกส. ตามลาดับ ในขณะที่
เจ้าหนี้ของลูกหนี้นอกเขตเทศบาล 3 อันดับแรกเป็น ธกส. กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนของรัฐ และธนาคารของรัฐ
ตามลาดับ (รายละเอียดดูในตาราง 3.4 ประเภทเจ้าหนี้ในระบบ) ลักษณะที่แตกต่างกันของเจ้าหนี้ในระบบ
ชี้ให้เห็นถึง ความสามารถที่แตกต่างกันในการเข้าถึงแหล่งทุนระหว่างกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่เมืองและชนบท
ในขณะเดียวกัน ยังชี้ให้เ ห็นว่า การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนอื่นๆ ของรัฐ อาจไม่ครอบคลุม
ลูกหนี้ในเขตเมืองเท่าใดนัก
ตารางที่ 3.4 ประเภทเจ้าหนี้ในระบบ
ประเภทเจ้าหนีใ้ นระบบ
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารของรัฐ
ธกส.
ไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินแบบอื่น
สหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
108
42
(10.2)
(3.2)
318
263
(30.1)
(20.0)
235
500
(22.2)
(38.0)
268
211
(25.3)
(16.0)
87
89
(8.2)
(6.8)
50
87

รวมทั้งหมด
150
(6.3)
581
(24.5)
735
(30.9)
479
(20.2)
176
(7.4)
137
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ประเภทเจ้าหนีใ้ นระบบ
กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนอื่นๆของรัฐ
อื่นๆ (เช่น กยศ พอช. บัตรเครดิต ฯ)
รวม

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
(4.7)
(6.6)
203
439
(19.2)
(33.3)
1
4
(0.1)
(0.3)
1058
1317
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รวมทั้งหมด
(5.8)
642
(27.0)
5
(0.2)
2375

ที่มา: ประมวลจากการศึกษา

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่า ลูกหนี้นอกระบบที่มีปัญหารุนแรง ได้แก่ มีมูลหนี้
มูลค่าสูง มีการกู้วนหลายยอด มักจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการแหล่งเงินกู้ในระบบได้ ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะกู้ในระบบจนวงเงินเต็ม ผิดนัดชาระหนี้จนเสียเครดิต แม้แต่ในระดับชุมชน ลูกหนี้กลุ่มนี้ก็ไม่สามารถ
เข้าไปกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนอื่นๆ ของรัฐได้ ด้วยเหตุผลเดียวกัน นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งยังเป็น
เพราะพฤติกรรมส่วนตัวของลูกหนี้ที่ทาให้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้าน ญาติมิตร จึงไม่มีใครยอมเป็นผู้
ค้าประกันเงินกู้ให้
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแหล่งเงินกู้ในกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน/กองทุนอื่นๆ ของรัฐ เช่น กองทุนหมู่บ้าน
(1 ล้านบาท) กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ จัดตั้ง ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลต่างๆ พบว่า
กองทุ นส่วนใหญ่ป ระสบปัญหาลูกหนี้ไม่ส ามารถชาระหนี้ได้เต็มจานวน ชาระได้เฉพาะส่วนที่เ ป็นดอกเบี้ย
เท่านั้น และในกรณีที่เลวร้ายที่สดุ คือ ลูกหนี้หนีหนี้ทั้งจานวน ดังนั้น กองทุนประเภทนี้จงึ ประสบปัญหาขาดทุน
หมุนเวียนมาให้ลูกหนี้กู้ยืมเพิ่มเติม กองทุนส่วนใหญ่ประสบความล้มเหลว นอกจากสถาบันการเงินชุมชนบาง
แห่งที่มีความเข้มแข็ง และมีวินัยการเงินอย่างมาก เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์และกองทุนสวัสดิการภาค
ประชาชน (สงขลา) หรือกองทุนที่มีเงินหมุนเวียนเพิ่มเติม อย่างธนาคารหมู่บ้านที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ซึ่งได้รับทุนเพิ่มจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง หรือสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร (สถช.ยส) ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในการปล่อยกู้ให้คนในชุมชนในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี (ยโสธร)
สาหรับประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ พบว่า ในภาพรวม เจ้าหนี้ 3 อันดับแรกของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ญาติ (ร้อยละ 24.8) คนรู้จัก (ร้อยละ 20.2) และแก๊ งหมวกกันน็อค (ร้อยละ 14.1) ตามลาดับ แต่เมื่อแยก
พิจารณาระหว่างกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกเขตเทศบาล
มีเจ้าหนี้เป็นญาติ คนรู้จัก และในทุนในพื้นที่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล ข้อมูลเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า
เครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการในเขตพื้นที่ชนบท ดูจะมีบทบาทในการเป็นตาข่ายรองรับทางสังคม
(Social safety net) ได้มากกว่าความสัมพันธ์ในเขตเมือง ทั้งนี้ น่าสนใจว่า นายทุนที่มาจากนอกพื้นที่เป็น
เจ้าหนี้มากกว่านายทุนในพื้นที่เล็กน้อย อีกประเด็นที่น่าพิจารณาคือ บทบาทของแก๊งหมวกกันน็อ ค แม้ว่าใน
ภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 3 (ร้อยละ 14.1) แต่เมื่อพิจารณาแยกพื้นที่จะเห็นได้ว่า แก๊งหมวกกันน็อ ค เป็นเจ้าหนี้
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ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท โดยอยู่ในอันดับ 3 ในขณะที่ในเขตชนบท แก๊งหมวกกันน็อ ค เป็นเจ้าหนี้ใน
ลาดับที่ 5 (ดูรายละเอียดในตาราง 3.5)
ตาราง 3.5 ประเภทเจ้าหนี้นอกระบบ
ประเภทเจ้าหนี้นอกระบบ
นายทุนในพื้นที่
นายทุนนอกพื้นที่
ญาติ
เพื่อน
เพื่อนร่วมงาน
คนรู้จัก
แก๊งหมวกกันน็อค
เจ้านาย
ร้านค้า
ไม่ระบุ
รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

11.1%
13.9%
21.2%
11.0%
5.4%
19.5%
17.0%
3.7%
5.7%
.1%
100.0%

แผนภาพ 3.3 เปรียบเทียบประเภทเจ้าหนี้นอกระบบ

12.1%
13.6%
28.8%
9.6%
5.3%
20.9%
10.9%
3.4%
5.5%
.1%
100.0%

ภาพรวม
11.6%
13.8%
24.8%
10.3%
5.3%
20.2%
14.1%
3.6%
5.6%
.1%
100.0%
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นายทุนในพื้นที่
30

ไม่ระบุ

25
20

นายทุนนอก
พื้นที่

15

ร้านค้า

10

ญาติ

5

ในเขตเทศบาล

0

นอกเขตเทศบาล

เจ้านาย

เพื่อน
แก๊งหมวก
กันน็อค

รวม

เพื่อนร่วมงาน

คนรู้จัก

ที่มา: ประมวลจากการศึกษา

นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถเพิ่มเติมในเรื่องประเภทเจ้าหนี้นอก
ระบบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยทั่วไป เจ้าหนี้นอกระบบที่ พบมี
ประเภทใหญ่ 2 ประเภท ได้แก่
หนี้รายเดือน/รายปี
1. เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือคนรู้จัก กลุ่มที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่าหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 10 ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมีการกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในกรณีที่ยอดเงินสูงมาก จะมี
การใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
2. เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนในพื้นที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ร้อยละ 5 บาท ถึง 20 บาทต่อครั้ง ในกรณีที่
กู้ยืมวงเงินไม่มากนัก อาจใช้บุคคลค้าประกัน แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน โดยมีการทา
สัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาในเรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ทั้ง
จานวนได้ในคราวเดียวกัน จะสามารถชาระได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น และในกรณีที่มีการผิดนัดชาระหนี้ ก็จะ
ถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก ทาให้ยอดหนี้สูงขึ้น นอกจากนี้ หลายกรณียังประสบปัญหาในกรณีที่มีการทา
สัญญาขายฝาก หรือจานองทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ทาให้ทรัพย์สินเปลี่ยนมือ หรือถูกยึด
ทรัพย์ในที่สุด
3. เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของกิ จการสินค้าทางการเกษตร (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์) ให้กู้ โดยการให้
ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ แล้วมาชาระหนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ต่อฤดูกาล
เจ้าหนี้ในลักษณะนี้ดาเนินการในลัก ษณะคล้าย “การตกเขียว” ผลผลิตทางการเกษตรหรือ “เกษตรพันธ
สัญญา” ซึ่งถ้าฤดูกาลใด ประสบปัญหา ลูกหนี้จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมาก
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4. เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนนอกพื้นที่ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 20 บาทต่อครั้งกรณีผิดนัดคิดดอกเบี้ยทบ
ต้น ทบดอก จนทาให้ยอดหนี้สูงเกินปกติ กรณีนี้มักมีการทาสัญญาที่ชัดเจน โดยการค้าประกันขึ้นอยู่กับวงเงิน
ถ้าวงเงินสูงมากก็จะเป็นการทาสัญญาขายฝากหรือการจานองทรัพย์สิน ในบางกรณี เจ้าหนี้ยอมรับว่า ในการ
ทาสัญญา จะไม่ระบุจานวนเงินไว้ตั้งแต่ต้น เพราะถึงที่สุดแล้ว ถ้ามีการฟ้องร้องดาเนินคดี ก็จะใช้จานวนเงิน
สุดท้าย (เงินต้น+ดอกเบี้ยทบต้น) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเป็นหลักฐานฟ้องร้อง
หนี้รายวัน
หนี้รายวันมีหลายรูปแบบ ได้แก่
1. หนี้เ งินสด ทอง หรือสินค้า อื่นๆ เก็บ เงินดอกเบี้ยรายวัน โดยบวกทั้ งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้
ด้วยกัน พบในกรณีแก๊งหมวกกันน็อค นายทุนทั้งนอกพื้นที่และในพื้นที่ส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 20
ต่อการให้กู้ยืม 1 ครั้ง โดยจะมีระบบการจัดเก็บหนี้ที่แตกต่างกันไป บางรายจะเก็บหนี้จานวน 24 วัน โดยใน
การกู้วันแรก มีการหักเงินล่วงหน้า 1 วัน และคิดค่าสมุด1 รวมเป็นร้อยละ 10 ของยอดเงินกู้ ลูกหนี้จึงได้รับเงิน
สุทธิเพียง ร้อยละ 90 แต่ต้องชาระคืนรายวันรวมเป็น ร้อยละ 120 ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้กู้เงิน 10,000 บาท หัก
ค่าสมุด 500 บาท หักงวดแรก 500 บาท รับเงินสุทธิ 9,000 บาท ผ่อนชาระวันละ 500 บาท จานวน 24 วัน
คิดเป็นเงิน 12,000 บาท เป็นต้น และถ้าลูกหนี้ผิดนัด ก็จะมีการคิดค่าปรับโดยการเพิ่มดอกเบี้ยในวันที่ขาดส่ง
หรือเพิ่มค่าทวงถามอีก เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเงินกู้ ที่เป็นเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้ากับทอง
จะมีความยุ่งยากต่างกัน โดยการปล่อยกู้ทองจะมีความยุ่งยากมากกว่า โดยผู้ให้กู้ต้องไปตรวจสอบ ถ่ายภาพที่
อยู่อาศัยของลูกหนี้ก่อน จึงจะปล่อยกู้
2. เงินกู้ในลักษณะของ “ดอกลอย” คือการเก็บดอกเบี้ยในอัตราต่าทุกวันจนกว่าจะนาเงินต้นมาคืน
เป็นก้อน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ที่ร้อยละ 5-20 บาท จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบอัตราดอกเบี้ยสูง
ที่สุดอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 รายวัน จานวน 24 วัน เท่ากับร้อยละ 150
โดยถ้าลูกหนี้กู้เงิน 10,000 บาท เก็บดอกเบี้ยวันละ 500 บาท จานวน 24 วัน รวมเป็น 12,000 บาท รวมกับ
เงินต้น 10,000 บาท ถ้าลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ก็จะต้องใช้หนี้รวมทั้งหมด 22,000 บาท แต่ถ้า
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ก็ต้องชาระเฉพาะดอกเบี้ยต่อไป กลุ่มเจ้าหนี้ประเภทนี้ มักจะให้ลูกน้องมา
ปล่อยเงินกู้ โดยมีทั้งเจ้าหนี้ที่เป็นคนในพื้นที่และคนในจังหวัดใกล้เคียง
เมื่อพิจารณาประเภทเจ้าหนี้ พบว่า เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมีหลายรูปแบบ ที่สาคั ญได้แก่
1. นายทุนนอกพื้นที่แ ละแก๊งหมวกกันน็อคโดยทั่ วไป นายทุ นนอกพื้นที่ ท าการปล่อยเงินกู้ ผ่าน
แก๊งหมวกกันน็อค เมื่อสอบถามลูกหนี้ ลูกหนี้จึงไม่สามารถระบุได้ว่า ใครเป็นเจ้าหนี้ เพราะติดต่อผ่านโทรศัพท์
ตามหมายเลขที่ประชาสัมพันธ์ไว้ (แปะไว้ที่เสาไฟฟ้า หรือแจกนามบัตรไว้ที่ร้านค้า) และจะมีตัวกลางคือ แก๊ง
หมวกกันน็อค เป็นผู้มาติดต่อ จ่ายเงินและรับชาระหนี้ถึงที่ จุดเด่นของเจ้าหนี้ประเภทนี้คือ การให้เงินกู้ในเวลา
ที่รวดเร็ว บางครั้งโทรศัพท์ไปขอกู้ตอนเช้า ก็ได้เงินกู้ตอนบ่าย และไม่ต้องการหลักฐานทางการเงิน การทา
1

หมายถึง สมุดประจาตัวของลูกหนี้/ยอดหนี้นั้นๆ ลูกหนี้ต้องจ่ายทุกครั้งที่มีการกู้เพิ่ม ทั้งๆ ที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิม
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สัญญาเงินกู้แต่ละครั้ง ใช้เพียงสาเนาบัตรประจาตัว สาเนาทะเบียนบ้าน และบุคคลค้าประกันเท่านั้น เจ้าหนี้
แบบนี้ให้กู้รายวันใน 2 รูปแบบ ทั้งที่เป็นเงินสดและทอง อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักของเจ้าหนี้ประเภทนี้ คือ ใน
กรณีที่ลูก หนี้ผิดนัด มั ก จะมี การข่ม ขู่ คุก คาม หรือทาให้อาย (ปทุ ม ธานี) หลายกรณีมี การทาร้ายร่างกาย
(หนองคาย) พยายามทาลายทรัพย์สิน (เผาบ้าน-พิษณุโลก) โดยทั่วไป เมื่อถูกข่มขู่คุกคาม ลูกหนี้จะยอมจานน
หรือเป็นฝ่ายหนีหนี้ เพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ดี พบว่า ในบางกรณี เมื่อลูก หนี้ที่ถูกทาร้าย
ร่างกายเลือกที่จะไปแจ้งความที่สถานีตารวจ แก๊งหมวกกันน็อ คมักจะได้รับการปล่อยตัว และเจ้าหน้าที่เป็น
ฝ่ายไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ยอมความในกรณีทาร้ายร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้น ในบางกรณี เมื่อลูกหนี้ถูกแจ้งความ ก็ยิ่ง
ถูกคุกคาม เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ลูกหนี้ส่วนใหญ่จึงเชื่อว่า แก๊งหมวกกันน็อ คน่าจะมีความสัมพันธ์
กับตารวจ จึงไม่ค่อยเชื่อมั่นว่า ตารวจจะเป็นฝ่ายช่วยแก้ปัญหาหรืออานวยความยุติธรรม
นายทุนเงินกู้นอกพื้นที่และแก๊งหมวกกันน็อค มีทั้งกลุ่มให้กู้ที่อยู่นอกระบบ และมีในรูปแบบบริษัทจด
ทะเบียนในรูปแบบไฟแนนซ์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย หรือในบางกรณีจะมีการจดทะเบียนแอบแฝงเป็นร้านค้า
แต่ถึง ที่ สุดแล้วก็มี รูป แบบเหมื อนกั นคือ มี ลูก น้องไปเก็ บ เงินตามพื้นที่ ด้ว ยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ เ ป็นไปตาม
กฎหมาย
แก๊ ง หมวกกันน็อ ค ท าหน้าที่เ ป็นตัวกลางการติดต่อระหว่างนายทุ นเงินกู้ นอกพื้นที่ กั บ ลูกหนี้อีก
ชั้นหนึ่ง ดัง นั้น ลูกหนี้จึงไม่เคยพบกั บเจ้าหนี้โ ดยตรง โดยทั่วไป เจ้าหนี้จะไม่จ้างคนในพื้นที่เป็น แก๊ง หมวก
กันน็อค เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถทวงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาจากรายได้ของแก๊งหมวก
กันน็อค พบว่า ปกติแก๊งหมวกกันน็อคจะมีรายได้ประจา (เงินเดือนไม่มากนัก) แต่จะมีรายได้ที่เพิ่มมาจากค่า
คอมมิชชั่นที่ได้จากการทวงหนี้ อีกประมาณร้อยละ 2 ประกอบกับเบี้ยเลี้ยงอีกวันละเล็กน้อย แต่รายได้ในส่วน
นี้ก็เท่าๆ หรืออาจจะมากกว่าเงินเดือนประจาเสียด้วยซ้า (ไม่เปิดเผยนาม 2557) ดังนั้น แก๊งหมวกกันน็อคจึง
ให้ความสาคัญกับการทวงหนี้อย่างเคร่งครัด เพราะการทวงหนี้ได้ ส่งผลโดยตรงกับรายได้ของพวกเขานั่นเอง
2. แขกให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้ประเภทนี้ผันตัวเองจากการเป็นแขกขายสินค้าผ่อนสินค้าตามหมู่บ้าน
ที่เก็บหอมรอมริบจนร่ารวยและเป็นผู้ให้กู้แทนการขายสินค้า โดยทั่วไป แขกให้กู้ยืมเงินจะปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะ
คนที่ไว้วางใจเท่านั้น โดยดูจากเจ้าหนี้เดิมที่ตนเองเคยขายสินค้าให้ โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยของแขกให้กู้ยืม
เงิน จะไม่ต่างจากแก๊งหมวกกันน็อค (ร้อยละ 20 /24 วัน) แต่แขกให้กู้ยืมเงินมีความเป็นมิตรกับลูกหนี้มากกว่า
โดยเฉพาะในกรณีลูกหนี้ผิดนัด อย่างไรก็ดี ในบางพื้นที่ พบว่า แขกให้กู้ยืมเงินไม่ได้มีความคุ้นเคยกับพื้นที่มากนัก
และพูดภาษาไทยไม่ได้เสียด้วยซ้า
3. นายทุนในพื้นที่ การจัดเก็บหนี้มีลักษณะเดียวกั นกับแก๊ งหมวกกันน็อค แต่จะไม่ใช่เจ้าหนี้โหด
และมีความอะลุ่มอล่วยในการเก็บหนี้มากกว่า
4. กลุ่มนายทุนปล่อยกู้ในตลาด กลุ่มนี้จะมีการรวมตัวเป็นกลุ่มแม่ค้าที่ปล่อยกู้เงินภายในตลาด ซึ่ง
จะมีทั้งระบบการให้เงินกู้และการให้ออมไปพร้อมกัน คล้ายกับกองทุนหมู่บ้าน กรณีนี้พบในเขตจังหวัดยโสธร

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52

ในส่วนของการพิจารณาลาดับในการเลือกกู้เงินของลูกหนี้ ข้อมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพแสดงให้
เห็นว่า โดยทั่วไป เมื่อประสบปัญหาเงินขาดมือ ลูกหนี้มักจะขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวก่อน ไม่ว่าจะเป็น
ญาติ คนรู้จัก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในราคาถูกหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย จนต่อเมื่อไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคน
รู้จักแล้ว จึงหันไปหาเจ้าหนี้ที่เป็นนายทุน อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหนี้เงินกู้ ก็พบว่า เจ้าหนี้เงินกู้
ที่เป็นนายทุนในพื้นที่ โดยทั่วไปจะปล่อยกู้ให้กับเครือข่ายคนรู้จกั มากกว่า เพราะสามารถติดตามทวงถามหนี้ได้
สะดวก จึงเปิดช่อ งว่างให้นายทุ นนอกพื้นที่เ ข้ามาปล่อยกู้ในพื้น ที่ ได้ และเมื่ อลูกหนี้จ าเป็นต้องกู้ เงินจาก
นายทุนนอกพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยเท่าๆ กัน (ร้อยละ 20 ต่อ 24 วันหรือ 1 เดือน) การพิจารณาว่าจะ
กู้จากแหล่งไหนขึ้นอยู่กับความสะดวกในการกู้เงิน ในกรณีที่ลูกหนี้มีประสบการณ์กับ แก๊งหมวกกันน็อค ก็อาจ
พิจ ารณาไว้เ ป็น อั นดับ ท้ายๆ เพราะรับ รู้ข้อมูล เรื่องการข่ม ขู่คุก คาม แต่ถึงที่ สุดแล้ว ในกรณีฉุก เฉิน ถ้าไม่
สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้จริงๆ ลูกหนี้ก็ยอมรับสภาพและกู้จากแก๊งหมวกกันน็อคเหมือนเดิม
ตาราง 3.6 ประเภทหนี้/ประเภทเจ้าหนี้และรูปแบบการให้กู้เงินนอกระบบ
ประเภทหนี้
ประเภทเจ้าหนี้
หนี้ ร ายเดื อน/ ญาติ/คนรู้จัก
ปี

อัตราดอกเบี้ย
หลักทรัพย์ค้าประกัน
ไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย หรื อ ไม่ กรณีวงเงินสูง อาจต้องให้
เกินร้อยละ 10 ต่อปี
หลักทรัพย์ค้าประกัน เช่น โฉนด
ที่ดิน
นายทุนในพื้นที่
ร้อยละ 3-20 ต่อเดือน ใช้บุคคลค้าประกัน กรณีวงเงินสูง
เจ้ า ของกิ จ การสิ น ค้ า
อาจทาสัญญาจานองหรือขายฝาก
ทางการเกษตร
หนี้รายวัน
เก็บต้น/ดอกเบี้ยรายวัน
นายทุนในพื้นที่
นายทุนนอกพื้นที่
ร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน ทาสัญญาเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกัน
แก๊งหมวกกันน็อค
หรื อ ต่ อ รอบการช าระ
แขก (อาบัง)
เงิน
ดอกลอย
เฉพาะดอกเบี้ ย ร้ อยละ
นายทุนในพื้นที่
20 ต่ อรอบการช าระ ท าสั ญ ญาเงิ น กู้ ใช้ บุ ค คลหรื อ
นายทุนนอกพื้นที่
เงิ น กรณี ที่ รุ น แรงที่ สุ ด หลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น ขึ้ นอยู่ กั บ
แก๊งหมวกกันน็อค
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 150 วงเงิน
ต่อรอบการชาระเงิน
ที่มา: ประมวลจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

หมายเหตุ

รูปแบบการ
ปล่อยกู้ มีทั้ง
เป็นเงินสด ทอง
และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ
แม้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 จะกาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย
ไว้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือน แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ มักจะเกินที่
กฎหมายกาหนด (ยกเว้นการกู้ยืมจากญาติหรือคนรู้จัก) โดยทั่วไป แม้จะรับรู้ว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบไม่
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เป็นไปตามกฎหมาย แต่ลูกหนี้ก็ยินดีที่จะกู้เงินและยอมรับเงื่อนไขการกู้เงินดังกล่าว ไม่ว่าดอกเบี้ยจะสูงเท่าใด
ก็ตาม โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน
จากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเท่ากับ ร้อยละ 10.13 ต่อ
เดือน สูงกว่าดอกเบี้ยตามกฎหมายถึง 6.3 เท่า โดยอัตราต่าที่สุดที่พบคือ 0.1 บาท/เดือน ซึ่งพบในกลุ่มเจ้าหนี้
ที่เป็นญาติ/คนรู้จัก ดอกเบี้ยสูงที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 60 ต่อเดือน (สูงกว่าดอกเบี้ยตามกฎหมาย 40 เท่า) และ
เมื่อพิจารณาจาแนกพื้นที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยในเขตเทศบาลสูง
กว่าดอกเบี้ยนอกเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 11.65 และร้อยละ 8.09 ต่อเดือนตามลาดับ)
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ตาราง 3.7 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบต่อเดือน เปรียบเทียบพื้นที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
พื้นที่เก็บข้อมูล

ค่าเฉลี่ย

ค่าต่าที่สุด

ค่าสูงที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.1
0.1
0.1

60
40
60

7.66
6.85
7.53

ในเขตเทศบาล
11.65
นอกเขตเทศบาล
8.09
ภาพรวม
10.13
ที่มา: ประมวลจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ จาแนกตามประเภทแหล่งเงินกู้ พบว่า
แหล่งเงินกู้ที่ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยสูงสุด เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ของแก๊งหมวกกันน็อค เท่ากับร้อยละ 18.54 ต่อเดือน
อันดับต่อมาเป็นนายทุนในพื้นที่ และนายทุนนอกพื้นที่ ในอัตราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 11.19 และร้อยละ
11.68 ต่อเดือนตามลาดับ) ทั้งนี้ แหล่งเงินกู้ที่ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยต่าที่สุดก็คือ ญาติ เจ้านาย และ เพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 4.64, 6.11 และ 6.37 ตามลาดับ (รายละเอียดดูในตาราง 3.8)
ตาราง 3.8 เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ จาแนกประเภทแหล่งเงินกู้ (ร้อยละต่อเดือน)
ค่าเฉลี่ยอัตรา
ดอกเบี้ย
นายทุนในพื้นที่
11.19
นายทุนนอกพื้นที่
11.68
ญาติ
4.64
เพื่อน
6.37
เพื่อนร่วมงาน
7.16
คนรู้จัก
9.96
แก๊งหมวกกันน็อค
18.54
เจ้านาย
6.11
ร้านค้า
7.46
ไม่ระบุ
8.89
ภาพรวม
10.13
ที่มา: ประมวลจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ
แหล่งเงินกู้

ค่าต่าที่สุด

ค่าสูงที่สุด

0.2
0.2
0.2
0.1
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1

60
40
32
40
22
60
40
30
40
30
60

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7.3872
7.7926
4.2081
5.4188
5.0283
6.5418
4.8994
5.5638
6.2864
11.5071
7.5353

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พบว่า ลูกหนี้แก๊งหมวกกันน็อ ค ส่วนใหญ่ต้องจ่าย
ดอกเบี้ยอย่างน้อยร้อยละ 15-20 ต่อเดือน ไม่ว่ามูลหนี้จะเป็นเท่าใด (หรือร้อยละ 20 บาท/24 วัน) ในขณะที่
การกู้เงินจากญาติหรือเพื่อน เสียอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากคนรู้จัก ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ร้อยละ 1-10 บาทต่อเดือน (รายละเอียดดูในแผนภาพ 3.4 และตาราง 3.9)

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

แผนภาพ 3.4 เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ จาแนกตามประเภทแหล่งเงินทุน
เจ้านาย
แก๊งหมวกกันน๊อค
คนรู้จัก
เพื่อนร่วมงาน

เพื่อน
ญาติ
นายทุนนอกพื้นที่
นายทุนในพื้นที่
0%
10%
ไม่มีดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.1-5

20%
30%
40%
ร้อยละ 5.1-10
ร้อยละ 10.1-15

50%
60%
70%
ร้อยละ 15.1-20
ร้อยะ 21 ขึ้นไป

80%
90%
100%
จ่ายเป็นข้าวสาร/แรงงาน
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ตาราง 3.9 เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ จาแนกตามประเภทแหล่งเงินทุนและมูลหนี้

นายทุนในพื้นที่
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
8. จ่ายเป็นข้าวสาร/แรงงาน
9 ไม่ระบุ
รวม
นายทุนนอกพื้นที่
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

มูลหนี้ (บาท)
≤5000
0.8%
17.8%
22.5%
7.8%
50.4%
0.8%

500110000

1000120000

29.1%
35.5%
7.1%
24.8%
2.8%

0.8%
35.8%
23.6%
8.9%
30.1%
0.8%

20001-30000 30001-40000

47.8%
23.9%
4.5%
22.4%
1.5%

43.8%
12.5%
3.1%
37.5%

4000150000

51.1%
21.3%
4.3%
19.1%
2.1%

50001100000

≥1 แสนบาท ไม่แน่นอน/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ

48.3%
24.1%
5.2%
22.4%

40.4%
29.8%
4.3%
23.4%

2.1%
47
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2.1%
47

47.7%
25.0%
4.5%
20.5%

46.4%
25.0%
3.6%
23.2%

1.4%
58.0%
17.4%
7.2%
15.9%

89.5%
7.0%
0.9%
1.8%

2.3%
44

1.8%
56

69

0.9%
114

100.0%

3.1%
129

8.1%
11.8%
2.5%
75.8%
1.9%
161

0.7%
141

123

0.7%
8.7%
20.3%
4.3%
65.9%

1.7%
22.0%
32.2%
5.9%
35.6%

138

2.5%
118

67

42.6%
27.9%
3.3%
23.0%
1.6%
1.6%
61

32

1

รวม

0.3%
35.0%
25.7%
6.5%
30.5%
1.2%
0.2%
0.5%
645
0.5%
35.0%
19.3%
3.8%
39.9%
0.5%
0.9%
761
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อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบ
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อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบ

มูลหนี้ (บาท)
≤5000

8.8%
57.7%
16.7%
0.9%
5.1%

500110000

1000120000

10.2%
66.2%
11.6%

7.1%
69.3%
14.1%
0.8%
1.7%

3.2%
0.5%

0.5%
10.2%
215

8.3%
216

7.1%
241

2.9%
58.6%
20.7%
2.1%
6.4%
0.7%

1.6%
58.1%
29.8%
3.2%
4.8%
0.8%

6.8%
60.2%
19.3%
2.3%
5.7%
2.3%

20001-30000 30001-40000

5.8%
68.4%
17.4%
0.6%
0.6%
7.1%
155
10.0%
55.0%
25.0%
2.5%
5.0%

14.0%
58.0%
14.0%
2.0%
4.0%

8.0%
50

71.4%
28.6%

4000150000

50001100000

6.7%
75.0%
10.8%
2.5%

5.7%
77.9%
8.2%
1.6%
2.5%

5.0%
120

0.8%
3.3%
122

68.2%
27.3%
2.3%

2.6%
43.6%
35.9%
2.6%
10.3%
2.6%

≥1 แสนบาท ไม่แน่นอน/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ

10.0%
72.7%
9.1%
2.7%
0.9%
0.9%
3.6%
110
3.7%
74.1%
22.2%

รวม

8.1%
67.9%
13.2%
0.8%
2.6%
0.2%
0.2%
7.0%
1229
3.5%
59.1%
25.0%
2.2%
5.3%
1.0%

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ญาติ
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
8. จ่ายเป็นข้าวสาร/แรงงาน
9 ไม่ระบุ
รวม
เพื่อน
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
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อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบ
ไม่ระบุ
รวม

มูลหนี้ (บาท)

8.6%
140

500110000
1.6%
124

1000120000
3.4%
88

60.0%
30.9%
3.6%
5.5%

10.0%
40.0%
40.0%
3.3%
5.0%

3.7%
59.3%
22.2%
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1.7%
60

7.0%
47.9%
31.0%
1.4%
8.5%
1.4%
2.8%
71

1.0%
26.8%
30.2%
2.0%

0.9%
30.8%
36.2%
4.5%

0.5%
33.3%
43.1%
5.6%

≤5000

20001-30000 30001-40000
2.5%
40

7

4000150000
2.3%
44

16.7%
50.0%
33.3%

70.0%
20.0%
10.0%

27

6

10

0.8%
36.1%
39.1%
3.0%

2.1%
46.8%
21.3%
4.3%

2.0%
50.0%
29.4%
2.0%

14.8%

50001100000
2.6%
39

71.4%
14.3%
7.1%
7.1%
0.0%
0.0%
14

62.5%
28.8%
6.2%

≥1 แสนบาท ไม่แน่นอน/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ

3.9%
509

27

4.0%
72.0%
16.0%
8.0%

25
2.0%
55.1%
26.5%
6.1%

รวม

100.0%

1

4.8%
53.5%
29.7%
4.1%
6.3%
0.4%
1.1%
269
0.9%
37.3%
34.5%
4.0%
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5. เพื่อนร่วมงาน
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม
คนรู้จัก
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
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อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบ
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

มูลหนี้ (บาท)

2.0%
205

500110000
24.0%
0.5%
3.2%
221

1000120000
16.2%
0.5%
0.9%
216

2.4%
2.9%
4.5%
88.5%
1.6%
374

2.2%
4.0%
4.0%
88.4%
1.5%
275

12.2%
7.2%
2.2%
76.2%
2.2%
181

10.5%
18.4%
7.9%
63.2%

16.7%
0.0%
83.3%

38

5.6%
55.6%
22.2%

5.0%
62.5%
22.5%

4.3%
63.8%
23.4%

5.0%
45.0%
40.0%

≤5000
38.0%

20001-30000 30001-40000
19.5%
1.5%
133

19.1%
2.1%
4.3%
47

4000150000
16.7%

50001100000
2.5%

≥1 แสนบาท ไม่แน่นอน/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ
8.2%
2.0%
49

102

80

18.8%
9.4%

8.3%
8.3%

100.0%

12

68.8%
3.1%
32

79.2%
4.2%
24

0.0%
0.0%
1

60.0%
20.0%

62.5%
12.5%

61.5%
23.1%

71.4%
14.3%

100.0%
2

รวม
21.3%
0.3%
1.7%
1053

5.3%
5.2%
3.7%
84.0%
1.7%
939

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แก๊งหมวกกันน็อค
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
รวม
เจ้านาย
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10

59

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบ
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
จ่ายเป็นข้าวสาร/แรงงาน
ไม่ระบุ
รวม

มูลหนี้ (บาท)

5.6%
5.6%
2.8%

500110000
2.5%
2.5%
2.5%

2.8%
36

2.5%
40

5.3%
51.3%
21.1%
1.3%
10.5%
1.3%

4.1%
40.8%
36.7%
4.1%
10.2%
4.1%

≤5000

1000120000
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
47

66.0%
12.0%
8.0%
10.0%
2.0%

20001-30000 30001-40000
5.0%

5.0%
20

57.1%
35.7%
3.6%
3.6%

4000150000

50001100000

≥1 แสนบาท ไม่แน่นอน/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ

รวม

12.5%

20.0%
5

12.5%
8

4.0%
52.0%
28.0%

75.0%
15.0%

12.0%

10.0%

15.4%
13

38.9%
50.0%
5.6%
5.6%

14.3%
7

15.4%
76.9%
7.7%

5.1%
176

2.5%
52.0%
28.3%
3.6%
9.0%
1.1%
0.4%

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการ

ร้านค้า
ไม่มีดอกเบี้ย
1. ร้อยละ 0.1-5
2 ร้อยละ 5.1-10
3 ร้อยละ 10.1-15
4 ร้อยละ 15.1-20
5 ร้อยะ 21 ขึ้นไป
จ่ายเป็นข้าวสาร/แรงงาน
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อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบ
ไม่ระบุ
รวม

61

มูลหนี้ (บาท)
≤5000
9.2%
76

ที่มา: ประมวลจากผลการศึกษา

500110000
49

1000120000
2.0%
50

20001-30000 30001-40000
28

4.0%
25

4000150000
20

50001100000
18

≥1 แสนบาท ไม่แน่นอน/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ
13

รวม
3.2%
279
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ในส่วนของค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หนี้นอกระบบที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ที่แตกต่างกันดังแสดงได้ในตาราง 3.10
ตาราง 3.10 ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ จาแนกตามประเภทแหล่งเงินกู้ ในเขต-นอกเขตเทศบาล
ประเภทแหล่งเงินกู้
นายทุนในพื้นที่
นายทุนนอกพื้นที่
ญาติ
เพื่อน
เพื่อนร่วมงาน
คนรู้จัก
แก๊งหมวกกันน็อค
เจ้านาย
ร้านค้า
ไม่ระบุ
ภาพรวม
ที่มา: ประมวลจากผลการศึกษา

ในเขตเทศบาล
13.64
13.58
4.96
6.13
7.88
11.72
18.85
5.14
7.89
1.13
11.66

พื้นที่เก็บข้อมูล
นอกเขตเทศบาล
8.49
9.09
4.38
6.71
6.20
7.88
17.67
7.56
6.94
12.00
8.10

ภาพรวม
11.19
11.68
4.64
6.37
7.16
9.96
18.54
6.11
7.46
8.89
10.13

ความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ
เมื่อพิจารณาความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ โดยประเมินจากยอดเจ้าหนี้ และจานวนหนี้คงค้าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจ้าหนี้รายเดียว (ภาพรวม ร้อยละ 84.9 ในเขตเทศบาล ร้อยละ 83.0 นอกเขต
เทศบาลร้อยละ 86.9) และจากการเก็ บ ข้อมูล เชิงปริม าณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มี เ จ้าหนี้สูง สุดอยู่ในเขต
เทศบาล คือมีเจ้าหนี้ 14 ราย ส่วนจานวนหนี้คงค้างในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.2 มียอดคงค้างอยู่ 1-2
ยอด อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถแสดงผลที่เป็นภาพรวม (Generalization)
มากกว่า ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาที่เลวร้าย (Worst case) ได้เหมือนในการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย
ในกรณีนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่า มีลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบหนักที่สุด คือมีหนี้
สะสมวนยอดถึง 21 ยอด กระทั่งในปัจจุบัน ก็ยังค้างอยู่ 15 ยอด ลูกหนี้ต้องใช้หนี้รายวัน วันละ 3,850 บาท
โดยมีมูลหนี้คงเหลือสุทธิ 60,000 บาท (หนองคาย)

2. สาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
เมื่อพิจารณาสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบจากผลการศึกษาเชิงปริมาณ จากวัตถุประสงค์
ของการกู้เงินและเหตุผลการเป็นหนี้นอกระบบ มีข้อค้นพบที่สาคัญดังนี้

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม
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(1) สาเหตุที่เป็นหนี้ที่สาคัญที่สุด ถ้าเป็นหนี้ในระบบเป็นเรื่องการกู้เงินเพื่อลงทุนในการประกอบ
อาชีพ (ร้อยละ 44.4) อันดับรองลงมาเป็นการกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ 20.6) และการกู้เงิน
เพื่อซื้อบ้าน/สร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน (ร้อยละ 17.2) ในขณะที่วัตถุประสงค์ในการกู้หนี้นอกระบบอันดับแรกเป็น
การกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 39.3 เพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่าย อันดับรองลงมาเป็น การ
ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 35.8 และการใช้จ่ายค่าเล่าเรียน วัสดุการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
ร้อยละ 11.7 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแยกพื้นที่ น่าสนใจว่า วัตถุประสงค์อันดับแรกในการกู้เงินระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ สาหรับกลุ่มตัวอย่างใน
เขตเทศบาล การกู้เงินมาเพื่อใช้จา่ ยในครัวเรือน ดูจะมีความสาคัญกว่าการกู้เงินเพื่อนามาลงทุนประกอบอาชีพ
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล กู้เงินนอกระบบมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพมากกว่าใช้จ่ายในครัวเรือน
(ดูตาราง 3.11)
ตาราง 3.11 วัตถุประสงค์ในการกู้เงินในระบบ-นอกระบบจาแนกตามพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
สาเหตุที่เป็นหนี้
ชาระหนี้เก่าในระบบ
ชาระหนี้เก่านอกระบบ
ใช้เงินจัดงานประเพณีใน
ครอบครัว
ใช้ชาระค่ารักษาพยาบาล
ใช้จ่ายค่าเล่าเรียนวัสดุการศึกษา
ของสมาชิกในครอบครัว
ใช้เพื่อลงทุนในการประกอบ
อาชีพ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ในเขต
34
(3.2)
14
(1.3)
1
(0.1)
13
(1.2)
84
(7.9)
382
(36.1)
220
(20.8)

ต้องการซื้อเครื่องประดับ
ต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน
ซื้อบ้าน/สร้างบ้าน /ซ่อมแซม
บ้าน/ต่อเติมบ้าน
ซื้อรถยนต์ /ซ่อมรถยนต์

12
(1.1)
230
(21.7)
170

หนีใ้ นระบบ
พื้นที่
นอกเขต
36
(2.7)
22
(1.7)
8
(0.6)
8
(0.6)
110
(8.4)
672
(51.0)
270
(20.5)
1
(0.1)
5
(0.4)
178
(13.5)
198

รวม
70
(2.9)
36
(1.5)
9
(0.4)
21
(0.9)
194
(8.2)
1054
(44.4)
490
(20.6)
1
(0.04)
17
(0.7)
408
(17.2)
368

หนีน้ อกระบบ
พื้นที่
ในเขต
นอกเขต
38
75
(1.5)
(3.3)
77
29
(3.0)
(1.3)
5
9
(0.2)
(0.4)
55
48
(2.1)
(2.1)
322
248
(12.5)
(10.8)
885
856
(34.3)
(37.4)
1026
885
(39.8)
(38.6)
6
8
(0.2)
(0.3)
21
18
(0.8)
(0.8)
176
88
(6.8)
(3.8)
147
109

รวม
113
(2.3)
106
(2.2)
14
(0.3)
103
(2.1)
570
(11.7)
1741
(35.8)
1911
(39.3)
14
(0.3)
39
(0.8)
264
(5.4)
256
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สาเหตุที่เป็นหนี้
/ส่งงวดรถยนต์
ซื้อมอเตอร์ไซด์/ส่งงวด
รถมอเตอร์ไซด์
ซื้อเครื่องใช้ฟ้า (ทีวีตู้เย็น
คอมพิวเตอร์ฯ)
31 ใช้หนี้เก่า/ใช้หนี้พนัน/เล่น
พนัน/เล่นหวย
98 อื่นๆ (เช่น ค้าประกันให้เพื่อน
/กู้ให้ลูกค่าประกันตัว/ค่าทนาย ฯ)
ไม่ระบุ
รวม

ในเขต
(16.1)
54
(5.1)
15
(1.4)
1
(0.1)
8
(0.7)
6
(0.6)
1058

หนีใ้ นระบบ
พื้นที่
นอกเขต
(15.0)
59
(4.5)
10
(0.8)
2
(0.2)
7
(0.5)
6
(0.5)
1317

รวม
(15.5)
113
(4.8)
25
(1.1)
3
(0.1)
15
(0.6)
12
(0.5)
2375

หนีน้ อกระบบ
พื้นที่
ในเขต
นอกเขต
รวม
(5.7)
(4.8)
(5.3)
62
36
98
(2.4)
(1.6)
(2.0)
29
32
61
(1.1)
(1.4)
(1.3)
1
2
3
(0.04)
(0.1)
(0.1)
126
110
236
(4.9)
(4.8)
(4.8)
9
9
18
(0.3)
(0.4)
(0.4)
2577
2291
4868

ที่มา: ประมวลจากผลการศึ
กษาปรากฏในผลการศึกษาเชิงปริมาณ แต่จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงให้เห็น
อย่างไรก็ดี แม้จะไม่

ได้อย่างชัดเจนว่า สาเหตุการเป็นหนี้นอกระบบของลูกหนี้จานวนหนึ่ง เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับอบายมุข ทั้งที่
เป็ น การเล่ น การพนั น ซื้ อ สลากกิ น รวบ หวยหุ้ น 2 โดยเป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า หวยหุ้น มี ก ารระบาดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอื่นๆ
(2) เหตุผลหลักในการกู้หนี้นอกระบบผลการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยืนยันว่า เหตุผล
หลัก ที่ ลูก หนี้กู้ เ งิน นอกระบบ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.5) เป็นเรื่องของความต้องการใช้ เงินด่วน/เงินเร็ ว
โดยทั่วไป การกู้เงินนอกระบบใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด
1 สัปดาห์ ลูกหนี้ร้อยละ 84.1 มองว่าการกู้เงินนอกระบบสะดวกกว่า การกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน ซึ่ง
ลูก หนี้ต้องเตรียมเอกสาร การตรวจสอบหลัก ฐานทางการเงิน ซึ่ง เป็นปัญ หาส าคัญ ส าหรับลูก หนี้ที่ ไม่ ได้
ประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง ส่วนเหตุผลอันดับถัดมา เป็นเพราะไม่มีหลักทรัพย์/บุคคลค้าประกัน (ร้อยละ
46.0) ซึ่งกลุ่มหนี้ในเขตเทศบาล ให้ความสาคัญกับเหตุผลนี้มากกว่าลูกหนี้นอกเขตเทศบาลและส่วนที่เหลือ
เป็นเพราะลูกหนี้จานวนหนึ่งกู้เงินจากสถาบันทางการเงินไม่ผ่าน (ร้อยละ 37.7) เข้าไม่ถึงสถาบันทางการเงิน
เพราะรายได้ไม่แน่นอนหรือติดเครดิตบูโร (ร้อยละ 36.7) (รายละเอียดดูในตาราง 3.12)
จากข้อค้นพบเรื่องเหตุผลหลักในการกู้เงินนอกระบบชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ลูกหนี้ตัดสินใจกู้
เงินนอกระบบ เป็นเพราะภาวะฉุกเฉิน จ าเป็นต้องใช้เ งินด่วน ข้อมู ลจากการศึกษาเชิงคุณภาพชี้ให้เ ห็นว่า
ปัจจัยเหล่านี้มักเป็นเรื่องของการประสบภาวะขาดทุนในการค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ตามเป้าหมาย
2

หวยหุ้น เป็นการซื้อสลากกินรวบประเภทหนึ่ง โดยวันหนึ่งออกรางวัล 4 รอบ ตามเลขท้ายของการซื้อขาย-หุ้นที่ปรากฏในช่อง
9 อสมท.
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เงินขาดมือ ไม่สามารถลงทุนค้าขายได้ ภาวะเช่นนี้มักปรากฏในช่วงเปิดภาคเรียนของบุตรหลาน ที่แม้ว่ารัฐบาล
จะมีนโยบายให้เรียนฟรี 12 ปี และช่วยเหลือค่าเครื่องแต่ง กายบ้าง แต่ก็ยังไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะค่าวัส ดุ
การศึกษาที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มเติม หรือในกรณีที่เงินค่าจานาข้าวออกมาล่าช้า จนเกษตรกรต้ องไปกู้เงิน
นอกระบบมาลงทุนเผือ่ ผลิตในฤดูกาลต่อไป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าลูกหนี้จะรู้ว่าเงินกู้นอกระบบมีดอกเบี้ยใน
อัตราที่สูงมาก แต่ก็ยินยอมรับเงื่อนไขเพราะไม่มีทางเลือกอื่น เป็นต้น
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ตาราง 3.12 เหตุผลหลักในการกู้เงินนอกระบบจาแนกตามพื้นที่ (เรียงลาดับความสาคัญ)
เหตุผลหลักในการ
กู้เงินนอกระบบ
ต้องใช้เงินด่วน/เงินเร็ว
กู้สถาบันการเงินไม่ผ่าน/ธนาคารไม่อนุมัติ
เข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน (เช่น รายได้
ไม่แน่นอนติดเครดิตบูโร ไม่มีเอกสาร)
ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน
มีความสะดวกในการกู้เงิน
เป็นนายหน้าค้าประกัน
อยากได้ของ (สินค้า) ที่อานวยความ
สะดวกในครัวเรือน
สามารถกู้ได้ตามจานวนที่ต้องการ
ต้องการใช้เงินเพิ่มจากวงเงินของที่กู้มาแล้ว
บัตรเครดิตเต็มวงเงิน
อื่นๆ
รวม
ที่มา: ประมวลผลจากการศึกษา
หมายเหตุ: รวมทุกลาดับที่ตอบ

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
2316
(89.9)
1027
(39.9)
1131
(43.9)
1237
(48.0)
2179
(84.6)
616
(23.9)
737
(28.6)
1353
(52.5)
722
(28.0)
585
(22.7)
4
(0.2)
2577

นอกเขตเทศบาล
2041
(89.1)
808
(35.3)
657
(28.7)
1002
(43.7)
1916
(83.6)
423
(18.5)
534
(23.3)
1110
(48.5)
594
(25.9)
408
(17.8)
6
(0.3)
2291

รวมทั้งหมด
4357
(89.5)
1835
(37.7)
1788
(36.7)
2239
(46.0)
4095
(84.1)
1039
(21.3)
1271
(26.1)
2463
(50.6)
1316
(27.0)
993
(20.4)
10
(0.2)
4868

(3) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพิจารณาค่าเฉลี่ยมูลหนี้นอกระบบของลูกหนี้ โดยจาแนก
รายอาชีพ และฐานรายได้รายเดือน ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 14,200 บาท
ต่อเดือน (รายละเอียดดูในตาราง 3.13) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.6) มีรายได้อยู่ในระหว่าง
5,001 – 20,000 บาทต่อเดือน โดยมีอัตราส่วนใกล้เคียงกันระหว่างผู้ที่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน
และผู้ที่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 36.3 และ 34.3 ตามลาดับ) ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 3.8 ที่ ไม่มี รายได้เ ลย และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 11.5 ที่ มีร ายได้ไม่ เ กินเดือนละ 5,000 บาท
(ดูตาราง 3.14 ประกอบ)
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ตาราง 3.13 ค่าเฉลี่ยฐานรายได้หลักของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกรายอาชีพ
ฐานรายได้ต่อเดือน
อาชีพหลัก

ค่าเฉลี่ย

ต่าที่สุด

สูงที่สุด

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไม่ได้ทางาน

644.26

0

45000

4419.83

รับราชการหรือทางานในหน่วยงานราชการ

20200

4000

64000

10789.30

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

23600

6000

200000

24930.93

พนักงานเอกชน

14900

4000

75000

8221.67

ค้าขาย

14900

0

180000

14083.85

เกษตรกร

13700

0

600000

23105.00

กิจการส่วนตัว

23900

3000

210000

24151.52

อาชีพอิสระ

11600

500

120000

11275.77

9472.93

0

95000

6751.93

อื่นๆนักเรียนว่างงานเกษียณ

842.11

0

18000

3619.34

ไม่ระบุ

15000

5000

30000

9412.76

ภาพรวม

14200

0

600000

16143.87

รับจ้าง/ลูกจ้าง

ที่มา: ประมวลผลจากการศึกษา

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายอาชีพพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาทต่อ
เดือน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 27.9) กลุ่มที่รองลงมาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง (ร้อยละ 14.4)
ในขณะที่กลุ่มรับจ้า ง/ลูกจ้า ง กลุ่มผู้ประกอบอาชี พอิส ระ และอาชี พค้า ขาย ส่วนใหญ่มี ร ายได้เ ดือนละ
5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 63.0, 57.4 และ 42.3 ตามลาดับ)
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อาชีพ
ไม่ได้ทางาน

ไม่มีรายได้
117
95.9%

รับราชการหรือทางานใน
หน่วยงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ค้าขาย
เกษตรกร

2
0.2%
11
1.0%

กิจการส่วนตัว
อาชีพอิสระ
รับจ้าง/ลูกจ้าง

2
0.3%

ไม่เกิน
5000
บาท
1
0.8%
2
0.6%

3
0.4%
128
9.8%
305
27.9%
6
2.4%
24
11.1%
91
14.4%

500110000
บาท
2
1.6%
56
16.0%
10
13.9%
259
33.9%
554
42.3%
307
28.1%
54
22.0%
124
57.4%
397
63.0%

1000120000
บาท
1
0.8%
173
49.6%
40
55.6%
406
53.1%
431
32.9%
324
29.7%
107
43.5%
56
25.9%
127
20.2%

ฐานรายได้หลัก
200013000130000
40000
บาท
บาท

59
16.9%
9
12.5%
62
8.1%
123
9.4%
76
7.0%
36
14.6%
6
2.8%
7
1.1%

27
7.7%
7
9.7%
24
3.1%
23
1.8%
13
1.2%
13
5.3%
1
0.5%
1
0.2%

4000150000
บาท
1
0.8%
18
5.2%
4
5.6%
5
0.7%
16
1.2%
19
1.7%
13
5.3%
1
0.5%
1
0.2%

50001100000
บาท

6
1.7%
1
1.4%
5
0.7%
26
2.0%
15
1.4%
11
4.5%
2
0.9%
3
0.5%

มากกว่า 1 ไม่แน่นอน/
แสนบาท ไม่ทราบ/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ

8
2.3%
1
1.4%

3
0.2%
5
0.5%
4
1.6%
1
0.5%

3
0.2%
17
1.6%
2
0.8%
1
0.5%
1
0.2%

รวม
122
100.0%
349
100.0%
72
100.0%
764
100.0%
1309
100.0%
1092
100.0%
246
100.0%
216
100.0%
630
100.0%
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อื่นๆ (นักเรียน ว่างงาน
เกษียณ)
ไม่ระบุ
ภาพรวม

ไม่มีรายได้

500110000
บาท

1000120000
บาท

54
94.70%
0
0.0%
186
3.8%

0
0.0%
1
9.1%
561
11.5%

0
0.0%
5
45.5%
1768
36.3%

3
5.3%
2
18.2%
1670
34.3%

0
0.0%
3
27.3%
381
7.8%

0
0.0%
0
0.0%
109
2.2%

4000150000
บาท

50001100000
บาท

0
0.0%
0
0.0%
78
1.6%

0
0.0%
0
0.0%
69
1.4%

มากกว่า 1 ไม่แน่นอน/
แสนบาท ไม่ทราบ/
ขึ้นไป
ไม่ระบุ

0
0.0%
0
0.0%
14
0.3%

0
0.0%
0
0.0%
32
0.7%

รวม

57
100.0%
11
100.0%
4868
100.0%
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อาชีพ

ไม่เกิน
5000
บาท

ฐานรายได้หลัก
200013000130000
40000
บาท
บาท
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ที่มา: ประมวลผลจากการศึกษา
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของมูลหนี้นอกระบบ จาแนกรายอาชีพและฐานรายได้ของลูกหนี้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ทางาน (ร้อยละ 2.5) ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมูลหนี้ต่อรายได้สูงที่สุด คือ 92.76 เท่า รองลงมา
เป็นกลุ่มอาชีพอื่นๆ (นักเรียน ว่างงาน เกษียณ ร้อยละ 1.2) มีสัดส่วนมูลหนี้สูงเป็น 35.41 ของรายได้
สาหรับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ง านประจ า กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี อาชีพรับราชการหรือทางานในหน่วยงาน
ราชการ ที่ดูมีความมั่นคงมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง กลับที่มีสัดส่วนรายได้ต่อมูลหนี้ใกล้เคียงกัน
5.65 เท่า และ 5.05 เท่า ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพไม่มั่นคงอย่าง เกษตรกร และกิจการ
ส่วนตัว ก็มีสัดส่วนรายได้ต่อมูลหนี้ในระดับใกล้เคียงกันคือ 4.78 และ 4.76 เท่าตามลาดับ (ดูรายละเอียดใน
ตาราง 3.15)
ตาราง 3.15 แสดงค่าเฉลี่ยมูลหนี้นอกระบบ จาแนกรายอาชีพของลูกหนี้
อาชีพ
ไม่ได้ทางาน
รับราชการหรือทางานในหน่วยงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ค้าขาย
เกษตรกร
กิจการส่วนตัว
อาชีพอิสระ
รับจ้าง/ลูกจ้าง
อื่นๆ (นักเรียน ว่างงาน เกษียณ)
ไม่ระบุ

ค่าเฉลี่ยรายได้
644.26
20,167.97
23,643.75
14,938.66
14,914.83
13,652.5
23,914.34
11,626.51
9,472.93
842.11
15,000

ค่าเฉลี่ยมูลหนี้
59,763.11
114,012.01
86,791.67
38,900.54
40,042.52
65,326.97
113,880.1
21,398.15
47,834.66
29,815.79
34,227.27

สัดส่วนมูลหนี้ต่อรายได้
92.76
5.65
3.67
2.60
2.68
4.78
4.76
1.84
5.05
35.41
2.28

ที่มา: ประมวลผลจากการศึกษา

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมูลหนี้ต่อค่าเฉลีย่ ฐานรายได้แล้ว พบว่า ยิ่งลูกหนี้มีฐานรายได้เฉลี่ยยิ่ง
ต่า สัดส่วนของมูลหนี้ยิ่งสูงเป็นเงาตามตัวดังจะเห็นได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มรี ายได้ และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน มีสัดส่วนมูลหนี้สูงกว่ารายได้ ถึง 11.45 เท่า (ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3.16)
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ตาราง 3.16 ค่าเฉลี่ยมูลหนี้นอกระบบ จาแนกตามฐานรายได้ต่อเดือนของลูกหนี้
ฐานรายได้
ไม่มีรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
มากกว่า 1 แสนบาทขึ้นไป
ไม่แน่นอน/ไม่ทราบ/ไม่ระบุ
รวม
ที่มา: ประมวลผลจากการศึกษา

ค่าเฉลี่ยรายได้
3,627.17
8,463.20
15,623.00
27,017.38
36,910.55
47,275.90
72,829.86
186,785.71
14,212.75

ค่าเฉลี่ยมูลหนี้
49,732.42
41,517.75
31,192.81
63,439.04
90,984.13
122,287.52
249,551.28
83,159.42
193,571.43
64,706.25
55,793.16

สัดส่วนหนี้ต่อรายได้
n/a
11.45
3.69
4.06
3.37
3.31
5.28
1.14
1.04
n/a
3.93

ข้อค้นพบข้างต้น มีนัยที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน อันได้แก่ อาชีพ
และรายได้ อันเป็นเงื่อนไขกาหนดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์
ความรุนแรงของหนี้นอกระบบ
(4) สาเหตุอื่นๆ ที่ได้จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่สาคัญได้แก่ การเสพติดอบายมุข (การพนันทุก
รู ป แบบ) พบในกรณี ศึ ก ษาที่ ป ระสบปั ญ หาหนี้ น อกระบบอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พฤติกรรมฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเกินตัวไม่มีการวางแผนการใช้เงิน เช่น ในบาง
กรณี ลูกหนี้กู้เงินนอกระบบ โดยจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาทต่อวัน เพื่อไปตัดทอง ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อ
เดือน (หนองคาย) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในบางกรณีพบว่าลูกหนี้เป็นหนี้เนื่องมาจากการค้าประกันให้เพื่อนและ
กู้เงินนอกระบบโดยที่ขาดความรู้ เป็นต้น
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แผนภาพ 3.5 สรุปสาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
เข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน
• รายได้ไม่แน่นอน ติดเครดิตบูโร
36.7%
• ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน 46.0%
• กู้ไม่ผ่าน ธนาคารไม่อนุมัติ
37.7%

ต้องการใช้เงิน
ฉุกเฉิน 89.5%

ไม่มีความรู/้ ถูก
หลอก
พฤติกรรม
ฟุ่มเฟือย

รายได้น้อย ไม่พอใช้ในครอบครัว
• ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 24.8%
• ทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ
29.4%
• รายจ่ายเพื่อการศึกษา 13.2%

หนี้นอกระบบ

ติดอบายมุข

บทวิเคราะห์สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
งานส่วนใหญ่ที่ศึกษาหนี้นอกระบบทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศมักจะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของ
การเป็นหนี้นอกระบบไว้สามถึงสี่ลักษณะด้วยกันได้แก่
ประการแรก การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินปกติได้ เนื่องจากการปล่อยกู้
ในระบบสถาบันการเงินมักจะต้องมีหลักทรัพย์ในการค้าประกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีหนี้สูญ ดังนั้น
กลุ่มคนจานวนมากที่ ไม่มี ห ลัก ทรัพ ย์เ พียงพอในการค้าประกั นจึงไม่ สามารถเข้าถึงแหล่ง เงิ นกู้ในระบบได้
ขณะเดียวกัน ระยะเวลาในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของระบบสถาบันการเงินปกติมกั จะใช้เวลานานเนื่องจาก
ต้องตรวจสอบเอกสาร และหลักทรัพ ย์ที่ ใช้คาประกั น จึง ทาให้ผู้ต้องการใช้เ งินฉุก เฉิน และไม่ส ามารถรอ
กระบวนการดังกล่าวเลือกที่จะหันไปหาแหล่งเงินกู้นอกระบบแทน ผลการสารวจเหตุผลของการกู้เงินนอก
ระบบในโครงการวิจัยนี้สะท้อนภาพของข้อจากัดดังกล่าวทั้งสองประการ โดยเกื อบร้อยละ 90 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามให้เหตุผลของการเลือกกู้เงินนอกระบบว่าเนื่องจากสามารถได้รับเงินอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงิน ขณะเดียวกั นราวร้อ ยละ 37.7 ชี้ว่าไม่ได้รับการอนุมัติเ งินกู้ จากธนาคาร และอีกราว
ร้อยละ 36.7 ให้เหตุผลว่าเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน และร้อยละ 46 ตอบว่าไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะกู้เงินใน
ระบบ
ประการที่ สอง และเกี่ยวข้อ งกั บประการแรก คือ ความจ าเป็นต้องใช้เ งินฉุกเฉิน ซึ่งจากเหตุผ ล
ประการแรกได้สะท้อนให้เ ห็นว่าระบบสถาบันการเงินปกติต้องใช้ร ะยะเวลาค่อนข้างยาวนานในการอนุมั ติ
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ปล่อยสินเชื่อ เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเงินกู้นอกระบบที่ใช้เวลาอนุมัติเงินกู้ค่อนข้างเร็ว สาหรับเหตุผลของ
ความจาเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินมักจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความจาเป็นบางประการ ซึ่งผลจากการสารวจทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพสะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลสาคัญสองด้าน นั่นคือความจาเป็นด้านการรักษาพยาบาลสาหรับ
สมาชิกในครัวเรือน หรือเครือญาติ (ร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) และความจาเป็นด้านการศึกษาของ
บุตรหลาน (ร้อยละ 57.7 ของผู้ตอบแบบสอบถาม)
ประการที่ ส าม การกู้ เ งิ นเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ข องการลงทุ นประกอบอาชี พ โดยกลุ่ม ผู้กู้ ยืม ด้ว ย
วัตถุประสงค์นี้มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือค้าขาย เช่น พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และด้วยเหตุผลของ
การขาดสินทรัพย์ค้าประกันทีไ่ ม่เพียงพอ หรือกระทั่งการเป็นหนี้ในระบบอยู่แล้ว (เช่ น หนี้ ธกส.) เหตุผลข้อนี้มี
ผู้ตอบแบบสอบถามสูงถึงร้อยละ 71.4 สะท้อนออกมา
ประการที่สี่ พฤติกรรมบางประการของผู้กู้เงิน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข อาทิ
หนี้การพนัน หนี้หวย ยาเสพติด หรือพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสวัตถุนิยม (วันชัย มีชาติและ
คณะ, 2556: อรรถพล อรรถวรเดชและคณะ, 2554: 9) จากผลสารวจพบว่าราวร้อยละ 19.9 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามให้เหตุผลของการกู้เงินนอกระบบว่าเพื่อนาไปใช้ซื้อเครื่องประดับ เช่นเดียวกับอีกราวร้อยละ
22.9 ที่ตอบว่าใช้สาหรับซื้อโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งซึ่ง
ไม่มากนักกู้เงินนอกระบบสาหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้นจะพบว่า เหตุผลทั้งสี่ประการเหล่านี้เป็นการมองปัญหาหนี้นอก
ระบบจากแง่มุมหรือปัจจัย “ตัวบุคคล” เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ตัวบุคคลจะเป็ นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกกู้ยืม
แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่การตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงสร้างที่วางเงื่อนไข สร้างแรงกดดัน หรือจากัด
ทางเลือกของตัวแสดงให้มุ่งไปสู่ช่องทางของการกู้เงินนอกระบบ ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ถึง
รากฐานและต้นตอของปัญหาจ าเป็นต้ อ งคานึง ถึง ปัจจัยในเชิงโครงสร้าง ควบคู่กับ ปัจ จัยเชิงตัวบุคคลด้วย
สาหรับปัจจัยในเชิงโครงสร้างนี้สามารถจาแนกวิเคราะห์ได้เป็นสี่ประการ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับ
ปัจจัยในระดับของบุคคล
ประการแรก ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบของประชาชนจานวนมากเป็นภาพสะท้อน
ของโครงสร้างเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และกฎหมายที่ ผ ลักดันให้คนกลุ่ม ใหญ่ของสัง คมที่ เ ข้าไม่ ถึง ทรัพยากร
กลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ คนกลุ่มนี้มักจะประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไร้ที่ดินทากิน
หรือมีที่ดินจากัด และกลุ่มแรงงานรับจ้าง การเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางการเงินรวมทั้งทรัพยากรในด้านอื่นๆ
ส่ง ผลทาให้คนกลุ่มนี้มัก จะถูก จากัดขอบเขตใน “ภาคเศรษฐกิ จที่ ไม่ เป็นทางการ” ซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบ
กฎหมาย และเป็นช่องโหว่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งล้วนแล้วแต่ผลักดันให้คนกลุ่ม
นี้อยู่ ในวงจรของความยากจน 3 ในแง่ นี้ แม้ ว่าจุ ดมุ่ ง เน้น ของการศึก ษาจะอยู่ที่ ปัญ หาหนี้ นอกระบบ แต่
3

ความยากจนไม่ ได้จากัดเฉพาะในมิติท างรายได้ และเศรษฐกิ จเท่ านั้น งานวิชาการได้ชี้ ให้เ ห็นว่ามิติข องความยากจนนั้ น
เกี่ยวข้องกับแง่มุมอื่นๆ ด้วย อาทิ การจน “สิทธิ” และ “โอกาส” นั่นคือการด้อยสิทธิ ไม่ได้รับสิ ทธิ จากบริการสาธารณะ
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โครงสร้างของปัญหาไม่สามารถแยกออกจากปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาความ
ยากจน ปัญหาโครงสร้างความเหลื่อมล้าในระบบเศรษฐกิจการเมือง และกฎหมาย
ประการที่สอง ปัญ หาเรื่องความจาเป็นต้ องใช้เ งินฉุกเฉิน หากพิจ ารณาโดยผิวเผินอาจมองได้ว่า
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา “ตัวบุคคล” ที่ไม่มีการออมเงินอย่างเพียงพอสาหรับรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่
จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งสะท้อนปัญหาดังกล่าวร่วมกันทาให้จาเป็นต้องพิจารณาในระดับที่ลึกซึ้ง
กว่ านั้ น โดยหากดู ที่ เ หตุผ ลของความจ าเป็น ฉุ ก เฉิ นจะพบว่า เกี่ ย วข้ อ งกั บ “การรัก ษาพยาบาล” และ
“การศึกษาของบุตรหลาน” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง “สวัสดิการ” ดังนั้นปัญหาที่ดูเหมือนเป็นปัญหาจากตัว
บุคคล หากพิจารณาในเชิงโครงสร้างจะสะท้อนให้เห็นถึง “ความไม่เพียงพอหรือช่องว่างในระบบสวัสดิการ”
แม้ว่าในปัจจุบันรัฐจะจัดหาสวัสดิการทั้งสองด้านให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า
หรือการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สวัสดิการทั้งสองด้านยังคงเป็นปัญหาสาหรับ
ประชาชนจานวนไม่น้อย โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่กว่าร้อยละ 57.7 สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเหตุผลของการ
กู้ยืมเงินนอกระบบ ดังนั้นหากจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในเชิงรากฐานจาเป็นต้องพิจารณาที่แนวนโยบาย
สวัสดิการ รวมทั้งช่องว่างของการดาเนินการในปัจจุบันด้วย
ประการที่สาม ปัญ หาเรื่อ งการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ แน่นอนกว่าในแง่หนึ่ง ปัญหานี้
เชื่อมโยงกับปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งสะท้อน
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สาคัญประการหนึ่งนั่นคือรายได้ที่ไม่เพียงพอกับต้นทุนของการประกอบอาชีพ กลุ่มที่
ประสบปัญหานี้มากที่สุดคือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในกรณีของเกษตรกร แทบทุกครั้งที่
เริ่มการเพาะปลูก เกษตรกรจาเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุน เนื่องจากรายได้จากการขายผลิตผลก่อน
หน้านั้นมักจะเพียงพอกับการใช้จ่ายในครัวเรือน และการใช้หนี้สินที่กู้มาเพื่อลงทุนในรอบการเพาะปลูกก่อน
หน้าเท่านั้น สภาพปัญหาเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของสังคมไทย ซึ่งสามารถ
อธิบายได้จากแนวคิดเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ” (Livelihood transition) ที่สามารถ
สรุปได้ดังตาราง 3.17
ตาราง 3.17 การเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่
อดีต

ปัจจุบัน

วิถีการผลิต

การผลิตเพื่อยังชีพ

การผลิตเพื่อการพาณิชย์

โครงสร้างการพึ่งพา

การพึ่งพาตนเอง

การพึ่งพิงภายนอก

สภาพแวดล้อมในชุมชน

วิถีชีวิตที่สงบ

วิถีของการแข่งขัน

ความสัมพันธ์ในชุมชน

การร่วมมือในชุมชน

ปัจเจกชนนิยม

ฐานทรัพยากร ทั้งน้า ป่าไม้ ที่ดิน รวมทั้งแง่มุมของการจน “อานาจ” และ “ศักดิ์ศรี” ที่ต้องตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ไม่
เสมอภาค ถูกเอาเปรียบ รวมทั้งถูกกีดกันจากสังคม และการเมือง ดู ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546: II.
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มีความเหลื่อมล้าภายใน

ที่มา: ปรับปรุงจาก Jonathan Riggs, 2007: 71.

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตจากการผลิตแบบยังชีพ มาเป็นการ
ผลิตเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งส่วนหนึ่งของการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้เพิ่มการผลิต
ด้วยปัจจัยการผลิตใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และเครื่องจักรต่างๆ ในภาคเกษตร ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ส่งผลทาให้เกษตรกรเริ่มเข้าสู่วงจรหนี้ โดยเริ่มจากหนี้ในระบบกับ
ธกส. ขณะเดียวกันนโยบายต่างๆ ของรัฐยังส่งผลทาให้กาไรจากการผลิตลดลงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษี
ส่งออกข้าว การเก็บสต๊อกข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ เป็นต้น4
สาหรับปัจจัยประการสุดท้าย ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมบางประการของผู้กู้ยืมเงิน เช่น การ
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การติดอบายมุข แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้สะท้อน “พฤติกรรมส่วนบุคคล” เป็นหลัก แต่ปัญหา
เหล่านี้ก็ เป็นภาพสะท้ อนของโครงสร้างเศรษฐกิ จ สัง คม การเมืองบางลักษณะ สาหรับปัญหาการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย งานบางชิ้นได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเป็นผลมาจากกระแสวัตถุนิยมของสังคมที่กระตุ้นให้คนอยากได้
อยากมี (อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ, 2554) ขณะเดียวกันงานบางชิ้นได้ชี้ว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดขึ้น
จากแรงกระตุ้นของนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายประชานิยมที่กระตุ้นการบริโภคของประชาชน
และสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินกู้มากขึ้น (วันชัย มีชาติ, 2556) ขณะเดียวกันการดารงอยู่ของอบายมุข
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนัน และยาเสพติดเอง ก็เป็นผลโดยตรงจากช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐที่ทาให้ธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้คงอยู่ได้
ตาราง 3.18 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยระดับตัวแสดง และปัจจัยเชิงโครงสร้างในปัญหาหนี้นอกระบบ
ปัจจัยเชิงตัวแสดง

4

ปัจจัยเชิงโครงสร้าง

การเก็บภาษีส่งออกข้าวเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปีค.ศ. 1986 ขณะที่มาตรการเก็บสต็ อกข้าวใช้ระหว่างปี
ค.ศ. 1973-1982 เป็นการบังคับให้ผู้ส่งออกขายข้าวให้กับรัฐในราคาที่ต่ากว่าราคาขายในประเทศ มาตรการเหล่านี้ได้ใช้กับ
สินค้าเกษตรอื่นๆ อีกด้วยอาทิ มันสาปะหลัง และยางพารา ผลของมาตรการเหล่านี้ทาให้รายได้ของเกษตรกรลดลงกว่าที่
ควรจะเป็น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อัมมาร สยามวาลา และสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง, 2531, หน้า 3-53.
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การเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน

กระบวนการทาให้เป็นชายขอบ

ความจาเป็นใช้เงินฉุกเฉิน

ความไม่เพียงพอของระบบสวัสดิการ

การกู้ยืมเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ

การเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่

พฤติกรรมฟุ่มเฟือย อบายมุข
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สังคมวัตถุนิยม/ช่องว่างการบังคับใช้กฎหมาย

3. ผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ
จากผลการเก็บข้อมูลเชิง ปริมาณ พบว่า โดยทั่วไป ลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.1) ไม่
ประสบปัญหาจากการกู้เงินนอกระบบ มีเพียงร้อยละ 26.9 เท่านั้นที่ประสบปัญหาจากการกู้ยื มเงิน ใน
กรณีที่ประสบปัญหาการกู้เงิน อาจแบ่งปัญหาหลักๆ ได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
(1) อัตราดอกเบี้ยแพง โดยเฉพาะแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามกฎหมายอย่างไรก็ดี ในเรื่อง
อัตราดอกเบี้ ย เป็นที่ น่าสัง เกตว่า แม้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงถึง 10.13 บาทต่อเดือน
(รายละเอียดดูในตาราง 3.7) ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกาหนดถึง 8.1 เท่า แต่มีลูกหนี้เพียงร้อยละ
14.2 ของลูกหนี้ทั้งหมดเท่านั้นที่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยแพงเป็นปัญหา และเมื่อตรวจสอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็ยอมรับสภาพดอกเบี้ย ไม่ว่าจะสูงเพียงใดก็ตาม และไม่เคยมีกรณีแจ้งความหรือร้องเรียน
เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยแพง แต่ถ้ามีการแจ้งความมักจะเป็นปัญหาอื่นๆ เช่น ถูกทาร้ายร่างกาย หรือถูกยึด
ทรัพย์สินมากกว่า
(2) ปัญหาเนื่องจากลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ให้ตรงเวลา ลูกหนี้ร้อยละ 49.0 ของ
ลูกหนี้ที่ระบุว่ามีปัญหาเนื่องจากชาระหนี้ช้ากว่ากาหนด และร้อยละ 39.6 ระบุว่ามีปัญหาเนื่องจากชาระหนี้
ไม่ได้หรือไม่มีเงินชาระคืน
(3) ปัญหาเนื่องจากการทวงถาม (ร้อยละ 38.2) ถูกข่มขู่คุกคาม (ร้อยละ 14.8) ถูกทาร้ายร่างกาย/
ใช้ความรุนแรง (ร้อยละ 0.8) จะเห็นได้ว่า ปัญหาเรื่องการถูกทวงถาม และใช้ความรุนแรงเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง
จากการไม่มีความสามารถในการชาระเงินให้ตรงเวลา
(4) ปัญหาถูกโกง/สัญญาเสียเปรียบ ร้อยละ 2.7 และ 5.3 ตามลาดับ
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(5) ปัญหาการถูกยึดทรัพย์/ทาลายทรัพย์สิน (ร้อยละ 1.8) จนถึงการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (ร้อยละ
0.8) และถูกบังคับดาเนินคดี (ร้อยละ 0.2)
(6) ปัญหากู้เงินไม่ได้ ร้อยละ 10.4 ของลูกหนี้ที่มีปัญหาระบุว่า มีปัญหาเพราะกู้เงินไม่ได้
(7) ปัญหาอื่นๆ เช่น มีความสามารถจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือถูกผู้ร่วมกู้/เพื่อนโกง (ร้อยละ 1.1)
ตาราง 3.19 สภาพปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สภาพปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา
อัตราดอกเบี้ยแพง
ชาระหนี้ช้ากว่ากาหนด
ชาระหนี้ไม่ได้/ไม่มีเงินใช้คืน
ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม
ถูกข่มขู่/คุกคาม
ถูกทาร้ายร่างกาย/ใช้ความรุนแรง
เจ้าหนี้โกง
ประสบปัญหาสัญญาเสียเปรียบ
ถูกยึด/ทาลายทรัพย์สิน
ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ถูกบังคับดาเนินคดี
กู้เงินไม่ได้
อื่นๆ (จ่ายได้เฉพาะดอกเบี้ยถูกผู้ร่วมกู้/เพื่อนโกง)

จานวน

ร้อยละ

3560
1308
692
641
518
500
194
10
35
69
23
1
3
136
15

73.1
26.9
52.9
49.0
39.6
38.2
14.8
0.8
2.7
5.3
1.8
0.8
0.2
10.4
1.1

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลกระทบทัง้
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนดังนี้
(1) ผลกระทบระดับปัจเจกบุคคล เมื่อลูกหนี้ป ระสบปัญ หาเนื่องจากหนี้นอกระบบ ผลสืบ เนื่อง
ประการแรกคือความกดดัน ความเครียดหาทางออกไม่ได้ อับอาย ไม่กล้าสู้หน้าในชุมชน (ชลบุรี) ข้อมูลจาก
กรณีศึกษาพบว่า หลายกรณีความเครียดก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทาให้มีปัญหาความดันผิดปกติ (ชลบุรี)
หรือทาให้อาการในโรคประจาตัวรุนแรงขึ้น (หนองคาย) ลูกหนี้บางรายมีความคิดที่ จะฆ่าตัวตาย (หนองคาย)
หรือกระทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย (ค้ายาเสพติด) และสืบเนื่องจากการหนีหนี้ ลูกหนี้บางรายจาเป็นต้องย้ายที่อยู่
อาศัย (ยโสธร, หนองคาย, เชียงราย,ปทุมธานี) เปลี่ยนอาชีพ ทาให้มีผลต่อรายได้ ทาให้ลูกหนี้ยังติดกับอยู่ใน
วงจรของหนี้นอกระบบต่อไป (หนองคาย, มหาสารคาม) ลูกหนี้หลายรายถูกทาร้ายเนื่องจากผิดนัดชาระหนี้
(ปทุมธานี, หนองคาย) และระดับที่เลวร้ายที่สุดคือการถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดี (ชัยภูมิ)
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(2) ผลกระทบระดับครอบครัว เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง ความกดดันและ
ความเครียด จะขยายไปสู่ครอบครัวและคนรอบข้าง ลูกหนี้จานวนมากต้องประสบภาวะทะเลาะเบาะแว้งกับคู่
สมรสเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก กรณีที่ เ ลวร้ายที่ สุด นาไปสู่การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก (ชัยภูมิ ) การถูก ยึด
ทรัพย์สินภายในบ้านบางกรณี การคุก คามมิ ได้จ ากั ดอยู่เ ฉพาะตัวลูก หนี้เท่ านั้น แต่ขยายไปถึง สมาชิก ใน
ครอบครัวด้วย (หนองคาย) และในกรณีศึกษาลูกหนี้คนหนึ่งในจังหวัดยโสธร เมื่อครอบครัวประสบปัญหาหนี้
อย่างรุนแรง ต้อ งย้ายครอบครัว ไปหาที่อ ยู่ใหม่ ความเครียดที่ส ะสมทาให้คู่สมรสของลูก หนี้กลายเป็นโรค
ซึมเศร้า ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ
(3) ผลกระทบระดับชุมชน เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง พวกเขามักจะไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากญาติ หรือเพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะญาติ/เพื่อนบ้านพิจารณาว่า ให้ความช่วยเหลือ
ไปมากพอแล้ว การที่ ลูกหนี้ยัง ตกอยู่ในภาวะหนี้เ ป็นเรื่องของการขาดวินัยส่วนบุคคล ข้อพิจ ารณาเช่นนี้
กลายเป็นข้อจากัดที่ส่งผลกระทบมิให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในชุมชน อย่างไรก็ดี ในกรณีชุมชนที่คน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้สิน ลูกหนี้มักจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์
ได้เป็นอย่างดี
ตาราง 3.20 ปัญหาการกู้ยืมเงิน จาแนกตามพื้นที่ของลูกหนี้นอกระบบ
ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
รวม
มีปัญหาจากการกู้ยืม
ปัญหาที่เกิดขึ้น **
1. ชาระหนี้ไม่ได้/ไม่มีเงินใช้คืน
2. เจ้าหนี้โกง
3. ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม
4. อัตราดอกเบี้ยแพง
5. กู้ไม่ได้
6. ถูกทาร้ายร่างกาย/ใช้ความรุนแรง
7. ประสบปัญหาเรื่องสัญญาเสียเปรียบ

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
2577
2291
787
521
(30.5)
(22.7)
279
(35.5)
17
(2.2)
294
(37.4)
397
(50.4)
66
(8.4)
8
(1.0)
27
(3.4)

239
(45.9)
18
(3.5)
206
(39.5)
295
(56.6)
70
(13.4)
2
(0.4)
42
(8.1)

รวมทั้งหมด
4868
1308
(26.9)
518
(39.6)
35
(2.7)
500
(38.2)
692
(52.9)
136
(10.4)
10
(0.8)
69
(5.3)
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ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
8. ข่มขู่/คุกคาม
9. จ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระล่าช้า
10. ถูกยึด/ทาลายทรัพย์สิน
11. ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
(ประเภทคดี แพ่ง / อาญา)
12.ถูกบังคับดาเนินคดี
13. อื่นๆ (จ่ายได้แต่ดอก ถูกผู้ร่วมกู้/เพื่อนโกง ฯ)
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พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
123
(15.6)
371
(47.1)
13
(1.7)
7
(0.9)
1
(0.1)
12
(1.5)

รวมทั้งหมด

71
(13.6)
270
(51.8)
10
(1.9)
4
(0.8)
2
(0.4)
3
(0.6)

194
(14.8)
641
(49.0)
23
(1.8)
11
(0.8)
3
(0.2)
15
(1.1)

จากตาราง 3.20 เมื่อมาพิจารณาถึงสภาพปัญหาจากการกู้ยืม โดยเทียบระหว่างในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล พบว่า ประชาชนที่มีปัญหาจากการกู้ยืมค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ ในเขตเทศบาล มีปัญหาคิด
เป็นร้อยละ 30.5 และนอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 22.7
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแพง พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่นอกเขตเทศบาลมีปัญ หามากกว่า (คิดเป็นร้อยละ 56.6) รองลงมาคือ ประสบปัญ หาการจ่ายช้ากว่า
กาหนด/ชาระล่าช้า และ ชาระหนี้ไม่ได้/ไม่มีเงินใช้คืน (ร้อยละ 51.8 และ 45.9 ตามลาดับ)
ตาราง 3.21 ผลกระทบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจาแนกตามพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ผลกระทบจากการกู้ยืมเงิน
1. ไม่มีปัญหา
2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
3. หน้าที่การงาน/โรงเรียน
4. สภาพจิตใจ

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
171
97
(21.7)
(18.6)
253
235
(32.1)
(45.1)
102
63
(13.0)
(12.1)
560
373
(71.2)
(71.6)

รวมทั้งหมด
268
(20.5)
488
(37.3)
165
(12.6)
933
(71.3)
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ผลกระทบจากการกู้ยืมเงิน
5. อื่นๆ (ไม่มีเงินชาระหนี้ ยอด
หนี้สูงขึ้น ความปลอดภัย ฯ)
**หมายเหตุ

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
14
18
(1.8)
(3.5)
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รวมทั้งหมด
32
(2.4)

ปัญหา ผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ และอัตราส่วนคิดจากจานวนผู้มีปัญหา
จากการกู้ยืม

ผลกระทบที่เกิดจากการกู้ยืมในเรื่องของสภาพจิตใจ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขต
ต่างก็มีปัญหาไม่แตกต่างกัน (ร้อยละ 71.2 และ 71.6) รองลงมาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ในครอบครัว จะ
พบว่ากลุ่มที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีปัญหามากกว่า (ร้อยละ 45.1) และปัญหาเรื่องหน้าที่การงาน/โรงเรียน
จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีปัญหามากกว่า (ร้อยละ 13.0)
วิธีการแก้ไขปัญหาประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเลือกที่จ ะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง (ร้อยละ 44.7) รองลงมาพบว่าประชาชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลเลือกการ
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน เพื่อนบ้าน ญาติ (ร้อยละ 45.9)
จากตารางเปรียบเทียบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม ผลกระทบทางด้านต่างๆ และวิธีการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างในเขตและนอกเขตเทศบาลนั้น สรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล มีปัญหาจากการกู้ยืมเหมือนๆ กันและยังมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมาก
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ตารางที่ 3.22 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จาแนกตามจังหวัด

รวม
มีปัญหาจากการกู้ยืม
ปัญหาที่เกิดขึ้น **
1. ชาระหนี้ไม่ได้/ไม่มีเงินใช้คืน
2. เจ้าหนี้โกง
3. ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม
4. อัตราดอกเบี้ยแพง
5. กู้ไม่ได้
6. ถูกทาร้ายร่างกาย/ใช้ความ
รุนแรง
7. ประสบปัญหาเรื่องสัญญา
เสียเปรียบ
8. ข่มขู่/คุกคาม

กรุงเทพฯ ปทุมธานี

สระบุรี

ราชบุรี

ชลบุรี

401
151
(37.7)

405
161
(39.8)

419
147
(35.1)

403
51
(12.7)

400
82
(20.5)

59
(39.1)
3
(2.0)
73
(48.3)
60
(39.7)
10
(6.6)
4
(2.6)
6
(4.0)
13
(8.6)

17
(10.6)
1
(0.6)
19
(11.8)
150
(93.2)
4
(2.5)

63
(42.9)
7
(4.8)
70
(47.6)
87
(59.2)
38
(25.9)

22
(43.1)

34
(41.5)

17
(33.3)
21
(41.2)
6
(11.8)

41
(50.0)
30
(36.6)
26
(31.7)

5
(3.1)
24
(4.9)

20
(13.6)
7
(4.8)

4
(7.8)

3
(3.7)
9
(11.0)

99
(59.6)
9
(5.4)
57
(34.3)
89
(53.6)
17
(10.2)
4
(2.4)
16
(9.6)
46
(27.7)

43
(51.8)

32
(38.6)
32
(38.6)
3
(3.6)

4
(4.8)
3
(3.6)

61
(55.0)
2
(1.8)
48
(43.2)
45
(40.5)
8
(7.2)
1
(0.9)
1
(0.9)
13
(11.7)

รวม
มหาสารคาม หนองคาย ทั้งหมด

เชียงราย

ยโสธร

401
90
(22.4)

403
47
(11.7)

417
109
(26.1)

415
110
(26.5)

4868
1308
(26.9)

36
(40.0)
12
(13.3)
42
(46.7)
55
(61.1)
5
(5.6)
1
(1.1)
5
(5.6)
7
(7.8)

15
(31.9)

53
(48.6)

18
(38.3)
32
(68.1)
1
(2.1)

55
(50.5)
44
(40.4)
12
(11.0)

16
(14.5)
1
(0.9)
28
(25.5)
47
(42.7)
6
(5.5)

3
(6.4)
13
(27.7)

5
(4.6)
16
(14.7)

1
(0.9)
39
(35.5)

518
(39.6)
35
(2.7)
500
(38.2)
692
(52.9)
136
(10.4)
10
(0.8)
69
(5.3)
194
(14.8)

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช
407
397
400
166
83
111
(40.8)
(20.9)
(27.8)
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ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

กรุงเทพฯ ปทุมธานี
101
(66.9)

32
(19.9)

10. ถูกยึด/ทาลายทรัพย์สิน

3
(2.0)
3
(2.0)
1
(0.7)
6
(4.0)

1
(0.6)

16
(10.6)
67
(44.4)
29
(19.2)
124
(82.1)
1

57
(35.4)
6
(3.7)

11. ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
(ประเภทคดี แพ่ง / อาญา)
12.ถูกบังคับดาเนินคดี
13. อื่นๆ (จ่ายได้แต่ดอก ถูก
ผู้ร่วมกู้/เพื่อนโกง ฯ)
ผลกระทบจากการกู้ยืม**
1. ไม่มีปัญหา
2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
3. หน้าที่การงาน/โรงเรียน
4. สภาพจิตใจ
5. อื่นๆ (ไม่มีเงินชาระหนี้ ยอด

ราชบุรี

ชลบุรี

72
(49.0)

24
(47.1)

36
(43.9)
3
(3.7)

1
(0.7)

1
(2.0)
1
(2.0)

1
(0.6)

106
(65.8)

19
(12.9)
83
(56.5)
24
(16.3)
111
(75.5)
7

12
(23.5)
18
(35.3)
1
(2.0)
36
(70.6)

19
(23.2)
26
(31.7)
7
(8.5)
50
(61.0)
2

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช
106
42
61
(63.9)
(50.6)
(55.0)
4
(2.4)
1
(0.6)

1
(0.9)

2
(1.2)

2
(2.4)

14
(8.4)
92
(55.4)
45
(27.1)
119
(71.7)
12

24
(28.9)
34
(41.0)
8
(9.6)
53
(63.9)
1

26
(23.4)
44
(39.6)
11
(9.9)
81
(73.0)
1

รวม
มหาสารคาม หนองคาย ทั้งหมด

เชียงราย

ยโสธร

39
(43.3)

16
(34.0)

62
(56.9)

50
(45.5)

641
(49.0)

2
(2.2)
1
(1.1)

3
(6.4)
2
(4.3)
1
(2.1)
3
(6.4)

3
(2.8)
2
(1.8)
1
(0.9)

2
(1.8)

23
(1.8)
11
(0.8)
3
(0.2)
15
(1.1)

14
(29.8)
21
(44.7)
9
(19.1)
20
(42.6)
6

20
(18.3)
47
(43.1)
19
(17.4)
86
(78.9)
1

20
(22.2)
24
(26.7)
8
(8.9)
67
(74.4)
1

1
(0.9)
27
(24.5)
26
(23.6)
4
(3.6)
80
(72.7)
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9. จ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระ
ล่าช้า

สระบุรี

77

268
(20.5)
488
(37.3)
165
(12.6)
933
(71.3)
32
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ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
หนี้สูงขึ้น ความปลอดภัย ฯ)

กรุงเทพฯ ปทุมธานี
(0.7)

สระบุรี

ราชบุรี

(4.8)

ชลบุรี
(2.4)
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จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช
(7.2)
(1.2)
(0.9)

รวม
มหาสารคาม หนองคาย ทั้งหมด

เชียงราย

ยโสธร

(1.1)

(12.8)

(0.9)

(2.4)

1. ไม่รู้วิธีแก้ไข
2. ขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อน เพื่อนบ้าน ญาติ

26

2

50

16

13

41

26

23

18

8

33

31

287

(17.2)

(1.2)

(34.0)

(31.4)

(15.9)

(24.7)

(31.3)

(20.7)

(20.0)

(17.0)

(30.3)

(28.2)

(21.9)

43

56

73

25

27

92

43

61

42

18

54

8

542

(28.5)

(34.8)

(49.7)

(49.0)

(32.9)

(55.4)

(51.8)

(55.0)

(46.7)

(38.3)

(49.5)

(7.3)

(41.4)

3

1

2

3

1

10

(5.9)

(0.6)

(2.4)

(3.3)

(0.9)

(0.8)

3
(3.6)

1
(1.1)

3
(2.7)

12
(0.9)

3. ขอความช่วยเหลือไปยัง
หน่วยงานระดับท้องถิ่น
4. แจ้งความ (ตารวจ)

1
(0.7)

1
(2.0)

2
(2.4)

5. ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
6. หนีหนี้

1
(2.1)
1

1

(2.1)

(0.1)

4

1

3

2

3

15

7

5

2

12

4

7

65

(2.6)

(0.6)

(2.0)

(3.9)

(3.7)

(9.0)

(8.4)

(4.5)

(2.2)

(25.5)

(3.7)

(6.4)

(5.0)

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

วิธีการแก้ไขปัญหา
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ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

กรุงเทพฯ ปทุมธานี

สระบุรี

ราชบุรี

ชลบุรี

77

100

43

19

33

โดยตรง

(51.0)

(62.1)

(29.3)

(37.3)

(40.2)

8. อื่นๆ (ตั้งใจทางาน พยายาม

3
(2.0)

7. เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้

กู้จากแหล่งอื่น ฯ)
ไม่ระบุ

2
(1.4)
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จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช
83
6
33
(50.0)

(7.2)

2
(2.4)

(29.5)

รวม
มหาสารคาม หนองคาย ทั้งหมด

เชียงราย

ยโสธร

38

20

34

66

552

(42.2)

(42.6)

(31.2)

(60.0)

(42.2)

2
(1.8)

4
(8.5)

13
(1.0)

3

4

4

1

6

3

1

1

1

24

(2.0)

(2.5)

(2.7)

(2.0)

(7.3)

(1.8)

(1.2)

(0.9)

(2.1)

(1.8)

**หมายเหตุ ปัญหา ผลกระทบ และวิธีการแก้ไข ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ และอัตราส่วนคิดจากจานวนผู้มีปัญหาจากการกู้ยืม
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ผลการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกั บ การกู้ยืมเงินจากตาราง 3.22 พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ มี
ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในภาพรวมทั้ง 12 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 26.9 และจังหวัดที่มีปัญหามากที่สุด คือ
จัง หวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อ ยละ 40.8 รองลงมา พบว่ามีปัญหาที่ ค่อนข้างใกล้เคียงกันคือ จังหวัด
ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 39.8, 37.7 และ 35.1 ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่
มีปัญหาจากการกู้ยืมน้อยที่สุด คือ จังหวัดยโสธร ร้อยละ 11.7
นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องต่างๆ ตามตารางในภาพรวม พบว่า มีปัญหาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแพง
มากที่สุด (ร้อยละ 52.9) รองลงมาคือ การจ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระล่าช้า (ร้อยละ 49.0) การชาระหนี้ไม่ได้/ไม่
มีเงินใช้คืน (ร้อยละ 39.6) และปัญหาเรื่องการถูกเจ้าหนี้ทวงถาม (ร้อยละ 38.2) และเมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยแยกรายข้อและเป็นรายจังหวัดจะพบว่า
จังหวัดที่มีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยแพงมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดปทุมธานี (ร้อยละ 93.2)
รองลงมา คือ จังหวัดยโสธร เชียงราย สระบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 68.1, 61.1, 59.2 และ
53.6 ตามลาดับ)
จังหวัดที่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระล่าช้า 5 อันดับแรก พบว่ากรุงเทพมหานคร
มีปัญหาในการจ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระล่าช้ามากที่สุด (ร้อยละ 66.9) รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาสารคาม พิษณุโลก และจังหวัดสงชลา (ร้อยละ 63.9, 56.9, 55.0 และ 50.6 ตามลาดับ)
จังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการชาระหนี้ไม่ได้ /ไม่มีเงินคืน 5 อันดับแรก คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชมาก
ที่สุด (ร้อยละ 59.6) และพบว่าจัง หวัดอื่ นๆ ก็ มี ปัญ หาในเรื่องดัง กล่าวค่อนข้างใกล้เ คียงกั น คือ จัง หวัด
พิษณุโลก สงขลา มหาสารคาม และจังหวัด ราชบุรี (ร้อยละ 55.0, 51.8, 48.6, และ 43.1 ตามลาดับ) ส่วน
กรุงเทพมหานครพบปัญหาในเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 39.1
จังหวัดที่มีปัญหาในเรื่องของการถูกเจ้าหนี้ทวงถาม 5 อันดับ คือ จังหวัดมหาสารคาม (ร้อยละ 50.5)
รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร สระบุรี และจังหวัดเชียงราย (ร้อยละ 50.0, 48.3, 47.6 และ 46.7
ตามลาดับ)
ผลกระทบจากการกู้ยืม โดยรวมทั้งหมด เกิดผลกระทบในเรื่องของ สภาพจิตใจ มากที่สุด (ร้อยละ
71.3) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ร้อยละ 37.3) และหน้าที่การงาน/โรงเรียน (ร้อยละ 12.6)
จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการกู้ ยื ม ในด้ านของสภาพจิ ตใจมากที่ สุ ด คื อ กรุ ง เทพมหานคร
(ร้อยละ 82.1) รองลงมาคือ จังหวัดมหาสารคาม สระบุรี เชียงราย และจังหวัดหนองคาย (ร้อยละ 78.9, 75.5,
74.4 และ 72.7 ตามลาดับ)
จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด สระบุ รี
(ร้อยละ 56.5) รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยโสธร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดมหาสารคาม (ร้อย
ละ 55.4, 44.7, 44.4 และ 43.1 ตามลาดับ)
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จังหวัดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องหน้าที่การงาน มากที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 27.1)
รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ยโสธร มหาสารคาม และจังหวัดสระบุรี (ร้อยละ 19.2, 19.1, 17.4 และ 16.3
ตามลาดับ)
ผลการศึกษาจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เลือกการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยกับ
เจ้ า หนี้โ ดยตรงมากที่ สุ ด (ร้อ ยละ 42.2) รองลงมาคือ ขอความช่ วยเหลือ จากเพื่ อ น เพื่ อ นบ้ าน ญาติ
(ร้อยละ 41.4) ส่วนวิธีที่ประชาชนเลือกใช้ในการแก้ไขน้อยที่สุด คือ ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
ตาราง 3.23 วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จาแนกตามพื้นที่
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
1. ไม่รู้วิธีแก้ไข
2. ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน เพื่อนบ้าน ญาติ
3. ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่น
4. แจ้งความ (ตารวจ)
5. ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
6. หนีหนี้
7. เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้โดยตรง
8. อื่นๆ (ตั้งใจทางาน พยายามกู้จากแหล่งอื่น ฯ)
ไม่ระบุ

พื้นที่
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
149
138
(18.9)
(26.5)
303
239
(38.5)
(45.9)
7
3
(0.9)
(0.6)
12
(1.5)
1
(0.1)
39
26
(4.9)
(5.0)
352
200
(44.7)
(38.4)
6
7
(0.8)
(1.3)
16
8
(2.0)
(1.5)

รวมทั้งหมด
287
(21.9)
542
(41.4)
10
(0.8)
12
(0.9)
1
(0.1)
65
(5.0)
552
(42.2)
13
(1.0)
24
(1.8)

จากตาราง เมื่อมาพิจารณาถึงสภาพปัญหาจากการกู้ยืม โดยเทียบระหว่างในเขตเทศบาล และนอก
เขตเทศบาล พบว่า ประชาชนที่มีปัญหาจากการกู้ยืมค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ ในเขตเทศบาล มีปัญหาคิดเป็น
ร้อยละ 30.5 และนอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 22.7
จากตารางเปรียบเทียบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม ผลกระทบทางด้านต่างๆ และวิธีการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างในเขตและนอกเขตเทศบาลนั้น สรุปได้ว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
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อยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล มีปัญหาจากการกู้ยืม และวิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนๆ กันและยังมี
ค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมาก
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าทุกกลุ่มอาชีพล้วนแล้วแต่มีปัญหา
ด้วยกันทั้งสิ้น แต่อยู่ในสัดส่วนที่ไม่มากนัก แต่ก็ยังมีบางกลุ่มอาชีพที่มีปัญหาในภาพรวมมากกว่าอาชีพอื่น เช่น
อาชีพอิสระ ค้าขาย และลูกจ้าง/รับจ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของอาชีพกับปัญหาการกู้ยืมก็สามารถ
อธิบายได้ว่า อาชีพที่ต่างกันทาให้การเกิดปัญหาในการกู้ยืมต่างกัน (ดูรายละเอียดในตาราง 3.24)
หากพิจารณาในรายละเอียดรายประเด็นที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของลูกหนี้จากการกู้ยืมเงินจะพบ 4
ปัญหาหลักได้แก่ อัตราดอกเบี้ยแพง (คิดเป็นร้อยละ 52.9) การจ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระล่าช้า (ร้อยละ 49.0)
การไม่สามารถชาระหนี้ได้/ไม่มีเงินใช้คืน (คิดเป็นร้อยละ 39.6) และการถูกเจ้าหนี้ทวงถาม (ร้อยละ 38.2) ซึ่ง
หากแบ่งตามอาชีพ ที่มีปัญหาในแต่ละประเด็นมากที่สุด พบว่า พนัก งานเอกชนเป็นอาชีพที่ประสบปัญหา
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแพงมากที่สุด (ร้อยละ 65.0) รองลงมาคือ อาชีพอิสระ และค้าขาย (ร้อยละ 61.6 และ
55.5) ตามลาดับ ซึ่งอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่บุคคลที่ประกอบอาชีพนี้มักต้องการเงินด่วน จาเป็นต้องใช้เงินเร็ว
โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน และเป็นการกู้เงินจานวนครั้งละไม่มากนัก และเป็นการหมุนเงินในระยะ
สั้น (บางครั้งอาจเป็นไปในลักษณะวันต่อวัน) จึงทาให้เลือกที่จะกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงกว่าการกู้ใน
ระบบ
ประเด็นการจ่ายเงินล่าช้ากว่ากาหนด/ชาระล่าช้า อาชีพที่ประสบปัญหาด้านนี้มากที่สดุ คือ รับราชการ
หรือทางานในหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 60.2) รองลงมาคือรับจ้าง/ลูกจ้าง (ร้อยละ 52.7) และไม่ได้ทางาน
(ร้อยละ 51.4) เนื่องจากอาจไม่ได้รับเงินตามเป้าที่กาหนดไว้ ทาให้ไม่สามารถหาเงินมาคืนได้
ด้านความไม่สามารถชาระหนี้ได้/ไม่มีเงินใช้คืน พบว่าบุคคลที่มีอาชีพอื่นๆ เช่น นักเรียน ว่างงาน หรือ
อยู่ในวัยเกษียณแล้ว หากเป็นหนี้จะมีปัญหาการไม่สามารถชาระหนี้คืนได้มากที่สุด เนื่องจากไม่มีรายได้มา
รองรับเพื่อชดใช้หนี้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.2 ในขณะที่อาชีพเกษตรกรก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่สามารถหาเงินมา
ชาระคืนได้ (ร้อยละ 47.3) เนื่องจากราคาต้นทุนและผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ผลผลิตเกิดความเสียหายไม่สามารถนาไปขายเพื่อนากาไรมาชาระหนี้ได้ หากแต่ยังต้องกู้เพิ่มเพื่อลงทุนใน
ฤดูกาลใหม่ เท่ากับเป็นการพอกพูนหนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ
ในแง่ของการถูก เจ้าหนี้ทวงถาม อาชีพรับราชการหรือทางานในหน่วยงานราชการจะเป็นกลุ่ม ที่
ประสบปัญหาด้านนี้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.8 อันมีสาเหตุมาจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีอาชีพและรายได้ที่
มั่นคง มีที่ทางานเป็นหลักแหล่ง และไม่กล้าที่จะหนีหนี้เนื่องจากติดภาระเรื่องงานและกลัวจะโดนฟ้อง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการทางาน ทาให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้โดนเจ้าหนี้ทวงถามมากที่สุด
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ตาราง 3.24 ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบจาแนกตามอาชีพหลักของลูกหนี้

ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

ไม่ได้
ทางาน

รวม
มีปัญหาจากการกู้ยืม

122
37
30.3%

ปัญหาที่เกิดขึ้น **
1. ชาระหนี้ไม่ได้/ไม่มีเงินใช้
คืน
2. เจ้าหนี้โกง
3. ถูกเจ้าหนี้ทวงถาม
4. อัตราดอกเบี้ยแพง
5. กู้ไม่ได้
6. ถูกทาร้ายร่างกาย/ใช้
ความรุนแรง
7. ประสบปัญหาเรื่องสัญญา

รับราชการ
หรือทางานใน พนักงาน
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
ราชการ
349
72
83
10
23.8%
13.9%

เกษตรกร

กิจการ
ส่วนตัว

อาชีพอิสระ

รับจ้าง/
ลูกจ้าง

1309
416
31.8%

1092
205
18.8%

246
65
26.4%

216
73
33.8%

630
201
31.9%

อื่นๆ
นักเรียน
ว่างงาน
เกษียณ
57
19
33.3%

พนักงาน
เอกชน

ค้าขาย

764
197
25.8%

ไม่ระบุ

รวม
ทั้งหมด

11
2
18.2%

4868
1308
26.9%

14

35

4

74

149

97

23

16

93

12

1

518

37.8%
3
8.1%
15
40.5%
21
56.8%
4
10.8%

42.2%
1
1.2%
43
51.8%
37
44.6%
16
19.3%
3
3.6%
4

40.0%

37.6%
4
2.0%
77
39.1%
128
65.0%
25
12.7%
2
1.0%
9

35.8%
7
1.7%
152
36.5%
231
55.5%
28
6.7%
3
0.7%
19

47.3%
6
2.9%
76
37.1%
94
45.9%
17
8.3%

35.4%
2
3.1%
17
26.2%
31
47.7%
9
13.8%
1
1.5%
2

21.9%

46.3%
10
5.0%
87
43.3%
93
46.3%
29
14.4%
1
0.5%
14

63.2%
2
10.5%
9
47.4%
9
47.4%
1
5.3%

50.0%

39.6%
35
2.7%
500
38.2%
692
52.9%
136
10.4%
10
0.8%
69

4

3
30.0%
3
30.0%

12

20
27.4%
45
61.6%
7
9.6%

5

1
50.0%

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

อาชีพหลัก

81

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84

อาชีพหลัก
ไม่ได้
ทางาน

เสียเปรียบ
8. ข่มขู่/คุกคาม

10.8%
5
13.5%
19
51.4%

9. จ่ายช้ากว่ากาหนด/ชาระ
ล่าช้า
10. ถูกยึด/ทาลายทรัพย์สิน
11. ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
(ประเภทคดี แพ่ง /อาญา)
12. ถูกบังคับดาเนินคดี
13. อื่นๆ (จ่ายได้แต่ดอก ถูก
ผู้ร่วมกู้/เพื่อนโกงฯ)

3
8.1%

1
1.2%

พนักงาน
เอกชน

4.6%
16
8.1%
93
47.2%
3
1.5%
2
1.0%
1
0.5%
3
1.5%

ค้าขาย

เกษตรกร

4.6%
81
19.5%
211
50.7%
7
1.7%
1
0.2%

5.9%
28
13.7%
96
46.8%
5
2.4%
1
0.5%

กิจการ
ส่วนตัว

อาชีพอิสระ

3.1%
8
12.3%
23
35.4%
2
3.1%

6.8%
10
13.7%
28
38.4%
1
1.4%

รับจ้าง/
ลูกจ้าง

7.0%
33
16.4%
106
52.7%
1
0.5%
3
1.5%

1
1.5%
5
1.2%

2
1.0%

1
0.5%

อื่นๆ
นักเรียน
ว่างงาน
เกษียณ

4
21.1%
8
42.1%
2
10.5%
1
5.3%
1
5.3%

ไม่ระบุ

2
100.0%

รวม
ทั้งหมด
5.3%
194
14.8%
641
49.0%
23
1.8%
11
0.8%
3
0.2%
15
1.1%

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน

รับราชการ
หรือทางานใน พนักงาน
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
ราชการ
4.8%
9
10.8%
50
5
60.2%
50.0%
1
1
1.2%
10.0%
2
1
2.4%
10.0%
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ตาราง 3.25 ผลกระทบจากการกู้ยืมเงินนอกระบบจาแนกตามอาชีพหลักของลูกหนี้

ผลกระทบ

1. ไม่มีปัญหา
2. ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
3. หน้าที่การงาน/โรงเรียน
4. สภาพจิตใจ
5. อื่นๆ

ไม่ได้
ทางาน
11
29.7%
15
40.5%
3
8.1%
24
64.9%
1
2.7%

รับราชการ
หรือทางานใน พนักงาน
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ
ราชการ
17
6
20.5%
60.0%
35
3
42.2%
30.0%
23
3
27.7%
30.0%
56
2
67.5%
20.0%
3
3.6%

พนักงาน
เอกชน

ค้าขาย

42
21.3%
69
35.0%
23
11.7%
146
74.1%
5
2.5%

77
18.5%
139
33.4%
43
10.3%
314
75.5%
7
1.7%

เกษตรกร

กิจการ
ส่วนตัว

อาชีพ
อิสระ

รับจ้าง/
ลูกจ้าง

39
19.0%
94
45.9%
24
11.7%
137
66.8%
13
6.3%

14
21.5%
25
38.5%
6
9.2%
44
67.7%
1
1.5%

16
21.9%
22
30.1%
7
9.6%
55
75.3%

43
21.4%
76
37.8%
24
11.9%
137
68.2%
2
1.0%

อื่นๆ
นักเรียน
ว่างงาน
เกษียณ
3
15.8%
10
52.6%
8
42.1%
16
84.2%

ไม่ระบุ

1
50.0%
2
100.0%

รวม
ทั้งหมด
268
20.5%
488
37.3%
165
12.6%
933
71.3%
32
2.4%
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ทั้งนี้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้ยังส่งผลกระทบในด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น จิตใจ สังคม
ร่างกาย เป็นต้น ซึ่งจากตาราง 3.25 จะพบว่าปัญหาจากการเป็นหนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 71.3 โดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านนี้มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น นักเรียน กลุ่มคน
ว่างงานและเกษียณ (ร้อยละ 84.2) รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 75.5 และกลุ่มอาชีพอิสระ
คิดเป็นร้อยละ 75.3 นอกจากนี้ยังกระทบไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งมักเกิดปัญหากับ กลุ่มอาชีพอื่นๆ
เช่น นักเรียน กลุ่มคนว่างงานและเกษียณ ร้อยละ 52.6 และกลุ่มอาชีพเกษตร (ร้อยละ 45.9)

4. สรุปแนวโน้มและผลกระทบของการเป็นหนี้นอกระบบ
แผนภาพ 3.6 สรุปความเชื่อมโยงของปัญหาหนี้นอกระบบ
สาเหตุ

รายได้น้อย ไม่พอใช้จ่าย

พฤติกรรมฟุ่มเฟือย

ไม่มีความรู้ ถูกหลอก

เข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน

ติดอบายมุข

ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน

เป็นหนี้นอก
ระบบ
ปัญหา

ดอกเบี้ยแพง

ถูกข่มขู่คุกคาม

ถูกโกง

ถูกดาเนินคดี/
ยึดทรัพย์

หนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผลกระทบ

เครียด/ป่วย

ไม่ได้รับการยอมรับ
ในสังคม

ครอบครัวแตกแยก
ที่มา: สังเคราะห์จากการศึกษา

สูญเสียอาชีพ

สูญเสียทรัพย์สิน
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แม้ว่าข้อ มูลที่ เกี่ยวกับ หนี้นอกระบบจะไม่มีอย่างเป็นทางการ ท าให้เป็นการยากที่จะระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าแนวโน้ม ของหนี้นอกระบบเป็นเช่นไรในระยะเวลาที่ ผ่านมา แต่ห ากพิจ ารณาแนวโน้ม ของหนี้
ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ตามข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และจากการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ โดยเฉพาะจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมักจะชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบเพิ่ม
สูงขึ้น อีกทั้งเมื่ อได้เคยเข้าสู่สถานะของการเป็น “ลูกหนี้นอกระบบ” แล้วปริมาณ และมูลหนี้มีแต่แนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถ “ปลดหนี”้ นอกระบบได้ เนื่องจากระบบการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้าง
สูง ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากแนวโน้ม “การเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ” ในยุคโลกาภิวัตน์แบบ
เสรีนิยม จะเห็นได้ว่าอัตราความเร่งของการเปลี่ยนผ่านอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่าเดิมมาก ทั้งนี้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้นอกระบบในไทยมีด้วยกันหลายประการได้แก่
ประการแรก มีตัวอย่างในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้ชี้ให้เห็นว่าผลจากการ
ปฏิรูป แบบเสรีนิยมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนกฎระเบียบทางเศรษฐกิจ (Deregulation) การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (Privatization) การเปิดเสรีทางการค้า (Trade liberalization) ไม่ว่าจะในระดับทวิภาคี ระดับ
ภูมิภาค หรือพหุภาคี ทาให้เกิดการขยายตัวของ “เศรษฐกิจชายขอบ” (Fringe economy)5 ศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจประเภทนี้คือธุรกิจทีใ่ ห้บริการทางการเงินในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ “การปล่อยกู้นอกระบบของไทย”
ไม่ว่าจะเป็นร้านรับแลกเช็คเป็นเงินสด (Cheque cashing)6 หรือร้านเงินด่วน (Payday loan) กลุ่มลูกค้าของ
ร้านประเภทนี้ยังมักเป็นผู้มีรายได้ต่า หรือมีการจ้างงานที่ไม่มั่นคง ในกรณีของสหรัฐฯ เศรษฐกิจชายขอบขยายตัว
อย่างมากหลังจากการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ในยุคประธานาธิบดีเรแกน ในปีค.ศ. 2001
รายได้ของธุรกิจประเภทนี้รวมกันสูงถึง 78,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และร้านค้าที่ให้บริการเหล่านี้มีการขยาย
สาขาที่ ร วดเร็วและมี จ านวนมากกว่าร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ด 7 นัยของการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชายขอบเป็นภาพสะท้อนอย่างดีว่าการขยายตัวของแนวเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่มักจะส่งผลทาให้
ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจสังคมสูงขึ้นนั่นเอง
ประการที่ ส อง การขยายตัวของกลุ่ม แรงงานที่ไม่ มี ความแน่นอน และมั่ นคงทางอาชีพ หรือใน
ภาษาอังกฤษว่า “Precariat” การขยายตัวของลักษณะการจ้างงานแบบใหม่นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกว่า
5

แม้จะชื่อว่าเศรษฐกิจชายขอบ แต่ธุรกิจบริการทางการเงินประเภทนี้ยังเป็น “ธุรกิจในระบบ” ที่การเปิดกิจการขึ้นอยู่กับ
นโยบายหรือกฎหมายของแต่ละมลรัฐ นัยของชายขอบในที่นี้คือลูกค้าหลักของธุรกิจนี้คือคนจน หรือผู้ที่ไม่มีความมั่นคงใน
การจ้างงาน และธุรกิจบริการทางการเงินลักษณะนี้มักจะถูกมองข้ามจากธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่ของ
สหรัฐที่มุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าอีกระดับหนึ่งที่มีฐานรายได้ที่สูงกว่า
6
ลูกค้าของร้านประเภทนี้ส่วนมากเป็นคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยที่เมื่อทางานและได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปเช็ค (ที่มีมูลค่าไม่
มากนัก) และจาเป็นต้องใช้จ่ายในรูปของเงินสด ดังนั้นจึงยอมเสียค่าธรรมเนียม เพื่อแลกกับความรวดเร็วในการแลกเช็คกับ
ร้านประเภทนี้
7
ดูงานที่ศึกษาเศรษฐกิจชายขอบของสหรัฐอเมริกาได้ใน Howard Karger, Shortchanged: Life and Debt in the
Fringe Economy (San Francisco: Barrett-Koehler Publishing, 2005).
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สองทศวรรษที่ผ่านมา ควบคู่กับการขยายตัวของโลกาภิวัตน์แบบเสรีนิยมใหม่ ภายใต้การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้น บริษัทเอกชน (รวมทั้งภาคราชการ) เลือกที่จะลดต้นทุนด้วยการลดสวัสดิการที่ให้กับแรงงาน และ
ภาระในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรกับระบบการจ้างงานระยะยาว อย่างไรก็ตามผลจากการที่แรงงานกลุ่ม
นี้ขยายตัวมากขึ้นจนอาจกลายเป็น “ชนชั้นใหม่” ที่หากไม่ได้รับการจัดการทางการเมืองอย่างดีพออาจส่งผล
ต่อเสถียรภาพของระบบการเมื องของประเทศต่างๆ ได้ จากความคับ ข้องใจที่สั่งสมมาจากสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมที่ถูกกดดัน8 ในกรณีของไทยเองมีการศึกษาการขยายตัวของแรงงานกลุ่มนี้ โดยเฉพาะในยุค
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ในชื่อที่เรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” ผลของการขยายตัวของแรงงานกลุ่มนี้ทาให้
สหภาพแรงงานอ่อนแอลง ค่าจ้างแรงงานถูกกดในระดับต่า และความมั่นคงในชีวิตแรงงานนอกระบบที่ลดลง
(Kewin Hesison and Woradul Tularak, 2013: 444-467) จากความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมที่ค่อนข้าง
ต่าทาให้มีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงที่แรงงานกลุ่มนี้จะต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
ผลกระทบที่สาคัญของการเป็นหนี้นอกระบบมีด้วยกันสองระดับ กล่าวคือในระดับแรกผู้ที่เข้าสู่วงจร
หนี้นอกระบบจะเริ่มประสบกับการขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม เมื่อพิจารณาจากสาเหตุของการ
กู้เงิน ทั้งเพื่อการลงทุน และกู้เพื่อสวัสดิการของครัวเรือน จะพบว่าความเสี่ยงของผู้กู้เงินนอกระบบจะมีโอกาส
หมุนเวียนเกิดขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคการศึกษา และช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ความเสี่ยงจากความ
ไม่มั่นคงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลุกลามไปในครัวเรือน และในหมู่เครือญาติ เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการกู้เงิน
นอกระบบมักจะเริ่มจากเครือญาติหรือกลุ่มคนรู้จัก จากนั้นจะลุกลามไปยังผู้ปล่อยเงินกู้ในท้องถิ่น และแก๊ง
หมวกกันน๊อคตามลาดับ เมื่อเครือญาติไม่สามารถที่จะปล่อยกู้ได้แล้ว ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่
พบว่าบ่อยครั้งที่ภายในกลุ่มเครือญาติเอง เมื่อเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบจะพบเห็นการ “ค้าประกันระหว่างกัน”
นอกจากนี้จ ากแนวโน้ม ของการปรับ ตัวของเจ้าหนี้นอกระบบบางกลุ่ม ที่ ใช้ “กระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมาย”9 เป็นเครื่องมือในการบีบบังคับให้ลูกหนี้ใช้คืนหนี้สินยังเป็น “ความเสี่ยง” และ “ภัยคุกคาม” ที่น่า
กังวลที่สุด เนื่องจากอาจนาไปสู่การถูกยึดทรัพย์สินได้ และทาให้ผู้กู้เ งินนอกระบบและเครือญาติต้องตกอยู่
สภาพที่ถูก “บั่นทอนขีดความสามารถในการดาเนินชีวิต” และเข้าสู่วัฎจักรของความยากจนในที่สุด
นอกจากผลกระทบในระดับบุคคลแล้ว ปัญหาหนี้นอกระบบยังสร้างผลกระทบในระดับสังคมอีกด้วย
สิ่งหนึ่งที่มักจะตามมาจากปัญหาหนี้นอกระบบคือช่องว่างของความเหลือ่ มล้าในสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น ดังที่กล่าวถึง
โดยทั่วไปว่าปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมมักจะเป็นต้นตอของปัญหาในเชิงโครงสร้างอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
ไร้เสถียรภาพทางการเมือง อันเนื่องมาจากระบบการเมืองไม่สามารถตอบสนอง “ปัญหา” และ “ความคับข้อง
8
9

ดู Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (London: Bloomsbury, 2011).
การที่เจ้าหนี้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือมีด้วยกันหลายลักษณะ อาทิ การให้ลูกหนี้กรอกรายละเอียดในสัญญากู้ยืมที่ระบุยอดเงินกู้
เกินจริง ในหลายกรณีผู้กู้ให้ลู กหนี้ลงนามในสัญญาเช่าซื้อ ในหลายกรณีสัญญาเหล่านี้มักจะบีบให้ลูกหนี้นาเอาสิ นทรัพย์เป็ น
เครื่องค้าประกัน และเมื่อไม่สามารถชาระหนี้ได้จะส่งผลทาให้ถูกยึดทรัพย์สิน ดูกรณีตัวอย่างได้ใน ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร, การเป็น
ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ: กรณีศึกษาพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
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ใจ” ของพลเมืองได้ หรือปัญหา “การด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพลเมือง
จานวนมากของประเทศ “ตกอยู่ในสภาวะที่ถูกบั่นทอนขีดความสามารถในการดาเนินชีวิต ” จากปัญหาหนี้
นอกระบบ ทาให้ไม่สามารถยกระดับการผลิตในทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
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บทที่ 4
การเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุตธิ รรมของลูกหนี้นอกระบบ
ความนา
เนื้อหาในบทนี้ให้ความสําคัญกับการทบทวนนโยบายและการเข้าถึงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบและกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขอันเนื่องจากหนี้นอกระบบ เพื่อให้สามารถนําเสนอเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
ได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้นําเสนอหัวข้อตามลําดับดังนี้
1. ทบทวนแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในช่วง
ที่ผ่านมา
2. บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
3. การเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ
4. สรุป

1. นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบช่วงที่ผ่านมา
ปัญ หาหนี้นอกระบบเป็นปัญ หาที่ สําคัญ ที่ ส่ง ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐ ก็ได้มีการออกแนวทางเพื่อแก้ไขหนี้สินมาโดยตลอด โดยการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคประชาชนเริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2548) ซึ่งการแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนโยบายภายใต้การแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนที่ รู้จั ก กั นในชื่อ “การลงทะเบีย นคนจน” และในสมั ย รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี ว ะ เป็ น
นายกรัฐมนตรี (ปี 2551-2554 เป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรงที่รู้จักกันในชื่อ “การลงทะเบียนหนี้
นอกระบบ” ต่อมาหลัง จากคณะรักษาความสงบเรีย บร้อยแห่งชาติ ยึดอํานาจการปกครองในวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 หนี้นอกระบบก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาให้ความสําคัญอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี นโยบาย
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้
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รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ.2544-2548)
หลังจากรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทั ก ษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ได้เ ข้ามามีบ ทบาทในการบริห าร
ประเทศ ได้แถลงถึงนโยบายที่จะแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนให้หมดไปภายในปี 2551 1 เป็นหนึ่งใน
สามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล นอกเหนือจากปัญหายาเสพติด และปัญหาคอรัปชั่น โดยรัฐบาลมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน
แห่งชาติ (ศตจ.)” ขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนให้เ กิ ดการบูร ณาการการทํ างานของทุ ก ภาคส่วน ทั้ ง จากกลไกของรัฐ คือ กระทรวงต่างๆ ทั้ ง ใน
ส่วนกลาง ในจังหวัด อําเภอ ตําบล ลงไปถึงหมู่บ้าน และจากภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม คือ ผู้แทนชุมชน
หน่วยงานพัฒนาเอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ2
ในการดําเนินงานในระยะนี้ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ในการดําเนินการจดทะเบียน
ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมและความยากจน เพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การลงทะเบียนคนจน” ในประเด็นปัญหาความเดือนร้อน 8 ประเภท ได้แก่ 1.ปัญหา
ที่ดินทํากิน 2.ปัญหาคนเร่ร่อน 3.ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 4.ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/
นัก ศึก ษาให้มี ร ายได้จ ากอาชี พ ที่ เ หมาะสม 5.ปัญ หาการถูก หลอกลวง 6.ปัญ หาหนี้สิน ภาคประชาชน
7.ปัญหาที่อยู่อาศัย และ 8.ปัญหาอื่นๆ ภายใต้นโยบายนี้ “ปัญหาหนี้นอกระบบ”ถือเป็นส่วนหนึ่งในประเด็น
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนโยบายภายใต้การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
นอกจากการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนในประเด็นปัญหาความเดือดร้อน
8 ประเภท ซึ่งสะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในการบูรณาการการทํางานที่ต้องมีการเชื่อมโยงเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐในทุกภาคส่วน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้ว
รัฐบาลยังได้ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนที่สําคัญด้วย เช่น โครงการ

1

โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (2547) ขั้นตอนการรณรงค์และแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ภาคประชาชน
ตื่นตัวเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ สนับสนุนการสํารวจทะเบียน การรวบรวมสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างยุทธศาสตร์แนวทาง และกลไกแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนําร่อง ระยะที่ 2
(2548-2549) ขั้นตอนการขยายผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจน และการสรุปบทเรียนความรู้ที่
เกิดขึ้น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ขององค์ กรชุมชน และเครือข่ายประชาสังคมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และระยะที่ 3
(2550-2551) การสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบคุ้ มครองทางสังคม กองทุนพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ร่วมเสนอ/ดําเนินการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและ
โครงสร้างที่ เกี่ยวข้ องกับ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาความยากจน (ศูนย์ อํานวยการต่ อสู้เพื่ อ เอาชนะความยากจนแห่ งชาติ ,
2549)
2

ศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ , นโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาความจน เอกสารประกอบการ
ประชุม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น, 29 พฤษภาคม 2549
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กองทุ นหมู่ บ้านและชุม ชนเมื อ ง โครงการพัก ชําระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่ เ กษตรกร โครงการธนา คาร
ประชาชน โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค และโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
จากการจดทะเบียนประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมและความยากจน (ลงทะเบียนคนจน) เพื่อเป็น
ข้อมูลในการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งดําเนินการเมื่อ 6 ธันวาคม 2546 - 31 มีนาคม 2547
มีผู้จดทะเบียนจํานวนกว่า 8 ล้านคน ประสบปัญหามากกว่า 12.3 ล้านปัญหา โดยพบว่า ปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนถือเป็นปัญหาที่มีสัดส่วนการลงทะเบียนมากที่สุด คือร้อยละ 41.10 มีผู้ประสบปัญหาดังกล่าวถึง
5,061,045 คนทั่วประเทศ (รายละเอียดดูในตาราง 4.1)
ตาราง 4.1: แสดงผลการลงทะเบียนคนจนของศูนย์อํานวยการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)”
29 ธันวาคม 2548 จําแนกรายปัญหา

ที่มา: วรรณี วรรณชาติ, การติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของศูนย์อํานวยการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.), วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม
2549: 20-25

ในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็นปัญหาที่ประชาชน
มาจดทะเบียนมากที่สุดถึงร้อยละ 41.10 จํานวน 5,061,045 ราย โดยสามารถแยกประเภทได้ดังนี้ (1) หนี้
นอกระบบ 1,765,033 ราย มูลหนี้ 136,750 ล้านบาท (2) หนี้ในระบบ 4,545,829 มูลหนี้ 556,240 ล้านบาท
ทั้งนี้ 1 รายอาจมีทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ3 การดําเนินการแก้ปัญหาหนี้สิน มีทั้งการเป็นตัวกลางเจรจา
เพื่อไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ และการโอนหนี้สินเข้าสู่หนี้ในระบบ
สําหรับผลการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหานั้น สามารถช่วยผู้ที่มีหนี้สินนอกระบบได้จํานวน 1.76
ล้านราย โดยสามารถเจรจาและขอยุติเรื่องได้จํานวน 1,525,900 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของลูกหนี้นอก
3

กิติศักดิ์ ปั้นประดิษฐ์ , การจัดการหนี้นอกระบบโดยกระบวนการเจรจา, (ปริญญารัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550).
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ระบบทั้งหมด ลูกหนี้ที่ผ่านการเจรจาและประสงค์ขอกู้จํานวน 218,000 ราย ซึ่งในจํานวนนี้ได้รับการอนุมัติ
คิดเป็นร้อยละ 48.4 ของจํานวนผู้ผ่านกระบวนการเจรจาและประสงค์ขอกู้และมาติดต่อธนาคาร ส่วนผู้ที่ยัง
ไม่ได้กู้ เนื่องจากคุณสมบัติของลูกหนี้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด ลูกหนี้มีรายได้ไม่เพียงพอ และ
ขาดหลักประกันกู้เงิน เป็นต้น ส่วนผู้ที่เป็นหนี้ในระบบนั้นสามารถเจรจาได้สําเร็จภายใต้เงื่อนไขใหม่ที่พึงพอใจ
มีจํานวน 192,032 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 ของทั้งหมด ผู้ที่ผ่านการเจรจาและตกลงกันได้ด้วยเงื่อนไขเดิม ร้อย
ละ 90.7 และผู้ที่เจรจาไม่สําเร็จมีเพียงร้อยละ 0.3 ของทั้งหมด4
นอกจากการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนในประเด็นปัญหาความเดือดร้อน
8 ประเภท ซึ่งสะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในการบูรณาการการทํางานที่ต้องมีการเชื่อมโยงเพื่อ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐในทุกภาคส่วน และจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
แล้ว รัฐบาลยังได้มีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนที่สําคัญด้วย เช่น
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมื อง โครงการพัก ชําระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่ เกษตรกร โครงการ
ธนาคารประชาชน โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค และโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อย่างไรก็
ดี นอกจากโครงการเพื่อเอาชนะความยากจนข้างต้น หลายนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูก
วิจ ารณ์ว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่ มุ่ ง เน้นแต่คะแนนนิยม สร้างภาระทางการคลัง ให้รัฐบาลและทํ าให้
ประชาชนอ่อนแอ และกลายเป็นผู้ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐเท่านั้น ปัจจุบันศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทยถูกปิดแล้ว
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551-2554)
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการออกแนวทางเพื่อ การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) พ.ศ. 2552-2554 โดยเปลี่ยนให้
กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลัก และให้ประสานความร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม มี
จัดตั้ง หน่วยงานขึ้นเพื่ อดําเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ศูนย์อานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาค
ประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย และศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีการเปิดรับ
ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบใหม่ ต่อเนื่องจากปี 2549 ที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนคนจนไว้แล้ ว5
นโยบาย“การลงทะเบียนคนจน”กับ “การลงทะเบียนหนี้นอกระบบ”นั้น มีกระบวนการดําเนินงาน
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก สาระสําคัญดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็น
กระทรวงการคลัง และมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เป็นหนี้นอกระบบรายย่อย ซึ่งครั้งที่แล้วไม่ได้มีระบุเพดาน
4

วรรณี วรรณชาติ, การติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของศูนย์อานวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.), วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2549: 20-25
5
คมชั ด ลึ ก , รบ.ดั น ประชานิ ย มซื้ อ ใจรากหญ้ า ขึ้ น ทะเบี ย นคนจน[ออนไลน์ ], 15 กั น ยายน 2552 แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.komchadluek.net/detail/20090915/28525/รบ.ดันประชานิยมซื้อใจรากหญ้าขึ้นทะเบียนคนจน.html

โครงการวิจัยเชิงสํารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

91

เอาไว้ ขณะเดียวกั นก็มุ่ ง ที่ จ ะแก้ ปัญ หาหนี้นอกระบบเท่ านั้น ในขณะที่ ครั้ง ก่ อนรับ ลงทะเบียนปัญ หาทุ ก
ประเภท6

6

ไทยโพสต์, "แก้หนี้นอกระบบ" แค่ก็อบปี้ หรือดีกว่า "ขึ้นทะเบียนคนจน" [ออนไลน์] , 30 พฤศจิกายน 2552 แหล่งที่มา:
http://www.thaipost.net/node/14239
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ตาราง 4.2: แสดงระยะเวลาการดําเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)
ระยะเวลา
19 พ.ย. 2552
1-30 ธ.ค.2552
1-10 ม.ค.2553
11 ม.ค. 2553
12-14 ม.ค. 2553
15 ม.ค.2553

1 ก.พ. - 30 เม.ย.2553
1 พ.ค. - 30 มิ.ย.2553
1 ก.ค. 2553

การดาเนินงาน
เปิดตัวโครงการ "แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ"
เปิ ด รั บ ลงทะเบี ย นผ่ า นทางสาขาของธนาคารออมสิ น ธ.ก.ส.และศู น ย์
อํานวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
บันทึกข้อมูลสรุปยอดและรายละเอียดของลูกหนี้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
ธนาคารส่งข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดให้แก่กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลางจะประมวลผล คัดกรองข้อมูลและสรุปยอดลูกหนี้
ส่งข้อมูลและรายละเอียดลูกหนี้ให้ธนาคารของรัฐทั้ง 6 แห่งที่เกี่ยวข้อง คือ
ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย (ธอท.) และธนาคารกรุงไทย
เชิญลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจาประนอมหนี้
การพิจารณาให้สินเชื่อของแต่ละธนาคาร
ระยะเวลาติดตามประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน

ที่มา: ไทยโพสต์, "แก้หนี้นอกระบบ" แค่ก็อบปี้ หรือดีกว่า "ขึ้นทะเบียนคนจน" [ออนไลน์] , 30 พฤศจิกายน 2552 แหล่งที่มา:
http://www.thaipost.net/node/14239

นอกจากนโยบายหลักข้างต้นแล้ว วันชัย มีชาติและคณะ (2556) ได้สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาหนี้นอกระบบในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะไว้ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน
2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2552 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้
บัตรเครดิต"
3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่อง
3.2) โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
5) มติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 3/2553
6) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
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7) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง สรุปผลการเจรจาและการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
8) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เรื่อง
8.1) แผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
8.2) สรุปผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
9) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการโครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อ
รายย่อย
10) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เรื่อง โครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย
11) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง โครงการอาสาสมัครที่ปรึก ษาทางการเงิน
ครัวเรือน (หมอหนี้)
การแก้ปัญหาหนี้สินตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะยุบสภา นายกรัฐมนตรีคนต่อมา (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มิได้ดําเนิน
นโยบายเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้สิน นอกระบบอย่างต่อเนื่อง หากแต่หันไปให้ความสําคัญ กับ นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ด้วยนโยบายประชานิยมจํานวนมาก ได้แก่ การกําหนดค่าจ้างขั้นต่ําวันละ 300 บาท และ
กําหนดเงินเดือนสําหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 15,000 บาท มาตรการลดภาษีสําหรับบ้าน
หลังแรกและรถคันแรก ตลอดจนการยกระดับสินค้าเกษตรกร โดยกําหนดราคารับจํานําข้าวเปลือกเจ้าและ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามลําดับ
หากพิจารณาจากนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้
โดยตรง ได้แก่ การพักชําระหนี้ของครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและ
ผู้มี ร ายได้ น้อ ยที่ มี ห นี้ต่ํา กว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับ โครงสร้ างหนี้ สําหรับ ผู้ ที่ มี ห นี้เ กิ น
500,000 บาท รวมทั้งจัดทําแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้าง
โอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน ส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้
น้อย ผ่านการเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7
รัฐบาล น.ส.ยิ่งลัก ษณ์ ชินวัตร ได้รับคําวิพากษ์วิจ ารณ์เหมือนกับรัฐบาลทั กษิ ณ ในเรื่องนโยบาย
ประชานิยมที่ทําให้รัฐบาลมีภาระทางการคลังเพิ่ม อีกทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดภาษีรถคันแรก
ยังส่งผลให้ประชาชน ต้องติดกับดักภาระหนี้จํานวนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นโยบายการรับจํานําข้าวที่บิดเบือน
กลไกตลาดอย่างมาก ประกอบกับปัญหาการทุจริตในโครงการดังกล่าว ส่งผลให้โครงการขาดทุน ขาดสภาพ
7

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554 [ออนไลน์]
แหล่งที่มา http://www.thaigov.go.th/th/government-policies/item/73629-นางสาวยิ่งลักษณ์ -ชินวัตร-23-สิงหาคม2554.html

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

94

คล่องภาวะที่ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง ทําให้ไม่มีงบประมาณมาจ่ายให้เกษตรกร เกษตรกรต้องไปกู้เงิน
นอกระบบ จึงยิ่งเป็นการซ้ําเติมภาระหนี้สินให้เกษตรยิ่งขึ้นไปอีก
ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอํานาจการปกครองประเทศ การแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากโครงการจํานําข้าว เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ คสช. ให้ความสําคัญ หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ่ายเงินให้เกษตรกร เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหนี้นอกระบบไปข่มขูท่ วงหนี้เกษตรกร8 ทํา
ให้ คสช. ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวง
หนี้ (28 พฤษภาคม 2557) กําหนดว่า “ผู้ใดข่มขืนใจชาวนาให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ ญว่าจะทําอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของชาวนาหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ”9
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 46/2557 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ คสช. หันมาให้ความสนใจกับปัญหาหนี้
นอกระบบอย่างจริงจัง ต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ประชุม คสช. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุของปัญหาทั้งในด้านสินเชื่อและศักยภาพการหารายได้
โดยให้ชุมชนเข้ามามี บทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินที่เ ข้มแข็งและมีศักยภาพ
ควบคู่ไปกั บการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมทั้ง สร้างกลไกในการเ จรจา
ประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งรวมทั้งการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟื้นฟูเพื่อให้ลูกหนี้มีศักยภาพ
ในการหารายได้ และป้องกั นไม่ ให้ก ลับ เป็นไปลูกหนี้นอกระบบอีก โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
ประสานศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ รับเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียน
เกี่ ยวกั บ ปัญ หาหนี้สิน ภาคประชาชนทั้ ง หนี้สินในระบบและหนี้สินนอกระบบของประชาชนในพื้นที่ และ
ดําเนินการประสานกับกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่กระทรวงการคลังวางไว้ 10
นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ คสช. มีความต่อเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ ในแง่ที่ให้กระทรวงการคลัง เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา และมีป ระเด็นที่ เพิ่มเติม มาอย่าง
น่าสนใจ เป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาหนี้ สินนอกระบบ
นอกเหนือไปจากการให้บทบาทกั บสถาบันการเงินของรัฐอย่างที่ ผ่านๆ มา และให้ความสําคัญกั บ ความ

8

เจ้าหนี้นอกระบบเหิมบุกยึดสมุดบัญชีชาวนาหลังได้รับเงินจานาข้าวถึงหน้า ธกส., มติชนออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2557
[ออนไลน์] แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1401342912
9
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
131 ตอนพิเศษ 95 ง (2 มิถุนายน 2557), หน้า 2.
10
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน, ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 69/2557, 26 สิงหาคม
2557
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แตกต่างกันระหว่างพื้นที่เมืองกับชนบท อย่างไรก็ตาม แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ ดูยังไม่เป็น
รูปธรรมมากนัก

2. บทบาทของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
ปัญ หาหนี้นอกระบบเป็นปัญ หาที่ สําคัญ ที่ ส่ง ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง ในด้านการดําเนินการแก้ปัญหาก็มีองค์กร/หน่วยงานที่ทํางานอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันทั้งในส่วน
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยมีแนวทางการแก้ปัญหาตั้งแต่ในระยะก่อนเกิดหนี้ ระหว่าง
เกิดหนี้ และหลังเกิดหนี้ เช่น การจัดแหล่งเงินทุน การให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรม การให้
ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดําเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบ เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ จึงจะกล่าวถึงการดําเนินการ
ปัญหาหนี้นอกระบบขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ก่อนที่จะวิเคราะห์ให้เห็นความ
เชื่อมโยงและ/หรือช่องว่างในการดําเนินงานต่อไป
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จากหัวข้อที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ในช่วง 10 กว่าปี การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบภาครัฐ
ไม่ค่อยมีความต่อเนื่อง ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีหน่วยงาน/องค์กรทีท่ ํางานอยู่หลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า การดําเนินงานขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ ก็มิได้มี
การดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่มักดําเนินการในส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น หน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาก็จะเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนในลักษณะต่างๆ และหน่วยงานด้านการยุติธรรมการ
แก้ ไขปั ญ หาก็ จ ะเน้นการให้ค วามช่ว ยเหลือ ในกระบวนการยุติธรรมในลั ก ษณะต่ างๆ เป็นต้น ในขณะที่
หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะเป็นกลไกที่สําคัญในการเชื่อมโยงผู้ประสบปัญหากับหน่วยงาน
ภาครัฐ
การนําเสนอบทบทบาทการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในที่ นี้ นําเสนอโดยจัดกลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานด้านความยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การอํานวยความเป็นธรรมให้ประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้11

11

วันชัย มีชาติ และคณะ, โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (กรุงเทพฯ, 2556). หน้า
67-68
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หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
สําหรับการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ดําเนินงานเพื่อจัดหาการจัดแหล่งเงินทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การสนับสนุนสถาบันการเงินชุมชน การจัดตั้ง
บริษัทสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (บย.) เป็นต้น โดยหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญหรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง ดําเนินการจัดตั้ง “ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน
(ศอก.นส.)” ขึ้นโดยมีภารกิจในการกําหนดแนวทาง มาตรการ และการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินคน
ยากจน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ ตามนโยบายรัฐบาลโดยนําหนี้นอก
ระบบเข้าสู่ส ถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ของรัฐและธนาคารพาณิชย์ของรัฐ หลัง จากนั้นจึง นําไปสู่ก ารพัฒ นา
ศักยภาพลูกหนี้ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างเป็นปกติโดยต้องทําการอบรมฟื้นฟูลูกหนี้ควบคู่
กันไปภารกิจจึงไม่ใช่เพียงการเจรจาหนี้และนําลูกหนี้เข้าสู่ระบบเพียงอย่างเดียว ในระยะแรกให้ดําเนินการนํา
ลูกหนี้เข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด
หน่วยงานภายในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ มี 2
หน่วยงาน คือสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน และสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบัน
การเงินแต่ละหน่วยงานมีภารกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังนี้
1.1 สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน12
สํานักนโยบายพัฒ นาระบบการเงินภาคประชาชน (สพช.) เป็นหน่วยงานในสัง กั ดสํานัก งาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน และดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
แผนภาพ 4.1 : โครงสร้างการบริหารงานของสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

12

สัมภาษณ์ นายชนะชัย ประยูรสิน และคณะ, ผู้อานวยการสานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน, 12 มิถุนายน
2557
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สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

(1) ส่วนกลยุทธ์และ

(3) ส่วนป้องปราม

(4) ส่วนกลยุทธ์และ

พัฒนาระบบความ

การเงินนอกระบบ

พัฒนาระบบการเงิน

ภาคประชาชน

คุ้มครองทางสังคม
(2) ส่วนอานวยการ

(5) ส่วนสารสนเทศ

(6) ผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

ระบบการเงินและการ

เฉพาะฯ

หนี้สินภาคประชาชน

ออมภาคประชาชน

สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน มองว่า สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบว่ามา
จากการที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีวิต รวมทั้งอาจมีความจําเป็นต้องใช้
เงินเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายสําหรับบุตรเปิดเทอม
และสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นต้น และเมื่อประชาชนต้องการใช้เงินแต่ไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินต่างๆ จึงจําเป็นต้องขอกู้จากเจ้าหนี้ เช่น นายทุน เพื่อน หรือญาติพี่น้อง เป็นต้น ซึ่งหนี้
นอกระบบไม่ได้เป็นปัญหาสังคมทัง้ หมด แต่สิ่งที่ทําให้หนี้นอกระบบได้กลายเป็นปัญหาก็คือ การเรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกําหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) ซึ่งตามกฎหมายพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราพุทธศักราช 2476 กําหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนี้เจ้าหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ที่
เป็นปัญหาใช้วิธีการติดตามทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้น การดําเนินการของสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาของ
การเป็นหนี้นอกระบบที่ แท้จริงของลูก หนี้ และให้ความสําคัญ กับการพัฒนาลูกหนี้ให้มี ศัก ยภาพในการหา
รายได้ที่เพียงพอ มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินของตนให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีความเข้าใจในระบบสินเชื่อปกติในปัจจุบันและอันตรายของการกู้เงินนอกระบบ โดย
อาจจําแนกออกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1) การแก้ปัญหาเชิงนโยบาย ปัจจุบันสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยได้รับความเห็นชอบในหลักการและ
แนวทางการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวจากกระทรวงการคลัง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 และต่อมาได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก คสช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยแนวทางดังกล่าว จะมุ่งเน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา
คือ การพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่าย การบริหารจัดการด้านการเงินในครัวเรือนให้
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้แนวทางการแก้ไขปัญหา
ดัง กล่าวยัง ได้เ น้นให้ชุม ชนเข้ามามี บทบาทในการแก้ ไขปัญ หาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินชุ มชนที่
เข้มแข็งและมีศักยภาพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในการดําเนินงานดังกล่าว สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน รวมทั้งการหารือร่วมกับผู้นําองค์กรการเงินชุมชนหลายแห่ง
ซึ่งพบว่า ปัจจุบันมีองค์กรการเงินชุมชนหลายแห่งที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ
สมาชิกอยู่แล้ว โดยองค์กรการเงินชุมชนแต่ละแห่งจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแตกต่างกันตาม
บริบทของพื้นที่ สําหรับตัวอย่างองค์กรการเงินชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และสถาบันการเงินกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น โดยองค์กรการเงินชุมชนเหล่านี้ได้ให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกในชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ โดยองค์กรการเงินชุมชนจะดําเนินการชํา ระหนี้นอกระบบแทนสมาชิก
และให้สมาชิกมีหนี้สินกับองค์กรการเงินชุมชนซึ่งทําให้สมาชิกมีหนี้สินในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้โดย
ไม่จําเป็นต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก จึงทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดัง นั้น ในปัจจุบันสํานัก นโยบายพัฒ นาระบบการเงินภาคประชาชนจึง ได้ดําเนินการขอความ
ร่วมมือจากองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กร
การเงินชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรการเงินชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ 47 แห่ง โดยองค์กร
การเงินชุมชนได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละองค์กร โดยองค์กร
การเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์ก ารมหาชน) ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร และธนาคารออมสินในด้านการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบและอาจพิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเงินตามความเหมาะสม นอกจากนี้การดําเนินงานแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้อีกด้วย
2) การเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ป ระสบปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านศูนย์รับแจ้ง การเงินนอกระบบ สํานัก นโยบายพัฒ นาระบบ
การเงินภาคประชาชน หมายเลข 1359 ซึ่ง จะประสานงานกับ สถาบันการเงินเฉพาะกิ จ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป คือ
(1) สถาบั นการเงินเฉพาะกิ จ ของรั ฐ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
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(2) สํานัก งานอั ยการคุ้ม ครองสิท ธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบัง คับ คดี (สคช.)
สํานักงานอัยการสูงสุด ในการขอความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยและประนอม
หนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้
(3) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านของการจับ กุมกลุ่มเจ้าหนี้ที่ มี
พฤติกรรมข่มขู่ และประทุษร้ายลูกหนี้
ในปัจจุบันสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ใน
การพั ฒ นาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบโดยตรงในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
กระทรวงการคลัง โดยในปัจจุบันอยู่ในระหว่างริเริ่มการสร้า งความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรนอกภาครัฐ เช่น องค์กรการเงินชุมชน รวมทั้งสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งแนวทางความ
ร่วมมือดังกล่าวจะบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานและมีการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบใน
ระดับพื้นที่ โดยจะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ คือ การพัฒนาทักษะในการหารายได้และการบริหารจัดการทาง
การเงินในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั่นเอง
นอกจากนี้ สํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนยังได้กล่าวถึง ปัญหาและอุปสรรคที่
สําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมาไว้ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
1) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐยังมีการกระจายอํานาจหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวหลายส่วนราชการทําให้ขาดการทํางานอย่างบูรณาการซึ่งทําให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล
2) การส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อในระบบยังมีข้อจํากัดอยู่มาก เช่น ประชาชนที่มีรายได้น้อย
มักจะมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติสนิ เชื่อจากสถาบันการเงิน และติดเครดิตบูโร เป็นต้น นอกจากนี้
แม้ประชาชนจะสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ปลายเหตุ เนื่องจากประชาชนที่
มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ยัง มีรายได้ไม่ เพียงพอกับ รายจ่าย อีกทั้งประชาชนกลุ่มดังกล่าวจํานวนมากที่ ยังขาด
ทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ
3) ในอดีตที่ผ่านมา การแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบมั กมุ่งเน้นการใช้วิธีทางกฎหมายในการ
ปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมายซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีดังกล่าว ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ประชาชนต้องการหาเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้เครือข่าย
เจ้าหนี้นอกระบบมักเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลและผู้มีอํานาจจึงทําให้ยังไม่สามารถปราบปรามเจ้าหนี้เงินกู้นอก
ระบบที่ผิดกฎหมายได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
จําเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายให้มีโทษสูงขึ้น รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลและได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
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1.2 สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (สกง.) สังกัดอยู่ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้13
1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในด้านระบบการเงินและระบบ
สถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจอื่นของรัฐบาล รวมทั้งวางแผนและ
ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
3) ติดตามและดูแลการปฏิบัติง านของสถาบันการเงิน โดยประสานงานกั บ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กํากับดูแล สถาบันการเงิน
4) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการดําเนินงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจอื่นๆ ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน
ดังกล่าว
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
แผนภาพ 4.2:โครงสร้างของสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

(1) ส่วนระบบสถาบัน
การเงิน

(2) ส่วนกลยุทธ์และพัฒนา
ระบบการเงิน

(3) ส่วนสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 1

(4) ส่วนสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 2

(5) ส่วนกลยุทธ์และพัฒนา
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(7) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะฯ

(6) ฝ่ายบริหารธุรการ

สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน เสนอแนวทางการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดย
การเสนอโครงการที่จะให้นิติบุคคลจดทะเบียนเป็นบริษัทสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (บย.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
13

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน[ออนไลน์] , 15 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Category&file=categoryview&categoryID=CAT0000020
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เมื่ อวันที่ 6 ส.ค. 2556 เห็น ชอบมาตรการดั ง กล่าว โดยให้ก ระทรวงการคลัง และ ธปท. เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหา
ภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ โดยกําหนดให้ธุรกิจสินเชื่อเพื่อประชาชนรายย่อยสามารถคิดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมและอยู่ในระดับทีไ่ ม่เป็นภาระมากจนเกินควร14 โดยการกําหนดให้บริษัทสินเชื่อ
ธุรกิจรายย่อยเป็นสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยได้เกิน 15% แต่ไม่เกิน 36% รวมค่าธรรมเนียมและค่าปรับ และหลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะต้ อง
ออกประกาศเพื่อให้ใบอนุญาตเจ้าหนี้นอกระบบเข้าสู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอ้างอิงประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ปว.58)15
ตาราง 4.3: แนวทางการดําเนินงานบริษัทสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย (บย.)
แนวทางการดาเนินงาน
1. ผู้ให้บริการ

นิติบุคคล (บริษัทสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย : บย.)

2. ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

3. ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท

4. วงเงิน

ไม่เกิน 100,000 บาท

5. อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าบริการอื่น)

6. คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลธรรมดา/เป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรับชําระหนี้ได้

7. หลักประกัน

มี/ไม่มีหลักประกัน

8. การระดมทุน

ทุนตนเอง + หุ้นกู้ + ตั๋วเงิน (P/N) แบบเฉพาะเจาะจง

ที่มา: สัมภาษณ์ มล.พงศ์ระพีพร อาภากร, ผู้อํานวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ , 18 มิถุนายน 2557

สําหรับหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้นนั้ เบื้องต้นกําหนดให้เป็นการปล่อยกู้เพื่อการประกอบอาชีพรายละ
ไม่เกิ น 100,000 บาท อั ตราดอกเบี้ยไม่เกิ น 36% ต่อปี พร้อมกํ าหนดพื้นที่ในการทําธุรกรรมสินเชื่อโดย
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทสินเชื่อธุรกิจรายย่อยจะต้องปล่อยกู้ภายในจังหวัดเท่านั้น ห้ามปล่อยกู้
ข้ามจังหวัด และต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้ว่าเป็นการกู้เพื่อนําไปประกอบธุรกิจจริงหรือไม่ 16

14

สัมภาษณ์ มล.พงศ์ระพีพร อาภากร, ผู้อานวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ , 18 มิถุนายน 2557
เดลินิวส์, สศค. ลุยตั้ง บย. แก้หนี้นอกระบบ[ออนไลน์], 2 มกราคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.dailynews.co.th/Content/economic/205926/สศค. ลุยตั้ง บย. แก้หนี้นอกระบบ
16
เดลินิวส์, สศค. ลุยตั้ง บย. แก้หนี้นอกระบบ[ออนไลน์], 2 มกราคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.dailynews.co.th/Content/economic/205926/สศค. ลุยตั้ง บย. แก้หนี้นอกระบบ
15
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ตาราง4.4: แนวทางการกํากับดูแลบริษัทสินเชื่อเพือ่ ประกอบอาชีพรายย่อย : บย.
แนวทางการกากับดูแล
พื้นที่ให้บริการ

ให้บริการเฉพาะจังหวัดที่ได้จัดตั้งสํานักงานใหญ่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การขอนุญาต

มีคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรองคํายื่นขอใบอนุญาตตามเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการจัดตั้งสํานักงานใหญ่ในจังหวัดที่ต้องการจะประกอบธุรกิจ
(2) ไม่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่น
(3) ไม่มปี ระวัติหรือพฤติกรรมที่เป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
(4) ไม่มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทํางานอันส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล

หนี้สนิ ต่อทุน

บย. สามารถระดมทุนจากการออกหุ้นกู้ และการออกตั๋วเงินที่เสนอต่อผู้ลงทุนในวงจํากัด
(Private Placement) แต่ต้องมีหนี้สินไม่เกิน 9 เท่าของส่วนของทุน

เกณฑ์การ
กากับดูแล

กําหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองผู้บริโภคในลักษณะเดียวกันกับที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ “สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากับ” ถือปฏิบัติ เช่น แนวทางการเรียกให้ชําระหนี้และการทวงถามหนี้ การจัดการ
ข้อมูลผู้บริโภค การปฏิบัติเมื่อมีข้อร้องเรียน การจัดทําบัญชี และการรายงานผลการดําเนินงาน

หน่วยงาน
กากับดูแล

กระทรวงการคลัง

ที่มา: สัมภาษณ์ มล.พงศ์ระพีพร อาภากร, ผู้อํานวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ, 18 มิถุนายน 2557

อย่างไรก็ดี สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ยอมรับว่าการตั้งบริษัทสินเชื่อธุรกิจราย
ย่อยอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งระบบ แต่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ เข้าไม่ถึงแหล่ง
เงินทุนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่วยแก้ปัญหาการกู้เงินนอกระบบให้เข้ามาอยู่ระบบเพิ่มขึ้นได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น โดยเฉพาะในส่วนสีเทา17
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สําหรับบทบาทหน้าที่ ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2485 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มีดังนี18้
1) ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้บังคับ
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร
2) กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน ดําเนินนโยบายการเงิ นตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
กํ า หนด ได้ แก่ รั บ เงิน ฝาก กํ า หนดอั ตราดอกเบี้ ยในการให้กู้ ยืม เงิ นแก่ ส ถาบัน การเงิน ซื้ อขายเงิ นตรา
17

สัมภาษณ์ มล.พงศ์ระพีพร อาภากร, ผู้อานวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ , 18 มิถุนายน 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย, บทบาทหน้าที่ ธปท. [ออนไลน์] , 22 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/index/Pages/RolesAndResponsibilities.aspx
18
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ต่างประเทศและแลกเปลีย่ นกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่า
ของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อการดําเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จําเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงิน
สดในอนาคต เพื่อ ควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึง ยืมหรือให้ยืม หลักทรัพย์ตามที่
กําหนดโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน
3) บริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. บริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. (ไม่รวมสินทรัพย์ในทุนสํารอง
เงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา) การนําสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ โดยคํานึงถึงความมั่นคง สภาพ
คล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
4) เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล เป็นนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจ
หน้าที่ในการรับจ่ายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่า
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองคําและเงิน การซื้อขาย
และโอนตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ
หรืออาจเป็นนายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของรัฐบาล โดยมีอํานาจกระทําการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5) เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอํานาจหน้าที่ใน
การให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงิน การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของ
มีค่าอย่างอื่นของสถาบันการเงิน รวมถึงการสั่งให้สถาบันการเงินส่ง รายงานหรือชี้แจงเพื่ออธิบายเกี่ยวกั บ
ทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันได้
6) จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน
ระบบการหัก บัญ ชีระหว่างสถาบันการเงิน และบริห ารจั ดการระบบดัง กล่าวให้เกิ ดความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
7) กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน กํากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะและการดําเนินงาน ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อให้มีเสถียรภาพ
8) บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมทั้งบริหารจัดการ
สินทรัพย์ในทุนสํารองเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
9) ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
สําหรับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารแห่ง ประเทศไทยในการแก้ไขปัญหามี 3
แนวทาง ได้แก่ การปราบปรามธุรกิจที่เ กี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบและผิดกฎหมาย การผลักดันให้หนี้นอก
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ระบบกลายเป็นหนี้ในระบบ และการให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายและข้อพึงระวังเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้19
1. การปราบปรามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบและผิดกฎหมาย
การปราบปรามธุรกิ จที่เ กี่ ยวข้อ งกับ หนี้นอกระบบ และผิดกฎหมายนั้น การปล่อยกู้ สินเชื่อบุคคล
(Personal loan) ประเภทการให้กู้แก่ บุคลธรรมดาโดยไม่ต้องวางสินทรัพย์เป็นหลักประกัน เป็นธุรกิจ ที่
กฎหมายระบุผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกํากับของ ธปท.
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนไม่ได้มีใบอนุญาต และเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพจะแฝงตัวเข้ามาเอา
รัดเอาเปรียบประชาชน ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ธปท. มี “โครงการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที่ไม่ได้รับอนุญาต” โดย ธปท. จ่ายเงินสนับสนุนในการจับกุมแก่หน่วยงาน
ในสังกัดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ - ปอศ.) เพื่ อเพิ่มแรงจูง ใจให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง โดยผลการ
ดําเนินงานตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการจับกุมและดําเนินคดีรวมทั้งสิ้น 252 คดี โดยแยกเป็นการจําคุก
หรือและปรับจํานวน 6 คดี ส่วนการดําเนินและศาลพิพากษาจําคุกหรือและปรับหรือและริบของกลาง (รอลง
อาญา) ทั้งหมด 117 คดี และกรณีปรับหรือและริบของกลางมีคดีรวมทั้งสิ้น 129 คดี
ในส่วนของผลการจับกุมและดําเนินคดี ตั้งแต่ปี 2550-2557 มีการดําเนินคดีและศาลพิจารณาดังนี้
การดําเนินคดีและศาลพิจารณา (จํานวนคดี)
ปี

รวม
19

จําคุกและปรับ

จับคุกและปรับ/ริบของกลาง
(รอลงอาญา)

ปรับ/ริบของกลาง

รวม

2550

2

1

-

3

2551

1

-

83

84

2552

-

31

12

43

2553

-

13

10

23

2554

3

44

16

63

2555

-

11

6

17

2556

-

11

2

13

2557

-

4

-

4

6

115

129

250

อุณหภูมิเศรษฐกิจ, แบงก์ชาติยันแก้ไขหนี้นอกระบบมาตลอด [ออนไลน์], 18 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.newsbiztemp.com/index.php/finance/item/8011- แบงก์ชาติยันแก้ไขหนี้นอกระบบมาตลอด

โครงการวิจัยเชิงสํารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

107

2. ผลักดันให้หนี้นอกระบบกลายเป็นหนี้ในระบบ
ในปี 2555 ธปท. ได้ออกสํารวจผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจใกล้ เคียงกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
กํากับในพื้นที่ 29 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภาค อาทิ ร้านทอง และร้านจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด ซึ่ง
มักปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าที่เป็นคนในท้องถิ่นอยูแล้ว โดยได้ชักจูงให้ธุรกิจเหล่านี้เข้ามายื่นจดทะเบียน และขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งเมื่อเข้ามาอยู่ภายใต้การกํากับของ ธปท. แล้ว
จะช่วยให้ทางการสามารถเข้าไปดูแลลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
3. ให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายและข้อพึงระวังเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ธปท. มีหน่วยงานที่ให้ความรู้และคําแนะนํา รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการทาง
การเงินมาเป็นเวลานาน แต่เพื่ อให้การดําเนินงานในด้านนี้เ ป็นระบบมากขึ้น ธปท. จึงได้ตั้งศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 ในปี 2555 เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และคําแนะนําแก่ประชาชนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบด้วย
สําหรับบทบาทหน้าที่หลักของ “ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)” มี 3 ประการ คือ20
1) ให้คําปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางรับฟัง ช่วยแก้ไขปัญหา
และติดตามผลให้แก่ประชาชน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแล
ได้แก่ ธนบัตร พันธบัตร และกฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
2) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นทางการเงินอย่างเพียง
พอที่จะดูแลตัวเองได้ เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวางแผนการเงินสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง โดยดําเนินการผ่านสื่อความรู้และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
3) ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกํากับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการส่งผ่านข้อมูลปัญหา ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปยั งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดนโยบายตรวจสอบและกํากับดูแลสถาบันการเงินให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
และคํานึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการทางการเงินต่อไป
3. ธนาคารของรัฐ
20

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.), บทบาทหน้าที่ ศคง. [ออนไลน์], 18 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/knownfcc/Pages/responsibilities.aspx
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สถาบันการเงิน/แหล่งทุนทั้งกลุ่มในระบบ (เช่น ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิ นเฉพาะกิจ เป็นต้น)
กลุ่มกึ่งในระบบ (เช่น สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์เครดิตยูเนียน กองทุนหมู่บ้าน และ
ชุมชนเมือง เป็นต้น) และกลุ่มพึ่งตนเอง (เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น) ซึ่งถือ
เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งจากโครงการการแก้ปัญหา
หนี้นอกระบบ และการประสานขอความร่วมมือทั้ งจากหน่วยงานในภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง คือธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หากนับตั้งแต่ในปี 2554 เป็นต้นมา ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไป
แล้ว 123,954 ราย เป็นสินเชื่อจํานวน 1,203,545 ล้านบาท21
นอกจากการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว ยังพบว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐบางแห่งยังมีการเสนอแนวทางในการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วย เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีแนวคิดจะพัฒนากองทุนหมู่บ้านขึ้นเป็นสถาบั นการเงินชุมชนอีก 3,000 แห่ง
ใน 3 ปีนี้ เนื่องจากมีกฎหมายของสํานักงานกองทุนหมู บ้านแห่งชาติ (สทบ.) รองรับ โดยเชื่อว่าจะสามารถ
ยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้องค์กรการเงินชุมชนเหล่านี้ขึ้นมาดูแลเรื่องหนี้นอกระบบได้22และธนาคารออมสิน ซึ่ง
เสนอให้จัดตั้ง “กองทุนบูรณาการแก้หนี้นอกระบบ” โดยอาจจะมีขนาดวงเงินราว 2-3 หมื่นล้านบาท โดยจะเสนอ
ให้สถาบันการเงินของรัฐแห่งอื่ นๆ เข้ามาร่วม ด้านหลักการของการดูแลหนี้นอกระบบจะต้องเป็นรูปแบบ
หน่วยงานเฉพาะ เนื่องจากต้องดูแลพฤติกรรมของลูกหนี้ ติดตามความเคลื่อนไหว อาจจะกําหนดระยะเวลาทุก 3
เดือน หรือ 6 เดือน ให้ความรู้และความช่วยเหลือในการสร้างรายได้ เพราะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่าน
มาในอดีต เมื่อช่วยเหลือไปแล้วก็พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็จะกลับไปกู้เงินนอกระบบอีก เพราะไม่ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ดังนั้น เมื่อเจรจากับเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้ว กองทุนก็จะเข้าไปช่วยเหลือภาระหนี้ และคิดดอกเบี้ยกับ
ลูกหนี้ในอัตราที่ต่ํากว่า จากนั้นต้องดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กลับไปกู้นอกระบบอีก23 เป็นต้น
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนของธนาคารออมสิน เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการเงิน/แหล่ง
ทุนในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งจากโครงการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการ
ประสานขอความร่วมมื อทั้ งจากหน่วยงานในภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ตัวแทนของธนาคารออมสินได้ให้
ข้อสังเกตไว้ได้อย่างน่าสนใจ24 ดังนี้
21

สัมภาษณ์ นายชนะชัย ประยูรสิน และคณะ, ผู้อานวยการสานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน, 12 มิถุนายน
2557
22
โพสต์ทูเดย์, ธกส.จ้องใช้กองทุนหมู่บ้านแก้หนี้ให้คนจน[ออนไลน์] , 4 มิถุนายน 2557, แหล่งที่มา:
http://www.posttoday.com/ธกส-จ้องใช้กองทุนหมู่บ้านแก้หนี้ให้คนจน
23
กรุงเทพธุรกิจ, ออมสินเตรียมเสนอแก้หนี้นอกระบบ[ออนไลน์], 15 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/mobile/xhtml/news/detail/00/593266/
24
สัมภาษณ์, บุคลากรสายงานสินเชื่อเพื่อชุมชน ธนาคารออมสินและผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลาดพร้าว, 2 กรกฎาคม
2557
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(1) การที่ธนาคารออมสินมี ความจําต้องปฏิบัติตามนโยบายการปล่ อยสินเชื่อของรัฐที่ สุ่มเสี่ยง ใน
ท้ายที่สุดธนาคารออมสินอาจต้องสูญเสียทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น เนื่องจากลูกหนี้มักจะผัดผ่อนไม่ยอมชําระหนี้
หรือชําระหนี้แก่เจ้าหนี้อื่นก่อนทําให้หนี้กลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และยิ่งหากโครงการนี้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารออมสินก็อาจมีปัญหาได้เช่นกัน
(2) การปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐ รัฐควรมีการจําแนกลูกหนี้ก่อนว่าคนใดสามารถ
ปล่อยได้ คนใดเข้าเกณฑ์ของการที่รัฐต้องสงเคราะห์เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการชําระหนี้
(3) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต้องเริ่มปลูกฝังพฤติกรรมการใช้เงินตั้งแต่เด็กๆ
(4) ควรมีก ารสร้างกลไก/เงื่อนไขในการปรับ พฤติก รรมของลูก หนี้ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถ
ตัดสินใจการปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อ
การรวมกลุ่มของผู้ขอสินเชื่อเช่นในกรณีของเครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ช.ม. แก้หนี้นอกระบบ เป็นต้น
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบาทในการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน พบว่า กระบวนการดําเนินงาน
อนุมัติเงินกู้ของธนาคารในแต่ละกรณีใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 2 สัปดาห์ ดังนั้น ธนาคารออมสิน จึงมีข้อจํากัดที่อาจไม่
สามารถช่วยเหลือให้เงินกู้ในกรณีฉุกเฉินได้อันเป็นปัญหาสําคัญของลูกหนี้นอกระบบได้อย่างทันท่วงที
หน่วยงานด้านยุติธรรม
สําหรับการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม จะมี
หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญหรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กระทรวงยุติธรรม ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2555 –
2558) ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 5 สนับ สนุนและส่ง เสริม การอํานวยความยุติธรรม โดยมี เ ป้าประสงค์ที่ 1
ประชาชนได้รับ บริก ารงานยุติธรรมอย่างทั่ วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่ง ในประเด็นปัญ หาหนี้สินภาค
ประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.)” โดยมีนโยบายสําคัญเร่งด่วน ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมด้านอื่นๆ
อย่างไรก็ดี หลังจากการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) พ.ศ. 2552-2554
จบสิ้นไป หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการแก้ไข คือ ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย และ
ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (ศอก.นส.) กระทรวงการคลัง ก็ถูกปิดลง ยกเว้น
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) เท่านั้นที่ยังคงดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
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1.1 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(ศนธ.ยธ.)25
กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอํานวยความยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 325/2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2553 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม จนกระทั่ งได้มี คําสั่ง กระทรวงยุติธรรมที่ 135/2555 ลงวันที่ 15 มี นาคม 2555
ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(ศนธ.ยธ.)
อํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบของ ศนธ.ยธ. มีดังนี้
1) เป็นหน่วยงานกลางสําหรับการรับแจ้งปัญหา การคัดกรอง การบันทึกข้อมูลการพิจารณาแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือ การส่งต่อสําหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหา
หนี้สินภาคประชาชน ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ เพื่อให้
บรรลุนโยบายกระทรวงยุติธรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ
2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการ ติดตามผลตามมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย การอํานวยความยุติธรรม
ตามกรอบแห่งกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือจากผู้บังคับ บัญชา
3) การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
4) จัดวางระบบฐานข้อมูล จัดตั้งเครือข่าย ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของผู้ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม
ในส่วนของปัญหาหนี้สินภาคประชาชน มาตรการในการให้ความช่วยเหลือของ ศนธ.ยธ. ได้แก่26
1) รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ให้ความปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งทางโทรศัพท์ ระบบ social network
หนังสือร้องเรียนและการที่ผู้ร้องเรียนเดินทางมาด้วยตนเอง
25

วันชัย มีชาติ และคณะ, โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (กรุงเทพฯ, 2556). หน้า 21.
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม, รายงานประจาปีศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ 2555, (กรุงเทพฯ: ศนธ.ยธ, 2556), หน้า 23.
26
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2) วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงานในการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
3) จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพิจารณาแนวทางการ
ให้ความช่วยเหลือทั้งทางแพ่ง อาญา และอํานาจความยุติธรรม
4) การดําเนินมาตรการทางอาญา โดยเจ้าพนักงานตํารวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กรมสรรพากรเพื่อดําเนินมาตรการด้านภาษีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ที่ผ่านมา ศนธ.ยธ. ได้รับ ร้อ งเรียนและดําเนินการแก้ ไขปัญ หาในหลายกรณี ที่ สําคัญ ได้แก่ การ
รวบรวมข้อเท็จจริงและฟ้องร้องเจ้าหนี้นอกระบบในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งฟ้องคดีและศาลมีคําพิพากษาอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการบังคับคดีกับลูกหนี้ จํานวน 495 คดี ทุนทรัพย์ 106 ล้านบาท โดยดําเนินการทั้งทางอาญา ทาง
แพ่งและภาษี และคดีหนี้นอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด ฟ้อง
บังคับคดี ยึดที่ดินทํากินของประชาชน มีผู้ได้รับความเดือดร้อนรวม 1,874 ราย หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ศนธ.ยธ. จัดให้มีโครงการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่กรณี และจัดส่งข้อมูลเพื่อดําเนินการทางภาษีกับ
เจ้าหนี้ ในส่วนของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ มีโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้
ประชาชน โดยจัดทําคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ เพื่อเผยแพร่แนวทางและช่องทางในการ
เข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนที่ เผชิญปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งยังมี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรม ในจังหวัดที่ ศนธ.ยธ. สํารวจพบว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง ได้แก่ ชัยภูมิ สงขลา นครพนม ขอนแก่น 27
1.2 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ28
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศปธ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดิม
ชื่อศูนย์แก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) จัดตั้งตามคําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 705/2552
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิก ายน 2552 เพื่ อดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล และ
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามคําสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 767/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2554
ศปธ. มีอํานาจหน้าที่ การกํากับดูแลดังนี้
1) มี อํ านาจหน้า ที่ ตามที่ ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมในการแก้ ไขปัญ หาหนี้ สินภาค
ประชาชนและปัญหาความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมและรองรับภารกิจ ศนธ.ยธ. ตามคําสั่งกระทรวง
ยุติธรรมที่ 382/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
27

เรื่องเดียวกัน, หน้า 25-31.
(สาเนา) คาสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 767/2554 เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็น
ธรรม อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, ภาคผนวก, หน้า 130.
28

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีทีมีปริมาณงาน
เพิ่มมากขึ้น จําต้องใช้บุคลากรมาปฏิบัติห น้าที่เ ป็นครั้ง คราว ให้ร ายงานอธิบ ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อ
มอบหมายสั่งการผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมเร่งด่วนของภารกิจ
กล่าวโดยสรุป ศปธ. ทํ าหน้าที่ เป็นองค์กรปฏิบัติการทําหน้าที่สืบสวน สอบสวนและสนับ สนุนการ
ดําเนินงานของ ศนธ.ยธ. ในการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยอาศัยอํานาจ
ในการสืบ สวนและสอบสวนคดีพิ เ ศษ (หมวด 3) ตามพระราชบัญ ญัติก ารสอบสวนคดีพิ เ ศษ พ.ศ.2547
ทรัพยากร บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยทั่วไป คดีหนี้นอกระบบ จัดอยู่ในคดีความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ29 อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา กรม
สอบสวนคดีพิเศษ ได้มีคําสั่งยกเลิก ศปธ. ภายใต้กรมสอบสวนคดีพิเศษไป การยกเลิกดังกล่าว ถือว่ามีผลต่อ
การดําเนินงานของ ศนธ.ยธ. อย่างมาก เนื่องจากขาดบุคลากรที่มารับผิดชอบโดยตรงต่อคดีหนี้นอกระบบ 30
1.3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมีกรอบอํานาจหน้าที่ดังนี31้
1) จัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2) ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
3) ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม
4) ประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
5) พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้ง
จําเลยที่ถูกดําเนินคดีอาญาโดยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา
6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
7) ดําเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก ฎหมายกําหนดให้เ ป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่ กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
29

กรมสอบสวนคดีพิเศษ, พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสอบสอบ
คดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551), (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ราชทัณฑ์, ม.ป.ป.).
30
สัมภาษณ์ พ.ต.ท.กฤตทัช อ่วมสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ
ผู้อานวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศปธ.), 9 กรกฎาคม 2557
31
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, อานาจหน้าที่ [ออนไลน์], 18 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-05-54-34/2012-06-20-05-59-29
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สําหรับการดําเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ส่วนใหญ่จะ
เป็นการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม และการไกล่เกลีย่ /การระงับข้อพิพาท เช่น ในกรณีที่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชน จํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ หนี้เกษตรกร หนี้มนุษย์เงินเดือน หนี้ SME
และหนี้นอกระบบ ซึ่ง เข้ายื่นหนังสือ ร้องขอความเป็นธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะให้ความ
ช่วยเหลือ โดยจะผลักดันเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน
รัฐสภา โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะเป็นฝ่ายเลขาฯ โดยจะมุ่งเน้นแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา เช่น นําเสนอร่าง
แก้ไขกฎหมายในเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองการทวงหนี้ที่ไปรบกวนสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล และร่วมกับศูนย์แก้ไขหนี้นอกระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการร่วมมือกันต่อสู้กับ
เจ้าหนี้ที่เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทําผิดกฎหมาย อีกทั้ง ช่วยเหลือในด้านคดี ด้านเงินกองทุนยุติธรรม การ
คุ้มครองพยานของลูกหนี้ให้ได้รับความปลอดภัย รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยลดมูลค่าหนี้ หรือการชะลอการ
บังคับหนี้ และสุดท้าย การสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรในการทําสัญญาก่อนเป็นหนี้ เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ปัญหา
ดังกล่าวจะได้ไม่เกิดขึ้น หรือลดน้อยลง เป็นรูปธรรมของการแก้ไขที่สามารถมองเห็นความสําเร็จได้ 32 หรือ ใน
กรณีก ารจัดกิ จ กรรมโครงการแก้ ไขปัญ หาในระบบเกษตรพันธสัญ ญาและหนี้นอกระบบเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรได้มีความเท่าทัน โดยการให้
ความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่เกษตรกรที่ต้องการทําเกษตรพันธสัญญา และ
เกษตรที่อยู่ในระบบ อีกทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําของกลุ่มองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็น
แกนนําแก่เกษตรกร รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เกีย่ วข้องให้เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และเยียวยา
เกษตรผู้เสียหาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ33 เป็นต้น
2. หน่วยงานภาคใต้สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
สําหรับการดําเนินงานของตํารวจเกี่ยวการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้น นอกจาก
การดําเนินการของตํา รวจในพื้ นที่ ซึ่งในบางครั้งอาจไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจํากั ด
หลายๆ ประการ การดําเนินงานจึงมีการส่งต่อมายังหน่วยงานใน “กองบัญชาการตํารวจส่วนกลาง” จึงอาจถือ
ได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมมากกว่า 34 ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
32

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมช่วยเหลือประชาชน กรณีขอความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาหนี้สิน
(ฉบับที่ ฉบับที่ ๒๓๒/๒๕๕๖)[ออนไลน์], 29 พฤษภาคม 2556, แหล่งที่มา:
http://rlpd.moj.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-07-52-34/1304-2013-06-04-04-18-31
33
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมคุ้มครองสิทธิฯ มุ่งแก้ไขปัญหาในระบบเกษตรพันธสัญญา และหนี้นอกระบบ เพื่อสร้าง
ความฉันท์ในชุมชน (ฉบับที่ ๒๙๓/๒๕๕๖) [ออนไลน์], 9 สิงหาคม 2556, แหล่งที่มา:
http://rlpd.moj.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-07-52-34/1477-2013-09-30-09-07-03
34
สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์, รอง ผบก.ปอศ., 8 กรกฎาคม 2557
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อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแบ่งโครงสร้างออกเป็น 7
ส่วนด้วยกัน คือ กองกํากับการ 1 กองกํากับการ 2 กองกํากับการ 3 กองกํากับการ 4 กองกํากับการ 5 กลุ่ม
งานสอบสวน และฝ่า ยอํ านวยการ ในส่ว นของอํานาจหน้าที่ ก็ จ ะเน้นในส่วนของคดีท างเศรษฐกิ จ โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี35้
1) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร
2) ปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่น ที่ มีโ ทษทาง
อาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือการกระทําผิดทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ดังกล่าว
3) ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของการดําเนินการในคดีที่เ กี่ยวข้องกับเงินกู้ นอกระบบของกองบัง คับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จะเป็นหน้าที่ของ “กองกากับการ 5” ซึ่งมีอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
การเงินการธนาคารทุกประเภท สืบสวนสอบสวนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการงานการธนาคารทุกประเภทและความผิดที่เกี่ยวเนื่องทั่วราชอาณาจักร รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมายโดยมีการ
ดําเนินการในคดีของเงินกู้นอกระบบมาประมาณ 4-5 ปี ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับ การสนับสนุนมาจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณ 20 คดีต่อปี โดยในแต่ละเดือนจะมีคดีประมาณ 10 คดี โดยจะสามารถ
ดําเนินการจับกุมได้ประมาณ 1-2 คดี โดยจะอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกิน
กําหนด และการให้สินเชื่อ ที่ ต้อ งเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น เช่น ในกรณีของการประสานกั บ ธปท. เพื่อ
ดําเนินการจับกุมเจ้าหนี้ที่เรียกดอกเบี้ยรายหนึ่ง ซึ่งในตอนหลังจึงมายื่นขอเป็น สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
(non-bank) ในชื่อบริษัทอิออนในที่สุด เป็นต้น36
รองผู้บัง คับ การ ปกค. มองว่าบทบาทการจับกุ ม ของตํารวจในการปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบ
โดยเฉพาะเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างแท้จริง 37เนื่องจาก

35

กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.), โครงสร้างองค์กรและอานาจ
หน้าที่[ออนไลน์] , 20 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา: http://www.ecdpolice.com/index.php?modules=about
36
สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์, รอง ผบก.ปอศ., 8 กรกฎาคม 2557
37
สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์, รอง ผบก.ปอศ., 8 กรกฎาคม 2557
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1) การทํ างานของตํารวจให้ความสําคัญ เฉพาะกั บ ประสิท ธิผ ล โดยเฉพาะปริม าณคดีจับ กุ ม ได้
มากกว่าการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความต้องการใช้เงินของลูกหนี้ เป็นเงื่อนไขหลักทําให้ยอมรับสภาพหนี้นอกระบบ แม้จะรับรู้ว่าถูก
เอาเปรียบ
3) กฎหมายมีบทลงโทษเบา ทําให้เจ้าหนี้/ผู้ที่ถูกจับกุมกลับยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น แม้ว่าจะมีการจับทั่ว
ประเทศก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แค่รอเวลาจะเกิดใหม่เท่านั้น เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาหนี้นอกระบบ
และความต้องการใช้เงินของลูกหนี้ เป็นเงื่อนไขสําคัญทําให้หนี้นอกระบบ ยังคงดํารงอยู่ต่อไปดังนั้น มาตรการ
ในการดําเนินคดี/การจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบอาจมีผลแค่เพียงป้องปรามเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ในกรณี
ตํารวจจับกุมเจ้าหนี้แล้ว มีผลให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดกลายเป็นโมฆะเพราะเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนด แต่ลูกหนี้บางส่วนก็ยังคงกลับไปชําระหนี้ เพราะเจ้าหนี้เป็นผู้มีอิทธิพล หรือเพื่อ
สร้างเครดิตไว้ในอนาคต และในกรณีปัญหาหนี้นอกระบบในระดับชุมชนต่างจังหวัด ที่การช่วยเหลือการให้ยืม
เงิน/พักหนี้ให้ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งของนักการเมืองท้องถิ่นในการสร้างอิทธิพลได้ โดยการสร้างบุญคุณแก่
ลูกหนี้ เป็นต้น
ดังนั้น การจับ/บังคับใช้กฎหมายต้องทําอย่างเป็นระบบ คือ (1) ต้องมีการป้องปราม มิให้หนี้นอก
ระบบ (ปราม) โดยมีการจับกุม และการรณรงค์ต่อสาธารณะเป็นวงกว้าง (2) แก้ไขภายใน ถึงมูลเหตุของการ
เป็นหนี้ โดยมีการกําหนดเจ้าภาพ (คณะกรรมการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี) โดยจะต้องมีการกําหนดแผนงาน
การส่งเสริม ระยะเวลา และงบประมาณ โดยอาจตั้งงบประมาณบูรณาการที่ทุกหน่วยงานทีทําเรื่องนี้สามารถ
ขอได้โดยไม่ต้องชี้แจง
สําหรับการแก้ไขพฤติกรรมในวงจรหนี้นอกระบบของตํารวจท่านนี้ให้ความเห็นว่า สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 วิธี คือ (1) การปรามปรามอย่างเข้มงวด หรือ (2) สร้างการเรียนรู้ หรือ (3) แบบผสม โดยควรมีการ
ลงพื้นที่เพื่อสร้างภาพ เพื่อปราม เป็นระยะๆ ทั้งนี้หน่วยงานท่านพร้อมที่จะทํา แต่ต้องมีงบประมาณสนับสนุน
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริโภค แบ่งโครงสร้างออกเป็น 5
ส่วน คือ กองกํ ากับ การ 1 (สคบ.กรุง เทพ) กองกํ ากั บการ 2 (สคบ.ทั่ วประเทศ) กองกํ ากั บ การ 3 (สมอ.
กระทรวงอุตสาหกรรม) กองกํากับการ 4 (อย. กระทรวงสาธารณสุข) และฝ่ายอํานวยการ โดยมีกรอบอํานาจ
หน้าที่38 ดังนี้
1) คุ้มครองเกี่ ยวกั บการบริโ ภคตามกรอบหน้างานของ สคบ. ได้แก่ เรื่องที่ เกี่ ยวกั บฉลาก สัญญา
โฆษณา การขายตรง และตลาดแบบตรง
38

กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.), โครงสร้างองค์กรและอานาจหน้าที่
[ออนไลน์] , 20 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา: http://consumer.hightechcrime.org/structure
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2) คุ้มครองผู้บริโภค ดูแลสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
3) คุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับอาหารและยา
ในส่วนของการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมา เช่นในกรณีของการจัดตั้ง “ศูนย์
ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ” ในปี 2552 เพื่อปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้
นอกระบบ โดยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ กลุ่ ม เงิ นกู้ น อกระบบทั้ ง หมดจะถูก รวบรวมมาที่ ศูนย์ ฯ แห่ง นี้ เพื่ อ
ดําเนินการปราบปรามให้ได้ทั้งขบวนการและเป็นระบบ โดยมีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผูบ้ ริโภคเป็นเจ้าภาพหลักในการปฏิบัติเพื่อสืบสวนปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้
นอกระบบ39หรือในการดําเนินการปรามปรามหนี้นอกระบบตามคําสั่ง คสช. ปี 255740เป็นต้น
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการบังคับใช้กฎหมาย มีบทบาทในการจับกุมผู้กระทําความผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมาย โดยได้จัดตั้งศูนย์สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ทาง 1135 เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ ในการ
ดําเนินงานเพื่อปราบปรามหนี้นอกระบบ กองกํากับการ 1 และ 2 รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการสื บสวน
สอบสวนจับกุมผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบมาดําเนินคดี อย่างไรก็ดี ในฐานะของฝ่ายปราบปราม
ผู้บังคับการ ปคบ. ยอมรับว่า การปราบปรามเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ถ้าประชาชนยังไม่ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการใช้จ่าย ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน และเห็นว่า การแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบต้องเกิดจากความร่วมมือของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยยอมรับว่าองค์กรระดับชุมชน
ที่มีความเข้มแข็ง สามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ตรงจุดมากกว่า41
จากสถิติผลการดําเนินงานของ กก.1 ปคบ. (รับผิดชอบเฉพาะกรุงเทพมหานคร) พบว่า ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2557 จากเรื่องร้องเรียนผ่าน 1135 จํานวน 83 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 29 เรื่อง
ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ 54 เรื่อง โดยมีการจับกุมทั้งหมด 6 คดี มีผู้ต้องหาจํานวน 10 ราย ส่วนพื้นที่ทั่ว
ประเทศซึ่ง กก.2 บก.ปคบ. เป็นผู้รับผิดชอบนั้น เฉพาะในปี 2557 มีเรื่องร้องเรียนรวม 363 เรื่อง ซึ่งมากกว่า
ปี 2556 มากกว่าเท่าตัว โดยในจํานวนดังกล่าวมีการจับกุมตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
จํานวน 69 ราย ผู้ต้องหารวม 94 คน อย่างไรก็ดี น่าสนใจว่าเฉพาะในปี 2556 สถิติร้องเรียนเงินกู้นอกระบบ
ที่มายัง กก.2 ปคบ. พื้นที่ที่ถูกร้องเรียนสูงที่สุด 5 อันดับแรกเป็น จังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี
และราชบุรี ตามลําดับ
39

ผู้จัดการ, มท.ผนึกคลังแก้หนี้นอกระบบ[ออนไลน์] , 5 พฤศจิกายน 2552, แหล่งที่มา:
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000133274
40
MSN ข่าว, ตร.จับแก๊งเงินนอกระบบ 2 วันได้ 23 รายพร้อมของกลาง[ออนไลน์] , 12 มิถุนายน 2557, แหล่งที่มา:
http://news.th.msn.com/crime/ตรจับแก๊งเงินนอกระบบ2วันได้23รายพร้อมของกลาง
41
สัมภาษณ์, พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ, ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค,
13 สิงหาคม 2557
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3. สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้42
1) ดําเนินคดีแพ่งแก่ผู้กระทําการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาลในฐานะที่พนักงานอัยการเป็น
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
2) ช่วยเหลือทางอรรถคดีโดยจัดหาทนายความอาสาว่าต่างแก้ต่างแก่ประชาชนผู้บริโภค
3) ช่วยเหลือในการทํานิติกรรมต่างๆ และให้คําปรึกษาปัญหากฎหมายและช่วยเหลือประนอม
ข้อพิพาทแก่ประชาชนผู้บริโภค
4) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
5) เป็นศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากหน่วยงานอื่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผูบ้ ริโภค โดยมีขั้นตอนการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์มี43ดังนี้
1) ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือเดินทางมาพบพนัก งานอัยการเพื่อร้องเรียนกรณี
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ซื้อบ้านแล้วไม่ได้รับโอน
ซื้อสินค้าหรือ บริการที่ไม่ ได้มาตรฐานหรื อไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น โดยผู้ร้องเรียนต้องเตรียมหรือ ส่งเอกสาร
สําคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาจะซื้อจะขาย โบว์ชัวร์โฆษณาสินค้า มาด้วยเพื่อให้ประกอบการพิจารณา
2) พนัก งานอั ยการจะแจ้ง ผู้ ร้องให้ม าให้ถ้อยคําด้วยตนเอง ณ สํานัก งานอัยการพิเ ศษฝ่า ย
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพนักงานอัยการจะได้บันทึกถ้อยคํา
3) เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียน แล้วจะดําเนินการดังนี้
3.1 แจ้งนัดคู่กรณี (ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียน) มาพบพนักงานอัยการเพื่อทํ าการเจรจาไกล่
เกลี่ย หากคู่กรณีตกลงกันได้ ก็จะยุติเรื่องร้องเรียน แต่หากตกลงกันไม่ได้ ก็จะจัดหาทนายความอาสาว่าต่าง
หรือแก้ต่างให้ตามระเบียบหรือ ผู้ร้องอาจจะดําเนินคดีกับคู่กรณีได้เอง โดยพนักงานอัยการให้คําแนะนําทาง
กฎหมายได้
3.2 กรณีที่คู่กรณีไม่มาตามนัดเพื่อไกล่เกลี่ยตามข้อ 3.1 จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องทราบว่าผู้ร้องสามารถดําเนินการอะไร ได้บ้างต่อไป
42

สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค, อานาจหน้าที่ [ออนไลน์], 19 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.ocp.ago.go.th/index.php/2014-04-07-06-36-56
43
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค, อานาจหน้าที่[ออนไลน์] , 19 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://www.ocp.ago.go.th/index.php/2014-04-07-06-36-56
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สําหรับการดําเนินงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
นัน้ จะมีดําเนินการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ (1) การให้คําปรึกษา (2) การไกล่เกลี่ย
ระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และ (3) การจัดหาทนายความอาสา44
หน่วยงานด้านการอานวยความเป็นธรรมให้ประชาชน
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวง ระดับ
จังหวัด และระดับอําเภอ มีการแต่งตั้งคณะทํางานเจรจาหนี้นอกระบบ จํานวน 6,095 คณะ โดยมอบหมายให้
บุคลากรจากส่ วนราชการที่ เ กี่ ยวข้อ ง จํ านวนทั้ ง สิ้ น 52,943 คน เข้า ร่ว มเป็น คณะทํ า งาน และจัด สรร
งบประมาณที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 45,000,000 บาท การจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้แก่จังหวัด และอําเภอ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว สําหรับผลการดําเนินงานปรากฏว่าสามารถเชิญลูกหนี้นอกระบบทีไ่ ม่
สามารถเข้าสู่ร ะบบธนาคารได้ จํานวน 756,073 ราย เข้าสู่กระบวนการเจรจาได้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 31
พฤษภาคม 2553 อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบในปี 2553 หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ
โครงการและนโยบายพิเศษ สํานักบริหารการปกครองท้องที่ กระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่า หน่วยราชการ
สังกัดกรมการปกครอง สามารถทําได้เพียงการเรียกเจ้าหนี้ -ลูกหนี้มาไกล่เกลี่ยกันเท่านั้น และไม่อาจรู้ได้ว่า
หลังการเจรจาไกล่เกลี่ยลูกหนี้กับเจ้าหนี้จะมีข้อตกลงอย่างไร เช่นเดียวกับในกรณีที่มีการแนะนําให้โอนหนี้เข้า
สู่สถาบันการเงินของรัฐ กระทรวงมหาดไทยก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ลูกหนี้จะได้รับเงินกู้จ ากธนาคาร
หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการพิจารณาของธนาคาร45
สําหรับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในปี 2557 ตามนโยบาย คสช.นั้น กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอบเขตภารกิจไว้เฉพาะหนี้นอกระบบของชาวนา กรมการปกครองให้จังหวัดแจ้งอําเภอใช้ศูนย์อํานวยการ
ความเป็นธรรมอําเภอดําเนินการกวดขันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหนี้จาก
ชาวนาที่ไม่เป็นธรรมและกระทําความผิดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 46/2557 โดยดําเนินการดังนี้46
1) จัดประชุมชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ที่ยังไม่ได้รับเงินจาก
โครงการดังกล่าว เพื่อชี้แจงความห่วงใยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และแนวทางขั้นตอนการ
จ่ายเงินให้แก่ชาวนา รวมทั้งสอบถามความเดือดร้อนด้านหนี้นอกระบบที่ถูกทวงถามอย่างไม่เป็นธรรม และ
44

สัมภาษณ์ เลอศักดิ์ ดุกสุขแก้ว, อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด, 4 กรกฎาคม 2557

45

สัมภาษณ์ ปิยะพงษ์ บุญส่ง, หัวหน้ากลุ่มอานวยการโครงการและนโยบายพิเศษ สานักบริหารการปกครองท้องที่
กระทรวงมหาดไทย, 26 มิถุนายน 2557
46
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 1317 วันที่ 3 มิถุนายน 2557 [ออนไลน์] แหล่งที่มา
http://www.dopa.go.th/images/document/0310/moi0310.3_v1317.pdf
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แนวทางการป้องกันมิจฉาชีพหลวกลวงเอาเงินชาวนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อแจ้งข่าว
พฤติกรรมเจ้าหนี้นอกระบบหรือมิจฉาชีพให้กับนายอําเภอท้องที่ทราบโดยตรง
2) จัดทําบัญชีชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการรับข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ที่เป็นหนี้นอกระบบและ
มอบหมายให้ศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ ดําเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสอง
ฝ่าย (เจ้าหนี้และลูกหนี้)
3) จัดตั้งชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของชาวนา เพื่อเฝ้าระวัง สืบเสาะ แสวงหาข่าวสาร
พฤติกรรมเจ้าหนี้นอกระบบที่จะกระทําความผิดตามกฎหมาย ข่มขู่ ใช้กําลังประทุษรายกับชาวนาลูกหนี้นอก
ระบบดังกล่าว และดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ทั้งนี้ให้มีการรายงานผลการดําเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดย
รายงานครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2557
นอกจากนี้ ในส่ ว นของกรุ งเทพมหานคร ก็ มี โ ครงการช่ วยเหลื อ ประชาชนที่ เ ป็น หนี้ ด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชนให้มีการจัดการเงินอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยการจัดทําโครงการ
“หญิงชายใจกล้าเผชิญหน้าหนี้” ซึ่งเป็นโครงการสําหรับให้ความรู้ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเป็นหนี้
ของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับโครงการดังกล่าวจะดําเนินการโดยจัดอบรมวิธีการ
บริหารทางการเงิน การเจรจาจ่ายหนี้ค้างชําระ การเจรจาทวงหนี้ รวมถึงวิธีการทางกฎหมายในการผ่อนผัน
ชําระหนี้ต่างๆ ซึ่งจะมีวิทยากรที่เป็นผู้มีประสบการณ์การเป็นหนี้โดยตรงในฐานะหมอหนี้อาสา มาถ่ายทอด
ความรู้และให้คําแนะนําแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการไปแล้วในบางส่วน และ
ในปี 2557 กทม.จะดําเนินโครงการจัดการอบรมให้ครอบคุลมทั้ง 6 กลุ่มโซนในพื้นที่ กทม.ซึ่งเบื้องต้นได้
ดําเนินการไปแล้วใน 2 กลุ่มโซน คือ กลุ่มกรุงเทพฯ กลาง ในเขตราชเทวี และกลุ่มกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ในเขต
บางพลัด47
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
สําหรับการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ส่วนใหญ่จ ะเป็นการดําเนินงานในลัก ษณะของการเป็นคนกลางในการให้คําปรึก ษา ช่วยเหลือ และการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยมีหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญหรือที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้48

47

กทม.ผุดโครงการช่วยคนกรุงสู้หนี้ใน-นอกระบบ ผู้จัดการออนไลน์ [ออนไลน์] แหล่งที่มา
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000119491 22 กันยายน 2557
48
สัมภาษณ์ อาจิน จุ้งลก, ผู้ประสานงานชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ , 19 มิถุนายน 2557
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ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554
จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ตามความในมาตรา 34 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 โดยมีพันธะกิจหลัก 3 ประการ คือ
1) การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการก่อหนี้และผลกระทบหลังเป็นหนี้
2) การผลักดันให้แก้กฎหมายล้มละลาย และให้มีการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลก่อนล้มละลาย
3) การผลัก ดันให้รัฐจัดให้บ ริการแก่ ลูกหนี้ไทยแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service
debtor’s center)
นอกจากนี้ ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ยังมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงที่ให้คําปรึกษาแก่ลูกหนี้ผู้เดือดร้อน
ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ผลักดันและขับเคลื่อนกิ จกรรมเพื่อให้เกิ ดศูนย์แก้ห นี้ชุม ชนและองค์ก ร
ต้นแบบและสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความ
พร้อมและศักยภาพ แก่อาสาสมัคร “หมอหนี้” รวมถึงสมาชิก ให้มีความเข้มแข็ง มีทักษะและเสริมศัก ยภาพ
เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย รู้จักการบริหารจัดการเงินและจัดการหนี้ อยู่กับหนี้อย่างมีความสุขต่อไป จึงมี
การขยายเครือข่ายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ โดยเบื้องต้นได้ดําเนินการใน 4 จังหวัดนําร่อง คือ สุโขทัย
นครราชสีมา ตรัง และกรุงเทพมหานคร
ในแง่ ห นึ่ ง การดํ า เนิ น งานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้สิ น ของชมรมปฏิ รู ป สิ ท ธิ ลู ก หนี้ ดู เ หมื อ นจะให้
ความสําคัญกับลูกหนี้ในระบบมากกว่า โดยเฉพาะในประเด็นการถูกเอารัดเอาเปรียบของลูกหนี้ กรณีผิดนัด
ชําระหนี้กั บธนาคาร และในหลายกรณี เป็นการให้คําปรึกษากั บลูก หนี้ กรณีลูก หนี้ถูกบัง คับคดีและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน49 อย่างไรก็ดี ผู้ประสานงานชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาหนี้นอกระบบและ
หนี้ในระบบมิได้แยกขาดกันเสียทีเดียว หากแต่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
ภาคประชาชนจึงต้องทําอย่างบูรณาการ ไม่สามารถแยกเฉพาะหนี้สินในระบบหรือนอกระบบได้ โดยได้หยิบ
ยกตัวอย่างการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ชมรมดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลกลาง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ
ประสบปัญหาทั้งสองเรื่อง และเมื่อชมรมเข้าไปดําเนินงาน ได้ประสานงานให้ลูกหนี้สามารถกู้เงินจาก ธ.ก.ส.
ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เพื่อนํามาชําระหนี้อีกด้วย
เมื่ อปลายเดือ นพฤษภาคม 2557 ชมรมปฏิรูป สิท ธิลูก หนี้ ได้ยื่นหนัง สือต่อคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนใน 2 ระยะ คือ การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเร่งด่วน และการแก้ปัญหาระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน (เฉพาะสมาชิกชมรม 402 ราย)

49

แม้ในขณะสัมภาษณ์ ก็มีลูกหนี้ที่ศูนย์ช่วยเหลืออยู่ โทรศัพท์มารายงานความสาเร็จ กรณีที่ไปประมูลทรัพย์สินที่ถูกขาย
ทอดตลาดของตนเอง
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1) การลดความรุนแรงจากการติดตามหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยขอให้ คสช. มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ (ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ทหาร) เข้ามาช่วยเจรจาประนอมหนี้ โดยการขอลดดอก และยืดเวลาการ
ชําระหนี้
2) การเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ในระบบ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี ขาย
ทอดตลาดและการบังคับขับไล่ โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพการใช้หนี้ของลูกหนี้ได้
3) การจัดหาสถาบันเงินกูใ้ หม่ทมี่ ีดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละเจ็ดต่อปี เพื่อซื้อหนี้ทั้งสองระบบ (ข้อ 1 และ
2) และให้ลูกหนี้ผ่อนในอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งเป็นการปลดลูกหนี้จากการผ่อนดอกเบี้ยเดิมในอัตราร้อยละ 240
ต่อปี สําหรับหนี้นอกระบบ และร้อยละ 20-28 ต่อปี สําหรับหนี้บัตรเครดิต
- การแก้ปัญหาระยะยาว
ให้มีห น่วยงานอิสระภายใต้ก ารกํ ากับ ดูแลของส่วนราชการ ในการจัดการแก้ไขปัญ หาลูกหนี้ ภาค
ครัวเรือน ทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย และกลไก
2. ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ
ศู น ย์ ป ระสานงานลู ก หนี้ แ ห่ ง ชาติ เ ป็ น องค์ ก รสาธารณะประโยชน์ ตามความในมาตรา 34
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
สําหรับการดําเนินงานเพื่อแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีลัก ษณะคล้ายคลึงกั บการดําเนินงานชมรม
ปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ โดยจะเน้นการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเป็นหลัก เช่น ในกรณี
การยื่นหนังสือถึงนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เพื่อร้องเรียนการดําเนินงานบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) เรื่องความโปร่งใสในการฟ้ องล้มละลายลูกหนี้ โดยมี การยึดทรัพย์สินไปโดยไม่ ชอบ และขัดกับคํา
พิพากษาของศาลแพ่งที่ให้ขายทอดตลาดสินทรัพย์ แต่ บสท. กลับยึดไปขายเอง ทําให้ราคาสินทรัพย์ต่ําไม่คุ้ม
มูลหนี้ ทําให้นอกจากลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ และต้องชําระหนี้เพิ่มเติม ยังรวมถึงถูกฟ้องล้มละลายด้วยหรือ ใน
กรณีการประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูก หนี้ กั บ
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (นันแบงก์)50เป็นต้น
3. เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ช.ม. แก้หนี้นอกระบบ51
เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ช.ม. แก้หนี้นอกระบบตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม. พ.ศ. 2556 การเกิดขึ้นของ
เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง ผูกพันกับการหาเสียงของนายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่ากทม. ครั้งล่าสุดอย่าง
มาก โดยนายโฆษิต ชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และลงพื้นที่หาเสียงในปี 2556
50

ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ , ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ[ออนไลน์] , 22 กรกฎาคม 2557, แหล่งที่มา:
http://debtor-center.blogspot.com/
51
โฆษิต สุวินิจจิต, เครือข่ายกรุงเทพฯ24ช.ม.แก้หนี้นอกระบบพบพล.อ.อ.ประจิ น จั่นตอง[ออนไลน์] , 4 กรกฎาคม 2557,
แหล่งที่มา: https://www.facebook.com/kosit9bkk/posts/565074470270320
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พบว่า ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องหนี้นอกระบบเข้ามาหาจํานวนมาก หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว เขา
จึงให้ทีมงานประสานงานรวบรวมคนที่ประสบปัญหาที่พบระหว่างหาเสียงเลื อกตั้ง โดยนัดรวมกลุ่มไปที่ศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอพบรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
และรัฐมนตรี โดยนําเสนอให้เห็นปัญหาของลูกหนี้จากบัญชีแยกประเภทของแต่ละคน โดยการเดินทางไปครั้ง
นั้น เขาได้นําสื่อมวลชนไปด้วยเพื่อ เป็นข่า ว อันจะมีผ ลในการดําเนินการในทางปฏิบัติ และเมื่อเขารับรู้ว่า
ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อประชาชน เขาจึงติดต่อไปที่ธนาคารออมสินด้วยการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
และเสนอแนวคิดให้ธนาคารออมสินว่า ถ้าเขาเข้ามาดูแล และช่วยคัดกรอง (ลูกหนี้) ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและ
ธนาคารทําการตรวจสอบข้อมูล แล้วจึงมาลองทํา โดยความเห็นชอบของธนาคารออมสิน52
เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ช.ม. ตั้งศูนย์แห่งแรกที่ลาดพร้าว ซอย 87 โดยได้ร่วมกับธนาคารออมสินสาขา
อิมพีเรียลลาดพร้าว ในปัจจุบัน เครือข่ายฯ ได้ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งหมด 403 รายคิดเป็นเงิน 61 ล้านบาท แต่ยัง
ไม่ทันต่อความเดือดร้อนสมาชิกที่มากขึ้นทุกวัน มีสมาชิกรอการอนุมัติจากธนาคารอีก 1,600 ราย เฉพาะเขต
ลาดพร้าว ยังมีการติดต่อมาจากเขตอื่นใน กทม.และต่างจังหวัด
เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง มีบ ทบาทสําคัญ ในการเป็น ตัวกลางระหว่างลูก หนี้นอกระบบกั บ
ธนาคาร โดยทําหน้าที่คัดกรองลูกหนี้เบื้องต้น จัดกลุ่มลูกหนี้และประสานให้ลูกหนี้กู้เงินกับธนาคารออมสิน
สาขาอิมพีเรียลลาดพร้าว ภายใต้โครงการธนาคารประชาชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพบกลุ่ม เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการชําระหนี้ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพลูกหนี้โดยการให้ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย
ลูกหนี้เข้าหากัน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่ยื่นกู้โครงการประชาชนทั่วไป จะได้รับอนุมัติเงินกู้ในอัตราไม่
เกินคนละ 30,000–50,000 บาท แต่สําหรับลูกหนี้ที่ยื่นกู้ผ่านเครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง ได้รับวงเงินสูงสุด
ถึง 200,000 บาท53 อย่างไรก็ดี การดําเนินงานของเครือข่ายฯ ก็มีข้อจํากัดหลายประการ ประเด็นที่สําคัญ
ที่สุดเป็นเรื่องของศักยภาพที่จํากัดในการรับลูกหนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน มีข้อตกลงการให้กู้ ในวงเงินพิเศษ
เฉพาะกับธนาคารออมสิน สาขาอิมพีเรียลลาดพร้าว ทําให้เครือข่ายฯ ต้องกําหนดเงื่อนไขผู้ รับบริการให้เป็นผู้
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตลาดพร้าวเท่านั้น และเมื่อพบลูกหนี้ที่อยู่นอกเขต เครือข่ายฯ ได้ดําเนินการ
ประสานงานกับธนาคารออมสินในสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นรายกรณีๆ ไป
เครือข่ายกรุง เทพฯ 24 ชั่วโมง จึงมี บทบาทสําคัญในการเป็นตัวกลางระหว่างลูก หนี้ และสถาบัน
การเงินในระบบ โดยเฉพาะการเป็นตัวกลางคัดกรอง สานเครือข่ายและเสริมพลังการรวมกลุ่ม ซึ่งมีผลต่อการ
สร้างวินัยลูกหนี้และประสิทธิภาพในการชําระหนี้ของลูกหนี้ในกลุ่ม แต่อํานาจในการอนุมัติวงเงินกู้ เป็นเรื่อง
ของธนาคารออมสิ น ซึ่ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ นศั ก ยภาพในการชํา ระหนี้ ข องลู ก หนี้ แ ต่ ล ะราย ทั้ ง นี้
จําเป็นต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่า แม้ว่าลูกหนี้จะได้รับอนุมัติเงินกู้ในวงเงิน 160,000 –200,000 บาท แต่ในมุมมอง
ของลูกหนี้ ดูเหมือนว่า จํานวนเงินดังกล่าวจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างสมบูรณ์ ลูกหนี้บาง
52

สัมภาษณ์ โฆษิต สุวินิจจิต, เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง 9 กรกฎาคม 2557
สัมภาษณ์, คุณกุลปรียา สิมบุศย์, เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง และการสนทนากลุ่มลูกหนี้ในเครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง
, 2 กรกฎาคม 2557 โรงแรมทาวน์อินทาวน์
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รายที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะได้รับอนุมัติเงินกู้มาจากธนาคารออมสิน แต่ในปัจจุบัน
ก็ยังมีหนี้นอกระบบติดพันอยู่ประมาณ 80,000 บาท หรือในอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินกู้มาจนใช้หนี้
นอกระบบได้ทั้งหมด ปัจจุบันก็ยังมีการหันกลับไปกู้ยืมเงินนอกระบบบ้างเป็นครั้งคราว54
นอกจากนี้ ในวันที่ 4 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายกรุงเทพฯ 24ช.ม. แก้หนี้นอกระบบ ยังได้เข้า
พบ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ
เพื่อเรียกร้องใน 2 เรื่องคือ
1) ขอให้กําชับให้ตํารวจและฝ่ายความมั่นคงช่วยดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ ที่ยัง
ถูกข่มขู่คุกคามทําร้ายร่างกายจากการทวงหนี้โหด
2) ขอให้ธนาคารของรัฐเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบโดยด่วน ผ่านสาขาทั่วประเทศ
นอกจากการดําเนินงานของหน่วยงานข้างต้นแล้ว จากการศึก ษาภาคสนาม ยัง พบตัวอย่างการ
ดําเนินงานในลักษณะใกล้เคียงกับเครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง ในกรณีสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมือง
ยโสธร (สถช.ยส.) เพื่อ ปล่อยกู้ให้ส มาชิก ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง (สถาบันการเงินชุม ชนปล่อยเงินกู้ให้
สมาชิกในเทศบาลเมือง 20 ล้านบาท, 2554)
สถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร (สถช.ยส.) เกิดขึ้นจากการที่ชมรมผู้สูงวัยห่วงใยเมืองยศ
ได้รวมตัวกันจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ด้อยโอกาส
ในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ชุมชนโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และเป็นองค์กรการเงินที่เข้มแข็งในอนาคต โดย
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร ซึ่งได้เปิดทําการแล้วตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 สถช.ยส. ได้ปล่อยกู้ 20 ล้านบาท ให้สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลเมือง ในอัตรา
ดอกเบี้ย ร้อ ยละ 8 ต่ อ ปี หรื อ ร้ อ ยละ 0.66 ต่อ เดื อน สํ า หรั บ บุ คคลทั่ ว ไปผู้ด้ อยโอกาสหาบเร่ แผงลอย
วินมอเตอร์ไซค์พนักงานเอกชนผู้มีรายได้ต่ํานักเรียนนักศึกษาหรืออาชีพอื่นที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนวัดทุ่ง 1-3
สถช.ยส. ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้กู้ไว้ดังนี้
1. ต้องเป็นผูท้ ี่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตชุมชน วัดทุ่ง 1 หรือ วัดทุ่ง 2-3
2. เป็นสมาชิกกองทุนสถาบันการเงินชุมชนเทศบาลเมืองยโสธร โดยถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น แต่ไม่
เกิน 500 หุ้น (ราคาหุ้นละ 100 บาท) โดยมีค่าสมัครสมาชิก 50 บาท สมัครได้ที่ เทศบาลเมืองยโสธร (กู้ได้ไม่
เกิน 20 % ของหุ้นที่ซื้อ)
3. เป็นสมาชิก กองทุ นสัจจะออมทรัพย์วันละบาท โดยมีค่าสมัครสมาชิก 10 บาท รวมกับค่าเงิน
สัจจะเดือนแรก 30 บาท สมัครได้ที่เทศบาลเมืองยโสธร
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เมื่อสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ รวมกลุ่มกันโดยความสมัครใจตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยสมาชิกแต่ละคนตก
ลงยินยอมรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม และผู้เป็นสมาชิกในกลุ่มจะต้องบรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสในกรณีที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยห้ามผู้มีชื่อในทะเบียน
บ้านเดียวกันอยู่กลุ่มผู้กู้กลุ่มเดียวกัน ในกลุ่มหนึ่งๆ ต้องมีชื่อกลุ่ม (ตั้งชื่อขึ้นเอง) และมีหัวหน้ากลุ่ม 1 คน เพื่อ
ขอกู้เงินจากสถาบัน โดยกู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
เมื่อสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกับคณะกรรมการประจําศูนย์ จะมีการทําสัญญาเงินกู้ และเมื่อ
มีการอนุมัติเงินกู้ จะจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า สมาชิกที่เป็นผู้สูงวัยจะกู้ได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีเงิน
สมทบเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลสามารถหักได้โดยตรง ซึ่งจะปล่อยกู้ในวงเงินราว 5000 - 6000 บาทต่อครั้ง
โดยชุมชนจะตั้งเจ้าหน้าที่ 4 คนเป็นคนเก็บเงิน และเป็นผู้พิ จารณาผ่านเอกสารเพื่อให้เทศบาลปล่อยกู้ ทั้งนี้
ชาวบ้านจะต้องไปกู้เทศบาลโดยตรง55
จากที่กล่าวมาในเรื่องการดําเนินการปัญหาหนี้นอกระบบขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันพอจะกล่าวได้ว่า การดําเนินงานขององค์กร/หน่วยงานต่างๆ มัก ดําเนินการในส่วนที่ รับผิ ดชอบ
เท่ านั้น ไม่ ได้มีก ารดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบหรือดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แม้ว่าจะมี
องค์ก ร/หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเป็นกลไกที่ สําคัญในการเชื่อมโยงผู้ประสบปัญ หากั บ
หน่วยงานภาครัฐ แต่ก็มีอยู่ไม่มากนัก ทั้งนี้อาจสรุปได้ดังตาราง 4.5
ตาราง 4.5: หน่วยงานที่ดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
องค์กร

ภารกิจ
การเงิน

กระทรวงการคลัง
ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน (ศอก.นส.)
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 1213
กระทรวงยุติธรรม
ศู น ย์ ช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ แ ละประชาชนที่ ไม่ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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ที่ตั้ง

ความ ส่วนกลาง จังหวัด ท้องถิ่น
ยุติธรรม

ประเภท
รัฐ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สัมภาษณ์ สุรสิงห์ เศรษฐี, ประธานศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเขตเทศบาลเมืองยโสธร 6 เมษายน 2557

ประชา
สังคม
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องค์กร

ภารกิจ
การเงิน

ยุติธรรมจังหวัด
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
สานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
ศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)
ศู น ย์ ป ราบปรามการปล่ อ ยกู้ แ ละทวงหนี้ น อก
ระบบ
ศูนย์สายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1135
สภาทนายความ
เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชม.แก้หนี้นอกระบบ
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ

ที่ตั้ง

ประเภท

ความ ส่วนกลาง จังหวัด ท้องถิ่น
ยุติธรรม

/
/
/
/
/
/

/
/
/
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/
/

รัฐ

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/

/

ประชา
สังคม

/
/
/
/

เมื่อเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมากับผลการศึกษาเรื่องสถานการณ์และ
ผลกระทบของหนี้นอกระบบแล้ว พบว่ามีช่องว่างเชิงนโยบายการแก้ปัญหาของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบดัง
แสดงในตาราง 4.6
ตาราง 4.6: ช่องว่างเชิงนโยบายในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ประเด็นปัญหา

หน่วยงาน/แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา

สาเหตุ
มิติเศรษฐกิจ
การ
รายได้น้อยไม่พอรายจ่าย
เป็นหนี้ เข้าไม่ถงึ สถาบันการเงินระบบ
- สศค. ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ นงานขององค์ กรการเงิ นชุ มชนและ
นอก
บริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.)
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หน่วยงาน/แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหา
- ธนาคารออมสินและ ธกส. ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
- เครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง และ สถช.ยส. ร่วมกับธนาคาร
ของรัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา
- การดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน

ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน
มิติกระบวนการยุติธรรม
ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
- การดํา เนิ นงานเพื่อให้ ความรู้ ทางด้ านกฎหมายของ ศนธ.ยธ.
และสํานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
- การดําเนินงานของชมรมปฏิรูปสิทธิลกู หนี้และศูนย์ประสานงาน
ลูกหนี้แห่งชาติ
มิติสังคม
พฤติกรรมฟุ่มเฟือย บริโภคนิยม
อบายมุข
ปัญหา ดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกําหนด - การปราบปราม/ดําเนินคดีเจ้าหนี้นอกระบบ
หนี้
ถูกข่มขู่คุกคามด้วยพฤติกรรมละเมิด - การปราบปราม/ดําเนินคดีเจ้าหนี้นอกระบบ
นอก
กฎหมาย
ระบบ ถูกโกง-สัญญาเสียเปรียบ
- การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก ศนธ.ยธ./กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ถูกดําเนินคดี/ยึดทรัพย์
- การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก ศนธ.ยธ./กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครอง
ที่มา: สังเคราะห์จากผลการศึกษา
ผู้บริโภค

1) ที่ผ่านมา นโยบายการแก้ ปัญ หาหนี้นอกระบบให้ความสําคัญกั บ การพยายามหาแหล่ง เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ํามาทดแทนหนี้นอกระบบเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติอาจยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้
อย่างแท้จริง ในขณะที่สาเหตุสําคัญของปัญหาหนี้นอกระบบมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ลูกหนี้มีรายได้ไม่
สมดุลกับรายรับ แต่ในปัจจุบันดูเหมือนยังไม่มีนโยบายหรือโครงการที่แก้ไขปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ ในแง่ที่
พยายามเพิ่มรายได้ให้ประชาชนระดับล่างสุด
2) ยังไม่มีนโยบายหรือโครงการเงินกู้รองรับการกู้เงินในภาวะฉุกเฉินสําหรับประชาชนระดับล่าง
3) แม้ จ ะมี ก ารดําเนิ นงานเพื่ อ ปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบ แต่ก็มี ข้อจํากั ด เนื่องจากเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แม้จะมีการปราบปรามเจ้าหนี้ แต่ตราบใดที่ลูกหนี้ยังมีความต้องการเงินกู้และสถาบัน
การเงินในระบบยังไม่สามารถเติมช่องว่างดังกล่าวได้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่ งยืน
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นอกจากนี้ ในปัจจุบันกฎหมายที่เอาผิดกับเจ้าหนี้นอกระบบยังมีอัตราโทษต่ํา ทําให้ไม่สามารถปราบปรามได้
อย่างจริงจัง
4) แม้จ ะมีก ารดําเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการให้ความรู้ทางกฎหมายและให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ลูกหนี้นอกระบบ แต่การดําเนินงานดังกล่าวก็ยั งไม่ครอบคลุมและมีข้อจํากัด
หลายกรณี โดยเฉพาะกรณีที่ศาลตัดสินแล้ว ประเด็นสําคัญที่จําเป็นต้องพิจารณาคือ ข้อกฎหมายบางประการ
ที่ทําให้ลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบ เช่น กฎหมายว่าด้วยการขายฝาก
5) สาเหตุปัญหาหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมทางสังคม เช่น พฤติกรรมฟุ่มเฟือย บริโภค
นิยมและอบายมุข แต่ดูเหมือนยังขาดนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

4. การเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ
เนื้อหาในส่วนที่ 2 และ 3 แสดงถึงแนวนโยบาย หน่วยงานและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการเข้าถึงโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ ผลของโครงการต่อการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยประมวลผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
การเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
การศึกษาครั้งนี้ให้ความสําคัญกับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบใน 2 ลักษณะ คือ (1) โครงการที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง เช่น การลงทะเบียนลูกหนี้ โครงการหนี้นอกระบบของ
รัฐบาล การพัก ชําระหนี้ การจัดการเงินกู้ดอกเบี้ ยต่ํา และการแปลงหนี้นอกระบบเข้าสู่ในระบบ และ (2)
โครงการที่ส่งผลทางอ้อมต่อปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ของ
กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่น
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(1) โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีโครงการของรัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบใน 2
รูปแบบ ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในมิติทางเศรษฐกิจ และการปราบปรามหนี้นอกระบบ สําหรับ
โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบในมิติเศรษฐกิจ ในภาพรวมพอจะสรุปได้ดังนี้
- การลงทะเบียนคนจน และการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ โครงการทั้งสองเกิดขึ้นในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน แต่มีลักษณะร่วมในการจัดทําทะเบียนเพื่อสํารวจปัญหาหนี้สินภาคประชาชน อันจะนําไปสู่การ
กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวกลาง และการ
โอนหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบธนาคารของรัฐ เป็นต้น
- การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ประนอมหนี้ โ ดยเจ้า หน้ าที่ รั ฐเป็ นตั ว กลาง แม้ จ ะมี ร ายงานที่ ร ะบุ
ความสําเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยเจ้าหนี้ยินยอมส่วนต่างของดอกเบี้ย หรือยกหนี้สินให้เมื่อ
ลูกหนี้ชําระหนี้ทบดอกทบต้น จนเกินวงเงินกู้แล้ว อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงาน ก็ยอมรับว่า การเจรจา
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้อาจจะไม่ได้ผล เพราะไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการติดตามข้อตกลง
- การโอนหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ในระบบ ผ่านธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มาตรการโอนหนี้ประสบความสําเร็จในกรณีที่ลูกหนี้มี
อาชีพ มีรายได้ที่ มั่นคง และมีหลัก ประกั นหนี้สิน อย่างไรก็ดี ยังมีลูก หนี้อีก จํานวนมากที่มีคุณสมบัติไม่เข้า
หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาอีกหลายกรณี
ที่แสดงให้เห็นว่า แม้จะโอนหนี้เข้าสู่ในระบบแล้ว แต่ลูกหนี้ก็ยังไม่หลุดจากวงจรของหนี้นอกระบบ เนื่องจาก
วงเงินกู้ที่ได้ไม่เพียงพอ
- การเพิ่มแหล่งทุนในชุมชน ผ่านโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุนหนึ่งล้าน
บาท) เพื่อให้เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําสําหรับประชาชนในชุมชน โครงการลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งทุน แต่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนโดยทั่วไปขาดความเข้มแข็ง ขาดสภาพคล่อง จึงไม่
สามารถเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการปราบปรามหนี้นอกระบบ ผลการศึกษาในส่วนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามีการตั้ งศูนย์
รับแจ้งปัญหาหนี้นอกระบบหลายแห่ง เช่น ในด้านเศรษฐกิจ มีศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สํานักนโยบาย
พัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน หมายเลข 1359 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หมายเลข 1213 โดยทั่วไป ศูนย์ทางด้านการเงินจะให้คําปรึกษาในลักษณะการจัดหาแหล่งเงินกู้
ทดแทนจากธนาคารของรัฐ สําหรับ ในด้านการปราบปราม มีศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงเงินหนี้นอกระบบ กอง
บังคับการการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ บริโภค (ปคบ.) หมายเลข 1135 และสํานักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด
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สําหรับในภาคประชาสังคม จากองค์กรหลักที่ให้ความช่วยเหลือปัญหาหนี้นอกระบบ 3 องค์กร
ได้แก่ ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ และเครือข่ายกรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง แก้ปัญหา
หนี้นอกระบบ องค์กรส่วนใหญ่เน้นแก้ปัญหาเรื่องการจัดหาแหล่งทุน และพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ สําหรับศูนย์
ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติและชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ยังมีความพยายามในการแก้ปัญหาและรณรงค์เพื่อให้
มีการแก้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมสําหรับลูกหนี้ด้วย
(2) จากภาพรวมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งหมด มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจํานวนน้อย
มาก โดยจากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.4 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเหล่านี้
เพราะไม่รู้ /ไม่ทราบ มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 9.8 เท่านั้น ที่เข้าร่วมโครงการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ
ในจํานวนดังกล่าว โครงการ 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมมากที่สุดคือ การพักชําระหนี้ (ร้อยละ 50.6)
การจัดการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา เช่น กองทุนต่างๆ (ร้อยละ 31.9) การลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ (ร้อยละ 28.4)
(3) การเข้าถึงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จากการสํารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกเขตเทศบาลเข้าถึงโครงการได้มากกว่าเขตเทศบาลเกือบเท่าตัว โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3
และร้อยละ 6.6 ตามลําดับ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดย
กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล ร้อยละ 30.1 ทราบว่ามีโครงการแต่ไม่เข้าร่วม
(4) การดําเนินการโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกั บ หนี้ของกระทรวงยุติธรรมและ
หน่วยงานอื่น แม้จะมีกระจายในหลายจังหวัด (7 จังหวัดจาก 12 จังหวัดตัวอย่าง) แต่ก็มีผู้เข้าร่วมจํานวนที่
น้อยมาก โดยกลุ่มตัวอย่ างที่เข้าร่วม รวมกันประมาณร้อยละ 3.2 เท่านั้น โดยผู้ที่เข้าถึงได้มากกว่า เป็นผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล (ดูรายละเอียดในตาราง 4.7)
ตาราง 4.7 การเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหนี้/หนี้นอกระบบจําแนกตามพื้นที่
การเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้/หนี้นอกระบบ
รวม
1. ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่รู้/
ไม่ทราบ
2. ทราบว่ามีโครงการ
แต่ไม่เข้าร่วม
3. เคยได้เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่เข้าร่วม
1. การลงทะเบียนลูกหนี้นอก
ระบบ
2. โครงการหนี้นอกระบบของ
รัฐบาล/แปลงหนี้เข้าในระบบ

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
2577
2299
1617
1420
(62.7)
(62.0)
775
538
(30.1)
(23.5)
171
305
(6.6)
(13.3)
52
(30.4)
26
(15.2)

83
(27.2)
46
(15.1)

รวมทั้งหมด
4868
3037
(62.4)
1313
(27.0)
476
(9.8)
135
(28.4)
72
(15.1)

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้/หนี้นอกระบบ
3. การพักชําระหนี้
4. การจัดการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
เช่น กองทุนต่างๆ
5. การอบรมให้ความรู้
กฎหมายเกี่ยวหนี้ของกระทรวงยุติธรรม
6. การอบรมให้ความรู้
กฎหมายเกี่ยวหนี้ของหน่วยงานอื่น
7. อื่นๆ (กลุ่มสตรี ลงทะเบียน
แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ)
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พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
75
166
(43.9)
(54.4)
46
106
(26.9)
(34.8)
10
5
(5.8)
(1.6)
3
1
(1.8)
(0.3)
4
1
(2.3)
(0.3)

รวมทั้งหมด
241
(50.6)
152
(31.9)
15
(3.2)
4
(0.8)
5
(1.1)

(5) ในแง่ของผลการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 53.6 เห็นว่า การเข้า
ร่วมโครงการไม่มีผลต่อภาวะหนี้นอกระบบในครัวเรือน ภายในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.8 ที่เห็นว่าการเข้าร่วม
โครงการมีผลต่อภาวะหนี้ครัวเรือน ร้อยละ 71.1 เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการทําให้ภาวะหนี้ของครัวเรือนดีขึ้น
กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 23.2 มองว่า การเข้าร่วมโครงการไม่มีผ ลกับภาวะหนี้ครัวเรือน หรืออาจทํ าให้แย่
กว่าเดิม (ดูรายละเอียดในตาราง 4.8)
ตาราง 4.8 ผลการเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหนี้/หนี้นอกระบบจําแนกตามพื้นที่
ผลการเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับหนี้/หนี้นอกระบบ
1.ไม่มีผลต่อภาวะหนี้นอก
ระบบในครัวเรือน
2. มีผลต่อภาวะหนี้ของ
ครัวเรือน
1. ดีขึ้น
2. เหมือนเดิม
3. แย่ลง
9 ไม่ระบุ

พื้นที่
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
111
144
(64.9)
(47.2)
51
143
(29.8)
(46.9)
34
104
(66.7)
(72.7)
13
23
(25.5)
(16.1)
4
5
(7.8)
(3.5)
11
(7.7

รวมทั้งหมด
255
(53.6)
194
(40.8)
138
(71.1)
36
(18.6)
9
(4.6)
11
(5.7)
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การเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับหนี้/หนี้นอกระบบ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
รวม
1. ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่รู้/
ไม่ทราบ
2. ทราบว่ามีโครงการ
แต่ไม่เข้าร่วม
3. เคยได้เข้าร่วมโครงการ
โครงการที่เข้าร่วม
1. การลงทะเบียนลูกหนี้นอก
ระบบ
2. โครงการหนี้นอกระบบของ
รัฐบาล/แปลงหนี้เข้าในระบบ
3. การพักชําระหนี้
4. การจัดการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
เช่น กองทุนต่างๆ
5. การอบรมให้ความรู้
กฎหมายเกี่ยวหนี้ของ
กระทรวงยุติธรรม

สระบุรี

ราชบุรี

ชลบุรี

419
240
(57.3)
142
(33.9)
29
(6.9)

403
176
(43.7)
114
(28.3)
107
(26.6)

400
218
(54.5)
103
(25.8)
76
(19.0)

26
(60.5)
11
(25.6)
8
(18.6)
2
(4.7)
2

16
(55.2)
7
(24.1)
13
(44.8)
14
(48.3)
1

26
(24.3)
3
(2.8)
92
(86.0)
10
(9.3)
2

8
(10.5)
4
(5.3)
4
(5.3)
60
(78.9)

(4.7)

(3.4)

(1.9)

401
230
(57.4)
128
(31.9)
43
(10.7)

405
325
(80.2)
79
(19.5)

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช
407
397
400
263
301
275
(64.6)
(75.8)
(68.8)
92
77
88
(22.6)
(19.4)
(22.0)
40
9
36
(9.8)
(2.3)
(9.0)
12
(30.0)
20
(50.0)
24
(60.0)
18
(45.0)
1
(2.5)

4
(44.4)
3
(33.3)
7
(77.8)

เชียงราย

ยโสธร

มหาสารคาม หนองคาย

401
237
(59.1)
110
(27.4)
54
(13.5)

403
334
(82.9)
44
(10.9)
25
(6.2)

417
235
(56.4)
138
(33.1)
43
(10.3)

8
(22.2)
5
(13.9)
18
(50.0)
17
(47.2)
1

19
(35.1)
7
(13.0)
28
(51.9)
11
(20.4)
5

15
(60.0)
4
(16.0)
13
(52.0)
1
(4.0)

1
(2.3)
7
(16.3)
30
(69.8)
8
(18.6)
3

(2.8)

(9.3)

(7.0)

415
203
(48.9)
198
(47.7)
14
(3.4)

1
(7.1)
4
(28.6)
11
(78.6)

รวม
ทั้งหมด
4868
3037
(62.4)
1313
(27.0)
476
(9.8)
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ตาราง 4.9 การเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหนี้/หนี้นอกระบบ จําแนกตามจังหวัด

135
(28.4)
72
(15.1)
241
(50.6)
152
(31.9)
15
(3.2)
124

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมโครงการรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับหนี้/หนี้นอกระบบ กรุงเทพฯ ปทุมธานี

สระบุรี

7. อื่นๆ (กลุ่มสตรี ลงทะเบียน
แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ)
ผลของการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว
1.ไม่มีผลต่อภาวะหนี้นอก
ระบบในครัวเรือน
2. มีผลต่อภาวะหนี้ของ
ครัวเรือน
1. ดีขึ้น
2. เหมือนเดิม
3. แย่ลง
9 ไม่ระบุ

2
(4.7)

1
(3.4)

30
(69.8)
12
(27.9)
8
(66.7)
4
(33.3)

17
(58.6)
12
(41.4)
6
(50.0)
5
(41.7)
1
(8.3)

ชลบุรี

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช

เชียงราย

ยโสธร

มหาสารคาม หนองคาย

รวม
ทั้งหมด

2

1

1

4

(1.9)

(1.9)

(2.3)

(0.8)

1
(2.8)

97
(90.7)
5
(4.7)
2
(40.0)
2
(40.0)

1
(20.0)

27
(35.5)
37
(48.7)
32
(86.5)
3
(8.1)

2
(5.4)

10
(25.0)
28
(70.0)
16
(57.1)
2
(7.1)
2
(7.1)
8
(28.6)

1
(11.1)
8
(88.9)
3
(37.5)
5
(62.5)

12
(33.3)
23
(63.9)
16
(69.6)
6
(26.1)
1
(4.3)

1
(4.0)

25
(46.3)
29
(53.7)
20
(69.0)
6
(20.7)
3
(10.3)

11
(44.0)
10
(40.0)
8
(80.0)
1
(10.0)
1
(10.0)

5
(1.1)

13
(30.2)
28
(65.1)
26
(92.9)
2
(7.1)

12
(85.7)
2
(14.3)
1
(50.0)

1
(50.0)

255
(53.6)
194
(40.8)
138
(71.1)
36
(18.6)
9
(4.6)
11
(5.7)
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6. การอบรมให้ความรู้
กฎหมายเกี่ยวหนี้ของ
หน่วยงานอื่น

ราชบุรี

132

125

โครงการวิจัยเชิงสํารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

133

จากตาราง 4.9 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการมากที่สุดคือ
จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 26.6) รองลงมาเป็นจังหวัดชลบุรี (ร้อยละ 19.0)
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดยโสธร (ร้อยละ 82.9) รองลงมา คือ จังหวัด
ปทุ ม ธานี (ร้ อ ยละ 80.2) จังหวัดสงขลา พิษณุโ ลก และนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 75.8, 688 และ 64.6
ตามลําดับ)
กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดที่ทราบว่ามีโครงการแต่ไม่เข้าร่วม มากที่สุด คือ จังหวัดหนองคาย (ร้อยละ
47.7) รองลงมาคือ จังหวัดสระบุรี มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร และเชียงราย (ร้อยละ 33.9, 33.1, 31.9
และ 27.4 ตามลําดับ) (รายละเอียดดูในตาราง 4.8)
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ
การศึกษาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย พบว่า
ลูกหนี้ร้อยละ 58.8 ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากโดยทั่วไปลูกหนี้นอกระบบที่
ประสบปัญหามักจะไม่ขอความช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรม ถ้ากรณีไม่ร้ายแรงพอ สาเหตุสําคัญมา
จาก (1) ยอมรับว่าหนี้เป็นความรับผิดชอบของตนเอง ไม่มีหน่วยงานจะช่วยได้ (2) ไม่รู้จะขอความช่ วยเหลือ
จากหน่วยงานใด (3) ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหนี้มักจะได้เปรียบลูกหนี้ เนื่องจากมีความรู้มากกว่า ใน
หลายคดีเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ลงนามในหนังสือขึ้นสู่กระบวนการศาลตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับเงินกู้เสียอีก และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการศาลแล้ว เมื่อเทียบกับลูกหนี้ เจ้าหนี้มีทุนในการหาทนายที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และสุดท้าย
เป็นเพราะลูกหนี้ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สําหรับลูกหนี้ (ร้อยละ 40.4) ที่ประสบปัญหาการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม พบในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
(1) ไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 25.2 ในจํานวนนี้ ลูกหนี้ร้อยละ 56.4 ระบุว่า
เป็นเพราะไม่รู้ที่ติดต่อ /ไม่มีความรู้ โดยเมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมของลูกหนี้ พบว่า ลูกหนี้ร้อยละ 48.8 ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในชั้นศาล และอีกร้อยละ
52.0 มีความรู้ในเรื่องขั้นตอนการบังคับคดี
สําหรับในการศึกษาเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งนี้ให้ความสําคัญองค์กรในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่
ใกล้ชิดกับลูกหนี้ ได้แก่ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) สภาทนายความ และองค์กร
พัฒนาเอกชน เช่น ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
ผลการศึก ษาพบว่า ลูกหนี้นอกระบบกว่าร้อยละ 60 ไม่รู้ว่าองค์ก รเหล่านี้มีบ ทบาทหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ มีลูกหนี้เพียงร้อยละ 30 ที่รู้จักองค์กรเหล่านี้ โดยองค์กร 5 ลําดับแรกที่
ลูกหนี้รู้จักมากที่สุดคือ สภาทนายความ ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ ศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จะเห็นได้ว่า เป็นองค์กรที่อยู่ใน
ส่วนกลาง 2 องค์กร จังหวัด 2 องค์กร และเป็นหน่วยงานในอําเภอ/ท้องถิ่น 1 องค์กร
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ภาคประชาสังคม

ภาครัฐ

หน่วยงานส่วนกลาง

ศนธ.ยธ. 25.7
ยุติธรรมจังหวัด 31.5
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด 25.5

สภาทนายความ 33.7
ชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ 23.4

หน่วยงานระดับจังหวัด

ศูนย์อานวยความเป็นธรรมอาเภอ 26.5
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 24.6

หน่วยงานในอาเภอ/ท้องถิ่น

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตอบว่ารู้จักองค์กรนั้นๆ

แผนภาพ 4.3 : ความรู้ความเข้าใจของลูกหนี้เกี่ยวกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ ดี แม้ว่ามีแนวโน้มว่าลูกหนี้จะรู้จัก องค์กรในส่วนกลาง แต่เ มื่อประสบปัญ หา ลูกหนี้
ต้องการให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือมากกว่า โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาเชิงปริมาณดังนี้
หน่วยงานระดับท้องถิ่น ร้อยละ 42.5 หน่วยงานส่วนกลาง ร้อยละ 27.0 หน่วยงานระดับจังหวัด ร้อยละ 16.0
และหน่วยงานระดับอําเภอ ร้อยละ 13.4
(2) เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติ ธรรม/กระบวนการยุติธรรมมีปัญหา ร้อยละ 10.2 ในกลุ่มนี้ ลูกหนี้
ร้อยละ 8.5 ระบุว่าไม่มีเงินจ้างทนายความ ร้อยละ 35.8 ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะเสียเวลาและคดีความยืดเยื้อ
(3) ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (ร้อยละ 5.0) ลูกหนี้ร้อยละ 18.6 ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะกลัว
เจ้าหนี้ ทั้งนี้ผลการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม แสดงให้เห็นว่า ลูกหนี้ร้อยละ 14.0 ระบุ
ว่า ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเลย ในขณะที่ร้อยละ 35.2 ระบุว่า เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมน้อย
ข้อค้นพบนี้ อาจขยายความได้จ ากผลการศึก ษาเชิง คุณภาพที่ ชี้ให้ เ ห็นทั ศนะของลูก หนี้ต่อหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ลูกหนี้หลายรายที่ป ระสบปัญ หาการร้องเรียนกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจตั้ง ข้อสังเกตถึงประสิท ธิภาพในการดําเนินคดีของตํารวจ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สามารถทําได้แค่รับเรื่องร้องเรียน ผ่านการลงบันทึกประจําวัน โดยไม่มีการดําเนินการใดๆ ในบางกรณีลูกหนี้ก็
ตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับเจ้าหนี้หรืออาจได้รับประโยชน์จากเจ้าหนี้ ทําให้
ลูกหนี้มี แนวโน้มเสียเปรียบในขั้นกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ระดับแรกๆ ในขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ตํารวจ ก็
ยอมรับถึงความอ่อนแอของมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ ทําให้ไม่สามารถจัดการปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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เมื่อพิจารณาจําแนกพื้นที่ น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ระบุว่าไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รู้วิธีการแต่ไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
และเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม ที่อยู่ ในเขตเทศบาล มีจํานวนมากกว่ากลุ่มนอกเขตเทศบาลในทุกกลุ่ม
ปัญหา
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ตาราง 4.10 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ จําแนกตามพื้นที่
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
1. ไม่มีปัญหา
2. ไม่รู้วิธีการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
3. รู้วิธีการแต่ไม่มั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรม
4. เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม/มีปัญหา
เหตุผลที่เข้าไม่ถึงฯ
1. กลัวเจ้าหนี้
2. ไม่รู้ที่ติดต่อ/ไม่มีความรู้
3. เสียเวลา และคดีความยืดเยื้อ
4. ไม่มีเงินจ้างทนายความ
5. อื่นๆ (แก้ปัญหาไม่ได้ ช่วยอะไรไม่ได้)
5. ไม่มีปัญหา เพราะเข้าถึงหน่วยงาน
ไม่ระบุ
รวม

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
1435
1429
(55.7)
(62.4)
700
529
(27.2)
(23.1)
135
108
(5.2)
(4.7)
287
208
(11.1)
(9.1)
54
155
99
20
1

(18.8)
(54.0)
(34.5)
(7.0)
(0.3)
6
(0.2)
14
(0.5)
2577

38
124
78
22
5

(18.3)
(59.6)
(37.5)
(10.6)
(2.4)
6
(0.3)
11
(0.5)
2291

รวมทั้งหมด
2864
(58.8)
1229
(25.2)
243
(5.0)
495
(10.2)
92
279
177
42
6

(18.6)
(56.4)
(35.8)
(8.5)
(1.2)
12
(0.2)
25
(0.5)
4868

ทั้งนี้ เมื่ อพิ จารณาสาเหตุการเข้าไม่ ถึงกระบวนการยุติธรรมแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.4) ระบุว่าเป็นเพราะไม่รู้ที่ติดต่อ ไม่มีความรู้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.5 ระบุ
ว่าเป็นเพราะไม่มีเงินจ้างทนายความ ร้อยละ 18.6 ให้เหตุผลว่ากลัวเจ้าหนี้ และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 35.8
มองว่าเป็นเรื่องเสียเวลา และคดีความยืดเยื้อ
เมื่อวิเคราะห์ปัจ จัยเชิงเศรษฐกิ จสังคมของกลุ่ม ตัวอย่างกั บการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้ว มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ระดับการศึกษามีผลอย่างสําคัญต่อความรับรูเ้ รือ่ งการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 30.7) และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 29.3)
ไม่ รู้วิธีก ารเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ในขณะที่ ก ลุ่ม ตัวอย่างที่ มีร ะดับการศึกษาระดับมั ธยมศึก ษาขึ้นไป
ประสบปัญหาดังกล่าวน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ดูรายละเอียดในตาราง 4.11)
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(2) กลุ่มอาชีพที่มีป ระสบปัญหาไม่ รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นกลุ่มที่ ประกอบอาชี พ
แรงงานนอกระบบ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 31.9) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 31.3)
และรับจ้าง (ร้อยละ 29.0) (ดูรายละเอียดในตาราง 4.12)
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(3) เมื่อพิจารณาจําแนกพื้นที่ พบว่า สัดส่วนของลูกหนี้ที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด 3
อันดับแรกได้แก่ ลูกหนี้ในจังหวัดสระบุรี (ร้อยละ 37.9) ชลบุรี (ร้อยละ 13.2) และปทุมธานี (ร้อยละ 13.1)
ในขณะที่ลูกหนี้ที่ไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ ลูกหนี้ในจังหวัดหนองคาย (ร้อย
ละ 47.5) จังหวัดพิษณุโลก (ร้อยละ 37.8) กรุงเทพมหานครซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับลูกหนี้ในจังหวัดปทุมธานี
(ร้อยละ 32.9 และ 32.8 ตามลําดับ) (ดูตาราง 4.13)
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ตาราง 4.11 เปรียบเทียบปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษาของลูกหนี้

ไม่มีปัญหา
ไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
รู้วิธีการแต่ไม่มั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรม
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม/
มีปัญหา
เข้าถึงหน่วยงาน
ไม่ระบุ
รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

51.80%

58.30%

58.10%

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
57.90%

30.7%

29.3%

23.3%

5.00%

4.10%

10.6%
0.50%
1.50%
100.00%

7.9%
0.10%
0.30%
100.00%

ปวส./
อนุปริญญา

ปริญญา
ตรี

ปริญญาโท
ขึ้นไป

กําลัง
ศึกษา

ไม่ระบุ

รวม

60.70%

61.80%

73.90%

65.80%

87.50%

58.80%

27.9%

20.0%

14.0%

8.7%

26.3%

0.0%

25.2%

3.80%

4.80%

5.80%

9.30%

8.70%

2.60%

0.00%

5.00%

14.3%
0.20%
0.20%
100.00%

8.9%
0.40%
0.10%
100.00%

12.7%
0.00%
0.70%
100.00%

13.0%
0.50%
1.30%
100.00%

5.8%
1.40%
1.40%
100.00%
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การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ไม่ได้เรียน
หนังสือ

5.3%
0.0%
10.2%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
12.50%
0.50%
100.00% 100.00% 100.00%
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การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

ไม่ได้
ทํางาน

ไม่มีปัญหา
ไม่รู้วิธีการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
รู้วิธีการแต่ไม่มั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรม
เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม/มีปัญหา
ไม่มีปัญหา เพราะเข้าถึง
หน่วยงาน
ไม่ระบุ
รวม

60.70%

รับราชการ
หรือทํางาน
ในหน่วยงาน
ราชการ
68.80%

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

พนักงาน
เอกชน

ค้าขาย

เกษตรกร

กิจการ
ส่วนตัว

อาชีพ
อิสระ

รับจ้าง/
ลูกจ้าง

77.80%

59.90%

55.70%

59.70%

58.90%

52.80%

56.70%

อื่นๆ
นักเรียน
ว่างงาน
เกษียณ
54.40%

23.0%

8.9%

11.1%

22.0%

31.3%

23.6%

24.0%

31.9%

29.0%

26.3%

0.0%

25.2%

4.10%

8.90%

5.60%

4.10%

4.40%

5.10%

6.90%

2.80%

4.80%

10.50%

0.00%

5.00%

9.0%

12.0%

5.6%

13.1%

8.2%

11.1%

7.7%

11.6%

9.4%

8.8%

18.2%

10.2%

2.50%

0.60%

0.00%

0.00%

0.20%

0.30%

0.40%

0.00%

0.20%

0.00%

0.00%

0.20%

0.80%
100.00%

0.90%
100.00%

0.00%
100.00%

ไม่ระบุ

รวม

72.70%

58.80%

0.90%
0.30%
0.20%
2.00%
0.90%
0.00%
0.00%
9.10%
0.50%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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ตาราง 4.13 ประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม จําแนกตามจังหวัด

1. ไม่มีปัญหา
2. ไม่รู้วิธีการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม
3. รู้วิธีการแต่ไม่มั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรม
4. เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม/มีปัญหา
เหตุผลที่เข้าไม่ถึงฯ
1. กลัวเจ้าหนี้
2. ไม่รู้ที่ติดต่อ/ไม่มีความรู้
3. เสียเวลา และคดีความยืดเยื้อ
4. ไม่มีเงินจ้างทนายความ
5. อื่นๆ (แก้ปัญหาไม่ได้ ช่วย
อะไรไม่ได้)

5. ไม่มีปัญหา เพราะเข้าถึง
หน่วยงาน
ไม่ระบุ

กรุงเทพฯ ปทุมธานี สระบุรี

ราชบุรี

ชลบุรี

209
(52.1)
132
(32.9)
27
(6.7)
26
(6.5)

211
(52.1)
133
(32.8)
7
(1.7)
53
(13.1)

183
(43.7)
60
(14.3)
17
(4.1)
159
(37.9)

303
(75.2)
68
(16.9)
12
(3.0)
16
(4.0)

274
(68.5)
54
(13.5)
15
(3.8)
53
(13.2)

2
16
6
0

19
15
29
1

35
78
77
17

3
10
2
4

7
37
18
3

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก เชียงราย
ธรรมราช
222
296
204
192
(54.5)
(74.6)
(51.0)
(47.9)
120
27
151
112
(29.5)
(6.8)
(37.8)
(27.9)
30
13
22
54
(7.4)
(3.3)
(5.5)
(13.5)
34
48
22
43
(8.4)
(12.1)
(5.5)
(10.7)
4
24
11
4

5
37
4
8

8
8
5
2

3

6
(1.5)
1
(0.2)

1
(0.2)

4
(1.0)

2
(0.5)
2
(0.5)

1
(0.2)

13
(3.3)

1
(0.2)

ยโสธร

มหาสารคาม หนองคาย

334
(82.9)
52
(12.9)
11
(2.7)
6
(1.5)

229
(54.9)
123
(29.5)
24
(5.8)
35
(8.4)

3
26
15
2

1
6
0
0

5
22
10
1

2

1

207
(49.9)
197
(47.5)
11
(2.7)

รวม
ทั้งหมด
2864
(58.8)
1229
(25.2)
243
(5.0)
495
(10.2)
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การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

92 (18.6)
279(56.4)
177(35.8)
42 (8.5)
6 (1.2)

4
(1.0)
2
(0.5)

12
(0.2)
25
(0.5)
132
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รวม

401

405

419

403

400

407

397

400

401

403

417
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(4) สําหรับ ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ ยวกั บหนี้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างขาดความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาล ขั้นตอนการบังคับคดี บทบาทและภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน (ร้อยละ 48.8, 52.0 และ 48.7 ตามลําดับ)
(5) ในขณะที่สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายมีมากกว่า (ร้อยละ 49.2 และร้อยละ 45.5 ตามลําดับ) อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
ยโสธร ยังขาดความรู้ความเข้าใจซึ่งจังหวัดที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างมากคือ จังหวัดยโสธร
เนื่องจากประชาชนมองว่ากระบวนการยุติธรรมมี ขั้นตอนที่ ยุ่ง ยาก และดูเ ป็นคําศัพท์ ที่ ยากเกิ นไป และ
ประชาชนเองก็ไม่เคยใช้บริการ และแม้จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องหนี้จากกระทรวงยุติธรรมแต่ก็ยังไม่มีการ
ดําเนินการใดๆ อย่างจริงจัง (ดูตาราง 4.13)
ตาราง 4.14 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับหนี้ จําแนกตามพื้นที่
ความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
1. ไม่รู้เลย
2. พอรู้บ้าง
3. เข้าใจดี
ไม่ระบุ
2. . ความรู้เกี่ยวกับสัญญากู้ยืม
1. ไม่รู้เลย
2. พอรู้บ้าง
3. เข้าใจดี
ไม่ระบุ
3. ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในชั้นศาล
1. ไม่รู้เลย
2. พอรู้บ้าง
3. เข้าใจดี
ไม่ระบุ
4. ความรู้ในขั้นตอนการบังคับคดี
1. ไม่รู้เลย
2. พอรู้บ้าง
3. เข้าใจดี
ไม่ระบุ
5. ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

รวมทั้งหมด

29.1
44.7
3.0
23.2

30.7
46.5
3.1
19.7

29.9
45.5
3.0
21.6

25.1
47.0
4.7
23.2

22.7
51.8
5.8
19.7

24.0
49.2
5.2
21.6

45.5
28.5
2.8
23.2

52.5
25.4
2.4
19.8

48.8
27.0
2.6
21.6

49.4
24.4
2.9
23.2

55.0
23.1
2.1
19.9

52.0
23.8
2.5
21.7
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ความรู้ความเข้าใจ
1. ไม่รู้เลย
2. พอรู้บ้าง
3. เข้าใจดี
ไม่ระบุ

รวม

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
45.4
52.4
28.5
25.6
2.6
1.9
23.5
20.2
2589
2302
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รวมทั้งหมด
48.7
27.1
2.2
21.9
4868

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีปัญหาหรือพื้นที่ที่มีสัดส่วนของผู้ไม่ทราบข้อมูล กับพื้นที่ที่เคย
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากกระทรวงยุติธรรม พบว่า พื้นที่ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เช่น จังหวัดกรุงเทพฯ
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดพิษณุโลก มีสัดส่วนของการรับรู้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อกล่าวถึงการอบรมที่เคยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จะพบว่า จังหวัดพิษณุโ ลกเคยได้รับการประชุมเชิง ปฏิบัติการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการ “สร้างทักษะแนวคิดวิธีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ” และ
การจัดมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายอินเตอร์เน็ต
(DSI MAP) ซึ่งจัดอยู่ในความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากร (กระทรวงยุติธรรม, 2555)
ทั้งนี้ การจัดการอบรมที่เกิดขึ้นยังถือว่าขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน เนื่องจากบุคคลที่เข้าร่วม
โครงการมีเพียงบุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังขาดการระดมความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ที่กล่าว
ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความเข้าใจในบริบทของหนี้นอกระบบกับวิถีชีวิตของบุคคลที่
เป็นหนี้ในพื้นที่มากกว่า อีกทั้งการดําเนินงานยังขาดการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทําให้ไม่เกิดการพัฒนาลง
ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
(6) ลูกหนี้มีความรู้ความเข้าใจที่ จํากัดเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีบทบาท ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจํากัด แม้แต่สภาทนายความที่ดูเหมือนเป็นองค์กรที่ลูกหนี้รู้จักมากที่สุด ยังมี
ลูกหนี้รู้จักเพียงร้อยละ 33.7 ลําดับต่อมาเป็นสํานักงานยุติธรรมจังหวัด (ร้อยละ 31.5) ศูนย์อํานวยความเป็น
ธรรมอําเภอ (ร้อ ยละ 26.5) ศูนย์ยุติธรรมจังหวัด (ร้อยละ 31.5) อย่างไรก็ดี ในสายตาของลูกหนี้ องค์ก ร
เหล่านี้ก็เข้ามาช่วยเหลือได้ไม่มากนัก (รายละเอียดดูในตาราง 4.14)
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ตารางที่ 4.15 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมเกี่ยวกับหนี้จําแนกตามพื้นที่
ความรู้ความเข้าใจ
1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
1. ไม่รู้
2. รู้

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
52.1
24.5

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก

ไม่ระบุ
2. ศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ
1. ไม่รู้
2. รู้

32.3
64.8
2.9

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง

33.4
63.7
2.8

21.7

49.5
27.2

54.4
25.8

51.8
26.5

29.0
67.9
3.1

31.4
64.9
3.7

30.1
66.5
3.4

23.4

19.7

21.7

43.6
32.9

50.5
29.8

46.8
31.5

24.9
67.5
7.7

32.5
61.1
6.4

28.3
64.6
7.1

23.4

19.7

21.7

49.9
26.8

56.2
24.1

52.9
25.5

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก

ไม่ระบุ
5. สภาทนายความ
1. ไม่รู้
2. รู้

34.7
62.5
2.8

19.8

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก

ไม่ระบุ
4. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
1. ไม่รู้
2. รู้

53.7
24.6

23.4

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก

ไม่ระบุ
3. สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
1. ไม่รู้
2. รู้

55.6
24.7

รวมทั้งหมด

27.2
64.5
8.3

31.6
63.0
5.4

29.2
63.8
7.0

23.4

19.7

21.7

41.1
35.5

48.6
31.7

44.6
33.7

27.6
60.6

36.4
58.1

31.5
59.5
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ความรู้ความเข้าใจ

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

3. ช่วยได้มาก

11.8

ไม่ระบุ

6. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
1. ไม่รู้
2. รู้

รวม

5.5

9.0

19.7

21.7

50.8
25.8

54.7
25.6

52.7
25.7

29.5
59.2
11.3

33.1
60.4
6.5

31.2
59.8
9.0

23.4

19.7

21.6

53.5
23.1

56.6
23.6

55.0
23.4

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก

ไม่ระบุ

รวมทั้งหมด

23.4

1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก

ไม่ระบุ
7. ศูนย์ประสานลูกหนี้แห่งชาติ
1. ไม่รู้
2. รู้
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33.1
56.0
10.9

23.4
2577

38.8
55.6
5.5

19.8
2291

35.8
55.8
8.4

21.7
4868

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีในพื้นที่ พบว่า กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ความเข้าใจในศูนย์
ยุติธรรมชุมชน บางพื้นที่ไม่ทราบว่ามีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ของตน ขณะที่บางพื้นที่แม้จะทราบว่ามีศูนย์
ยุติธรรมชุ ม ชนในพื้ นที่ ของตนแต่ม องว่ าศูนย์ ฯ ดั ง กล่ าวมี ห น้าที่ แก้ ปั ญ หาการทะเลาะวิ วาทหรือ ปัญ หา
ครอบครัวของบุคคลในพื้นที่เท่านั้น การรับรู้ต่อศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอจากกลุ่มตัวอย่างก็เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร้อยละ 51.8 และร้อยละ 53.7 ของกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ศูนย์ฯ นี้ ซึ่งจังหวัดที่ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทั้ง 2 ศูนย์นี้มากที่สุดคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดยโสธร
ด้านสานักงานยุติธรรมจังหวัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.8 ไม่รู้จักหน่วยงานดังกล่าว ในขณะที่
อีกร้อยละ 31.5 รับรู้ข้อมูลของหน่วยงานนี้และมองว่าสามารถบรรเทาปัญหาได้บ้าง สําหรับพื้นที่ที่มีปัญหา
การไม่รับรู้ข้อมูลของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดมากที่สุดคือ จังหวัดยโสธร และจังหวัดปทุมธานีเช่น เดียวกันกับ
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด สภาทนายความ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และศูนย์
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ประสานลูกหนี้แห่งชาติ ที่ทั้ง 2 พื้นที่ไม่ทราบข้อมูลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานดังกล่าวเลย เนื่องจาก
ส่วนใหญ่การดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบจะใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเองระหว่าง
เจ้าหนี้และลูกหนี้มากกว่า และมักไม่ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด เนื่องจากมองว่าลูกหนี้เป็นคนไปกู้เงิน
เอง ทําผิดสัญญาเอง ถึงอย่างไรก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้จนได้
ในแง่ของความต้องการต่อหน่วยงานที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความเป็นธรรมในพื้นที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวม ร้อยละ 42.5 ต้องการให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จังหวัดราชบุรีและสระบุรี (ร้อยละ 64.8 และ 62.3 ตามลําดับ) ดังข้อเสนอของพื้นที่ที่ต้องการให้
หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือประชาชน เพราะมีความเข้าใจในบริบทพื้นที่มากกว่า และยังต้องการให้
กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ในขณะที่จังหวัดที่อยู่ใน
พื้นที่เขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานครและปทุมธานีมีความต้องการให้หน่วยงานส่ วนกลางแก้ไขปัญหาความไม่
เป็นธรรมมากกว่า (ร้อยละ 46.6 และ 56.8) เพราะอาจเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ความเป็นเมือง ทําให้ภาพของ
การรวมกลุ่มกันในลัก ษณะของชุมชนไม่เด่นชัดนัก การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ จึงต้องพึ่งพาหน่วยงาน
ส่วนกลางมากกว่า

โครงการวิจัยเชิงสํารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

149

ตาราง 4.16 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับหนี้ จําแนกตามจังหวัด

1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
1. ไม่รู้
2. รู้
1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก
ไม่ระบุ
2. ศูนย์อํานวยความเป็นธรรม
อําเภอ
1. ไม่รู้
2. รู้
1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก
ไม่ระบุ
3. สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
1. ไม่รู้
2. รู้
1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง

กรุงเทพฯ ปทุมธานี

สระบุรี

ราชบุรี

22.7
22.2
12.9
86.0
1.1
55.1

48.9
50.4
35.0
63.5
1.5
0.7

72.5
18.5
58.1
37.8
4.1
9.0

53.3
7.6
16.1
83.9

47.9
51.4
17.9
80.2
1.9
0.7

65.0
26.2
54.3
41.0
4.8
8.8

52.6
8.4
35.3
64.7

46.4
52.9
31.5
65.7

57.8
33.5
42.5
47.8

45.4
17.7
49.3
47.9
2.8
36.9

91.9
7.9
65.6
34.4

46.1
17.0
45.6
54.4

89.6
10.1
41.5
58.5

36.9

0.2

21.5
23.4
16.3
82.7
1.0
55.1

41.6
21.4
19.8
70.9

76.8
23.0
54.8
45.2

20.0
24.8
16.3
82.7

0.2

ชลบุรี

เชียงราย

ยโสธร

มหาสารคาม หนองคาย

49.1
43.6
13.9
85.5
0.6
7.3

61.0
33.0
43.9
55.3
0.8
6.0

60.1
39.7
32.7
57.9
9.4
0.2

81.9
15.9
46.9
51.6
1.6
2.2

57.3
39.1
30.1
65.6
4.3
3.6

39.1

45.1
47.6
12.2
86.8
1.1
7.3

58.8
35.2
48.9
48.2
2.8
6.0

59.4
40.4
37.7
52.5
9.9
0.2

79.9
17.9
36.1
61.1
2.8
2.2

54.9
41.7
23.0
71.3
5.7
3.4

52.3
8.6
25.7
68.6

38.3
54.2
10.7
81.9

46.0
48.0
33.9
57.8

53.9
45.9
29.9
57.6

78.2
19.6
39.2
49.4

49.4
47.0
20.9
71.4

39.1

3.4
0.2
100.0
96.4

3.4
0.2
100.0
96.4
3.4
0.2
100.0

รวม
ทั้งหมด
53.7
24.6
33.4
63.7
2.8
21.7
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ความรู้ความเข้าใจ

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก
ธรรมราช

51.8
26.5
30.1
66.5
3.4
21.7
46.8
31.5
28.3
64.6
138
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ความรู้ความเข้าใจ

9.3
36.9

0.2

4. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
1. ไม่รู้
42.4
85.7
2. รู้
20.7
14.1
1. ช่วยไม่ได้เลย
22.9
50.9
2. ช่วยได้บ้าง
65.1
49.1
3. ช่วยได้มาก
12.0
ไม่ระบุ
36.9
0.2
5. สภาทนายความ
1. ไม่รู้
25.7
65.7
2. รู้
37.2
34.1
1. ช่วยไม่ได้เลย
25.5
61.6
2. ช่วยได้บ้าง
61.1
38.4
3. ช่วยได้มาก
13.4
ไม่ระบุ
37.2
0.2
6. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
1. ไม่รู้
40.9
86.9
2. รู้
22.2
12.8
1. ช่วยไม่ได้เลย
27.0
40.4

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
ชลบุรี
สงขลา พิษณุโลก เชียงราย
ธรรมราช
9.7
5.7
7.4
8.3
12.5
8.8
39.1
7.6
6.0
0.2

สระบุรี

ราชบุรี

1.0
55.1

2.8
0.7

22.7
22.2
18.3
77.4
4.3
55.1

46.7
52.6
17.9
78.3
3.8
0.7

63.0
28.2
46.0
49.6
4.4
8.8

53.6
7.4
26.7
70.0
3.3
39.1

51.9
40.6
18.6
68.9
12.4
7.6

62.5
31.8
41.7
45.7
12.6
5.8

24.6
20.3
22.4
76.5
1.2
55.1

46.9
52.4
29.4
67.3
3.3
0.7

58.0
33.2
40.6
51.1
8.3
8.8

48.2
12.8
11.5
76.9
11.5
39.1

44.8
47.9
20.0
68.4
11.6
7.3

27.7
17.2
23.6

48.6
50.6
17.2

56.2
35.0
50.0

53.6
7.4
36.7

59.7
33.0
23.7

ยโสธร

มหาสารคาม หนองคาย

11.4
2.2

7.7
3.6

56.6
43.1
31.8
63.0
5.2
0.2

84.6
13.2
43.4
49.1
7.5
2.2

63.5
33.1
27.5
65.2
7.2
3.4

44.5
49.8
40.2
47.7
12.1
5.8

47.6
52.1
31.1
56.9
12.0
0.2

79.9
17.9
27.8
63.9
8.3
2.2

48.7
47.7
24.6
62.3
13.1
3.6

55.5
38.8
32.9

56.1
43.6
37.7

83.9
13.9
41.1

61.9
34.8
28.3

96.4

3.4
0.2
100.0
96.4
2.9
0.7
100.0
96.4
3.1
0.5

รวม
ทั้งหมด
7.1
21.7

52.9
25.5
29.2
63.8
7.0
21.7
44.6
33.7
31.5
59.5
9.0
21.7
52.7
25.7
31.2
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3. ช่วยได้มาก
ไม่ระบุ
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ความรู้ความเข้าใจ
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก
ไม่ระบุ

สระบุรี

ราชบุรี

59.6
13.5
36.9

57.7
1.9
0.2

68.1
8.3
55.1

80.4
2.5
0.7

42.9
20.2
28.4
56.8
14.8
36.9
401

88.1
11.6
36.2
63.8

27.7
17.2
25.0
69.4
5.6
55.1
419

49.9
49.1
32.8
65.2
2.0
1.0
403

0.2
405

57.0
34.2
49.6
45.3
5.1
8.8
400

55.0
5.9
41.7
58.3
39.1
407

64.5
28.2
19.6
69.6
10.7
7.3
397

62.2
31.8
44.1
48.8
7.1
6.0
400

60.8
38.9
42.9
40.4
16.7
0.2
401

ยโสธร

มหาสารคาม หนองคาย

46.4
12.5
2.2

60.7
11.0
3.4

100.0

84.9
12.9
40.4
51.9
7.7
2.2
403

65.2
31.4
30.5
56.5
13.0
3.4

3.6

417

96.4

96.4
415

รวม
ทั้งหมด
59.8
9.0
21.6

55.0
23.4
35.8
55.8
8.4
21.7
4868
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7. ศูนย์ประสานลูกหนี้แห่งชาติ
1. ไม่รู้
2. รู้
1. ช่วยไม่ได้เลย
2. ช่วยได้บ้าง
3. ช่วยได้มาก
ไม่ระบุ
รวม

กรุงเทพฯ ปทุมธานี

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
ชลบุรี
สงขลา พิษณุโลก เชียงราย
ธรรมราช
44.3
60.0
66.4
53.5
49.1
5.7
3.3
9.9
13.5
13.1
8.8
39.1
7.3
5.8
0.2
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ตาราง 4.17 ถ้ามีปัญหาไม่ได้รบั ความเป็นธรรม อยากให้หน่วยงานในระดับใดเข้ามาช่วยเหลือ
จําแนกตามพื้นที่
หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ

1. หน่วยงานระดับท้องถิ่น
2. หน่วยงานระดับอําเภอ
3. หน่วยงานระดับจังหวัด
4. ส่วนกลาง
ไม่ระบุ
รวม

พื้นที่เก็บข้อมูล
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
920
1151
(35.7)
(50.2)
312
338
(12.1)
(14.8)
487
293
(18.9)
(12.8)
836
477
(32.4)
(20.8)
22
32
(0.9)
(1.4)
2577
2291

รวมทั้งหมด
2071
(42.5)
650
(13.4)
780
(16.0)
1313
(27.0)
54
(1.1)
4868

ประเด็นความเชื่ อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม พบว่าในภาพรวมกลุ่ม ตัวอย่างมี ความเชื่อมั่ นต่อ
กระบวนการยุติธรรมในระดับกลาง โดยจังหวัดที่มีระดับความเชื่อมั่นมากคือ จังหวัดยโสธร ในขณะที่จังหวัด
สระบุรีไม่ มีความเชื่อมั่นต่อ กระบวนการยุติธรรมเลย ซึ่ง สิ่ง ที่เ ป็นประเด็นอย่ างมากคือ ความไม่ เชื่อมั่ นใน
จังหวัดสระบุรีเกิดขึ้นจากการรับรู้ของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมว่ามักมีผลประโยชน์แอบแฝง และมัก
เอื้อประโยชน์ให้กับกลุม่ นายทุน ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตรง สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดความไม่มั่นใจใน
การได้รับความคุ้มครองในชีวิ ตและทรัพย์สินของประชาชน และลูกหนี้เองก็ไม่มีอํานาจต่อรองมากพอที่จ ะ
ดําเนินคดีหรือเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐได้ ความคิดเหล่านี้อยู่ในขั้วตรงข้ามกับจังหวัดยโสธรที่แม้จะ
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเหลือลูก หนี้ได้ ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์ของลูกหนี้ทมี่ ีปญ
ั หาในจังหวัดยโสธรก็มักจะแจ้งตํารวจเพื่อช่วยจัดการปัญหา ในขณะที่พื้นที่
สระบุรี ลูกหนี้จะขอเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงหรืออาจผ่านทางผู้นําชุมชน (ดูตาราง 4.17)
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ตาราง 4.17 ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมจําแนกตามจังหวัด

1. ไม่เชื่อมั่นเลย
2. เชื่อมั่นน้อย
3. เชื่อมั่นปานกลาง
4. เชื่อมั่นมาก

กรุงเทพฯ ปทุมธานี สระบุรี
78
(19.5)
141
(35.2)
162
(40.4)
20
(5.0)

ไม่ระบุ
รวม

401

15
(3.7)
126
(31.1)
259
(64.0)
4
(1.0)
1
(0.2)
405

148
(35.3)
152
(36.3)
111
(26.5)
8
(1.9)

419

ราชบุรี

ชลบุรี

43
(10.7)
133
(33.0)
196
(48.6)
28
(6.9)
3
(0.7)
403

39
(9.8)
160
(40.0)
184
(46.0)
17
(4.2)

400

ยโสธร
44
(10.9)
86
(21.3)
165
(40.9)
106
(26.3)
2
(0.5)
403

มหาสารคาม หนองคาย
45
(10.8)
123
(29.5)
188
(45.1)
59
(14.1)
2
(0.5)
417

25
(6.0)
205
(49.4)
163
(39.3)
22
(5.3)

415

รวม
ทั้งหมด
683
(14.0)
1713
(35.2)
2054
(42.2)
393
(8.1)
25
(0.5)
4868
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หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ

จังหวัดที่เก็บข้อมูล
นครศรี
สงขลา พิษณุโลก เชียงราย
ธรรมราช
100
52
49
45
(24.6)
(13.1)
(12.2)
(11.2)
118
179
150
140
(29.0)
(45.1)
(37.5)
(34.9)
154
140
172
160
(37.8)
(35.3)
(43.0)
(39.9)
28
20
25
56
(6.9)
(5.0)
(6.2)
(14.0)
7
6
4
(1.7)
(1.5)
(1.0)
407
397
400
401
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5. สรุป
จากการทบทวนนโยบาย/โครงการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ ผ่านมา ประกอบกับบทบาทของ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ และการ
เข้าถึงโครงการเพื่อความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบ พอจะมีข้อสรุปดังนี้
1. ปัญหาเชิงนโยบาย จากการทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ พบว่า ที่ผ่านมาการดําเนิน
นโยบายขาดความต่อเนื่อง ดําเนินงานแบบแยกส่วนตามโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้
1.1 นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ยังขาดการบูรณาการในตัวนโยบาย กล่าวคือ แยกส่วน
การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบและนอกระบบออกจากกัน ทั้งๆ ที่ปัญหาทั้งสองประการมีความเกี่ยวพันกันอย่าง
ใกล้ชิด
1.2 นโยบายที่ผ่านมาให้ความสําคัญเฉพาะด้านการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา หรือการพักชําระหนี้
แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่สาเหตุ เช่น การเพิ่มศักยภาพของ
ลูกหนี้ (การเพิ่มรายได้) ลดรายจ่ายที่จําเป็น (เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล) ตลอดจนการหา
แนวทางให้เงินกู้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่ลูกหนี้ต้องเผชิญ
1.3 สาเหตุประการหนึ่งของหนี้นอกระบบคือ สาเหตุที่พฤติกรรมของลูกหนี้ ได้แก่ พฤติกรรมฟุ่มเฟือย
และการเสพติดอบายมุข แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีนโยบายใดๆ ที่ให้ความสนใจแก้ไขปัญหาเหล่านี้
2. ปัญหาการดาเนินการตามนโยบาย เนื่องจากการแยกส่วนความรับผิดชอบองค์กรที่รับผิดชอบการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอยู่ในหลายองค์กร ทําให้การปฏิบัติภารกิจหลายประการขาดประสิทธิภาพ ซ้าซ้อน
เช่น การรับแจ้งปัญหาหนี้นอกระบบ ปรากฏอยู่ในหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม แต่ในหลายกรณี พบว่า หน่วยงานรับเรื่อง ทําได้เพียงส่ง
เรื่องต่อไปยังหน่วยงานอื่น แต่ขาดการติดตามผลอย่างจริงจัง ในทางตรงข้ามในหลายประเด็น ไม่ได้รับความ
สนใจ เช่น มิติทางพฤติกรรมของลูกหนี้ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ การดําเนินงานแบบแยกส่วน ทําให้เกิด
ภาวะขาดเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานติดตามผล ในหลายหน่วยงาน การดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบทําเฉพาะช่วงเวลาที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบาย และ ภารกิจนั้นก็กลายเป็นเพีย งงานฝากหรือยุติ
ภารกิจเมื่อนโยบายผ่านไป
3. การปฏิบัติต่อลูกหนี้นอกระบบโดยใช้รูปแบบเดียวกันหมด ทาให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่
มีประสิทธิผล ข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามในบทที่ 3 แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างกันของลูกหนี้ อย่าง
น้อยที่สุดในเรื่องฐานรายได้ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 2.5 ไม่ได้ทํางาน ร้อยละ 3.8 ไม่มีรายได้ และกลุ่ม
ตัวอย่างอีก ร้อยละ 11.4 มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ถ้าพิจารณาลูก หนี้ระดับล่างสุดเหล่านี้ การ
ปฏิบัติต่อลูกหนี้นอกระบบโดยใช้รูปแบบเดียวกันหมด เช่น แนะนําหรือส่งต่อให้ไปกู้เงินจากธนาคาร อาจไม่มี
ประสิทธิผลต่อการแก้ปัญหา เพราะธนาคารก็ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้ได้
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4.
โครงการให้ ความรู้ ด้ า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ หนี้ สิ นเป็ นเรื่ อ งจ าเป็ นอย่ า งมาก จากผล
การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวนมาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้
นอกระบบ และกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ดี แม้จะมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมายให้ลูกหนี้จาก ศนธ.ยธ. แต่โครงการดังกล่าวก็ทําได้อย่างจํากัด มีลูกหนี้ในสัดส่วนที่น้อยมากเข้าถึง
โครงการดังกล่าว ประเด็นที่จําเป็นต้องพิจารณาต่อไปคือ จะแสวงหารูปแบบการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและ
กระบวนการผ่านช่องทาง/กลไกที่เข้าถึงลูกหนี้ในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้นอย่างไร
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บทที่ 5
บทสรุป
ความไม่เป็นธรรมของปัญหาหนีน้ อกระบบ
ความนา
ผลการวิจัยในบทที่ผ่านๆ มา แสดงให้เห็นว่า หนี้นอกระบบ มิได้เป็นเพียงปัญหาระดับปัจเจกบุคคลที่
เกิดจากพฤติกรรมฟุ่มเฟือย และการขาดวินัยทางการเงินของลูกหนี้เท่านั้น หากแต่เกี่ยวพันถึงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งโครงสร้างทางกฎหมายที่มีอยู่ และปัญหาหนี้นอกระบบ ก็เป็น
ปัญหาที่มีความเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งมิติสังคม เศรษฐศาสตร์ อาชญาวิทยาและความเป็นธรรมในสังคม เพื่อ
การแสวงหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนนั้น คณะผู้วิจัยจะนาเสนอให้เห็น
สภาพปัญหาของหนี้นอกระบบ ตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องว่างเชิงนโยบายที่มีอยู่ต่อการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ เนื้อหาในบทนี้ จึงเป็นการวิเคราะห์และสรุปให้เห็นสภาพและความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ
สาเหตุของปัญหา ผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ ตลอดจนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การ
เข้าถึง ความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในภูมิภาคต่ างๆ ก่อนที่จ ะนาเสนอข้อเสนอ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนในบทต่อไป
การนาเสนอในบทนี้ มีลาดับเนื้อหาดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบ
สาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
ผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในชุมชน
ประสิทธิผลของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรม
สรุปผลการศึกษา

1. สถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบ
จากการศึกษาสถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนในภูมิ ภาคต่างๆ ทั้งจากข้อมูล เชิง
ปริมาณและคุณภาพ มีข้อค้นพบที่สาคัญดังนี้
(1) ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเชื่อมโยงกับหนี้ในระบบ จากผลการศึกษาที่พบว่า ลูกหนี้นอกระบบ
ร้อยละ 48.4 มีทั้งหนี้สินในระบบและนอกระบบ และมีลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 51.5 มีหนี้นอกระบบเพียง
อย่างเดียว โดยค่าเฉลี่ยมู ล หนี้ในระบบเท่ ากั บ 300,145.46 บาท และค่าเฉลี่ยมู ล หนี้นอกระบบเท่ ากั บ
55,793.16 บาท โดยค่าเฉลี่ยมูลหนี้ในระบบสูงกว่ามูลหนี้นอกระบบถึง 5.38 เท่า ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า
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การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแต่เพียงลาพัง ไม่สามารถแก้ ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน ถ้าไม่ แก้ไข
ปัญหาหนี้ในระบบไปพร้อมๆ กัน โดยข้อมูลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในหลายกรณี ลูกหนี้จาเป็นต้องกู้หนี้
นอกระบบไปเพื่อชาระหนี้ในระบบ และในทางกลับกัน มีการกู้เงินในระบบซึ่งดอกเบี้ยถูกกว่า ไปชาระหนี้นอก
ระบบด้วย โดยในภาพรวมการกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินมาใช้ลงทุนประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 40.3) แต่การกู้ยืม เงินนอกระบบ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน (ร้อยละ
34.3) มากกว่าการใช้จ่ายเพื่อลงทุนประกอบอาชีพเล็กน้อย (ร้อยละ 32.6)
(2) ประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ พบว่า ในภาพรวม เจ้าหนี้ 3 อันดับแรกของกลุ่มตัวอย่างคือ ญาติ
(ร้อยละ 24.8) คนรู้จัก (ร้อยละ 20.2) และแก๊งหมวกกันน็อค (ร้อยละ 14.1) ตามลาดับ แต่เมื่อแยกพิจารณา
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกเขตเทศบาล มีเจ้าหนี้เป็น
ญาติ คนรู้จัก และนายทุนในพื้นที่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล ข้อมูลเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า เครือข่าย
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการในเขตพื้นที่ชนบท ดู จะมีบทบาทในการเป็นตาข่ายรองรับทางสังคม (Social
safety net) ได้มากกว่าความสัมพันธ์ในเขตเมือง ทั้งนี้ น่าสนใจว่า นายทุนที่มาจากนอกพื้นที่เป็นเจ้าหนี้มากกว่า
นายทุนในพื้นที่เล็กน้อย อี กประเด็นที่ น่าพิจารณาคือ บทบาทของแก๊งหมวกกันน็อค แม้ว่าในภาพรวมอยู่ใน
อันดับที่ 3 (ร้อยละ 14.1) แต่เมื่อพิ จารณาแยกพื้นที่จะเห็นได้ว่า แก๊งหมวกกันน็อค เป็นเจ้าหนี้ในเขตเมือง
มากกว่าเขตชนบท โดยอยู่ในอันดับ 3 ในขณะที่ในเขตชนบท แก๊งหมวกกันน็อค เป็นเจ้าหนี้ในลาดับที่ 5 เมื่อ
พิจารณาแยกรายจังหวัด พบว่า ในจังหวัดหนองคาย ปทุมธานี และยโสธร แก๊งหมวกกันน็อคถือเป็นเจ้าหนี้ที่มี
จานวนมากอันดับแรกๆ ของจังหวัด (ร้อยละ 53.6, 36.5 และ 29.3 ตามลาดับ)
(3) ประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ เจ้าหนี้ที่อยู่ใน
เครือข่ายความสัมพันธ์เดียวกับลูกหนี้ ได้แก่ ญาติ เพื่อน มีแนวโน้ มค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยต่ากว่า คือ ร้อยละ
4.64 และร้อยละ 6.37 ตามลาดับ ในขณะที่ เจ้าหนี้อยู่นอกเครือข่ายความสัมพันธ์โ ดยสิ้นเชิง มี แนวโน้ม
ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเกินเท่าตัว โดยค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยของแก๊งหมวกกันน็อคเท่ากับร้อยละ 18.54
นายทุนนอกพื้นที่ ร้อยละ 11.68 และนายทุนในพื้นที่ ร้อยละ 11.19 ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจากการศึกษาเชิง
คุณภาพในหลายกรณีพบว่า เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือเพื่อนไม่คิดดอกเบี้ยจากการกู้เงินของลูกหนี้เลย ข้อมูลนี้
ยืนยันข้อเสนอของมาร์เกอริด เอส โรบินสัน (2001 อ้างถึงในวันชัย มีชาติและคณะ, 2556) ที่ว่า กรณีผู้ที่ให้
กู้ยืมมักจะมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้กู้ยืม เพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน เป็นสินเชื่อที่ไม่ได้
คาดหวังกาไรจากดอกเบี้ย และมักจะให้กู้ยืมในยามฉุกเฉินเท่านั้น
การที่เงินกู้ นอกระบบมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก สะท้อนให้เห็นถึง การที่ภาครัฐก็ไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสมยอมระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ รวมไป
ถึงกลไกและมาตรการทางกฎหมายที่อ่อนแอเกินกว่าจะจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งฝ่ายลูกหนี้เชื่อว่า
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจรู้เห็นและได้รับประโยชน์จากการปล่อยกู้ของเจ้าหนี้นอกระบบ ดังนั้นเมื่อไปแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ตารวจมักจะไม่ให้ความสนใจและผู้ต้องหามักจะได้รับการปล่อยตัว ซ้าร้ายในบางกรณีหลังจากแจ้ง
ความแล้ว ลูกหนี้ยิ่งถูกคุกคามมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ฝ่ายตารวจ ชี้ให้เห็นถึงมาตรการทางกฎหมายที่อ่อนแอ โดย
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เจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตรา มีโทษเพียงจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทเท่านั้น และที่สาคัญ
การจับกุมแต่ละครั้ง ทาได้เพียงจับกุมเจ้าหนี้รายย่อย คนเก็บหนี้ (แก๊งหมวกกันน็อค) น้อยครั้งที่จะสืบสาวและ
จับกุมไปถึงเจ้าหนี้รายใหญ่
(4) ความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อพิจารณาจากการประเมินยอดเจ้าหนี้ และจานวนหนี้
คงค้าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจ้าหนี้รายเดียว (ภาพรวม ร้อยละ 84.9 ในเขตเทศบาล ร้อยละ 83.0
นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 86.9) และจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเจ้าหนี้สูงสุดอยู่ใน
เขตเทศบาล คือมีเจ้าหนี้ 14 ราย ส่วนจานวนหนี้คงค้างในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.2 มียอดคงค้างอยู่
1-2 ยอด อย่างไรก็ดีเนื่องจากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณสามารถแสดงผลที่เป็นภาพรวม (Generalization)
มากกว่า ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาที่เลวร้าย (Worst case) ได้เหมือนในการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยในกรณีนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่า มีลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบหนักทีส่ ุด คือมีหนี้
สะสมวนยอดถึง 21 ยอด กระทั่งในปัจจุบันก็ยัง ค้างอยู่ 15 ยอด ลูกหนี้ต้องใช้หนี้รายวัน วันละ 3,850 บาท
โดยมีมูลหนี้คงเหลือสุทธิ 60,000 บาท (หนองคาย)
(5) รูป แบบการเป็นหนี้นอกระบบ โดยทั่ วไปอาจแบ่ง ประเภทกว้างๆ ของหนี้นอกระบบ ตาม
ระยะเวลาการชาระหนี้ได้ 2 แบบ คือ หนี้ระยะสั้น (หนี้รายวัน) และหนี้ระยะยาว (หนี้รายเดือน/รายปี) แต่ละ
แบบมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้
หนี้ระยะสั้น : หนี้รายวัน หนี้รายวันมีหลายรูปแบบ ได้แก่
5.1 หนี้เงินสด ทอง หรือสินค้าอื่นๆ เป็นเงินกู้ที่มีการเก็บเงินดอกเบีย้ รายวัน จะบวกทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 20 ต่อการให้กู้ยืม 1 ครั้ง โดยมีระบบการจัดเก็บหนี้
ที่แตกต่างกันไป บางรายจะเก็บหนี้จานวน 24 วัน โดยในการกู้วันแรก มีการหักเงินล่วงหน้า 1 วัน และคิดค่า
สมุด1 รวมเป็นร้อยละ 10 ของยอดเงินกู้ ลูกหนี้จึงได้รับเงินสุทธิเพียง ร้อยละ 90 แต่ต้องชาระคืนรายวันรวม
เป็น ร้อยละ 120 ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้กู้เงิน 10,000 บาท หักค่าสมุด 500 บาท หักงวดแรก 500 บาท รับเงิน
สุทธิ 9,000 บาท ผ่อนชาระวันละ 500 บาท จานวน 24 วัน คิดเป็นเงิน 12,000 บาท เป็นต้น และถ้าลูกหนี้
ผิดนัด ก็จะมีการคิดค่าปรับโดยการเพิ่มดอกเบี้ยในวันที่ขาดส่ง หรือเพิ่มค่าทวงถามอีก เป็นต้นอย่างไรก็ดี เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเงินกู้กับเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้ากับทองจะมีความยุ่งยากต่างกัน โดยการปล่อยกู้ทองจะมี
ความยุ่งยากมากกว่า โดยผู้ให้กู้ต้องไปตรวจสอบ ถ่ายภาพที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ก่อน จึงจะปล่อยกู้
5.2 เงินกู้ในลักษณะของ “ดอกลอย” คือเงินกู้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าจะสามารถนา
เงินต้นมาคืนเป็นก้อน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ที่ร้อยละ 5-20 บาท จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม พบอัตรา
ดอกเบี้ยสูงที่สุดอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อวัน(เป็นรายวัน) จานวน 24 วัน
เท่ากับร้อยละ 150 โดยถ้าลูกหนี้กู้เงิน 10,000 บาท เก็บดอกเบี้ยวันละ 500 บาท จานวน 24 วัน รวมเป็น
12,000 บาท รวมกันเงินต้น 10,000 บาท ถ้าลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ก็จะต้องใช้หนี้รวมทั้งหมด
1

หมายถึง สมุดประจาตัวของลูกหนี้/ยอดหนี้นั้นๆ ลูกหนี้ต้องจ่ายทุกครั้งที่มีการกู้เพิ่ม ทั้งๆ ที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิม
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22,000 บาท แต่ถ้าไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ก็ต้องชาระเฉพาะดอกเบี้ยต่อไป กลุ่มเจ้าหนี้ประเภทนี้
มักจะให้ลูกน้องมาปล่อยเงินกู้ โดยมีทั้งเจ้าหนี้ที่เป็นคนในพื้นที่และคนในจังหวัดใกล้เคียง
หนี้ระยะยาว : หนี้รายเดือน/รายปี เป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป และเก็บ
ดอกเบี้ยรายเดือน จนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน ถ้าเจ้าหนี้เป็นญาติหรือเพื่อน จะคิดอัตราดอกเบี้ยต่าหรือไม่คิด
ดอกเบี้ยเลย หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมีการกาหนดระยะเวลาที่
ชัดเจน ในกรณีที่ยอดเงินสูงมาก จะมีการใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน เช่น โฉนดที่ดิน แต่ถ้าเจ้าหนี้ที่เป็นนายทุน
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้ง แต่ร้อ ยละ 5 บาท ถึง 20 บาทต่อครั้ง ในกรณีที่กู้ยืมวงเงินไม่ม ากนัก อาจใช้บุคคลค้า
ประกัน แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน โดยมีการทาสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มั ก
มีปัญหาในเรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ทั้งจานวนได้ในคราวเดียวกัน จะสามารถ
ชาระได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น และในกรณีที่มีการผิดนัดชาระหนี้ ก็จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก ทาให้ยอด
หนี้สูงขึ้น นอกจากนี้ หลายกรณียัง ประสบปัญหาการทาสัญญาขายฝาก 2 หรือจานองทรัพย์สิน เมื่ อลูกหนี้
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ทาให้ทรัพย์สินเปลี่ยนมือ หรือถูกยึดทรัพย์ในที่สุด
(6) ประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ พบว่า เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมีหลายประเภท ที่สาคัญได้แก่
1. เจ้าหนี้ที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ของลูกหนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือคนรู้จัก กลุ่ม
ที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่าหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมี
การกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในกรณีที่ยอดเงินสูงมาก จะมีการใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
2. เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนเงินกู้ มีทั้งนายทุนในพื้นที่และนายทุนที่มาจากพื้นที่อื่น เจ้าหนี้ที่เป็น
นายทุนในพื้นที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่รอ้ ยละ 5 บาท ถึง 20 บาทต่อครั้ง ในกรณีที่กู้ยืมวงเงินไม่มากนัก อาจใช้
บุคคลค้าประกัน แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน โดยมีการทาสัญญาเงินกู้ชัดเ จน เงินกู้
ประเภทนี้มักมีปัญหาในเรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ทั้งจานวนได้ในคราวเดียวกัน
จะสามารถชาระได้เฉพาะดอกเบีย้ เท่านั้น และในกรณีที่มีการผิดนัดชาระหนี้ ก็จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก
ทาให้ยอดหนี้สูงขึ้น นอกจากนี้ หลายกรณียัง ประสบปั ญหาในกรณีที่มีก ารท าสัญ ญาขายฝาก หรือจานอง
ทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ทาให้ทรัพย์สินเปลี่ยนมือ หรือถูกยึดทรัพย์ในที่สุด แต่กรณีที่เป็น
นายทุนนอกพื้นที่ โดยทั่วไป ทาการปล่อยเงินกู้ผา่ นตัวกลาง เมื่อสอบถามลูกหนี้ ลูกหนี้จึงไม่สามารถระบุได้ว่า
ใครเป็นเจ้าหนี้ เพราะติดต่อ ผ่านโทรศัพ ท์ตามหมายเลขที่ป ระชาสัม พันธ์ไว้ (แปะไว้ที่ เสาไฟฟ้า หรือแจก
นามบัตรไว้ที่ร้านค้า) และจะมี แก๊งหมวกกันน็อค เป็นตัวกลางทาหน้าที่ติดต่อ จ่ายเงินและรับชาระหนี้ถึงที่
จุดเด่นของเจ้าหนี้ประเภทนี้คือ การให้เงินกู้ในเวลาที่รวดเร็ว บางครั้งโทรศัพท์ไปขอกู้ตอนเช้า ก็ได้เงินกู้ตอน
บ่าย และไม่ต้องการหลักฐานทางการเงิน การทาสัญญาเงินกู้แต่ละครั้ง ใช้เพียงสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
2

การขายฝาก คือการที่ลูกหนี้กู้เงินโดยนาทรัพย์สิน เช่น ที่ดินทากิน บ้านพักอาศัย ไปทาสัญญาขายฝากทรัพย์สินแทน การ
ทาสัญญาเงินกู้ หรือการกู้เงินโดยมีทัรพย์สินค้าประกัน โดยมีกานหนดระยะเวลาไม่นาน และเมื่อไม่สามารถชาระหนี้ได้ตาม
กาหนด ทรัพย์สินก็ตกเป็นของเจ้าหนี้เลย โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้อง (วันชัย มีชาติและคณะ, 2556: xiii)
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สาเนาทะเบียนบ้าน และบุคคลค้าประกันเท่านั้น เจ้าหนี้แบบนี้ให้กู้รายวันใน 2 รูปแบบ ทั้งที่เป็นเงินสดและ
ทอง อย่างไรก็ดี ปัญหาหลักของเจ้าหนี้ประเภทนี้ คือ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัด มักจะมีการข่มขู่ คุกคาม หรือทา
ให้อาย หลายกรณีมีการทาร้ายร่างกาย พยายามทาลายทรัพย์สิน โดยทั่วไป เมื่อถูกข่มขู่คุกคาม ลูกหนี้จะยอม
จานน หรือเป็นฝ่ายหนีหนี้ เพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ดี พบว่า ในบางกรณี เมื่อลูกหนี้ที่ถูกทา
ร้ายร่างกายเลือกที่จะไปแจ้งความที่สถานีตารวจ แก๊งหมวกกันน็อคมักจะได้รับการปล่อยตัว และเจ้าหน้าที่
เป็นฝ่ายไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ยอมความในกรณีทาร้ายร่างกาย ยิ่งไปกว่านั้น ในบางกรณี เมื่อลูกหนี้ถูกแจ้งความ
ก็ ยิ่ ง ถู ก คุก คาม เป็ น ต้น ภายใต้ ส ถานการณ์ เ ช่น นี้ ลู ก หนี้ ส่ วนใหญ่ จึ ง เชื่อ ว่ า แก๊ ง หมวกกั น น็ อ คน่ าจะมี
ความสัมพันธ์กับตารวจ และไม่เชื่อมั่นว่า ตารวจจะเป็นฝ่ายช่วยแก้ปัญหาหรืออานวยความยุติธรรม
นายทุนเงินกู้นอกพื้นที่และแก๊งหมวกกันน็อค มีทั้งกลุ่มให้กู้ที่อยู่นอกระบบ และมีในรูปแบบบริษัทจด
ทะเบียนในรูปแบบไฟแนนซ์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย หรือในบางกรณีจะมีการจดทะเบียนแอบแฝงเป็นร้านค้า
แต่ถึง ที่ สุดแล้วก็มี รูป แบบเหมื อนกั นคือ มี ลู ก น้องไปเก็ บ เงินตามพื้นที่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ เ ป็นไปตาม
กฎหมาย โดยทั่วไป เจ้าหนี้จะไม่จ้างคนในพื้นที่เป็นแก๊งหมวกกันน็อค เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถทวงหนี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาจากรายได้ของแก๊งหมวกกันน็อค พบว่า ปกติแก๊งหมวกกันน็อคจะมี
รายได้ประจา (เงินเดือนไม่มากนัก) แต่จะมีรายได้ที่เพิ่มมาจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการทวงหนี้ อีกประมาณ
ร้อยละ 2 ประกอบกับเบี้ยเลี้ยงอีกวันละเล็ก น้อย แต่รายได้ในส่วนนี้ก็เท่าๆ หรืออาจจะมากกว่าเงินเดือน
ประจ าเสียด้วยซ้า (ไม่เปิดเผยนาม 2557) ดังนั้น แก๊ งหมวกกันน็อคจึง ให้ความสาคัญกับ การทวงหนี้อย่ าง
เคร่งครัด เพราะการทวงหนี้ได้ส่งผลโดยตรงกับรายได้ของพวกเขา
แขกให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้ประเภทนี้ผันตัวเองจากการเป็นแขกขายสินค้าผ่อนสินค้าตามหมู่บ้าน ที่เก็บ
หอมรอมริบจนร่ารวยและเป็นผู้ให้กู้แทนการขายสินค้า โดยทั่วไป แขกให้กู้ยืมเงินจะปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะคนที่
ไว้วางใจเท่านั้น โดยดูจากเจ้าหนี้เดิมที่ตนเองเคยขายสินค้าให้ โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยของแขกให้กู้ยืมเงิ น จะ
ไม่ต่างจากแก๊งหมวกกันน็อค (ร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน) แต่แขกให้กู้ยืมเงินมีความเป็นมิตรกับลูกหนี้มากกว่า
โดยเฉพาะในกรณีลูกหนี้ผิดนัด อย่างไรก็ดี ในบางพื้นที่ พบว่า แขกให้กู้ยืมเงินไม่ได้มีความคุ้นเคยกับพื้นที่มาก
นัก และพูดภาษาไทยไม่ได้เสียด้วยซ้า
3. กลุ่มนายทุนปล่อยกู้ในตลาด กลุ่มนี้จะมีการรวมตัวเป็นกลุ่มแม่ค้าที่ปล่อยกู้เงินภายในตลาด
ซึ่งจะมีทั้ งระบบการให้เ งินกู้และการให้ออมไปพร้อมกัน คล้ายกั บกองทุ นหมู่บ้าน กรณีนี้พบในเขตจังหวัด
ยโสธร
4. เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ด
พันธุ์) ให้กู้โดยการให้ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ แล้วมาชาระหนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3-5 ต่อฤดูกาล เจ้าหนี้ในลักษณะนี้ดาเนินการในลักษณะคล้าย “การตกเขียว” ผลผลิตทางการเกษตร
หรือ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งถ้าฤดูกาลใด ประสบปัญหา ลูกหนี้จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมาก
ตาราง 5.1: ประเภทหนี้/ประเภทเจ้าหนี้และรูปแบบการให้กู้เงินนอกระบบ

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทหนี้
ประเภทเจ้าหนี้
หนี้รายเดือน/ ญาติ/คนรู้จัก
ปี

หนี้รายวัน

อัตราดอกเบี้ย
หลักทรัพย์ค้าประกัน
ไม่ คิ ด ดอกเบี้ ย หรื อไม่ ก ร ณี ว ง เ งิ น สู ง อ า จ ต้ อ ง ใ ห้
เกินร้อยละ 10 ต่อปี หลั กทรั พ ย์ ค้ าประกั น เช่ น โฉนด
ที่ดิน
นายทุนในพื้นที่
ร้อยละ 3-20 ต่อเดือน ใช้ บุ ค คลค้ าประกัน กรณี วงเงิ นสู ง
เจ้ า ของกิ จ การสิ น ค้ า
อาจทาสัญญาจานองหรือขายฝาก
ทางการเกษตร
เก็บต้น/ดอกเบี้ยรายวัน
นายทุนในพื้นที่
นายทุนนอกพื้นที่
ร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน ทาสัญญาเงินกู้ ใช้บุคคลค้าประกัน
แก๊งหมวกกันน็อค
หรื อต่ อรอบการช าระ
แขก (อาบัง)
เงิน
ดอกลอย
เฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ
นายทุนในพื้นที่
20 ต่ อรอบการช าระ ท าสั ญ ญาเ งิ นกู้ ใ ช้ บุ คค ล ห รื อ
นายทุนนอกพื้นที่
เงินกรณีที่ รุนแรงที่สุ ด หลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
แก๊งหมวกกันน็อค
คิ ด ดอกเบี้ ย ร้ อ ยล ะ วงเงิน
150 ต่อรอบการชาระ
เงิน
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หมายเหตุ

รูปแบบการ
ปล่อยกู้ มีทั้ง
เป็นเงินสด ทอง
และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
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2. สาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ
(1) สาเหตุที่เป็นหนี้ที่สาคัญที่สุด ถ้าเป็นหนี้ในระบบเป็นเรื่องการกู้เ งินเพื่อลงทุนในการประกอบ
อาชีพ (ร้อยละ 44.4) อันดับรองลงมาเป็นการกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายในครัวเรือน (ร้อยละ 20.6) และการกู้เงิน
เพื่อซื้อบ้าน/สร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน (ร้อยละ 17.2) ในขณะที่วัตถุประสงค์ในการกู้หนี้นอกระบบอันดับแรกเป็น
การกู้เงินเพื่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 39.3 เพราะรายได้ไม่พอกับรายจ่ าย อันดับรองลงมาเป็น การ
ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 35.8 และการใช้จ่ายค่าเล่าเรียน วัสดุการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว
ร้อยละ 11.7 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแยกพื้นที่ น่าสนใจว่า วัตถุประสงค์อันดับแรกในการกู้เงินระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ สาหรับกลุ่มตัวอย่างใน
เขตเทศบาล การกู้เงินมาเพื่อใช้จา่ ยในครัวเรือน ดูจะมีความสาคัญกว่าการกู้เงินเพื่อนามาลงทุนประกอบอาชีพ
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล กู้เงินนอกระบบมาเพื่อลงทุนประกอบอาชีพมากกว่าใช้จ่ายในครัวเรือน
อย่างไรก็ดี แม้จะไม่ปรากฏในผลการศึกษาเชิงปริมาณ แต่จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า สาเหตุการเป็นหนี้นอกระบบของลูกหนี้จานวนหนึ่ง เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับอบายมุข ทั้งที่
เป็ น การเล่ น การพนั น ซื้ อ สลากกิ น รวบ หวยหุ้ น 3 โดยเป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า หวยหุ้น มี ก ารระบาดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอื่นๆ
(2) เหตุหลักในการกู้หนี้นอกระบบผลการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยืนยันว่า เหตุผลหลักที่
ลูกหนี้กู้เงินในระบบ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89.5) เป็นเรื่องของความต้องการใช้เงินด่วน/เงินเร็วโดยทั่วไป การกู้
เงินนอกระบบใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 1 สัปดาห์
ลูกหนี้ร้อยละ 84.1 มองว่าการกู้เงินนอกระบบสะดวกกว่า การกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งลูกหนี้ต้อง
เตรียมเอกสาร การตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน ซึ่งเป็นปัญ หาสาคัญสาหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่มี
ความมั่นคง ส่วนเหตุผลอันดับถัดมา เป็นเพราะไม่มีหลักทรัพย์/บุคคลค้าประกัน (ร้อยละ 46.0) ซึ่งกลุ่มหนี้ใน
เขตเทศบาล ให้ความสาคัญกับ เหตุผ ลนี้ม ากกว่าลูกหนี้นอกเขตเทศบาลและส่วนที่ เหลือเป็นเพราะลูกหนี้
จานวนหนึ่งกู้เงินจากสถาบันทางการเงินไม่ผ่าน (ร้อยละ 37.7) เข้าไม่ถึงสถาบันทางการเงินเพราะรายได้ไม่
แน่นอนหรือติดเครดิตบูโร (ร้อยละ 36.7) โดยกลุ่มที่กู้สถาบันการเงินไม่ผ่าน/ธนาคารไม่อนุมัติ ส่วนใหญ่ลูกหนี้
กลุ่มที่มีอาชีพรับราชการหรือทางานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มอาชีพค้าขาย
จากข้อค้นพบเรื่องเหตุผลหลักในการกู้เงินนอกระบบชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ลูกหนี้ตัดสินใจกู้
เงินนอกระบบ เป็นเพราะภาวะฉุกเฉิน จ าเป็นต้องใช้เ งินด่วน ข้อมู ลจากการศึกษาเชิงคุณภาพชี้ให้เ ห็นว่า
ปัจจัยเหล่านี้มักเป็นเรื่องของการประสบภาวะขาดทุนในการค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ตามเป้าหมาย
เงินขาดมือ ไม่สามารถลงทุนค้าขายได้ ภาวะเช่นนี้มักปรากฏในช่วงเปิดภาคเรียนของบุตรหลาน ที่แม้ว่ารัฐบาล
จะมีนโยบายให้เรียนฟรี 12 ปี และช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งกาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะค่าวัสดุการศึกษา
3

หวยหุ้น เป็นการซื้อสลากกินรวบประเภทหนึ่ง โดยวันหนึ่งออกรางวัล 4 รอบ ตามเลขท้ายของการซื้อขาย-หุ้นที่ปรากฏในช่อง
9 อสมท.
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ที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเพิ่มเติม หรือในกรณีที่เงินค่าจานาข้าวออกมาล่าช้า จนเกษตรกรต้องไปกู้เงินนอกระบบมา
ลงทุนเผื่อผลิตในฤดูกาลต่อไป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าลูกหนี้จะรู้ว่าเงินกู้นอกระบบมีดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
มาก แต่ก็ยินยอมรับเงื่อนไขเพราะไม่มีทางเลือกอื่น เป็นต้น
(3) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพิจารณาค่าเฉลี่ยมูลหนี้นอกระบบของลูกหนี้ โดยจาแนก
รายอาชีพ และฐานรายได้รายเดือน ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีฐานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 14,200 บาท
(รายละเอียดดูในตาราง 3.13) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.6) มีรายได้อยู่ในระหว่าง 5,001 –
20,000 บาทต่อเดือน โดยมีอัตราส่วนใกล้เคียงกันระหว่างผู้ที่มรี ายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือนและผูท้ มี่ ี
รายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 36.3 และ 34.3 ตามลาดับ) ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.8
ที่ไม่มีรายได้เลย และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 11.5 ที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของมูลหนี้นอกระบบ จาแนกรายอาชีพและฐานรายได้ของลูกหนี้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้ทางาน (ร้อยละ 2.5) ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมูลหนี้ต่อรายได้สูงที่สุด คือ 92.76 เท่า รองลงมา
เป็นกลุ่มอาชีพอื่นๆ (นักเรียน ว่างงาน เกษียณ ร้อยละ 1.2) มีสัดส่วนมูลหนี้สูงเป็น 35.41 ของรายได้
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีงานประจา กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพรับราชการหรือทางานในหน่วยราชการ ที่
ดูมีความมั่นคงมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ที่มีสัดส่วนรายได้ต่อมูลหนี้ใกล้เคียงกัน 5.65 เท่า และ
5.05 เท่า ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพไม่มั่นคงอย่าง เกษตรกร และกิจการส่วนตัว ก็มีสัดส่วน
รายได้ต่อมูลหนี้ในระดับใกล้เคียงกันคือ 4.78 และ 4.76 เท่าตามลาดับ
(4) สาเหตุอื่นๆ ที่ได้จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่สาคัญ ได้แก่ การเสพติดอบายมุข (การพนันทุก
รู ป แบบ) พบในกรณี ศึ ก ษาที่ ป ระสบปั ญ หาหนี้ น อกระบบอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ในภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พฤติกรรมฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเกินตัวไม่มีการวางแผนการใช้เงิน เช่น ในบาง
กรณี ลูกหนี้กู้เงินนอกระบบ โดยจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาทต่อวัน เพื่อไปตัดทอง ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อ
เดือน (หนองคาย) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในบางกรณีพบว่าลูกหนี้เป็นหนี้เนื่องมาจากการค้าประกันให้เพื่อนและ
กู้เงินนอกระบบโดยขาดความรู้ เป็นต้น
แผนภาพ 5.1 สาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม

เข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน
• รายได้ไม่แน่นอน ติดเครดิตบูโร
36.7%
• ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน 46.0%
• กู้ไม่ผ่าน ธนาคารไม่อนุมัติ
37.7%

ต้องการใช้เงิน
ฉุกเฉิน 89.5%
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ไม่มีความรู/้ ถูก
หลอก
พฤติกรรม
ฟุ่มเฟือย

รายได้น้อย ไม่พอใช้ในครอบครัว
• ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 24.8%
• ทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ
29.4%
• รายจ่ายเพื่อการศึกษา 13.2%

หนี้นอกระบบ

ติดอบายมุข

บทวิเคราะห์สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
งานส่วนใหญ่ที่ศึกษาหนี้นอกระบบทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศมักจะชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของ
การเป็นหนี้นอกระบบไว้สามถึงสี่ลักษณะด้วยกันได้แก่
ประการแรก การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินปกติได้ เนื่องจากการปล่อยกู้
ในระบบสถาบันการเงินมักจะต้องมีหลักทรัพย์ในการค้าประกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีหนี้สูญ ดังนั้น
กลุ่มคนจานวนมากที่ ไม่มี ห ลัก ทรัพ ย์เ พียงพอในการค้าประกั นจึงไม่ สามารถเข้าถึงแหล่ง เงินกู้ในระบบได้
ขณะเดียวกัน ระยะเวลาในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของระบบสถาบันการเงินปกติมักจะใช้เวลานาน เนื่องจาก
ต้องตรวจสอบเอกสาร และหลัก ทรัพ ย์ที่ ใช้ คาประกั น จึงท าให้ผู้ ต้องการใช้เงินฉุกเฉิ น และไม่ สามารถรอ
กระบวนการดังกล่าวเลือกที่จะหันไปหาแหล่งเงินกู้นอกระบบแทน ผลการสารวจเหตุผลของการกู้เงินนอกระบบ
ในโครงการวิจัยนี้สะท้อนภาพของข้อจากัดดังกล่าวทั้งสองประการ โดยเกือบร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้เหตุผลของการเลือกกู้เงินนอกระบบว่าเนื่องจากสามารถได้รับเงินอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการใช้
เงิน ขณะเดียวกันราวร้อยละ 37.7 ชี้ว่าไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร และอีกราวร้อยละ 36.7 ให้เหตุผล
ว่าเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน และร้อยละ 46.0 ตอบว่าไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะกู้เงินในระบบ
ประการที่สอง ความจาเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน ซึ่งจากเหตุผลประการแรกได้สะท้อนให้เห็นว่าระบบ
สถาบันการเงินปกติต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานในการอนุมัติปล่อยสินเชื่อ เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่ง
เงินกู้ นอกระบบที่ใช้เ วลาอนุมัติเงินกู้ ค่อ นข้างเร็ว ส าหรับเหตุผลของความจาเป็นต้องใช้เ งินฉุกเฉินมัก จะ
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เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความจาเป็นบางประการ ซึ่งผลจากการสารวจทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสะท้อนให้เห็น
ถึงเหตุผลสาคัญสองด้าน นั่นคือความจาเป็นด้านการรักษาพยาบาลสาหรับสมาชิ กในครัวเรือน หรือเครือญาติ
(ร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) และความจาเป็นด้านการศึกษาของบุตรหลาน (ร้อยละ 57.7 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม)
ประการที่ ส าม การกู้ เ งิ นเพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ข องการลงทุ นประกอบอาชี พ โดยกลุ่ม ผู้กู้ ยืม ด้ว ย
วัตถุประสงค์นี้มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรื อค้าขาย เช่น พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และด้วยเหตุผลของ
การขาดสินทรัพย์ค้าประกันทีไ่ ม่เพียงพอ หรือกระทั่งการเป็นหนี้ในระบบอยู่แล้ว (เช่น หนี้ ธกส.) เหตุผลข้อนี้มี
ผู้ตอบแบบสอบถามสูงถึงร้อยละ 71.4 สะท้อนออกมา
ประการที่สี่ พฤติกรรมบางประการของผู้กู้เงิน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข อาทิ
หนี้การพนัน หนี้หวย ยาเสพติด หรือพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสวัตถุนิยม (วันชัย มีชาติและ
คณะ, 2556: อรรถพล อรรถวรเดชและคณะ, 2554: 9) จากผลสารวจพบว่าราวร้อยละ 19.9 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามให้เหตุผลของการกู้เงินนอกระบบว่าเพื่อนาไปใช้ซื้อเครื่องประดับ เช่นเดียวกับอีกราวร้อยละ
22.9 ที่ตอบว่าใช้สาหรับซื้อโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งซึ่ง
ไม่มากนักกู้เงินนอกระบบสาหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้นจะพบว่า เหตุผลทั้งสี่ประการเหล่านี้เป็นการมองปัญหาหนี้นอก
ระบบจากแง่มุมหรือปัจจัย “ตัวบุคคล” เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้ตัวบุคคลจะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกกู้ยืม
แหล่งเงินกู้นอกระบบ แต่การตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงสร้างที่วางเงื่อนไข สร้างแรงกดดัน หรือจากัด
ทางเลือกของตัวแสดงให้มุ่งไปสู่ช่องทางของการกู้เงินนอกระบบ ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ถึง
รากฐานและต้นตอของปัญหาจ าเป็นต้อ งคานึง ถึง ปัจจัยในเชิงโครงสร้าง ควบคู่กับ ปัจ จัยเชิงตัวบุคคลด้วย
สาหรับปัจจัยในเชิงโครงสร้างนี้สามารถจาแนกวิเคราะห์ได้เป็นสี่ประการ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับ
ปัจจัยในระดับของบุคคล
ประการแรก ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบของประชาชนจานวนมากเป็นภาพสะท้อน
ของโครงสร้างเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และกฎหมายที่ ผ ลักดันให้คนกลุ่ม ใหญ่ของสัง คมที่ เ ข้ าไม่ ถึง ทรัพยากร
กลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ คนกลุ่มนี้มักจะประกอบไปด้วยเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ไร้ที่ดินทากิน
หรือมีที่ดินจากัด และกลุ่มแรงงานรับจ้าง
ประการที่สอง ปัญ หาเรื่องความจาเป็นต้องใช้เ งินฉุกเฉิน หากพิจ ารณาโดยผิวเผินอาจมองได้ว่า
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา “ตัวบุคคล” ที่ไม่มีการออมเงินอย่างเพียงพอสาหรับรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่
จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งสะท้อนปัญหาดังกล่าวร่วมกันทาให้จาเป็นต้องพิจารณาในระดับที่ลึกซึ้ง
กว่ านั้ น โดยหากดู ที่ เ หตุผ ลของความจ าเป็น ฉุ ก เฉิ นจะพบว่า เกี่ ย วข้ อ งกั บ “การรัก ษาพยาบาล” และ
“การศึกษาของบุตรหลาน” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง “สวัสดิการ” ดังนั้นปัญหาที่ดูเหมือนเป็นปัญหาจากตัว
บุคคล หากพิจารณาในเชิงโครงสร้างจะสะท้อนให้เห็นถึง “ความไม่เพียงพอหรือช่องว่างในระบบสวัสดิการ”
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แม้ว่าในปัจจุบันรัฐจะจัดหาสวัสดิการทั้งสองด้านให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า
หรือการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สวัสดิการทั้งสองด้านยังคงเป็นปัญหาสาหรับ
ประชาชนจานวนไม่น้อย
ประการที่สาม ปัญ หาเรื่อ งการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ แน่นอนกว่าในแง่หนึ่ง ปัญหานี้
เชื่อมโยงกับปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในระบบได้ แต่ในอีกแง่หนึ่งสะท้อน
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สาคัญประการหนึ่งนั่นคือรายได้ที่ไม่เพียงพอกับต้นทุนของการประกอบอาชีพ กลุ่มที่
ประสบปัญหานี้มากที่สุดคือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแรงงานนอกระบบ
สาหรับปัจจัยประการสุดท้าย ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะพฤติกรรมบางประการของผู้กู้ยืมเงิน เช่น การ
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การติดอบายมุข แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้สะท้อน “พฤติกรรมส่วนบุคคล” เป็นหลัก แต่ปัญหา
เหล่านี้ก็ เป็นภาพสะท้ อนของโครงสร้างเศรษฐกิ จ สัง คม การเมืองบางลักษณะ สาหรับ ปัญหาการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย งานบางชิ้นได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเป็นผลมาจากกระแสวัตถุนิยมของสังคมที่กระตุ้นให้คนอยากได้
อยากมี ขณะเดียวกั นงานบางชิ้นได้ชี้ว่า ส่วนหนึ่ ง ของปั ญ หาเกิ ดขึ้นจากแรงกระตุ้ นของนโยบายรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายประชานิยมที่กระตุ้นการบริโภคของประชาชน และสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้มากขึ้น ขณะเดียวกันการดารงอยู่ของอบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนัน และยาเสพติด ก็เป็นผล
โดยตรงจากช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายของรัฐที่ทาให้ธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้คงอยู่ได้
3. ผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ
จากผลการเก็บข้อมูลเชิง ปริมาณ พบว่า โดยทั่วไป ลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.1) ไม่
ประสบปัญหาจากการกู้เงินนอกระบบ มีเพียงร้อยละ 26.9 เท่านั้นที่ประสบปัญหาจากการกู้ยืมเงิน ในกรณี
ที่ประสบปัญหาการกู้เงิน อาจแบ่งปัญหาหลักๆ ได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
(1) อัตราดอกเบี้ยแพง โดยเฉพาะแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดตามกฎหมายอย่างไรก็ดี ในเรื่อง
อัตราดอกเบี้ย เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมาย
กาหนดถึง 8.1 เท่า แต่มี ลูกหนี้เพียงร้อ ยละ14.2 ของลูกหนี้ทั้งหมดเท่านั้นที่เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยแพงเป็น
ปัญหา และเมื่อตรวจสอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ลูกหนี้ส่วนใหญ่ก็ยอมรับสภาพดอกเบี้ย ไม่ว่าจะสูงเพียงใดก็
ตาม และไม่เคยมีกรณีแจ้งความหรือร้องเรียนเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยแพง แต่ถ้ามีการแจ้งความมักจะเป็น
ปัญหาอื่นๆ เช่น ถูกทาร้ายร่างกาย หรือถูกยึดทรัพย์สินมากกว่า
(2) ปัญหาเนื่องจากลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ให้ตรงเวลา ลูกหนี้ร้อยละ 49.0 ของ
ลูกหนี้ที่ระบุว่ามีปัญหาเนื่องจากชาระหนี้ช้ากว่ากาหนด และร้อยละ 39.6 ระบุว่ามีปัญหาเนื่องจากชาระหนี้
ไม่ได้หรือไม่มีเงินชาระคืน

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

155

(3) ปัญหาเนื่องจากการทวงถาม (ร้อยละ 38.2) ถูกข่มขู่คุกคาม (ร้อยละ 14.8) ถูกทาร้ายร่างกาย/
ใช้ความรุนแรง (ร้อยละ 0.8) จะเห็นได้ว่า ปัญหาเรื่องการถูกทวงถาม และใช้ความรุนแรงเป็นปัญหาที่สืบเนื่อง
จากการไม่มีความสามารถในการชาระเงินให้ตรงเวลา
(4) ปัญหาถูกโกง/สัญญาเสียเปรียบ ร้อยละ 2.7 และ 5.3 ตามลาดับ
(5) ปัญหาการถูกยึดทรัพย์/ทาลายทรัพย์สิน (ร้อยละ 1.8) จนถึงการถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (ร้อยละ
0.8) และถูกบังคับดาเนินคดี (ร้อยละ 0.2)
(6) ปัญหากู้เงินไม่ได้ ร้อยละ 10.4 ของลูกหนี้ที่มีปัญหาระบุว่า มีปัญหาเพราะกู้เงินไม่ได้
(7) ปัญหาอื่นๆ เช่น มีความสามารถจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือถูกผู้ร่วมกู้/เพื่อนโกง (ร้อยละ 1.1)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลกระทบทัง้
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชนดังนี้
(1) ผลกระทบระดับปัจเจกบุคคล เมื่อลูกหนี้ป ระสบปัญ หาเนื่องจากหนี้นอกระบบ ผลสืบ เนื่อง
ประการแรกคือความกดดัน ความเครียดหาทางออกไม่ได้ อับอาย ไม่กล้าสู้หน้าในชุมชน (ชลบุรี) ข้อมูลจาก
กรณีศึกษาพบว่า หลายกรณีความเครียดก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทาให้มีปัญหาความดันผิดปกติ (ชลบุรี)
หรือทาให้อาการของโรคประจาตัวรุนแรงขึ้น (หนองคาย) ลูกหนี้บางรายมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย (หนองคาย)
หรือกระทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย (ค้ายาเสพติด) และสืบเนื่องจากการหนีหนี้ ลูกหนี้บางรายจาเป็นต้องย้ายที่อยู่
อาศัย (ยโสธร, หนองคาย, เชียงราย, ปทุมธานี) เปลี่ยนอาชีพ ทาให้มีผลต่อรายได้ ทาให้ลูกหนี้ยังติดกับอยู่ใน
วงจรของหนี้นอกระบบต่อไป (หนองคาย, มหาสารคาม) ลูกหนี้หลายรายถูกทาร้ายเนื่องจากผิดนัดชาระหนี้
(ปทุมธานี, หนองคาย) และระดับที่เลวร้ายที่สุดคือการถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดี (ชัยภูมิ)
(2) ผลกระทบระดับครอบครัว เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง ความกดดันและ
ความเครียด จะขยายไปสู่ครอบครัวและคนรอบข้าง ลูกหนี้จานวนมากต้องประสบภาวะทะเลาะเบาะแว้งกับคู่
สมรสเพิ่ม ขึ้นอย่างมาก กรณีที่ เ ลวร้ายที่ สุด นาไปสู่การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก (ชัยภูมิ ) การถูก ยึด
ทรัพย์สินภายในบ้านบางกรณี การคุก คามมิ ได้ จ ากั ดอยู่เ ฉพาะตัวลูก หนี้เท่ านั้น แต่ขยายไปถึง สมาชิก ใน
ครอบครัวด้วย (หนองคาย) และในกรณีศึกษาลูกหนี้คนหนึ่งในจังหวัดยโสธร เมื่อครอบครัวประสบปัญหาหนี้
อย่างรุนแรง ต้อ งย้ายครอบครัว ไปหาที่อ ยู่ใหม่ ความเครียดที่ส ะสมทาให้คู่สมรสของลูก หนี้กลายเป็นโรค
ซึมเศร้า ไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ
(3) ผลกระทบระดับชุมชน เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง พวกเขามักจะไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากญาติ หรือเพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะญาติ/เพื่อนบ้านพิจารณาว่า ให้ความช่วยเหลือ
ไปมากพอแล้ว การที่ ลูกหนี้ยัง ตกอยู่ในภาวะหนี้เ ป็นเรื่ องของการขาดวินัยส่วนบุคคล ข้อพิจ ารณาเช่นนี้
กลายเป็นข้อจากัดที่ส่งผลกระทบมิให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในชุมชน ผลักดันให้ลูกหนี้กลายเป็นคน
ชายขอบ (marginalization) อย่างไรก็ดี ในกรณีชุมชนที่คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้สนิ เช่น ในกรณีศึกษาที่
จังหวัดสระบุรี ลูกหนี้มักจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
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โดยทั่วไป เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาในการชาระเงินกู้ ลูกหนี้ร้อยละ 42.2 เลือกที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยกับ
เจ้าหนี้โดยตรง ร้อยละ 41.4 ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน ญาติ มีลูกหนี้จานวนไม่มากนักที่ร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานรัฐหรือการแจ้งความ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการขาด
ความรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4. ประสิทธิผลของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรม
เนื้อหาในบทที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลอย่างน้อย
2 รัฐบาลที่ผ่านมา โดยอาจแบ่งแนวนโยบายในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้เป็น 4 ประเภทคือ
(1) แนวนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนใน
พ.ศ.2552-2554 โครงการบัตรลดหนี้ วินัยดีมีวงเงิน
(2) แนวนโยบายให้ความรู้ท างการเงิน ได้แก่ โครงการหมอหนี้ และโครงการของศูนย์คุ้ม ครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน
(3) แนวนโยบายจัดหาแหล่งเงินกู้ ได้แก่ โครงการกองทุ นการเงินและสวัส ดิการชุม ชน ธนาคาร
ประชาชน กองทุนหมู่บ้านและไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย
(4) แนวนโยบายปราบปราม บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ โครงการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การดาเนินศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (2552) และนโยบาย
ปราบปราม ผู้มีอิทธิพล (รัฐบาลทักษิณ)
จากการทบทวนโครงการข้างต้น พบว่ามีช่องว่างในการดาเนินนโยบายดังนี้
ตาราง 5.2 แนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และช่องว่างของการแก้ปญ
ั หา
นโยบาย

หน่วยงาน

แนวทาง

ช่องว่างของการแก้ปัญหา

แนวนโยบายแก้ปัญหาหนีน้ อกระบบโดยตรง
โครงการแก้ปัญหาหนี้สิน - คลัง มหาดไทย ยุติธรรม - ลงทะเบียน
ภาคประชาชน (ต.ค. 52- - ธนาคารรัฐ 6 แห่ง
- รัฐเจรจาเจ้าหนี้
ก.ย. 53)
- นาหนี้สู่ระบบ
- พัฒนาอาชีพ
โครงการบัตรลดหนี้วินัยดี - ธนาคารรัฐ 6 แห่ง
มีวงเงิน
(ธ.ค. 53-)

- ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงินลูกหนี้
นอกระบบที่เข้าสู่ระบบ

- ไม่ต่อเนื่อง
- ไม่ครอบคลุมลูกหนี้ส่วนมาก
- เฉพาะลูกหนี้ชั้นดีมีสินทรัพย์ที่เข้า
ข่ายนาหนี้เข้าระบบ
- การเจรจาประนอมหนี้ไม่ได้ผล
- ครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ที่เข้าสู่ระบบ
แล้วเท่านั้น
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หน่วยงาน

แนวทาง

ช่องว่างของการแก้ปัญหา

แนวนโยบายให้ความรู้ทางการเงิน
โครงการหมอหนี้
(2553-)

- ธนาคารออมสินและ
ธกส.

- อบรมให้ความรู้คนในชุมชน
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ - ธนารคารแห่งประเทศ
ทางการเงิน (2555)
ไทย

- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนให้
คาปรึกษา และความรู้ทางการ
เงิน
แนวนโยบายจัดหาแหล่งเงินกู้

กองทุนการเงินและ
สวัสดิการชุมชน
(2546-)
ธนาคารประชาชน
(2544-)

- พอช.

- พัฒนากองทุนการเงินระดับ
ชุมชน และกองทุนสวัสดิการ

- ออมสิน

- จัดหาสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพ
อิสระรายย่อย

กองทุนหมู่บ้าน
(2547-)

- คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านแห่งชาติ

- จัดสรรกองทุนหมู่บ้านละล้าน

- ความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงกับ
โครงการอื่นๆ
- ยังมีลักษณะการทางานเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก
- ยังเข้าไม่ถึงผู้เป็นหนี้
- การขยายกองทุนค่อนข้างล่าช้า และ
ขีดความสามารถในการดาเนินการ
ค่อนข้างน้อย
- ความครอบคลุม
- กระบวนการ/ความล่าช้า

- เครือข่ายอุปถัมภ์ในระดับหมู่บ้าน
- แหล่งเงินหมุนเวียนสาหรับใช้คืน
เงินกู้นอกระบบ
ไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อราย - บริษัทไปรษณีย์ไทย
- ปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเป้า หมายที่ - ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น การขยายการ
ย่อย (2553-)
มีฐานะยากจน
ให้บริการยังจากัด
แนวนโยบายปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย
โครงการปราบปรามผู้
- แบงค์ชาติ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน - สตช.
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
(2550)

- จ่ายเงินสนับสนุนการจับกุมแก่ - สถิติการจับกุมยังค่อนข้างน้อยไม่
ตารวจ
ครอบคลุม
- ไม่สามารถจัดการกับกรณีที่ผู้ปล่อยกู้
เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(2552)

- รับเรื่องร้องเรียน และ
ดาเนินการตามกระบวน การ
ยุติธรรม

- ลูกหนี้ไม่กล้าขอความช่วยเหลือ
และยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการ

- การปราม และตักเตือนกลุ่มผู้
มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆ

- ในทางปฏิบัติหลายกรณียังบิดเบือน
เป้าประสงค์ เช่น ใช้เพื่อเป้าประสงค์
ทางการเมือง
- ขาดความต่อเนื่อง และการ
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

- ก.ยุติธรรม

นโยบายปราบปราม ผู้มี - สตช. มหาดไทย
อิทธิพล (รัฐบาลทักษิณ)

โครงการวิจัยเชิงสารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม
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ที่ผ่านมา ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบมา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ตามหากพิจารณาจากสถานการณ์ และแนวโน้มของปัญหาหนี้นอกระบบจะพบว่า
สภาพของปัญหายังคงดาเนินไป และไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาจากแนวทางการดาเนินงานที่ผ่าน
มาของหน่วยงานต่างๆ จะพบว่าลั ก ษณะของนโยบายจะมุ่งเป้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การมุ่ ง
จัดหาสินเชื่อ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน การให้ความรู้ทางการเงิน การปราบปรามและบังคับใช้
กฎหมาย การจดทะเบียน และแปลงหนี้นอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบ เป็นต้น นอกจากแนวนโยบายที่มุ่ ง
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรงแล้ว ในระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมายังมีแนวนโยบายอื่นๆ ที่แม้ว่าจะไม่ได้พุ่ง
เป้าไปที่ ก ารแก้ ปัญ หาหนี้นอกระบบแต่ส่ง ผลในทิ ศทางที่ จ ะช่วยแก้ ปัญหา ที่ ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่ม ระดับ
สวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือโครงการเรียนฟรี 12 ปี การเพิ่มรายได้ อาทิ
การเพิ่มค่าแรงขั้นต่าเป็น 300 บาททั่วประเทศ และเพิ่มเงินเดือนสาหรับผู้จบปริญญาตรี 15,000 บาท หรือ
การประกันราคา/รับจานาสินค้าเกษตร เป็นต้น
หากพิจ ารณาภาพรวมของแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต สามารถตั้ง ข้อสังเกตเกี่ยวกั บ
ช่องว่างและปัญหาในแง่ของการดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก การดาเนินการในแต่ละโครงการยังค่อนข้างแบ่งแยกตาม “ภารกิจ หน้าที่” ของแต่ละ
หน่วยงาน แม้ ว่าในโครงการที่ มุ่ งแก้ ปัญ หาหนี้นอกระบบโดยรวมที่ ป ระกอบไปด้วยการท างานของหลาย
หน่วยงาน และมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาประสานงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว “อุปสรรคของโครงสร้างแบบระบบ
ราชการที่แบ่งแยกภารกิจหน้าที่” ยังคงมีอยู่
ประการที่ส อง การดาเนินโครงการมักจะมีระยะเวลาที่จากัด และมักจะประสบปัญหาในแง่ของ
ความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการแทบทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล
ประการที่สาม ลักษณะโครงการมักจะมุ่งแก้ปัญหา “เฉพาะด้าน” หลายโครงการอาจดูเหมือนมี
ความทั บ ซ้อน โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินกู้ ที่ จ ะมาทดแทนแหล่งเงินกู้ นอกระบบ ความพยายามหรือ
แนวนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาแบบบูรณาการในทุกมิติยังไม่เกิดขึ้น
ประการที่สี่ ในแนวนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาที่รากฐานของหนี้นอกระบบ ทั้งการจัดหาสวัสดิการ และ
การเพิ่ม รายได้ แม้ ว่าจะมี หลักการที่ดี แต่ในทางปฏิบัติยังคงมี ปัญหาอยู่บ้าง ดังเช่น การจัดการศึก ษาฟรี
ในทางปฏิบัติแม้จะไม่เก็บค่าเล่าเรียน แต่กลับมีค่าธรรมเนียมอื่นๆขึ้นมาทดแทน หรือโครงการเพิ่มรายได้ ใน
กรณีของการรับจานาสินค้าการเกษตร กลับส่งผลทาให้ เกษตรกรตกอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพารัฐ มากกว่าการ
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สร้างความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องต้นทุน และวิถีการทาเกษตรแบบยั่งยืน กลับไม่ได้รับการแก้ปัญหา
หรือกระทั่งถูกละเลย
ประการที่ ห้า หน่ว ยงานหรื อ ผู้มี ห น้าที่ นานโยบายไปปฏิ บัติเ องก็ ก ลายเป็น “ตัวปัญ หา” และ
“อุปสรรค” สาคัญของการแก้ปัญหา จากการเก็บข้อมูลแทบทุกพื้นที่พบว่า “ลูกหนี้นอกระบบ” ไม่กล้าเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มักจะไม่รับเรื่องร้องเรียน หรือไม่นาเรื่องร้องเรียนดาเนินคดี
ตามกฎหมาย ขณะเดียวกันในหลายกรณีพบว่าผู้ปล่อยกู้นอกระบบมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ หรือกระทั่ง
เป็นเจ้าหน้าที่เอง ทาให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการถูกทาร้ายหรือละเมิดสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินไม่มีความ
“ไว้วางใจ” เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประการที่หก แนวนโยบายที่ผ่านมามักมีลักษณะของการ “จัดหา” ซึ่งทาให้ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ และลูก หนี้เ ป็ นแบบ “ผู้ให้ -ผู้รับ ” แนวทางเชิง นโยบายที่ ยัง ค่อนข้ างจะขาดไปคือการ “วาง
กฎระเบียบ” ซึ่งหมายรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบท เช่น การปรับกฎหมายเพื่อดึง
“เจ้าหนี้นอกระบบ” ให้ก ลายเป็น “เจ้าหนี้ในระบบ” เพื่อเอื้อต่อการก ากั บดูแล และตรวจสอบ รวมถึง
แนวนโยบายที่ “วางโครงสร้างเชิงสถาบัน” ที่จะเอื้อต่อการตอบสนองต่อปัญหาได้ในระยะยาว ตัวอย่างของ
แนวนโยบายประเภทนี้อาทิ การสร้างกลไก หรือปรับกลไกที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มบทบาทให้กับผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียกับ
นโยบาย (เช่น องค์กรหรือเครือข่ายลูกหนี้) และเอื้อต่อการทางานในลักษณะของการ “ข้ามภาคส่วน และข้าม
หน่วยงาน” เช่น การประสานงานระหว่างภาครัฐ -องค์กรพัฒนาเอกชน-กลุ่มผลประโยชน์ (เครือข่ายลูกหนี้)
เป็นต้น หากมีการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันเหล่านี้ขึ้นมาจะเอื้อต่อการตอบสนองต่อปัญหาในระยะยาว โดย
ไม่จาเป็นต้อง “พึ่งพา” นโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
เมื่อภาครัฐดาเนินการตามนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พบว่า ประสบความท้าทายที่สาคัญ
ดังนี้
(1) จากภาพรวมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งหมด มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจานวนน้อย
มาก โดยจากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.4 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเหล่านี้
เพราะไม่รู้ /ไม่ทราบ มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 9.8 เท่านั้น ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ
ในจานวนดังกล่าว โครงการ 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมมากที่สุดคือ การพักชาระหนี้ (ร้อยละ 50.6)
การจัดการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า เช่น กองทุนต่างๆ (ร้อยละ 31.9) การลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ (ร้อยละ 28.4)
(2) การเข้าถึงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จากการสารวจข้อมูลภาคสนาม พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่นอกเขตเทศบาลเข้าถึงโครงการได้มากกว่าเขตเทศบาลเกือบเท่าตัว โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3
และร้อยละ 6.6 ตามลาดับ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดย
กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาล ร้อยละ 30.1 ทราบว่ามีโครงการแต่ไม่เข้าร่วม
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(3) การดาเนินการโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกั บ หนี้ของกระทรวงยุติธรรมและ
หน่วยงานอื่น แม้จะมีกระจายในหลายจังหวัด (7 จังหวัดจาก 12 จังหวัดตัวอย่าง) แต่ก็มีผู้เข้าร่วมจานวนที่
น้อยมาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม รวมกันประมาณร้อยละ 3.2 เท่านั้น โดยผู้ที่เข้าถึงได้มากกว่า เป็นผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
(4) ผลการเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 53.6 เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีผลต่อภาวะหนี้นอกระบบในครัวเรือน ภายในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.8 ที่เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการมีผล
ต่อภาวะหนี้ครัวเรือน ร้อยละ 71.1 เห็นว่า การเข้าร่วมโครงการทาให้ภาวะหนี้ของครัวเรือนดีขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 23.2 มองว่า การเข้าร่วมโครงการไม่มีผลกับภาวะหนี้ครัวเรือน หรืออาจทาให้แย่ กว่าเดิม
ในส่วนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย พบว่า
กลุ่มลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม แม้ลูกหนี้บางกลุ่มจะไม่มปี ัญหาในการเข้าถึง แต่ก็มีนัยว่า
การไม่มีปัญหาในการเข้าถึงนั้นไม่ได้หมายถึงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เต็มที่ หากแต่หมายความว่า
ไม่ต้องการเข้าถึง เพราะไม่ ทราบขั้นตอนกระบวนการ และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงไม่ ทราบว่ามี
หน่วยงานใดบ้างที่ดูแลเรื่องหนี้นอกระบบโดยตรงและยังมีความเชื่อที่ว่าการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้น
จาเป็นต้องใช้เงินในการว่าจ้าง และต้องมีเส้นสายในการดาเนินการเพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสาเหตุการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมแล้ว เป็นที่น่าสังเกตุ ว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง
(ร้อยละ 56.4) ระบุว่าเป็นเพราะไม่รู้ที่ติดต่อ ไม่มีความรู้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.5 ระบุว่าเป็นเพราะ
ไม่มีเงินจ้างทนายความ ร้อยละ 18.6 ให้เหตุผลว่า กลัวเจ้าหนี้ และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 35.8 มองว่าเป็น
เรื่องเสียเวลา และคดีความยืดเยื้อ
เมื่อวิเคราะห์ปัจ จัยเชิงเศรษฐกิ จสังคมของกลุ่มตัวอย่างกั บการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแล้ว มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่ประสบปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แต่
อันดับรองลงมา เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระดับ
การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ 30.7 ไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อันดับ
รองลงมา เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 29.3 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้น ร้อยละ 14.3 เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และเมื่อพิจารณาจากอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ก็พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพอิสระและอาชีพค้าขายไม่รู้วิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
นอกจากเรื่ อ งการขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว ความเชื่ อ มั่ นใน
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้พบว่า การ
ร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจก็ยังประสบปัญหา เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถทาได้แค่รับเรื่องร้องเรียน ผ่านการ
ลงบันทึกประจาวัน แต่จะไม่เจรจาไกล่เกลี่ยให้ และบางกรณีลูกหนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตารวจก็รับส่วย/
รับเงินจากเจ้าหนี้ มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันกับเจ้าหนี้ ทาให้ลูกหนี้เกิดความไม่มั่นใจและกังวลว่าจะเกิดการ
เสียเปรียบในขั้นกระบวนการยุติธรรมที่มีในชุมชน
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5. สรุปผลการศึกษา: ความไม่เป็นธรรมของปัญหาหนี้นอกระบบ
จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถแสดงให้เห็นความไม่เป็นธรรมของปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลและความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง ดังนี้
(1) สภาพความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่ลูกหนี้นอกระบบในระดับปัจเจกบุคคลต้องเผชิญ ได้แก่
การยินยอมเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก เพื่อแลกกับการได้เงินมาในเวลาเร่งด่วน ทั้งๆ ที่
ตระหนักดีว่า ถ้ามีการผิดนัดชาระเงิน ก็มีความเสี่ยงต่อการถูกทวงถามด้วยความรุนแรง ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ลูกหนี้นอกระบบจานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นกลุ่มที่ถูกทาให้เป็นชายขอบ (marginalized) ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้
และแม้จะมีการช่วยเหลือจากภาครัฐในการโอนหนี้เข้าสู่สถาบันการเงิน แต่คนชายขอบเหล่านี้ ก็ไม่มีคุณสมบัติ
พอที่จะเป็นลูกค้าของธนาคาร ทาให้ต้องแบกรับภาระและความเสี่ยงจากการกู้เงินนอกระบบต่อไป
การแบกภาระหนี้มากเกินปกติ เนื่องจากลูกหนี้ต้องยินยอมทาสัญญาเสียเปรียบ หลายกรณีต้อง
สูญเสียทรัพย์สิน เนื่องจากภาระหนี้ล้นตัว
ปัญหาสองประการข้างต้น ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่สามารถหนี้พ้นไปจากวงจรหนี้นอกระบบ ยิ่งแบก
ภาระดอกเบี้ยมากเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่ลูกหนี้จะเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
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(2) ปัญหาหนี้นอกระบบสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
จากข้อค้นพบที่ว่ายิ่งลูกหนี้มีรายได้น้อยเท่าไร ก็จะมีสัดส่วนหนี้มากขึ้นเป็นเงาตามตัว และเมื่อ
พิจารณาวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจของ
ลูกหนี้นอกระบบที่อยู่ในภาวะหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ในสภาวะที่ภาครัฐก็มีนโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย
ออกมาอย่างต่อเนื่อง
การกู้ เ งินในภาวะฉุก เฉินของลูกหนี้ พบใน 2 กรณีที่ สาคัญคือ การกู้เ งินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และเหตุเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว ในแง่หนึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายสวัสดิการของรัฐ
โดยเฉพาะนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ที่มีการช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งกาย ยังมีช่องว่างที่ไม่ครอบคลุมกับรายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ส่วนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่ในทางปฏิบัติ
เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาลเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ลูกหนี้จาเป็นต้องใช้เงินสาหรับค่า
เดินทาง และแม้แต่ค่ายาในส่วนที่เป็นยานอกบัญชี ดังนั้น หนี้นอกระบบในภาวะฉุกเฉินจึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เพียงพอของสวัสดิการที่รัฐจัดให้
ช่องว่างทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งความไม่เชื่อมโยงกันระหว่างการแก้ไข
ปัญหาหนี้ในระบบ-หนี้นอกระบบ นโยบายที่เน้นการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า โดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจ ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะแนวทางการโอนเงินกู้นอกระบบเข้าไปสู่ในระบบ แม้จะมีร ายงาน
ประสิทธิผลการดาเนินงาน แต่ในทางปฏิบัติ ลูกหนี้จานวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้ ด้วย
ข้อจากัดทางเศรษฐกิจของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย ในการดาเนินนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ในอนาคต จึงจาเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างของลูกหนี้ และจัดนโยบายสาหรับแต่ละกลุ่มเป็นการเฉพาะ
เช่น ส าหรับ กลุ่ม ผู้มี รายได้น้อ ยกว่า 5,000 บาท จาเป็นต้องพิจ ารณาการจัดตั้ง กองทุ นกู้ยืม เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินผนวกไปกับนโยบายหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า อย่างไรก็ดี การดาเนินนโยบายแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเน้นไปที่การแสวงหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า โดยไม่สนใจการลดรายจ่าย และเพิ่ม
รายได้ให้ประชาชน ทาได้แค่เพียงบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบ หรืออีกนัยหนึ่ง เท่ากับเป็นการเติมเงินเข้าไปใน
ห่วงโซ่ของหนี้นอกระบบมากขึ้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และไม่สามารถสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ 6
ข้อเสนอแนะเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบอย่างยั่งยืน
ความนา
ข้อเสนอเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยัง่ ยืนในบทนี้ พัฒนามาจากผลการศึกษาเรื่อง
สถานการณ์การเป็นหนี้นอกระบบ สาเหตุและเงื่อนไขการเป็นหนี้นอกระบบ ผลกระทบจากการเป็นหนี้นอก
ระบบของประชาชน ประสิทธิภาพของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรมและ
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ (ตามเนื้อหาในบทที่ 5) โดยสังเคราะห์ร่วมกับแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่ได้มาจากบทเรียนต่างประเทศ ก่อนจะสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนต่อไป
สาหรับเนื้อหาในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะนาเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาต่างประเทศ ได้แก่
กรณีอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และเคนยา จากการศึกษาของวันชัย มีชาติและคณะ 1ร่วมกับถอดบทเรียน
จากการศึกษาดูงานในประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ก่ อนจะนาเสนอเป็นข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนต่อไป

1. กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในต่างประเทศ
วันชัย มี ชาติและคณะ ศึกษาทบทวนกรณีศึกษาการแก้ปัญ หาหนี้นอกระบบใน 4 ประเทศ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศไทย อาจสรุป ให้เห็นถึงลักษณะแนวทางการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) แนวทางการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าทดแทนเงินกู้นอกระบบ โดยส่งเสริมบทบาทของสถาบัน
การเงินจุลภาคที่มีความอิสระในการตัดสินใจ สามารถให้กู้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว ได้แก่ กรณี Unit Desa, BRI
ประเทศอินโดนีเซีย
(2) การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อจากัดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ ได้แก่ กรณีประเทศญี่ปุ่น
(3) การรวมภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาเงินกู้ ได้แก่ กรณีธนาคารกรามีน ประเทศบังคลาเทศ
และ The Cresala Taikyo ประเทศญี่ปุ่น
(4) การพัฒนาระบบธุรกรรมบนมือถือ อาศัยเทคโนโลยีการ ทดแทนการบริหารจัดการเงินนอกระบบ
เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงธนาคาร และในประเด็นของการชาระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินระดับจุลภาคนั้น
เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถทาการชาระหนี้ผ่าน M-Pesa โดยไม่ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินระดับ
จุลภาคก็ได้รับข้อมูลรายการชาระหนี้ที่เพียงพอ
1

สรุปความจากวันชัย มีชาติ และคณะ, โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, 2556, บทที่4
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สาหรับในประเทศไทย แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมาให้ความสาคัญกับการแสวงหา
แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อทดแทนเงินกู้นอกระบบ โดยโอนหนี้เข้าสถาบันการเงิน และการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งทุนในระดับชุมชน แต่การโอนหนี้เข้าสถาบันการเงินก็ไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม
เพราะมีลูกหนี้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่า ไม่มีความมั่นคง ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้กู้ของธนาคาร ส่วนการพัฒนา
แหล่งทุนในระดับชุมชนท าได้ล่าช้า และมีขีดสามารถในการดาเนินการน้อย อีกทั้งยังเป็นแนวโน้มการขยาย
เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ในพื้นที่ด้วย ในขณะที่การนโยบายการปราบปราม ไม่ ค่อยมี ประสิท ธิภาพ
กลไกกฎหมายที่มีอยู่อ่อนแอ ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเด็ดขาด ยกเว้นแต่การดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
จากรูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบข้างต้น สามารถเปรียบเทียบรูปแบบและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบของประเทศกรณีศึกษา และประเทศไทยได้ดังตาราง 6.1
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ตาราง 6.1 เปรียบเทียบรูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประเทศอินโดนีเซีย ญีป่ ุ่น บังคลาเทศและประเทศไทย
สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ

รูปแบบปัญหาหนีน้ อกระบบ

อินโดนีเซีย ตลาดสินเชื่อในระบบในเขตชนบทมีขนาดเล็กมาก อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 100 ต่อ
แต่ตลาดสินเชื่อนอกระบบมีขนาดใหญ่มาก เพราะ เดือน หากเป็นเงินกู้รายสัปดาห์ หรือรายวันเมื่อคานวณ
ความต้องการในการกู้ยืมของผู้ที่มีรายได้ต่า ต้องการ เป็นอัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลแล้ว จะอยู่ระหว่างร้อยละ
10 ถึงร้อยละ 1,500 คานวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ
1) กู้จานวนน้อย
flat rate
2) ชาระคืนในเวลาอันรวดเร็ว
3)
4)
5)
6)
7)

ญี่ปุ่น

เดินทางได้สะดวก
มีตารางจ่ายคืนที่เหมาะสม
ได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็ว
อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะสามารถชาระคืนได้
ไม่ต้องการเอกสารการกู้ยืมเงินที่มากมาย ทาให้
พ่อค้าเงินกู้นอกระบบเป็นช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งเงินที่ดีที่สุด

1) สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อัตราการว่างงานสูง
โครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนไป
2) อุปนิสัยเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นคือ
ความต้องการรักษาหน้าตัวเอง การมีหนี้จึง
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทั่วไปในสังคม
3) ข้อกฎหมาย ได้แก่ ความแตกต่างของเพดาน
อัตราดอกเบี้ย และการขอใบอนุญาตเป็นผู้
ดาเนินสินเชื่อธุรกิจ

วิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
-

ปัญหาหนีน้ อกระบบ
-

-

ผลร้ายสามอันดับของผู้ที่ชีวิตตกอยู่กับการเป็นหนี้คือ
1) การฆ่าตัวตาย 2) เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากภาวะ
เครียด และ 3) ครอบครัวแตกแยก
การติดตามหนี้ที่รุนแรง เช่น บังคับให้เผาบ้านเอา
ประกัน บังคับให้เป็นหญิงขายบริการ ขายอวัยวะ
บางส่วน เป็นต้น

-

-

ใช้สถาบันการเงินระดับจุลภาค (microfinance) เพื่อขยาย
โอกาสให้ประชาชนมากขึ้น
มีองค์กรการเงินจุลภาคจานวนทั้งสิ้น 94,320 แห่ง และมี
จานวนผู้ใช้บริการกว่า 36 ล้านคน
สถาบันการเงินที่สาคัญคือ Unit Desa, Bank Rakyat
Indonesia หรือ BRI
แบบแผนความสาเร็จขององค์กรการเงินระดับจุลภาคที่มี
ร่วมกันคือ 1) ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 2) ขั้นตอนที่
รวดเร็ว 3) ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งพิง
แหล่งสนับสนุนทุนอื่น และ 5) มีความยืดหยุ่นในผลิตภัณฑ์

การรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา เช่น
The Cresala Taikyo (The National Coalition for
Fair Customer Credit)
การปรับปรุงกฎหมายในปี พ.ศ.2546 ให้เหลืออัตรา
ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 20
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รูปแบบปัญหาหนีน้ อกระบบ

อัตราดอกเบี้ยหนี้นอกระบบสูงมาก มีทั้งร้อยละ 30
ภายในระยะเวลา 10 วัน หรือร้อยละห้าสิบภายใน
ระยะเวลาสิบวัน หรือร้อยละ 1,000 ต่อปี
- ติดตั้งตู้ขอสินเชื่ออัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้พนักงานดูแล
ประจา และใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ทาผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรสาร
บังคลาเทศ 1) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ฐานะ แหล่งเงินกู้สาหรับชาวบังคลาเทศมาจากนายทุนนอก
ยากจน ประเทศประสบพิบัติภัยธรรมชาติ
ระบบ ซึ่งจะปล่อยกู้ให้ชาวบ้านผ่านเงื่อนไขการตกลงขาย
บ่อยครั้ง ประชาชนไร้ที่ดินทากิน อยู่ในฐานะผู้ ผลผลิตหรือสินค้าให้ตนในราคาถูก รวมถึงข้อตกลงไม่เป็น
เช่า แรงงานรับจ้างและผู้ประกอบการรายย่อย ธรรมอื่นๆ มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง เป็นลักษณะของ
มีฐานะต่ากว่าเส้นความยากจน ประมาณ 1
สัญญาทาส คนจนต้องจาใจกู้ด้วยเงื่อนไขนี้เพื่อการดารง
ดอลลาร์สหรัฐ/วัน ทาให้ไม่เพียงพอใช้จ่าย
ชีพของตนเองและคนในครอบครัว แม้ว่าพวกเขาจะกู้มา
2) ธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้คนจน เนื่องจากเห็นว่าคน ประกอบอาชีพเท่าใด ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้นอก
จนมีวัฒนธรรมในการไม่คืนเงิน ไม่มีเครดิต ไม่ ระบบและความยากจนได้
มีประวัติการกู้เงิน และไม่มีหลักประกันใดๆ
นอกจากนั้นคนจนยังไม่รู้หนังสือ จึงไม่สามารถ
กรอกเอกสารใดๆ ของธนาคารได้
3) ธนาคารปล่อยกู้ให้ผู้หญิงเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
ในขณะที่ผู้หญิงมีความรับผิดชอบและใช้เงิน
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวสูงกว่าผู้ชาย

วิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

-

1) ปริมาณแรงงานนอกระบบจานวนมาก
2) ระบบการธนาคารอ่อนแอ มีจานวนสาขาที่

- แหล่งเงินกู้นอกระบบหลักของชาวเคนยาคือเพื่อน
หรือญาติสนิทที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 และกู้จาก

-

-

การใช้ระบบการปล่อยกู้สินเชื่อบ่อยครั้งในขนาดย่อม
(micro credit) โดยปราศจากหลักประกันของธนาคาร
กรามีน (Garmeen Bank) ซึ่งเป็นธนาคารของคนจนที่
ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่คนจน โดยเฉพาะผู้หญิงให้สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงครอบครัวได้
การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมด้วยวิถีทางธุรกิจ เป็น “ธุรกิจไม่รับผลขาดทุน
ไม่จ่ายปันผล” กาไรที่ได้นาไปขยายกิจการ สร้างสรรค์
สินค้าราคาถูกและบริการที่ดีขึ้นรูปแบบใหม่ๆ สามารถ
ช่วยเหลือคนยากจนและสังคมได้ในวงกว้าง ทั้งช่วยลดค่า
ครองชีพ สร้างการจ้างงาน และการอุดหนุนผลผลิตของ
ชาวบ้านอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
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ประเทศ

รูปแบบปัญหาหนีน้ อกระบบ

จากัด ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ค่าใช้จ่ายในการฝากเงิน กู้เงินในระบบมีสูง
ค่าธรรมเนียมบริการที่สูง จานวนเอกสารที่
ธนาคารต้องการใช้ในการเปิดบัญชี

พ่อค้าท้องถิ่นรองลงมา โดยกู้จากสหกรณ์เพื่อการ
ออมและสินเชื่อ (SACCOs) เล็กน้อย
- เหตุผลที่ชาวเคนยาต้องการใช้สินเชื่อในชีวิตประจาวัน
ในอันดับแรกคือ เพื่อใช้ในการรรักษาพยาบาลและค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
- ปริมาณการกู้ยืมเงินต่อครั้งที่ต่า

วิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
-

ไทย

1) ลูกหนี้ที่มีรายได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย
2) ลูกหนี้มีอาชีพไม่มั่นคงไม่สามารถกู้เงินจาก
สถาบันการเงินในระบบได้
3) สถาบันการเงินในระบบมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานล่าช้า ต้องการเอกสารจานวนมาก
ไม่สามารถให้กู้เงินในกรณีฉุกเฉิน
4) การกู้ยืมเงินนอกระบบส่วนใหญ่เป็นการกู้เพื่อ
ใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

- แหล่งเงินกู้นอกระบบอันดับแรกๆ คือญาติ หรือเพื่อน ซึ่งอาจจะไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิดดอกเบี้ยน้อยเมื่อ
เทียบกับนายทุนและแก๊งหมวกกันน็อก
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ มีตั้งแต่ร้อยละ 5- 60
ต่อเดือน ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่
กฎหมายกาหนดถึง 8.1 เท่า โดยค่าเฉลี่ยดอกเบี้ย
เท่ากับ ร้อยละ 10.12 ต่อเดือนหรือคิดเป็นร้อยละ
121.52 ต่อปี
- การกู้เงินแต่ละครั้ง วงเงินไม่สูงมาก ค่าเฉลี่ยมูลหนี้
นอกระบบเท่ากับ 45,356.62 หรือคิดเป็น 3.06 ของ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (14,781.20 บาท)
- การกู้ยืมเงินนอกระบบมักประสบปัญหาสัญญา
เสียเปรียบ โดยเจ้าหนี้มักให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาเปล่า

มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสะดวก
ไม่จาเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคาร
ทารายการด้วยตนเองผ่านมือถือรุ่นใดก็ได้ หรือผ่านร้านตัว
แทนที่มีมากกว่า 11,000 ตัวแทนทั่วประเทศ
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการ
ค่าธรรมเนียนมบริการใช้อัตราก้าวหน้าที่มั่นใจว่าคนที่จน
ที่สุดก็จะสามารถใช้บริการได้
มูลค่าธุรกรรมแต่ละครั้งค่อนข้างน้อย อยู่ที่ระหว่าง 5 ถึง
30 ดอลลาห์เท่านั้น
การแก้ปัญหาที่ผ่านมาเน้นนโยบายการจัดหาเงินกู้ เงินกู้
ดอกเบี้ยต่า และแปลงเงินกู้นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบ
การเงินเพื่อให้สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่า และ
ส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรการเงินในระดับชุมชน
แต่ผู้ที่มีรายได้น้อย มีอาชีพไม่มั่นคง มักไม่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาของสถาบันการเงิน และองค์กรการเงินชุมชนส่วน
ใหญ่ มีประสิทธิภาพในการพึ่งพาตนเองต่า
นโยบายการปราบปรามไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถ
จับกุมนายทุนเงินกู้นอกระบบได้ กฎหมายที่บังคับใช้มี
อัตราโทษต่า
ขาดนโยบายการปรับพฤติกรรมลูกหนี้ และโครงการให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมยังไม่ทั่วถึง
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ประเทศ

สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ

รูปแบบปัญหาหนีน้ อกระบบ
หรือสัญญาเงินกู้มูลค่าสูงกว่าจานวนเงินกู้
- การทวงเงินของแก๊งหมวกกันน็อก มีพฤติกรรมข่มขู่
คุกคามและผิดกฎหมาย

ที่มา: ปรับปรุงเพิ่มเติมจากวันชัย มีชาติและคณะ, 2556
.
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2. บทเรียนจากการศึกษาดูงานเรื่องเสริมสร้างความยุติธรรมทางเท่าเทียมในสังคมให้กับประชาชน
นอกจากการแก้ ปัญ หาหนี้นอกระบบในรูป แบบข้างต้น โครงการเลือกการศึก ษาดูง านประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีเป็นต้นแบบ
ของการปกครองแบบรัฐสวัสดิการที่รัฐต้องให้บริการแก่ประชาชน แม้ว่าปัญหาหนี้ในสหพันธรัฐเยอรมันจะมี
ความแตกต่างจากประเทศไทยบางประการ เช่น มูลเหตุการเป็นหนี้ ลักษณะการเป็นหนี้ กฎหมายที่ให้ความ
คุ้มครองด้านหนี้ แต่ในทางปฏิบัติจากการศึกษาดูงานพบว่ามาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ของหน่วยงานต่างๆ มีความน่าสนใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในส่วนนี้จะเลือกข้อมูลเฉพาะที่มี
ความเกี่ ยวข้อ งกั บการแก้ ไขและป้อ งกั นปัญหาหนี้ในสหพันธรัฐเยอรมนีเ ท่านั้น ซึ่ง แนวทางที่ เ กิ ดขึ้นของ
หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการไขปัญหาหนี้สิน 2 รูปแบบ คือ 1) การดาเนินการของหน่วยงานรัฐในระบบ
ยุติธรรม และ 2) การดาเนินการของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและจากหน่วยงานอืน่ ๆ
ดังนี้
2.1 การให้บริการในหน่วยงานของรัฐประกอบด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริก ารหลักคือ
หน่วยงานในระบบกระบวนการยุติธรรม ทั้งในหน่วยงานเชิงนโยบายและหน่วยงานเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีการแบ่งศาล
ในแต่ละมลรัฐออกเป็น 6 ประเภทหลักๆ คือ ศาลรัฐธรรมนู ญ ศาลแพ่งและศาลอาญา ศาลแรงงานซึ่งเป็น
ระบบศาลพิเศษ ศาลปกครอง(คดีความระหว่างรัฐกับประชาชน) ศาลเศรษฐกิจ และศาลสังคม ดังนั้นปัญหา
เรื่องคดีเงินกู้ หรือดอกเบี้ยราคาแพงนั้นส่วนมากอยู่ในการดูแลของศาลแพ่งและอาญาตามลักษณะของคดีกู้ยืม
แต่เนื่องจากในกฎหมายของสหพันธรัฐเยอนมนี ไม่มีข้อกาหนดถึงระดับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม ดังนั้นเมื่อมี
คดีความที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลว่าอัตราดอกเบี้ยใดคือดอกเบี้ยที่มีความยุติธรรม 2
ระบบของศาลนั้น มี ก ารแบ่ง แยกขอบเขตการรับ ผิดชอบที่ ชัดเจน เช่ น ศาลรั ฐธรรมนู ญ 3 ใน
สาธารณรัฐเยอรมนีประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญสองระดับคือระดับสหพันธรัฐ และระดับมลรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การดูแลคุ้ม ครองสิท ธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในสิท ธิขั้นพื้นฐาน หรือเมื่อประชาชนถูดลิดรอนสิท ธิ
โดยเฉพาะการให้ก ารปกป้องคนจนซึ่ง หากมีประชาชนต้องการฟ้องร้องแต่ไม่ มีความสามารถทางกา รเงินก็
สามารถยื่นคาร้องขอให้ศาลช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ได้ หรือ ในระบบศาลแพ่ง
และศาลอาญานั้น มีการดาเนินการในระดับศาลแต่มีบางกรณีที่จะต้องนาคดีเข้าสู่ศาลระดับมลรัฐ เช่น การ
ต้องโทษในคดีอาญาที่มีโทษจาคุกมากกว่า 1 ปี เป็นต้น 4 ดังนั้น ระบบการทางานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน
ปัญหาดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม หรือการทาร้ายร่างกายจากปัญหาหนี้ ตลอดจนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับหนีท้ งั้
ในและนอกระบบจึงถูกจาแนกตามประเภทของคดีความและส่งไปยังศาลต่างๆ ตามขอบเขตอานาจ เช่นใน
บทบาทของศาลท้องถิ่นที่จะกล่าวต่อไป
2

สัมภาษณ์, Mr.Marthias Hellmann อัยการศาลยุติธรรม, 8 พฤษภาคม 2557, สัมภาษณ์ , Bettina Heine คณะกรรมการ
อานวยการสมาคมรัฐที่ให้ความรู้และคาปรึกษาเรื่องปัญหาหนี้สินและการล้มละลาย, 6 พฤษภาคม 2557
3
สัมภาษณ์, Mr. Michael Hund รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ, 7 พฤศภาคม 2557
4
สัมภาษณ์, Mr. Martin Robert ประธานสมาคมทนายความแห่งเบอร์ลิน, 7 พฤศภาคม 2557
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2.1.1 ศาลท้องถิ่น ในบทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ: บทบาทการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและการให้คาปรึกษาของศาลท้องถิ่น5
ศาลท้องถิ่น Berlin-Mitte มีหน้าที่รับผิดชอบคดีแพ่งในเขตเป็นหลัก ซึ่งในบางคดีเป็นคดี หนี้สิน จึง
ต้องดูแลและให้บ ริก าร นอกจากนี้ในกระบวนการฟ้องร้องในชั้นศาล ศาลท้ องถิ่นมี ห น้าที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฟ้อ งร้องของคนจนที่ไม่ส ามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในชั้นศาลได้ตามสิท ธิพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมนีซึ่งกาหนดว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทีย มกันในเรื่องศาล ดังนั้น ผู้ที่ไม่สามารถจ่าย
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายและค่าใช้จ่ายในศาลได้ก็สามารถยื่นคาร้องให้ศาลพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม โดยผู้ร้องขอต้องแสดงหลักฐานทางการเงินของตนเองและครอบครัว และหากสถานะทางการ
เงินของผู้ร้องขอดีขึ้นจะต้อ งจ่ายเงินดัง กล่าวคืนแก่ รัฐ กระบวนการคืนเงินนั้นศาลจะติดตามตรวจสอบ
ความสามารถทางการเงินของผู้ร้องขอทุก 4 ปี ว่ามีรายได้พอที่จะจ่ายเงินคืนแก่รัฐหรือไม่
จากสถิติปี คศ. 2010 รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งหมด 501 ล้านยูโรจากทั่วประเทศ โดยรัฐได้รับเงินคืน
ประมาณ 20% โดยคดีที่มาขอมากที่สุดเป็นคดีครอบครัว (ประมาณ 60%) สาหรับศาลชั้นต้น Berlin-Mitte
ในปีที่ผ่านมา (คศ. 2013) จากจานวนคดีทั้งหมดประมาณ 7,000 คดี พบว่า ร้อยละ 5.71 ของคดีทั้งหมด
หรือประมาณ 400 คดี เป็นคดีที่มีการขอเงินช่วยเหลือซึ่งมีมูลค่าสูงมาก เพราะทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง มีสิทธิ
ขอเงินช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลแต่ละศาลได้เท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงมีการแก้กฎหมายเพิ่มเติม
โดยกาหนดเงื่อนไขมากขึ้น เช่น ในการอนุมัติคาร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินนั้น แต่เดิมศาลจะพิจารณา
เฉพาะความสมเหตุสมผลของการฟ้ อง โอกาสในการชนะ และฐานะทางเศรษฐกิ จ แต่เมื่ อมีก ารเพิ่มเติม
กฎหมายที่ผ่านมาศาลจะพิ จารณาด้านความคุ้ม ค่าของคดีนั้นๆ ด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในบางคดีมีมู ลค่าสูง
เนื่องจากระยะเวลาในการหาหลักฐานที่ยาวนานจะทาให้ยิ่งมีมูลค่าในการดาเนินคดีสูงตามไปด้วย เป็นต้น
นอกจากการให้ความช่วยเหลื อ เรื่องค่ าใช้จ่ายข้างต้นแล้ ว ศาลยัง มี บ ทบาทในการให้ บ ริก ารขอ
คาแนะนาด้านกฎหมาย ซึ่งประชาชนสามารถขอคาแนะนาได้ทุกกรณี ยกเว้นคดีอาญา โดยประชาชนที่มาใช้
บริการต้องมาส่งคาร้องที่นิติก รประจาศาล โดยแสดงหลักฐานการประสบปัญหาและหลักฐานการเงินของ
ตนเอง เมื่อนิติกรรับเรื่องก็จะออกใบรับให้ได้รับคาปรึกษาฟรี และผู้มารับบริการสามารถนาไปรับดังกล่าวไป
ขอรับคาปรึกษาจากทนายความได้ โดยค่าใช้จ่ายในฝ่ายทนายความจะถูกส่งมาที่ศาลในราคา 121 ยูโร ต่อครั้ง
ในปี ค.ศ. 2013 มีผู้มาขอรับบริการประมาณ 7,000 กรณี คิดเป็นค่าใช้จ่ายปีละ 700,000-800,000
ยูโ รต่ อ ปี ส าหรั บ เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั้น นิ ติ ก รจะพิ จ ารณาให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความ
สมเหตุสมผลของกรณีที่นามาปรึกษา
2.2 การให้ บ ริ ก ารจากองค์ก รภาคประชาสั ง คม ที่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุน จากรั ฐ ซึ่ง อาจได้รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐทั้งหมด และได้รับบางส่วน และหน่วยงานที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
พรรคการเมือง

5

สัมภาษณ์, Dagma Mitler ประธานศาลท้องถิ่น Berlin-Mitte, 8 พฤษภาคม 2557
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2.2.1 สมาคมรัฐ ที่ ให้ความรู้และคาปรึก ษาเรื่ องหนี้สิน และการล้ ม ละลาย กรุง เบอร์ลิน 6 เป็ น
หน่วยงานที่ให้คาปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาทางการเงิน
สมาคมของรัฐที่ให้ความรู้และคาปรึกษาเรื่องการล้มละลาย เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ และองค์กรไม่แสวงกาไรอื่นๆ เช่น องค์กรช่วยเหลือครอบครัวเยอรมัน หรือ อัลทัต องค์กรนี้
จัดตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 1999 สมาคมนี้ทาหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องปัญหาหนี้สินและการล้มละลายในเขตความ
รับ ผิดชอบต่างๆ รวม 19 แห่ ง โดยทั่ วไปเป็นการให้คาแนะนาช่วยเหลือส าหรับ ผู้ที่ มี ปัญ หาทางการเงิน
ทรัพยากรหนี้สิน โดยนอกจากจะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาผูม้ ีปัญหาหนี้สินและการล้มละลายแล้ว ตัวแทนสมาคม
ยัง สามารถทาหน้าที่เ ป็นตัวแทนของลูกหนี้ในการเจรจากั บเจ้าหน้าที่ ทั้ งที่ ไปศาลและท านิติกรรมโดยไม่
จาเป็นต้องเป็นทนาย
เนื่องจากสาเหตปัญหาหนี้ของคนในมลรัฐเบอร์ลินไม่ได้ถูกกาหนดที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือไม่เป็น
ธรรม เพียงอย่างเดียว แต่กลับเกิดจากการขายสินค้าที่พ่วงมากับการขอเงินกู้ เช่น ประกันภัยที่จะถูกบังคับให้
ซื้อร่วมกับการขอกู้ ทาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในเบี้ยประกันที่ไม่ต้องการ และนาไปสู่ปัญหาไม่สามารถจ่ายเงิน
คืนแหล่งเงินกู้ได้ในที่สุด หรือปัญหาการเป็นหนี้จากการใช้บริการโทรศัพท์มากเกินไปของกลุ่มวัยรุ่น ที่ไม่ให้
ความสาคัญกับสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์ ทาให้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าบริการได้ ดังนั้นการดาเนินการของ
สมาคมจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การดาเนินการเชิงรับเพื่อแก้ปัญหาผู้มหี นี้และการดาเนินการเชิงรุกสาหรับผู้
ยังไม่เป็นหนี้ หรือกลุ่มผู้มีความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้
ก. การทางานของสมาคมในเชิงรับมีเป้าหมายการดาเนินการในหลายระดับ คือ
ระดับ แรก เป็นการรับ ประกั นความอยู่ ร อด และสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่
เพียงพอของประชาชนได้
ระดับที่สอง เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่มีรายได้ให้สามารถดารงอยู่ได้
ระดับที่สาม ให้โอกาสใหม่สาหรับคนที่มีหนี้สินท่วมตัวให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยช่วยปลด
หนี้ตามกฎหมายล้มละลาย ให้โอกาสคนเริ่มต้นใหม่ โปรแกรมช่วยเหลือดังกล่าวจะใช้เวลา 6 ปีในการพ้นจาก
ภาวะหนี้และล้ม ละลาย โดยสมาคมท าหน้าที่ ให้คาแนะนาแนวทางปฏิบัติตัวในช่วง 6 ปี และพยายาม
ช่วยเหลือให้ลูกหนี้มีชีวิตอยู่รอดได้ โดยเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ
โดยในปี ค.ศ. 2013 ที่ผ่านมา สมาคมได้รับงบประมาณการดาเนินการ จากรัฐบาลมลรัฐเบอร์ลิน
รวม 6.3 ล้านยูโ ร โดยมีผู้มาใช้บริการสานักงานทุกแห่งในเขตเบอร์ลิน จานวนรวม 62,991 กรณี โดยใน
จานวนนี้มีผู้เข้ารับบริการจานวนอย่างต่อเนื่องประมาณ 3-4 ครั้ง จานวน 51,716 กรณี ในกลุ่มผู้รับบริการนี้
ส่วนมากจะเข้าข่ายกรณีล้มละลาย สมาคมใช้งบประมาณในให้ความช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ใน
ปี พ.ศ. 2544 ในวงเงิน 5 แสนยูโร โดยผู้รับบริการมีวงเงินเป็นหนี้ต่อหัวประมาณ 3.5 หมื่นยูโรต่อคน ซึ่งจาก
การดาเนินการของสมาคมพบว่า 1ใน 8 คนจะมีหนี้มากเกินไปซึ่งมีโอกาสประสบปัญ หาจากหนี้ได้
6

สัมภาษณ์, Bettina Heine คณะกรรมการอานวยการสมาคมรัฐที่ให้ความรู้และคาปรึกษาเรื่องปัญหาหนี้สินและการ
ล้มละลาย, 6 พฤษภาคม 2557
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ข. การดาเนินงานเชิง รุก ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและภาวะล้มละลายที่ อาจจะเกิดขึ้น
ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา สมาคมได้การดาเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินกับกลุ่มวัยรุ่นหลายรูปแบบ
เช่น การจัดทาคู่มือให้ความรู้ในลักษณะแผ่นพับต่างๆ จัด ทา animation เพื่อสอนการวางแผนทางการเงิน
(www.was-was-kostet.de) ให้คาแนะนาสาหรับวัยรุ่นโดยจัดทาโปรแกรมการเรียนรู้สาหรับ นักเรียนอายุ 14-15
ปี และยังมีการสอนทาบัญชีรายรับรายจ่ายสาหรับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้สามารถประเมินความสามารถ
ด้านการเงินของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้โปรแกรมต่างๆ ที่สมาคมจัดทาขึ้นนั้นสร้างขึ้นตามความเหมาะสมของกลุ่ม
ประชากร เช่น อายุ การศึกษา และการเข้าถึง ที่เข้าใจง่ายและง่ายต่อการเข้าถึงของกลุ่มประชากรกลุ่มต่างๆ
ด้วย
2.2.2 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคเยอรมัน7 เป็นองค์กรเอกชนหนึ่งในหลายองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่ทางานร่วมกับองค์กรของรัฐที่มีบทบาทในการให้คาปรึกษาทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และภาวะล้ม ละลาย โดยสมาคมคุ้ม ครองบริโ ภคเยอรมั น ซึ่ง เป็นองค์ก รเอกชนขนาดใหญ่ มี ห น่วยงานให้
คาแนะนาผู้บ ริโภค 16 แห่ง ใน 16 มลรัฐ ทาหน้าที่ให้คาแนะนาผู้บริโภคในเรื่องต่างๆ โดยมี รายละเอียด
แตกต่างกันไปในแต่ล ะสานัก งาน เช่น การให้คาแนะนาเกี่ ยวกั บเครดิตโดยเฉพาะผู้ที่มี หนี้ม ากเกินไปซึ่ง มี
สานักงานที่ให้บริการด้านนี้เพียง 8 แห่งจากทั้งหมด 16 แห่ง
นอกจากนี้ยังมีภาคีอีก 25 แห่งเป็นองค์กรสมาชิกซึ่งทางานเกี่ยวกับผู้หญิง การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
บุคคลล้มละลาย และกลุ่มสมาคมให้คาแนะนาผู้บริโภคในประเด็นเฉพาะ เช่น สมาคมเพื่อผู้เช่าบ้าน สมาคมให้
ความช่วยเหลือผู้โดยศาลการรถไฟ สมาคมให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เล่นหุ้น (สมาคมให้คาปรึกษาหนี้สิน
ล้มละลาย Hamburg) สมาคมจานวนหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาและสหภาพแรงงาน โดยหน้าที่หลักของภาคี 25
องค์กรจะทางานล็อบบี้เชิงนโยบาย งานกฎหมายเรียกร้องสิทธิ ให้คาแนะนา ทดสอบผลิตภัณฑ์/บริการสาหรับ
ผู้บริโภคงาน
ส่วนงานการให้คาแนะนาด้านสินเชื่อจะแยกออกไปอยู่ในหน่วยงานใน 16 รัฐ โดยการให้คาแนะนา
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ
1. กรณีทั่วไป มีก ารกู้เ งินตามปกติ มีสัญ ญา และปรึกษาว่าถ้าหากเกิ ดเหตุวิกฤติขึ้นจะรับมื อ
อย่างไร หรือการให้คาแนะนาโดยทั่วไป
2. กรณีเกิดปัญหาแล้วและลูกหนี้ไม่มีเงินจ่าย เช่น กรณีคนที่มีหนี้สินท่วมตัว และมีปัญหาแล้วจะ
มารั บ ค าแนะน ากั บ องค์ ก รผู้ บ ริ โ ภค (Verbraucher Zentralen) และมู ล นิ ธิ บ างแห่ ง เช่ น Stiftung
Warrentest เท่านั้น

7
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องค์กรทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และองค์กรเอกชนบางแห่ ง โดยในปี พ.ศ. 2554 มี
งบประมาณรวม 16.3 ล้านยูโร ได้งบประมาณ 9.2 ล้านจากกระทรวงเกษตร ที่เหลือจากกระทรวงอื่นของ
รัฐบาล
จากการศึก ษาแนวทางแก้ ปัญ หาหนี้สินและการอานวยความยุติธรรมในเรื่องเกี่ยวกั บ หนี้สินภาค
ประชาชนใน 5 ประเทศ พบว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจดังนี้
(1) แนวทางการหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าทดแทนเงินกู้นอกระบบ โดยส่งเสริมบทบาทของสถาบัน
การเงินจุลภาคที่มีความอิสระในการตัดสินใจ ที่สามารถให้กู้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว ได้แก่ กรณี Unit Desa, BRI
ประเทศอินโดนีเซีย
(2) การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อจากัดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ ได้แก่ กรณีประเทศญี่ปุ่น
(3) การรวมตัวกันของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาเงินกู้ ได้แก่ กรณีธนาคารกรามีน ประเทศบัง
คลาเทศ และ The Cresala Taikyo ประเทศญี่ปุ่น
(4) การพัฒนาระบบธุรกรรมบนมือถือ อาศัยเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการบริหารจัดการเงินนอกระบบ
เพื่อแก้ปัญ หาการเข้าไม่ถึง ธนาคาร และอานวยความสะดวกในการชาระคืนเงินกู้ แก่สถาบันการเงินระดับ
จุลภาค เช่น ระบบ M-Pesa ของประเทศเคนยา
(5) บทบาทของกระบวนการยุติธรรมกั บ การแก้ ปัญ หาหนี้สินและการสร้างความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี มีการอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและการให้คาปรึกษาของศาลท้องถิ่น และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ประสบ
ปัญหาทางการเงิน โดยสมาคมรัฐที่ให้ความรู้และคาปรึกษาเรื่องหนี้สินและการล้มละลาย โดยองค์กรภาค
ประชาสังคม ซึ่งองค์กรส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
จากผลการศึกษาเรือ่ งการเข้าถึงความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้นอกระบบที่แสดง
ให้เห็นว่า ปัญหาใหญ่อยู่ที่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ที่
เกี่ยวข้องกั บปัญ หาหนี้สิน ทาให้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบ และเมื่อประสบปัญ หาที่ ต้องเข้าสู่ก ระบวนการ
ยุติธรรมก็ เ กิดความหวาดกลัวและหลีก เลี่ยงที่ จะเข้าสู่ก ระบวนการยุติธรรมด้วยเหตุผ ลต่างๆ และแม้ ว่า
ศนธ.ยธ. จะมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ให้ความรูก้ ับลูกหนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ประกอบกับศนธ.ยธ. มีทรัพยากรในการดาเนินงานอย่างจากัด ดังนั้น บทเรียนจากการศึกษาดูงานที่ขี้ให้
เห็นถึงการเสริมสร้างความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมในสังคมให้กับประชาชนจึง สามารถนามาใช้เติมช่องว่างใน
การอานวยความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้นอกระบบได้ใน 2 ประการคือ
1) การสร้างภาคีเ ครือ ข่าย เพื่อ ขยายขอบเขตกระบวนการให้คาปรึก ษาทางด้านกฎหมายไปยัง
หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด หน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ เช่น
สานักงานอัยการระดับจังหวัด หรือการสร้างความร่วมมือกับสภาทนายความให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้าน
การให้คาปรึกษาทางกฎหมายด้วย
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2) การสนับสนุนและเสริมพลัง ให้เ ครือข่ายองค์กรภาคประชาสัง คม สามารถท าหน้าที่ในการให้
คาปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สิน ทางานรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากหนี้สินนอก
ระบบทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรจาก
ภาคส่วนอื่นมาร่วมดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินนั่นเอง

3 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ระดับบุคคล แต่เกี่ยวข้องกับปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม นโยบายสวัสดิการ ดังนั้น แนวทางการแก้ ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบจึงจาเป็นต้องเป็น แนวทางบูรณาการที่ ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ยุ ติ
วงจรการขูดรีดดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบ โดยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับนโยบายอื่นๆ ที่เพิ่มรายได้
และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย นอกจากนี้ จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการบูรณาการเชิงนโยบายเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดดังกล่าว คณะผู้วิจัยมีหลักการพื้นฐานในการ
จัดทาข้อเสนอเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนดังนี้
1. การลดช่องว่างในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยบูรณาการการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้
ในระบบ จากผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของลูกหนี้นอกระบบ ก็มีภาระหนี้ในระบบไปพร้อมๆ
กัน โดยที่หนี้ในระบบมีสัดส่วนมากกว่าหลายเท่า ที่สาคัญทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบมีความเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะของการกู้เพื่อหมุนเวียนใช้หนี้แต่ละก้อน ดังนั้น ถ้าจะสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ ก็ต้องให้ความสนใจกับสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากหนี้ในระบบไปพร้อมๆ กัน
2. บูรณาการและเสริมพลังให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา โดยให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการแบบเครือข่าย (network governance) ข้ามองค์กร เนื่องจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
เป็นปัญ หาที่ มี ความเชื่อ มโยงทั้ ง ทางด้านเศรษฐกิ จ สัง คม การปกครองและกระบวนการยุติธรรม ล าพัง
หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งวงจร
การบริหารจัดการแบบเครือข่าย เป็นแนวคิดที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความตระหนักในข้อจากัดที่ระบบ
การบริหารงานภาครัฐแตกออกเป็นส่วน และขาดความเชื่อมโยง หรือปัญหาของการอภิบาลโดยรัฐแบบเดิมที่
ประสบปัญหาความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง
จากสภาพปัญหาของสังคมที่ทวีความซับซ้อนและมีพลวัตมากขึ้น และความตระหนักรู้ของพลเมืองที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก ทาให้ขอบเขตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขยายตัวขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การใช้อานาจสั่ง การจาก
ส่วนบนจึงไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของการบริหารจั ดการโดยเครือข่ายจึง
เข้ามาอุดช่องว่างดังกล่าว โดยเฉพาะช่องว่างของ “การประสานงาน” ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ทั้งภายในองค์กร
ภาครัฐ และระหว่างองค์กรภาครัฐกับตัวแสดงภายนอก ช่องว่างในกระบวนการ “กาหนดนโยบาย” และ “นา
นโยบายไปปฏิบัติ” ที่พรมแดนทางนโยบายของกระบวนการทั้งสองไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนดังเดิม และช่องว่าง
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ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย ที่แต่เดิมกลุ่มพลเมืองอาจมีพื้นที่ทางนโยบายที่ค่อนข้างจากัดกว่า
กลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่8
การบริหารจัดการแบบเครือข่ายมีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการได้แก่ ประการแรก ตัวแสดงใน
เครือข่ายมี ทั้ ง ตัวแสดงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสัง คม โดยตัวแสดงเหล่านี้ต่างพึ่ง พาทรัพยากรและ
ศักยภาพของตัวแสดงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแสดงเหล่านี้ยังคงมีความเป็นอิสระในการดาเนินการ หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือไม่มีตัวแสดงใดสามารถสั่งการตัวแสดงอื่นๆ ได้ ประการที่สอง ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ภายใน
เครือข่ายคือการเจรจาต่อรองผสมผสานกับการพินิจพิจารณา (deliberation) ร่วมกัน ประการที่สาม การ
ทางานภายในเครือข่ายไม่ได้เกิดขึ้นในสภาวะสุญญากาศ หากแต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเชิงสถาบัน ที่วางกรอบ
กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ รวมถึงคุณค่าร่วมกัน ประการที่สี่ การบริหารจัดการแบบเครือข่ายมีความเป็นอิสระและ
สามารถขับเคลื่อนกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง นั่นคือเครือข่ายจะไม่ได้อยู่ภายใต้อานาจสั่งการโดยตรง
ของรั ฐ หรื ออยู่ ภายใต้ ก ลไกการแข่ ง ขั น ในระบบตลาด และ ประการที่ ห้ า การท างานของเครื อ ข่า ยมี
เป้าประสงค์เพื่อตอบสนองต่อสาธารณะในประเด็นเฉพาะด้าน9
ดังนั้น เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอดังนี้
(1) ข้อเสนอระยะสั้น ให้ความสาคัญกับการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ ในเรื่อง
อัตราดอกเบี้ยและการข่มขู่คุกคามด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจและมาตรการการปราบปราม
มาตรการทางเศรษฐกิจ แสวงหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า และจัดหาแหล่งเงินกู้เงินในภาวะฉุกเฉินเพื่อ
ทดแทนหนี้นอกระบบ ประเด็นสาคัญในเรื่องการแสวงหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่า คือ จาเป็นต้องมี การจัดทา
ฐานข้ อมู ล และจาแนกประเภทของลูก หนี้นอกระบบ และพิ จ ารณามาตรการการให้ ความช่ว ยเหลือ ที่
สอดคล้องกับลูกหนี้แต่ประเภท ในกรณีลูกหนี้ที่มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้โอนหนี้เข้าสู่ในระบบธนาคาร
แต่สาหรับสาหรับลูกหนี้ที่ไม่มีความสามารถพอ (รายได้ไม่พอ ไม่มีอาชีพ) จาเป็นต้องพิจารณามาตรการอื่นๆ
เช่น มาตรการทางสังคมเพื่อให้การสงเคราะห์ระยะเฉพาะหน้า หรือมาตรการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
โดยการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ลูกหนี้ประเภทนี้มากกว่าที่จะผลักภาระไปให้ธนาคาร

8

Bevir, Key Concepts in Governance, pp. 12-14.
Eva Sorensen and Jacob Torfing, “Introduction Governance Network Research: Towards a Second
Generation”, in Eva Sorensen and Jacob Torfing (eds.), Theories of Democratic Network Governance
(Hamshire: Palgrave Macmillan, 2008), pp. 9-11. อ้างถึงในสุริชัย หวันแก้วและคณะ, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การเรียนรู้ของระบบการอภิบาลสุขภาพ, รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ, 2557.
9
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สาหรับในเขตชนบท องค์กรการเงินระดับชุมชนถือเป็นทางเลือกที่อยู่ใกล้ตัวลูกหนี้ที่สุด แต่เนื่องจาก
องค์กรการเงินชุมชนส่วนใหญ่ ประสบความอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จาเป็นต้องเสริมศักยภาพการ
ดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งก่อน จึงจะพัฒนาเป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือหนี้สิน
ภาคประชาชน
ส่วนในเขตเมือง ซึ่งความสัมพันธ์ในชุมชนอ่อนแอ อันเป็นปัจจัยลดทอนสมรรถนะขององค์กรการเงิน
ชุมชน จาเป็นต้องพิจารณารูปแบบองค์กรการเงินในลักษณะอื่นๆ มาเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากโครงการของ
สถาบันการเงินในระบบ ทั้งนี้จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการจากัดอัตราดอกเบี้ยและการสร้างกลไกกากับ
องค์กรดังกล่าว มิให้เป็นช่องทางที่ซ้าเติมหรือขูดรีดจากประชาชนระดับล่างอีกทางหนึ่ง
มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(1) ประชาชนเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะไม่รู้วิธีการ/ไม่รู้ช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม ช่องทางการติดต่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สิน
ให้ทั่วถึง แม้ว่าในปัจ จุบันจะมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการ
เข้าถึงความเป็นธรรมด้านหนี้สินภาคประชาชนของ ศนธ.ยธ. และชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ แต่ด้วยข้อจากัดด้าน
บุคลากรและทรัพยากร ทาให้โครงการดังกล่าวทาได้ในขอบเขตจากัด เพื่อลดจุดอ่อนในการดาเนินงานข้างต้น
มีแนวทางการดาเนินงาน 2 แนวทาง ที่ สามารถดาเนินการขนานกันไป แนวทางแรก เป็นการออกแบบ
มาตรการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยพัฒนาศักยภาพให้องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินการให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่จาเป็นในพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกัน จาเป็นต้อง
มีแนวทางที่สองในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวและเผยแพร่ผ่านองค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งอาจ
ต้องพิจารณาการเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนด้วย นอกจากนี้ ยังจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการให้ความรู้
ของกลุ่มลูกหนี้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย กิจการ
อิสระและผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของลูกหนี้ที่มีระดับ
การศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาลงไป
(2) ในปัจ จุบัน กลไก และมาตรการทางกฎหมายมี ความอ่อนแอ เนื่องจากบทกาหนดโทษของ
กฎหมายไม่เข้มแข็งพอที่จะกาจัดวงจรหนี้นอกระบบได้ทั้งวงจร ประกอบกับ ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมลดลง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงแต่การ
เข้มงวดกวดขันกวาดจับเจ้าหนี้เท่านั้น แต่จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาหนี้นอกระบบด้วย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาอบายมุข และการพนัน
เป็นต้น
มาตรการทางนโยบายและการบริหารจัดการ
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ปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และมีความเกี่ยวพันกับทั้งกับนโยบาย หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ
กระบวนการยุติธรรม และสังคม การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้
เกิ ดการแก้ ไขปัญ หาหนี้ นอกระบบได้อ ย่างครอบคลุม และยั่ง ยืนจ าเป็นต้องก าหนดให้ปัญ หาหนี้สินภาค
ประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ และกาหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติในรูปแบบกลไกบริหารจัดการแบบ
เครือข่าย (Network governance) โดยให้มี ตัวแทนของหน่วยงานที่เ กี่ ยวข้องทั้ ง ด้านเศรษฐกิจ สัง คม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงตัวแทนของลูกหนี้และองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อผลักดันให้แนวนโยบายมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(2) ข้อเสนอระยะยาว
ที่ผ่านมา การแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นการแก้ปัญ หาแบบแยกส่วน ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาที่
ต้นเหตุได้ ดังนั้น นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในอนาคตต้องให้ความสาคัญกับทั้งมิติทางเศรษฐกิจ
สังคม กฎหมายหมาย และกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงการมีการบริหารจัดการปัญหาอย่างบูรณาการ และ
มีความยั่งยืน การพัฒนาเครือข่ายการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ในมิติต่างๆดังนี้
มิติทางเศรษฐกิจ
- การลดรายจ่ายโดยการลดช่องว่างด้านสวัสดิการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล
ของภาคประชาชนให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิการแก่ประชาชนที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ
- การเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ผ่านนโยบายการสร้างงาน พัฒนาสมรรถนะแรงงาน เพื่อยกระดับ
รายได้ของประชาชนให้มากขึ้น
- เสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันการเงิน และองค์กรการเงินชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบการให้กู้
เงินในภาวะฉุกเฉิน และส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนมีบทบาทเป็นที่พึ่งทางการเงินให้แก่ประชาชนได้อย่าง
แท้จริง
มิติทางสังคม
- ให้ความสาคัญกับมาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สินและกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน โดยต้องพิจารณาแนวทางดาเนินการร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และหรือองค์กรการเงิน
ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
- ให้ความสาคัญกับมาตรการการปรับพฤติกรรมของลูกหนี้ โดยร่วมกับสถาบันการเงินหรือองค์กร
การเงิน เช่น สนับสนุนให้มีการทาบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจังและผลักดันให้บัญชีครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักฐานในการกู้เงินกับองค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น
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- กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและควบคุมพฤติกรรมฟุ่มเฟือย บริโภคนิยม เพื่อตัดวงจรหนี้อีกด้าน
หนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้นมาตรการและนโยบายในสถานศึกษาจึงมีความสาคัญ เช่น การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมการวางแผนการใช้จ่าย การให้ความรู้เรื่องสัญญาและการกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
รวมทั้งช่องทางการเข้าถึง เป็นต้น
มิติทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ให้ความสาคัญกับการทบทวนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไข
กฏหมายที่เป็นอุปสรรคและซ้าเติมลูกหนี้ เช่น บทกาหนดโทษของ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
หรือ กฎหมายว่าด้วยการขายฝาก เป็นต้น
- ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานกระบวนการยุติธรรมเชิงรุก โดยทางานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น
มิติทางนโยบายและการบริหารจัดการ
- ผลักดันให้เกิดกลไกเชิงสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเป็นการเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่
เป็นองค์ก รเลขานุก ารของคณะกรรมการระดับ ชาติ และเพื่อให้องค์กรนี้ไม่ติดกับ ดัก อานาจหน้าที่เ ฉพาะ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นการเฉพาะ จาเป็นต้องออกแบบให้องค์กรสามารถประสานงานข้ามกระทรวง
โดยมีก ารพัฒ นากลไกบริหารจัดการแบบเครือข่าย เช่น ตัวชี้วัดร่วม (joint kpi) เพื่อผลักดันให้เ กิดการ
ดาเนินงานในระดับปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
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