รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปญ
ั หาหนี้นอกระบบ

โดย
รองศาสตราจารย์ วั น ชั ย มี ช าติ และคณะ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสนอต่อ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มิถุนายน 2556

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
1. หลักการและเหตุผล
การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ในการดารงชีวิตอย่าง
เพียงพอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความต้องการทรัพย์สิน เครื่อง
อุปโภค บริโภค เกินกว่ารายได้ที่สามารถมีอยู่ในปัจจุบัน มีการก่อภาระหนี้สินมากขึ้น โดยคาดหมายว่าจะ
สามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเงินของสถาบัน
การเงินในระบบได้ ทาให้เกิดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงกว่ากฎหมายกาหนดและเป็นภาระหนัก การเอารัดเอาเปรียบด้วยการทาสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม การ
ทานิติกรรมอาพรางในลักษณะต่างๆ อันเนื่องจากเจ้าหนี้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่า ส่งผลให้
ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ จึงเกิดกระบวนการติดตามหนี้ด้วยความรุนแรงขัดต่อศีลธรรมอันดี เจ้าหนี้
บางรายใช้ความได้เปรียบด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องบังคับคดี
ปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงปัญหา
อาชญากรรมตามมา
รัฐบาลได้มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านการยุติธรรมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยกาหนดนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร
กิจ การบ้านเมื องที่ ดี ข้อ 8.2.2 ปรับปรุง ระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่ ได้รับความเป็น ธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อ การคุ้ม ครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรัก ษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธ รรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มี น โยบายในการแก้ ไขปั ญ หาหนี้สิ นภาค
ประชาชนดังกล่าว โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
อานวยการปฏิบัติก ารแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (ศอก.นส.) ขึ้นโดยมี ภารกิจ ในการกาหนด
แนวทาง มาตรการ และการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มี
หนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ และมอบหมายให้ก ระทรวงยุติธรรมรับ ผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
กาหนดยุท ธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2555 – 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สนับสนุนและส่งเสริมการอานวยความยุติธรรม โดยมีเป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม
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อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งในประเด็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น
กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง การบังคับใช้
กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย โดยบู รณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในสังกั ด
กระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอานวยความยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่
ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ 325 /2552 ลงวั น ที่
3 ธัน วาคม 2552 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการแก้ ไขปั ญ หาหนี้สิ นนอกระบบ ค าสั่ง กระทรวงยุติธ รรมที่
382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมทั้ งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูก หนี้ที่ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม จนกระทั่ งได้มี คาสั่ง กระทรวงยุติธรร มที่
135/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีนโยบายสาคัญเร่ง ด่วน ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญ หาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ
การดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผา่ นมา พบว่า มี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจานวนมาก
สภาพปัญหามีความรุนแรง และรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และมีแนวทางป้องกันปัญหาที่ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้ทราบรูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ ตลอดจนแนวทาง
ในการปรับ ปรุง การดาเนินการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดาเนินโครงการพัฒนา
นโยบาย การยุติธรรมและจัดรูปแบบการบริหารงานหรือองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ อันจะนาไปสู่
การกาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบในสังคมไทย
2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ
2.3 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายแก้ ไขปัญ หาหนี้น อกระบบของกระทรวง
ยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 ศึก ษารูป แบบของการก่ อ หนี้นอกระบบ และปัญ หาที่ เ กิ ดขึ้นจากหนี้นอกระบบโดยการ
ทบทวนวรรณกรรม การศึกษาคดีตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(ศนธ.ยธ.) ดาเนินการ ทั้งคดีที่ได้ดาเนินการสิ้นสุดแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการรวมทั้งแหล่งข้อมูลจาก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น
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3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (interview) เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน 14 ราย ดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์เจ้าหนี้ ลูกหนี้นอกระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และนักวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ
ลาดับ
ผู้ให้สัมภาษณ์
หน่วยงาน
1
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ (นามสมมติ) และคณะฯ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.)

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์
11 กุมภาพันธ์ 2556

2

พ.ต.ท.กาพล (สมมติ) และคณะฯ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.)

14 กุมภาพันธ์ 2556

3

นายอลงกรณ์ (นามสมมติ)

ศูนย์พิทักษ์ธรรมเพื่อประชาชน

18 กุมภาพันธ์ 2556

4

พ.ต.อ.เกียรติกมล (นามสมมติ)

20 กุมภาพันธ์ 2556

5

นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์

6

นายธีรินทร์ เต่าทองและคณะฯ
(ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ)
นายสุพจน์ อาวาส และคณะฯ
(ผู้ช่วยผู้อานวยการธนาคารออมสิน
สายงานสินเชื่อชุมชน)
คุณสมลักษณ์ ศาสตร์ประสิทธิ์ และคณะฯ
(หัวหน้าส่วนแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่าย
กิจการนโยบายภาครัฐและสังคม)
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด และคณะฯ
(รองผอ. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
นางกัลยาณี รุทระกาญจน์
(เลขาธิการ)
นายเฉลิมชัย (นามสมมติ)

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 2
กองพิทกั ษ์สิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

26 มีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

27 มีนาคม 2556

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

28 มีนาคม 2556

ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ

28 มีนาคม 2556

สานักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร สานักงานอัยการสูงสุด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

9 เมษายน 2556

7

8

9
10
11
12

13

นายวันชัย เจริญชัยมงคล
(ผู้อานวยการกองบริหารหนีส้ ินภาค
ประชาชนฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)
นายสุรพล โอภาสเสถียร
(ผู้จัดการใหญ่)

6 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2556

9 เมษายน 2556

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด 19 เมษายน 2556
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ลาดับ
ผู้ให้สัมภาษณ์
14 นางทิพย์วัลย์ ภู่พงศ์
(นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ)

หน่วยงาน
สานักตรวจสอบบัญชีกลาง
กรมสรรพากร

v

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์
30 เมษายน 2556

3.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบ” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้อง Executive Board Room ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
3.4 ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้นาแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ประกอบด้วย
3.4.1 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556
3.4.2 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2556
3.5 วิเ คราะห์ข้อ มู ล จากการศึก ษากรณีตัวอย่าง การสัม ภาษณ์ เ จ้าหนี้และลูก หนี้นอกระบบ
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
3.6 จัดการสัม มนาวิพ ากษ์ร่างรายงานวิจัยฉบับ สมบูร ณ์ ในวัน ศุก ร์ที่ 7 มิ ถุนายน 2556
ณ ห้อง Executive Board Room ชั้น 4 โรงแรมมิร าเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรัง สิต
กรุงเทพมหานคร
3.7 จัด การประชุ ม เพื่ อ รับ ฟัง ความคิ ดเห็น จากผู้บ ริห ารกระทรวงยุติ ธรรม ในวัน จัน ทร์ ที่
17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
3.8 จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะต่อสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4. ผลการศึกษา
การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ ตรงจุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดจาเป็นจะต้องเข้าใจสภาพต่างๆ ของเรื่องหนี้นอกระบบทั้งในส่วนขององค์ประกอบของการเกิดหนี้
นอกระบบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และกระบวนการที่พัฒนาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบตั้งแต่สาเหตุของการ
เกิดหนี้นอกระบบ รูปแบบในการเป็นหนี้หรือการก่อหนี้นอกระบบ ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ และ
หน่วยงานหรือผู้ที่ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วจึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกรอบในการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจึงต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ เหล่านี้และนา
แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อทาการวิเคราะห์และหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว
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ดังนั้นในการส่วนของการทาความเข้าใจกับปัญหาหนี้นอกระบบจึงจะแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น
ส่วนต่างๆ คือ
4.1 องค์ประกอบของการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ
การศึกษาทาความเข้าใจเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องทาความเข้าใจในภาพรวมก่อนว่าปัญหาหนี้
นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือมีองค์ประกอบของเรื่องอย่างไร ซึ่งเรื่องของการ
บริหารจัดการหรือการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องหนี้จะเกี่ยวข้องกับสามส่วนหลักๆ คือ
4.1.1 เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ในการศึกษาเรื่อ งหนี้จะต้องทาความเข้าใจถึง ส่วนที่ทาหน้าที่ในการให้ กู้ยืมเงินแก่
ประชาชน ซึ่งเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการเงินในระบบ และประชาชนทั่วๆ ไปที่ประกอบ
กิจการในการให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้จะมีทั้งเจ้าหนี้ทเี่ ป็นเจ้าหนี้ในระบบและเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ โดยเจ้าหนี้
ในเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ
1) สถาบันการเงิน
สถาบันการเงินได้แก่หน่วยงานที่ทาธุรกิจทางด้านการเงินซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้การกู้ยืม
เงินแก่ประชาชน สถาบันทางการเงินจะมีแบ่งออกเป็น ธนาคาร
2) เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ในการปล่อยกู้หรือให้
ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการดาเนินธุรกิจ
4.1.2 ลูกหนี้
ลูก หนี้คือ ประชาชนที่ มี ความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เ งินเพิ่อวัตถุป ระสงค์ใด
วัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ก็จะต้องการแหล่งเงินทุนที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้
4.1.3 หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนที่ทาหน้าที่ในการก าหนดกติกา ระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกัน
ให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีนโยบายที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนที่มีความจาเป็นหรือต้องการในการใช้
เงิน ต้องกาหนดกติกาไม่ให้เกิดการเอาเปรียบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมถึงจะต้องดาเนินการควบคุมเมื่อ
เกิดปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้และหน่วยงานภาครัฐ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

vii

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเรื่องหนี้และหนี้นอกระบบ

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการเกิดหนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ของผู้ที่กาหนดและรักษากติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนของสถาบันทาง
การเงินและเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และลูกหนี้ ซึ่งในส่วนของหนี้นอกระบบนั้นลูกหนี้มั กจะเป็นผู้ที่
เสียเปรียบทั้งในแง่ของความรู้ อานาจในการต่อรอง ซึ่งส่วนนี้ทาให้อาจจะต้องพิจารณากันว่าการกาหนด
กติกาต่างๆ อาจไม่สามารถกาหนดในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันได้แต่อาจกาหนดในลักษณะของ
หลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความเป็นธรรมในลักษณะของกฎหมายแรงงาน

ภาพที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปญ
ั หาหนี้นอกระบบ
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จากภาพที่ 2 สามารถสรุปผลการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบใน
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
4.2 สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ
การพิจ ารณาถึง สาเหตุของการก่ อหนี้นอกระบบของประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญส าหรับ การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนาไปประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะ
สาหรับ การแก้ ไขปัญ หาในอนาคต ซึ่งในการก่ อหนี้ของประชาชนนั้นจะมี แนวความคิดหลัก การ หรือ
ประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลายแนวความคิดด้วยกัน ซึ่งได้เรื่องของ
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เรื่องของสถาบันการเงินขนาดย่อย (micro finance) เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการ
ใช้จ่ายของตนเอง และความพอเพียง รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเงินของประชาชน
จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเราสามารถสรุปสาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบของ
ประชาชนเกิ ดจากความจ าเป็นหรื อความต้องการในการใช้เงิน และความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ซึ่งทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชน
การเกิดหนี้นอกระบบจะเกิ ดจากความต้องการเงินของประชาชนซึ่ง เป็นลูกหนี้เ ป็น
แรงผลักดันสาคัญ เมื่อประชาชนมีความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินก็จะแสวงหาแหล่งเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของต้นเอง มูลเหตุของการเกิดความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของ
ประชาชนจะแบ่งออกเป็นมูลเหตุย่อยๆ หลายประการคือ
1) สภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ ยนแปลง
จากอดีตทาให้เงินมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรแบบพึ่งตนเองของ
คนในสังคมเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขาย ความสามารถในการพึ่งตนเองของคนในสังคมลดลง ซึ่งส่วนนี้เห็น
ได้จากการที่สังคมไทยมีหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น การสูญเสียการพึ่งตนเองยิ่งทาให้มีความจาเป็นในการใช้
เงินมากขึ้นและทาให้เกิดการกู้เงินตามมาทั้งการกู้ในระบบและกู้นอกระบบ
2) ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ ปัญหาการก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ
ส่วนหนึ่งเกิดจากนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้เองที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย และทาให้เกิดการสร้างหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบตามมา ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ที่นาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบมีหลายประการคือ
 ความฟุ่ม เฟือย การก่อหนี้นอกระบบจานวนหนึ่ง เกิดจากปัญ หาความ
ฟุ่มเฟือยของลูกหนี้ที่ใช้เงินเกินความสามารถที่ตนสามารถหาได้ ลูกหนี้จะมีความต้องการในการใช้เงิน
โดยจะแสวงหาเงินจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะเงินที่ ได้มาโดยง่ายและในหลายกรณีไม่ ได้คานึงถึง ผลที่
ตามมา
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 การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหนี้ การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
วัตถุนิยม และเน้นการบริโภคนิยมก็มีสว่ นทาให้เกิดการก่อหนี้นอกระบบขึ้น ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิด
และค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม
 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สาเหตุของการกู้เงินนอกระบบส่วนใหญ่
เกิดจากการที่ผู้กู้ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินทาให้ไม่สามารถจัดระบบในการควบคุมการใช้จ่ายของ
ตนเองได้และเมื่อมีความจาเป็นเกิดขึ้นจึงต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
 ขาดความรู้ ปัญหาที่ นาไปสู่ก ารกู้ เงินกู้ นอกระบบส่วนหนึ่ง เกิดจากการที่
ลูกหนี้ขาดความรู้ในเรื่องต่างๆ ทาให้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การขาดความรู้ของลูกหนี้จะมีหลาย
ส่วนทั้งความรู้ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบ
 การไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ
จานวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ตระหนัก
ถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเห็นถึงประโยชน์ระยะสั้นคือการได้เงินมาเพื่อ
จับจ่ายใช้สอยมากกว่าผลเสียในระยะยาวที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เห็น
3) การประกอบอาชีพ
การกู้หนี้นอกระบบเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นภาวะการเกิดหนี้นอกระบบ
จากความจาเป็นหรือความต้องการเงินเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้ขาดเงินทุนที่จะนาไปใช้ใน
การทามาหากินจึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ การกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจแบ่งเป็นสาเหตุย่อยๆ ได้
ดังนี้
 ไปทางานต่ า งประเทศ เป็น การกู้ เ งิ นเพื่อ นาไปใช้ เ ป็ นค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินการเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหรือเดินเรื่องเพื่อให้ได้ไป
ทางานในประเทศต่างๆ ลูกหนี้ก็มักจะกู้เงินจากนายทุนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยนายหน้าที่จัดหางานให้
มักจะให้กู้เงินจากนายทุน ลูกหนี้ในส่วนนี้มักจะเป็นลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้เงิน เช่น ที่ดิน
ของตนเองหรือของญาติพี่น้อง
 การลงทุนเพื่อแสวงหากาไร การกู้หนี้นอกระบบเพื่อนาไปใช้ ในการลงทุน
หรือหากาไรจากการลงทุน มักเป็นการกู้เงินเพื่อนามาใช้ในการลงทุนในกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งโดย
มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน หนี้ประเภทนี้เกิดจากความโลภ หรือต้องการเงินโดยเห็นว่าผลตอบแทน
จากการลงทุนสูง
 ทากิจการ เป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ หรือทาการค้า การ
เป็นหนี้ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในหลายแบบเช่น
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o การกู้เงินมาเพื่อทาการเกษตร เป็นการกู้เงินกู้นอกระบบมาเพื่อใช้ใน
การทาการเกษตร การซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจาเป็นในการทาการเกษตรอื่นๆ
o ค้าขาย ลูก หนี้เ งินกู้ นอกระบบส่วนใหญ่มั กจะได้แก่ พ่อค้าที่ มีความ
จาเป็นหรือมี ความต้อ งการใช้เงินหมุนเพื่อมาท าการค้าซึ่งจะยอมผ่อนดอกเบี้ยรายวัน การขาดแหล่ง
เงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ
o ทากิจการส่วนตัว ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนนี้เกิดจากความต้องการ
เงินทุนเพื่อนามาใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้าน
ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
4) นโยบายของรัฐที่เน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการกระตุ้นการบริโภคหรือนโยบายในกลุ่มนโยบายประชา
นิยมเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นและในบางกรณีมีการกู้เงินดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของนโยบาย
5) เหตุฉุกเฉิน
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากความจาเป็นเร่งด่วนและเหตุ
ฉุกเฉินของลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เหตุฉุกเฉินเหล่านี้เช่น
 การเจ็บ ป่ วยของตัวลูกหนี้และคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องทาให้มี
ความจาเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ ลงโดยมี
ระบบสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้
อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่การดาเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม
 เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งจะเกิดจากเหตุเร่งด่วน
หรือเหตุฉุกเฉินและมีความจาเป็นต้องใช้เงิน เช่น ใช้เป็นค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหา เช่น
น้าท่วม ทาให้มีความจาเป็นต้องใช้เงิน
4.2.2 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สาเหตุที่ลูกหนี้ต้องเป็นหนี้นอกระบบมักจะมาจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้
ซึ่งเมื่อไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบก็จาเป็นจะต้องกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจัยที่ลูกหนี้
ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบมักจะได้แก่
1) การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้
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การที่ ลูกหนี้จาต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ นอกระบบเพราะขาดคุณสมบัติในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้จะมาจากสาเหตุต่างๆ
คือ (อรรถพล อรรถวรเดช, 2554)
 ขาดเอกสารสาคัญในการขอกู้ การที่ลูกหนี้จะเข้าไปกู้หนี้เงินกู้จากเจ้าหนี้นอก
ระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดเอกสารสาคัญที่ใช้ในการกู้เงินทาให้ไม่สามารถกู้เงินจากในระบบได้
ขณะที่การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะไม่ต้องใช้เอกสารมากเช่นการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบ
เอกสารที่ผู้กู้ไม่มี
 การขาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้าประกั น การกู้เงินกู้จ ากแหล่งเงินกู้ในระบบ
จะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน ซึ่งลูกหนี้ที่กู้เงินกู้นอกระบบมักจะไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินที่จะ
นามาค้าประกันได้จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินหรือเงินกู้ในระบบได้
 ขาดเหตุผลในการกู้เงิน หรือเหตุผลในการกูไ้ ม่เข้าเกณฑ์การให้กู้ของแหล่งเงินทุน
ในระบบ
 ลูกหนี้มีประวัติการชาระหนี้ไม่ดี ทาให้ไม่สามารถกู้เงินได้

2) การขาดความรู้
การขาดความรู้ของลูกหนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบได้ การขาดความรู้ของลูกหนี้จะทาให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแหล่งเงินกู้
นอกระบบมักจะขาดความรู้ในเรื่องสาคัญดังนี้
 ลูกหนี้ไม่รู้แหล่งเงินทุน ลูกหนี้ไม่ทราบว่ามีแหล่งเงินทุนใดบ้านที่ตนเองสามารถ
กู้ยืมเงินเพื่อนามาดาเนินการตามที่ต้องการ
 การขาดความรู้ถึงแนวทางการดาเนินการของสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ใน
ระบบ
3) กระบวนการในการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยาก
การที่ประชาชนส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่กระบวนการในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบทั้งสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมี
กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการมาก มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาจะต้องใช้เวลานาน ซึ่งลูกหนี้มักจะกลัวและรู้ สึก
ไม่สะดวกและขาดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้ที่จะขอกู้ถึงการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
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ในขณะที่ การกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า อีกทั้งยังมี
ความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่าและได้เงินเร็วกว่าการกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบทาให้ลูกหนี้บางส่วนเลือก
ความสะดวกสบายโดยกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบทั้งๆ ที่อาจจะสามารถกู้เงินจากในระบบได้
4) กู้เต็มวงเงินที่แหล่งเงินทุนในระบบกาหนดไว้แล้ว
การที่ลูกหนี้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุ นเงินกู้ในระบบได้นั้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้คนนั้นๆ มีหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ เต็มวงเงินที่จะสามารถกู้ได้แล้วจึง
ต้องพึ่งพาระบบเงินกู้นอกระบบแม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือจะต้องเสียเปรียบในด้านอื่นๆ ก็ตาม
จากมูลเหตุทั้งสองประการร่วมกันทาให้ลกู หนี้ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบนี้ สาเหตุทั้งสอง
ประการนี้จะประกอบกันทาให้คนต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ กล่าวคือจะต้องมีทั้งสองสาเหตุบุคคลจึง
เข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวจะไม่นาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบ
และเมื่อมีการกู้เงินกู้นอกระบบจะมีรูปแบบในการกู้เงินแตกต่างกันออกไป
4.3 รูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบ
การเป็นหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งรูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบได้เป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ ตามลักษณะของให้กู้
4.3.1 การใช้รูปแบบการกู้เงิน
การให้เงินกู้นอกระบบโดยการใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการที่เจ้าหนี้ปล่ อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้
โดยมีการทาสัญญาเงินกู้เป็นหลัก การให้กู้เงินในลักษณะนี้จะมีรายละเอียดและพฤติกรรมที่แตกต่างจาก
การกู้เงินตามปกติ ดังรายละเอียดดังนี้
1) จานวนเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่าเงินที่ได้กู้ไปจริง ในการทาสัญญาเงินกู้จากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบในวิธีนี้ เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจานวนเงินที่กู้ยืมในสัญญาสูง
กว่าจานวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือ ได้รับจริง (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม,
2554: 8-9)
2) การกาหนดจานวนเงินกู้ในสัญญาไว้สูงกว่าจานวนที่ลูกหนี้ได้รับจริง นี้ เจ้าหนี้อาจ
อ้างว่ากาหนดจานวนเงินเผื่อไว้หากลูกหนี้ไม่ยอมชาระหนี้แล้วจาเป็นจะต้องฟ้องร้องจะได้เป็นหลักฐาน
หรือบางรายใช้การท าสัญญาโดยคานวณดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อนแล้วให้ระบุจานวนเงินกู้ ในสัญ ญาเงินกู้
โดยรวมเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยเป็นจานวนเงินกู้ หรือบางรายกาหนดจานวนเงินโดยรวมค่าใช้จ่ายหากต้อง
มีการฟ้องร้องกันไว้ในจานวนเงินกู้ด้วยโดยอ้างว่าหากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งรวมไว้ใน
สัญญา
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3) การลงนามในกระดาษเปล่าของลูกหนี้ รูปแบบนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงนามไว้ใน
กระดาษเปล่าหรือสัญญาเปล่าที่ยังไม่มี ก ารเขียนรายละเอียดใดๆ ไว้ ลูก หนี้จ ะไม่ท ราบว่าในสัญ ญามี
รายละเอียดอย่างไร ในบางกรณีลูกหนี้ไม่ทราบว่าตนเองกู้เงินจากเจ้าหนี้มาจานวนเท่าไร เพราะไม่เคยเห็น
สัญญาเงินกู้
4) การแก้ไขตัวเลขในสัญญาเงินกู้ รูปแบบการกู้เงินรูปแบบนี้เจ้าหนี้จะทาสัญญาเงินกู้
กับลูกหนี้โดยระบุจานวนเงินกู้ไว้ในสัญญาและเมื่อลูกหนี้ลงนามในสัญญาแล้วและมีการผ่อนชาระตามที่
ตกลงกัน เมื่อครบกาหนดหรือภายหลังเจ้าหนี้ไปทาการแก้ไขตัวเลขเงินกู้ในสัญญา เช่นลูกหนี้กู้เงินจาก
เจ้าหนี้เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท เจ้าหนี้แก้ไขสัญญาโดยเพิ่มจานวนเงินกู้เป็น 150,000 บาท เป็นต้น
5) เจ้าหนี้หักดอกเบี้ยล่วงหน้า รูปแบบการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้หัก
เงินดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า วิธีนี้จะทาให้ลูกหนี้ได้รับเงินกู้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
6) การทาสัญญาเงินกู้ย้อนหลังและฟ้องบังคับคดีโดยให้ลูกหนี้ทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความซึ่งสามารถบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องทาการฟ้องร้องอีก วิธีนี้เจ้าหนี้จะอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายหรืออาศัยกฎหมายเป็นประโยชน์ในการดาเนินการ วิธีนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดยอาจ
ให้เงินจานวนหนึ่งในวันทาสัญญาเงินกู้และการลงวันที่ในสัญญาเงินกู้จะเป็นการลงวันที่ย้อนหลัง และระบุวัน
ครบกาหนดชาระเงินไว้ แล้วเจ้าหนี้จะนาไปฟ้องศาลโดยอ้างว่าลูกหนี้ผิดนัดในการชาระเงิน แล้วเจ้าหนี้จะ
นัดลูกหนี้เพื่อไปศาลเพื่อทาสัญญาประนอมยอมความที่ศาล โดยเจ้าหนี้และทนายฝ่ายเจ้าหนี้จะจัดเตรียม
เอกสารทุกอย่างไว้ และขอให้ศาลออกนั่งบัลลังก์เพื่อให้ศาลพิพากษา ซึ่งศาลจะพิพากษาตามที่เจ้าหนี้กับ
ลูกหนี้ตกลงกัน ในกรณีเช่นนี้วงเงินกู้จะบังคับเต็มวงเงินตามสัญญา และเมื่อศาลพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้จึงจะ
ให้เงินกู้ส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้ (บางกรณีเจ้าหนี้จะให้เงินกู้ทั้งจานวนแก่ลูกหนี้หลังทาสัญญาประนอมยอม
ความแล้วเท่านั้น) ดังนั้น เมื่อมีปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ได้เจ้าหนี้จะสามารถบังคับคดีได้ทันที
โดยไม่ต้องฟ้องร้องอีก กรณีนี้เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ การบังคับคดีในกรณีเช่นนี้เจ้า
พนักงานบังคับคดีจะเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ในการบังคับคดีหรือยึดทรัพย์สินจากลูกหนี้
อย่างไรก็ดี การใช้รูปแบบสัญญาการกู้เงินของเจ้าหนี้เ งินกู้นอกระบบนี้ เจ้าหนี้รายหนึ่ง ๆ
มักจะไม่ได้ใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งเพียงแบบเดียวแต่มักจะใช้หลายรูปแบบผสมกันเช่น ทั้งมีการเรียกดอกเบี้ย
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ทั้งใช้วิธีการให้ลงนามในกระดาษเปล่า ทั้งการระบุยอดเงินกู้ในสัญญาสูงกว่า
จ านวนเงิ น กู้ จ ริ ง เป็ น ต้ น กรณี นี้ เ ห็ น ได้ จ ากรู ป แบบการให้ เ งิ น กู้ ข องเจ้ า หนี้ ใ นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
4.3.2 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง
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การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการทานิติกรรมอาพราง หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายแบบหนึ่งใน
การดาเนินการของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งการไม่ใช้สัญญาการกู้เงินที่พบบ่อยนั้นเจ้าหนี้มักจะหลีกเลี่ยง
การทาสัญญากู้เงินเนื่องจากการกู้เงินจะไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดซึ่งมี
อัตราเพียงร้อยละ 15 ต่อปี เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบอื่นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงซึ่งรูปแบบที่เรา
มักจะพบในการใช้อาพรางการกู้เงินได้แก่
1) การซื้อสินค้า รูปแบบการซื้อสินค้านี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทาสัญญาซื้อสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เช่น ทองคา การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
2) การขายฝาก รูปแบบการขายฝาก ลูกหนี้จะต้องนาทรัพย์สนิ (ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะได้แก่
ที่ดินทากิน บ้านพักอาศัย) ไปทาสัญญาขายฝาก ทั้งที่จริงๆ แล้วเป็นการกู้เงินแต่ใช้รูปแบบการขายฝาก
ทรัพย์สินแทนการทาสัญญาเงินกู้ หรือการกู้เงินโดยให้มีทรัพย์สนิ ค้าประกัน ทั้งนี้เพราะหากใช้ทรัพย์สินค้า
ประกันเมื่อลูกหนี้ไม่ชาระเงินกู้ตามสัญญาจะต้องมีการฟ้องร้องจึงจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
บังคับคดีเพื่อขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาและเจ้าหนี้อาจไม่ได้ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ก็ได้หากมีผู้อนื่ เข้ามาประมูลเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าหนี้
เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบของการขายฝากแทน (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม, 2554) ซึ่งการขายฝากมักจะกาหนดระยะเวลาไม่นานโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้ องมีภาระ
ดอกเบี้ยมากนักและจะขยายเวลาให้เมื่อครบกาหนดแล้วลูกหนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาชาระหนี้ได้ตาม
กาหนดลูกหนี้มักจะยินยอมและเมื่อ ครบก าหนดระยะเวลาการขายฝากเจ้าหนี้ก็ ไม่ขยายเวลาให้ทาให้
ทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหลังจากครบกาหนดเวลา ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีอีก
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5. สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ปัญ หาหนี้นอกระบบของไทย สามารถสรุป สถานการณ์ปัญหาใน
ปัจจุบันได้ดังนี้
5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการ
เร่งให้เ กิดปัญหา “หนี้นอกระบบ” กล่าวคือ ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ประชาชนจาเป็นในการใช้จ่ายเงินอย่างเร่งด่วน เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จึงต้องเข้าสู่
วงจรของหนี้นอกระบบ นอกจากนั้นสภาพสังคมที่เป็นปัจเจกบุคคลทาให้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกทอดทิ้ง
จากสังคมส่วนรวม ปัญหาหนี้นอกระบบถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากความยินยอมระหว่าง
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ทาให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเพียงลาพัง
ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยโดยอาศัยความพอเพียงมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตและการ
สร้างสังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสาคัญในการแก้ไขปัญหา
5.2 ลูกหนี้
สาเหตุของการเป็นหนี้ของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจาก ปัจจัย 2 ประการคือ ประการแรกลักษณะ
นิสัยส่วนตัวของลูก หนี้ ได้แก่ ความฟุ่ ม เฟือย การเน้นการบริโ ภคนิยมของลูก หนี้ ลูก หนี้ขาดกา รวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน ขาดความรู้ และการไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ อีกประการหนึ่ง
มาจากปัญหาจากการประกอบอาชีพ และเมื่อลูกหนี้ที่เข้าสู่การกู้หนี้นอกระบบลูกหนี้จะได้รับผลกระทบ
จากปัญหาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้หลอกลวงให้ทาสัญญาที่เสียเปรียบนาไปสู่การฟ้องร้องคดีต่อ
ลูกหนี้ การที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้จากการทาสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการคุกคามจากการ
ติดตามทวงหนี้หลากหลายรูปแบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้เหล่านี้ทาให้ลูกหนี้บางรายตัดสินใจการฆ่าตัว
ตายเพื่อหนีหนี้ ลูกหนี้หันเข้าสู่เส้นทางประกอบอาชีพทุจริตเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ และการร่วมกันของลูกหนี้
เพื่อฆ่าเจ้าหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบเป็นปัญหาทางสังคมในที่สุด
ดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถดารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง และมีความรู้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาหนี้นอกระบบ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการแก้ไข
ปัญหาการเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบของประชาชน
5.3 เจ้าหนี้
เจ้าหนี้อาศัยความมีอิทธิพล ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
ด้วยวิธีการต่างๆ ทาให้ลูกหนี้ต้องอยู่ในภาวะจายอมและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดยเจ้าหนี้
จะอาศัยช่องทางด้านกฎหมายเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ในการทาสัญญากู้ยืมเงิน ด้วยการทาสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม การทานิติกรรมอาพรางการกู้ยืมเงิน โดยมีการเรียกผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินต้น สินทรัพย์อย่าง
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อื่น และดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าความเป็นจริงและเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องจา
ยอมรับภาระชาระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องบังคับ
คดีกับลูกหนี้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ จนลูกหนี้ต้องถูกยึดทรัพย์สิน
ดังนั้น การจัดการปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการควบคุม
พฤติกรรมเจ้าหนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
5.4 กฎหมาย
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาหนี้ น อกระบบในประเทศไทยนั้ น ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของความล้าหลังของตัวบทกฎหมาย อัตราโทษที่ไม่เป็นที่เกรงกลัวของผู้กระทา
ความผิด และในด้านของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เป็นต้น
ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นโอกาสสาคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ
5.5 นโยบายรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ชัดเจน และเป็น
ระบบ นอกจากนั้นหน่วยงานที่นานโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติยัง มีหลายหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานจะมองปัญหาแบบแยกส่วนตามภารกิจของหน่วยงานของตน ขาดการประสานงาน และมี
การทางานที่ซ้าซ้อนจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และนโยบายที่เน้นกระตุ้นการบริโภคของ
ประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหนี้ภาคประชาชนและนาไปสู่ก่อหนี้นอกระบบ
ดัง นั้นในการแก้ ไขปัญ หาหนี้นอกระบบ ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายเป็นเจ้าภาพในการแก้ ไ ข
ปัญหานี้โดยเฉพาะ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เน้นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิง
บูรณาการ อาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีในการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนั้นควรมีการ
ทบทวนและศึกษาพัฒนานโยบายของรัฐบาลอย่างรอบครอบก่อนการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้
นโยบายต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จ ริง และเป็นการลดผลกระทบด้านลบของนโยบายต่อ
ประชาชนได้
5.6 กระบวนการยุติธรรม มีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ
ตามหลักนิติธรรม ปัญหาลูกหนี้ที่มสี ถานภาพเป็น “ลูกหนี้นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม การ
นากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุดต่อลูกหนี้
ปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องดาเนินการทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ แก่
ประชาชนซึ่งรัฐต้องเร่งดาเนินการ
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6. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้นทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีความจาเป็นที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไข
ให้หมดไปซึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่สามารถแยกมาแก้ไขปัญหาแต่เพียงเฉพาะเรื่องหนี้นอก
ระบบเพียงเรือ่ งเดียวไม่ได้ทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาหนี้สินของประชาชนในภาพรวม
การแก้ไขปัญหาเพียงเรื่องหนี้นอกระบบเพียงเรื่องเดียวจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องกระทาในลักษณณะของการแก้ไขปัญหาทั้งระบบไม่สามารถแยกพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องหนี้นอกระบบได้ ซึ่งจากการศึกษาถึงกรณีตัวอย่างของต่างประเทศ การศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบ
ในสังคมไทยทั้งในด้านสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ รูปแบบการเป็นหนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเป็น
หนี้นอกระบบ และแนวทางข้อ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัย
สามารถนาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย
มีรายละเอียดดังนี้
6.1 หลักการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาการแก้ ไขปัญ หาหนี้ นอกระบบมี ห ลัก การส าคัญ ในการ
พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหนี้นอกระบบของ
ไทย การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ(ทั้งจากเอกสารและการศึกษาดู
งาน) การวิเคราะห์กรณีศึกษาของไทย คณะผู้วิจัยได้วางหลักการสาหรับเป็นฐานในการสร้างข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย
1) ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นปัญหาสังคมเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคคล
จานวนมากและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหา
ด้านการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่ตามมาจากการเป็นหนี้ของประชาชนดัง
กรณีศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา
2) การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนมีส าเหตุแ ตกต่างกัน ดังนั้นการแก้ไ ขปัญหา
จะต้องทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ที่สาเหตุของ
ปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการแก้อาการ หรือบรรเทาอาการของปัญหาลงหรือการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว
3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะของ
ตนเอง และมีความแตกต่างหลากหลาย โดยการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี่จะไม่สามารถทาในลักษณะของ
การสร้างรูปแบบที่เป็นรูปแบบสาเร็จรูปในการแก้ไขปัญหาและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ หรือให้ทุ ก
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หน่วยงานดาเนินการในลักษณะของมาตรการเดียวกันในลักษณะการมีพิม พ์เขียวสาหรับ ทุกที่ห รือทุ ก
องค์การแบบการมี ตัวแบบสาเร็จรูป ทั้ งนี้เ พราะปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละคนเป็นปัญหาเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่หรือแต่ละบุคคลที่เกีย่ วข้องการแก้ไขปัญหาจึงต้องมีความหลากหลาย
และเป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้ได้
4) การแก้ไขปัญหาต้องกระทาในลักษณะขององค์รวมมากกว่ า การแก้ไขปัญหาตาม
อาการหรือการพิจารณาแก้ไขปัญหาในแบบแยกส่วนที่ต่างคนต่างทา ซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้
จะเป็นการบรรเทาอาการมากกว่าการมุ่งแก้ที่สาเหตุของปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหากมองเฉพาะเรื่องหรือแยกพิจารณาจะทาให้เห็นภาพ
ของปัญหาเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่อยู่ในส่วนของปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน (ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ภายใต้ปัญหาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง) การมุ่งจะแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแยกพิจารณาเพียงเรื่องเดียวโดดๆ ได้ การกาหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
จึงต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะร้อยเรียงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจร่วมกันใน
ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ( inter-organization relations) เพื่อให้เกิดผลที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้ทั้งระบบทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาในเชิง
ระบบที่มีลักษณะสลับซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของ
การเป็นผลของปัญหาด้านอื่นๆ ทาให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบและในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็น
สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ในลักษณะของการแก้ตามอาการของปัญหาหรือแก้ทีละเรื่องในแบบการจับคู่ได้หรือเป็นการแก้ไขปัญหา
เป็นจุดๆ ไปได้
5) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องมีการจัดทาในลักษณะของวาระแห่งชาติ ทั้งนี้
เพราะปัญหาหนี้นอกระบบมี่ความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะทาหน้าที่ต่างๆ ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้นขณะที่เรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับ
หลายองค์การตั้งแต่ต้นทางคือก่อนการกู้เงินจะเกิดขึ้นจนถึงปลายทางคือมีการใช้ความรุนแรง ฟ้องร้อง
ดาเนินคดีกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องจานวนมาก การ
จะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะต้องดาเนินการร่วมกันไม่สามารถปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ต่างคนต่างทาได้ การใช้องค์การหนึ่งองค์การใดเข้าไปแก้ ไขปัญหาเพียงหน่วยงานเดียวจะไม่
เพียงพอที่จ ะแก้ไขปัญหาได้ทั้ งนี้เ พราะอานาจหน้าที่ขององค์ก ารไม่เพียงพอที่ จะแก้ ไขปัญ หากล่าวคือ
ปัญหาใหญ่เกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การ ปัญหาในเรื่องนี้จึงมีลกั ษณะเป็นปัญหาทีต่ ้องการ
การทางานร่วมกันขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทางานร่วมกันขององค์การตั้งแต่ต้น
ทางของการเกิดหนี้นอกระบบจนถึงปลายทางของเรื่องดังกล่าว การแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้จะไม่สามารถ
ทาได้หากไม่มีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและทุกฝ่ายเห็นถึงความสาคัญและความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา ดังจะเห็นได้จากการดาเนินการในการ
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แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศญี่ปุ่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเห็นตรงกันในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และรัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นและ
การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวในทิศทางเดียวกันการแก้ไขปัญหาจึงสามารถทาได้สาเร็จหรือเกิดผลตามที่
ต้องการ
หลักการทั้งห้าประการข้างต้นจะเป็นฐานคิดในการสร้างแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาที่มีความครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาในระยะยาว และการป้องกันปัญหา
6.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเป็นการกาหนดมาตรการทีม่ ุ่งลดปัญหาและความรุนแรง
ของปัญหาลงเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนซึ่งมาตรการหรือกลยุทธ์สาหรับระยะสั้นที่
จะใช้ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย
1) การเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่า ง
จริงจัง โดยเฉพาะการเร่งรัดการดาเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีการทวงหนี้โดยใช้วิธีการรุนแรงใน
ลักษณะของแก้งหมวกกันน๊อค ที่มีการกระทาความผิดทางอาญา โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยสังคมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการทวงหนี้โดยวิธีการปกติที่พึงใช้กัน หากมีการจับกุม
และดาเนินคดีอย่างจริงจัง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ในลักษณะของแก้งหมวกกันน๊อคก็จะ
ลดความรุนแรงลง (การดาเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนที่สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และกระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ในส่วนดังกล่าว)
2) การให้ ความรู้ กับประชาชนในเรื่อ งที่เกี่ ย วกับหนี้นอกระบบ โดยการให้ความรู้แ ก่
ประชาชนจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ การให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงโทษภัยของการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งความรู้ที่มีความจาเป็นสาหรับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจะประกอบด้วย
 ความรู้ในเรื่องกระบวนการในการกู้เงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตั้งแต่การ
ทาสัญญาเงินกู้จ นถึงการชาระคืนเงินกู้ การฟ้องร้องรวมถึง การบังคับคดี เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากเจ้าหนี้ได้ เช่น กฎหมายในการทาสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่ต้องระวังในการกู้เงินจากเจ้าหนี้เ งินกู้
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนเงินกู้ต่างๆ รวมถึงวิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้ที่ฉ้อฉลมักมีการ
นามาใช้เพื่อเอาเปรียบลูกหนี้ อาทิเช่น การทานิติกรรมอาพรางรูปแบบต่างๆ ที่มักมีการดาเนินการเพื่อ
ปกปิดการกู้เงิน การจานอง การขายฝาก ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ที่ค้า
ประกัน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการที่เจ้าหนี้บาง
รายจะสามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากความไม่รู้หรือความเดือดร้อนของลูกหนี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องให้
ความรู้แก่ประชาชนในด้านของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินการ
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หากมีการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ และเมื่อมีการฟ้องร้องดาเนินคดี การประนีประนอมยอมความ
รวมถึงการบังคับคดีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว การให้ความรู้ในส่ วนนี้ยัง
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ประชาชนจะสามารถของความช่วยเหลือได้
หากได้รับความไม่เป็นธรรมในการทวงหนี้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประชาชนจะสามารถร้องทุกข์หรือขอ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือการเป็นหนี้
 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือพิษภัยของหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคลไป
ก่อหนี้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพราะเห็นว่าจะได้รับเงินกู้ได้โดยง่ายและมักจะคิดว่าไม่เป็นไร หรือมัก
เกิดจากความคิดที่อยากได้เงินจากเจ้าหนี้กจ็ ะยอมทาตามทุกอย่าง และคิดว่าตนเองไม่ต้องการจะโกง และ
คิดว่าหากชาระตามที่ได้รับเงินมาแล้ว จะไม่มีปัญหา เพราะได้ชาระหนี้ตามที่กู้มาจริงแล้ว การยอมลงชื่อ
ในกระดาษเปล่า หรือใส่จานวนตัวเลขเกินกว่าที่กู้จริงไม่เป็นไร เพราะอย่างไรก็ใช้คืน การให้ความรู้เรื่องนี้
จะช่วยให้ป ระชาชนมี ความระมั ดระวัง หรือตระหนักในปัญ หาที่เ กิ ดจากหนี้นอกระบบ โดยไม่ มองถึง
ผลประโยชน์ระยะสั้นที่ต้องการจะได้เงิน โดยมองข้ามผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าในระยะยาว
 การให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจปัญหาในเรื่องหนี้นอก
ระบบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้ เช่น การใช้การ
ประนีประนอมยอมความมาเป็นกลไกในการกู้เงินตั้งแต่ก่อนให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ (โดยให้ลูกหนี้ไปทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ศาลก่อนจึงจะให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ ดังกรณีตัวอย่างต่างๆ ในบทที่3)
 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นที่เหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มีเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งนี้เพราะ
ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบบางส่วนมีหลักทรัพย์ค้าประกันที่สามารถนามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินได้แต่กลับไปกูเ้ งินจากเจ้าหนี้เงินกูน้ อกระบบหากผูก้ ู้มคี วามรู้ในเรื่องของแหล่งเงินทุนก็
จะช่วยให้ไม่ เ ข้าสู่วงจรการกู้ เ งินจากแหล่ง เงินกู้ นอกระบบ นอกจากนี้ก ารให้ความรู้ในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มี
ประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอันจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบได้
ความรู้ทั้งในเรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้ที่ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นและหากจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงได้เข้าใจถึงพิษภัยของการกู้หนี้นอก
ระบบ ความรู้ส่ วนนี้จ ะช่วยในการลดปัญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้น ซึ่ง การถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ควรท าอย่าง
ต่อเนื่องไม่ใช่ทาในลักษณะไฟไหม้ฟางหรือโหมทาเป็นช่วงๆ เท่านั้น
3) การจัดให้มีการเก็บข้อมูลลูกหนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานสาหรับการอ้างอิงและใช้ใน
การวางมาตรการในการช่วยเหลือที่ตรงจุดหรือตรงกับความต้องการของลูกหนี้ ในส่วนนี้ควรมีการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้หรือคัดแยกลูกหนี้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของลูกหนี้แต่ละแบบ เช่นลูกหนี้ที่มีความจาเป็นในการ
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ใช้เงิน ลูกหนี้ที่เกิ ดจากความฟุ่ มเฟื อยและนิสัยส่วนตัว ซึ่ง ทั้งสองกลุ่มจะต้องใช้มาตรการในการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวมสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4) การจัดให้มีแหล่งเงินทุนสาหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาทั้งระบบมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน
ไม่สามารถทาให้ปัญหาหมดไปได้ ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีเงินกู้มากกว่าจานวนที่รัฐจะช่วย
ดังนั้นเมื่อการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกส่วน ไม่นานลูกหนี้เหล่านี้ก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้นอกระบบอีก
การช่วยเหลือจึงต้องจัดการกับปัญหาหนี้สนิ ทั้งหมดของลูกหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ซึ่งส่วนนี้อาจ
เริ่มจากการเจรจาปรับ สภาพหนี้ของลูก หนี้ และรวมหนี้สินทั้ ง หมดของลูก หนี้ไว้เ ป็นรายเดียวโดยรัฐ
จ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้และทาสัญญาให้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ของรัฐเพียงรายเดียวไม่ต้องมีหนี้ซ้าซ้อนหรือเจ้าหนี้
หลายราย และให้มีระยะเวลาการผ่อนชาระที่ยาวพอสมควรเพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชาระได้จริง ทั้งนี้
การดาเนินการในเรื่องนี้ในเบื้องต้นอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รับผิดชอบดาเนินการไป
พลางก่อน
5) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ให้ทุกฝ่ายมองว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียงเป็น
เรื่องของคนสองคนหรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้างทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความสงบเรียบร้อย อีกทั้ง ปัญหานี้ยังเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สังคมไม่
ควรเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้อาจทาผ่านสื่อการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
(เช่นเดียวกับสื่อของรัฐอื่นๆ เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น) เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นความสาคัญมากกว่าการ
ดาเนินการในลักษณะไฟไหม้ฟาง การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้รวมถึงการปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เน้นลูกหนี้เป็นตัวตั้ง ในการแก้ไขปัญหามากกว่าการมอง
ปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาโดยมององค์การและภารกิ จหรืออานาจหน้าที่ขององค์การเป็นตัวตั้ง ทั้ง นี้
เพราะหากแก้ไขปัญหาโดยมองจากองค์การจะทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากเนื่องจากปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นปัญหาที่ต้องการการทางานข้ามองค์การหรือมีขอบเขตของปัญหามากกว่าขอบเขตอานาจของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการทางานร่วมกันของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจาเป็น
6) รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน
เพื่อแก้ ไขปัญ หาในระยะแรกรั ฐควรมี ห น่วยงานในระดับ พื้น ที่ เ พื่อรับ ข้อร้องเรี ยนหรือร้อ งทุ ก ข์จ าก
ประชาชนในเรื่องปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ การ
ร้องเรียนนี้อาจทาผ่านศูนย์ดารงธรรม สานักงานยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วยงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วนามาดาเนินการแก้ไขปัญหา
7) การเน้นการควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎหมายในการบังคับคดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ในกรณีของการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้เกินสมควร
เช่นกรณีก ารอายัดเงินเดือนของพนัก งานรัฐวิสาหกิจ จนเหลือเงินเดือนศูนย์บ าท อันท าให้ไม่ส ามารถ
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ดารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งที่กฎหมายระบุให้การอายัดเงินเดือนต้องให้พนักงานมีเงินเหลือสาหรับการใช้จ่าย
(เดือนละ 10,000 บาท )
8) รัฐควรจัดให้มีการจัดระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มีความเหมาะสม
ซึ่งอาจดาเนินการโดย
8.1) การส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
กับตนเอง
8.2) การให้ผู้ปล่อยกู้มีหน้าที่ต้องชี้แจงเงื่อนไขการกู้เงินต่างๆ แก่ผู้กู้ ทั้งเรื่องของอั ตรา
ดอกเบี้ย การชาระคืนเงินกู้
8.3) รัฐมีมาตรการกากับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ชาระคืนของลูกหนี้เพื่อไม่ให้หนี้ในระบบเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
8.4) การที่ หน่วยงานของรัฐหรือกองทุ นชุมชนต่างๆ ที่ ให้กู้ เงินต้องตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของผู้กู้ด้วยว่ามีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
8.5) การปรับระบบการบริหารกองทุนที่เป็นของรัฐให้เน้นการสร้างวินัยทางการเงินและ
การออมแก่ประชาชนด้วยไม่ใช่สามารถกู้โดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้การกู้เงินจากกองทุนเป็นเครื่องมือในการ
ปรับพฤติกรรมของลูกหนี้ด้วยก็ได้
8.6) การสนับสนุนให้มี แหล่งเงินทุนรายย่อย (micro credit)
6.3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นมาตรการที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งกับอีก
ส่วนหนึ่งจะเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันปัญหารวมถึงอาจมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาซึ่งมาตรการต่างๆ ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวประกอบด้วย
1) การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
โดยเฉพาะพระราชบัญ ญั ติห้ ามเรีย กดอกเบี้ ย เกิ น อัต รา พ.ศ. 2475 ซึ่ ง ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม
ดังนี้
1.1) แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดย
 กาหนดให้ลูกหนี้เ ป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เ องได้ (ปัจจุบันลูกหนี้ไม่ส ามารถฟ้องเองได้
เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)
 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้
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 ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจาคุกและปรับแก่เจ้าหนี้ และกาหนดพฤติการณ์
ที่เป็นเหตุฉกรรจ์สาหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมี
การใช้ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้
 มีการกาหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงมาใช้
ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้
 เพิ่มอานาจให้อัยการสามารถยื่นคาร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่ลูกหนี้
โดยที่ลูกหนี้ไม่จาเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
1.2) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย
 แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ส่งเสริมการใช้ม าตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูก หนี้ เช่น การเพิ่ม โทษ
เจ้าหนี้ ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่กาหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน
5 ปี
 กรณีเ จ้าหน้า ที่ ที่ ก ระท าความผิดหรือ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกั บ หนี้นอกระบบ ควร
กาหนดให้มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
กระทาความผิด
 มีก ารทบทวนเพื่อปรับ ลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มี ก ารบัง คับ คดีแก่
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
2) การจัดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่เฉพาะ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต่างคนต่างทาและมักขาดการ
ประสานเชื่อมโยงหรือมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทั้งระบบหรือแก้ไขปัญหาในองค์รวมได้ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ในลักษณะลดอาการหรือความ
รุนแรงของปัญหาแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถดาเนินการได้อย่าง
ถาวรและยั่งยืนจึงควรมีหน่วยงานเข้ามาทาหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ไม่ใช่ให้หน่วยงานแต่ล ะ
หน่วยทางานในลักษณะของงานฝากซึ่งแต่ละหน่วยที่เกีย่ วข้องจะไม่รสู้ กึ ว่าเป็นหน้าที่หลักแต่เป็นการแก้ไข
ปัญหาแบบงานจรมากกว่า
หน่วยงานที่เข้ามาทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องมีบทบาท อานาจ
หน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งระบบ ไม่ได้ทาหน้าที่เฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบเท่านั้น การทางานของหน่วยงานจะต้องทางานผ่านระบบการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ
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เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะการจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวนมาก บทบาทของหน่วยงานจึงเป็นแกนกลางในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่
 การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงิน หรือการทวงหนี้ของ
เจ้าหนี้นอกระบบ
 การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
 การเสนอแนะนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
 การจัดทาข้อมูลและสารวจภาวะหนี้สินภาคประชาชนเพื่อเป็นข้อมู ลพื้นฐานในการ
กาหนดนโยบายของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จาเป็นสาหรับประชาชน (ส่วนนี้อาจรวมไปถึงการ
ผลักดันให้เกิดธนาคารประชาชนในระยะยาว) และการจัดให้มีเงินทุนสาหรับการช่วยเหลือประชาชนที่มี
ความเดือดร้อนจาเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ (ซึ่งในสองส่วนหลังนี้การใช้ระบบการเงินผ่าน
สถาบั น การเงิ นตามปกติ หรื อ ผ่า นวิธี คิด ที่ ห น่ ว ยงานทางการเงิ น หรื อ ผู้ใ ห้กู้ ยื ม เงิ นจะต้ อ งค านึง ถึ ง
ความสามารถในการชาระคืนของผู้กู้จะกระทาได้ยากเนื่องจากผู้กู้ประเภทนี้เกิดจากความจาเป็นในการ
ดารงชีวิต การพิจารณาให้กู้จากความสามารถในการชาระคืนจะทาให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ตามเกณฑ์
ดังกล่าว การให้กู้ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีรากฐานในด้านการสังคมสงเคราะห์โดยให้พึ่งตัวเอง มากกว่าการ
กู้เงินปกติที่มีรากฐานจากแนวคิดในเรื่องของทุน กาไร ความคุ้มทุนแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนทั้งสอง
แบบจะมีแนวคิดมาจากฐานความคิดที่ต่างกัน การให้หน่วยเดียวท าจึง ไม่สามารถทาได้เพราะบทบาท
ขัดกันจึงต้องมีแหล่งเงินทุนทั้งสองประเภท)
 การใช้มาตรการทางการเงินในการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนด้วย เช่น
การนาแนวคิดแบบสัจจะออมทรัพย์ มาใช้ในการให้ประชาชนกู้เงินจากกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดวินัยทาง
การเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน การให้กลุ่มช่วยเหลือกันในการติดตาม กากับการกู้เงินของสมาชิก เป็น
ต้น
การบริหารหน่วยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นนี้จะบริหารผ่านการใช้ระบบคณะกรรมการ เนื่องจากภารกิจ
เหล่านี้เป็นภารกิจทีต่ ้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถทาหน้าที่
ได้ครบทั้ ง ระบบ ดัง นั้นรูป แบบของคณะกรรมการจึง เป็นรูป แบบที่ จ ะท าให้ส ามารถดึง ความรู้ความ
เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาทางานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ (กรณีนี้เมื่อมีการกาหนดนโยบายในลักษณะ
ของการเป็นวาระแห่งชาติก็จะทาให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสาคัญและเข้ามาทางานร่วมกัน)
คณะกรรมการจะทาหน้าที่เป็นหน่วยกาหนดนโยบาย (policy board) โดยมีนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ ได้รับ มอบหมายเป็นประธาน และมี คณะกรรมการมาจากกระทรวงต่างๆ
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์ และธนาคารของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ทาหน้าที่
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้การทางานขององค์การที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมี
ความคล่องตัวและการทางานที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น
3) การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
มาตรการในเรื่องของแหล่งเงินทุนในระยะยาวรัฐควรกาหนดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้อ งการของประชาชนแต่ล ะคนที่มี ความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อให้ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปรือมีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าแหล่งเงินทุนที่มีการให้กู้ยืมแก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินและแหล่ง
เงินทุนของรัฐเช่นกองทุนต่างๆ ขณะที่แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินออมของประชาชนเช่นสหกรณ์หรือกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกั บแหล่งเงินทุนสองกลุ่มแรก ซึ่งสถาบันการเงินและแหล่ง
เงินทุนของรัฐมักจะเป็นเงินทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและ
ความสามารถในการนาเงินที่กู้ได้มาสร้างรายได้รวมถึงความสามารถในการชาระคืนเงินกู้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจ ารณาให้กู้ เ งินแก่ ผู้กู้ ซึ่ง ลัก ษณะดัง กล่าวท าให้ผู้ที่ มี ความจ าเป็น ต้องการใช้เ งินเพราะเหตุจ าเป็ น
เดือดร้อนอื่นๆ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้จึงต้องหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ดังนั้นการมีแหล่งเงินทุนที่มคี วามเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับการแก้ไขปัญหา
ซึ่งแหล่งเงินทุนควรจะมีความหลากหลาย ทั้งเงินทุนที่ใช้สาหรับการประกอบอาชีพ เงินทุนสาหรับการ
อุปโภคบริโภค และเงินทุนสาหรับความจาเป็นในการดารงชีวิต โดยแหล่งเงินทุนทั้งสามกลุ่มนี้แหล่งเงินทุน
สาหรับการประกอบอาชีพควรมีการเพิ่มเพื่อให้ประชาชนสามารถมีแหล่งเงินทุนที่มากพอ (การเพิ่มส่วนนี้
รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้มีการปล่อยสินเชื่อการเงินรายย่อย (micro credit) มากขึ้น
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน การลดสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคลง หรือควบคุมให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสม และควรมี แหล่ง เงินทุนสาหรับ ความจ าเป็นในการดารงชีวิตเมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินซึ่งเงินกู้ในส่วนนี้หากพิจารณาจากความสามารถในการชาระคืน หรือการนาไปสร้างรายได้จะไม่
เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถกู้ยืมได้ การกู้ยืมลักษณะนี้อยู่บนฐานคิดในเรื่องการสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการ
สังคมมากกว่าจะเป็นการกู้ยืมที่คิดภายใต้ฐานคิดแบบทุนนิยมตามแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนที่ มี
ให้แก่ ประชาชนควรมี ความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับ ลัก ษณะของลูก หนี้และความจ าเป็นหรือความ
ต้องการใช้เงินและลักษณะของลูกหนี้มากขึ้น
4) การมีมาตรการปรับพฤติกรรมลูกหนี้
สาเหตุของปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกหนี้เอง
ซึ่งบางรายมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เกินตัว ขาดวินัยทางการเงินรวมทั้งการขาดความรู้ในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินทาให้ก้าวไปสู่วงจรการเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องสร้าง
พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของประชาชนให้เหมาะสม การปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนจะ
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เริ่มจากการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือที่จะปรับปรุงพฤติกรรมโดยใช้ระบบความรับผิดชอบของกลุ่ม
เข้ามาช่วย เช่นการกู้เงินให้รวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงินและมีเงื่อนไขให้กลุ่มต้องคอยติดตามการใช้จ่ายเงินของ
สมาชิกด้วยกันเอง จึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ การบังคับให้ต้องมีการออมจึงจะสามารถกู้เงินได้โดยการนา
หลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มาใช้ในการให้กู้ยืมเงิน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนของ
รัฐบาลและแหล่งเงินทุนที่เป็นของประชาชนเองเพื่อไม่ให้การกู้เงินสามารถทาได้โดยง่ายหรือมีเงินกู้ที่ได้มา
ง่ายและมีมากจนนาไปสู่การสร้างหนี้ของประชาชนและการขาดวินัยทางการเงิน
5) การให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งความรู้ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นความรู้ที่มุ่ง
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและร่วมกันดูแลชุมชนที่ตนเองอยู่
อาศัยได้ มาตรการนี้จะเป็นการเพิ่มอานาจแก่ประชาชน (empower ) อันนาไปสู่การมีสังคมที่เข้มแข็ง
ความรู้ในส่วนนี้จ ะได้แก่ ความรู้ในเรื่อ งของการวางแผนทางการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน เรื่องเ กี่ ยวกั บ
เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีขึ้น ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะทาให้ประชาชนเลือกดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับรายได้ของตนเองไม่ใช้เงินเกินตัว
หรือฟุ่มเฟือยวางแผนการใช้จ่ายเงิน การให้ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาวนี้ยังอาจรวมถึงการมีที่ปรึกษา
ทางการเงินแก่ ป ระชาชนด้วยก็ ได้ ที่ป รึก ษาทางการเงินจะทาหน้าที่ ในลักษณะของหมอหนี้ที่ คอยให้
คาแนะนาลูกหนี้ในเรื่องของแนวทางการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ห ลุดพ้นจากการเป็นหนี้ การแนะนา
ประชาชนในเรื่องทางการเงิน รวมถึงการคอยช่วยเหลือและให้กาลังใจ ( moral support) แก่ลูกหนี้ ซึ่งผู้
ที่ท าหน้าที่ เ ป็นที่ ป รึก ษาทางการเงินน่าจะได้แก่ ธนาคารที่ เ ป็นธนาคารเฉพาะกิ จ ของรัฐที่ อยู่ในพื้นที่
อาสาสมัครต่างๆ รวมถึงผู้นาชุมชนที่ผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้จากหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนนี้
ควรมีการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวด้วย
6.4 ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหา
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ไม่ให้ปัญหากลับมาขยายตัวหรือ ลุกลามยิ่ง ขึ้น มาตรการในส่วนนี้จะเน้นการติดตามสถานการณ์ อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความเข้มแข็ง (empower) ให้แก่ประชาชนและภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือกันเกิดความเข้มแข็งในชุมชนและไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้หรือการเป็น
หนี้นอกระบบ โดยมาตรการในระยะนี้เน้นการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเข้ามาร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วย
1) การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องที่จะต้องดาเนินการ
ตั้งแต่ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยความรู้ที่เน้น
ให้แก่ประชาชนจะเป็นความรู้ตั้งแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ สิ่งที่ประชาชน
ควรจะรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในระยะแรก) ความรู้ในเรื่องของการวางแผนทาง
การเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (ในระยะยาว) การมีที่ปรึกษาทางการเงิน แนวความคิด
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เกี่ ยวกั บเศรษฐกิจ พอเพียง การวางแผนทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน (ในระยะยาว) ซึ่งเมื่ อ
ประชาชนมีความรู้ต่างๆ เหล่านี้รวมทั้งมีแบบอย่างที่สามารถนามาปรับใช้ได้แล้วจะช่วยในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนจนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ และไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบได้
การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้จะต้องใช้มาตรการหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ทาเพียงแค่การอบรม
เท่านั้นเพราะการอบรมอาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้กระบวนการใน
การให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทาในลักษณะ ไฟไหม้
ฟาง ที่พอเรื่องลดความรุนแรงก็เลิกเพราะจะทาให้ปัญหากลับขึ้นมาใหม่ได้
2) การให้ภาคประชาสังคมหรือส่วนอื่นๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทั้ ง นี้เ พราะปั ญ หาหนี้นอกระบบเป็นปั ญ หาที่ ซับ ซ้อ นและขยายตัวอยู่ ในพื้น ที่ ต่างๆ มากมาย ล าพั ง
หน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ อีกทั้งปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากตัว
ของประชาชนเอง ดังนั้นหากภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาจะทาให้การแก้ไขปัญหา
มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้ภาคประชาชนจะเข้ามาร่วมในการป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่การจัดระบบของ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การมีก ลุ่มออมทรัพย์ที่เ ข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ มาตรการในด้านนี้ยัง
รวมถึงการมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์การภาคประชาชน (ส่วนนี้ระยะยาวอาจสามารถขยายวงจนกลายเป็นธนาคารประชาชนได้หากมี
การดาเนินการต่อเนื่องและขยายเครือข่ายให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น) รัฐอาจให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
หนึ่งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวทาหน้าที่ในการแพร่กระจายความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มต่อไปเพื่อขยายวง
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากหนี้ยังอาจดึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือ
ประชาชนและชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบด้วย มาตรการในด้านนี้ยังรวมถึง
การมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์การภาคประชาชน
3) การใช้มาตรการทางการเงินเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
มาตรการนี้เป็นการดาเนินการต่อจากยุท ธศาสตร์ก ารแก้ ไขปัญ หาระยะยาว โดยส่วนนี้จะมุ่ง เน้นการ
ปรับปรุงระบบการบริหารกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนให้เปล่าของรัฐให้ มีมาตรฐานและมีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนการออมให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนทั้งในเรื่องการออม การจัดทา
บัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้มาตรการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้กู้ยืมเงินโดยลูกหนี้ต้อง
เข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อกู้ ยืมเงินและมีการช่วยเหลือและตรวจสอบกั นเองอันเป็นการผลักดันให้เกิดกลุ่ม ที่
รับผิดชอบร่วมกันขึ้นในชุมชน และอาจมีการกาหนดเงือ่ นไขเพื่อประกอบการพิจารณาให้กยู้ ืมเงิน เช่นให้ผู้
กู้ยืมเงินจะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการยื่นความจานงค์ขอกู้เงินด้วยเป็นต้น
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4) การพัฒนาความรู้ในเรื่องของการแก้ไ ขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่ า งต่อเนื่อ ง
มาตรการนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยมีการสารวจข้อมูลต่างๆ
การดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรูแ้ ละนาไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ทั้งความรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเอง
ความรู้ในการจัดการด้านการเงิน เพื่ อสร้างความยั่งยืนซึ่ง ผลของความรู้ดัง กล่าวจะสามารถนาเสนอ
นโยบายแก่ ภาครัฐในการก าหนดแนวทางส าหรับ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้
5) การผลักดันให้มี การปรับปรุงโครงสร้า งทางเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากปัญ หา
หนี้สินเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
ดังนั้นหากต้องการแก้ไขปัญหาที่รากฐานของปัญหาจะต้องปรับโครงสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจ เช่นใน
เรื่องของการกระจายรายได้ การถือครองปัจจัยการผลิต การมีธนาคารของประชาชน การปฏิรูปที่ดิน การ
ปฏิรูปธุรกิจรายย่อย การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน เป็นต้นซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่ง ยืน นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในระยะยาวอาจสามารถลดลงได้ห ากรัฐมีก าร
ดาเนินการในการควบคุมและบัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่างเข้ม งวดจริง จัง การปราบปรามแหล่งอบายมุ ข
ทั้งหลายที่อาจทาให้ประชาชนบางส่วนก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้
มาตรการาต่างๆ เหล่านี้จะต้องดาเนินการในทุกส่วนการดาเนินการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่
สามารถทาให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องการการดาเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องโดยมีการดาเนินการอย่างเป็นขบวนการและทาเป็นขนานใหญ่ ซึ่งเราสามารถสรุปยุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นองระบบ
การผลักดันสู่ระดับ
วาระแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ

ยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาระยะ
เร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาระยะยาว

 การเร่งรัดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างจริงจัง
 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ รื่ อ ง ที่
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
 การจัดให้มีการเก็บข้อมูล
ลูกหนี้อย่างเป็นระบบ
 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
หนี้สินภาคประชาชน
 การเปลี่ ย นกระบวน
ทัศน์ของสังคม
 รัฐควรจัดให้มีหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ เพื่ อ รั บ ข้ อ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชน
 การเน้ นการควบคุ มให้
การปฏิบัติตามกฎหมายใน
การบั ง คั บ คดี ใ ห้ เ กิ ด ผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
 รั ฐ ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
จัด ระบบการเข้ าถึ ง แหล่ ง
เงินทุนของประชาชนให้ มี
ความเหมาะสม

มุ่งแก้ไข

 การแก้ ไ ขกฎหมาย ที่
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
 การจัดให้มีหน่วยงานทา
หน้าที่เฉพาะ
 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
 การมี ม าต รการปรั บ
พฤติกรรมลูกหนี้
 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชน

มุ่งแก้ปัญหาทั้งระบบ
แบบองค์รวม

มุ่งป้องกัน
สร้างความ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การป้องกันปัญหา

 การสร้ า งความรู้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชน
 การให้ภาคประชาสังคม
หรื อ ส่ ว นอื่ นๆ ของสั ง คม
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
แก้ไขปัญหา
 การใช้ ม าตรการทาง
การเงินเพื่อปรับพฤติกรรม
การใช้จ่า ยของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
 การพั ฒ นาความรู้ ใ น
เรื่ องของการแก้ ไขปั ญ หา
หนี้สินของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
 การผลั ก ดั น ให้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม
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7. ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
จากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิ ดผลตามยุทธศาสตร์นั้น กระทรวง
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะเรื่องจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม
หรือกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปัญหามีความรุนแรงหรือขยายตัวจนเกินความสามารถที่
ประชาชนจะรับไหวแล้ว การดาเนินการของกระทรวงจึงมักเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือลดความ
รุนแรงของปัญหา ดังนั้นแนวทางและบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการดาเนินการเรื่องดังกล่าวจะมี
แนวทางดังต่อไปนี้
7.1 แนวทางการดาเนินการในระยะสั้น
เพื่อให้ปัญหาความรุนแรงจากเรื่องหนี้นอกระบบลดความรุนแรงลง มาตรการระยะสั้นจะเป็น
มาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงจะต้องดาเนินการ โดยมาตรการในระยะนี้จะประกอบด้วย
1) การจัดทาข้อเสนอเพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ใน
ส่วนนี้กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาและเป็นผู้ที่เห็นถึงความรุนแรง
ของปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพ ย์สินของประชาชนอีก ทั้ง ปั ญ หาที่เ กิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมื อของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาทาหน้าที่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและครอบคลุมในหลายมิติ
ประกอบกับ การขยายตัวและความรุนแรงของปัญ หาที่เ กิดขึ้นมีม ากยิ่ง ขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงมี ความ
จาเป็นต้องจัดทาเป็น “วาระแห่งชาติ” ทั้งนี้เพราะจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเข้ามา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา และเพื่อให้ทุกผ่ายเห็นถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาและให้ความสาคัญกับเรือ่ งดังกล่าว การผลักดันให้เกิดวาระแห่งชาติในเรื่องนี้ควรจัดทาเป็นข้อเสนอ
จากกระทรวงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2) การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาการ
เป็นหนี้นอกระบบ การเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นมาตรการ
เร่งด่วนที่ต้องรีบดาเนินการทั้งนี้เพื่อป้องกันการขยายตัวลุกลามของปัญหาและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ
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ประชาชนต่อ การช่วยเหลือ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการช่วยเหลือประชาชนยัง มี ความล่าช้าและไม่ทั่ วถึง
เนื่องจากความจากัดด้านต่างๆ ทั้งอัตรากาลัง งบประมาณของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ อานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ไม่ส ามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม ปัญ หาทั้ งหมด การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นการดาเนินการมาตรการในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องจาเป็นซึ่ง
หน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบโดยตรงเพราะเป็นปัญหาปลายน้าของหนี้นอก
ระบบ มาตรการในส่วนนี้จะประกอบด้วยมาตรการย่อยๆ ดังนี้
2.1) การกระจายความช่ วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอก
ระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนนี้กระทรวงควรมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาในทุกพื้นที่ โดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนหรือร้อ งทุ ก ข์เ พื่ อให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือได้ การให้ป ระชาชนเข้ามาร้องเรียนนี้อาจ
ดาเนินการผ่าน สานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงทาหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน
จากประชาชนที่ ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรมและทาหน้าที่ ในการประมวลข้อร้องเรียนและปัญหาส่งมายัง
ศนธ.ยธ. โดยการปฏิบัติสานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถให้ยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยงานรับแจ้งในพื้นที่
และส่ ง ไปยั ง ส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ได้ ใ นระยะยาว นอกจากนี้ ยั ง อาจท าความร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงมหาดไทยในการให้ประชาชนสามารถยื่นข้อเรียกร้องผ่านศูนย์ดารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย
และส่งเรื่องต่อมายังกระทรวงได้อีกทางหนึ่ง มาตรการส่วนนี้จะเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้ถึง
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
2.2) การสร้างความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือ ที่ผ่านมาพบว่า
ปัญหาประการหนึ่ง ในการดาเนินการคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนมี ความล่าช้าและติดขัดด้วย
ระเบียบราชการหลายประการซึ่งปัญหานี้นอกจากส่งผลต่อกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนแล้วยัง
มีผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกรบวนการยุติธรรมด้วย กระทรวงจึงควรเร่งปรับ
กระบวนการในการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การลดขั้นตอนเอกสารในการดาเนินการ เช่น
หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะต้องยื่นคาร้องผ่านหน่วยงาน ผ่านกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลา
และกว่าจะได้คาตอบหรือความช่วยเหลือกินเวลาหลายวันผู้ที่เดือดร้อนจะเกิดความรู้สึกท้องใจและทาให้
ไม่อย่างเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐรวมทั้งไม่เชื่อมั่นในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (กรณีนี้
เห็นได้จากการขอทนายโดยใช้กองทุนคุ้มครองสิทธิ์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีขั้นตอนมากและ
ใช้เวลา)
2.3) การจั ด ทนายที่ มี ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ม ากพอให้ เ ข้ า มา
ช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่ไม่ ได้รับความเป็นธรรม การดาเนินการในส่วนนี้ ศนธ.ยธ. ควรท า
ความตกลงร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
นาเงิน จากกองทุ น ยุ ติธรรม เพื่ อ ให้ ศนธ.ยธ. ใช้ในการจั ดหาทนายเพื่อ ช่วยประชาชนที่ ถึง ฟ้ องร้อ ง
ดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยสามารถกาหนดคุณสมบัติของทนายความที่จ ะเข้ามาท าหน้าที่ว่า
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จะต้องมีความชานาญในคดีประเภทนี้ด้วยไม่ใช่ใช้ทนายอาสาที่มักจะมีประสบการณ์น้อยและเมื่อต้องต่อสู้
คดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ซงึ่ มีทนายที่เป็นผู้ทเี่ ชี่ยวชาญในเรื่องคดีการกู้เงินจะเป็นการเสียเปรียบฝ่ายเจ้าหนี้ (ส่วน
นี้ทาง ศนธ.ยธ. จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดหาทนายเองโดยใช้งบประมาณจากกองทุน ยุติธรรมของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และให้การเบิกจ่ายสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งได้ค่าไปศาล ครั้งละ 500 บาท)
2.4) การเร่งรัดในการจับกุมดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
มาตรการนี้จะมุ่งเร่งรัดให้เกิดการจับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมรุนแรงในการทวงหนี้หรือฉก
ฉวยเอาเปรียบลูกหนี้โดยเร่งระดมให้มีการจับกุมดาเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยการ
จับกุมจะต้องเร่งให้ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษและสานักงานตารวจแห่งชาติเข้ามาดาเนินการอย่างจริงจัง
(ปัจจุบันคดีเกี่ยวกับหนี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้และเป็นคดีที่มีโทษไม่มาก
ไม่ใช่คดีร้ายแรง การจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินการของหน่วยงานจึงไม่เน้นมากนัก ซึ่งในสภาพ
ความเป็นจริงปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวและส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ ในสังคมเป็นวงกว้างทั้ง
ในมิติด้านอาชญากรรม การเป็นเหยื่อ ฯลฯ) การเร่งรัดให้มีการจับกุมดาเนินคดีอย่างจริงจังนอกจากช่วย
ลดปัญหา ความรุนแรงของปัญหาแล้วยังมีผลในการป้องปรามการกระทาผิดในอนาคตและส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย
2.5) การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการเอาผิดกับผู้กระทาผิด การฟ้องร้องเอาผิดกับ
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะเป็นความผิดที่มีโทษไม่รุนแรง มาตรการนี้เป็นการเอาผิดแก่เจ้าหนี้เงินกู้ในเรื่อง
อื่นๆ ด้วยเช่น ความผิดในเรื่องภาษีซึ่งจะต้องดาเนินการร่วมกับกรมสรรพากรโดยอาจทาในลักษณะของ
task force ที่มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นโจทก์ในการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อเจ้าหนี้ ส่วน
นี้ ศนธ.ยธ. อาจเสนอกระทรวงยุติธรรมในการทาความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการร่วมฟ้องเจ้าหนี้ใน
เรื่องดังกล่าว
2.6) การทาความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมถึงความรุนแรงของปัญ หา
สถานการณ์ด้านหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น วิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมักจะใช้ในการเอาเปรียบลูกหนี้
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้เท่าทันเจ้าหนี้เงินกู้และไม่ถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบใช้เป็น
เครื่องมือในการเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวัง
ในการดาเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบต่างๆ มากขึ้นอันเป็นการช่วยปิดช่องว่างของปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
2.7) การเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นมาตรการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มี
ความรู้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากความไม่รู้ การให้
ความรู้จะเป็นลักษณะของการระบุถึงสิ่งที่ต้องทาหรือห้ามทาในลักษณะ how to โดยให้ครอบคลุมเรื่อง
ของการทาสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่พึงระวังในการกู้เงิน ขั้นตอนการกู้เงิน การทาสัญญา การชาระคืนเงินกู้
และสิ่งที่ต้องทาเมื่อถูกฟ้องร้องดาเนินคดี และการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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ต่างๆ การรณรงค์จะกระทาโดยหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และเน้นการขยาย
ผลในการให้ความรู้โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามารับช่วงในการถ่ายทอดความรู้ต่อในระยะยาว การทางาน
ในส่วนนี้จะหวังผลทั้งผลที่ได้ในการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันในอนาคต และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมในการดูแลตนเองในระยะยาวอันเป็นการเพิ่มอานาจให้กับประชาชน (empowering people)
การให้ความรู้แก่ประชาชนนี้ยังรวมถึงการให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการก่อหนี้ที่เกินตัวและภัย
ของหนี้นอกระบบด้วย (ส่วนนี้ ศนธ.ยธ. อาจทาเค้าโครงของหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
การถ่ายทอดให้ประชาชนและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการเป็นหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง โดยให้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
3) การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจร เช่น การรวมรวบหนี้ทั้งหมดของ
ประชาชนแต่ละคน การเจรจามูลหนี้กับเจ้าหนี้ การเปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ประชาชนเป็นหนี้หน่วยงานที่แก้ไข
ปัญหาเพียงหน่วยเดียว (โดยการรวมหนี้) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เ หมาะสมและมี
ระยะเวลาการผ่อนชาระที่นานพอ อันจะช่วยให้ประชาชนออกจากวงจรการเป็นหนี้นอกระบบได้
4) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสังคม
มองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล และเกิดจากการที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้เงินเองเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สังคมวงกว้างหรือไม่ส่งผลกระทบถึงตนเองมากนัก ทาให้ไม่เกิดความใส่ใจหรือตระหนักว่าปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี่ ยวเนื่องกั บ
อาชญากรรมทั้งจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรงจนถึงปัญหาที่เกิดจากลูกหนี้ที่ไปก่ออาชญากรรมอื่น ๆ
ตามมา ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวซึ่งการแก้ไขปัญหาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทา
ให้ปัญหาหมดไปได้ ดังนั้นสังคมจะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและเข้ามามีส่ วนในการร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วย การปรับ เปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ข องสั ง คมจึง เป็นภารกิ จ ที่ ส าคัญ เพราะจะเป็ นรากฐานของการ
ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนี้จะได้แก่การรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนในสังคม การดาเนินการอาจทาโดยการผลิ ตสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่
ประชาชนในวงกว้าง เช่นการทา spot รายการวิทยุ โทรทัศน์ (เช่นเดียวกับโครงการเมาไม่ขับ โครงการ
รณรงค์เ รื่อ งการเลิก สูบบุห รี่ เป็นต้น) นอกจากนี้ควรมีก ารแทรกเรื่องดังกล่าวในการดาเนินการของ
กระทรวงที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดาเนินการอย่าง
ถาวร ข้อมูลเหล่านี้จะทาให้สังคมเห็นถึงอันตรายและความใกล้ตัวของปัญหาและตระหนักถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมส่วนนี้ ศนธ.ยธ. สามารถดาเนินการได้เลยทันที
5) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการมุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้มากยิ่งขึ้น การใช้เครือข่ายในการร่วมทางานจะช่วยให้การแก่ไข
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ปัญหาสามารถดาเนินการได้ดีขึ้นเนื่องจากแต่ละส่วนจะนาความชานาญของตนมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถทาได้หรือไม่มีความชานาญเพียงพอ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
เหล่านี้อาจมีทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือ (การเข้ามา
ของเอกชนเป็นมาตรการในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน (CSR: Corporate Social
Responsibility) อันเป็นภารกิจหนึ่งองค์การสมัยใหม่)
6) การจัดทาฐานข้อมูลภาวะหนี้สินของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นหนี้นอก
ระบบเพื่อให้มีข้อมูลสาคัญสาหรับการนาเสนอแนวนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้สนิ ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบมีความสลับซับซ้อนการกาหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในลักษณะของพิมพ์เขียวจะทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นวิธีการ
แก้ไขปัญ หาที่ มีความหลากหลายจึงจ าเป็นเพื่อให้ตรงกับ ความต้องการของแต่ละกลุ่มและอาการของ
ปัญหา การจะวางแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
รองรับเพื่อนามากาหนดแนวนโยบาย ดังนั้น กระทรวงจึงควรมีการเก็บข้อมูลการเป็นหนี้และนอกระบบ
ของประชาชน โดยควรเก็บข้อมูลในเรื่องของจานวนหนี้ทเี่ ป็น อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย สาเหตุของการเป็น
หนี้ รูปแบบของการก่อหนี้ แนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการเป็นต้น งานลักษณะนี้เป็นงานสาคัญที่ต้องมี
การจัดทาอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นส่วนสาคัญในการนาไปใช้วิเคราะห์และกาหนดนโยบายถือเป็นงาน
ด้านวิชาการและวิจัย (Research and Development) ซึ่งส่วนนี้จะนาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาวได้อีกด้วย การจัดทาฐานข้อมูลนี้ ศนธ.ยธ จะต้องดาเนินการร่วมกับ
นัก วิชาการทั้ ง นี้เพราะหากให้นักวิชาการทาแต่ฝ่ายเดียวเมื่ องานเสร็จ ฐานความรู้จะอยู่ที่นัก วิชาการ
มากกว่าหน่วยงาน
7) การสารวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส่วนนี้จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเอง การสารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ในหน่วยงานของกระทรวงเองจะเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดี
ขึ้นอีกทั้งการดาเนินการยังมีส่วนในการกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปเป็นตัวอย่างในการดาเนินการ
ได้อีกด้วย
7.2 แนวทางการดาเนินการในระยะยาว
มาตรการในระยะยาวจะเน้นการป้องกันปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา แนวทาง
ในส่วนนี้จะมุ่งให้การแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะในบางส่วนของปัญหาที่อยู่ขอบเขต
และหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเอง แต่หากไม่มีการดาเนินการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ การดาเนินการในส่วนนี้จะมีทั้งส่วนที่อยู่ใน
อานาจของกระทรวงยุติธรรมเองและส่วนที่ต้องขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานอื่น เพราะเป็นอานาจหน้าที่ของ
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หน่วยงานอื่นๆ กระทรวงยุติธรรมก็อาจเสนอข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ทั้งนี้หากการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ข้อเสนอเหล่านี้ก็จะผลักดันเข้าสู่การดาเนินการในวาระแห่งชาติที่รัฐบาล
จะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อหนึ่ง มาตรการในระยะยาวจะประกอบด้วย
1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ ซึ่งจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้และโอกาสของประชาชน
รวมทั้งการที่สังคมขาดความเข้มแข็ง การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอานาจแก่ประชาชนจะเป็นแนวทางที่
ช่วยในการป้องกันปัญหาในระยะยาว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนสามารถทาได้หลายวิธี
หรือหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งมาตรการที่สาคัญประการหนึ่งคือการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การ
ให้ความรู้แก่ประชาชนนี้เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากมาตรการในระยะสั้นโดยในระยะยาวจะเพิ่มใน
เรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือลดการใช้ของเกินความจาเป็น การเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยในการควบคุมและวางแผนในการใช้จ่ายเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนส่วนนี้จะต้องดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และควรให้สังคมหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้วย รวมทั้งการ
เน้นให้ภาคประชาชนสามารถนาไปดาเนินการต่อได้เองในลักษณะของการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ (ส่วนนี้
หากพัฒนามากขึ้นสามารถใช้ระบบของสังคมออนไลน์ช่วยในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือกันในแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย)
2) การผลักดันให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง การนาเสนอนโยบายในการสร้าง
สถาบันการเงินชุม ชนที่ มี ความเข้ม แข็ง และเป็นที่ พึ่ง ของชาวบ้านได้ การเสนอให้มี ก ารปรับ ปรุง การ
ดาเนินการของสถาบันการเงินชุมชนให้ใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ประชาชน การให้ประชาชนที่กู้ต้องออมด้วย การใช้กลุ่มในการติดตามพฤติกรรมผู้ที่กู้ การให้กลุ่มช่วยใน
การตรวจสอบและสร้างวินัยทางการเงินแก่ผู้กู้ รวมถึงระยะยาวควรมีการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้
ทางานในลักษณะเครือข่ายไม่ใช่ต่างคนต่างทาและพัฒนาตนเองจนเป็นธนาคารของประชาชนในระยะยาว
(เช่นเดียวกับธนาคารสหกรณ์ของญี่ปุ่น) ส่วนนี้กระทรวงจะเข้ามามีส่วนช่วยในการนาเสนอนโยบายแก่
ภาครัฐให้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
3) การปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ เป็นภารกิ จที่ กระทรวงยุติธรรม
สามารถดาเนินการได้เลยโดยการเสนอและผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น
กฎหมายในเรื่องของ
 การเพิ่มโทษแก่ผู้ให้กู้และใช้วิธีการรุนแรงในการทวงหนี้หรือดาเนินการในลักษณะ
ขององค์การอาชญากรรม

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxvii

 การแก้ไขกฎหมายอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมและให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยง
ของเจ้าหนี้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้
 การกาหนดให้ลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้
 การใช้มาตรการการลงโทษเจ้าหนี้ทหี่ ลากหลาย เช่นมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ
ลูกหนี้
 การให้ลูกหนี้สามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ได้ในส่วนของเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปเกิน
จากที่กฎหมายกาหนดไว้
 การผลักดันให้ความผิดที่เ กี่ยวกั บหนี้นอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 การกาหนดนโยบายให้มีการขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะหารายได้จาก
การให้กู้ยืมเงินสามารถดาเนินการได้ถูกตามกฎหมายและคุ้มกับความเสี่ยง
 การปรับปรุงแนวทางการบังคับคดี การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ให้มีการดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
การปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้รัฐสามารถจัดระบบการกู้ยืมเงินของประชาชนให้มี
กติกาที่ชัดเจนและควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้เพราะการมีแหล่งเงินกู้ให้แก่ประชาชนหรือ
การที่มีเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเพราะจะช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนเร่งด่วน
มีที่พึ่งพาทางการเงิน การทาให้ทุกอย่างเป็นระบบจะช่วยในเรื่องนี้ การปรับกฎหมายจะเน้นการให้ผู้ที่ทา
ถูกสามารถดาเนินการได้ในระบบและผู้ที่ทาผิดถูกลงโทษอย่างจริงจัง
ในการดาเนินการผลักดันให้มีก ารแก้ไขกฎหมายนี้ก ระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) สามารถ
ดาเนินการร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเสนอผ่านกระทรวงไปยัง คณะรัฐมนตรี เพื่อให้
พิจารณาได้ ซึ่งหากรัฐกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติส่วนนี้ก็น่าจะสามารถดาเนินการได้
4) การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการแก้ไ ขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง
เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหลายหน่วยงานแต่ละ
หน่วยก็จะมีอานาจหน้าที่ของตนเองและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ประกอบกับการทางานของ
หน่วยงานเหล่านี้มักขาดการประสานเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาที่มองจากมิติของหน่วยงานเป็นตัว
ตั้งมากกว่าการมองจากมุมของประชาชนที่เ ดือดร้อน ท าให้ก ารแก้ไขปัญหาเป็นแบบแยกส่วนและไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ อีกทั้งหลายหน่วยงาน(ส่วนใหญ่)มองว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เป็นงานฝากและเป็นเรือ่ งชั่วคราวจึงไม่เอาจริงเอาจังกับการดาเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งบางหน่วยงานการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน(โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องการใช้คืนเงินกู้หรือกู้ จาก
ความจาเป็น)ยังมีประเด็นที่ขัดกับเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การด้วย ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหา
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หนี้สินภาคประชาชนและหนี้นอกระบบจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่ง หน่วยงานที่จ ะ
ตั้งขึ้นจะต้องมีลักษณะสาคัญคือ
 มีอานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
งานฝาก หรือเป้าหมายของการทางานที่มีความหลากหลายไม่ชัดเจน คลุมเครือรวมทั้งอาจขัดกับเป้าหมาย
หลักขององค์การ เช่น ธนาคาร เพราะการปล่อยเงินกู้โดยสุ่มเสี่ยงจะมีผลต่อผลประกอบการของธนาคาร
ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนต้องทากาไรและอยู่รอด ทั้งนีก้ ารแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะไม่สามารถแยกออก
จากหนี้สินภาคประชาชนโดยรวมได้
 องค์การที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ไม่ได้ทางาน
ภายใต้ข้อจากัดทางเอกสารแบบระบบราชการมากนัก
 การดาเนินการของหน่วยงานจะเป็นลักษณะของการทางานแบบเครือข่าย หรือ เป็น
แกนในการเชื่อ มโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
ร่วมกัน ดังนั้นระบบการบริหารจึงต้องมีคณะกรรมการนโยบายของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกาหนด
ทิศทางซึ่งตัวแทนของกรรมการจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การที่จัดตั้งขึ้นคืองานด้านการวิจัยพัฒนาในการแก้ปัญหา
หนี้สินภาคประชาชน
5) การเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากความ
จาเป็นในการดารงชีวิต ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเข้าสู่วงจรการก่อหนี้หรือการเป็นหนี้นอกระบบ
ซึ่งการให้มีกองทุนดังกล่าวนี้จะไม่ใช่หน้าทีข่ องกระทรวงยุติธรรมโดยตรง แต่จากการพบปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การมีแหล่งเงินทุนลักษณะนี้เป็นความจาเป็นและเป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมในการดารงชีวิตของคนในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
จากข้อเสนอการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรมสามารถสรุปแนวทางการดาเนินการของ
กระทรวงยุติธรรมได้ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงข้อเสนอแนวทางการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการดาเนินงานของ
กระทรวงยุตธิ รรม

ระยะสัน้

ระยะยาว
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วาระแห่งชาติ
 การเร่ ง รัด ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชน
อย่างครบวงจร
 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม
 การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 การจัดท าฐานข้อ มูล ภาวะหนี้สินของ
ประชาชน
 การสารวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้
นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
และภาคประชาสังคม
 การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด สถาบั น การเงิ น
ชุมชนที่เข้มแข็ง
 การปรับ ปรุง กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
หนี้นอกระบบ
 การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง
 การเสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ มี ความเดือดร้อ น
จากความจาเป็น

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. วิธีการดาเนินงาน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ความหมายของหนี้นอกระบบ
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
2.1 มิติด้านเศรษฐศาสตร์
2.2 มิติด้านนโยบายสาธารณะ
2.3 มิติด้านองค์การ
2.4 มิติด้านอาชญาวิทยา
2.5 มิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. สถานการณ์ปัจจุบัน
บทที่ 3 กรณีศึกษาหนี้นอกระบบในสังคมไทย
1. กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1: เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ กิจการนอกกฎหมาย
กรณีศึกษาที่ 2: ปิดกิจการ หนีเจ้าหนี้โหด
กรณีศึกษาที่ 3: ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน
กรณีศึกษาที่ 4: ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี
กรณีศึกษาที่ 5: สาวโรงงานยอมหลับนอนกับเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อขัดดอก
กรณีศึกษาที่ 6: สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อนโตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรณีศึกษาที่ 7: เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรณีศึกษาที่ 8: การกู้เงินเพื่อไปทางานต่างประเทศของชาวบ้านใน จ.ชัยภูมิ
กรณีศึกษาที่ 9: ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ คิดดอกลอย
กรณีศึกษาที่ 10: เครือข่ายเงินกู้นอกระบบอุทัยธานีในขอนแก่น

หน้า
i
1
1
2
2
2
4
5
7
10
10
13
18
26
36
57
61
75
75
75
78
82
85
89
93
97
100
102
104

2. สรุปกรณีศึกษา
2.1 สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
2.2 ปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
2.3 พฤติกรรมการกระทาผิดของหนี้นอกระบบ
2.4 ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเป็นหนี้นอกระบบ

106
106
107
108
113

สารบัญ (ต่อ)
2.5 การดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
2.6 แนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบต่อไป
บทที่ 4 ตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ
1. ประเทศอินโดนีเซีย
2. ประเทศญี่ปุ่น
3. ประเทศบังคลาเทศ
4. ประเทศเคนยา
บทที่ 5 บทวิเคราะห์
1. องค์ประกอบของการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ
2. สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ
2.1 ความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชน
2.2 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. รูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบ
3.1 การใช้รูปแบบการกู้เงิน
3.2 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง
4. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
4.1 กระบวนทัศน์ของสังคมต่อหนี้นอกระบบ
4.2 ธรรมชาติของหนี้นอกระบบ
4.3 ปัญหาด้านนโยบายของรัฐและองค์การ
4.4 ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4.5 ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4.6 ปัญหาอาชญากรรม
5. ผลกระทบของปัญหาหนี้นอกระบบ
บทที่ 6 ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

หน้า
115
118
120
120
138
160
168
192
192
195
195
199
201
201
203
204
204
205
206
207
212
224
228
230

1. ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
1.1 ข้อเสนอด้านกระบวนทัศน์ของสังคมต่อหนี้นอกระบบ
1.2 ข้อเสนอด้านธรรมชาติของหนี้นอกระบบ
1.3 ข้อเสนอด้านนโยบายของรัฐและด้านองค์การ
1.4 ข้อเสนอด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1.5 ข้อเสนอด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.6 ข้อเสนอด้านอาชญาวิทยา
2. ข้อเสนอยุทศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
2.1 สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ
2.2 ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

230
230
231
233
234
238
240
255
255
257

สารบัญ (ต่อ)
3. แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
3.1 แนวทางการดาเนินการในระยะสั้น
3.2 แนวทางการดาเนินการในระยะยาว
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
รายนามคณะผูว้ ิจัย

หน้า
269
269
273
205

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์เจ้าหนี้ ลูกหนี้นอกระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ
2 ตารางแสดงผลการเจรจาหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
3 ตารางสรุปจานวนผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จาแนกตามธนาคารที่รับผิดชอบ
4 ตารางแสดงสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
5 ตารางแสดงปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
6 ตารางแสดงพฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบ
7 การดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
8 ตารางแสดงแนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบต่อไป
9 ตารางแสดงจ านวนสถาบันการเงินของประเทศอินโดนี เ ซีย โดยข้อมู ล ล่าสุดใน
ปี ค.ศ. 2010
10 ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนอกระบบของประเทศอินโดนีเซีย
11 ตารางแสดงข้ อ มู ล สถานภาพองค์ ก รการเงิ น ระดั บ จุ ล ภาคในอิ น โดนี เ ซี ย
ณ ปี ค.ศ. 2009
12 ตารางแสดงจานวนผู้ฝากเงินและผู้ขอสินเชื่อที่ด้อยโอกาสของ LPD ณ ปี ค.ศ. 2008
13 Depth of Financial Service of LPD, June 2008
14 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของ LPD ระหว่างปี ค.ศ. 1999 – 2008
15 รูปแบบช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของขาวเคนยา ณ ปี พ.ศ. 2550
16 ตารางแสดง Real Lening Rate,Real Deposit Rate,Interest Rate และ Interest
Margin
17 ที่มาของแหล่งเงินทุนของชาวเคนยา
18 จานวนแหล่งบริการทางการเงินที่ชาวเคนยาสามารถเข้าถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
19 วิธีการส่งเงินไปยังผู้รับ
20 ตารางแสดงอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
21 ตารางแสดงภาพรวมเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินและองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากของไทย ณ กันยายน 2553
22 ตารางแสดงสินเชื่อระดับฐานรากของธนาคารออมสิน ณ มีนาคม 2553
23 ตารางแสดงการประเมินผลการชาระคืนเงินกู้และหนี้ค้างชาระกองทุนหมู่บ้านและ

3
66
68
106
107
110
116
118
121
123
126
135
135
136
171
174
177
183
187
175
213
215
219

ชุมชนเมือง
24 แบบสรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน
(กข.คจ.) ประจาปีงบประมาณ 2555
25 ตารางแสดงปัญชีหนี้ในระบบที่มีการรายงานต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
26 ตารางสรุปปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

221
223
242

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
1 กรอบการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
2 แผนภูมิการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทย
3 บัญชีคุมงานของบริษัท สมชาติ จากัด (นามสมมติ)
4. ดั ช นี ชี้ วั ด การเข้ า ถึ ง ผู้ ด้ อ ยโอกาสและความสามารถในการพึ่ ง พาตนเองของ
Unit Desa BRI
5 แผนภู มิ แ สดงความต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ของ Unit Desa BRI
ระหว่างปี ค.ศ. 1985-1995
6 กราฟเส้นแสดงจานวนผู้เข้ามาขอรับคาปรึกษาผ่านทาง PIO-NET (Practical living
Information Online ~ Network) ระหว่างปี พ.ศ .2539-2548 (ค.ศ. 1996-2005)
7 อัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (the Grey Zone) ของสินเชื่อมูลค่าตั้งแต่ 100,000 เยนขึ้นไป
ระหว่างปีพ.ศ. 2497-2543
8 สถิ ติ ผู้ ล้ มละลา ย ฆ่ า ตั วตาย เนื่ อ งจ ากปั ญ ห าทาง เศรษฐ กิ จ ฆ่ า ตั ว ตา ย
ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2548
9 แนวโน้มเหยื่อ จากเงินกู้ นอกระบบระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554
10 โครงสร้างการช่วยเหลือของ PFJ
11 แผนภาพแสดงความแตกต่างในการมี บั ญ ชี ธนาคารของภาคครัว เรื อนในแต่ล ะ
ประเทศ
12 แผนภาพแสดงอัตราการว่างงานของประเทศเคนยาระหว่างปี ค.ศ. 1998-2008
13 แผนภาพแสดงจานวนสาขาธนาคารในประเทศเคนยาแบ่งตามเขตพื้นที่
14 แผนภาพเปรียบเทียบค่าธะรมเนียมบัญชีธนาคารต่อ GDP
15 แผนภาพแสดงจานวนเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร
16 รูปแบบการโอนเงินของชาวเคนยา
17 รูปแบบการใช้งบริการ M-Pesa บนโทรศัพท์มือถือ
18 ขั้นตอนการดาเนินธุรกรรมของ M-Pesa
19 อัตราการเติบโตของ M-Pesa
20 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเรื่องหนี้และหนี้นอกระบบ
21 ผลการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

6
26
77
129
130
139
142
149
151
158
169
173
174
175
176
178
181
182
184
193
194

22 สารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ประจาปี พ.ศ. 2553
23 แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นองระบบ
24 แผนภาพแสดงข้อเสนอแนวทางการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรม

213
268
276

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ในการดารงชีวิตอย่าง
เพียงพอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความต้องการทรัพย์สิน เครื่อง
อุปโภค บริโภค เกินกว่ารายได้ที่สามารถมีอยู่ในปัจจุบัน มีการก่อภาระหนี้สินมากขึ้น โดยคาดหมายว่าจะ
สามารถชาระหนี้ได้ในอนาคต ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเงินของสถาบัน
การเงินในระบบได้ ทาให้เกิดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงกว่ากฎหมายกาหนดและเป็นภาระหนัก การเอารัดเอาเปรียบด้วยการทาสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม การ
ทานิติกรรมอาพรางในลักษณะต่างๆ อันเนื่องจากเจ้าหนี้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่า ส่งผลให้
ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ จึงเกิดกระบวนการติดตามหนี้ด้วยความรุนแรงขัดต่อศีลธรรมอันดี เจ้าหนี้
บางรายใช้ความได้เปรียบด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องบังคับคดี
ปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงปัญหา
อาชญากรรมตามมา
รัฐบาลได้มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านการยุติธรรมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยกาหนดนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร
กิจ การบ้านเมื องที่ ดี ข้อ 8.2.2 ปรับปรุง ระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อ การคุ้ม ครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรัก ษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธ รรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มี น โยบายในการแก้ ไขปั ญ หาหนี้สิ นภาค
ประชาชนดังกล่าว โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
อานวยการปฏิบัติก ารแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (ศอก.นส.) ขึ้นโดยมี ภารกิจ ในการกาหนด
แนวทาง มาตรการ และการดาเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มี
หนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ และมอบหมายให้ก ระทรวงยุติธรรมรับ ผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
กาหนดยุท ธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2555 – 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สนับสนุนและส่งเสริมการอานวยความยุติธรรม โดยมีเป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งในประเด็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง การบังคับใช้
กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในสังกั ด
กระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอานวยความยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีคาสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 325/2552 ลงวันที่
3
ธัน วาคม 2552 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการแก้ ไขปั ญ หาหนี้สิ น นอกระบบ ค าสั่ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมที่
382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมทั้ งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูก หนี้ที่ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม จนกระทั่ งได้มี คาสั่ง กระทรวงยุติธรรมที่
135/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ ไม่ได้รับ ความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีนโยบายสาคัญเร่ง ด่วน ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญ หาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ
การดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผา่ นมา พบว่า มี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจานวนมาก
สภาพปัญหามีความรุนแรง และรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้นยั งไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และมีแนวทางป้องกันปัญหาที่ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้ทราบรูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ ตลอดจนแนวทาง
ในการปรับ ปรุง การดาเนินการแก้ไขปัญหาดัง กล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องดาเนินโครงการพัฒนา
นโยบาย การยุติธรรมและจัดรูปแบบการบริหารงานหรือองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ อันจะนาไปสู่
การกาหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบในสังคมไทย
2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ
2.3 เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายแก้ ไขปัญ หาหนี้น อกระบบของกระทรวง
ยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
3.1 ทราบรูปแบบต่างๆ ของการก่อหนี้นอกระบบ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากมีการก่อหนี้
นอกระบบ อันจะนาไปสูก่ ารป้องกันปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 ทราบข้อบกพร่องของกฎหมาย ตลอดจนมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ
3.3 ประชาชนทราบช่องทางและวิธีการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิ และ
ป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
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3.4 ทราบแนวทางในการกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทีเ่ ป็นรูปธรรม และเหมาะสม
กับสภาพสังคมไทย

4. วิธีการดาเนินงาน
4.1 ศึก ษารูปแบบของการก่ อ หนี้นอกระบบ และปัญหาที่ เ กิ ดขึ้นจากหนี้นอกระบบโดยการ
ทบทวนวรรณกรรม การศึกษาคดีตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ ได้รับความเป็นธรรม
(ศนธ.ยธ.) ดาเนินการ ทั้งคดีที่ได้ดาเนินการสิ้นสุดแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการรวมทั้งแหล่งข้อมูลจาก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (interview) เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จานวน 14 ราย ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์เจ้าหนี้ ลูกหนี้นอกระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ
ลาดับ
ผู้ให้สัมภาษณ์
หน่วยงาน
1
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ (นามสมมติ) และคณะฯ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.)

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์
11 กุมภาพันธ์ 2556

2

พ.ต.ท.กาพล (สมมติ) และคณะฯ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.)

14 กุมภาพันธ์ 2556

3

นายอลงกรณ์ (นามสมมติ)

ศูนย์พิทักษ์ธรรมเพื่อประชาชน

18 กุมภาพันธ์ 2556

4

พ.ต.อ.เกียรติกมล (นามสมมติ)

20 กุมภาพันธ์ 2556

5

นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์

6

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 2
กองพิทกั ษ์สิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ธนาคารกรุงไทย

นายธีรินทร์ เต่าทองและคณะฯ
(ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ)
นายสุพจน์ อาวาส และคณะฯ
ธนาคารออมสิน
(ผู้ช่วยผู้อานวยการธนาคารออมสิน
สายงานสินเชื่อชุมชน)
คุณสมลักษณ์ ศาสตร์ประสิทธิ์ และคณะฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(หัวหน้าส่วนแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่าย
กิจการนโยบายภาครัฐและสังคม)

7

8

6 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2556

26 มีนาคม 2556

27 มีนาคม 2556
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ลาดับ
ผู้ให้สัมภาษณ์
หน่วยงาน
9
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด และคณะฯ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(รองผอ. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
10 นางกัลยาณี รุทระกาญจน์
ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ
(เลขาธิการ)
11 นายเฉลิมชัย (นามสมมติ)
สานักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร สานักงานอัยการสูงสุด
12 นายวันชัย เจริญชัยมงคล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
(ผู้อานวยการกองบริหารหนีส้ ินภาค
สหกรณ์การเกษตร
ประชาชนฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)
13 นายสุรพล โอภาสเสถียร
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
(ผู้จัดการใหญ่)
14 นางทิพย์วัลย์ ภู่พงศ์
สานักตรวจสอบบัญชีกลาง
(นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ)
กรมสรรพากร
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วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์
28 มีนาคม 2556
28 มีนาคม 2556
9 เมษายน 2556
9 เมษายน 2556

19 เมษายน 2556
30 เมษายน 2556

4.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบ” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้อง Executive Board Room ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
4.4 ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้นาแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ประกอบด้วย
4.4.1 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 (รายละเอียดดูบทที่ 4)
4.4.2 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดดูบทที่ 4)
4.5 วิเ คราะห์ข้อ มู ล จากการศึก ษากรณีตัวอย่าง การสัม ภาษณ์ เ จ้าหนี้และลูก หนี้นอกระบบ
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
4.6 จัดการสัม มนาวิพ ากษ์ร่างรายงานวิจัยฉบับ สมบูร ณ์ ในวัน ศุก ร์ที่ 7 มิ ถุนายน 2556
ณ ห้อง Executive Board Room ชั้น 4 โรงแรมมิร าเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรัง สิต
กรุงเทพมหานคร
4.7 จัด การประชุ ม เพื่ อ รับ ฟัง ความคิ ดเห็น จากผู้บ ริห ารกระทรวงยุติ ธรรม ในวัน จัน ทร์ ที่
17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
4.5 จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะต่อสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ 270 วัน (25 กันยายน 2555 – 22 มิถุนายน 2556)
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้กาหนดกรอบในการ
ศึกษาวิจัยซึ่งพิจารณาจากประเด็นหลักที่ทาการศึกษา ประกอบด้วยส่วนสาคัญสองส่วนคือ ประเด็นหลัก
ในการศึกษาวิจัย และมิติที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น โดยคณะผู้วิจัยสร้างกรอบในการศึกษาวิจัย
ดังนี้คือ
1. ประเด็นหลักในการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็นที่สาคัญดังนี้คือ
1.1 สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ การศึกษาถึงสาเหตุของการก่อหนี้จะท าให้เข้าใจถึง
ความจาเป็นของประชาชนที่นาไปสู่การเกิดปัญหาหนี้นอกระบบ การเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดหนี้นอก
ระบบจะทาให้เราสามารถสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงกับสาเหตุของปัญหาและเป็นการ
แก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการระงับอาการของปัญหาแบบการแก้ที่ปลายเหตุหรืออาการของปัญหา
ดังนั้นประเด็นในการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการพิจารณา
ศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1.2 รูปแบบในการก่อหนี้นอกระบบหรือรูปแบบการเป็นหนี้จะเป็นการพิจารณาถึงรูปแบบที่
มีการใช้กั นอยู่ในการก่ อหนี้ของประชาชน ว่ามีรูป แบบใดบ้างแต่ละรูปแบบมีวิธีการในการดาเนินการ
อย่างไร และมีการใช้กฎหมายใดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการ ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงผลกระทบของ
การเป็นหนี้นอกระบบด้วยว่าส่งผลกระทบอย่างไร
1.3 ปัญหาที่ เกิ ดจากหนี้นอกระบบ ในประเด็นนี้จะมุ่ง พิจ ารณาถึง ปัญ หาที่เ กิดขึ้นในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่มีการดาเนินการอยู่ ซึ่งจะมีปั ญหาทั้งในส่วนของกระบวนการในการ
บริหารหรือการดาเนินการของหน่วยงานที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ปัญหาในด้านของข้อกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
1.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ส่วนนี้จะเป็นการ
พิจ ารณาถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ นอกระบบซึ่ ง จะได้ จ ากการศึก ษาทบทวนแนวความคิ ด
วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากคดี
ตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น (ศนธ.ยธ.) ดาเนินการ และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่ น ตลอดจนจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ แล้วสัง เคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาวิธีการในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
2. มิติที่ศึกษา

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
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ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีมิติที่เกี่ยวข้องกับ พัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่จะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อันประกอบด้วย
2.1 มิ ติ ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ทั้ ง นี้ เ พราะปั ญ หาหนี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งทาง
เศรษฐศาสคร์
2.2 มิติทางด้านนโยบายสาธารณะ ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาเชิงนโยบายประการหนึ่ง
ดังนั้น ในการทบทวนแนวความคิดด้านนโยบายเพื่อประกอบการทาความเข้า ใจในเรื่องดังกล่าวและการ
เสนอแนวนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
2.3 มิติด้านองค์การ การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่มีหน่วยงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องจานวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนรวมถึงองค์การภาคสังคมที่จะเข้ามา
มีบทบาทในการดาเนินการเรื่องดังกล่าวมิติด้านองค์การาจึงเป็นส่วนที่จะนาเข้ามาพิจารณา
2.4 มิติด้านอาชญาวิทยา
2.5 มิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จากประเด็นในการศึกษาและมิติที่ใช้พิจารณาในเรื่องหนี้นอกระบบเราสามารถกาหนดกรอบใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ดังแผนภาพ ดังนี้
ภาพที่ 1 กรอบการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
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1. ความหมายของหนี้นอกระบบ
คาว่า “หนี้นอกระบบ” เป็นคาที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ
บางประการซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในลาดับ ต่อไป จากการสืบค้นพบว่า “หนี้นอกระบบ” มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “loan sharking” หรือ “usury”
loan หมายถึง การให้ยืม การให้กู้ สิ่งที่ให้ยืม เงินที่ ให้กู้ ส่วน sharking หมายถึง ฉลาม
หลอกลวง หลอกต้ม โกงเงิน กลืนอย่างตะกละ ใช้ชีวิตอย่างคนละโมบ ดังนั้น loan sharking จึงหมายถึง
การปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก และมีนัยของการให้กู้ ให้ยืมเงินในลักษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
คดโกงอีกด้วย
ส่วน usury หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ การให้กู้เงินในดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ หรือการให้
กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก มีความหมายทานองเดียวกับ exploitation คือ การใช้หาประโยชน์อย่าง
ไม่ถกู ต้อง การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว การหากาไร ฯลฯ
ความหมายทั่วไปของ “หนี้และหนี้นอกระบบ”
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายว่า “หนี้” หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้
ให้แก่อีกผู้หนึ่ง หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝุายขึ้นไป ซึ่งฝุายหนึ่ งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะ
บังคับบุคคลอีกฝุายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จริยา ภัทรธีรานันท์ (2546: 4) ให้ความหมายว่า “หนี้” หมายถึง ความเชื่อและความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล 2 ฝุาย ในการที่ จะให้ลูกหนี้กู้ยืมโดยมีสัญ ญาก าหนดเงื่อนไข และเงื่อนเวลา การชาระ
หนี้สินคืนในอนาคต
Oxford English Dictionary (2012: online) ให้ความหมายว่า “Usury” หมายถึง หนี้ที่
เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกาหนด ซึ่งคานี้ใช้ทั้งในทางกฎหมาย คือการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย
กาหนด และในทางศีลธรรม คือการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กาหนดถือว่าเป็นบาป
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสร้างคาว่า “หนี้นอกระบบ” ขึ้น จึงมีผู้ให้ความหมายคานี้ไว้แตกต่างกัน
ตามมุมมองของตน แต่มีความหมายสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ
ความหมายของ “หนี้นอกระบบ” ในมุมมองภาครัฐ
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (2554: 6) ให้
ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ” หมายถึง หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (เกินร้อยละ
15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน1) โดยเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงหนี้ที่เกิด
1

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ซึ่งตามมาตรา 3 กาหนดโทษอาญาสาหรับ
เจ้าหนี้ที่ให้บุคคลอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด หรือกาหนดข้อความเท็จเกี่ยวกับจานวนเงินกู้เพื่อ
ปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือเรียกเอาประโยชน์มากเกินสมควรตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน รวมทั้งผู้รับโอนสิทธิใน
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จากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่ กฎหมายบัญ ญัติไว้เกี่ ยวกั บสิ่ง ของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็น
ความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนันหรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น
กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง (2555) ให้ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ”
คือ หนี้ที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถทาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารได้ เนื่องจากมี
ปัญหาบางประการหรือมีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน จึงต้องเลี่ยงไปใช้บริการ
หนี้นอกระบบ โดยเจ้าหนี้มักจะมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกาหนด
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2554: 6-7) ให้ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ”
เป็นแหล่งการเงินที่เกิดขึ้นตามความจาเป็นและสภาพแวดล้อม ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและ
ควบคุมจากทางราชการ เนื่องจากเงื่อนไขในการกู้และข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ขอกู้
และผู้ให้กู้ลักษณะที่เด่นชัด คือไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูง
กว่าที่กฎหมายกาหนดโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ารวมเข้ากับเงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่
ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ ตัวอย่างเช่น กู้ยืมเงินและลูกหนี้ได้รับเงินไป 20,000 บาท แต่มีการระบุในสัญญา
30,000 บาท และยังมีการคิดดอกเบี้ยอีกจาก 30,000 บาท สามารถพบได้ตามโฆษณาเงินด่วนต่างๆ ไม่ว่า
จะบนสิ่ง พิม พ์ หรือปูายประกาศที่ ติดในที่ สาธารณะต่างๆ หรือจะเป็นการให้กู้ยืม เงินในชุมชน อาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือผู้ที่กว้างขวางในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆ ซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลที่ให้สินเชื่อในลักษณะนี้ เรียกว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547: 8) กล่าวไว้ ว่า “หนี้
นอกระบบ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ โดยให้คานิยามของคาว่า “เศรษฐกิจนอกระบบ”
หมายความรวมถึง การประกอบอาชีพและธุรกิจในภาคการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้
ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ เป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กของชุ มชน ธุรกิจที่ผู้ทางานเป็น
เจ้าของที่อาจมีลูกจ้างหรือใช้แรงงานในครอบครัว โดยมีทั้งที่ดาเนินการโดยถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือไม่มีกฎหมายกากับ ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้ว “หนี้นอกระบบ” เป็นหนี้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน
ซึ่งผู้ให้กู้เป็นประชาชนทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด และไม่เสียภาษีให้รัฐ
ความหมายของ “หนี้นอกระบบ” ในมุมมองภาคเอกชนและนักวิชาการ
ชูชาติ คงครองธรรม (2555) ให้ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ” คือ หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกิน
กว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีการต่างๆ ในการติดตามทวงหนี้ เพื่อกดดันลูกหนี้หรือให้ได้รับ
ความอับอาย เกิดความกลัว ข่มขู่ อาจถึงขั้นประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน

หนี้ที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 กาหนดว่า ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ย
เกินร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าในสัญญากาหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี
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นพดล ปกรณ์นิมิตดี (2554) ให้ความหมายว่า “หนีน้ อกระบบ” คือ หนี้สินของภาคประชาชนที่
กู้ยืมเงินกันเอง โดยไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน ซึ่งในระบบสถาบันการเงินมีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์กาหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 654 ว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี
ดาริ เฉลิมวงศ์ (2548) กล่าวว่า หนี้นอกระบบคือ (1) หนี้ที่ลูกหนี้ได้รับเงินต้นที่กู้มาน้อยกว่า
จานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญากู้ หรือ (2) หนี้ที่ลูกหนี้ต้องชาระดอกเบี้ยสูงกว่าในอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
คือ ร้อยละ 15 ต่อปี หรือ 1.25 บาทต่อเดือน
พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา (2547: 27) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของ “หนี้นอกระบบ” ในสังคมไทยเกิด
จากการให้กู้ยืมเงินโดยประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น นายทุนเงินกู้นอกระบบ แขก
โพกผ้า เจ้าของบ่อ น หวยเถื่อ น ซึ่ง ไม่ เ คยนาส่ง รายได้เ พื่อคานวณการเสียภาษีให้รัฐ ถือเป็นการผิด
กฎหมาย และปกติการปล่อยกู้นอกระบบก็มกั จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าข้อกาหนดของกฎหมาย
ที่ระบุไว้ที่ร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งไม่เคยนาส่งรายได้เพื่อคานวณการเสียภาษีให้รัฐ ถือเป็นการผิดกฎหมาย
และปกติการปล่อยกูน้ อกระบบก็มักจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าข้อกาหนดของกฎหมายที่ระบุไว้ที่
ร้อยละ 15 ต่อปี
ยิ่งศักดิ์ มาลีวัตร (2549: 6) ให้นิยามไว้ว่า “หนี้เงินกู้นอกระบบ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในทาง
กฎหมายระหว่างบุคคล 2 ฝุาย ได้แก่เจ้าหนี้นอกระบบกับลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งเกิดจากการปล่อยกู้โดย
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน และไม่ได้อยู่ในการกากับดูแลของภาครัฐ และไม่เสีย
ภาษีให้รัฐ การคิดดอกเบี้ยจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด และไม่รวมถึงหนี้ในระบบชุมชน
นคร มาฉิม (2554) การกู้ห นี้ยืมสินที่ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน เช่น การกู้ยืมกั นระหว่าง
เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่มีก ฎกติก ามารยาทที่ เป็นมาตรฐาน เช่น การท า
สัญญากู้ยืมเงินอาจจะใช้กระดาษเปล่าเขียน
ความหมายของ “เจ้าหนี้นอกระบบ”
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คานิยามของคาว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark) ” ซึ่งสัมพันธ์กับ “หนี้
นอกระบบ” ไว้ดังนี้
Blackwell (2008); Greenbaum (2007) ให้คานิยามว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark)”
หมายถึง บุคคลที่ให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างไม่เป็นธรรม โดยบุคคลที่ให้กู้ยืมนั้น
มักจะใช้กาลังข่มขู่หรือบังคับให้ผู้ขอกู้ยืมชาระเงินคืน ด้วยการชาระเป็นรายวันหรือการยึดทรัพย์สิน ซึ่งถือ
เป็นการดาเนินงานที่ผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรมทางสังคม
Charlotte Ensor (2012) ให้คานิยามว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark)” หมายถึง บุคคล
ผู้ให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูง โดยมีวิธีการทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือทาร้าย ซึ่งปัจจุบันการให้กู้ยืม
เงินเช่นนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ดาเนินการเป็นขบวนการหลอกลวงประชาชน และเป็นการกระทาที่
ผิดกฎหมาย
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Wisegeek (2012) ให้ความหมายไว้ว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark)” หมายถึง บุคคลหรือ
องค์กรที่ให้กู้ยืมเงิน จดจานอง และรับจานารถยนต์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
และใช้วิธีการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง
กล่าวโดยสรุปแล้ว “หนี้นอกระบบ” หมายถึง การให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
สูง มั กจะเกินกว่า อัตราที่กฎหมายกาหนด คือ เกินร้ อยละ 15 ต่ อปี ทั้งนี้เ งื่อนไขในการกู้ยื มและ
ข้อตกลงต่า งๆ ขึ้ นอยู่ กับความพอใจระหว่า งผู้ให้กู้ยืมและผู้ข อกู้ยื ม ซึ่ งผู้ให้กู้ยื มไม่ใช่ ส ถาบันทาง
การเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ และมักจะมีวิธีการทวง
หนี้ที่ใช้การข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง โดยผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบเรียกว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ”
องค์ประกอบของ “หนี้นอกระบบ”
จากนิยามข้างต้น เมื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของ “หนี้นอกระบบ” สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ลักษณะการให้กู้ยืม
1.1) มีการให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง มักจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี
1.2) มีการทาสัญญาไม่ถูกต้อง สัญญาลวง หรือใช้กลฉ้อฉลในลักษณะต่างๆ
2) ลักษณะของผู้ให้กู้ยืม
ผู้ให้กู้ยืม มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เจ้าหนี้นอกระบบ นายทุนเงินกู้นอกระบบ (และมีการเรียกชื่อ
แบบไม่เป็นทางการว่า แขกโพกผ้า เจ้าของบ่อน หวยเถื่อน ฯลฯ)
2.1) ผู้ให้กู้ยืมไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
2.2) ผู้ให้กู้ยืมไม่นาส่งรายได้เพื่อคานวณการเสียภาษีให้รัฐ ถือเป็นการผิดกฎหมาย
2.3) ผู้ให้กู้ยืมทวงหนี้ใช้โดยวิธีการข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง
3) ลักษณะของผู้กู้ยืม
3.1) มีความจาเป็นต้องใช้เงินด้วยเหตุผลด้านอาชีพ และความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีพ
3.2) มีความต้องการทรัพย์สินสิ่งของเกินกว่าความจาเป็นพื้นฐานเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่นๆ ใน
สังคม เช่น รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
3.3) ไม่สามารถเข้าถึงระบบการกู้ยืมของรัฐหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้
3.4) ถูกหลอกลวง ขาดความรู้
4) กลไกการควบคุมภาครัฐ
4.1) ไม่มีกลไกการติดตามและควบคุมจากทางราชการหรือมีแต่ไม่ครอบคลุมปัญหาหรือขาด
ประสิทธิภาพ
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4.2) กลไกภาครัฐไม่มีอานาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปแทรกแซงเนื่องจากบางกรณีคู่สัญญาซึ่ง
เป็นเอกชนกับเอกชนสมยอมหรือไม่ร้องขอ

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
2.1 มิติด้านเศรษฐศาสตร์
2.1.1 การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเกิดหนี้นอกระบบใน
ประเทศไทย Stiglitz and Weiss (1981) ศึกษาถึงการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินในตลาดที่มีข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ (Imperfect Information) เขาแสดงให้เห็นถึงระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซึ่งยังเกิด อุปสงค์
ของเงินกู้ส่วนเกิน ทั้งนี้แม้ว่ามีผู้กู้ที่ ยินดีจ่ายดอกเบี้ยในระดับอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ผู้ปล่อยกู้ไม่ต้องการ
ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้กู้กลุ่มดังกล่าว เขาอธิบายว่าเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลระหว่างผู้ขอกู้ และผู้
ปล่อยกู้ คือ ผู้กู้ จะรู้ถึง พฤติกรรมความเสี่ยงของตนในขณะที่ ผู้ป ล่อยกู้ไม่มี ข้อมู ลดังกล่าว จะก่อให้เกิ ด
ปัญหาการเลือกที่ไม่เหมาะสม (adverse selection) คือเหตุการณ์เมื่อผู้ปล่อยกู้มีผู้กู้ซึ่งจะนาเงินไปลงทุน
ในโครงการซึ่งมีความเสี่ยงแตกต่างกัน และผู้ปล่อยกู้ ไม่มีข้อมูลว่าผู้กู้แต่ละคนเป็นประเภทไหน โดยส่วน
ใหญ่ผู้กู้ซึ่งจะนาเงินไปลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงต่าจะไม่สามารถกู้ในระดับอัตราดอกเบี้ยสูงมาก
เนื่องจากต้นทุนของเงินกู้อาจไม่คุ้มกับผลตอบแทนจากโครงการลงทุน ในทางตรงกันข้ามผู้กู้ประเภทที่
ชอบความเสี่ยง จะนาเงินไปลงทุ นในโครงการซึ่ง มีความเสี่ยงสูง ยินดีที่จะกู้ในระดับอัตราดอกเบี้ยสูง
เนื่องจากโครงการที่มีความเสี่ยงสูงจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าถ้าโครงการสาเร็จ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมี
ความน่าจะเป็นที่จะสาเร็จต่าซึ่งก็หมายความว่าผู้กู้จะไม่มีเงินจ่ายคืนผู้ให้กู้ ดังนั้นถ้าสถาบันการเงินหรือผู้
ปล่อยกู้ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ขอกู้อย่างเพียงพอ ในที่สุดผู้กู้ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินกู้ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้กู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงหรือความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เนื่องจากผู้กู้กลุ่มดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีความกระตืนรืนร้นที่จะขอกู้และมักจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินกู้
ดังนั้นสถาบันการเงินจะพยายามหลีกเลี่ยงการปล่อยกู้ถ้าไม่มีข้อมูลของผู้กู้เพียงพอ หรือกาหนด
กฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอกู้เพื่อลดความเสี่ยงของหนี้เสีย เช่น ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้ที่แน่ นอนระดับหนึ่ง
หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันให้เหมาะสมกับวงเงินปล่อยกู้ จากสาเหตุนี้เองทาให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่
แน่นอน มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินและ
ต้องหันไปกู้เงินจากนอกระบบแทน
2.1.2 การเงินระบบฐานราก (micro finance)
วัชรัศมิ์ ลีล ะวัฒ น์ และคณะ (2552: 1) กล่าวว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบ
การเงินขนาดเล็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการกู้เงินของคนจนที่มี
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รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน สถาบันการเงินในระดับจุลภาค (micro finance) ได้มีการประกอบ
กิจการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสถาบันการเงินในระดับจุลภาคแบบที่เป็นทางการ ซึ่งอาจ
เกิดจากการริเริ่มจากภาครัฐ หรือประชาชนในชุมชน และมีการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด รวมไป
ถึงการจัดตั้งสถาบัน
การเงินในระดับจุลภาคแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นการจัดตั้งโดยการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนลักษณะการดาเนินงานจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละชุมชนที่จัดตั้งสถาบันการเงินในระดับจุลภาค
นั้นๆ และปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอยู่หรือยังไม่มีกฎหมายรองรับ
อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดในการจัดตั้งสถาบันการเงินในระดับจุลภาคก็คือ การให้
โอกาสในการขยายสินเชื่อไปสู่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีความต้องการ
เงินทุนเพื่อไปใช้สาหรับการลงทุนประกอบกิจการ ทั้งนี้สถาบันการเงินในระดับจุลภาคควรมีโครงสร้างที่
เหมาะสมที่ จ ะสามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยลดปั ญ หาความยากจนของคนในประเทศนั้ น ๆ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากจนและเพิ่มสวัสดิการแก่คนในประเทศแล้วสถาบันการเงินใน
ระดับ จุล ภาคยังจ าเป็นที่ จะต้อ งคานึง ถึง แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk
management) และมีความยั่งยืน (sustainable) เฉกเช่นเดียวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินใน
เชิงพาณิชย์โดยทั่วไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันที่ความแตกต่างระหว่างสถาบันการเงินในระดับจุลภาคแบบ
ดั้ง เดิ ม (traditional micro finance) กั บ สถาบัน การเงิน ที่ มี ข นาดใหญ่ อย่ า งธนาคารพาณิ ช ย์
(commercial bank) นั้น เริ่มมีความคลุมเครือมากขึ้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันได้
ขยายการให้บริการสินเชื่อเพื่อให้กู้ยืมแก่คนจนมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินในระดับจุลภาคควรที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ
(วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ และคณะ, 2552: 2) ดังนี้
1. สถาบันการเงินในระดับ จุล ภาคจะต้องมีก ารพัฒ นาคุณภาพการให้บริการทางการเงิน
(financial service) กับคนจานวนมากของประเทศซึ่งโดยทั่วไปเป็นคนที่มีฐานะยากจน (scale)
2. สถาบันการเงินในระดับจุลภาคจะต้องมีการขยายการให้สินเชื่อไปสู่คนที่มีฐานะยากจน
ที่สุดในสังคม (poorest group) เพื่อที่จะแน่ใจว่าคนจนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ (depth)
3. สถาบันการเงินในระดับจุลภาคจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการให้สินเชื่อทั้งผู้ขอสินเชื่อ
(ลูกค้า) และผู้ให้บริการสินเชื่อเอง (สถาบันการเงินระดับจุลภาค)
2.1.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ, 2550) เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัส
ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งได้ทรงเน้นย้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้
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และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การปูองกันให้รอดพ้นจากวิก ฤต และให้สามารถดารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
คุณลักษณะสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สัง คม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ล ะท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจดาเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่
โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
 ภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที
การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2550: 18 – 21) สามารถทาได้ในทุกระดับ ได้แก่
 ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทาอะไรเกินตัว ดาเนินชีวิต
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อนื่ รวมทั้งไฝุรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอนาคต และเป็นที่พึ่งให้
ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน
และสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครั ว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึง
การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
 ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลกัของความรู้รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชน
และนอกชุมชนทั้ง ด้านเศรษฐกิ จ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ
องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง
 ความพอเพีย งในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่ งมั่นในการดาเนินธุรกิ จที่ หวัง
ผลประโยชน์หรือกาไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพืน้ ฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ด้าน
การขยายธุร กิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้ งต้องมี ความรู้และเข้าใจธุรกิจ ของตนเองรู้จักลูกค้า
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ศึก ษาคู่แข่ง และเรียนรู้ก ารตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิ ตในสิ่ง ที่ ถนัดและท าตามกาลัง สร้างเอกลัก ษณ์ที่
แตกต่างและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สาคัญต้องสร้างเสริม
ความรู้ และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
 ความพอเพีย งระดับ ประเทศ เป็นการบริห ารจัดการประเทศ โดยเริ่ ม จากการ
วางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมี พอกินและพึ่ง ตนเองได้ มี ความรู้และคุณธรรมในการ
ดาเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกัน
พัฒนาตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียงอย่างรู้รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิด
เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
2.2 มิติด้านนโยบายสาธารณะ
หนี้นอกระบบเป็นปัญหาในเชิงนโยบายทั้งในส่วนที่โดยตัวเองของปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ต้องการการกาหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการการกาหนดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐบาล และในอีกส่วนหนึ่งปัญหาหนี้นอกระบบเป็นผลกระทบที่เกิดจากนโยบายเศรษฐกิจ
ด้านอื่น ๆ ของรัฐบาล ดัง นั้ นนอกจากแนวความคิดเรื่ องนโยบายสาธารณะที่ ก ล่ าวมาเพื่อให้ เ ห็นถึ ง
กระบวนการต่างๆ แล้ว การทบทวนถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบจึงเป็นส่วนที่ทาให้
เข้าใจถึงปัญหาหนี้นอกระบบในภาพรวมและในมุมมองของผู้ที่ทาหน้าที่ในการบริหารประเทศได้ดียิ่งขึ้น
และเป็นการสะท้อนให้เห็นความเข้าใจและการมองปัญหาของผู้กาหนดนโยบายด้วย ในส่วนต่อไปจะเป็น
การทบทวนถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบดังนี้
2.2.1 การทบทวนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
การทบทวนในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาทบทวนถึงนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเรื่องหนี้นอกระบบ
ทั้งในส่วนของนโยบายด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการสร้างความต้องการในการใช้จ่ายเงินของประชาชน
จนทาให้ต้องเกิดภาวะความต้องการในการเงินอันนาไปสู่การก่อหนี้ รวมถึงนโยบายที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้
ในกรณีที่เป็นหนี้นอกระบบ โดยในรายละเอี ยดในส่วนของนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบจะ
ประกอบด้วย
2.2.1.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบจะพบว่าไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงหนี้นอกระบบ
โดยตรงแต่จะมี นโยบายที่เ ป็นภาพรวมของเศรษฐกิจ ที่อาจเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบซึ่งในที่นี้จ ะแบ่ง
พิจารณาออกเป็นส่องส่วนคือส่วนแรกนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านตลาดเงินการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประชาชนซึ่งส่งผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของประชาชน ส่วนที่สองนโยบายด้านการเข้าถึง
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ความเป็นธรรมเมื่อเกิดปัญหาการที่ประชาชนเกิดหนี้นอกระบบขึ้นและเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิเช่น
การทวงหนี้ด้วยวิธีการใช้ความรุนแรง การข่มขู่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนจะได้แก่

1) นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ได้กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับสินเชื่อของประชาชนไว้ในนโยบายเร่งด่วนในข้อที่ 1.10 โดยมีรายละเอียดคือ
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะ
สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
1.10.1 เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
1.10.3 จั ด ตั้ ง กองทุ น ตั้ ง ตั ว ได้ ใ นวงเงิ น ประมาณ 1,000 ล้ า นบาทต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการ
สร้างอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรม
ใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000
บาท ตามลาดับขนาดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทันเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
นอกจากนี้ในนโยบายเร่งด่วนยังมีการระดับเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของประชาชนไว้ในข้อ
1.00 ยกระดับราคาสิตค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นอกจากนโยบายเร่ง ด่วนแล้วในส่วนของนโยบายที่ จะดาเนินการในช่วง 4 ปีในการ
บริหารประเทศรัฐบาลได้กาหนดนโยบายที่เกีย่ วกับหนี้สินของประชาชนไว้ด้วยเช่นกัน โดยได้มีการกาหนด
นโยบายไว้ในนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุปคือ
 “ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการ
ออกของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงานของ
องค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับ
การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน”
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 พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ในประเทศให้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ คนส่ ว นใหญ่ แ ละ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความต้องการที่
เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการที่ต่าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ...
2) นโยบายด้านการเข้าถึงความยุติธรรม
นโยบายด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั้นมี
การก าหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลในข้อ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม โดยกาหนดไว้ในข้อ 8.2.2 ซึ่ง มี
รายละเอียดคือ
“8.2.2 ปรั บ ปรุง ระบบการช่ว ยเหลื อประชาชนที่ ไ ม่ ได้ รับ ความเป็ นธรรมด้ ว ย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธ รรมเพื่ อ การคุ้ม ครองช่วยเหลื อ คนจนและคนด้ อยโอกาส การคุ้ ม ครองดู แลรั ก ษาสิท ธิ เ สรี ภาพ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสเข้าถึงความยุติธรรม
ไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนาทางเลือก
ของกระบวนการยุติธรรม”
8.2.4 ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชนมีส่วนร่วม จัดให้มีการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า ... แก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่...”
จากคาแถลงนโยบายของรัฐบาลจะเห็นว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบไม่ได้มีการ
กาหนดไว้เป็นการเฉพาะแต่จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องคือนโยบายเศรษฐกิจที่กล่าวถึงการสร้างความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายและเป็นธรรม
และนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงคามยุติธรรมของประชาชนซึ่งทั้งสองส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาใน
เรื่องหนี้นอกระบบทั้งนี้เพราะการเกิดหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้จึงต้องหันไปก่อหนี้นอกระบบขึ้น และเมื่อมีปัญหาในเรื่องการใช้คืนก็เกิดปัญหาการทวงเงิน
ด้วยวิธีการต่างๆ ขึ้น ประชาชนก็มีปัญหาด้านการเข้าถึงความยุติธรรมทีจ่ ะเข้ามาช่วยในการต่อสูห้ รือทาให้
เกิดความเป็นธรรม นโยบายทั้งสองส่วนจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องหนี้นอกระบบ
นอกจากนโยบายทั้งสองประการข้างต้นแล้ว นโยบายของรัฐบาลที่อาจเกี่ยวเนื่องและส่งผล
ต่อปัญหาหนี้นอกระบบยังได้แก่นโยบายที่มงุ่ เน้นการสร้างการใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและนโยบายที่กระตุน้
ให้เกิดรายจ่ายของประชาชนรวมถึงนโยบายด้านประชานิยมในบางส่วนที่ทาให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเงิน
เกินตัวอันมีลักษณะที่เน้นการบริโภค (บริโภคนิยม) ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนเกิดหนี้ขึ้น 2 ซึ่งนโยบายใน
ส่วนนี้ได้แก่
2

จากการคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ พบว่าสถานการณ์ครัวเรือนไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.
2555 ขณะที่ความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ลดลงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามนโยบายรถคันแรกและบ้าน
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 นโยบายการเพิ่มรายได้ให้แก่ผใู้ ช้แรงงานโดยให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า 300
บาท และการเพิ่มรายได้แก่ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15000
บาท ซึ่งนโยบายนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และทาให้บางคนมีการจ่ายเพิ่ มขึ้นซึ่งการใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นหากมากกว่ารายรับหรือรายได้จะส่งผลที่อาจทาให้เกิดการก่อนหนี้ขึ้นได้
 นโยบายที่ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสาหรับสิ่งจาเป็นในชีวิตของ
ประชาชนซึ่งได้แก่นโยบายบ้านหลังแรก และนโยบายรถยนต์คันแรก นโยบายนี้จะทาให้ประชาชนจานวน
หนึง่ พยายามจะซื้อรถยนต์ทั้งนี้เพราะรัฐบาลจะยกเว้นภาษีให้ซึ่งจะทาให้ประชาชนสามารถซื้อรถยนต์ได้
ในราคาที่ถูกกว่าปกติในระยะเวลาที่กาหนดประชาชนจึงเร่งซื้อรถยนต์ภายในเวลาดังกล่าว การเร่งซื้อนี้
หากประชาชนไม่มีความพร้อมทางการเงินดีพออาจส่งผลให้เกิดการก่อหนี้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น และ
บางส่วนอาจส่งผลถึงการเกิดหนี้นอกระบบขึ้นได้
อย่างไรก็ดีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การก่อหนี้ของประชาชน หรือเรื่องหนี้นอกระบบโดยตรง แต่เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ด้านอื่นแต่
อาจจะมีผลกระทบภาวะการใช้จ่ายของประชาชนและอาจส่งผลต่อการก่อหนี้ของประชาชนในบางกลุ่ม
จากการทบทวนนโยบายของรัฐบาลจะพบว่านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้
นอกระบบมีทั้งส่วนที่เกีย่ วข้องกับการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ดีขึ้นอันจะช่วย
ให้ประชาชนไม่ต้องใช้เงินกู้หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบ กับนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความความเป็นธรรม
หรือการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายบางส่วนที่อาจส่งผลต่อปัญหา
การก่ อหนี้ของประชาชนและปัญ หาหนี้นอกระบบขึ้นซึ่งได้แก่ นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายและนโยบาย
ประชานิยม
2.2.1.2 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
นอกจากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว รัฐบาลยังมีการกาหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีการกาหนดออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบซึ่งจะประกอบด้วยมติต่างๆ ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2552 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีสินเชื่อ
ส่วนบุคคลและหนี้บัตรเครดิต"
หลังแรกโดยสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33.6 ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว
ของครัวเรือน แหล่งที่มา http://www.banmuang.co.th/2012
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3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่อง
3.1) ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อ
บริหารงานครบ 1 ปี (มกราคมพ.ศ. 2553)
3.2) โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
5) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 3/2553
6) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
7) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง สรุปผลการเจรจาและการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
8) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เรื่อง
8.1) แผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
8.2) สรุปผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
9) มติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุมั ติในหลักการโครงการ
ไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อรายย่อย
10) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เรื่อง โครงการไปรษณีย์เพื่อสินเชื่อราย
ย่อย
11) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษา
ทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้)
2.2.1.3 นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
นอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้ว หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยังมีการกาหนดนโยบายและ
โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วยซึ่งนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนี้
เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการนานโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบจึงมีความจาเป็นจะต้องทาความเข้าใจถึงนโยบายและโครงการหรือมาตรการของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อ ดาเนินการแก้ไขปัญ หาหนี้นอกระบบซึ่งนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประกอบด้วยนโยบายและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) แนวนโยบายและมาตรการของกระทรวงการคลัง
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กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการดาเนินการในด้านการเงินการคลังของ
ประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ นโยบายของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบประกอบด้วย
กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดแผนปฏิ บั ติร าชการส านัก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปีงบประมาณ 2555 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ข้อ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดาเนินการใหมีก ารกระจายรายไดที่ เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของ
ประเทศ และใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ
3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความตอง
การที่หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
2) แนวนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
กระทรวงยุติธรรมเป็นอีกหน่วยงานที่มีความสาคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
ประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ความยุติธรรมและไม่ ถูกเอา
เปรียบหรือทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มี นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่
มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านการยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยกาหนดนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การ
คุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การ
กระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับ
ชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกั บปัญหาหนี้นอกระบบ โดยก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2555 - 2558) ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การอ านวยความยุ ติ ธ รรม โดยมี
เปูาประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม

2.3 มิติด้านองค์การ
การดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะมี หน่วยงานที่เ ข้ามาเกี่ ย วข้องด้วยจ านวนมากซึ่ง
แนวความคิดในด้านองค์การที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นแนวความคิดในเรื่องชุมชน
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นโยบาย (policy community) และแนวความคิ ด เรื่ อ งการท างานร่ ว มกั น ขององค์ ก าร
(interorganization relations) หรือองค์ก ารแบบเครือข่าย (networking organization) ซึงแต่ล ะ
แนวความคิดมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 แนวความคิดเครือข่ายองค์การในระบบนโยบาย
แนวความคิ ดเครื อ ข่ายองค์ก ารในระบบนโยบายเป็นแนวความคิดที่ มี ความสัม พั นธ์กั บ
แนวความคิดด้านนโยบายสาธารณะและแนวความคิดในเรื่ององค์การและโครงสร้างองค์การ กล่าวคือ
แนวความคิดเครือข่ายองค์การในระบบนโยบายจะให้ความสาคัญกับองค์การในฐานะที่เป็นตัวแสดงทาง
นโยบายในกระบวนการนโยบาย ซึ่ง องค์ก ารที่ เ กี่ ยวข้องกั บ นโยบายใดนโยบายหนึ่งจะประกอบด้วย
องค์การหลายองค์การทั้งนี้เพราะปัญหานโยบายจะเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาในเชิงนโยบาย
ปัญหาหนึ่งจึงต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน การพิจารณาถึงแนวความคิดในเรื่องชุมชน
นโยบายจึงจะเป็นส่วนสาคัญในการทาความเข้าใจกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การ
ทบทวนแนวคิดในส่วนนี้จะประกอบด้วย
1) การทาความข้าใจเรื่องตัวแสดงนโยบาย
ตัวแสดงนโยบายหมายถึงหน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคสังคมที่เข้าไปมี
บทบาทในการดาเนินการหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนโยบายใดนโยบายหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อนโยบาย
ทั้งในส่วนของการก่อตัวของนโยบาย การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย ดังนั้นในนโยบายใดนโยบายหนึ่งจะมีตัวแสดงเป็นจานวนมากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (พิทยา บวร
วัฒนา, 2556: 207-209) ซึ่งตัวแสดงนโยบายจะแบ่งออกเป็น 1) ตัวแสดงนโยบายเจ้าของเรื่อง (focal
actor) ทาหน้าที่เป็นตัวแสดงเจ้าของเรื่องในนโยบายใดนโยบายหนึ่ง เช่นกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแสดง
เจ้าของเรื่องในนโยบายความมั่นคง เป็นต้น 2) ตัวแสดงอื่นที่มีตาแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการในนโยบาย
หนึ่งๆ เป็นตัวแสดงที่อยู่ในการตัดสินใจนโยบายอย่างเป็นทางการแต่ไม่ใช่ตัวแสดงที่เป็นเจ้าของนโยบาย
เช่น นโยบายด้านความมั่นคง จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาการและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นต้น และ 3) ตัวแสดงที่ไม่มีตาแหน่งที่เป็นทางการหรืออยู่นอกเครือข่ายนโยบาย หน่วยงาน
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อนโยบายที่มีการดาเนินการ
แนวความคิดเรื่องเครือข่ ายองค์การในระบบนโยบาย จะช่วยชี้ให้เห็นถึงองค์การและ
บทบาทของแต่ละองค์การที่เข้ามาดาเนินการในนโยบายซึ่งในการทาความเข้าใจกับเรื่องหนี้นอกระบบจะ
มีตัวแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทั้งตัวแสดงที่เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ตัวแสดงที่มีบทบาทอย่างเป็น
ทางการและตัวแสดงที่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย โดยตัวแสดงเหล่านี้
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2) ลักษณะของระบบนโยบาย
การที่ในระบบนโยบายสาธารณะจะมีองค์ก ารที่เข้ามาเกี่ ยวข้องจานวนมากนั้น การที่
องค์การทั้งหลายจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้นั้นระบบนโยบายจะมีลักษณะสาคัญคือ 3
 ความสลับซับซ้อนของระบบนโยบาย นโยบายหนึ่ งๆ จะเกี่ยวข้องกับองค์การ
มากกว่าองค์การเดียว นโยบายยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งมีองค์การที่เกี่ยวข้องด้วยจานวนมาก
 การพึ่ง พาอาศัยกันระหว่างองค์การ ในแนวความคิดเรื่องเครือข่ายองค์การใน
ระบบนโยบายองค์การต่างๆ จะต้องพึ่งพาอาศัยกันในการผลักดันหรือดาเนินการให้ป ระสบความสาเร็จ
องค์การเพียงองค์การเดียวไม่สามารถดาเนินนโยบายให้ประสบผลสาเร็จได้โดยลาพัง
 การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การในระบบนโยบาย องค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นโยบายจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันในการดาเนินการในระบบนโยบาย ซึ่งการติดต่อสื่อสารจะมีตั้งแต่
การสัมพันธ์กันแบบหลวมๆ จนถึงการมีระบบการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างมาก การติดต่อสื่อสารนี้อาจใช้
รูปแบบการเป็นกรรมการร่วมกันในการดาเนินนโยบายเป็นส่วนหนึ่งระบบการติดต่อสื่อสารและสร้างความ
กลมกลืนในการทางานร่วมกัน
2.3.2 แนวความคิดด้านการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การ
การปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การเป็นการที่องค์การตั้งแต่ 2 องค์การขึ้นไปมีความสัมพันธ์
กันในการท างาน หรือ ทางานร่วมกั นเพื่อบรรลุเปูาหมาย ทั้ งนี้เนื่องจากองค์ก ารไม่ส ามารถท าหน้าที่
ดังกล่าวได้โดยลาพัง โดยการทางานร่วมกันนี้จะมีลัก ษณะเป็นหุ้นส่วนกัน ซึ่ง การดาเนินกาในลัก ษณะ
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เกิดการประหยัดทรัพยากร และช่วยใน
การชดเชยข้อจากัดขององค์การอื่นๆ หรือช่วยลดข้อจากัดของกันและกัน การทางานร่วมกันขององค์การ
นั้นมีประเด็นที่ควรนามาพิจารณาดังนี้
2.3.2.1 ความจาเป็นในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การ
การทางานร่วมกันขององค์การจะเกิดจากเหตุผลหลายประการที่องค์การต่างๆ ต้องเข้า
มาทางานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะองค์การเพียงองค์การเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือดาเนินการได้
โดยลาพัง สาเหตุที่องค์การต้องปฏิบัติงานร่วมกันเกิดจาก

3

ลักษณะที่ องค์การต่ างๆ ต้องท างานในลั กษณะเครื อข่ ายนื้จะมี ส่วนเชื่ อมโยงสั มพั นธ์ อย่ างมากกับ เรื่ อง
แนวความคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในแนวความคิดเรื่องการทางานร่วมกันของ
องค์การ รายละเอียด ลักษณะของระบบนโยบายดูเพิ่มเติมได้ใน พิทยา บวรวัฒนา ทฤษฎีองค์การสาธารณะ หน้า 212.

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23

 การแบ่งงานกันทาตามความชานาญเฉพาะขององค์การ การที่องค์การแบ่งงาน
กั นท าตามความชานาญเฉพาะมาก แต่ล ะหน่วยงานจะมี ห น้าที่ เ ฉพาะดัง นั้ นการท างานให้ส าเร็จ จึ ง
จาเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นมากขึ้นจึงต้องทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 การพัฒนาโครงสร้างองค์การ การที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้นมีการพัฒนา
องค์การใหม่ๆ ที่มีหน้าที่เฉพาะมากขึ้น แต่ละองค์การมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทาให้การทางานต้องร่วมมือกัน
 ความสลับซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้นและมีมิติที่เข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้น องค์การเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะองค์การจะทางานเฉพาะด้านมากขึ้น
 ความจากัดด้านทรัพยากร ทรัพยากรต่างๆ มีไม่พอที่จะให้ทุกองค์การ ดังนั้นการ
ที่องค์ก ารจะสามารถท างานได้ตามเปูาหมายจึง ต้องมีก ารดาเนินการร่วมกั นเพื่อให้เกิ ดการประหยัด
ทรัพยากร
2.3.2.2 รูปแบบของการทางานร่วมกันขององค์การ
องค์การที่มีการทางานร่วมกันขององค์การจะมีรูปแบบที่สามารถในการนามาใช้ในการ
ท างานร่วมกั นขององค์ก ารได้ ซึ่ง รูป แบบที่ องค์ก ารต่างๆ สามารถนามาใช้ในการท างานร่วมกั นนั้ น
ประกอบด้วย
 ก า ร ท า ง า น ร่ วม กั น แ บ บ จั บ คู่ pairwise or dyadic interorganization
relationship) เป็นการที่องค์การสององค์การร่วมกันทางาน
 การทางานร่วมกันในรูปชุดขององค์การ (interorganizational set) ได้แก่การที่
องค์การหลายองค์การร่วมกันทางานในลักษณะที่มี องค์การหนึ่ง องค์ก ารใดเป็นเจ้าของเรื่องหรือเป็น
ศูนย์กลางของการทางานร่วมกัน
 เครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างองค์การ (interorganizational network)
เป็นการร่วมกันทางานขององค์การมากกว่าสององค์การทางานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่ทุกองค์การมี
ความสาคัญในการทางานร่วมกัน แต่ละองค์การจะทาหน้าที่ของตนแต่จะมีความเชื่อมโยงกับองค์การอื่น ๆ
เพื่อบรรลุเปูาหมายร่วมกัน
2.3.2.3 เทคนิคที่ใช้ในการทางานร่วมกันขององค์การ
ในการทางานร่วมกัน องค์การจะมีแนวทางหรือเทคนิคที่ใช้ในการทางานร่วมกันหลาย
ประการคือ
 การประสานงานระหว่างองค์ก าร ได้แก่ ก ารที่ องค์ก ารที่ ท างานร่วมกั นมี ก าร
ประสานงานกันในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการประสานงานนี้มักเกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการก่อนแล้วจึง
ค่อยๆ พัฒนาต่อมา
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 การวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน การทางานในลักษณะนี้องค์การที่เกี่ยวข้อง
จะมีการจัดทาแผนแม่บทหรือแผนหลักในการดาเนินการในเรือ่ งใดเรื่องหนึ่งที่ต้องทางานร่วมกันแล้วแต่ละ
หน่วยงานก็จะนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนไปดาเนินการ
 การใช้ระบบคณะกรรมการในการทางานร่วมกัน รูปแบบนี้องค์การที่เกี่ยวข้องจะ
มีตัวแทนเข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการร่วมในการดาเนินการในเรื่องที่ต้องทางานร่วมกัน ทุกหน่วยงาน
จะมีบทบาทในคณะกรรมการเท่าเทียมกัน
 การใช้ระบบงบประมาณเป็นเครื่องมือในการทางานร่วมกัน แนวทางนี้องค์การที่
ต้องทางานร่วมกันจะมีการใช้งบประมาณร่วมกัน
 การทางานร่วมกันในลักษณะของการร่วมทุน เป็นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนา
งบประมาณของตนมาลงขันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ
 การทางานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย แนวทางนี้แต่ละหน่วยงานจะมีอิสระใน
การท างานของตนเองจะจะมีห น่วยงานอื่นเข้ามาทางานในส่วนที่องค์ก ารไม่ ส ามารถทาได้เ นื่องจาก
ข้อจากัดต่างๆ แล้วช่วยให้งานสาเร็จตามเปูาหมาย
จากแนวความคิดเรื่องเครือข่ายองค์การในระบบนโยบาย และแนวความคิดในการทางาน
ร่วมกันขององค์การจะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถใช่หน่วยงานเพียง
หน่วยงานเดียวดาเนินการได้ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเป็นหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยจานวนมาก ตั้งแต่ด้านของการให้กู้ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน รวมทั้งด้านของการช่วยเหลือ
หรือดาเนินการในเรื่องการให้ความยุ ติธรรมต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คือ
1) ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ แ ละประชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)
กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอานวยความยุติธรรมให้แก่บรรดา
ลูกหนี้ที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากปัญหาดัง กล่าว จึงได้มีคาสั่ง กระทรวงยุติธรรมที่ 325/2552 ลงวันที่
3 ธัน วาคม 2552 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้สิ นนอกระบบ คาสั่ง กระทรวงยุติ ธรรมที่
382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 แต่ง ตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมทั้ งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลู ก หนี้ที่ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม จนกระทั่ งได้มี คาสั่ง กระทรวงยุติธรรมที่
135/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ
ดังนี้
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1.1) เป็นหน่วยงานกลางสาหรับการรับแจ้งปัญหา การคัดกรอง การบันทึกข้อมูล
การพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การส่งต่อสาหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็น
ธรรมด้านอื่นๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายกระทรวงยุติธรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ
1.2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนราชการทั้ง
ในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดาเนินการ ติดตามผลตามมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย การ
อานวยความยุติธรรมตามกรอบแห่ง กฎหมายและตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือจาก
ผู้บังคับบัญชา
1.3) การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.4) จัดวางระบบฐานข้อมู ล จัดตั้ง เครือข่าย ศึก ษาวิจัยเพื่อแก้ ไขปัญ หาความ
เดือดร้อนของผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2) กระทรวงการคลัง หน่วยงานภายในกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบ มี 2 หน่วยงานหลัก (กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง , 2555)
ได้แก่

2.1) กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง
กลุ่ม ปูอ งปรามการเงินนอกระบบ เป็นหน่วยงานรับ ผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัด
กระทรวงการคลัง มีอานาจหน้าที่ 1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการเงินนอกระบบ 2) รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือไม่
ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกหลอกลวงทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความผิดอันเป็นอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจการเงิน 3) ตรวจสอบ ติดตาม และดาเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระทาความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ ยืม เงินที่ เ ป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดอันเป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจการเงิน 4) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ปูองกั นและปราบปรามการกระท าความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ การเงิน 5) ปรับ ปรุ ง
กฎหมายว่าด้วยการกู้ ยืมเงินที่เ ป็นการฉ้อโกงประชาชน และดาเนินการยกร่างกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกั บ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวง 6) ปฏิบัติงาน
เลขานุการในคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยู่ใน
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ความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังได้มีมาตรการดาเนินการ แบ่ง
ออกเป็น 2 มาตรการหลัก ได้แก่
1. มาตรการเกี่ย วกับแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องปรามและการแจ้งเตือนให้
ตระหนักถึงพิษภัยของธุรกิจค้าเงินเถื่อน และแชร์ลูกโซ่ โดยได้กาหนดเป็น 4 มาตรการ ดังนี้
1.1 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน ทางกลุ่มปูองปรามการเงิน
นอกระบบ ดาเนินการกาหนดแผนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือน รวมทั้งการผลิตสื่อหลายประเภท เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบบ touch screen การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบบ internet
การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ทางตู้บริการเงินอัตโนมัติ (ATM) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้วยใบปลิวแผ่นพับ
1.2 มาตรการด้านการปูองกันและปราบปราม กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ
ดาเนินการกวดขันตามมาตรการการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน สอดส่อง สืบสวนพฤติกรรมของบุคคล และ
คณะบุคคลที่ประกอบธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่ และธุรกิจค้าเงินเถื่อน เช่น การออกหนังสือเรียกตาม
มาตรา 7 (1) (2) และ (3) รวมถึงการเข้าไปสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบริษัทประเภทนี้
1.3 มาตรการด้านระเบียบ กฎหมาย กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบได้มีการ
ประชุมและประมวลสาระที่เกี่ยวกับประเด็นความผิดตามกฎหมายต่างๆ ให้ปรากฏชัดเจนเพื่อดาเนินการ
ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด และมี การแก้ ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม การกระท า
ความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
1.4 มาตรการด้านการปฏิบัติการ โดยการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อเข้าตรวจค้น
กับบริษัทที่กระทาความผิดตามมาตรา 7 (4) ซึ่งชุดปฏิบัติการประกอบด้วย กลุ่มงานปูองปรามการเงิน
นอกระบบ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี เศรษฐกิจ กรมสรรพากร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
การเข้าดาเนินการของชุดปฏิบัติการได้ดาเนินการอย่างรัดกุมตามระเบียบกฎหมาย เช่น หมายของศาลใน
การเข้าตรวจสอบ ตรวจค้น
2. มาตรการป้องกันภัยจากธุรกิจการเงินนอกระบบในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ ได้ มีมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข
ปัญหาเฝูาระวัง สอดส่อง ปูองปรามและการแจ้งเตือนให้ประชาชนเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยธุรกิจการเงิน
นอกระบบรูปแบบต่างๆ ทั้งธุรกิจค้าเงินเถื่อน และแชร์ลูกโซ่ ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันแก้ไข
ปัญหาสอดส่องแจ้งเบาะแสให้แก่สว่ นราชการเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้โดยได้กาหนด
เป็น 4 มาตรการ ดังนี้
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2.1 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ทางกลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ ดาเนินการกาหนดแผนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือน
การผลิตสื่อหลายประเภท เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบบ touch screen การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโดยระบบ internet การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยใบปลิว
แผ่นพับ และการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนทั้วไป
โดยทาการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
ให้แก่ พนัก งานพั ฒนาธุร กิ จของธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้นาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกเครือข่าย ธ.ก.ส. ในจังหวัดต่างๆทั้วประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนจะได้นาความรู้ไปเผยแพร่แจ้งเตือนประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆต่อไป ทาให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้า ใจธุร กิ จ การเงิ นนอกระบบจะได้รู้จัก การปูองกั น ตนจากมิ จ ฉาชีพ และช่วยสอดส่อ ง
พฤติกรรมกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน มายั งกลุ่มปูองปรามการเงิน
นอกระบบ ได้ 6 ช่องทางคือ
2.1.1 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359
2.1.2 ตู้ปณ.1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพ 10500
2.1.3 E-mail address: fincrime@mof.go.th อีเมลนี้จะถูกปูองกันจาก
สแปมบอท แต่ต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
2 . 1 . 4 เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ลุ่ ม ปู อ ง ป ร า ม ก า ร เ งิ น น อ ก ร ะ บ บ
http://www.mof.go.th/fincrime2004 ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.1.5 แจ้ง คณะอนุกรรมการปูองปรามธุร กิ จ การเงินนอกระบบประจ า
จังหวัดต่างๆที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และสรรพากรพื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเลขานุการ
2.1.6 แจ้งเบาะแส/.ร้องเรียน เป็นหนังสือ หรือเข้าแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน
ด้ ว ยตนเอง กลุ่ ม งานปู อ งปรามการเงิ น นอกระนอกระบบ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
2.2 มาตรการด้านการปูองกันและปราบปราม กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ
ดาเนินการกวดขันตามมาตรการการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน สอดส่อง ตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของ
บุคคล และคณะบุคคลที่ป ระกอบธุร กิจ ในลัก ษณะใดๆที่เ ข้าข่ายความผิดกู้ยืมเงินอันมีลักษณะฉ้อโกง
ประชาชน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนหรือดาเนินการตรวจสอบแล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล
ใด คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลกระท าผิดเกี่ ยวกั บ การกู้ ยืม เงินอันมี ลัก ษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา สั่งบุคคลใดให้รายงานสภาพกิจการของ
ตนตลอดจนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของตน นาบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
มาตรวจสอบ และสามารถเข้าไปในสถานที่ใดๆเพือ่ ทาการตรวจสอบหรือค้นบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอืน่
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ของบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้โดยอาศัยตามมาตรา 7 เพื่อรวบร่วมหลักฐานดาเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ
เหล่านี้
2.3 มาตรการประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สานักงานตารวจแห่งชาติ กองบังคับการตารวจ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อประสานความร่ วมมือด้านนโยบาย
การแก้ ไขปัญ หาการดาเนินคดี และแลกเปลี่ยนข้อมู ล ข่าวสาร ทั้ งนี้ได้จัดท าบันทึ กข้อตกลงระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สานักงานตารวจแห่งชาติ
และกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยกฎหมายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในบางกรณีผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีพฤติการณ์ในลักษณะเข้า
ข่ายเป็นความผิดตามพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบกับมาตรา 343 จึงต้องประสานข้อมูล
และร่วมปฏิบัติก ารเพื่ อ ปูอ งกั นและปรามปราบอาชญากรทางเศรษฐกิ จ ตามกฎหมายที่ อ ยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
2.4 มาตรการด้าน กฎหมาย ระเบียบ กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบได้มี
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อขอเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อดาเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาด ครอบคลุมการกระทาความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ในประเด็น การให้มีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
โดยให้มีอานาจ และหน้าที่วางนโยบายการปูองกันและปราบปราม พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่
ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิด เพิ่มอานาจให้คาสั่งเจ้าหน้าที่ ในการยึดอายัดโดยให้มีผ ล
จนกว่าศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นซึง่ อยู่ในดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาเพิกถอนคาสั่งพนักงานเจ้าที่เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงินได้รับการชดเชยความเสียหายทางแพ่ง แก้ไขบทการลงโทษให้
สามารถลงโทษนิติบุคคลได้ด้วยและเพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น และเพิ่มข้อสันนิษฐานความผิดในกรณีผู้ให้เช่า
สถานที่ด้วย ยกเว้นเสียแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่
ระหว่างพิจารณาดาเนินการ
2.2) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย
และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศที่ มี
คุณภาพต่อ กระทรวงการคลัง เพื่ อ ส่งเสริม การพัฒ นาอย่างยั่ง ยืนรวมทั้ ง การพัฒ นาระบบบริห ารที่ มี
มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
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การยอมรับ ในนโยบายและผลงานของกลุ่ม เปูาหมาย บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้ งนี้ได้มีสานักนโยบายพัฒ นาระบบการเงินภาคประชาชน ที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) เสนอแนะนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินระดับ
ฐานรากซึ่ง รวมถึง การศึก ษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง สถาบันการเงินและชุมชน และ/หรือ สถาบัน
การเงินสาหรับผู้มีรายได้น้อยและการกากับดูแลความมั่นคงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
2) ศึกษาและเสนอแนะนาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
(financial literacy) แก่ชุมชนและองค์กรการเงินระดับฐานราก
3) เสนอแนะนานโยบายระบบความคุ้มครองทางสังคม ซึ่งรวมถึงสวัสดิการของ
แรงงารภาคสังคมและชุมชน
4) เสนอแนะน านโยบายในการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ภาคประชาชน และ
ดาเนินการแก้ ไขปัญ หาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้ ง ติดตามประเมิ นผลการแก้ ไขปั ญ หาหนี้สินภาค
ประชาชน
5) เสนอแนะนานโยบาย และมาตรการปูองปรามการเงินนอกระบบ และ
ดาเนินการตรวจสอบติดตามและดาเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระทาความผิด
6) จัดเก็ บข้อมูล วิเคราะห์และจัดทารายงานข้อมูลการเงินและการออมภาค
ประชาชน
7) ปฏิ บั ติง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งองค์กรในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย
จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย 3 ระดับ (กระทรวงมหาดไทย, 2553) ได้แก่
2.3.1 ระดับ กระทรวงมหาดไทย มีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้อ านวยการศู นย์ฯ และส่วนราชการที่ เ กี่ ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมี ร อง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ 1) สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2) อานวยการ กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานจังหวัด/
อ าเภอ และ 3) รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ หาอุ ป สรรค รายงานรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย
2.3.2 ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ และส่วนราชการที่
เกี่ ย วข้อ งเป็นกรรมการ โดยมี ป ลัดจั ง หวัดเป็น กรรมการและเลขานุ ก ารศูน ย์ฯ โดยมี อ านาจหน้า ที่
1) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในระดับจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2) อานวยการ
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กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานอาเภอและเจรจาหนี้ที่เกินขีดความสามารถของอาเภอ 3) อานวย
ความสะดวกในการไปลงทะเบียนกับ ธนาคารให้ทั นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และ 4) รวบรวม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รายงาน รมว.มท.
2.3.3 ระดับอาเภอ มีนายอาเภอเป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ โดยมี อ านาจหน้าที่ 1) แก้ไขปัญ หาหนี้นอกระบบเชิง พื้นที่ 2) รับ ข้อมู ล ลูก หนี้จ าก

กระทรวงการคลัง เพื่อประสานตรวจสอบรายละเอียด (Know who) และนัดหมายลูกหนี้เจ้าหนี้ภายใน
15 วั น (1-15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2553) 3) จั ด ระบบการเจรจาหนี้ ร ะหว่ า งเจ้ า หนี้ กั บ ลู ก หนี้ ใ ห้ เ สร็ จ สิ้ น
ภายใน 4 เดือ น (16 กุ ม ภาพั นธ์ – 16 มิ ถุนายน 2553) และมี ผ ลปฏิบัติง านไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ต่อเดือน 4) ภายหลังเสร็จการเจรจาตามข้อ 3) ให้ Re X-Ray ลูกหนี้ที่ยังตกค้าง เพื่อให้ไปลงทะเบียนกับ
ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง และ 5) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ ง นี้ สา มา รถสรุ ป ขั้ น ตอ นก ารด าเ นิ น กา ร แก้ ไขปั ญ หา หนี้ น อก ระ บบ ขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 แผนภูมิการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทย
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. แหล่งที่มา www.neesin.com/pdf/22022553/dopa.ppt
2.4 มิตดิ ้านอาชญาวิทยา
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จากปัญหาหนี้นอกระบบในทุกวันนี้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวนี้มี
ความเกี่ยวข้องกับมิติทางด้านอาชญาวิทยาโดยตรง โดยหนี้นอกระบบนี้ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมประเภท
อาชญากรรมองค์การ และอาชญากรรมเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
2.4.1 อาชญากรรมองค์การ คือ
Quinney (1980) (ควินนี่ อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2553: 327) ได้กล่าวถึง อาชญากรรม
ในรูปแบบองค์การ (organized crimes) กระทาโดยชนชั้นปกครองเพื่อคงความมีอิทธิพลในสังคม การกีด
กันทางด้านเชื้อชาติและเพศ (sexism and racism) เป็นการกระทาเพื่อควบคุมชนชั้นแรงงาน ไม่ให้มี
โอกาสเข้ามามีอิทธิพลเหนือกลุ่มของตนเอง
ชาย เสวิกุ ล (อ้ างถึงในอรัญ สุวรรณบุบ ผา, 2518: 55) กล่าวถึง อาชญากรรมร่วม
(organized crime) ได้แก่ การกระทาผิดที่มีผู้กระทาผิดร่วมกันหลายคน อาจจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อน
เรียกว่า “องค์การอาชญากรรม”
อัจฉรียา ชูตินันทน์ (2555: 43) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมองค์การว่า เป็นคณะ
บุคคลซึ่งรวมตัวกันกระทาความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน โดยมีการจั ดการการบริหารอย่างเป็นทางการ
และมีประสิทธิภาพ จึงทาให้การกระทาความผิดที่เป็นองค์การนี้ยากแก่การจับกุมปราบปราม
อนึ่ง ตามอนุสัญ ญาต่อ ต้านอาชญากรรมข้า มชาติ องค์ก ารสหประชาชาติ กล่า วว่ า
“องค์การอาชญากรรม” หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลสามคนหรือมากกว่า ที่ดารงอยู่เป็น
ระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดาเนินงานระหว่างกัน โดยมีเปูาหมายในการกระทาอาชญากรรม
ร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหรือในการกระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ใรอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
การประกอบอาชญากรรมองค์การนั้นผู้กระทาความผิดมักจะมีลักษณะดังนี้
1. เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาชญากรที่มีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชญากรรม
โดยมีการรวมตัวกันอย่างมั่นคงถาวร จัดตั้งองค์การโดยหวังผลประโยชน์ร่วมกัน
2. มีการจัดแบ่งงานกันรับผิดชอบโดยมีประสิทธิภาพหวังผลจริงจัง
3. บุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าอาชญากรจะเป็นบุคคลที่มอี านาจทางเศรษฐกิจและ
การเมือง และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปว่ามีสถานภาพทางสังคมสูง
4. ทางองค์การจะดึงข้าราชการ นักการเมือง เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ และจัดหา
เงินทุนที่จะให้ผลประโยชน์ดูแลแก่ข้าราชการและนักการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนให้องค์การทางานได้สะดวก
5. เป็นอาชญากรรมที่มักใช้ความรุนแรงในการดาเนินธุรกิจผิดกฎหมาย รวมทั้งสมาชิก
ขององค์การเอง ถ้าทาผิดกฎระเบียบจะถูกจัดการทันที
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6. เป็นอาชญากรรมที่ยึดเป็นอาชีพและจะพยายามขยายธุรกิจให้ออกไปในวงกว้างและมี
การทาธุรกิจข้ามชาติด้วย
7. องค์ก ารจะจัด สรรเงินพิ เ ศษเพื่อ ดูแลพรรคพวก บริ วาร รวมทั้ ง ครอบครัว ไม่ ใ ห้
เดือดร้อน และเมื่อสมาชิกขององค์การถูกจับกุมดาเนินคดี ครอบครัวของสมาชิกจะไม่เดือดร้อนและไม่ถูก
ทอดทิ้ง
8. ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
9. มีการวางแผนกาหนดนโยบายและนามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อปูองกันอุปสรรคในการ
ประกอบกิจการขององค์การ
อัณณพ ชูบารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุ ล (2555: 112) กล่าวถึงลักษณะส าคัญ ของ
องค์การอาชญากรรม 4 ประการ คือ 1) มีโครงสร้างการปกครองเป็นชั้นๆ (Hierarchical Structure)
2) ประกอบกิจ ที่ผิดกฎหมายช่วงระยะเวลาหนึ่ง 3) พึ่งพาตนเองตลอดไป 4) เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การ
ประกอบกิจที่ผิดกฎหมายนานาชนิด เพื่อหาประโยชน์ให้พวกของตน
จะเห็นได้ว่าอาชญากรรมองค์การนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ให้กู้ยืม กล่าวคือ ผู้ ให้กู้ยืมนั้นมีการ
ทางานกันเป็นกลุ่มองค์กร ประกอบด้วยสมาชิกหลายคนเป็นกลุ่มแบ่งแยกกันทาหน้าที่ต่างๆ เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเกิด “แก๊งหมวกกันน็อค” เกิดขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะทาการ
ทวงหนี้หรือในบางกรณีอาจมีการใช้ความรุนแรงหรือการทาร้ายร่างกายกับผู้กู้ยืมเงินบางคน ซึ่งจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาภายในสังคม
2.4.2 อาชญากรรมเศรษฐกิจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน
โดยวีระพงษ์ บุญโญภาส (2544: 20) กล่าวถึงความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือ
การกระทาความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกาไรหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
กระทาความผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ
อภิชัย พันธเสน (2530: 20) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่า ใครก็ตามที่
แย่ง ยื้อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จโดยไม่ ชอบธรรม เนื่องจากมี อานาจมืด มี ความฉลาด มีอานาจทาง
เศรษฐกิจ มีพละกาลัง หรือมีอิทธิพลทางกฎหมาย ทางทหาร ทางการเมืองเหนือกว่า ย่อมถือได้ว่าเป็น
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็เป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ
คณิน บุญสุวรรณ (2529: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือการกระทา
ใดๆ ที่ ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง หรือบ่อนทาลายเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าการกระทานั้น
ผู้กระทามีเจตนาหรือไม่มีเจตนา ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย มีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายห้าม ก็ตาม
ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2546: 229) ได้กล่าวถึงมูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ 1) ความยากจน 2) ความโลภ 3) ประกอบอาชญากรรมเป็นอาชีพ
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2.4.2.1 อาชญากรรมทางการเงิน: เงินนอกระบบ
การระดมเงินนอกระบบ (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2544: 201-203) เป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบที่มีต่อการเมืองเศรษฐกิจการเงินและสังคม
ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในประเทศไทยการระดมเงินนอกระบบได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น การ
กู้ยืมเงิน เล่นแชร์ จานอง จานา ขายฝาก ดังได้ปรากฎหลักฐานว่ามีคดีมาสู่ศาลตั้งแต่ปีร.ศ. 121 และได้รับ
ความนิยมจนถึง ปัจจุบัน การประกอบการดังกล่าวในสมัยก่อนๆ นั้นยังมิได้มีก ารหลอกลวงฉ้อโกงกั น
ต่อมาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป การระดมเงินนอกระบบได้พัฒนาจนมีลักษณะเป็น การ
หลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ทาให้เกิดผลกระทบต่างๆ ดังนี้
1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ การระดมเงินนอกระบบเป็นตัว
แปรที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มักจะเกิดผลเสียหายเป็นจานวนมากและการระดมเงินนอกระบบมักจะเกิดขึ้นสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล
เช่น ในขณะที่รัฐบาลดาเนินนโยบายเร่งระดมเงินออมในระบบเศรษฐกิจการเงินเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
แต่การระดมเงินออกไปนอกระบบทาให้เงินออมในระบบลดลง ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทยเพราะ
การขาดแคลนเงินออมจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง
2) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ การระดมเงินนอกระบบ เป็น
การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ เพราะมีผลทาให้เงินฝากของ
สถาบันการเงินไหลออกสู่นอกระบบ ในขณะเดียวกันทาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินลดลง ส่งฝลให้การ
ดาเนินธุรกิจการเงินภายในระบบไม่เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง นอกจากนี้การ
ระดมเงินในระบบโดยผ่านสถาบันทางการเงินต่างๆ เหล่านั้น รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลให้อยู่ในขอบเขต
และปริมาณที่กาหนดได้ ในขณะที่การระดมเงินนอกระบบรัฐบาลไม่สามารถควบคุมดูแลได้
3) ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินนอกระบบ เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วมักจะแพร่กระจายไปยังประชาชนทั่วไป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทาให้เกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง และเกิดความเดือดร้อนไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร ซึ่งต้องไป
กู้ยืมเงินมาลงทุน และความเดือดร้อนนี้จะเกี่ยวเนื่องไปถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเป็นอยู่ ภาวะทางสังคม
สุขภาพจิตฯลฯ ของผู้เสียหายอันจะมีผลกระทบไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย
4) ผลกระทบต่อ ความมั่ นคงและเสถีย รภาพของรัฐ บาล เมื่ อมี ค วามเดื อดร้อ น
แพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง ทาให้เกิดการร้องเรียน ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนถึงความ
มั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน
จากการเกิดหนี้นอกระบบจะเห็นได้ว่าปัญหาหนี้นอกระบบนั้นเป็นอาชญากรรมเศรษฐกิจทาง
การเงินซึ่งเกิดจากผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืม โดยเนื่องจากระบบการกู้หนี้นอกระบบก่อให้เกิดความเสียหายและ
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ผลกระทบที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจการเงินและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการกู้เงินประเภทนี้เป็น
ระบบการกู้เงินที่ผดิ กฎหมาย ส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจการเงินของประเทศ การประกอบธุรกิจการเงิน
การธนาคาร ประชาชนทั่วไป และต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ
2.4.3 สาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบ สามารถอธิบายได้โดยแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
อาชญาวิทยา ดังนี้
2.4.3.1 ผู้ให้กู้ยืม สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา ดังนี้
 ทฤษฎีเจตจานงอิสระ (Free will Theory)
Cesare Beccaria (ซีซาร์ แบ็คคาเรีย อ้างถึงใน พรชัย ขันตี และคณะ, 2543: 16)
เชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการมุ่งแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดทางด้านวัตถุ และในการ
ตัดสินใจเลือกกระทาการหรืองดเว้นการกระทาใดๆ มนุษย์จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีเหตุมี
ผล เพื่อพิจารณาและคานวณถึงผลประโยชน์หรือผลเสียที่จะได้รับจากการกระทานั้น หลังจากนั้นจึงเลือก
หรืองดเว้นพฤติกรรมนั้น
ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2546: 160) กล่าวว่า free will เป็นการกระทาของมนุษย์ที่
มี วัตถุป ระสงค์และมี มู ล ฐานมาจากหลัก แห่ง ความพอใจและความเจ็บ ปวด มนุษย์เ ลือกกระท าสิ่ง ที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด
พรชัย ขันตี และคณะ (2543: 10) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความคิดและมีเหตุผล
ดังนั้นจึง มีเจตจานงอิสระ หรือเจตจานงเสรี (Free will) ทั้ งนี้มนุษย์ได้เล็งเห็นและคานวณถึงผลที่จ ะ
ตามมาภายหลังแล้ว
สุดสงวน สุธีสร (2547: 62) กล่าวว่า ทฤษฎีนี้มองว่ามนุษย์โดยธรรมชาติมีเหตุผล
(rational) ในขณะเดีย วกั น เป็น พวกเห็น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตั วเป็ นที่ ตั้ ง หรือ ยึ ดหลั ก สิ ท ธิป ระโยชน์
(utilitarian) และเป็นคนนิยมแสวงหาความสุข หรือยึดมั่นในเรื่องสุขนิยม (hedonistic) ดังนั้นในการที่
มนุษย์มีเหตุผล จึงมีเจตจานงอิสระ (free will) มนุษย์สามารถตัดสินใจที่จะเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ มนุษย์
จะมีพฤติกรรมใดก็ขึ้นอยู่กับการชั่งน้าหนักระหว่างความสุขหรือประโยชน์ที่จะได้รับกับความทุกข์ หรือผล
จากการกระทาผิดคือโทษ เมื่อชั่งน้าหนักดูจุดคุ้มทุนแล้ว ถ้าความเจ็บปวด (โทษ) มีมากกว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับ มนุษย์จ ะใช้เ จตจานงอิส ระตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า โดยใช้อาศัยหลัก มนุษย์ทุก คนแสวงหา
ความสุข หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด (seek pleasure avoid pain) เมื่อชั่งน้าหนักแล้วถ้าเลือกที่จะทาต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทานั้น ไม่ว่าผลที่จะเกิดจากการกระทาคืออะไร ต้อ งยอมรับโดยไม่วิงวอนขอความ
เมตตา และวิธีการหยุดยั้งให้การชั่งน้าหนักแล้วให้ผลทางเจ็บปวดมากกว่า เราจึงมีโทษที่เหมาะสมกับการ
กระทาผิดที่ได้ทาลงไป (let the punishment fit the crime)
จากทฤษฎีเจตจานงอิสระ (Free will Theory) สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุของการ
เกิดหนี้นอกระบบ โดยเกิดจากการที่มนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตนเอง และมนุษย์มีเจตจานง
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อิสระที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใด ซึ่งผู้ให้กู้ยืมได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตนเองแล้วว่าถ้าปล่อย
เงินกู้ นอกระบบ ผู้ให้กู้ จะได้ประโยชน์ม าก จึงท าให้ผู้ให้กู้ตัดสินใจกระท าการปล่อ ยเงินกู้ นอกระบบ
เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินที่มีจานวนมหาศาล
 อรรถประโยชน์นิยม (Utility)
ปรัชญานี้ (สุดสงวน สุธีส ร,2547: 44-45) เชื่อว่าการมุ่ ง แสวงหาก าไร (profitseeking) เป็นสภาวะปกติของมนุษย์ มนุษย์มีเจตจานงอิสระ (free-will) ในการที่จะเลือกที่จะทาหรือไม่
ทาอะไรก็ ตาม มนุษย์จ ะประกอบอาชญากรรม ถ้าโอกาสที่ จ ะได้รับ มี ก าไรมากกว่าการขาดทุน หรือ
หมายถึงมากกว่าได้ป ระโยชน์ม ากกว่าการขาดทุ น หรือหมายถึง ได้ประโยชน์ม ากกว่าเจ็บปวด (seek
pleasure avoid pain) จึงจาเป็นต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษร มีบทกาหนดโทษที่แน่นอนและชัดเจน
โดยไม่เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการตัดสินการลงโทษ เพราะในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ทุกคนต้อง
ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ถ้าคนเลือกจะทาผิดโดยได้ชั่งน้าหนักการกระทาและผลที่จะได้แล้ว ทุก
คนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกาหนดโดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ วัย ระดับสติปัญญา ศาลจึงมีหน้าที่เพียง
พิจารณาว่าบุคคลที่ ยืนต่อ หน้าท่ าน ได้กระทาผิดหรือเป็นผู้บ ริสุทธิ์เท่านั้น กฎหมายจึงมีความเข้มงวด
เคร่งครัด แน่นอน และไม่มีอคติ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่า ลงโทษให้เหมาะสมกับอาชญากรรม (Let the
punishment fit the crime) ถ้าเป็นการกระทาผิดซ้า อัตราส่วนการลงโทษต้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้กระทา
ผิดซ้าเกิดความเข็ดหลาบ
จากปรัชญานี้ที่ได้ก ล่าวถึงการแสวงหาก าไรว่าเป็นสภาวะปกติของมนุษย์ในการ
กระท าการสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใด จึงสามารถอธิบ ายได้ถึง การที่ผู้ให้กู้ ยืม ให้กู้ เ งินแก่ ผู้กู้ยิม โดยผู้ให้กู้ ยืม เงินจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีมากกว่าผลเสียที่จะตามมา จึงทาให้ผู้ให้กู้เลือกที่จะปล่อยเงินกู้นอก
ระบบ อีกทั้งผู้ปล่อยกู้ยังเล็งเห็นแล้วว่าโอกาสที่จะได้ประโยชน์มีมากกว่าการขาดทุนคือการรับโทษในการ
คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกาหนดนั้นมีอัตราโทษที่น้อยจึงทาให้ผู้ให้กู้ยืมตั ดสินใจที่จะกระทาผิดกฎหมายเพื่อ
ผลประโยชน์ที่มากกว่า
 ทฤษฎีคิดก่อนกระทาผิด (Rational Choice Theory)
Jon Elster (จอน เอลสเตอร์, 1979) กล่าวถึง Rational Choice ว่า "ความมี
เหตุผลสมบูรณ์ (perfect rationality) "ที่มนุษย์สามารถมีได้ และแถมยังเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ทาให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ด้วย ความมีเหตุผลสมบูรณ์ของมนุษย์ที่ว่านี้ มีคุณลักษณะที่เด่นชัดสองประการ
นั่นคือ ประการแรก มนุษย์จ ะแสวงหาประโยชน์ห รือความพึง พอใจสูง สุด (utility maximization)
ขณะเดียวกันก็รู้จักเลือกหาวิธีที่ดีที่สุดจะได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาที่จะให้ประโยชน์หรือความพึงพอใจสูงสุด
โดยมนุ ษย์ จ ะพยายามค้ น หาจากวิ ธีก ารหรื อตั ว เลื อ กแบบต่ างๆ คุ ณลั ก ษณะประการที่ ส องของ
ความสามารถในการใช้เหตุผลของมนุษย์ คือ การที่มนุษย์รู้ว่าคนอื่น ก็เป็นคนที่มีเหตุผลเหมือนกับตน นั่น
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คือ คนอื่นๆ หรือคนทุกคนก็รู้จักที่จะแสวงหา และรู้วิธีที่จะทาให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือความพึงพอใจ
สูงสุดจากทางเลือกที่มีอยู่
พรชัย ขันตี (2553: 72) กล่าวถึงสมมติฐานของแนวคิดนี้ คือทฤษฎีนี้เชื่อว่าบุคคล
เป็นผู้มีอิสระในการเลือกที่จะกระทาผิดกฎหมาย และแนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายขึ้นอยู่กบั
การที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจหรือผลประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ซึ่งความพึงพอใจหรือผลประโยชน์ที่
ต้องการนั้นไม่จากัดเฉพาะในรูปของทรัพย์สนิ เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์หรือความพึงพอใจด้าน
จิตใจด้วย รวมถึงยังได้อธิบายถึงพฤติกรรมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นว่า ผู้กระทาผิดได้มีการพิจารณาไตร่ตรอง
มาก่อนแล้ว ว่าการกระทาผิดในแต่ละครั้งนี้จะได้กาไรหรือขาดทุน โดยการชั่งใจหรือไตร่ตรองนั้น จะอาศัย
ปัจจัยส่วนบุคคลรวมไปถึงประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทาผิดมาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้
ยังต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมของการกระทาผิดในขณะนั้นด้ วย หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้กระทาผิดจะ
พิจารณาถึงศักยภาพของตนเองว่ามีศักยภาพเพียงพอในการกระทาผิดหรือไม่ ประกอบกับสภาพแวดล้อม
ที่เปิดโอกาสหรือ เอื้ ออ านวยต่อการกระทาผิดครั้งนี้ม ากน้อยเพียงใด จึงนาไปสู่ก ารตัดสินใจประกอบ
อาชญากรรมแต่ละครั้ง
จากทฤษฎีคิดก่ อนกระท าผิด (Rational Choice Theory) ที่ ได้ก ล่าวถึงความมี
เหตุผลของมนุษย์ในการเลือกที่จะกระทาหรือตัดสินใจบางอย่างนั้นว่าได้มีการไตร่ตรองและคิดทบทวนถึง
สิ่งที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินนั้นได้คิดไตร่ตรองแล้วว่าการเลือกที่จะกระทาเช่นนี้จะทา
ให้เ กิดความพึง พอใจ ฉะนั้นผู้ให้กู้ จึง กระท าการเช่นนี้เ พื่อให้เกิ ดประโยชน์และก าไรแก้ตนเองโดยไม่
คานึงถึงการกระท าที่ ผิดกฎหมาย และไม่ ได้คานึงถึง ผู้กู้ ยืมเงินคือลูกหนี้ จึงท าให้ผู้ให้กู้ ยืม ปล่อยเงินกู้
รวมทั้งเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกาหนด
2.4.3.2 ผู้กู้ยืม สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดและทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา ดังนี้
 อรรถประโยชน์นิยม (Utility)
จากปรั ชญานี้ที่ เ ชื่อว่า การมุ่ ง แสวงหาก าไร เป็นสภาวะปกติของมนุษย์ มนุษย์ มี
เจตจานงอิสระในการที่จะเลือกที่จะทาหรือไม่ทาอะไรก็ตาม มนุษย์จะประกอบอาชญากรรม ถ้าโอกาสที่
จะได้รับมีกาไรมากกว่าการขาดทุน หรือหมายถึงมากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าการขาดทุน หรือหมายถึงได้
ประโยชน์มากกว่าเจ็บปวด มนุษย์จึงคิดคานวณเพื่อชั่งใจอยู่ตลอดเวลาในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่
กระทา หรือหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจากการที่ผู้กู้ยืมมีความต้องการทางการเงิน สิ่งของ เครื่อง
อานวยความสะดวก และอื่นๆ เป็นต้น จึงทาให้ผู้กู้ยืมตัดสินใจและเลือกแล้วว่าการกระทาใดจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด ซึ่งผู้กู้ยืมก็เห็นแล้วว่าการกู้ยืมเงินจากเงินนอกระบบนี้จะให้ผลประโยชน์
กับผู้กู้ยืมได้มากกว่า
 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Theories)
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Sigmund Freud (ซิกมันด์ ฟรอยด์ อ้างถึงในพรชัย ขันตี และคณะ,2543: 61-62)
เป็นผู้ริเริ่มศึกษาและสร้างหลักการพื้นฐานของทฤษฎี โดยมีจุดประสงค์เพื่ออธิบายพฤติกรรมทั่วไปของ
มนุษย์ และไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่พฤติกรรมอาชญากรรมโดยตรง ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานว่าพฤติกรรมของ
บุคคลส่วนมากเกิดจากพลังจากจิตภาคและชีวภาค (จิตใต้สานึกหรือสัญชาตญาณ) ซึ่งบุคคลเองก็อาจไม่รู้
หรือไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นในการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ต้องการหรือไม่พึงประสงค์
จาเป็นต้องเจาะลึกลงไปสู่ภายในจิตใจของมนุษย์จนถึงจิตใต้สานึกของการตอบสนอง เพื่อหาทางแก้ไขทา
ให้บุคคลพัฒนาความสามารถในการควบคุมต่อแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้น
ตามทัศนะของฟรอยด์ โครงสร้างบุคลิกภาพที่อยู่ภายในจิตใต้สานึกของบุคคลมี 3
ส่วน คือ อิด (id) อัตตา (ego) และอภิอัตตา (superego) ฟรอยด์ได้ให้คาจากัดความหมายของอิด คือ
พลังสัญชาตญาณทางชีวภาคที่กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรม ที่มีลักษณะเป็นการตอบสนอง
ความต้องการ ความสุข ความเพลิดเพลิน อภิอัตตา หมายถึง ส่วนของบุคลิก ภาพที่ ทาหน้าที่ควบคุม
พฤติกรรมและลงทัณฑ์บุคคล ซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์ในการได้รับความรักความอบอุ่นจากบิดามารดา
ในวัยเด็ก อัตตา หมายถึง ส่วนที่ตระหนักถึงความเป็นจริงที่บุคคลอาศัยอยู่ และคอยประสานงานระหว่าง
ความต้องการของอิดกับข้อห้ามของอภิอัตตา
จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์นี้สามารถอธิบายได้ถึงพฤติกรรมของผู้
กู้ยืมเงิน โดยอาจกล่าวได้ว่าการที่ผู้กู้ยืมมี id (อิด) สูง กล่าวคือการที่มีความอยากและต้องการทางการเงิน
ที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่จะกู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบ เพื่อให้บรรลุความต้องการของตนเอง
 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Need Theory)
ตามแนวคิดของมาสโลว์ที่ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความต้ องการของมนุษย์ โดยมองว่า
มนุษย์ทุ กคนล้วนแต่มี ความต้องการที่ จะสนองความต้องการให้กั บตนเองทั้งสิ้นซึ่งความต้องการนั้นมี
มากมาย มาสโลว์จึงได้จัดลาดับขั้นโดยเรียงจากความต้องการขันต่าสุดไปหาความต้องการขั้นสูงสุด จาก
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hieraschy of Need Theory) (Maslow อ้างถึงในสมจินต์
โฉมวัฒนะชัย, 2539: 18-22)
มาสโลว์ ได้จัดความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (the basic needs) ไว้ดังนี้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (basic physioloyical need) เป็นความ
ต้องการเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทีส่ าคัญต่อการดารงชีวิต เช่น อากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน การ
ขับถ่ายเป็นต้น
2) ความต้อ งการความปลอดภัย (safe and security need) เป็นความ
ต้องการความปลอดภัยมั่นคง ความคุ้มครองปกปูอง ความต้องการความมั่นคงทางวัตถุปัจจัยภายนอก
ความปลอดภัยจากการคุกคาม ปลอดภัยจากความวิตกกังวล อันตรายและความเจ็บปวดต่างๆ
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3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (love and belonging need)
หมายถึงความต้องการทางสังคม เช่น ความต้องการความรัก อยากให้ตนเป็นที่รักได้รับการยอมรับจาก
กลุ่ม ต้องการส่วนร่วมในกลุ่ม
4) ความต้องการการยอมรับนับถือ (esteem need) หมายถึง ความต้องการ
ความเคารพนับถือจากผู้อื่น (respect from others) บางที่เรียกว่า self esteem
5) ความต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุดแห่งตน (self actualization need) เป็น
ความต้องการสูงสุดของบุคคล ที่จะต้องพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ดีงาม
ซึ่งจากทฤษฎีนี้จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของมาสโลว์เป็นทฤษฎีที่เน้นความต้องการของ
มนุษย์ใน 3 ด้านหลักคือ ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยจัดขั้นความต้องการเป็น 5 ขั้นตอน ความ
ต้องการ 4 ขั้นแรกมีความจาเป็นที่ต้องได้รับการตอบสนอง ถ้าไม่ได้รับ การตอบสนองทาให้บุคคลเกิ ด
ความเครียดเป็นทุกข์ ส่วนความต้องการขั้นที่ 5 อาจะไม่ได้เกิดกับทุกคน และเมื่อเกิดแล้วแม้ไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็ไม่ทาให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ แต่ถ้าได้รับการตอบสนองจะทาให้บุคคลเกิดความพอใจสูงขึ้นมาก
ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงพฤติกรรมของผู้กู้ยืมโดยในการดารงชีวิตนั้น เมื่อมนุษย์มีความต้องการหรือมีความ
ต้องการที่มากเกินไปก็จะทาให้หันไปกู้ยืมเพื่อที่จะสนองความต้องการของตนเองเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
และถือได้ว่าเป็นการกู้ยืมที่เป็นการตอบสนองทั้งที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อการดารงชีวิตอยู่แล้ว
คือ การกู้ยืมเพราะไม่มี และความต้องการที่ม ากกว่าความต้องการขั้นพื้นฐาน คือ กู้ยืม เพราะมีเ งินไม่
เพียงพอ
2.4.3.3 สภาพแวดล้อมและสังคม สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
อาชญาวิทยา ดังนี้
 การบริ โภคนิย ม ในการดารงชีวิตของมนุษย์การบริโภคได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของมนุษย์ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งของ เสื้อผ้า หรือเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเมื่อ
เกิดความต้องการหรือความต้องการที่มากเกินไป สังคมก็จะกลายเป็นสังคมแห่งการบริโภคนิยม โดยสุริชัย
หวันแก้ว (อ้างถึงใน กัลยา กนกกุศลพงศ์, 2547: 14-15) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมบริโภคว่าเป็นวัฒนธรรม
กระแสหลักในสังคมสมัยใหม่ปัจจุบันซึ่งใช้วิธีการเน้นผ่านการตลาด การบริโภคสินค้าและบริการ ดังนั้น
การบริโภคจึงเป็นลักษณะประการหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ (modernity) ในทุกสังคมทั่วโลก
นอกจากนี้ไมค์ เฟเธอร์สโตน (Mike Featherstone: 1991) ได้ชี้ให้เห็นว่าในสังคม
ทุนนิยมสมัยนี้การบริโภคนับเป็นความสาคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ
1) การบริ โ ภคได้ รั บ การผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
กระบวนการผลิตดาเนินไปตามปกติ คือเมื่อมีการผลิตออกมาแล้วก็มีผู้ซื้อหรือผู้บริโภคซึ่งเป็นไปตามกลไก
ของตลาด และจะได้เป็นการจูงใจให้ผผู้ ลิตผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ
ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้มากขึ้นและทามห้คนมีงานทา
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2) การบริโภคเป็นแหล่งที่มาของการจาแนกความแตกต่างทางด้านสถานภาพ
แก่กลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น กลุ่มชนชั้นสูงจะบริโภคสินค้าบางยี่ห้อที่คนในชนชั้นนั้นนิยม แต่ชนชั้น ล่าง
อาจจะไม่สามารถบริโภคสินค้านั้นๆ ได้ เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ากว่า การบริโภคจึงทาให้เห็น
ความแตกต่างของสถานภาพของคนในสังคม
3) การบริโภคเป็นแหล่งสาคัญของความบันเทิงและความใฝุฝันของสมาชิกใน
สังคมบางกลุ่ม เช่น กลุ่ม ชนชั้นล่างพยายามที่จะบริโภคสินค้าชนิดเดีย วกันหรือยี่ห้อเดียวกับ ที่กลุ่มชน
ชั้นสูงบริโภค เพราะถ้าพวกเขาได้บริโภคแบบเดียวกับชนชั้นสูงจะทาให้พวกเขามีรสนิยมแบบชนชั้นสูง ซึ่ง
ถือเป็นความใฝุฝันและทาให้พวกเขามีความสุข
จากสังคมทุนนิยมในปัจจุบันที่มีการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เกิดความ
ต้องการในการอยากมีอยากได้ในสิ่งต่างๆ ซึ่งบางสิ่งอาจจะเป็นสิ่งจาเป็นแต่บางสิ่งก็ไม่มีความจาเป็น จึงทา
ให้สภาพแวดล้อมและสังคมมีส่วนสาคัญอย่างมากที่ทาให้เกิดหนี้นอกระบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่เน้นการบริโภคนิยมทาให้คนในสังคมมีความต้องการที่จะบริโภคอย่างเกินความจาเป็ น ส่งผลให้
เกิดระบบของผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยิมตามมา
 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)
ประเทือง ธนิยผล (2552: 91) ได้กล่าวว่า กฎการเลียนแบบ หมายถึงการเลียนแบบ
พฤติก รรมและค่านิยมทางสัง คม โดยเกิ ดจากการเรียนรู้ กฎการเรียนรู้นี้ตั้ง ขึ้นโดยกาเบรียล ทาร์ด
(Gabriel Tarde) ซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยาผู้บุกเบิกแนวความคิดการเรียนรู้ทางสังคม ทาร์ดกล่าวว่าการ
เลียนแบบต่างๆ จะกระจายจากชนชั้นสูงในสังคมไปสู่ชนชั้นต่าในสังคม การเลียนแบบเกิดจากการติดต่อ
สัมพันธ์หรือพบเห็น เรียนรู้
ชอง กาเบรียล ทาร์ด (Jean Gabriel Tarde อ้างถึงในสุดสงวน สุธีสร, 2547: 72)
นักอาชญาวิทยาได้เ สนอแนวคิดด้านจิตวิทยาเกี่ ยวกับการเลียนแบบ มีกฎของการเลียนแบบอยู่ 3 กฎ
ด้วยกันที่ทาให้คนกลายเป็นอาชญากร
1) คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจะเลียนแบบพฤติกรรมกัน
2) การเลียนแบบ ผู้เลียนแบบมักจะเอาอย่างคนที่สถานะเหนือกว่าตน เช่น เด็ก
จะเลียนแบบผู้ใหญ่ คนชั้นต่าจะเลียนแบบคนชั้นกลาง ส่วนคนชั้นกลางจะเลียนแบบคนชั้นสูง เป็นต้น
3) ทาร์ ด เสนอ “กฎของการแทรกแทน” (law of insertion) ชี้ ว่ า การมี
พฤติกรรมใหม่จะทดแทนพฤติกรรมเก่า
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งและการเลียนแบบบางอย่าง
ทาให้เกิดอาชญากรรม และอาชญากรรมจะแพร่ไปในลักษณะเดียวกับแฟชั่นและแฟชั่นของอาชญากรรมก็
เหมือนกับแฟชั่นของเสื้อผ้าและทรงผม (อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2555: 93) ซึ่งจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มี
การเน้นการบริโภค จึงทาให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมและค่านิยมในสังคม ก่อ ให้เกิดความต้องการที่
เพิ่มมากขึ้น การเลียนแบบพฤติกรรมและค่านิยมในสังคมจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เงินกู้นอกระบบจึง
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เกิดขึ้นเพราะเมื่อคนมีความต้องการเพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจ ผู้ที่ให้การตอบสนองคือเจ้าหนี้เงินกู้
จึงเกิดขึ้น
2.4.3.4 ทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
อาชญาวิทยา
 ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Criminology Theory)
Karl Marx (อ้ างถึงในสุดสงวน สุธีส ร, 2547: 88-89) อธิบายสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม คนในสังคมยังยึดติดกับความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร
ดังนั้นผลผลิตจึงไม่สามารถเพิ่มได้ การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นความต้องการของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทาให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบเรียกว่า Bourgeois capitalism (ระบบทุนนิยม
ของชนชั้นกลางมาร์กซ์มองเห็นความเติบโตของระบบทุนนิยมกับระบบสังคมนิยมที่ มีความขัดแย้งในเนื้อหา
ของการผลิต จึงสรุปว่า สังคมทุ นนิยมนั้นผู้ที่ แข็งแรงที่ สุดจะเป็นผู้อยู่รอด (survival of the fittest)
ทรัพย์สินจะผันไปอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กที่มีอานาจทางเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่ในสังคมจะกลายเป็นลูกจ้าง
มากกว่าที่จะมีงานเป็นของตนเอง คนจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร จานวนคนว่างงานจะมากขึ้น มีการกดขี่
ค่าจ้างแรงงาน ในที่สุดสังคมแบบทุนนิยม จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเจ้าของเครื่องมือการผลิต (bourgeoisie)
2. กลุ่มกรรมกร (proletariat) เป็นลูกจ้างซึ่งมีความยากจนลงเรื่อยๆ
เมื่อกลุ่มกรรมาชีพขยายใหญ่ขึ้น ประกอบกับมีปัญหาการว่างงานและปัญหาความ
ยากจน กลุ่มทั้งสองจึงเกิดความขัดแย้งของชนชั้น (class conflict) ต่างฝุายต่างรักษาผลประโยชน์ของตน
เพราะหลักของทุนนิยมคือการขยายการควบคุมระบบเศรษฐกิจและทากาไรให้ได้มากที่สุด มีการกดอัตรา
ค่าแรงงานให้ต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้ กลุ่มกรรมาชีพจึงเป็นอริกับนายทุนพยายามหาวิธีควบคุมแรงงานของ
พวกตน ในที่สุดเกิดการรวมตัวและล้มล้างระบบทุนนิยมกลายเป็นระบบสังคมนิยมยุคต่อมา มาร์กซ์เน้นว่า
พฤติกรรมของกรรมาชีพเกิดจากการตอบโต้การตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยม
Willem Bonger (วิลเลียม บองเกอร์ อ้างถึงในพรชัย ขันตี, 2553: 321) นักอาชญา
วิท ยาชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่นาแนวความคิดของมาร์กซ์มาอธิบ ายสาเหตุของพฤติกรรม
อาชญากรรม ในหนัง สือ ชื่อ อาชญากรรมและสภาพเศรษฐกิ จ (criminality and economomic
conditions) บองเกอร์ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าองค์กรในสังคมแบบทุนนิยม (the capitalistic organization
of society) เป็นตัวกาเนิดอาชญากรรม การเป็นเจ้าของกระบวนการผลิต (the means of production)
โดยเอกชน และความมุ่งหวังในการหาผลกาไรในสังคมแบบทุนนิยมก่อให้เกิดแนวโน้มในการเห็นแก่ตัวเอง
มากเกินไป (egoistic tendencies) ทาให้บุคคลมีแต่ความโลภและความเห็นแก่ตัว ไม่มีความตระหนัก
รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม สังคมลักษณะนี้ทาให้คนมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งระบบทุนนิยมทาให้สังคมเกิดบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม
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ท้ายที่สุด บองเกอร์ยังได้นาเสนอว่า อาชญากรรมจะเกิดขึ้นสูงในสังคมแบบทุนนิยม
และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจะกระทาได้แต่เพียงเปลี่ยนสังคมเป็นระบบแบบสังคมนิยม ภายใต้ระบบ
นี้ทุกคน จะเป็นเจ้าของในผลผลิต ความมุ่งหวังในการหากาไรจะหมดไป ความเห็นแก่ตัวและการแข่งขัน
จะถูกจากั ดไปโดยที่ผลประโยชน์ส่วนรวมจะมาก่อน นอกจากนี้ระบบสังคมนิยมจะทาให้กระบวนการ
ยุติธรรมมีความเป็นธรรมมากขึ้น ในที่สุดอาชญากรรมจะลดลง สาหรับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจะถูกกระทา
โดยบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ซึ่งต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าจากกระบวนการยุติธรรม
กล่ า วโดยสรุ ป จากสภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น สัง คมในแบบทุ น นิ ย มที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมี การเน้นความมุ่ งหวังและความต้องการของผลประโยชน์ม ากขึ้น ความ
ต้องการของคนในสังคมจึงมีเพิ่มขึ้น คนในสังคมที่ขาดปัจจัยในด้านต่างๆ ก็มีความต้องการที่อยากจะมี
หรือทัดเทียมกับคนในสังคมคนอื่น จึงทาให้สภาพเศรษฐกิจกลายเป็นแรงผลักดันและตัวกระตุ้นที่ทาให้คน
ในสังคมเกิดความพยายามในการที่จะเข้าถึงความต้องการของปัจจัยในด้านต่างๆ ส่งผลให้หนี้นอกระบบ
กลายมาเป็นระบบที่มีส่วนช่วยให้คนที่มีความต้องการด้านต่างๆ บรรลุจุดประสงค์เพื่อให้ทันตามสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
2.4.4 ปัญหาหนี้นอกระบบ
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่เร่งก่อให้เกิด สาเหตุ
ดัง กล่ า วข้ างต้ น ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด เป็ น ปั ญ หาหนี้ น อกระบบที่ ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ต่ อเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภายในประเทศ
2.4.4.1ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
การเกิดหนี้นอกระบบทาให้เกิดปัญหาและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศอย่างมาก
เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางการเงินภายในประเทศ เพราะเงินนอกระบบทาให้
เกิดผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การระดมเงินออกไปนอกระบบทาให้เงินออมใน
ระบบลดลง ซึ่งทาให้ภายในประเทศขาดแคลนเงินออมจึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยิ่ง นอกจากนี้ยังส่ง ผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจ การเงินในระบบ เพราะทาให้เงินฝากของสถาบัน
การเงินไหลออกสู่นอกระบบ ในขณะเดียวกัน ทาให้สินเชื่อของสถาบันการเงินลดลง ส่งผลให้การดาเนิน
ธุรกิจการเงินภายในระบบไม่เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง จึงทาให้รัฐบาลไม่สามารถ
ควบคุ ม ดู แลระบบการเงิ น ให้ อ ยู่ ในขอบเขตและปริม าณที่ ก าหนดได้ ส่ง ผลให้ร ะบบเศรษฐกิ จ ขาด
เสถียรภาพและเกิดปัญหาในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
2.4.4.2 ปัญหาอาชญากรรมพื้นฐาน
อันเนื่องมาจากทั้ง ภาวะเศรษฐกิจ ที่เ ป็นแรงกระตุ้นเองหรือจากความต้องการในการ
ดารงชีวิตด้านต่างๆ จึงทาให้หนี้นอกระบบเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันวงจรหนี้นอกระบบได้มีความรุนแรงเข้ามา
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เกี่ยวข้องร่วมด้วย อันเนื่องมาจากทางด้านผู้กู้ยืมเองที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจนต้องเข้าสู่การกู้ยืม
เงินจากนี้นอกระบบ หรือจากผู้ให้กู้ยืมที่อาศัยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่าเอาเปรียบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทาให้ผู้กู้ยืมต้องอยู่ในภาวะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งผู้ให้กู้จะอาศัยช่องทางด้าน
กฎหมายเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ยืมในการทาสัญญากู้ยืมเงินและการทาสัญญาที่ไม่เป็น มีการเก็บดอกเบี้ยใน
อัตราเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมต้องชาระหนี้เกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งหากผู้กู้ยืมผิดนัด
ผู้ให้กู้ยืมจะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟูองร้องบังคับคดีกับลูกหนี้หรือในปัจจุบันอาจใช้แก๊งหมวกกันน็อค
ในการตามทวงหนี้ ซึ่งหากผู้กู้ยืมไม่จ่ายเงินใช้หนี้ก็อาจมีการทาร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงกับผู้กู้ยืม
เงิน จากสาเหตุดังกล่าวนี้จึงทาให้ผกู้ ู้ยืมเงินเกิดความเกรงกลัวต่อผู้ให้กู้ยืมเงินส่งผลให้ผู้กู้ยืม บางคนต้องไป
ประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เช่น การขโมยของ ฉกชิงวิ่งราว เป็นต้นเพื่อนาเงินหรือ
สิ่ง ของที่ ได้ ม าชดใช้ห นี้ รวมทั้ ง ผู้ ให้กู้ ยืม เงิน ซึ่ ง อยู่ ในสถานะของการเป็ นอาชญากรรมองค์ก ารนั้ น
(organized crime) คือ จะมี การท างานเป็นกลุ่มองค์กร มีส มาชิก ในกลุ่มคอยตามทวงหนี้กับผู้กู้ยืม ก็
พยายามที่จะขูดรีดเงินหรือใช้กาลังเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากผู้กู้ยืมให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากสถานการณ์
ต่างๆ นี้ ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทางภาครัฐต้องออกนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือและแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว
2.5 มิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.5.1 หนี้และบ่อเกิดแห่งหนี้
หนี้ คือ ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝุาย โดยฝุายหนึ่งเรียกว่า “เจ้าหนี้” มี
ความชอบธรรมที่จะบังคับให้บุคคลอีกฝุายหนึ่งเรียกว่า “ลูกหนี”้ กระทาหรือไม่กระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
ความผูกพันทางกฎหมายดังกล่าวเกิดจากบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ ดังนี้
1) นิติกรรม หมายถึงการใดๆอันทาลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรง
ต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ส่วนสัญญา
หมายถึง นิติกรรมสองฝุายหรือหลายฝุายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนอง ต้องตรงกันของบุคคลทั้ง
สองฝุายขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิด เปลี่ยนแปลง หรือระงับนิติสัมพันธ์
2) นิติเหตุ หมายถึง สาเหตุในทางกฎหมาย หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทาง
กฎหมาย ได้แก่
 ละเมิ ด ซึ่ ง เป็ นกรณี ที่ บุค คลได้ ก ระท าด้ว ยความจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่ อ
ก่อให้เ กิดความเสียหายแก่สิทธิเ ด็ดขาดของบุคคล อันได้แก่ ชีวิต ร่างกาย อนามั ย เสรีภาพ หรือสิท ธิ
เด็ดขาดอื่นๆ
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 ลาภมิควรได้ เป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยไม่มีฐานทาง
กฎหมายรองรับ จึงมีหนี้ตามกฎหมายที่จะต้องคืนให้แก่อีกฝุายหนึ่ง
 จัดการงานนอกสั่ง คือกรณีที่บุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยไม่มีฐาน
ทางกฎหมายรองรับ จึงมีหนี้ตามกฎหมายที่จะต้องคืนให้แก่อีกฝุายหนึ่ง
หนี้นอกระบบก็เป็นลักษณะของความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล หรือกล่าวได้ว่าเป็น
“หนี”้ นั่นเอง แต่ความผูกพันที่เกิดขึ้นของหนี้นอกระบบนั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากนิติกรรมหรือสัญญา
เป็นสาคัญ
2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนิติกรรมหรือสัญญา
2.5.2.1 หลักอิสระทางแพ่ง
หลักอิสระทางแพ่ง (private autonomy) หมายถึง อานาจของเอกชนในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองด้วยตนเอง ทั้งในทาง ส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน ในทางส่วนตัว
อาจเป็นเรื่องการสมรส การหย่า ส่วนในทางทรัพย์สินอาจจัดการ โดยใช้นิติกรรมสัญญา บุคคลในฐานะที่
เป็นปัจเจกชนจึง มีความเป็นอิส ระหรือมี เสรีภาพในการที่ จะก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายตาม แต่
ต้องการหรือเห็นสมควร กฎหมายก็จะรองรับสิ่งที่ทาให้บังเกิดผลนั้น (ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์,
2554: 25 – 26)
เมื่อต้องเคารพความอิสระทางแพ่งของปัจเจกชนแล้วก็ต้องเคารพเจตนาของบุคคลด้วย
เพราะเจตนาเป็นแหล่งกาเนิดของสิทธิหน้าที่บุคคลมีอิสระที่จะผูกมัดตนเองต่ อผู้อื่นตามที่ตนเองต้องการ
เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสัญญาเป็นตัวกาหนด เนื้อหาของสัญญา และเป็นตัวกฎเกณฑ์ที่จะทาให้สัญญามี
ผลใช้บังคับแก่คู่สัญญาตลอดจนปัญหาการตีความ สัญญา (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542: 12 – 15)
อย่างไรก็ตาม อิสระหรือมีเสรีภาพที่มีในฐานะปัจเจกขนนั้นแม้จะกว้างขวาง แต่ก็ไม่ได้ไร้
ขอบเขต เพราะหลัก อิส ระและเสรีภาพนี้จ ะต้องอยู่ในกรอบของ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นกรอบที่ปัจเจกชนไม่อาจก้าวล่วงได้ (ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์,
2554: 27) ดังนั้นกฎหมายจึงไม่อาจรับรองการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลในทางกฎหมายตามที่
บุคคลนั้นต้องการได้
2.5.2.2 หลักเสรีภาพในการทาสัญญา
หลักเสรีภาพในการทาสัญญา (freedom of contract) นั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักอิสระ
ทางแพ่ง (private autonomy) โดยหลักเสรีภาพในการทาสัญญานั้นเป็นเรื่องที่ปัจเจกชนใช้ความป็น
อิสระของตนจัดการขอบเขตทางกฎหมายของตนเอง แต่จัดการฝุายเดียวไม่ได้ ต้องเป็นการใช้เสรีภาพ
ร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝุายที่ต่างจัดการขอบเขตทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งขอบเขตของการ
จัดการในทางกฎหมายของตนที่มีผู้อื่นร่วมด้วยในลักษณะของสัญญาควรที่จะเกิดได้เฉพาะในเรื่องของ
ทรัพย์สินเท่านั้น (ศนันท์กรณ์ (จาปี) โสตถิพันธุ์, 2554: 271) ดังนั้นเสรีภาพในการทาสัญญานั้น คู่สัญญา
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ต้องมีเจตนาตรงกันโดยตกลงในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของสัญญา และสัญญาเกิดจากการใช้สิทธิโดยเสรี
โดยบุคคลไม่ถูก บังคับให้เข้าทาสัญญา ถ้าเขาไม่ประสงค์เช่นนั้น และบุคคลมีอิสระที่จะเลือกเข้าทาสัญญา
กับใครก็ได้ โดย เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ (คนึง ฤาไชย, 2541: 23)
เสรีภาพในการแสดงเจตนาอาจแบ่งได้ 4 ประการ คือ
1) เสรีภาพในการทาสัญญา (freedom to make a contract) เป็นเสรีภาพในการ
ทาคาเสนอและคาสนองเพื่อให้เกิดสัญญาขึ้น ไม่ว่าจะทาสัญญาอย่างไรก็ได้ ตราบที่ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2) เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา (freedom to select the other party) เป็น
เสรีภาพของคู่สัญญาที่จะเลือกเข้าทาสัญญากับใครก็ได้ และไม่ถูกบังคับให้เข้าทาสัญญากับบุคคลที่ไม่
ประสงค์จะเข้าทาสัญญาด้วย
3) เสรีภาพในการกาหนดเงื่อนไขของสัญญา (freedom to decide the contract)
บุคคลที่ประสงค์จะทาสัญญามีอิสระเสรีที่จะทาสัญญาด้วยเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
4) เสรีภาพที่จะไม่ต้องทาตามแบบ (freedom from form) เป็นเสรีภาพของบุคคล
ที่จะทาสัญญาโดยวิธีการใดๆก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี การที่กฎหมายกาหนดบังคับให้ต้องมีแบบของสัญญาใน
บางสั ญ ญา ซึ่ ง หากไม่ ท าตามแบบจะตกเป็ น โมะะนั้ น เนื่ อ งจากกฎหมายประสงค์ จ ะคุ้ ม ครอง
บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญา
2.5.2.3 หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นข้อห้ามซึ่งสังคมบังคับแก่
เอกชน เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมย่อมอยู่เ หนือเอกชน ทั้ง นี้ เพื่อสัง คมจะได้ดารงอยู่ได้ และจะได้
คุ้มครองปกปัก รักษาเอกชน ซึ่ง อยู่ในสังคมนั่นเอง” ความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึง เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชนโดยส่วนรวม มิใช่ของเอกชนคนใดหมู่
ใดโดยเฉพาะ ส่วนคาว่า “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมที่
ประชาชนถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคม ศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะมีความเกี่ยวพัน
ใกล้ชิดกับความสงบเรียบร้อ ยของประชาชนจึงทาให้การกระทาใดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ย่อมจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย ด้วยเหตุนี้การใดที่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงไม่อาจเกิดผลตามกฎหมายและไม่อาจบังคับการให้เป็นไปตามนั้ นได้
แม้ว่ากฎหมายเอกชนจะเป็นกฎหมายที่กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนใน
ฐานะที่เท่าเทียมกัน และการที่บุคคลเข้าทานิติกรรมสัญญาใดๆ ต่อกันย่อมที่จะผูกพันบังคับกันตามหลัก
ความศักดิ์สิทธิ์ของเจตนา ตามปรัชญาของกฎหมายเอกชนจึงอยู่ที่ว่า เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทาได้ซึ่ง
เป็นไปตามหลักหลักอิสระทางแพ่งและหลักเสรีภาพในการทาสัญญา อย่างไรก็ตามหากวัตถุที่ประสงค์เป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนิติกรรมสัญญานั้นจะตกเป็นโมฆะเนื่องจาก
กฎหมายย่อมไม่สนับสนุนการกระทาที่ฝุาฝืนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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2.5.2.4 หลักสุจริต
หลักสุจริต (good fait) มาจากคาในภาษาละติน เรียกว่า bona fides แปลว่า ความ
ซื่อสัตย์ หรือสัจจะที่ดี อย่างไรก็ตาม คาว่า “สุจริต” เป็นคาที่มีความหมายกว้างและยากที่จะก าหนด
หลักเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจน ซึ่ง ศาตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้อธิบายว่า “หลักสุจริต” ก็คือ
หลักความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจ แต่การที่จะบอกว่าความซื่อสัตย์และความไว้วางใจประกอบด้วย
อะไรบ้างนั้นกล่าวได้ว่าทาได้ยากยิ่ง และยอมรับกันว่า หลักสุจริตนั้นเป็นเรื่องของแนวคิด (วรนารี สิงห์โต,
2555)
หลักสุจริตนี้มัก ถูกเข้าใจว่าจะนามาใช้เมื่อ มีการเกิดขึ้นของสัญญาแล้ว แต่แท้จริงแล้ว
หลักการนี้สามารถนามาปรับใช้ได้ทั้งในช่วงก่อนเกิดสัญญาและหลังเกิดสัญญา เพราะแม้ว่าสัญญายังไม่
เกิดคู่สัญญาก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติกันตามหลักสุจริตเช่นเดียวกัน หลักสุจริตเป็น หลักการที่ใช้เพื่อเสริม
ให้กฎหมาย หรือสัญญามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.5.3 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบในปัจจุบัน
2.5.3.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1) วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้น
วิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ
หลั ก กฎหมายนี้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรือ ศี ล ธรรมอั น ดี ข อง
ประชาชนที่กาหนดให้นิติกรรมหรือสัญญาใดๆที่ทาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบนั้นกฎหมายจะไม่
ยอมรับ และมีผลเป็นโมฆะ
จากหลักกฎหมายนี้ส่งผลต่อสัญญาต่างๆที่เกิดหนี้นอกระบบซึ่งส่วนมาก เช่น การ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้นั้นไม่อาจเรียกร้องต่อกกันได้ตามกฎหมาย
2) เจตนาลวง และนิติกรรมอาพราง
มาตรา 155 การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้
ถ้ า การแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่ ง ท าขึ้ น เพื่ อ อ าพรางนิ ติ ก รรมอื่ น ให้ น า
บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอาพรางมาใช้บังคั
3) ขายฝาก
มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้
ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
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มาตรา 499 สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้กาหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขาย
ฝาก
ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่
แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบ
ห้าต่อปี
บทบัญัติมาตรา 499 นี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประ
มวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่อง
ขายฝากมีบทบัญญัติยังไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้มีการเอาเปรียบผู้ขายฝากโดยการกาหนดสินไถ่ที่สูงเกิน
ควร เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา รวมทั้งในกรณีที่ถึงกาหนดเวลาไถ่ผู้ ซื้อฝากมักจะ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม
4) ยืมใช้สิ้นเปลือง และยืมเงิน
มาตรา 650 อั นว่ ายื ม ใช้ สิ้น เปลือ งนั้ น คือ สัญ ญาซึ่ ง ผู้ ให้ ยืม โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมี กาหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็น
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น
สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญ จะฟูองร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ ยืม เงินมี หลัก ฐานเป็นหนัง สือนั้น ท่านว่าจะนาสืบ การใช้เงินได้ต่อเมื่ อมี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการ
กู้ยืมนัน้ ได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
5) จานอง
มาตรา 702 อั นว่าจ านองนั้น คือสัญ ญาซึ่ง บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ านองเอา
ทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจานอง เป็นประกันการชาระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
นั้นให้แก่ผู้รับจานอง
ผู้รับจานองชอบที่จะได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่จานองก่อนเจ้าหนี้สามัญมิพักต้อง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่
มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จ านองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมี ป ระมาณต่ากว่า
จานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจานวนสุทธิ
น้อยกว่าจานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น
2.5.3.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
มาตรา 3 บุคคลใด
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(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือ
(ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกาหนด
ข้อความอันไม่จริงในเรื่องจานวนเงินกู้หรืออื่นๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ
(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกาหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งกาไรอื่นเป็นเงินหรือ
สิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่นๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตาม
เงื่อนไขแห่งการกู้ยืม
ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
การก าหนดเพดานอั ตราดอกเบี้ยส าหรับ การกู้ ยืม เงินนั้น โดยทั่ วไปได้ บัญ ญัติ ไว้ใ น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งการฝุาฝืนคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้จะ
มีบทลงโทษทางแพ่งคือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินให้เหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลได้มีการตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราขึ้น โดยมีเหตุผลในการออกกฎหมาย ดังนี้
“เหตุผลที่จูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับนี้ คือหวังจะบารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่
ควรการกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งมีผลงอกงามขึ้น ก็
แบ่งผลนั้นใช้เป็นดอกเบีย้ บ้าง เหลือรวบรวมไว้เพื่อใช้หนี้ทุนต่อไป ดังนี้ฝุายเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเป็นค่าปุวย
การ และมีโอกาสที่จะได้รับใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบี้ยเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผลไม่พอที่จะ
ใช้ดอกเบี้ยได้ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง 2 ฝุาย ด้วยเหตุนี้ประเทศทั้งหลายและประเทศของเราเองจึงมี
กฎหมายมาแต่โบราณกาลกาหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างสูงไว้ กล่าวคือ ชั่งละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้ อยละ
15 ต่อปี) อันที่จริงอัตรานี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้มีการให้กู้ยืม
กันโดยอัตราสูงกว่านั้น และเจ้าหนี้กับลูก หนี้ต่างร่วมใจ ร่วมมือกันหลีก เลี่ยงกฎหมาย เพราะฝุายหนึ่ง
อยากได้ อีกฝุายหนึ่งก็ความจาเป็นบังคับ ในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวแล้ว”
เมื่อพิจารณาเหตุผลการออกกฎหมายดังกล่าวพบว่า ในขณะนั้นแม้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์กาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกได้สาหรับการกู้ยืมเงินคือร้อยละ 15 ต่อปีก็
ตาม แต่ผู้ให้กู้ก็ยังมีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี และลูกหนี้เองก็ยอมผูกพันตนในการ
กู้ยืมเงินโดยยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากลูกหนี้เองก็มีความจาเป็นใน
การใช้เงินจึงไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่กู้ยืมเงินดังกล่าวได้ ดังนั้น กฎหมายห้ามเรีย กดอกเบี้ยเกินอัตราจึง
ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อปูองกันประชาชนไม่ให้เสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
2.5.3.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540
มาตรา 4 ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ
หรือในสัญญาสาเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กาหนด
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สัญญาสาเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสาเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝุายซึ่งมิได้เป็นผู้
กาหนดสัญญาสาเร็จรูปนั้น
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญู
ชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทาให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง เช่น
(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิน้ สุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้โดยอีกฝุายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน
ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ข้อ ตกลงให้ สิท ธิ คู่สัญ ญาฝุ ายหนึ่ง เรีย กร้อ งหรือก าหนดให้ อีก ฝุายหนึ่ง ต้อ ง
รับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทาสัญญา
(6) ข้อตกลงในสัญ ญาขายฝากที่ ผู้ซื้อฝากกาหนดราคาสินไถ่สูง กว่าราคาขายบวก
อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กาหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องชาระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชาระหนี้
(9) ข้อตกลงที่กาหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทาให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทาให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม
มาตรา 11 ข้อ สัญ ญาใดที่ มิ ให้นาบทบัญ ญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บัง คับ ไม่ ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิ จ
และสังคมของบ้านเมือง ในอดีตสภาพทางสังคมไม่มีความซับซ้อน สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเรียบง่าย
และกฎหมายลักษณะสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ก็เพียงพอที่ใช้รองรับและบังคับให้ตามสัญญา แต่เมื่ อสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนทัง้ ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีแนวความคิดเสรีนิยม
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หรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการติดต่อค้าขายมากขึ้น มีการทา
ธุรกรรมระหว่างกันมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครอบครัวเป็นการผลิตเพื่อขาย
จนกระทั่งเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแสวงหาความมั่งคั่งในลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ผลที่ตามมาในด้านสัญญา คือการทาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดจานวนมาก มักเป็นข้อ
สัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดทาสัญญา ดังนั้น เงื่ อนไขของสัญญาจึงมีแต่ข้อกาหนดที่ฝุายที่ไม่ได้จัดทา
สัญญาเสียประโยชน์อยู่ฝุายเดียว
ต่อมาเริ่มมีนักกฎหมายตระหนักถึงผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่า หากปล่อยให้มีการ
บังคับตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ต่อไป ย่อมจะเกิดผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้นัก
กฎหมายที่เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มคิดและหาวิธีการที่จะควบคุมสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงทาให้เกิด
กฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้น
การทาสัญญาทางธุรกิจระหว่างคู่สัญญาที่มีอานาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน จะส่งผลให้ผู้ที่
มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าถือโอกาสเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งที่มีอานาจต่อรองที่น้อยกว่า
และคู่สัญญาดังกล่าวก็มีความจาเป็นต้องยอมรับข้อตกลงของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญา ในปี 2540 จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่ง
ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยมีเจตนาเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ในสังคมโดยกาหนดกรอบของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าข้อสัญญา
หรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้ศาลมีอานาจสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้
บังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
2.5.3.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 93 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสาร
เท่านั้น เว้นแต่
(1) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝุายตกลงกันว่าสาเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาล
ยอมรับฟัง สาเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐาน
(2) ถ้าต้นฉบับเอกสารนามาไม่ ได้ เพราะถูก ทาลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญ หาย
หรือไม่ สามารถนามาได้โดยประการอื่น อันมิใช่เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบ หรือเมื่อศาล
เห็นว่าเป็นกรณีจาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบสาเนาเอกสาร หรือพยานบุคคล
แทนต้นฉบับเอกสารที่นามาไม่ได้นั้น ศาลจะอนุญาตให้นาสาเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
(3) ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะ
นามา แสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน อนึ่ง สาเนาเอกสารซึ่งผู้มีอานาจ
หน้าที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะนามาแสดง เว้นแต่ศาลจะได้กาหนดเป็น
อย่างอื่น
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(4) เมื่อคู่ความฝุายที่ถูกคู่ความอีกฝุายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐาน ยัน
ตนมิ ได้คัดค้านการนาเอกสารนั้นมาสื บ ตาม มาตรา 125 ให้ศาลรับ ฟัง ส าเนาเอกสารเช่นว่านั้นเป็น
พยานหลักฐานได้แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอานาจศาลตาม มาตรา 125 วรรคสาม
2.5.4 คาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ
2.5.4.1 กรณีผู้กู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร สัญญากู้ หรือกระดาษเปล่า โดยผู้ให้กู้กรอก
ข้อความ หรือจานวนเงินในเอกสารเกินกว่าที่กู้ยืมเงินกันจริง เอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอม
ในการกู้ยืมเงินนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมี
หลักฐานการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อผู้กู้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักฐานเช่นว่านั้นอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี
เช่น ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นเป็นเอกสารปลอม เพราะผู้กู้ลงลายมือชื่อไว้ให้ผู้ให้กู้
กรอกจานวนเงินเอง แต่ผู้ให้กู้กรอกจานวนเงินเกินจากความเป็นจริง ในกรณีเช่นนี้ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264 วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือ วัตถุอื่นใด ซึ่ง มี
ลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคาสั่ง ของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทาเพื่อนาเอา
เอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร...”
และหากเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอม ผู้ยืม ก็ ส ามารถนาพยานบุคคลมาสืบหัก ล้างได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ที่บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมา
แสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดั่งต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
จะได้ยินยอมก็ดี
(ก) ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถนาเอกสารมาแสดง
(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้นาเอกสารมาแสดง
แล้วว่า ยังมีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก
แต่ว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ บัญ ญัติไว้ในอนุมาตรา (2) แห่ง
มาตรา 93 และมิให้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะกล่าวอ้าง และนาพยานบุคคลมาสืบประกอบ
ข้ออ้างว่า พยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอม หรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน...” (ไผทชิต
เอกจริยกร, 2555: 96) จากผลทางกฎหมายดังกล่าว ได้มีคาพิพากษาของศาลฎีกาเป็นตัวอย่าง ดังนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 286/2507 จ าเลยกู้ เงินโจทก์ 2,000 บาท โดยจาเลยได้ล ง
ลายมือชื่อไว้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความมอบให้โจทก์ไว้ ต่อมาโจทก์นาเอกสารสัญญากู้นี้
มาฟูอง แต่ปรากฏว่ามีการกรอกข้อความว่าจาเลยกู้เงินโจทก์ไป 8,500 บาท เอกสารสัญญากู้นี้จึงเป็น
เอกสารปลอม โจทก์ อ้ า งเอกสารนั้ น มาเป็ น พยานหลั ก ฐานในคดี ไ ม่ ไ ด้ ถื อ ว่ า คดี ข องโจทก์ ไ ม่ มี
พยานหลักฐานเป็นหนังสือที่จะฟูองร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
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คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1104/2508 การที่โจทก์กรอกข้อความลงในสัญญากู้และค้า
ประกันในจานวนเงินเกินกว่าจานวนหนี้ที่เป็นจริง โดยจาเลยมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้และสัญญาค้า
ประกันดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ จาเลยไม่ต้องรับผิด
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1290/2516 จาเลยกู้เงินโจทก์ 8,000 บาท และเซ็นชื่อในแบบ
พิมพ์สัญญากู้โดยไม่ได้กรอกข้อความ โจทก์นาไปกรอกข้อความเป็น 30,000 บาท ขัดต่อข้อตกลงระหว่าง
โจทก์จาเลย สัญญากู้ที่โจทก์นามาฟูองจึงเป็นเอกสารปลอม ใช้เป็นหลักฐานในการฟูองร้องบังคับคดีไม่ได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2356/2534 จาเลยกู้ยืมเงินโจทก์จานวน 30,000 บาท โดย
จาเลยลงลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้ยืมเงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความให้โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้กรอกข้อความใน
สัญญากู้ว่า จาเลยกู้ยืมเงินโจทก์จานวน 65,000 บาท โดยจ าเลยมิได้ยินยอม สัญญากู้ดังกล่าวจึงเป็น
เอกสารปลอม และถือว่าการกูย้ ืมเงินระหว่างโจทก์จาเลยไม่มีหลักฐานการกู้ยืม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 653 จึงไม่อาจฟูองร้องบังคับคดีได้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1651/2548 จาเลยกู้เงินโจทก์จานวน 10,000 บาท และได้ลง
ลายมือชื่อไว้ในแบบพิมพ์หนังสือสัญ ญากู้เงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความมอบไว้ให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้
กรอกข้อความและจานวนเงินในหนังสือสัญญากู้เงินว่า จาเลยกู้เงินโจทก์ไป 300,000 บาท โดยจาเลย
ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้เงินตามฟูองจึงเป็นเอกสารปลอม โจทก์จึงไม่อาจอ้างเอกสารดังกล่าวมา
เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือที่จะฟูองร้องบังคับคดีได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง
กล่าวโดยสรุป ในกรณีที่ มีก ารลงลายมื อชื่อไม่ ว่าจะในสัญ ญากู้ยืม หรือเอกสาร หรือ
กระดาษเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะมีเจตนากู้ยืมเงินหรือไม่ก็ตาม แล้วต่อมาภายหลัง
ผู้ให้กู้ได้กรอกข้อความเกี่ยวกับจานวนเงินทีเ่ กินไปกว่าที่กู้ยืมเงินกันจริงๆ ในกรณีเช่นนี้ คาวินิจฉัยของศาล
ฎีกาวินิจฉัยว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม เนื่องจากปราศจากความยินยอมของผูก้ ู้ ซึ่งผู้ให้กู้ไม่อาจ
อ้างเอกสารดัง กล่าวมาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ และถือว่าโจทก์ ไม่ มี หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็น
หนังสือที่จะฟูองร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
2.5.4.2 ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีเจตนาโกงผู้กู้ โดยการเติมตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขลงบน
หลักฐานการกู้ยืมเงิน อันทาให้ตัวเลขที่ปรากฏนั้นมีจานวนสูงกว่าที่มีการกู้ยื มเงินกันจริง ต่อมาผู้ให้กู้
จะนาหลักฐานดังกล่าวมาใช้ ฟ้องร้องคดี ผู้กู้จะต่อสู้ว่าเอกสารหรือหลักฐานดังกล่า วเป็นเอกสาร
ปลอม ดังเช่นที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นได้หรือไม่ เพื่อจะไม่ต้องชาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด ในเรื่องนี้เคยมีคา
วินิจฉัยของศาลฎีกาว่า แม้จะมีการเติมตัวเลขลงไปก็ไม่ได้ทาให้หลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นเสียไป ผู้ให้กู้
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สามารถนาหลักฐานนั้นมาเรีย กร้องเอาเงินกู้ตามที่เป็นหนี้กันอยู่ จริงได้ ปรากฏดังคาพิพากษาฎีกา
ดังต่อไปนี้ (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 102 - 103)
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2509 จาเลยทาสัญญากู้เงินไว้ให้โจทก์จานวนหนึ่ง ต่อมา
โจทก์ลอบเติมเลข 1 ลงหน้าจานวนเงินในเอกสารนั้น ทาให้จานวนเงินกู้มากขึ้น แล้วเอาเอกสารนั้นมาฟูอง
เรียกเงินจากจาเลย ศาลพิพากษาให้จาเลยชาระเงินจานวนเดิม คือ จานวนที่จาเลยยืมไปได้ การเติมเลข 1
ลงเพื่อเพิ่มจานวนเงินกู้เดิมไม่ทาให้หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเดิมเสียไป
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2542 สัญญากู้ ยืม ที่จ าเลยลงลายมื อชื่อกู้ ยืม เงินโจทก์
30,000 บาท เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือซึ่งจาเลยต้องรับผิด แม้ภายหลังโจทก์แก้ไขจานวนเงิน
ในสัญญากู้ให้สูงขึ้นเป็น 60,000 บาท ก็ไม่ทาให้หลักฐานการกู้ยืมเงินที่ทาไว้แต่เดิมและมีผลสมบูรณ์ต้อง
เสียไป จาเลยต้องรับผิดเท่าที่ กู้จริง
ในบางกรณี หากไม่มีการส่งมอบเงินกู้ หรือส่งมอบเงินกู้น้อยกว่าที่ทาหลักฐานการกู้ยืม
เงินกันไว้ ผู้กู้มีสิทธินาสืบได้ว่าไม่ได้รับเงินกู้เต็มตามจานวนดังกล่าวได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เนื่องจากเป็นการนาสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6446/2552 การที่จาเลยที่ 3 นาสืบว่า จาเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจาก
โจทก์ไปเพียง 15,000 บาท แต่โ จทก์ให้จาเลยที่ 1 ทาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยระบุจ านวนเงินกู้ไว้
40,000 บาท เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินในกรณีที่จาเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชาระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ก็จ ะ
ดาเนินการฟูองร้องให้จาเลยที่ 1 รับผิดชาระเงินจานวน 40,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญา การนาสืบ
ของจาเลยที่ 3 ดังกล่าว เป็นการนาสืบถึงความไม่บริบูรณ์ของสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้เ พราะสัญญากู้ยืมเงิน
เป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง จะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง เมื่อ จาเลยที่ 3 นาสืบว่า จาเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินเต็มตามจานวนที่ระบุไว้
ในสัญญากู้ยืมเงินตามฟูอง จึงไม่ใช่เป็นการนาสืบเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความในเอกสารสัญญา
กู้ยืมเงิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข) แต่เป็นการนาสืบถึงความไม่สมบูรณ์
แห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้าย จาเลยที่ 3 ย่อมนาสืบได้
ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จาเลยที่ 3 นาสืบดังกล่าวเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 และเชื่อว่าจาเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ไปจานวน 40,000 บาท จึงเป็นกรณีที่
ศาลชั้นต้นมิได้นาพยานหลักฐานของจาเลยที่ 3 มาวินิจฉัยเพื่อชั่งน้าหนักกับพยานหลักฐานของโจทก์ว่ า
ข้อเท็จจริงเชื่อฟังเป็นที่ยุติอย่างไร ถือได้ว่าศาลชั้นต้นมิได้ใช้อานาจเต็มที่ในอันจะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐาน
ที่คู่ความนาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นที่ยุติหรือไม่ เป็นการไม่ชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104
คาพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหลักฐานการชาระหนี้เงินกู้
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การกู้ยืมเงินถือเป็นการยืมใช้สิ้นเปลือง เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ ผู้กู้เงินก็ต้องชาระเงินกู้
คืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามจานวนเงินทีไ่ ด้ตกลงกับผูใ้ ห้กู้ ทั้งนี้การชาระหนี้เงินกู้จะต้องปฎิบัติให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการชาระหนี้เงินกู้ไว้ว่า ลาพังจะนาเงินกู้ไปคืนให้แก่ผู้ให้กู้เฉยๆแล้วไม่ทาอะไรอีกเลยคงจะ
มิได้ ซึ่งมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนาสืบการใช้ เงินได้
ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว”
เหตุผลที่มาตรา 653 วรรคสอง กาหนดเช่นนี้ก็เพื่อปูองกันการโต้แย้งกันว่าได้มีการชาระหนี้
เงินกู้กันหรือยัง และเป็นการตัดข้อทุ่มเถียงในโรงศาล การที่เป็นการปูองกันการทุ่มเถียงกันในศาลก็ย่อมเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เพราะผูก้ ู้มักจะอ้างว่าชาระหนี้เงินกู้แล้ว แต่ผู้ให้กู้มักจะอ้างว่ายังไม่ได้รับชาระหนี้เงินกู้
หากไม่มีสิ่งใดมายืนยันที่ปดิ ปากผูใ้ ห้กู้ในอันที่จะโต้เถียงในเรือ่ งนี้ได้ คงจะเป็นเรื่องลาบากแก่ศาลที่จะชี้ขาดลง
ไป และตามมาตรา 653 วรรคสองจะใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็อยู่ในบังคับ
ของมาตรานี้ (คาพิพากษาฎีกาที่ 1618/2529) (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 169)
จานวนเงินที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้ คือ การกู้เงินไม่ว่าจานวนเท่าใด ไม่ว่าจะ
เป็นเงินจานวน 2,000 บาทขึ้นไป หรือน้อยกว่า 2,000 บาทก็ตาม หรือ 2,000 บาทพอดี ถ้าตอนกู้ยืมเงิน
ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ การนาสืบการใช้เงินก็ตกอยู่ในบังคับของมาตรานี้ เนื่องจากตัวบทมาตรา 653
วรรคสอง ใช้คาว่า “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น” ไม่เหมือนมาตรา 653 วรรคแรก ที่บัญญัติ
ว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น”
สิ่งที่จะต้องทาก็คือ การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ต้องทา
ทุกอย่าง ดังนี้ (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 170)
1) มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หลักฐานเป็นหนังสือจะเป็นเอกสาร
ใดๆ ก็ได้ ขอให้มีใจความว่าได้มีการชาระหนี้เงินกู้คืน ข้อสาคัญต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมเพื่อใช้ยันผู้
ให้ยืมว่าได้รับชาระหนี้เงินกู้แล้ว และการรับชาระหนี้เงิ นกู้ดังกล่าวอาจจะเป็นการชาระหนี้เงินกู้ทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือนี้อาจจะอยู่ในรูปของเอกสารต่างๆ เช่น
คาพิพากษาฎีกาที่ 531/2505 โจทก์มีจดหมายถึงจาเลยมีข้อความว่าได้ฝากนมมา
ให้ 1 โหล ราคา 44 บาท และว่าเงินฝากไป 9,900 บาท ได้รับและลงบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ตามมาตรา
653 วรรคสอง บัญญัติว่าในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนาสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง กฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องมีใบรับ
เงินมาแสดงเลย เอกสารหมาย ล.1 เป็นจดหมายธุรกิจกล่าวถึงเงินที่จาเลยฝากไปให้โจทก์แล้วด้วย ฟังเป็น
พยานหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงว่า จาเลยได้ชาระหนี้จานวนนี้แก่โจทก์แล้ว
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คาพิพากษาฎีกาที่ 296/2515 บันทึกของพนักงานสอบสวนในคดีที่จาเลยถูกโจทก์
แจ้ง เอาความผิดต่อ ตารวจ เพราะเช็คไม่ มีเ งินเมื่ อถึง ก าหนด ที่ ว่าจ าเลยได้นาเงินตามเช็คมามอบให้
พนักงานสอบสวนและโจทก์เซ็นรับเงินดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้นแล้ว จาเลยย่อมนาสืบอ้างบันทึกซึ่งมีลายมือ
ชื่อโจทก์ผู้ให้กู้ว่าได้มีการใช้เงินได้
แต่ถ้าเอกสารนั้น ไม่มีลายมือชื่อของผู้ให้กู้ ก็มิใช่หลักฐานการใช้เงินตามมาตรา 653 นี้
เช่น
คาพิพากษาฎีกาที่ 3337/2538 โจทก์ฟูองว่าจาเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์แล้วไม่ชาระ
หนี้ จาเลยให้การรับว่าได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปจริง แต่ได้ชาระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์แล้ว จาเลยย่อมมีภาระ
การพิสูจ น์และหน้าที่ นาสืบ ว่าได้ชาระหนี้เ งินกู้ แก่ โ จทก์ แล้วบางส่วนตามคาให้ก าร แต่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง การที่จาเลยจะนาสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง เมื่อจาเลยไม่มีหลักฐานเอกสารลงลายมือชื่อของ
โจทก์มาแสดงเป็นพยานหลักฐานในคดี จึงต้องห้ามมิให้นาสืบเรื่ องการชาระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ แม้เพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรอย่างยิ่งที่จะให้จาเลยนาพยานบุคคลและเอกสารการชาระเงินที่ไม่มี
ลายมือชื่อโจทก์มานาสืบก็ตาม แต่ศาลก็ไม่อาจอนุญาตหรือรับฟังพยานหลักฐานเช่นนั้นได้ เพราะต้องห้าม
ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 อีกด้วย
2) การเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม หมายความว่า ในขณะที่ทา
การกู้ยืมได้มีการทาหลักฐานการกู้ยืมให้แก่ผู้ให้กู้ยืดไว้ เมื่อนาเงินมาชาระหนี้เงินกู้ ผู้ให้กู้ก็ต้องคืนเอกสาร
นั้นให้ เมื่อคืนมาแล้วผู้กู้จะทาลายหรือทาอะไรกับเอกสารนั้นก็ได้ ผู้ให้กู้ก็ไม่มีเอกสารใดมาเรียกร้องเอา
จากผู้กู้อีก อนึ่ง การเวนคืนเอกสารนั้นจะต้องเป็นการคืนโดยความยินยอม มิใช่เพียงว่าเอกสารมาตกอยูแ่ ก่
ผู้ยืม ถ้าไม่ใช่เวนคืนเพราะชาระหนี้หรือปลดหนี้ เช่น มีคนขโมยมาให้ หนี้ก็ยังไม่ระงับ (ไผทชิต เอกจริยกร
, 2555: 174)
ในการเวนคืนเอกสารนั้นจะต้องเป็นการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
เท่านั้น การคืนเอกสารอื่นใดที่ไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงิน ก็ไม่ถือว่าเป็นการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืม เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนปืน หรือทะเบียนเรือ ทั้งนี้เพราะผู้ยืมอาจได้รับคืน
มาเพราะเหตุอื่นใดได้
คาพิพากษาฎีกาที่ 1277/2493 จาเลยทาหนังสือกู้เงินมีใบรับของให้ยึดเป็นประกัน
จาเลยนาสืบว่าชาระเงินกู้แล้ว ผู้ให้กู้คืนใบรับของให้ แต่หนังสือสัญญากู้เงินยังไม่ได้คืน ดังนั้น ฟังว่าเป็น
การใช้เงินไม่ได้ เพราะไม่ใช่เอกสารแห่งการกู้ยืม
3) แทงเพิกถอนลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม คือ การขีดฆ่าสัญญากู้
หรือการบันทึกลงไปในเอกสารการกู้ยืมเงินว่าได้มีการชาระหนี้เงินกู้กันแล้ว การแทงเพิกถอนนี้ อาจจะ
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เป็นการแทงเพิกถอนว่าผู้ให้กู้ได้รับชาระหนี้ เงินกู้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ (ไผทชิต เอกจริยกร,
2555: 175)
ผลของการไม่ปฏิบัติตามที่มาตรา 653 วรรคสองกาหนดไว้ คือ แม้ผู้กู้จะได้ชาระหนี้
เงินกู้ ไปแล้ว ก็ จ ะนาพยานบุคคลเข้ามาสืบ เพื่อให้เ ห็นว่ามี ก ารชาระหนี้เงินกู้ แล้วก็ไม่ ได้ ซึ่ง ตรงกั บ ที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อใดที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยาน
เอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดี”) ผลสุดท้ายก็คือ ลูกหนี้ผู้กู้จะต้องถูกบังคับให้ชาระหนี้เงินกู้ใหม่อีกครั้ง (ไผท
ชิต เอกจริยกร, 2555: 178)
คาพิพากษาฎีกาที่ 263-264/2508 การกู้ ยืม เงินที่มี หลักฐานเป็นหนังสือนั้น มี
บทบัญญัติกฎหมายบังคับไว้เป็นพิเศษว่า ผู้กู้จะนาสืบการใช้เงินได้เฉพาะเท่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 653
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น จาเลยจะสืบพยานบุคคลว่าได้ชาระต้นเงินกู้แล้ว
แต่โจทก์ไม่คืนสัญญากู้ให้ย่อมไม่ได้ เมื่อจาเลยไม่มีหลักฐานการใช้ต้นเงินตามที่กฎหมายบัญญัติไว้มาแสดง
ต่อศาลจาเลยก็ต้องแพ้คดี
อย่างไรก็ตาม มาตรา 653 วรรคสอง ใช้เฉพาะแก่การชาระหนี้เงินกู้ด้วยเงินสด คือ
เงินที่ใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินไทย หรือเงินต่างประเทศก็ตาม ซึ่งสามารถแปลงค่า
เป็นเงินไทยได้ ดังนั้น มาตรานี้จึงไม่ใช้บังคับกับการชาระหนี้เงินกู้ด้วยของอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน ซึ่งหากว่าได้
มีการชาระหนี้ด้วยของอื่นไปแล้วก็สามารถนาพยานบุคคลมาสืบได้ (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 181)
คาพิพากษาฎีกาที่ 4653/2539 ล. ทาสัญญากู้เงินจากโจทก์ 2 ครั้ง และได้มอบ
สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติไว้กับโจทก์ โดยมีข้อตกลงให้โจทก์นาสมุดคู่
ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารเพื่อหักชาระหนี้เงินกู้
ได้ แม้การใช้เงินกู้จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสาร
อันเป็นหลัก ฐานแห่ง การกู้ ยืม ได้เ วนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิก ถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง แต่การที่โจทก์ได้รับมอบสิทธิในการเบิกเงินจาก ล. โดย
นาบัตรถอนเงินอัตโนมัติไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ล. ที่เปิดไว้กับธนาคารผ่านเครื่องถอน
เงินอัตโนมัติของธนาคารนั้น ถือว่าเป็นการชาระหนี้อย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรก
2.5.4.3 กรณีเจ้าหนี้กับลูกหนี้ทาสัญญากู้โดยระบุจานวนเงินสูงกว่าที่ได้รับจริงโดยลง
วันที่กู้ย้อนหลัง แล้วเจ้าหนี้นาสัญญากู้ไปฟ้องต่อศาลโดยให้ลูกหนี้ไปทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความก่อน เมื่ อศาลมี คาพิพากษาตามยอมแล้วจึ งค่อยมอบเงินให้ลูกหนี้ (ศูนย์ช่วยเหลือลูก หนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2554: 17)
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จากกรณีดังกล่าว เมื่อศาลมีคาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้ว
คาพิพากษาผูกพันคู่กรณี จะมีการร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อศาลนั้นอีกไม่ได้ เนื่องจากคาพิพากษา
ย่อมผูกพั นคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง ที่ บัญ ญัติว่า
“ภายใต้บัง คับ บทบัญ ญัติแห่ง ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุท ธรณ์ฎีก า และการพิจ ารณาใหม่ คา
พิพากษาหรือคาสั่งใดๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคาสั่ง นับแต่
วันที่ได้พิพากษาหรือมีคาสั่ง จนถึงวันที่คาพิพากษาหรือคาสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย
ถ้าหากมี ” หากจาเลยเห็นว่าคาพิพากษาตามยอมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องก็ต้องอุทธรณ์ฎีกาคาพิพากษา
เพื่อให้ศาลสูงแก้ไข อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีตามมาตรา 138 วรรคสอง (1) (2) และ (3) เมื่อจาเลยไม่
อุทธรณ์คาพิพากษาตามยอมย่อมถึงที่สุดไม่อาจถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก (มานิต จุมปา,
2551: 79)
สาหรับกรณีดังกล่าวทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้คาแนะนาสาหรับลูกหนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น โดยลูกหนี้ผู้กู้
ควรปฏิบัติดังนี้ (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2554: 18 - 19)
1) ไม่ ควรยอมร่วมมื อกับ เจ้าหนี้ท าสัญ ญาประนีป ระนอมยอมความหลอกศาล
เพราะเมื่อศาลมีคาพิพากษาตามยอมแล้ว คาพิพากษานั้นก็ ผูกพันเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องบังคับไปตามนั้น
แม้แต่ศาลเองก็ไม่อาจแก้ไขได้ ถึงแม้จะมีการอุทธรณ์ฎีกา ก็ยากจะชนะคดีได้
2) หากจายอมทาสัญญาประนีประนอมยอมความ และเมื่อศาลมีคาพิพากษาตาม
ยอมแล้ว แต่ยังไม่พ้น 1 เดือน ลูกหนี้ควรอุทธรณ์ว่าคาพิพากษานั้นขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน โดยแสดงหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลอุทธรณ์
3) หากพ้นกาหนดอุทธรณ์แล้ว ไม่มีทางแก้ไข อาจใช้มาตรการทางคดีอาญา โดย
ดาเนิ น คดี แ ก่ เ จ้ า หนี้ ข้ อ หาเรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น อั ต ราเพื่ อ ต่ อ รองกั บ เจ้ า หนี้ ใ นชั้ น บั ง คั บ คดี และแจ้ ง
กรมสรรพากรเพราะโดยทั่วไปเจ้าหนี้นอกระบบไม่ได้เสียภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ได้รับ
4) การกระทาของเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจเป็นการละเมิดอานาจศาล (เจ้าหนี้ไม่ต้องเบิก
ความต่อศาล จึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ) แต่ลูกหนี้อยู่ในภาวะที่น่าเห็นใจ ทั้งนี้ ลูกหนี้อาจรวมกลุ่มกับ
ลูกหนี้รายอื่นที่เจ้าหนี้ใช้วิธีเดียวกันนี้ร้องเรียนต่อศาลเพื่อให้ลงโทษเจ้าหนี้ ฐานละเมิดอานาจศาล
พฤติก รรมของเจ้าหนี้นอกระบบที่ ใช้คาพิพากษาตามยอมเป็นเครื่องมื อได้มี ม านาน
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วลูกหนี้ไม่อาจต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลย และเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชาระ
หนี้ เจ้าหนี้จะนาคาพิพากษาตามยอมไปบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้หรือผู้ค้าประกัน เป็น
เหตุให้เจ้าพนักงานบัง คับคดีไม่มี ทางเลือก ต้องบังคับคดีด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์ให้เป็นไปตามคา
พิพากษา
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ปกติในคดีแพ่ งการเปลี่ยนแปลงคาพิพากษาจะกระท าได้โดยคาพิพากษาของศาลสูง
เท่านั้น แต่ในกรณีนี้เป็นคาพิพากษาที่ไม่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจริง จึงเป็นปัญหาสาคัญที่กระทบต่อความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และคาพิพากษาของศาลที่ มี ความมุ่ ง หมายจะยัง ให้เ ป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม หรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการพิจารณาคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ทั้งนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
ได้ให้ความเห็นว่า หากลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมกลุ่มยื่นคาร้องเพื่อนาคดีขึ้นสู่ศาล มีความเชื่อว่า
ศาลฎีกาจะต้องมีแนวทางที่ดีเป็นบรรทัดฐาน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 40 ให้การคุ้มครองไว้ ได้แก่ “บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้... (3) บุคคล
ย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม” ดังนั้น การทาสัญญา
ประนีประนอมโดยไม่มีการกู้เงินกันจริง และหลอกลวงศาลเพื่อให้มีคาพิพากษาตามยอม จึงเป็นเรื่องไม่
เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เป็นธรรม จึงขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
2.5.4.4 การกาหนดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สมเหตุสมผลหรือไม่
การที่ สัญ ญากู้ ยืม เงินเป็นนิติกรรมสองฝุาย เกิดขึ้นด้วยการแสดงเจตนาตรงกั นของ
คู่สัญญา ดังนั้น คู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ถ้าตกลงว่าจะคิดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ที่ตกลง รวมทั้งวิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้นต้องไม่ฝุาฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 654 และมาตรา 655 ข้อตกลงนั้นจึงจะใช้บังคับได้ โดยผู้กู้มีหน้าที่จะต้องเสียดอกเบี้ยตามที่ตกลง
กันไว้ (ปัญญา ถนอมรอด, 2554: 48) ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า “ท่าน
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากาหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นร้อย
ละสิบห้าต่อปี”
ส่วนมาตรา 655 วรรคสอง บัญญัติว่า “ส่วนประเพณีการค้าขายที่คานวณดอกเบี้ยทบ
ต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นทานองเช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ในบังคับห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมา
ในวรรคก่อนนั้นไม่” ตามบทบัญญัตินี้จะต้องเป็นเรื่องกรณีมีประเพณีการค้าขายให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้
เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยมีข้อตกลงให้นาหนี้เงินกู้ไปรวมกับหนี้อื่นที่มีข้อตกลงเรื่องสัญญาบัญชี
เดินสะพัดด้วย เช่นนี้ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ แต่มิได้หมายความว่า ถ้าเราไปกู้เงินจากธนาคาร
ธนาคารจะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ทุกกรณี
จากหลักกฎหมายดังกล่าว การกู้ยืมเงินของประชาชนจะกาหนดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้ หากในสัญญาไม่ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แน่ชัดก็ให้เรียกได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปี และแม้ คู่สั ญ ญาจะตกลงข้อ ความในสัญ ญาว่าการกู้ ยืม เงินนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย
ข้อความเช่นนี้ผู้ให้กู้เข้าใจว่าคงจะเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่ศาลฎีกาตีความหมายว่าให้
เรียกได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปีเท่านั้น
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คาพิพากษาฎีกาที่ 497/2506 สัญญากู้มีข้อความว่ า จาเลยยอมให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์
ตามกฎหมาย ถือว่ามีอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แม้ในใบรับเงินที่ผู้กู้ออกให้แก่ผู้กู้จะปรากฏอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ก็ไม่อาจหักล้างว่าไม่ใช่ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เพราะมิได้มีลายมือชื่อของผู้กู้
คาพิพากษาฎีกาที่ 3708/2528 สัญญากู้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้เพียงว่า “ยอมให้ดอกเบี้ย
ตามกฎหมายอย่างสูง ” ข้อความดังกล่าวไม่ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นอัตราอย่างสูง
เท่าใด ต้องตีความในทางเป็นคุณแก่ฝุายลูกหนี้ คืออัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 7
คาพิพากษาฎีกาที่ 678/2509 แม้ในสัญญาจะไม่ได้กาหนดว่าเมื่อผิดนัดไม่ชาระหนี้ให้
เสียดอกเบี้ยก็ตาม เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา 224
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ย หากเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 654 จะบัญญัติให้ล ดดอกเบี้ยเหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีก็ ตาม แต่เ นื่องจากมี
พระราชบัญ ญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 บัญ ญัติว่าการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายกาหนดถือเป็นความผิดทางอาญา ฉะนั้น ศาลฎีก าจึง วินิจ ฉัยไปในแนวที่ ว่า หากมีก ารเรียก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด ถือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ เพราะขัด
ต่อกฎหมาย (สานักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, 2523:7)
คาพิพากษาฎีกาที่ 136/2507 กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น ต้นเงินหาเป็นโมฆะไม่ ผู้ให้กู้ฟูองเรียกต้นเงินคืนได้
คาพิพากษาฎีกาที่ 567/2536 เมื่อโจกท์เรียกดอกเบี้ยจากจาเลยซึง่ เป็นผู้กอู้ ัตราร้อยละ
19.5 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด และเป็นการฝุาฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ข้อกาหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่ าวจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์หมดสิทธิที่จะเรียก
ดอกเบี้ยจากจาเลยตามสัญญา
คาพิพากษาฎีกาที่ 178/2549 แม้สัญญากู้ยืมระหว่างโจทก์และจาเลยมีหนี้ส่วนที่เป็น
โมฆะรวมอยู่ด้วย เนื่องจากโจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด โจทก์ก็ยังมีสิทธิเรียกร้องต้นเงิน
อันเป็นหนี้ประธานที่สมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ มิใช่สัญญากู้ตกเป็นโมฆะทั้งหมด จาเลยจึง
ต้องรับผิดชาระเงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งตามกฎหมาย
เพดานอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา 654 ดังกล่าวข้างต้นเป็นบทบัญญัติที่ตราไว้นับตั้งแต่มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจชาระใหม่ให้มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2472 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานมาก บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวบังคับใช้มาเป็นเวลาถึง 67 ปี จึงมีประเด็นปัญหาว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้มีความเหมาะสมกับ
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สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ จากกรณีดังกล่าวมีความเห็นในทางวิชาการ
ออกมาว่า (กานดา ภู่เ ชี่ยวชาญวิทย์ , 2529: 162) โดยทั่ วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะถูก ก าหนดขึ้นโดย
กระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ่งอั ตราดอกเบี้ยกับ สภาพเศรษฐกิจ นั้นจะต้องสอดคล้องกันตามหลัก วิชา
เศรษฐศาสตร์ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นราคาของเงินทุนที่ผู้ให้กู้กับผู้กู้ตกลงกันในการกู้ยืมเงินในระยะเวลา
หนึ่ง และอัตราดอกเบี้ยนี้ถูกกาหนดโดยปริม าณเงินที่ จะให้กู้ และความต้องการกู้ และเมื่อสภาพทาง
เศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป อั ตราดอกเบี้ยจึงควรเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ ว่าเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 15 ที่กาหนดขึ้นเมื่อ 67 ปีที่แล้วก็ควรเป็นอัตราที่เหมาะสมสาหรับสภาพ
เศรษฐกิจเมื่อ 67 ปีที่แล้ว (หรือ 84 ปีที่แล้วเมื่อเทียบกับระยะเวลาปัจจุบัน พ.ศ.2556)
อย่างไรก็ ตาม การที่รัฐได้ตราพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ ยืม ของสถาบันการเงิน
พ.ศ.2523 ก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะทางเศรษฐกิจได้ดีประการหนึ่ง
โดยปรากฏเหตุผลแห่ง การตราพระราชบัญญัติว่า โดยที่ มาตรา 654 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์ซึ่ง บัญญัติห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกิ นร้อยละสิบห้าต่อปีเ ป็ นกฎหมายที่ใช้บัง คับมานานแล้ว บัดนี้
ภาวะทางการเงินของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก หากยังคงจากั ด
ดอกเบี้ยไว้ในอัตราเดิมจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมควรมีกฎหมายให้อานาจแก่
ทางราชการกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าอัตราดังกล่าว จากเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน และเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 ออกมาใช้
บังคับแล้ว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีตามป.พ.พ.มาตรา 654 จึงใช้บังคับกับการกู้ยืมเงินระหว่าง
คู่กรณีทั้งสองฝุายที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอีกต่อไป
ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจดังเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้กู้
และผู้กู้จึงฝุาฝืนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ประกอบกับข้อจากัดทางกฎหมายวิธีพิจารณาความส่งผลให้การ
บังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไม่ได้ผลเท่าที่ควร กล่าวคือ (กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์, 2529:
205) แม้ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจะเป็นความผิดต่อแผ่นดิน ซึ่ง ถือว่ารัฐเป็นผู้เ สียหาย มี
อานาจฟูองร้องลงโทษผู้กระทาความผิดฐานนี้ได้เหมือนความผิดอาญาอื่นๆ แต่โดยลักษณะความผิดฐานนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความยากลาบากในการแสวงหาพยานหลักฐานมาลงโทษผู้กระทาความผิด เนื่องจากผู้กู้
มักยินยอมร่วมมือ กระทาความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากับผู้ให้กู้ ซึ่งถือว่าผู้กู้ไม่ ใ ช่ผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(8) พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475 ซึ่งแทบจะไม่มีสภาพบังคับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยเหตุนี้
อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินดังกล่าวควรได้รับการกาหนดอัตราใหม่เ พื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน
2.5.5 การบังคับใช้กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม
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2.5.5.1 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายคือการนาบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และเพื่อให้
ประชาชนส่วนใหญ่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยความสงบสุข ดังนั้น เมื่อได้มีการประกาศใช้กฎหมายใดแล้ว
ต้องใช้กฎหมายนั้นไปจนกว่าจะมีกฎหมายไหม่ สาหรับเรื่องเดียวกันนั้นออกมาไห้ยกเลิกกฎหมายเก่ า
เสียก่อน ทั้งส่วนที่เป็นการบังคับให้กระทาการหรือ ข้อบังคับไห้ยกเว้นการกระทาก็ได้
ในมิ ติ ท างสัง คมวิท ยากฎหมาย การดาเนิน การบัง คับ ใช้ก ฎหมายโดยกระบวนการ
ยุติธรรมยังมีนัยที่รวมถึงการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมและแบบอย่างที่ดี เพื่อให้พลเมืองของประเทศ
ยอมรับและเคารพต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบอื่นๆ ของสังคม อันจะส่งผลให้การ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของประเทศสามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและสงบเรียบร้อยภายในประเทศจะส่งผลให้มีสถานภาพเป็นที่
ได้ยอมรับนับถือจากนานาอารยะประเทศไปพร้อมๆ กัน
ในทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายถือว่าภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็
คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การควบคุมการกระทาความผิด
ในสังคมได้ตามความมุ่งหมาย ในเรื่องนี้นักอาชญาวิทยาได้พัฒนาแนวคิดและขอบเขตปรัชญาการบังคับใช้
กฎหมายและการควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and Social Control) ให้รวม
ตลอดไปถึงการควบคุมพฤติกรรมอันจะนาไปสู่การกระทาความผิดด้วย สาหรับลักษณะที่สาคัญเกี่ยวกับ
ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคมมีอยู่ 3 ประการ คือ
1) รัฐเป็นผู้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติและคุ้มครองพิทักษ์
ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐมีอานาจเหนือราษฎรมิได้รวมถึง
กฎหมายเอกชนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน
2) รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อ ยและความผาสุกของชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลัก
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3) การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาคภายใต้หลัก
นิติธรรม ปราศจากความลาเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์โดยสิ้นเชิง
2.5.5.2 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมเป็นไปตามความมุ่งหมายของการบังคับใช้กฎหมายในอัน
ที่จะควบคุมการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม นาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ และปูองกันภยันตราย
ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในสังคม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบทฤษฎีการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานยุติธรรม ซึ่งได้แก่
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1) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) เป็นทฤษฎีที่เ น้นหนัก
ทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งจะควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็น
หลักคดีอาญา ทั้งหลายที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีนี้จะต้องดาเนินการไปตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอไม่หยุดชะงัก โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process) ในแต่
ละขั้นตอน และเป็นการปฏิบัติงานประจาซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การสิบสวนก่อนทาการจับกุม การจับกุม การ
สอบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพื่อฟูองร้องยังศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาลงโทษ
ผู้กระทาผิด และการปลดปล่อยจาเลย ดังนั้นการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้
กล่าวมานี้ ในการบัง คับใช้ก ฎหมายจึง ต้องมีความรวดเร็วและแน่นอน (หมายถึง
โอกาสที่ผู้กระทาความผิดจะหลุดพ้นจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้น้อย
ที่สุด) ฉะนั้นเมื่อได้ตัวผู้กระทาความผิดมาแล้ว ทฤษฎีนี้ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดไว้ก่อน
จากนั้นจึง จะดาเนินการตามขั้นตอนจนถึงการพิจ ารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้ก ารค้นหา
ข้อเท็จ จริงในชั้นศาลมี อยู่น้อยมากเนื่องจากเน้นการวินิจฉัยคดีให้เสร็จ สิ้นไปตั้งแต่ขั้นตอนต้น ๆ ของ
กระบวนยุติธรรม อั นได้แก่ ตารวจและอัยการ อันทาให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้บ ริสุทธิ์ได้รับการปลดปล่อย
โดยเร็ว และจะทาให้การดาเนินคดีกับผู้ต้องหามีพยานหลั กฐานแน่นแฟูน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย
2) ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) การบังคับใช้ก ฎหมายตาม
ทฤษฎีนี้ยึดกฎหมายเป็นหลัก การบัง คั บ ใช้ก ฎหมายจะต้องมี ค วามเป็นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุ ติ ธรรม โดยจะมี อุ ป สรรคขั ด ขวางมิ ให้ ผู้ ต้ องหาถูก ส่ ง ผ่า นไปตามขั้น ตอนต่ า ง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวกไม่ได้ ทฤษฎีนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็น
ทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายขั้นต้น และเห็นว่า
ต้องจัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการก่อนการดาเนินการนั้น
ต้องกระทาโดยเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้จึงถือว่าบุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระทาผิดเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดแล้วว่าเขามีความผิดจริง นอกจากนั้นผูม้ ีอานาจพิจารณาพิพากษาจะต้อง
ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเขาอย่างครบถ้วนแล้ว และทฤษฎีนี้ยอมรับ
ว่ามีแต่องค์คณะผู้พิพากษาที่เป็นกลางและไม่ลาเอียงเท่านั้นที่จะเชื่อถือได้ สาหรับการพิจารณาคดีให้
เป็นไปตามบทบัญ ญัติแห่ง กฎหมายนั้นศาล อีก เช่ นกั นที่ จ ะคอยทบทวนวิธี ก ารที่ ห น่วยงานบัง คับ ใช้
กฎหมายขั้นต้นสืบเสาะมาเองว่าได้มาโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้แก่
ประชาชนได้รับทราบ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วท าให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีทั้ งสองมีวิธีป ฏิ บัติ (Procedures) ในการ
บังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีแรกเน้นความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและแน่นอน
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ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น ตามทฤษฎีนี้เนื่องจากต้องการผลสาเร็จ
ที่รวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากการควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเปูาหมายนั้นเป็นภารกิ จของรัฐ การค้นหาความจริง
เกี่ยวกับการกระทาความผิดจึงเป็นกระบวนการของฝุายบริหาร ซึ่งอาศัยบทบัญญัติของฝุายบริหารเป็นข้อ
ผูกมัดในการใช้อานาจของตนเอง แต่สาหรับทฤษฎี ที่สองจะเน้นการบังคับใช้ในด้านของตัวบทกฎหมาย
โดยมุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสริภาพส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบใน
อุดมคติ (Ideal Type) ที่นักนิติศาสตร์แสวงหา อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ ก็มิได้บังคับใช้กฎหมายตามแนวความคิดของทฤษฎีหนึ่งในสอง
ทฤษฎีนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง แต่มักจะใช้ทฤษฎีทั้งสองอย่างผสมผสานกันโดยคานึงถึงสภาพการกระทา
ผิดในสังคมเป็นหลัก สังคมใดที่มีปัญหาอาชญากรรมรุนแรงก็มักจะใช้ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเป็น
หลัก และเสริม ด้วยกระบวนการนิ ติธรรม ในขณะเดียวกั นสังคมที่มี การควบคุมอาชญากรรมอย่างดี มี
ปัญหาอาชญากรรมน้อย ก็มักจะใช้ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมนาหน้าและตามด้วยทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรม
2.5.5.3 การบังคับใช้กฎหมายทางแพ่ง
การบังคับใช้กฎหมายทางแพ่ง มีความหมายรวมถึง
1) การบังคับเอากับบุคคลที่ฝุา ฝืนกฎหมายให้กระทาหรืองดเว้นการกระทาตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ และ
2) การบังคับเอากับตัวทรัพย์สิน
เมื่อมีการดาเนินกระบวนพิจารณาความแพ่ง ธนกฤต วรธนัชชากุล (2556) อธิบาย
ว่า ต้องคานึงถึงหลักการพื้นฐานของกระบวนพิจารณาความแพ่ง ที่สาคัญคือ หลักความประสงค์ของ
คู่ความ (principle of party disposition) ซึ่งทาให้อานาจของศาลจะถูกจากัดโดยสิทธิต่างๆ โดย
หลักการดาเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความหรือโดยหลักที่เรียกว่าหลักความประสงค์ของคู่ความนี้
ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการดังกล่าวส่ง ผลให้ขอบเขตของคดีและเนื้อหาสาระของคดีต้อง
เป็นไปตามความประสงค์ของคู่ความ (nemo judex sine actore ; ne eat judex ultra petita et
allegata a partibus) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยหลายประการได้แก่
1) คู่ความเป็นผู้ร้องขอ (parties’ disposition)
2) เอกชนเป็นฝุายต่อสู้คดีและฟูองแย้ง
3) ศาลพิพากษาไม่เกินคาขอ (ne eatiudex ultra petita partium)
4) คู่ความมีสิทธิเด็ดขาดในการโต้แย้งคาพิพากษา และ
5) คู่ความมีสิทธิเด็ดขาดในการประนีประนอมยอมความ
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อนึ่ง กระบวนพิจารณาแบบกล่าวหา เช่นกระบวนการยุติธรรมไทย มีลักษณะใกล้เคียง
หรือมีความสัมพันธ์กับหลักความประสงค์ของคู่ความ และกระบวนพิจ ารณาแบบกล่าวหายังเน้นเรื่อง
- คู่ความมีบทบาทและสิทธิในการดาเนินกระบวนพิจารณาเป็นสาคัญ
- คู่ความไม่เพียงแต่เป็นฝุายกาหนดขอบเขตของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดี
แต่ยังมีบทบาทที่สาคัญในการดาเนินกระบวนพิจารณารวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานอีกด้วย
- มีการแสดงออกโดยถือว่าคู่ความเป็นฝุายริเริ่มข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้ แต่ต้องมี
ความชัดเจนไม่เคลือบคลุม ต้องร่วมมือกัน และ
- ยอมรับว่าข้อหา หรือตกลงระงับข้อพิพาทกันเองได้เสมอ
อนึ่ง มีข้อ ควรระวัง คือ กระบวนพิจ ารณาแบบกล่าวหามัก จะมีปัญ หาในเรื่องคู่ความ
ดาเนินกระบวนพิจารณาไม่สุจริต ทาให้เกิดการได้เปรียบในทางเชิงกระบวนพิจารณาหรือทาให้เกิดการ
ประวิงคดีได้
ส่วนหลักที่ ตรงกั นข้ามกั บ หลัก ความประสงค์ของคู่ความ คือ หลักการหน้าที่ในการ
ควบคุมกระบวนการพิจารณา หรือหลักการไต่สวนโดยศาล (principle of officiality) เป็นหลักที่
เชื่อว่า หน้าที่ของศาลไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังรวมถึงการกาหนดขอบเขตของสาระสาคัญอัน
เป็นมูลเหตุแห่งคดีด้วย และหลักการแสวงหาความจริงต่อศาล (judicial investigation) เป็นหลักที่มี
แนวความคิดว่าศาลสามารถเป็นผู้ร วบรวมข้อเท็ จจริง ทั้ ง หลายในคดีด้วยตนเอง ศาลจึง มี หน้าที่ ต้อง
พิจารณาให้แน่ใจถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความนาเสนอและต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้นาเสนอต่อ
ศาลด้วย
2.5.5.4 การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
ในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐมีการนามาตรการไกล่เกลี่ยคดีมาใช้ในทาง
แพ่ง โดยมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยรูปแบบที่เป็นทางการหรือรูปแบบหลักของ
สังคมคือ กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งเป็นกระบวนการหรือวิธีการชี้ขาดหรือระงับข้อพิพาทตาม
กฎหมายหลักของสังคม ทาให้การระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยคดี ได้ชื่อว่าเป็นการทาให้ข้อพิพาท
ทางกฎหมายสิ้นสุดลงโดยคู่กรณีไม่นาข้อพิพาทไปดาเนินการฟูองร้องหรือเรียกร้องสิทธิกันอีกต่อไป และ
คาว่าข้อพิพาทในที่นี้หมายถึง ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่และความรับ ผิดชอบของคู่ก รณีพิพาท
ในทางแพ่ง หรือทางอาญา หรือทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือทางกฎหมายปกครอง หรือทางกฎหมาย
มหาชนอื่ นๆ และกฎหมายได้กาหนดกระบวนการระงับ ข้อพิพาทที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของข้อ
พิพาท (บุญตา ส.ผาบมีชัย, 2547: 7 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และคณะ, 2551) ในที่นี้จะกล่าวถึง
กรณีพิพาททางแพ่ง คู่กรณีสามารถระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) การระงั บข้ อพิพาทโดยการเจรจาต่ อรองและปฏิบัติตามข้ อเรีย กร้องของ
คู่กรณี วิธีก ารนี้มีผลทาให้กรณีพิพาทระงับลงไปได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
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เกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดในทางแพ่งยอมเจรจาต่อรองกันและไม่ต้องการจะโต้แย้งสิทธิ
ของคู่กรณีพิพาทอีกต่อไปและยอมที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคู่กรณีอีกฝุายหนึ่ง เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ
เรียกร้องดังกล่าวแล้ว กรณีพิพาทก็จะระงับสิ้นสุดลง (สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่
ประชาชน, ม.ป.ป.: 14-15 อ้างถึงใน ดล บุนนาค, 2552)
2) การระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรองและทาสัญญาประนี ประนอมยอม
ความ วิธีนี้คู่กรณีที่โ ต้แย้งสิทธิกันได้ทาการเจรจาหาทางประนีประนอมตามแบบข้อ 1 แต่แตกต่างกั น
ตรงที่ คู่กรณีสามารถที่จ ะตกลงระงับข้อพิพาทโดยต่างฝุายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยการทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่ง มีผลให้ข้อพิพาทเดิมระงับไปแล้วเกิดสิทธิขึ้นมาใหม่ ตามที่ ได้ตกลงกันใน
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทาขึ้นมาใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช มาตรา 852
3) การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจของคู่กรณีพิพาทโดยทั้งสองฝุายได้
ยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาทาการไกล่เกลี่ยให้คาแนะนาพร้อมเหตุผลเพื่อชัก จูงใจให้คู่ก รณีพิพาท
ทบทวนข้อเรียกร้องและหาทางระงับข้อพิพาทตามที่พอจะตกลงกันได้ คู่กรณีพิพาทเป็นผู้ตกลงกันเอง
หากสามารถตกลงกันได้ คู่กรณีพิพาทจะทาสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็น ผู้ตรวจ
สอบให้
วิธีนี้ทาให้เกิดการผ่อนผันหนี้แก่กันและกันทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ปรับ
ความเข้าใจสมานฉันท์กันได้และลดความขัดแย้งทางสังคม โดยมีบุคคลที่สามช่วยแนะนา ซึ่งการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความวิธีนี้มีการดาเนินการทั้งในศาลและนอกศาล
4) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
4.1) อนุญาโตตุลาการในศาล เป็นกรณีที่คู่พิพาทได้นาคดีขึ้นสู่ศาลและคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล คู่ความอาจตกลงกันเสนอข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนให้อนุญาโตตุลาการ
คนเดียวหรือ หลายคนเป็นผู้ชี้ขาดโดยยื่น คาขอร่วมกั นตั้งอนุญ าโตตุล าการตามหลักเกณฑ์ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิช หมวด 3 ตั้งแต่มาตรา 210 ถึงมาตรา 222
4.2) อนุญาโตตุลาการนอกศาล เป็นกรณีคู่พิพาทยังไม่ได้นาคดีขึ้นสู่ศาลแต่ตก
ลงกันให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการก่อนหรือหลังจากข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการนอกศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
มาตรา 221
อนึ่ง การตกลงกันของคู่พิพาทที่จะใช้อนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเกิดข้อ
พิพาทจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนอนุญาโตตุลาการจะดาเนินกระบวนพิจารณา ณ สถานที่ เวลา
และใช้ภาษาตามที่คู่กรณีตกลงกันหรืออนุญาโตตุลาการจะกาหนดขึ้นตามหลักแห่งความยุติธรรมก็ได้และ
การตัดสินข้อพิพาทต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องส่งสาเนาคาชี้ขาดให้คู่กรณีพิพาททราบซึ่งต้อง
ปฏิบัติการคาชี้ขาดนั้น หากฝุายหนึ่งฝุายใดไม่ยอมปฏิบัติตามคาชี้ขาด คู่กรณีสามารถดาเนินการยื่นคา
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ฟูองต่อศาลเพื่อให้ดาเนินการพิพากษาคดีบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในกาหนดเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่ได้รับสาเนา คาพิพากษาศาลซึ่งรับรองและบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือว่าเสร็จ
เด็ดขาดและเป็นที่สุด เว้นแต่เข้าข่ายข้อยกเว้นที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้น (เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ,
2543: 10 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย และคณะ, 2551)
5) การระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องคดีแพ่งให้ศาลมีคาพิพากษาให้เสร็จเด็ดขาด
เป็นวิธีการระงับ ข้อ พิ พาทผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง หรือเรียกว่าเป็นการนาคดีแพ่ง ไป
ฟูองร้องกันที่ศาลโดยใช้ผู้รู้กฎหมาย คือทนายความเป็นผู้ดาเนินการตามระเบียบวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ไว้ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดีเพราะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางแพ่งหลักของสังคม
นอกจากนี้ การประนอมข้อพิพาทโดยศาลนั้น ศาลจะทาการประนอมข้อพิพาทด้วย
การนาเอาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 และ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่านั้น
การไกล่เ กลี่ย ในห้ องไกล่เ กลี่ย นั้นสามารถกระท าได้ ตลอดเวลา กล่า วคือ ไม่ ว่ า
กระบวนการพิจารณาจะดาเนินอยู่ในชั้นใด คดีก็อาจส่งเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยได้
วิธีการส่งสานวนนี้เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยคือให้คู่ความทาคาแถลงขอ ซึ่งอาจแถลงขอ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือแถลงขอด้วยวาจาในห้องพิจารณาแล้วศาลจดรายงานกระบวนการพิจารณาไว้ก็
ได้ ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นว่าคดีสมควรส่งเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยหรื อไม่
เพราะ ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนเป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงในคดีดีที่สุด กรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนเห็นว่าไม่
สมควรนาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยให้นาสานวนปรึกษาอธิบดีหรือรองอธิบดีอีกครั้งและหากคดีเข้าสู่ระบบ
การ ไกล่เกลี่ยผู้พิพากษาเจ้าของสานวนจะต้องงดการดาเนินกระบวนพิจารณาปกติไว้
การไกล่เกลี่ยต้องดาเนินการไกล่เกลี่ยในเวลาราชการ เว้นแต่มีเหตุเฉพาะอันจาเป็น
เท่านั้น ในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ต้องจดรายงานกระบวนการพิจารณาส่งสานวนคืน กรณีที่ ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จ ในบางส่วนและมี ข้อ เท็ จ จริง บางประการที่ คู่ความประสงค์จ ะรับ กั น แล้วนาไปใช้อ้างอิง ในวัน
พิจารณา ผู้ไกล่เกลี่ยต้องจดบันทึกข้อตกลงไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาที่ส่งคืนสานวนโดยจดแจ้ง
ระบุด้วยว่าเป็นความประสงค์ของคู่ความที่จะนาไปใช้อ้างอิงในการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อ
กฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ว่า การดาเนินกระบวนการพิจารณาชั้นไกล่เกลี่ยเป็นความลับ และคู่ความได้ตก
ลงแล้วว่าจะไม่นาข้อเท็จจริงใดๆ ในชั้นไกล่เกลี่ยมาอ้างอิงในชั้นพิจารณา
ดัง นั้น การจดรายงานกระบวนพิจ ารณาของผู้ไกล่เ กลี่ยจึง ต้องเป็นไปตามความ
ประสงค์ของคู่ความ และให้ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนจดรายงานกระบวนพิจารณาในชั้นพิจารณาตามปกติ
ซ้าอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายในกรณีที่คู่ความกลับไปสู่กระบวนพิจารณาปกติแล้วขอ
ศาลมีคาสั่งเรียกเอกาสรบางชิ้นบางฉบับที่อยู่ในสานวยไกล่เกลี่ยไปใช้อ้างอิงเป็นพยาน จึงกาหนดให้มีการ
ทาลายสานวนไกล่เกลี่ยไม่สาเสร็จเสียภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ไกล่เกลี่ยมีคาสั่งให้ส่งสานวนหลักคืน
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้ออก
ระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2544 เพื่อให้มีการยุติหรือ
ระงับข้อพิพาทโดยความตกลงยินยอมของคู่ความกันเอง และมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะนา
เสนอแนะ หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทแก่คู่ความ โดยคดีข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้
ได้แก่ คดีหรือข้อพิ พาททางแพ่ง คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้ และคดีหรือข้อพิพาทอื่นที่
สามารถจะไกล่เกลี่ยได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการไกล่เกลี่ย สะดวก ไม่เป็นทางการมากเกินไป รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่าย พึงพอใจ คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาท รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความ เพราะผลการไกล่เกลี่ย ไม่มีฝุายใดชนะ ฝุายใดแพ้

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 สาเหตุของหนี้นอกระบบ
ประสิทธิ์ ผาสุข (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาหนีส้ ินนอกระบบภาคประชาชน : ศึกษากรณี
ประชาชนในเขตอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” พบว่า สาเหตุของการเกิดปัญหาหนี้นอกระบบเกิดจาก
1) ความต้องการปัจจัย 4 เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 2) สาเหตุทางด้านสังคม โดยเพื่อซื้อหรือผ่อน
ชาระรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ผ่อนชาระค่าเครื่องใช้ไฟฟูา และเกิดจากการใช้จ่ายฟุุมเฟือย เช่น กู้เงิน
เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เนื่องมาจากต้องการลงทุนในการประกอบอาชีพ
ถูกหลอกถูกโกง เล่นการพนัน และ 4) ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เกิดจากความล้มเหลวหรือการ
ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ราคาผลผลิตตกต่า
มัทนี สุจาศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่สนับสนุนการกู้ยืมเงินนอกระบบของประชากรใน
เขตเทศบาลตาบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ” พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบ คือ 1)
ปัจจัยด้านรายได้ ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบมากที่สุด กล่าวคือประชากรมีจานวน
รายได้ที่น้อยเกินไป 2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจาวัน 3) ปัจจัยด้านการบริการ คือ การกู้ยืม
เงินนอกระบบมีขั้นตอนการกู้ยืมง่ายและไม่ยุ่งยากเหมือนกู้เงินในระบบ มีความรวดเร็วในการให้กู้ยืม และ
ได้จานวนเงินครบตามที่ต้องการกู้ ยืม 4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น คือ ไม่ ต้องมีหลักทรัพย์ค้า
ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่น ต่อรองได้ และมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้นานและยืดหยุ่นได้ 5) ปัจจัย
ด้านสังคม คือ แหล่งกู้เงินเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายใน
ครอบครัว เพี่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงานแนะนาให้ใช้บริการ
พฤกษ์ เถาถวิล (2543) ได้วิเคราะห์สาเหตุในการเป็นหนี้สินของเกษตรกร ใน “คันไถกับโซ่
ตรวน : บทวิเคราะห์ สาเหตุการเป็นหนี้สินของเกษตรกรภาคเหนือ ” พบว่า สาเหตุในการเป็นหนี้สิน
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ของเกษตรกร มาจากนโยบายการพั ฒนาของรัฐ ซึ่งท าให้เกิดการความเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่การเป็น
หนี้สิน โดยจาแนกความเปลี่ยนแปลงได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพังทลายของเศรษฐกิจแบบยังชีพ
ในอดีตชุมชนหมู่บ้านดารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ โดยพึ่งพาธรรมชาติเป็นแหล่ง
อาหารและปัจจัยสี่ พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจาเป็นที่ผลิตไม่ได้กับชุมชนอื่น ๆ แต่วิถีชีวิตในระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพได้ถูกทาลายจากการขยายอานาจของรัฐ ภายใต้มาตรการที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) การเก็บภาษี 2) การควบคุมทรัพยากรของรัฐ และ 3) การส่งเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย์
ขั้นตอนที่ 2 การพึ่งพาทุนและตลาด
เมื่อเข้าสู่การผลิตในระบบตลาดชาวบ้านต้องอยู่ในภาวะเสียเปรียบ เพราะในระบบนี้มี “ทุน
การผลิต” เป็นปัจจัยชี้ขาดของอานาจต่อรอง หมายความว่า ผู้ใดที่สามารถควบคุมปัจจัยทุน ก็จะสามารถ
ควบคุมการผลิตและการกาหนดราคาผลผลิตในตลาดได้ในทางตรงกันข้ามฝุายที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัย
ทุน ก็ต้องไปซื้อหา เช่า หรือกู้ยืม จึงตกอยู่ในภาวะพึ่งพาและถูกกาหนด
ขั้นตอนที่ 3 การพึ่งพาแหล่งทุน
เมื่อเกษตรกรไม่มีความสามารถในการสะสมทุน ในขณะที่ต้องใช้เงินทุนในการผลิตมากขึ้นจึงมี
ความจาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งสินเชื่อเพื่อการผลิต
ขั้นตอนที่ 4 การตกอยู่ในภาวะล้มละลาย
ในภาวะที่ไม่สามารถสร้างรายได้จากการผลิต พร้อมกับเป็นหนี้สถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นในอัตราทวีคูณ ทาให้เกษตรกรตกอยู่ในภาวะล้มละลายหมดหนทางจะชดใช้หนี้ เกษตรกรที่พอมี
ที่ดินก็ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้ หรือไม่ก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไป บางส่วนหันหน้าเข้าสู่การเป็นแรงงานรับจ้าง และ
บางส่วนก็เข้าสู่อาชีพผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่อชุมชนและสังคม
กล่าวโดยสรุปแล้ว สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยใหญ่ คือ ปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบาย หรือโครงการการพัฒนาจากภาครัฐ สภาวะเศรษฐกิจตกต่า
ภัยธรรมชาติ หรือว่าผลผลิตตกต่าเกินกว่าที่คาดหมาย ระบบของสถาบันการเงิน ประชาชนไม่ได้รับ
การศึกษาอย่างเพียงพอ ฯลฯ ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะนิสัยของลูกหนี้ การบริหารจัดการและการ
วางแผนในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายต่างๆ
3.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายใน
การกากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ” พบว่า
แนวทางของกฎหมายและการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบของต่างประเทศพบว่า ปัญหาเจ้าหนี้
นอกระบบในต่างประเทศมีลัก ษณะคล้ายคลึง กั บ ปัญ หาเจ้าหนี้นอกระบบของไทยในแง่ของปัญ หาที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม เช่น การเรียกดอกเบี้ยทีส่ ูงเกินสมควร ส่ง ผลให้ลูกหนี้ต้องรับภาระในการชา
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ระหนี้สูงอย่างไม่ เป็นธรรม แม้ ว่าประเทศที่ พัฒนาแล้วอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อังกฤษจะประสบปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบน้อยกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายาม
ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบมาโดยตลอดเช่นกัน รวมทั้งการเน้นสร้างหลักเกณฑ์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง ข้อมูลในการเปรียบเทียบข้อสัญญาการให้
สินเชื่อกับ สถาบันการเงินต่างๆ ได้ สาหรับ ประเทศกาลัง พัฒ นาในประเทศอินเดีย บัง คลาเทศ และ
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้พยายามจัดทาโครงการต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับการจัดทา “Self-Help Groups”
หรือ “Non-Governmental Organizations” เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลคนใน
ท้องถิ่น และการสร้างระบบ “linkage” ระหว่างสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือกับองค์กรอื่นใดในการ
ปล่อยสินเชื่อและประชาชน เพื่อส่งให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน
โครงการหรือองค์กรต่างๆ
แนวคิดของคณะผู้วิจัยในการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น ภาครัฐต้องให้ความยอมรับการมี
อยู่ของเจ้าหนี้นอกระบบเหล่านี้ และสร้างระบบที่ให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยให้ ถือว่า
เป็นหนึ่งในกลไกทางการเงินระดับฐานรากที่มีความสาคัญและมีศักดิ์ศรีในการประกอบอาชีพดังกล่าวได้
อย่างเปิดเผยและกฎหมายต้องเปิดช่องทางในการดาเนินธุรกิจให้แก่ บุคคลเหล่านี้ด้วย การเสนอแนะ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ รวมทั้ง การพิจารณาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศมา
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของสัง คมในแต่ล ะประเทศที่ มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องพิจารณาถึงหลายองค์ประกอบเพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
ของไทยและลักษณะของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) มาตรการทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลเจ้าหนี้นอกระบบ
(1) สมควรที่จะออกกฎหมายเฉพาะลักษณะการให้สินเชื่อนอกระบบ และการกากับดูแลที่
เหมาะสมกับ รวมทั้ง การนาระบบ “linkage” ของประเทศอินเดียมาเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดช่องทางใหม่
สาหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือกับองค์กรอื่นใดในการปล่อยสินเชื่อ และช่วยผลักดันให้การกระจาย
สินเชื่อในระบบไปสู่ประชาชนระดับฐานรากได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยมีสาระสาคัญ เช่น
(1.1) กาหนดให้ผู้ให้สินเชื่อที่ เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้ง บุคคลที่มีสัญญากับ สถาบัน
การเงินเพื่อนาสินเชื่อที่ตนได้รับจากสถาบันการเงินนั้น ไปให้กู้ยืมแก่บุ คคลอื่นในนามของตนเอง หรือที่
เรียกว่าระบบ linkage ต้องได้จดทะเบียนการให้สินเชื่อกับหน่วนงานภาครัฐ
(1.2) ไม่มีการกาหนดวงเงิน เงื่อนไข คุณสมบัติในการให้สินเชื่อ โดยให้เจ้าหนี้พิจารณาการ
ให้สินเชื่อนั้น ตามความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อและข้อตกลงกันเองระหว่างจ้าหนี้และลูกหนี้
(1.3) ยกเว้นบทบัญญัติมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้
และให้หน่วยงานของภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลอาจกาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้
(1.4) ก าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ ในการกากับดูแล ซึ่งอาจเป็น สานักงา น
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสานักพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สังกัดสานักงานเศรษฐกิจ
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การคลัง ซึ่งมีหน้าที่รับ ผิดชอบดูแลการเงินภาคประชาชนโดยตรง สามารถเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวได้
(2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมรูปแบบการให้การให้กู้ยืมเงินหรือการดาเนินการในลักษณะทานองเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น
เพื่อมิให้เ ป็นช่องทางในการหลีก เลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ ง เพิ่มบทลงโทษจากการกระท า
ความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้ที่จะกระทาความผิดเกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมายมากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของภาครัฐ ไม่ ควรกระท าบ่อยจนเกิ นไป เพราะ
ประชาชนจะได้รับ ความช่วยเหลือ จนเคยชินแล้ว ทาให้ไม่ส ามารถประกอบกิจ การได้ด้วยตัวเองและ
อ่อนแอลง เนื่องจากคาดหวังที่จ ะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เรื่อยๆ แต่ภาครัฐควรจะกระท า
เฉพาะเท่าที่จาเป็น และควรส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดาเนินดารงชีพของตนได้ โดยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ส่งเสริมอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง
(2) การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้นเป็นปัญหาที่สื บเนื่องมาจาก
ปัญหาความยากจนของประชาชนโดยรวม ดังนั้น การแก้ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องพิจารณาถึงการ
แก้ปัญหาความยากจนไปด้วยพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน และ
การส่งเสริมให้ลูกหนี้ที่ได้กู้ยืมเงินไปนาเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่ มรายได้ ไม่ทาให้ลูกหนี้ต้องกลับมา
เป็นหนี้อีกอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป
หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทของระบบการเงิน
ระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน” พบว่า แนวทางในการนามาใช้ประยุกต์กับการ
พัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากของไทย ดังนี้
1. ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีการศึกษา พบว่า มีการลดบทบาทของภาครัฐของในการแทรกแซง
กลไกตลาด อาทิ การกาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย และการปฏิรูปธนาคารเฉพาะกิจของรัฐให้เป็นธนาคาร
พาณิชย์ที่ยังคงเน้นการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ โดยในประเด็นการกาหนดเพดาน
ดอกเบี้ยของทางการไทยที่ อ าจไม่ ใช่อุ ป สรรคส าคัญในการเข้าถึง บริก ารทางการเงินในประเทศไทย
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่ง สามารถให้บ ริการแก่
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าไม่ถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ โดยไม่จาเป็นต้องกาหนดอัตราดอกเบีย้ ที่สงู จนเกินไป
ส่วนการให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นองค์กรการเงินที่มีบทบาทสาคัญ
ในการให้บริการระดับฐานรากของไทย ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องนับแต่มี
การจัดตั้งเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี ทาให้มีการให้บริการที่เป็นไปตามกลไกตลาด
2. การกากับดูแลองค์กรการเงินประเภทองค์กรพัฒนาเอกชน ในต่างประเทศได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมและดูแลองค์กรที่มีขนาดเล็กโดยมีธนาคารกลางเป็นผู้กากับดูแล สาหรับ
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ประเทศไทย องค์ก รพั ฒ นาเอกชนส่วนใหญ่ ยัง ขาดกรอบการกากั บ ดูแลองค์กรประเภทดัง กล่าวที่ มี
ประสิทธิภาพดังนั้น การมีกรอบกฎหมายกากับดูแลทีช่ ัดเจนและมีหลักเกณฑ์ทเี่ หมาะสมจึงเป็นสิง่ จาเป็นที่
จะเอื้อให้เกิดการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การคุ้มครองเงินฝากเงินฝากให้กับองค์กรการเงินระดับฐานรากเป็นแนวทางหนึ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินระดับฐานราก อย่างไรก็ดี การคุ้มครองเงินฝากแก่องค์กรที่เพิ่ง
ก่อตั้งและได้รับใบอนุญาตอาจมีความเสี่ยงสูง โดยเงินทุนที่องค์กรการเงินระดับฐานรากจัดสรรมาให้เพื่ อ
การคุ้มครองผู้ฝากเงินจะมีจานวนน้อยเกินไป ดังนั้น ภาครัฐอาจต้องจัดหาเงินทุนขั้นต้นเพื่อจัดตั้งกองทุน
คุ้มครองเงินฝากของลูกค้าองค์กรการเงินระดับฐานราก
4. แม้ว่าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตระดับฐานราก จะเป็นการแก้ไขปัญหาการมีข้อมูลไม่เท่า
เทียมกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ แต่สาหรับประเทศไทย รูปแบบองค์กรการเงินระดับฐานรากในระดับชุมชน
จะช่วยแก้ไขปัญ หาความไม่เท่ าเทียมของข้อมูล ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ได้เ ช่นกั น เนื่องจากเกิดจากการ
รวมตัวขององค์กรภายในชุมชน จึงมีความคุ้นเคยและรู้จักผู้มาขอสินเชื่อเป็นอย่างดี
5. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้นอาจจะเป็น
การแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ทางการเงินและการคุ้มครองผูใ้ ช้บริการทางการเงินในระยะยาวที่เหมาะสม
ในขณะที่ในระยะสั้นถึงปานกลาง ทางการควรจัดท าแผนยกระดับความรู้ทางการเงินของประชาชนใน
ประเทศโดยการจัดทาแผนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันแผนพัฒนาตลาดทุนไทยได้มี
การดาเนินการดังกล่าวในภาพรวมของประเทศไปแล้วบางส่วน ในส่วนของการให้บริการทางการเงินระดับ
ฐานรากนั้น กระทรวงการคลังควรบรรจุแนวทางการพัฒนาความรู้ทางการเงินของประชาชนระดับฐาน
รากเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาระบบการเงินฐานรากภายใต้แผนพัฒนาระบบการเงินระดับฐานราก
ระยะที่ 2

4. สถานการณ์ปัจจุบัน
4.1 สาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบ
แม้ว่าในระบบเศรษฐกิจจะมีสถาบันการเงินอยู่มากมายหลายประเภทที่ให้บริการเงินกู้ภายใต้การ
ควบคุม ของทางราชการและอยู่ ภายใต้ก ฎหมาย เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษัท เงินทุ น ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น แต่การให้กู้ยืมเงินนอกระบบซึง่ เป็นสาเหตุให้เกิดหนี้นอกระบบ
ในปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (อรรถพล
อรรถวรเดช และคณะ, 2554)
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4.1.1 เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
ลูกหนี้บ างคนต้องยากจนลง เนื่องจากมี เงินไม่ เพียงพอกั บค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตหรือ
ยากจนจากการล้มละลายของการลงทุนในการประกอบอาชีพ เช่น ทานาแล้วน้าท่วม ฝนแล้งราคาผลผลิต
ตกต่าผลตอบแทนไม่ คุ้มกั บ การลงทุ นก็ เ ป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ท าให้ต้องกู้ ยืม เงินนอกระบบ เนื่องจากไม่ มี
คุณสมบัติที่จะสามารถกู้ยืมเงินในระบบได้
4.1.2 เกิดจากตัวลูกหนี้
4.1.2.1 ลักษณะนิสัยของลูกหนี้
ลูกหนี้บางคนมีลักษณะนิสัยใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินตัว ไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอกับ
รายจ่าย เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ก่อหนี้เพิ่มขึ้น เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้านราคาแพง กินอยู่หรูหราเกินฐานะ เป็นต้น
ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งผู้ผลิตจะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใหม่ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้ประชาชนมีการใช้เครื่องอุปโภค บริโภคในการอานวยความ
สะดวกมากขึ้น ลูกหนี้บางคนเมื่อก่อหนี้ขึ้นแทนที่จะหาทางชาระหนี้ กลับก่อหนี้เพิ่มโดยกู้หนี้ใหม่เพื่อชาระ
หนี้เก่า หรือที่เรียกว่า“หมุนหนี้” คือลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้หนึ่งไปใช้คืนแหล่งกู้ยืมอีกแห่งหนึ่งที่
เร่งรัด มากกว่า กลายเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจนยากจะชาระให้หมดได้
4.1.2.2 ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่การกู้ยืมเงินในระบบ
การเข้าสู่การกู้ยืมเงินในระบบนั้น สถาบันการเงินจาเป็นที่จะต้องเรียกเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ จากลูกหนี้จานวนมากเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อว่าลูกหนี้มีความสามารถที่จะชาระหนี้ไ ด้
หรือไม่ สถาบันการเงินควรอนุมัติหรือไม่ ซึ่งเอกสารต่างๆ เหล่านั้น จะแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1) เอกสารที่เกี่ยวกับผูข้ อกู้ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสีย
ภาษี และหลักฐานการชาระภาษี เป็นต้น
2) เอกสารที่ เ กี่ ยวกั บ ผู้ค้าประกัน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน สาเนาใบสาคัญการสมรส เป็นต้น
3) เอกสารที่เกี่ยวกับฐานะการดาเนินการของบริษัทผู้ขอกู้ เช่น สาเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ สาเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ แผนธุรกิจหรือโครงการ แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของสถานประกอบการและทรัพย์สนิ ทั้งหมด จดหมายจากผู้ขอกู้และเจ้าของทรัพย์สนิ ทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า
ทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกันให้กับธนาคารนั้นไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมี ต่อไปใน
อนาคต เป็นต้น
4) เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่นามาเป็นหลักประกัน เช่น สาเนาเอกสารสิทธิใน
สินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เป็นต้น
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ทั้งนี้เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จาเป็นในการขอสินเชื่ออาจมีจานวนมากกว่าดังที่กล่าวมา
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ล ะแห่งและประเภทสินเชื่อด้วย ซึ่งก็เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ ผู้ขอกู้ไม่
สามารถเข้าสู่การกู้ยืมในระบบได้
4.1.2.3 เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยม
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ป ระชาชนในหลายประเทศ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดและค่านิยมในการยึ ดติดกับวัตถุมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการโฆษณาที่เกินความเป็น
จริงก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มกี ารบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ในปัจจุบันจะพบว่าผลิตภัณฑ์ด้าน
เสริมความงาม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ จะได้รับส่วนแบ่งในตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ อยู่เสมอ
4.1.2.4 เกิดจากระบบของสถาบันการเงิน
การกู้ยืมเงินในระบบนั้น มีพิธีรีตอง และยุ่งยาก เนื่องจากสถาบันการเงินจาเป็นที่จะต้อง
เรียกให้ลูกหนี้หาหลักทรัพย์มาค้าประกัน หากเกิดกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ สถาบันการเงิน
เหล่านั้นจะบังคับกับทรัพย์สินที่ลูกหนี้นามาเป็นหลักประกัน เนื่องจากสถาบันการเงินจะต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้นได้ มิฉะนั้นหากลูก หนี้ไม่ส ามารถชาระหนี้ได้โดยไม่ มีห ลัก ทรัพย์ม าค้าประกั น
สถาบันการเงินจะไม่ได้รับชาระหนี้ ซึ่งก็ จะเกิ ดความเสี่ยงต่อการดาเนินการของสถาบันการเงินนั้นๆ
สถาบันการเงินจึงไม่อนุมัติการกู้ยืมที่ปราศจากหลักประกัน จึงทาให้ประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน
หรือไม่สามารถหาผู้ค้าประกันได้ไม่สามารถเข้าสู่การกู้ยืมเงินในระบบได้ อีกทั้งการกู้เงินในระบบนั้นต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆ ส่งผลให้ผู้ด้อยการศึกษารู้สึกไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงหันไป
กู้เงินนอกระบบแทน
4.1.2.5 เกิดจากการที่ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา
การที่ประชาชนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ทาให้ไม่มี
ความรู้ทางด้านการเงิน ขาดการวางแผนการใช้เงิน รวมทั้งไม่มีวินัยทางการเงิน หรือไม่สามารถจัดการ
บริหารหนี้ จนทาให้เกิดปัญหาด้านการเงินในครอบครัวได้
4.2 รูปแบบของหนี้นอกระบบ
รูปแบบของหนี้นอกระบบ สามารถจาแนกตามลักษณะการให้กู้ยืม และการชาระหนี้ ดังนี้
4.2.1 รูปแบบของหนี้นอกระบบจาแนกตามลักษณะการให้กู้ยืม
หากจ าแนกรูป แบบของหนี้นอกระบบตามลัก ษณะของการให้กู้ ยืม สามารถแบ่ง เป็น 2
รูปแบบใหญ่ๆ คือการให้เงินกู้ยืม และการให้เงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้า (อรรถพล อรรถวร
เดช และคณะ, 2554) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.2.1.1 การให้เงินกู้ยืม
4.2.1.1.1 การให้กู้ยืมในรูปของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือบริษัทจากัด วงเงินที่ให้กู้ยืม
จะอยู่ในระดับตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่มีการทาสัญญากู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3-5
ต่อเดือน ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องนาโฉนดที่ดินมาให้นายทุนเงินกู้ยึดถือและเซ็นใบมอบฉันทะ และเก็บ
ดอกเบี้ย ทุกเดือน หากผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ชาระดอกเบี้ยงวดใด นายทุนเงินกู้จะนาใบมอบฉันทะที่ผู้กู้ยืมให้ไว้
ไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ยึดไว้ทันที
4.2.1.1.2 บริษัทจากัดปล่อยเงินกู้โดยรับเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนมั่นคง ส่วนใหญ่จะทา
สัญญา กู้เงินกันเป็นลายลักษณ์อักษร บางรายจะรวมดอกเบี้ยกับเงินต้นโดยกรอกไว้เป็ นจานวนเดียวกันใน
สัญญากู้ เพื่อหลบเลีย่ งกฎหมาย ผู้ให้กู้จะยึดบัตร ATM ของผู้กู้ไว้และให้ผู้กู้ผ่อนชาระเงินกู้ผา่ นธนาคารผู้กู้
จะต้องมีคู่ เพื่อ ค้าประกั นซึ่งกั นและกั นคือเป็นผู้กู้ ทั้ง คู่ นายทุ นจะปล่อยเงินกู้ ในวงเงินซึ่งจะขึ้นอยู่กั บ
นายทุนและผู้กู้จะตกลงกัน โดยจะเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 – 30 ต่อเดือน ในการกู้เงินนอกระบบนี้
จะมีการทาสัญญา โดยเก็บไว้ที่นายทุนและผู้กู้คนละฉบับ ระยะเวลาในการกู้เงินจะไม่กาหนดไว้ หากตราบ
เท่าที่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ มีทั้งเงินกู้รายวัน เงินกู้รายสัปดาห์ และเงินกู้รายเดือน
4.2.1.1.3 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดจัดทีมไปปล่อยเงินกู้ใน
ย่านชุมชนให้กับประชาชนผู้ต้องการเงินด่วนในวงเงิน 3,000 – 5,000 บาท โดยที่ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ย
รายวัน วันละ 20 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 73 – 223 ต่อปี ส่วนใหญ่จะทาสัญญาเงินกู้เป็นลายลักษณ์
อักษร และรวมดอกเบี้ยกับ เงินต้นบันทึ กไว้เป็นจานวนเดียวกั นในสัญ ญาเงินกู้ เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย
นายทุนบางรายจะยึดบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้ไว้ หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระดอกเบี้ยงวดใดก็จะข่มขู่
และทาร้ายร่างกาย หรือนายทุนบางรายจะถ่ายรูปทรัพย์สินในบ้านของผู้กู้ไว้ หากผู้กู้ผิดนัดชาระดอกเบี้ย
เมื่อใดก็จะเข้ายึดทรัพย์สินในบ้านผู้กู้เพื่อนามาชาระหนี้เงินกู้รวมทั้งดอกเบี้ยทันที
4.2.1.2 การให้เงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้า
4.2.1.2.1 กรณีให้ผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้าไปรูดซื้อสินค้าภายในวงเงิน
ของบัตร นั้น ซึ่งผู้ให้กู้เงินจะรับซื้อสินค้านั้นไว้และมอบเงินสดให้แก่ลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินโดยมีการคิด
ค่าใช้จ่าย ประมาณร้อยละ 10–15 สาหรับสาเหตุที่เจ้าของบัตรดังกล่าวไม่ใช้บริการกดเงินสดจากเครื่อง
ATM เนื่องจากติดข้อจากัดของบัตรเครดิตต่าง เช่น บางกรณีอาจกดเงินสดได้ไม่เต็มจานวนของวงเงินบัตร
โดยอาจ ใช้ได้เพียง 1 ใน 3 ของวงเงินบัตร หรือกรณีบัตรผ่อนสินค้าก็ไม่สามารถใช้บริการกดเงินสดได้
4.2.2.2 กรณีที่นาบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าในร้านค้าที่ให้บริการเงินกู้ โดยร้านค้า
ดังกล่าวจะรับซื้อคืนสินค้าดังกล่าวทันทีและมอบเงินสดให้แก่ผู้ซื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 –
15 ของมูลค่าสินค้า
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4.2.1.2.2 กรณีบัตรเครดิตเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้ให้กู้เงินจะให้เจ้าของบัตรรูด
บัตรในจานวนเงินเล็กน้อย เช่น 100 บาท และให้นาสลิปที่รูดนั้นเป็นหลักฐานเพื่อขอทาบัตรผ่อนสินค้า
ทั่วไปกับผู้ประกอบการประเภท Non-Bank และใช้บัตรผ่อนสินค้าดังกล่าวไปซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมกับ
ผู้ให้กู้เงินดังกล่าวโดยจะมีค่าดาเนินการประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าสินค้า
4.2.1.2.3 การซื้อขายลดเช็ค เป็นการนาเช็คที่เขียนสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าไปฝาก
ขายลดเพื่อนาเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของตนเองก่อนวันครบกาหนดในเช็ค อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้รับซื้อลดเช็คมาขายว่าราคาซื้อขายเช็คมากน้อยเท่าใด
4.2.1.2.4 เครดิตการค้า คือเครดิตที่ขายให้แก่ผู้รับสินค้าไปขายต่ออีกทอดหนึ่งโดย
ผู้รับ สินค้านั้นไม่ ต้อ งชาระเงินทั นทีในตอนรับ สินค้า สามารถยืดเวลาชาระเงินไปได้ช่วงหนึ่ง วิธีนี้เ ป็น
แหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญสาหรับกิจการค้า
4.2.1.2.5 การเล่นแชร์ เป็นการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งสัญญาว่าจะส่งเงินแชร์เป็นงวดงวด
ละเท่ากันเข้า กองกลาง ผู้ใดที่ต้องการใช้เงินจะเสนออัตราประมูลแชร์ม าแข่งขันกัน ผู้เสนออัตราประมูล
สูงสุดจะได้รับเงิน กองกลางนั้นไป จานวนเงินกองกลางจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เล่นใน
กลุ่มแชร์นั้นๆ
4.2.2 รูปแบบของหนี้นอกระบบจาแนกตามการชาระหนี้
ธีรภัทร เจริญสุข (2554) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินนอกระบบในท้องถิ่น พบว่า หนี้
นอกระบบในจังหวัดหนองคายมี 3 รูปแบบ ได้แก่
1) เงินกู้ดอกเบี้ยรายวัน หรือเงินกู้ดอกเบี้ยสูง (Loan Sharks) ในชุมชนอาเภอท่าบ่อ
เรียกว่า สลัดดอก เป็นเงินกู้สาหรับผู้ต้องการเงินทุนเร่งด่วน แต่ไม่มีหลักค้าประกัน และไม่สามารถหากู้ยืม
ได้จากทางอื่น ดอกเบี้ยมาตรฐานของเงินกู้ประเภทนี้คือ ร้อยละ 10 ต่อสิบวัน (ร้อยละ 1 ต่อวัน) โดยจ่าย
ดอกเบี้ยรายวันทุ กวัน คิดเป็นร้อ ยละ 365 ต่อปี เป็นการกู้เ งินที่เ รียกว่า “ดอกลอย” ส่งไปเพียงแค่
ดอกเบี้ย ไม่ลดเงินต้นจนกว่าจะหาเงินต้นมาปลดหนี้ให้จนหมดได้
การกู้ดอกเบี้ยสูงมีลักษณะการให้เงินกู้ ดังนี้
1.1) การให้ผู้ต้องการกู้รวมกลุ่ม ค้าประกันหนี้ซึ่งกันและกั นจานวนสองหรือสามคน
คล้ายรูปแบบของการกู้เงินสหกรณ์
1.2) การกาหนดให้ลูกหนี้จ่ายเงินต้นไปพร้อมกันด้วยทุกวันแต่ไม่หักยอดเงินต้นที่ใช้
คานวณดอกเบี้ยออก เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อสิบวัน ต้องจ่ายเงินคืนห้าร้อยบาท
ต่อวัน คิดเป็นดอกเบี้ยสองร้อยบาท เงินต้นสามร้อยบาททุกวัน ถ้าจ่ายครบหมดจะหมดหนี้ภายใน 34 วัน
แต่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกรวม 17,000 บาท ทั้งที่ความจริงแล้ว เมื่อจ่ายต้นเงินหักออกไปสมควรจะคานวณ
มาหักลดดอกเบี้ยด้วย
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1.3) การล้มยอดหนี้เดิม เกิ ดขึ้นเมื่อการจ่ายเงินตามข้อ 1.2) ผ่านไประยะหนึ่ง แล้ว
ลูกหนี้ต้องการเงินเพิ่ม นายทุนก็จะหักยอดเงินทั้งหมดที่ควรได้เต็ม มาลบกับเงินที่ส่งหนี้ไปแล้ว จากนั้นจึง
เพิ่ม เติม เงินส่วนเกิ นคืนให้กั บ ลูก หนี้ เช่นกรณี 1.2) ที่ ลูก หนี้จ่ ายเงินมา 15 วันเป็นเงิน 7,500 บาท
ต้องการเงินเพิ่มเป็นยอดหนี้ 15,000 บาท นายทุนก็จะคิดยอดเดิมเต็มบวกต้นและดอกที่ 17,000 บาท
หักไป 7,500 บาท เหลือยอดหนี้ 9,500 บาท นายทุนเพิ่มเงินให้อีก 5,500 บาท ก็กลายเป็นว่าลูกหนี้ผู้นี้
ต้องถือยอดหนี้เต็ม 15,000 เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันแรก คิดดอกเบี้ยวันละ 300 บาททบต้นไปตามลาดับ
1.4) การคิดค่าปุวยการจิปาถะ เช่น ค่าสมุดบัญชีหนี้ ค่าทาสัญญา ค่าค้าประกัน ค่า
ทวงถาม, ค่าปรับล่าช้า จากที่พบนั้น เมื่อต้องการกู้เงินเจ้าหนี้รายใด จะมีค่าสมุดบัญชีเพื่อเปิดการกู้ 200
บาท ค่าทาสัญญา 200 บาท ค่าค้าประกันคนละ 100 บาท ถ้าไม่ไปพบคนเก็บเงินตามเวลา จะคิดค่าทวง
ถาม 40 บาท ถ้าจ่ายเงินล่าช้า คิดเพิ่มร้อยละสิบของดอกเบี้ยประจาวันต่อวัน อีกทั้งเมื่อเริ่มกู้ก็จะถูกหัก
ดอกเบี้ยวันแรกไปทันที ดังนั้น หากกู้เ งินหนึ่ง หมื่ นบาท จะเหลือเงินออกมาจริง ๆ ประมาณ 9,500 –
9,200 บาทเท่านั้น
1.5) การให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาลอยไม่ระบุตัวเลขเงินกู้พร้อมกับสัญญาค้าประกัน โดยมี
สมุดบัญชีแยกคานวณต่างหาก เมื่อถึงขั้นจาเป็นต้องใช้อานาจศาลในการฟูองเรียกเงิน ก็จะกรอกตัวเลขที่
รวมต้นเงินและดอกเบี้ยแล้วเป็นตัวเลขยอดเงินที่ ใช้ฟูอง เนื่ องจากเจ้าหนี้เ งินกู้ นอกระบบดอกเบี้ยสูง
ดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 มีระวางโทษ
จาคุกหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ โดยดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตรานั้นจะเป็นโมฆะ ส่วน
ยอดเงินต้นยังคงอยู่สมบูรณ์ (คาพิพากษาฎีกาที่ 1913/2537) การกรอกยอดเงินว่างเปล่าไว้จึงเป็นการ
ปูองกันตัวเองของนายทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งในกรณีที่มีพยานเอกสารชัดเจนแล้ว จาเลย ซึ่งก็คือลูกหนี้เงินกู้
จะนาสืบ พยานบุคคลมาหัก ล้างพยานเอกสารไม่ ได้ หากไม่ยื่นคาให้การคัดค้านว่าเป็นเอกสารปลอม
เสียก่ อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแพ่งมาตรา 94 ซึ่ง ส่วนมากจ าเลยที่ขาดความรู้ท าง
กฎหมาย ก็มักจะยอมแพ้ตั้งแต่เห็นหมายศาลมาส่งถึงบ้าน หรือหากทนายจาเลยนั้นไม่รอบคอบ หรือเป็น
ใจกับนายทุน ก็จะไม่ให้การต่อสู้ในประเด็นนี้ซึ่งจะทาให้แพ้คดีไปในที่สุด ทั้งที่หากต่อสู้คดีถูกต้องแล้วก็จะ
ชนะได้ (คาพิพากษาฎีกาที่ 286/2507, 1375/2508, 1372/2526)
2) เงินกู้หักเงินเดือนผ่านเอทีเอ็ม เป็นรูปแบบของการให้ลูกหนี้มอบบัตรเอทีเอ็มบัญชี
เงินเดือนไว้กับเจ้าหนี้ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน โดยหักดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นจนกว่าจะหมดหนี้ เช่น
พนักงานคนหนึ่งกู้เงินจานวน 10,000 บาท มอบบัตรเอทีเอ็มไว้กับเจ้าหนี้ไว้เป็นประกัน โดยค่าจ้างออก
ทุกวันที่ 10 และ 25 เจ้าหนี้ก็จะไปกดเงินออกจากบัญชีทั้งหมด แล้วหักไว้ 750 บาท ต่อครั้ง แล้วจ่ายเงิน
ส่วนที่เหลือคืนให้พร้อมสลิปเอทีเอ็มเป็นหลักฐาน หักเงินทั้งหมด 20 ครั้ง เป็นเวลา 10 เดือน หนี้ก็จะหมด
พอดี คิดเป็นดอกเบี้ยรวมร้อยละ 50 ของเงินต้น ซึ่งหากเจ้าหนี้อยากได้เงินเพิ่มระหว่างผ่อนจ่ายหนี้ ก็จะ
เกิดรูปแบบการล้มยอดหนี้เช่นเดียวกับกรณี 1.3)
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3) การขายฝาก ที่ดิน เจ้าหนี้จะให้ผกู้ ู้เงินจดทะเบียนขายฝากมีระยะเวลากาหนดแน่นอน โดย
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ต่อเดือน ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดด้วยตนเอง ทาให้ผู้กู้แบกรับภาระ
สองประการ คือ ภาระค่าจดทะเบียนการโอน เนื่องจากการขายฝากถือเป็นนิติกรรมประเภทขาย ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมในการจดจานองร้อยละ 1
และเมื่อไถ่ถอน ผู้ไถ่ถอนการขายฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนกลับเสมือนการขายอีกรอบหนึ่งร้อยละ 2 บวก
กับภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่มีการครอบครองน้อยกว่า 5 ปีอีกร้อยละ
3.3 เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจานองเพียง 50 บาท และหากผู้กู้ไม่มาไถ่ถอนจากการขายฝาก
เจ้าหนี้ก็สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของตนได้เลยโดยไม่ต้องรอบังคับจานอง
จากรูปแบบของหนี้นอกระบบที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ทราบลักษณะการให้กู้ยืมที่นาไปสู่การเป็นหนี้
นอกระบบ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบ นาไปสู่การนาเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขและลดปัญหาจากหนี้นอกระบบอย่างตรงจุด
4.3 สถานการณ์ลูกหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาหนี้นอกระบบที่มีการลงทะเบียน และดาเนินการเจรจาหนี้ ตาม
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) (กรมบัญชีกลาง, 2555) พบว่า มีจานวนลูกหนี้
ทั้งหมด 2,320,273 ราย มูลหนี้ 246,178,705,634.99 บาท สามารถเจรจาหนี้สาเร็จ จานวน 578,622
ราย มูลหนี้ 65,948,351,603.18 บาท เจรจาไม่สาเร็จ 139,296 ราย มูลหนี้ 14,474,190,355.08 ยุติ
เรื่อง จานวน 466,950 มูลหนี้ 45,841,954,570.17 บาท (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเจรจาหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินภาคประชาชน

ข้อมูลผลการเจรจาหนี้
จานวนลูกหนี้ (ราย)
ธ.
อ.ส.
จานวนลูกหนี้ทั้งหมด
กรณีเจรจาสาเร็จ
- ประสงค์เข้าธนาคาร
กู้ได้
กู้ไม่ได้
- ไม่ประสงค์เข้าธนาคาร

ออม
สิน

ธ.ก.ส.

ธพว.

19,391 1,328,494 913,401

46,149 6,113

อิสลาม

รวม

ธ.อ.ส.

6,725

2,320,273

2,878

353,594 212,075

7,431

400

2,244

578,622

2,839

341,080 209,167

7,388

336

2,235

563,045

563

265,993 146,361

3,716

329

915

417,877

2,276

74,103

60,254

3,672

7

1,320

141,632

39

12,420

283

37

64

8

12,851

3,214

736

0

139,296

20,691 4,241

3

466,950

0

0

กรณีเจรจาไม่สาเร็จ

1,543

29,673 104,130

กรณียุติเรื่อง

9,253

251,631 181,131

คงเหลือ

กรุง
ไทย

มูลหนี้ (บาท)

0

0

0

0

0

ที่มา: กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555)

2,209,359,416.
28
326,415,674.
00
322,875,674.
00
69,368,000.
00
267,849,762.
00
3,540,000.
00
140,125,139.
93
1,011,392,827.
59
67,792,338.
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ธ.ก.ส.

ออมสิน

142,147,676,142. 95,228,949,658.
58
38
38,734,920,993. 25,669,589,293.
98
94
37,775,621,820. 25,657,394,258.
02
94
27,236,252,295. 15,932,708,188.
00
00
8,156,693,009.
4,168,036,075.
50
66
959,299,173.
11,562,035.
96
00
3,205,219,771. 10,692,127,958.
11
40
25,835,013,390.
03 16,448,850,852.01
244,655,688. -3,351,319,003.
98
57

ธพว.
5,276,519,703.
02
896,034,729.
12
891,127,229.
12
387,215,223.
00
467,463,250.
12
4,907,500.
00
354,556,723.
76
2,275,759,454.
64
-544,406.
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กรุงไทย
484,351,646.
09
41,940,729.
50
36,384,099.
50
36,316,179.
00
1,361,870.
00
5,556,630.
00
82,160,761.
88
270,692,045.
90
9,939,330.
31

อิสลาม

รวม

831,849,068.
64
279,450,182.64
279,450,182.64
110,370,369.00
162,933,505.00
0
0
246,000.
00
-601,170.
64

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.
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4.4 ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
เมื่อได้มีการทาสัญญากู้ยืมหรือก่อหนี้นอกระบบขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียกเก็บดอกเบีย้ สูงกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด หรือการทาสัญญาเงินกู้สงู กว่าจานวนเงินทีก่ ู้จริง การขาย
ฝากที่ดิน ฯลฯ ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
4.4.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
 การถูกติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง
เมื่ อ ลูก หนี้ไม่ ส ามารถชาระเงินต้น หรื อดอกเบี้ยได้ตามก าหนดที่ ตกลงกั บ เจ้าหนี้ไ ว้
เจ้าหนี้ได้ใช้มาตรการในการการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง เช่น การทวงหนี้ด้วยการประจานทาให้
อับอาย การยึดบ้านยึดที่ดินทากิน การข่มขู่ การทาลายทรัพย์สิน การทาร้ายร่างกาย หรือแม้กระทั่งการ
ข่มขืนลูกหนี้เพื่อขัดดอกหนี้เงินกู้ (ไทยโพสต์, 12 พฤศจิกายน 2555 และ ต่อรัฐ สิงห์เรืองเดช, ม.ป.ป.)
 การกระทาความผิดเพื่อหาเงินมาชาระหนี้ โดยการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น แล้ว
นาทรัพย์สินเหล่านั้นมาชาระหนี้ เช่น กรณีเบลบอยของโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยา ที่ใช้คีย์การ์ดสารองของ
โรงแรมเปิดห้ องพัก ลูก ค้าไปขโมยบัตรเอที เอ็มและนาไปกดเงิน และนาเงินนั้นไปชาระหนี้นอกระบบ
(คมชัดลึก, 11 กันยายน 2555) กรณีนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 5 จี้ชิงเงินสดจากธนาคารกสิกรไทย
(บ้านเมือง, 31 สิงหาคม 2555) หรืออีกกรณีที่แม่นาลูกวัย 15 ปี ไปค้าประเวณีที่พัทยาเพื่อนาเงินไปชาระ
หนี้นอกระบบ (บ้านเมือง, 3 พฤศจิกายน 2555)
 การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา เช่น กรณีนักศึกษาราชภัฏลาปางที่ถูกเจ้าหนี้นอกระบบ
เร่งให้คืนเงิน จึงตัดสินใจใช้เชือกไนลอนแควนคอตายหนีปัญหา (คมชัดลึก, 16 เมษายน 2555)
 การถูกยึดทรัพย์สิน ที่ดินทากิน และบ้านพักอาศัย จากการให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงิน และถูกเจ้าหนี้ฟูองร้องและบังคับยึดทรัพย์สินอย่างไม่เป็นธรรม (วิชัย สุวรรณ
ประเสริฐ, 2555)
4.4.2 ปัญหาต่อตัวเจ้าหนี้
เมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ในขณะนี้ลูกหนี้ยังไม่สามารถนาเงินมา
ชาระหนี้ทั้งหมดได้ ก็พบว่ามีลูกหนี้หลายรายที่เลือกใช้วิธีการฆ่าเจ้าหนี้เพื่อตัดปัญหาหนี้เหล่านั้น เช่น
กรณีของครูแจ็คถูกลูกหนี้ 2 รายร่วมมือกันจ้างมือปืนไปฆ่าเจ้าหนี้นอกระบบ (คมชัดลึก, 15 สิงหาคม
2555)
4.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ปัญหาหนี้นอกระบบได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ทาให้
รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งในอดีตได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
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4.5.1 การดาเนินโครงการแก้ไ ขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามที่ รัฐบาลนาโดยนายอภิสิท ธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยกาหนดให้กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือในการดาเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ได้มี
การเปิ ด รั บ ลงทะเบี ย นลู ก หนี้ น อกระบบพร อมข อเสนอเงิ น ก ูภ ายใต เงื่ อ นไขพิ เ ศษ และให
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เปนผูรวมดาเนินการในการเจรจาประนอม
หนี้ในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
 กระทรวงการคลัง มีนโยบายจะดาเนินการดูแลทุกขสุขทางดานการคลังของพี่น อง
ประชาชน หรือใหความชวยเหลือใหสามารถปรับโครงสรางหนี้ไดตามนโยบายรัฐบาลโดยนาหนี้นอกระบบ
เขาสูสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชยของรัฐ หลังจากนั้นจึงนาไปสูการพัฒนาศักยภาพ
ลูกหนี้ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพอยางเปนปกติโดยตองทาการอบรมฟนฟูลูกหนี้ควบค ูกันไป
ภารกิจจึงไมใชเพียงการเจรจาหนี้และนาลูกหนี้เขาสูระบบเพียงอยางเดียว ในระยะแรกให้ดาเนินการนา
ลูกหนี้เข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด (กรมบัญชีกลาง, 2552)
สรุปผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังทั้ง 2 รอบ (รอบที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มกราคม 2553) (ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบกระทรวงมหาดไทย, 2553) มี จ านวนผู้ ล งทะเบี ย นทั้ ง สิ้ น จ านวน 1,181,133 ราย มู ล หนี้
122,406,236,981.23 บาท ทั้งนี้ได้แยกให้ธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ดาเนินการเจรจา โดยปรากฏ
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 3 ตารางสรุปจานวนผูล้ งทะเบียนหนี้นอกระบบ จาแนกตามธนาคารที่รบั ผิดชอบ
ธนาคาร

จานวน
(ราย)

จานวนเงิน
(บาท)

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

606,708

64,378,686,812.19

2. ธนาคารออมสิน

421,047

43,235,386,914.72

3. ธนาคารกรุงไทย

64,172

6,556,517,335.95

4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

35,451

3,871,882,932.97
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จานวนเงิน
(บาท)

5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

35,857

2,332,308,651.91

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17,898

2,031,454,333.49

1,181,133

122,406,236,981.23

รวม

ที่มา: คณะกรรมการเพื่ออานวยการบริหารงานการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน กรมบัญชีกลาง, 2553
 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง ศูนย์แก้ไขปัญ หาหนี้นอกระบบ
กระทรวงมหาดไทยขึ้น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ กระทรวง ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ มีก ารแต่งตั้ง
คณะท างานเจรจาหนี้นอกระบบ จ านวน 6,095 คณะ โดยมอบหมายให้บุคลากรจากส่วนราชการที่
เกี่ ย วข้ อ ง จ านวนทั้ ง สิ้ น 52,943 คน เข้ า ร่ว มเป็ น คณะท างาน และได้ จั ด สรรงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น จานวน 45,000,000 บาท (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน 2553) การจัดสรรดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่จังหวัด และอาเภอ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว สาหรับผลการดาเนินงานปรากฏ
ว่า สามารถเชิ ญ ลู ก หนี้ นอกระบบที่ ไม่ ส ามารถเข้ า สู่ร ะบบธนาคารได้ จ านวน 756,073 ราย เข้ า สู่
กระบวนการเจราจาได้ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้
o ลู ก หนี้ ที่ มี มู ล หนี้ ไ ม่ เ กิ น 50,000 บาท จ านวน 425,060 ราย มู ล หนี้
30,693,300,375 บาท ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ จึงมอบหมายให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
เจรจาหนี้และโอนหนี้เข้าสู่ระบบได้
o ลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท จานวนทั้งสิ้น 756,073 ราย มูล
หนี้ 91,713,236,606 บาท มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการเจรจาหนี้ และจัดส่งให้
ธนาคารโอนหนี้เข้าสู่ระบบต่อไป
 กระทรวงยุติธรรมได้กาหนดยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.
2555 – 2558) ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 สนับ สนุ นและส่ง เสริม การอ านวยความยุติ ธรรม โดยมี
เปูาประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งในประเด็น
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมี นโยบายส าคัญเร่ง ด่วน ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญ หาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ
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ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรม ได้จัดให้มี การเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบตั้งแต่ขั้นตอนการทาสัญญา การดาเนินคดีในชั้น
ศาล ชั้นบัง คับ คดี ให้กั บ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นาชุม ชน เพื่อนาไปเผยแพร่ให้ความรู้และช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอดจนให้คาปรึกษาทางด้านกฎหมาย การเข้าถึงระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน การรับ
เรื่องร้องเรียน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐอื่นทั้งจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชนอื่น
ผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงปัจจุบัน (ศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.), 2555) ได้ดาเนินมาตรการ
เชิงรุกในด้านการสนับสนุนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ติดตามเร่งรัดให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ การเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม การรวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมายและ
วิธีการทานิติกรรมสัญญาเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ การถอด
บทเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จานวน 122 เรื่อง โดยมีจานวนผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 82 คน รวมทุนทรัพย์
150,590,883 บาท นอกจากนี้ยัง มีก ลุ่ม ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจัง หวัดใกล้เ คียงที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากการเป็นลูกหนี้นอกระบบของเจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ จานวน 595 ราย ทุน
ทรัพย์ฟูอง จานวน 106 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินมาตรการทางอาญา ภาษี ควบคู่กับ
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความ
4.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบและปัญหาการบังคับใช้
4.6.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.6.1.1 วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย
หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ
หลักกฎหมายนี้สอดคล้องกับหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่
กาหนดให้นิติกรรมหรือสัญญาใดๆที่ทาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบนั้นกฎหมายจะไม่ยอมรับ และมี
ผลเป็นโมฆะ
จากหลัก กฎหมายนี้ส่ง ผลต่อสัญ ญาต่างๆที่ เ กิ ดหนี้นอกระบบซึ่ง ส่วนมาก เช่น การ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้นั้นไม่อาจเรียกร้องต่อกกันได้ตามกฎหมาย
4.6.1.2 เจตนาลวง และนิติกรรมอาพราง
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มาตรา 155 การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทาการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้
ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทาขึ้นเพื่ออาพรางนิติกรรมอื่น ให้นาบทบัญญัติ
ของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอาพรางมาใช้บังคับ
4.6.1.3 ขายฝาก
มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ
โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
มาตรา 499 สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้กาหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก
ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริง
เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี
บทบัญญัติมาตรา 499 นี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวกฎ
หมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องขาย
ฝากมีบทบัญญัติยังไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้มีการเอาเปรียบผู้ ขายฝากโดยการกาหนดสินไถ่ที่สูงเกินควร
เพื่อหลีก เลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา รวมทั้ง ในกรณีที่ถึง กาหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมั กจะ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม
4.6.1.4 ยืมใช้สิ้นเปลือง และยืมเงิน
มาตรา 650 อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกาหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด
และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น
สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญ จะฟูองร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนาสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐาน
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้
เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
4.6.1.5 จานอง
มาตรา 702 อันว่าจานองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จานองเอาทรัพย์สิน
ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจานอง เป็นประกันการชาระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้รับจานอง
ผู้รับจานองชอบที่ จะได้รับชาระหนี้จากทรัพย์สินที่ จานองก่ อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักต้อง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่
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มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จานองหลุดและราคาทรัพย์สนิ นั้นมีประมาณต่ากว่าจานวนเงิน
ที่ค้างชาระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจานวนสุทธิน้อยกว่า
จานวนเงินที่ค้างชาระกันอยู่นั้นก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้น
4.6.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
มาตรา 3 บุคคลใด
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือ
(ข) เพื่ อปิดบัง การเรียกดอกเบี้ยเกิ นอัตราท่านบัญ ญัติไว้ในกฎหมาย บัง อาจกาหนด
ข้อความอันไม่จริงในเรื่องจานวนเงินกู้หรืออื่นๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ
(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกาหนดจะเอา หรือรับเอาซึง่ กาไรอืน่ เป็นเงินหรือสิ่งของ
หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่นๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไข
แห่งการกู้ยืม
ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
การก าหนดเพดานอั ตราดอกเบี้ยส าหรับ การกู้ ยืม เงินนั้น โดยทั่ วไปได้ บัญ ญัติ ไว้ใ น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งการฝุาฝืนคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้จะ
มีบทลงโทษทางแพ่งคือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินให้เหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลได้มีการตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราขึ้น โดยมีเหตุผลในการออกกฎหมาย ดังนี้
“เหตุผลที่จูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับนี้ คือหวังจะบารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่
ควรการกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งมีผลงอกงามขึ้น ก็
แบ่งผลนั้นใช้เป็นดอกเบีย้ บ้าง เหลือรวบรวมไว้เพื่อใช้หนี้ทุนต่อไป ดังนี้ฝุายเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเป็นค่าปุวย
การ และมีโอกาสที่จะได้รับใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบี้ยเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผลไม่พอที่จะ
ใช้ดอกเบี้ยได้ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง 2 ฝุาย ด้วยเหตุนี้ประเทศทั้งหลายและประเทศของเราเองจึงมี
กฎหมายมาแต่โบราณกาลกาหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างสูงไว้ กล่าวคือ ชั่งละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้อยละ
15 ต่อปี) อันที่จริงอัตรานี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้มีการให้กู้ยืม
กันโดยอัตราสูงกว่านั้น และเจ้าหนี้กับลูก หนี้ต่างร่วมใจ ร่วมมือกันหลีก เลี่ยงกฎหมาย เพราะฝุายหนึ่ง
อยากได้ อีกฝุายหนึ่งก็ความจาเป็นบังคับ ในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวแล้ว”
เมื่อพิจารณาเหตุผลการออกกฎหมายดังกล่าวพบว่า ในขณะนั้นแม้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์กาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกได้สาหรับการกู้ยืมเงินคือร้อยละ 15 ต่อปีก็
ตาม แต่ผู้ให้กู้ก็ยังมีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี และลูกหนี้เองก็ยอมผูกพันตนในการ
กู้ยืมเงินโดยยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากลูกหนี้เองก็มีค วามจาเป็นใน
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การใช้เงินจึงไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่กู้ยืมเงินดังกล่าวได้ ดังนั้น กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึง
ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อปูองกันประชาชนไม่ให้เสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
4.6.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540
มาตรา 4 ข้อตกลงในสัญ ญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ป ระกอบธุรกิจ การค้า หรือวิชาชีพ
หรือในสัญญาสาเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กาหนด
สัญญาสาเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น
ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาสาเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝุายซึ่งมิได้เป็นผู้
กาหนดสัญญาสาเร็จรูปนั้น
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิ ญญู
ชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทาให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง เช่น
(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกาหนด
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิน้ สุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้โดยอีกฝุายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสาคัญ
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน
ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ข้อ ตกลงให้ สิท ธิ คู่สัญ ญาฝุ ายหนึ่ง เรีย กร้อ งหรือก าหนดให้ อีก ฝุ ายหนึ่ง ต้อ ง
รับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาทาสัญญา
(6) ข้อตกลงในสัญ ญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากกาหนดราคาสินไถ่สูง กว่าราคาขายบวก
อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่กาหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง
รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กาหนดให้ผู้บริโภคต้องชาระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดชาระหนี้
(9) ข้อตกลงที่กาหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ทาให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ทาให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้นามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม
มาตรา 11 ข้อ สัญ ญาใดที่ มิ ให้น าบทบัญ ญัติแห่ง พระราชบัญ ญัตินี้ไ ปใช้บัง คับ ไม่ ว่ า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ
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หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิ จ
และสังคมของบ้านเมือง ในอดีตสภาพทางสังคมไม่มีความซับซ้อน สัญญาที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเรียบง่าย
และกฎหมายลักษณะสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ก็เพียงพอที่ใช้รองรับและบังคับให้ตามสัญญา แต่เมื่อสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนทัง้ ในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีแนวความคิดเสรีนิยม
หรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการติดต่ อค้าขายมากขึ้น มีการทา
ธุรกรรมระหว่างกันมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครอบครัวเป็นการผลิตเพื่อขาย
จนกระทั่งเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแสวงหาความมั่งคั่งในลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ผลที่ตามมาในด้านสัญญา คือการทาสัญญาเป็นลายลักษณ์ อักษร มีรายละเอียดจานวนมาก มักเป็นข้อ
สัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดทาสัญญา ดังนั้น เงื่อนไขของสัญญาจึงมีแต่ข้อกาหนดที่ฝุายที่ไม่ได้จัดทา
สัญญาเสียประโยชน์อยู่ฝุายเดียว
ต่อมาเริ่มมีนักกฎหมายตระหนักถึงผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่า หากปล่อยให้มีการ
บังคับตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ต่อไป ย่อมจะเกิดผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้นัก
กฎหมายที่เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มคิดและหาวิธีการที่จะควบคุมสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงทาให้เกิด
กฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้น
การทาสัญญาทางธุรกิจระหว่างคู่สัญญาที่มีอานาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน จะส่งผลให้ผู้ที่
มีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าถือโอกาสเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งที่มีอานาจต่อรองที่น้อยกว่า
และคู่สัญญาดังกล่าวก็มีความจาเป็นต้องยอมรับข้อตกลงของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญา ในปี 2540 จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่ง
ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยมีเจตนาเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ในสังคมโดยกาหนดกรอบของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าข้ อสัญญา
หรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้ศาลมีอานาจสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้
บังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
4.6.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 93 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสาร
เท่านั้น เว้นแต่
(1) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝุายตกลงกันว่าสาเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาล
ยอมรับฟัง สาเนาเช่นว่านั้นเป็นพยานหลักฐาน
(2) ถ้าต้นฉบับเอกสารนามาไม่ ได้ เพราะถูก ทาลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญ หาย
หรือไม่ สามารถนามาได้โดยประการอื่น อันมิใช่เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบ หรือเมื่อศาล
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เห็นว่าเป็นกรณีจาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบสาเนาเอกสาร หรือพยานบุคคล
แทนต้นฉบับเอกสารที่นามาไม่ได้นั้น ศาลจะอนุญาตให้นาสาเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
(3) ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะ
นามา แสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน อนึ่ง สาเนาเอกสารซึ่งผู้มีอานาจ
หน้าที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะนามาแสดง เว้นแต่ศาลจะได้กาหนดเป็น
อย่างอื่น
(4) เมื่อคู่ความฝุายที่ถูกคู่ความอีกฝุายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐาน ยัน
ตนมิ ได้คัดค้านการนาเอกสารนั้นมาสืบ ตาม มาตรา 125 ให้ศาลรับ ฟัง ส าเนาเอกสารเช่นว่านั้นเป็น
พยานหลักฐานได้แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอานาจศาลตาม มาตรา 125 วรรคสาม

บทที่ 3
กรณีศึกษาหนี้นอกระบบในสังคมไทย
ในบทนี้จะนาเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด โดยสามารถจาแนกข้อมูล
เป็นกรณีศึกษาได้ 10 กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีจะกล่าวถึง 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) พฤติการณ์แห่งคดี
3) ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ และ 4) การดาเนินการแก้ไขปัญหา และจะนาเสนอเป็น 2 ส่วน คือ
1. กรณีศึกษา
2. สรุปกรณีศึกษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1: เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ กิจการนอกกฎหมาย
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายชาติ (นามสมมติ) ได้จัดตั้งบริษัท สมชาติ จากัด (นามสมมติ) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น
บริษัทจากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนว่าประกอบธุรกิจหลัก
ในการซื้อขาย ขายฝาก ให้เช่า เช่าซื้อ และดาเนินธุรกิจการค้าในการจัดสรรที่ดิน แต่แท้จริงแล้ว นายชาติ
ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยดาเนินการเป็นรูปแบบบริษัท มีเอกสารแสดงการทางานใน
รูปแบบบริษัท ทั้งเอกสารแสดงหน้าที่การทางานของพนักงานและการปล่อยเงินกู้ บัญชีจัดอันดับสาขา
บัญ ชีส รุป รายได้ป ระจ าเดือ น และบันทึ ก หลัง การประชุม และมี ส านัก งานย่อยทั้ ง หมด 41 สาขาทั่ ว
ประเทศ แบ่งผู้รับผิดชอบเป็น 4 สาย ได้แก่ 1) นายเอ (นามสมมติ) รับผิดชอบพื้นที่หาดใหญ่ เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง 2) นายบี (นามสมมติ) รับผิดชอบพื้นที่เชียงใหม่ ระยอง จันทบุรี
ยโสธร ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลาปาง พะเยาว์ 3) นายซี (นามสมมติ) รับผิดชอบพื้นที่รังสิต สระบุรี
โคราช ยโสธร ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก วัดสิงห์ และ 4) นายเอฟ (นามสมมติ) รับผิดชอบพื้นที่รังสิต
รังสิตซอย 3 รังสิตซอย 16 โคราช ยโสธร ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก วัดสิงห์
“อย่างชุดอุทัย เขาเปิดบริษัทบังหน้าลอยๆ ไว้...วิธีการดาเนินการของกลุ่มพวกนี้ เขาจะ
เปิดเป็นบริษัท ไปเช่าบ้านเป็นหลังๆ หรือห้องแถว แล้วเอาคนในท้องถิ่นมาทา หรือไม่ก็ต้องเป็นญาติพี่
น้องหรือคนสนิท ที่ต้องเป็นคนในท้องถิ่นทาก็เพราะว่าพวกนี้ เวลาไปปล่อยกู้ มีโอกาสที่จะโกงได้มาก”
พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556
2. พฤติการณ์แห่งคดี
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ในแต่ละสายงานจะมีสาขาและผู้รับผิดชอบแต่ละสาขา เช่น นางสาวหญิง (นามสมมติ) อยู่ในสาย
ของนายบีและเป็นหัวหน้าสาขาที่พิษณุโลก มีหน้าที่ควบคุมพนักงานของสาขาพิษณุโลกที่จะออกไปปล่อย
เงินกู้ให้กับลูกค้าเงินกู้ และเป็นฝุายบัญชี ทาบัญชีเงินกู้และบัญชี ลูกค้าที่กู้ รวบรวมเงินรายได้ซึ่งเป็นผล
กาไรจากการปล่อ ยกู้ ในแต่ละช่วงเวลาส่ง ส านักงานใหญ่ซึ่ง อยู่ที่ ห มู่บ้านรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายได้เป็นค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นอีกประมาณ
เดือนละ 30,000-40,000 บาท นอกจากนี้ในสาขายังมี พนัก งานฝุายบุคคลทาหน้าที่ขับขี่จักรยานยนต์
ออกไปเก็บดอกเบี้ยรายวันจากลูกหนี้รวมทั้งปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้ที่ต้องการกู้ (ส่วนใหญ่กู้เพราะจะนา
เงินไปเล่นการพนัน และรองลงมาคือใช้จ่ายสิ่งที่จาเป็นในบ้าน) โดยแบ่งเป็นสายๆ อีกด้วย ซึ่งก่อนออก
เก็บเงินและหลังจากเก็บเงินแล้วจะรวมตัวกันเพื่อนาเงินที่เก็บได้ส่งเพื่อทาบัญชี โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ
6,000-8,000 บาท และจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นรายวันตามยอดเงินที่สามารถปล่อยกู้ได้ เช่น ปล่อยเงิน
ได้ 20,000 บาท พนักงานจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 1,000 บาท
ทั้งนี้ในการปล่อยเงินกู้ เจ้าหนี้จะทาในลักษณะให้ผ่อนรายวัน วันละเท่าๆ กัน จานวน 24 วัน โดย
เรียกเก็บดอกเบีย้ ร้อยละ 20 ต่อเดือน เช่น ลูกหนี้กู้เงิน 2,000 บาท เจ้าหนี้จะเก็บเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็น
รายวัน วันละ 100 บาท จานวน 24 วัน รวมเป็นเงิน 2,400 บาท โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงชื่อในเอกสาร
เปล่าไว้ และขอสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของลูกหนี้ และผู้ค้าประกัน 1 คน แต่หาก
เจ้าหนี้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยและรู้จักที่อยู่อาศัยของลูกหนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อได้
เอกสารของลูกหนี้มาแล้วพนักงานต้องส่งให้สานักงานใหญ่ และทาลายเอกสารทั้งหมดทิ้ง เนื่องจากบริษัท
มี ก ฎระเบีย บห้า มพนัก งานที่ ท างานอยู่ ห น้า งานเก็ บ เอกสารใดๆ ไว้ ทั้ ง สิ้น เพื่ อเป็น การปูองกั นการ
ตรวจสอบและเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
“เขาจะให้เซ็นลอยไว้ในสัญญาเงินกู้ฉบับ หนึ่ง แล้วก็เอาสาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้านมาชุดหนึ่ง เขาก็ปล่อยแล้ว แต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักหน้ารู้จักตาก็อาจจะไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้ แต่นี่
หมายถึงว่าเขารู้ที่อยู่แน่นอน ... อุทัยธานีเขาจะยึดรูปแบบ ปล่อยร้อยละยี่สิบ ระบบยี่สิบ สี่วัน ตอนแรกก็
ธุรกิจนี้ก็มีแค่เจ้าสองเจ้า ต่อมามันก็บูม ขายที่นาหรือกู้เงินมาสองแสนสามแสน เพื่อมาลงทุนพวกนี้ มันก็
ทาให้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ”
พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556
อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้จา่ ยเงินต้นจนครบ เจ้าหนี้จะมีการลดดอกเบีย้ ให้บา้ ง แต่หากลูกหนี้มีการ
โกง ก็จะส่งพนักงานไปข่มขู่ หรือคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
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3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
ลูกหนี้ถูกถามตามทางหนี้เป็นรายวัน หากวันใดลูกหนี้ไม่มีเงินชาระหนี้กจ็ ะถูกข่มขู่ หรือบางที
อาจจะถูกทาร้ายร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ย่าแย่
3.2 ปัญหาด้านกฎหมาย
เมื่ อ พนัก งานปล่อ ยเงินกู้ ถูก ต ารวจจับ กุ ม ดาเนินคดี และถู ก ปล่อยตัวเมื่ อได้รับ โทษตาม
กฎหมายแล้ว ก็กลับมาดาเนินงานเช่นเดิมอีก เนื่องจากบทลงโทษที่กาหนดไว้นั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
รายได้ที่ได้รับ กล่าวคือ มีบทลงโทษจาคุกเพียง 6 เดือน – 1 ปี อีกทั้งยังไม่สามารถจับกุมเจ้าหนี้ที่เป็น
หัวหน้าขบวนการใหญ่ได้
3.3 ปัญหาด้านนโยบาย
เมื่ อ รัฐบาลเปลี่ยนยุคสมัย นโยบายต่างๆ ที่ เ คยได้ท าบางนโยบายก็ ไม่ ได้ถูก สานต่อ เช่น
กระทรวงการคลังเคยได้จัดชุดทางานเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขึ้น แต่เมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสนใจ
กับเรื่องนี้ต่อ หน่วยงานก็ไม่ได้ทา ไม่มีคนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่อ
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเครือข่ายเจ้าหนี้จัง หวัดอุทั ยธานีนั้น พ.ต.อ.
เกียรติกมล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็ นหัวหน้าคณะทางานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเจ้าหนี้
จัง หวัดอุทั ยธานี ซึ่ง สามารถจับ กุ มเครือข่ายจากจัง หวัดพิษณุโลกและนครราชสีม าได้ ต่อมาได้มี ก าร
โยกย้ายไปดารงตาแหน่ง สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 2 ได้รับการประสานงาน
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษขอข้อมูลเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจากจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับ
เครือข่ายเงินกู้ของนายชาติที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ไปสร้างอิทธิพลในอาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
นาไปขยายผลจับกุมต่อไป

กรณีศึกษาที่ 2: ปิดกิจการ หนีเจ้าหนี้โหด
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นางกรองแก้ว (นามสมมติ) อาศัยอยู่ที่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีด
เสื้อผ้า มีรายได้ 200-500 บาทต่อวัน และบางวันอาจมีรายได้ถึง 1,000 บาท ส่วนสามีของนางกรองแก้ว
(นามสมมติ) เปิดกิจการอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ มีรายได้วันละไม่ต่ากว่า 1,000 บาท แต่ทั้งสองได้เกิ ด
ปัญหาส่วนตัวและปัญหาการดาเนินงานของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ขึ้น ทาให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
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จึงจาเป็นต้องกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ จานวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันประกอบกิจการร้านอาหาร
อยู่ใน อ.ท่าตะโก และเป็นเจ้าหนี้จากจังหวัดอุทัยธานี
2. พฤติการณ์แห่งคดี
นางกรองแก้ว (นามสมมติ)กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหมด 10 ราย โดยกู้ยืมเงินครั้งแรก
จากนางจี๊ด ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหารอยู่ในตลาดท่าตะโก จานวน 10,000 บาท โดยไม่ได้ทาสัญญา
กู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยรายวันวันละ 200 บาท เป็นการกู้ลักษณะดอกลอย ซึ่ง
นางกรองแก้วได้ชาระแต่ดอกเบี้ยได้ประมาณ 6 เดือน เป็นจานวนเงิน 44,000 บาทแล้ว โดยเงินต้นยังเท่า
เดิม และเจ้าหนี้แจ้งว่ายังเหลือหนี้อีก 20,000 บาท และข่มขู่ว่าหากไม่ชาระหนี้จะให้เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.
ท่าตะโก ชื่อ ก้อง (นามสมมติ) มายึดทรัพย์สิน ซึ่งนางกรองแก้วไม่มีเงินชาระหนี้ต่อไป ทาให้ต้องกู้ยืมเงิน
จากเจ้าหนี้รายอื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้จากจังหวัดอุทัยธานีมาเพื่อปิดบัญชีเจ้าหนี้รายแรก และเมื่อไม่มีเงินชาระ
ดอกเบี้ยก็จะไปกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จากจังหวัดอุทัยธานีอีก 8 ราย (รวม 9 ราย) เพื่อ
มาชาระหนี้ ท าให้นางกรองแก้ วเป็นหนี้ทั้ ง หมดรวมทั้ งเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 80,000 บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เจ้าหนี้ชื่อนายไก่ (นามสมมติ) มาเก็บเงินด้วยตนเองและมีเพื่อนมาด้วยชื่อนายปลา (นาม
สมมติ) เรียกกันว่าสายตรวจ โดยนางกรองแก้วกู้เงินเจ้าหนี้รายนี้ จานวน 10,000 บาท ด้วยการให้ลงชื่อ
ในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ นางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 8,000 บาท ถูก
หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 1,500 บาท ค่าเอกสาร 500 บาท และมีวันกาหนดส่งเงินต้นและดอกเบี้ย 24 วัน วัน
ละ 500 บาท รวม 12,000 บาท หากไม่ชาระหนี้ตามตกลง เจ้าหนี้จ ะพาเพื่อนมาทาร้ายร่างกายและ
ทาลายทรัพย์สินภายในบ้าน
2) เจ้าหนี้ชื่อนายสาม (นามสมมติ) นางกรองแก้วกู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้ จานวน 6,000 บาท
โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ นางกรองแก้วรั บเงินสดไว้ 3,400
บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600 บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 300 บาท รวม 7,200
บาท ต่อมาสามีนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้เพิ่มอีก 4,000 บาท ทาให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้รวม
ประมาณ 10,000 บาท
3) เจ้าหนี้ชื่อนายเอียด (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จานวน
5,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นางรัชนก
(นามสมมติ) เป็นผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 4,500 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและ
ค่าเอกสาร 500 บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 250 บาท ทาให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 5,000 บาท แต่
เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด
4) เจ้าหนี้ชื่อนายมาตร (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จานวน
5,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นางรัชนกเป็น
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ผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 4,500 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 500
บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 250 บาท ทาให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 5,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์
ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพ
5) เจ้าหนี้ชื่อนายปาน (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จานวน
4,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ ยืมเงินเปล่าที่ไม่ ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นายอรุณ
(นามสมมติ) เป็นผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและ
ค่าเอกสาร 600 บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท ทาให้เ ป็นหนี้เ จ้าหนี้รายนี้ 3,000 บาท แต่
เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพ
6) เจ้าหนี้ชื่อ นายอั้ ม (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้ว ได้กู้เ งินจากเจ้าหนี้รายนี้จานวน
4,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600
บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท และต่อมาได้กู้เพิ่มอีก 4,000 บาท ทาให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้รวม
5,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพ
7) เจ้าหนี้ชื่อนายออย (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้ จานวน
4,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600
บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท ทาให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 3,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์
ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้าไม่สุภาพ
8) เจ้าหนี้ชื่อนายชัช (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้ว ได้กู้เ งินจากเจ้าหนี้ร ายนี้จ านวน
4,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600
บาท กาหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท ทาให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 3,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์
ข่มขู่แต่อย่างใด
9) เจ้าหนี้ชื่อ นายตั้ ม (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้ว ได้กู้เ งินจากเจ้าหนี้รายนี้จานวน
8,000 บาท โดยลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจานวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 5,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 2,600
บาท กาหนดส่ง 15 วัน วันละ 400 บาท และได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้เพิ่มอีก 5,000 บาท ทาให้เป็นหนี้
เจ้าหนี้รายนี้รวม 13,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด
จะเห็นได้ว่าเมื่อนางกรองแก้วไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ เจ้าหนี้บางรายจะด่าทอและบุก
รุก เข้าไปในบ้ าน ทุ บ ประตู หน้าต่าง และท าร้ายร่างกายหลายครั้ง เมื่ อไปแจ้ ง ความที่ ส ถานีตารวจ
เจ้าหน้าที่ ตารวจไม่รับ แจ้ง และได้แต่เพียงคาตอบว่าเป็นหนี้ ก็ ต้องใช้ห นี้ และเมื่อกลับไปถึง บ้าน กลุ่ม
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เจ้าหนี้ก็มาทาร้ายร่างกายนางกรองแก้วรุนแรงกว่าเดิม และพูดกับนางกรองแก้วว่า “กูเป็นพ่อตารวจ” ทา
ให้นางกรองแก้วไม่กล้าไปแจ้งความอีก อีกทั้งเจ้าหนี้ได้พูดข่มขู่ไว้ว่าจะฆ่าให้ตาย ทาให้นางกรองแก้วกลัว
มากจนคิดจะฆ่าตัวตายและไม่สามารถทางานในเวลากลางวันตามปกติได้ ต้องแอบไปทางานรับจ้างใน
เวลากลางคืน แต่เจ้าหนี้ก็สืบทราบและตามทาร้ายในเวลากลางคืนอีก จนทั้งนางกรองแก้วและสามีไม่
สามารถทางานหารายได้และเข้าบ้านได้ ต้องอาศัยอยู่บริเวณวัด ศาล หรือสถานที่ราชการ
“ของนครสวรรค์ เขาโทรมาว่าหนีเจ้าหนี้อยู่ บอกว่าโดนเจ้าหนี้ทุบ ไปแจ้งความกั บ
ตารวจ ตารวจก็ไม่รับแจ้งความ ก็ถามว่าเขาหนีไปไหน เขาก็บอกว่าอยู่ตามนา...พออีกวันโทรไปถาม เขา
บอกว่าเขาหลบอยู่ที่ศาล เราก็ถามว่าทาไมไปหลบที่ศาล เขาก็บอกว่าปลอดภัย พออีกวันก็ไปหลบที่วัด ...
ข้อเท็จจริงคือสามีทาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ มีรายได้ แต่วันหนึ่ง เขาไปยืมเงินเจ้าหนี้นอกระบบ พอถามว่ารู้
ไหมว่าเจ้าหนี้เป็นใคร มาจากไหน เขาก็บอกว่ารู้จักแต่คนที่เป็นแก๊งค์หมวกกันน็อค มาจากอุทัยธานี เขา
เห็นจากทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์...เขารู้ว่าเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากอาเภอ อาเภอก็บอกให้เขาไป
เจอกับตารวจเพื่อให้เอาเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ย พอเจอตารวจวันนั้น ...เขาบอกว่าตารวจพูดเหมือนเข้าข้าง
เจ้าหนี้ บอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เขา ทุกครั้งที่ไปแจ้งความกับตารวจ กลับมาก็โดนทุบหนักทุกที แล้วเขา
ก็เลยต้องไปหลบตามที่ต่างๆ เขามีลูกสองคน ร้านก็ต้องปิด พอปิดร้านก็ไม่มีรายได้ แล้วตอนเช้าลูกก็ต้อง
แอบไปโรงเรียน ตอนกลางคืนก็ต้องหาเงินมาให้ลูกไปโรงเรียน เขาก็เลยไปรับจ้างล้างจานตอนกลางคืน
เจ้าหนี้รู้ก็ตามไปทุบอีก เราก็ถามว่าทาไมเปิดร้านไม่ได้ ให้เปิดร้าน จะได้มีรายได้เข้ามา จะได้เอาไปใช้เขา
เขาบอกว่าถ้าเปิดร้านแล้วเจ้าหนี้รู้ เจ้าหนี้จะตามมายึดของในร้านเลย”
นางสาวกาญจนา (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่ อ เหตุก ารณ์เ ป็นเช่นนี้นางกรองแก้ วจึง ร้องขอความช่วยเหลือไปที่ ศูนย์ดารงธรรม จัง หวัด
นครสวรรค์ และที่ว่าการอาเภอ แต่ไม่มีผู้ติดต่อให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด และได้ติดต่อไปยังธนาคาร
ออมสินเพื่อขอกู้เงินไปใช้หนี้ ซึ่งธนาคารมีเงื่อนไขว่าการกู้เงินต้องมีข้าราชการค้าประกัน แต่นางกรองแก้ว
ไม่สามารถหาข้าราชการมาค้าประกันได้ จึงไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้ เมื่อไม่สามารถหาคน
ค้าประกัน ประกอบกับไม่สามารถเปิดกิจการเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เพื่อจุนเจือตนเองและครอบครัว
ได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความลาบากและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
นางกรองแก้วจึงร้องเรียนทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 (ในคืนก่อนที่จะโทรศัพท์ไปขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ ความเป็นธรรมนั้น นางกรองแก้วถูก
เจ้าหนี้ดักทาร้ายร่างกายและแย่งเอาเงินค่าแรงไป จานวน 200 บาท) และส่งจดหมายมายังศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ
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“ไปร้อ งขอตามหน่วยงานต่างๆ ก็ ป ระสานงานให้กู้ เงินของธนาคารออมสิน โดยหา
ข้าราชการมาค้าประกัน และเห็นซึ่ง ความเดือดร้อน ทางธนาคารจะอนุมั ติให้เ ร็วที่สุด ดิฉันและสามี
พยายามดิ้นรนหาคนค้าประกันมา 4 เดือน จนหมดหนทางแล้วจริงๆ ตอนนี้เดือดร้อนกว่าเดิม จะออกจาก
บ้านก็ ไม่ ได้ จะออกไปรับ จ้างข้างนอกก็ ไม่ ได้. ..จึง ขอร้องมายัง หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องให้ป ระสานงาน
ช่วยเหลือครอบครัวดิฉันด่วนค่ะ”
นางกรองแก้ว (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
เนื่องจากเจ้าหนี้มีพฤติกรรมการทวงหนี้ที่โหดร้ายทารุณ ตามทาร้ายทุบตีลูกหนี้ ทาให้ลูกหนี้
ไม่สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตตามปกติได้ ส่งผลให้ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
มีความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก เช่น ไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทาน ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่า
เช่าบ้าน จนเจ้าของบ้านกาหนดให้ย้ายออก เป็นเหตุให้จะไม่มีที่อยู่ในอนาคต
3.2 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
เมื่อลูกหนี้เข้าไปแจ้งความดาเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจเพิกเฉย ไม่สนใจใน
ความเดื อ ดร้ อ นของลู ก หนี้ ส่ ง ผลให้ ลู ก หนี้ เ ดื อ ดร้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาในการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม
3.3 ปัญหาการไม่เข้าถึงแหล่งทุน
ในการกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนมากมีเงื่อนไขว่าต้องมีผู้ค้าประกันเป็นข้าราชการโดยกาหนด
ระดับ ของข้ าราชการที่ จ ะเป็นผู้ค้ าประกั นได้ ไว้ด้ วย ส่ ง ผลให้ชาวบ้านธรรมดาที่ ไ ม่ ได้รู้ จัก มั ก คุ้นกั บ
ข้าราชการหรือไม่ได้มีญาติเป็นข้าราชการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เงินในระบบได้
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
นางกรองแก้วได้ร้องขอความช่วยเหลือมาทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ทางโทรศัพท์ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากเจ้าหนี้นอกระบบ
เรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดและข่มขู่ว่าจะทาร้ายให้ได้รับอันตราย และแจ้งความ
ประสงค์ให้ทราบ 2 ข้อ ดังนี้ 1) ขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือให้ตนเองและสามีกลับไปทางานได้
ตามปกติ ซึ่งจะทาให้ทั้งสองหาเงินมาชาระคืนเจ้าหนี้ทุกรายได้ 2) ขอให้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้
ได้รับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 คณะทางานของศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและ
ข้อมู ล เจ้า หนี้ นอกระบบเพื่ อ ประกอบการพิจ ารณาช่ว ยเหลือ จนกระทั่ ง วั นที่ 17 มกราคม 2556
ผู้อานวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงมีบันทึกสั่ง
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การให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทาหนังสือประสานงานกับผู้
บัง คับ การตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสืบสวนพฤติก ารณ์เ จ้าหนี้เงินกู้ นอกระบบในพื้นที่ และ
ประสานงานกับผู้อานวยการธนาคารออมสิน ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุ น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรท่าตะโก ซึ่งเป็นสถานีตารวจในท้ องที่ได้จัดเจ้าหน้าที่
ตารวจไปดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนางกรองแก้ว และได้ดาเนินคดีกับผู้กระทา
ผิดจานวน 9 ราย ทาให้นางกรองแก้วสามารถกลับเข้าพื้นที่และทางานได้ตามปกติ และปัจจุบันไม่มีเจ้าหนี้
นอกระบบมาติดตามทวงหนี้นางกรองแก้วอีก (สถานีตารวจภูธรท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์, 2556) ส่วน
ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับนางกรองแก้วจนเป็นที่พอใจ

กรณีศึกษาที่ 3: ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นางกมลชนก (นามสมมติ) มีอาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขตอาเภอศรีสัชนาลัย และอาเภอ
ใกล้เคียงในจังหวัดสุโขทัย โดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะมีการบอกปากต่อปาก หากต้องการที่จะกู้เงินจาก
นางกมลชนกต้องเข้าไปกู้ที่บ้านพักของนางกมลชนกที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพื่อน
บ้านที่เคยกู้มาแล้วเป็นผู้พาไปพบนางกมลชนกถึงบ้านพัก
2. พฤติการณ์แห่งคดี
เมื่อ ลูก หนี้ต้อ งการกู้เ งินนอกระบบจากนางกมลชนก ก็ จะเข้ามาพบนางกมลชนกที่บ้านพัก ที่
ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่ง นางกมลชนกจะปล่อยกู้โดยที่ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้าประกัน แต่
ต้องมีบุคคลค้าประกัน ซึ่งคนที่จะค้าประกันได้นั้นจะต้องเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านเท่านั้น โดยนาง
กมลชนกจะขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเก็บไว้
เมื่อคนที่ต้องการกู้ เข้ามาขอกู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนก นางกมลชนกจะให้ล งนามหรือ
ประทับรอยนิ้วมือเอาไว้ในสัญญาเปล่า โดยไม่มีการระบุข้อความใดๆ ลงในสัญญาเงินกู้ ไม่มีการพูดถึง
ดอกเบี้ยเพราะเป็นการกู้รายวัน และไม่มีการให้สัญญาคู่ฉบับแก่ผู้กู้
หลังจากทาสัญญาการกู้ยืมกันเรียบร้อยแล้วนางกมลชนกจะให้ผ่อนชาระคืนทุกวันเป็นจานวน 24
วัน และจะหักเงินส่วนหนึ่งจากยอดกู้ทั้งหมด โดยยอดที่หัก นั้นจะเป็นค่าเอกสารและค่าชาระหนี้วันแรก
หลังจากนั้นผู้ขอกู้ จะต้องผ่อ นอีก 23 วัน หากวันใดไม่ผ่อนชาระจะถูกปรับเป็นเงินวันละ 500 บาท
ระหว่างที่มีการเก็บเงินผ่อนส่งจากผู้กู้นั้น นางกมลชนกและผู้กู้จะไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการรับเงินแต่
อย่างใด
นางสร้อยฟูา (นามสมมติ) เข้ามาขอกู้กับนางกมลชนกจานวน 600,000 บาท โดยที่นางสร้อยฟูา
ได้ไปพร้อมกันคนอื่นอีก 3 คน คือ บุตรสาว สามี และเพื่อนบ้าน แต่นางสร้อยฟูาไม่สามารถกู้เองได้เพราะ
ต้องมีผู้ค้าประกัน นางสร้อยฟูาจึงให้ผู้อื่นเป็นผู้กู้ส่วนตนในฐานะที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านจึงเป็นผู้ค้าประกั น
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นางกมลชนกแบ่งสัญญาเงินกู้ออกเป็น 3 ฉบับ ให้ทั้งสามคนเป็นผู้กู้รายละ 200,000 บาท และให้นาง
สร้อยฟูาเป็นผู้ค้าประกันทัง้ หมด ซึ่งสัญญาทั้งสามฉบับนั้นไม่มีการลงรายละเอียดการกู้ไว้ในเอกสารสัญญา
แต่อย่างใด ให้เพียงผู้กู้และผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาเปล่าเท่านั้น และไม่มีการส่งมอบสัญญาคู่ฉบับแต่ผู้
กู้ หลังจากกู้แล้วนางสร้อยฟูาได้รับเงินสดมาไม่เต็มจานวน เพราะนางกมลชนกหักเป็นค่าเอกสารจานวน
30,000 บาท และค่าผ่อนชาระวันแรกอีก 30,000 บาท รวม 60,000 บาท หลังจากถูกหักไปส่วนหนึ่งแล้ว
เหลือยอดเงินสดทีน่ างสร้อยฟูาได้เพียง 540,000 บาท และหลังจากนี้นางสร้อยฟูาจะต้องผ่อนชาระคืนอีก
23 วัน วันละ 30,000 บาท
สอดคล้องกับนางฑิฆัมพร (นามสมมติ) ที่เข้าไปขอกู้กับ นางกมลชนกที่บ้านพักจานวน 20,000
บาท โดยมี นางวิรงรอง (นามสมมติ) เพื่อนบ้านเป็นผู้ค้าประกัน เมื่อตกลงเรื่องการกู้ ยืม เงินกั นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นางกมลชนกก็ ให้ นางฑิ ฆัม พรและนางวิรงรองลงนามในเอกสารสัญญาเปล่าที่ ไม่ ได้ล ง
รายละเอียดการกู้เงินใดๆ และไม่มีการมอบสัญญาคู่ฉบับให้กับนางฑิฆัมพร เมื่อทาเอกสารเรียบร้อยแล้ว
นางฑิฆัมพรถูกหักค่าเอกสาร 1,000 บาท และค่าผ่อนชาระวันแรกอีก 1,000 บาท เหลือยอดเงินสดที่นาง
ฑิฆัมพรได้รับเพียง 18,000 บาท และหลังจากนี้นางฑิฆัมพรจะต้องผ่อนชาระคืนอีก 23 วัน วันละ 1,000
บาท
หลังจากที่ผู้กไู้ ด้รับเงินสดจากนางกมลชนกเรียบร้อยแล้ว นางกมลชนกจะเป็นผู้ขับรถตระเวนเก็บ
เงินค่าผ่อนชาระตามบ้านของลูกหนี้รายต่างๆ ทุกวัน หากวันใดนางกมลชนกไม่สามารถเดินทางไปเก็บเงิน
ด้วยตัวเองได้ จะให้บุตรชายเป็นผู้ไปเก็บแทนให้ ซึ่งระหว่างการผ่อนชาระนั้นหากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชาระ
ได้ตรงเวลานางกมลชนกจะคิดค่าปรับวันละ 500 บาท และหากไม่สามารถผ่ อนชาระได้เกินกว่า 8 วัน
นางกมลชนกจะทาการ “ล้มบัญชี” โดยคิดดอกเบี้ยใหม่จากยอดกู้เดิม
ยกตัวอย่าง กรณีนางสร้อยฟูา ผู้กู้เงินจากนางกมลชนกจานวนเงิน 600,000 บาท แต่นางสร้อย
ฟูาส่งได้เพียง 12 วัน รวมเป็นเงิน 360,000 บาท ก็ไม่มีเงินส่ง ทาให้เกิดการขาดส่ง โดยการจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งนั้นนางกมลชนกไม่ได้ให้หลักฐานหรือเอกสารการรับเงินแต่อย่างใด เมื่อขาดส่งเงินต้นและดอกแล้ว
นางกมลชนกจึงยกเลิกการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือล้มบัญชี และให้นางสร้อยฟูาเริ่มต้นการส่งเงินต้น
และดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นจานวน 600,000 บาท เช่นเดิม และส่งต่อไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากสาเหตุของ
การขาดส่งนางกมลชนกได้ล้มบัญชีของนางสร้อยฟูารวมทั้งหมด 9 ครั้ง เป็นเงินรวม 1,890,000 บาท
หรือบางกรณีเมือ่ ผู้กไู้ ม่สามารถหาเงินมาจ่ายรายวันได้ทาให้เกิดการขาดส่ง นางกมลชนกจะเสนอ
ให้มีการกู้ยืมเงินนอกระบบจากนางกมลชนกอีกครั้ง เพื่อชาระยอดที่คงค้างอยู่ แล้วนายอดใหม่ที่กู้ยืมรอบ
ที่สองนั้นไปทบกับยอดเดิมโดยที่ผู้กู้จะไม่ได้เงินสดกลับมา
ยกตัวอย่างกรณีนางอรอนงค์ (นามสมมติ) ไปขอกู้ยืมเงินนอกระบบจากนางกมลชนกที่บ้านพัก
จานวน 6,000 บาท โดยทางกันนิกาให้ลงนามในสัญญาเปล่าไม่มีการลงรายละเอี ยด และมีการหักเงินค่า
เอกสาร 300 บาท ค่าผ่อนชาระวันแรกอีก 300 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท นางฑิมพิกาได้รับเงินสด
5,400 บาท โดยทางกันนิกาให้นางฑิมพิกาผ่อนชาระวันละ 300 บาท อีก 23 วัน แต่ทางฑิมพิกาผ่อน
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ชาระได้เพียงประมาณ 15 วัน ก็ไม่มีเงินผ่อนชาระ นางกมลชนกจึงเสนอให้กู้ยืมเงินอีก 6,000 บาท แต่จะ
หักส่วนที่ยังชาระของเดิมไม่ครบ และเริ่มผ่อนใหม่อีก 24 วัน ในยอดเงิน 6,000 บาท แต่จะใช้สัญญากู้ยืม
เงินฉบับเดิม จากนั้นก็มีการตกลงกันใหม่หลายครั้ง ต่อมานางฑิมพิกาได้ขอกู้ยืมเงินอีกจานวน 7,000 บาท
ไม่มีการทาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นโดยตกลงจ่ายดอกเบี้ยวันละ 700 บาท นางฑิมพิกาผ่อนมาได้ 3 เดือนกว่า
แต่นางกมลชนกบอกว่าถ้าจะชาระเงินส่วนนี้จะต้องหาเงินต้นจานวน 7,000 บาท มาจ่ายให้ตนเต็มจานวน
หลังจากนั้นเมื่อดอกเบีย้ ทบมากเข้า จึงตกลงทาสัญญาใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ โดยทางกันนิกาแจ้งว่าจะยก
ยอดที่คา้ งชาระทั้งหมดมารวมกันไว้เป็นสัญญาฉบับเดียว เป็นเงินจานวน 22,000 บาท โดยรอบนี้มีการ
กาหนดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน ตกลงจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,200 บาท ซึ่งขณะที่ทาสัญญานั้น
ก็เป็นการลงนามในสัญญาเปล่าไม่มีการกรอกข้อมูลลงในเอกสาร เมื่อมีการทักท้วงจากผู้ค้าประกันที่มาค้า
ประกันให้นางฑิมพิกา ก็ได้รับคาตอบว่า “ไม่เป็นไร ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกัน” โดยพูดให้ทั้งผู้กู้และผู้ค้าประกัน
เกิดความไว้วางใจ แต่นางฑิมพิกาก็ชาระได้เพียง 2 งวด ก็ไม่มีเงินชาระต่อ
การชาระหนี้ของลูก หนี้ นางกมลชนกนั้นหากลูก หนี้ไม่ ส ามารถชาระหนี้ได้ นางกมลชนกจะ
ดาเนินการฟูองแพ่งที่ศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยนางกมลชนกจะดาเนินการกรอกข้อมูลลงในสัญญากู้ยืม
เงินที่ผู้กู้ลงนามในสัญญาเปล่าเอาไว้ แต่การกรอกข้อมูลของนางกมลชนกนั้น ผู้กู้ให้ข้อมูลว่าเป็นการกรอก
ตัวเลขยอดเงินกู้ที่เกินกว่าความเป็นจริง และเมื่อผู้กู้ได้รับหมายเรียกศาลและมาพบศาลตามวันและเวลาที่
ศาลกาหนด นางกมลชนกและทนายความจะมาดักรอที่หน้าศาลเพื่อไกล่เกลีย่ หรือเพือ่ ให้ยอมความต่อศาล
โดยให้เหตุผลว่าสู้ไปก็ไม่ชนะ หรือบางกรณีถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยกันเองเรียบร้อยแล้ว จะให้ผู้กู้กลับบ้านไป
เลย ส่วนตนนั้นเข้าไปให้การต่อศาลเพียงผู้เดียว
ยกตัวอย่างกรณีนางกิ่งแก้ว (นามสมมติ)เข้าไปพบนางกมลชนกพร้อมกับนางสมจิตร (นามสมมติ)
ขอกู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนกจานวน 5,000 บาท โดยมีนางสมจิตรเป็นผู้กู้ ส่วนนางกิ่งแก้วเป็นผู้ค้า
ประกัน ทั้งสองคนได้ลงนามในเอกสารเปล่าที่ไม่มีการกรอกรายละเอียดในสั ญญาและไม่ได้รับสัญญาคู่
ฉบับจากนางกมลชนก นางกิ่งแก้ว จะต้องผ่อนชาระให้กับ นางกมลชนกเป็นจานวน 24 วัน วันละ 250
บาท โดยทางกันนิกาเป็นผู้เดินทางมาก็เก็บเงินด้วยตัวเอง หลังจากได้ชาระเงินไปจานวน 20 วันแล้ว นาง
สมจิตรก็ ห นีไป ยัง คงทิ้ ง หนี้ส่วนหนึ่ง ที่ ยัง ไม่ ได้ชาระ ส่ วนเงินส่วนที่ เ หลือ นางกิ่ ง แก้ ว ไม่ ได้ชาระแทน
เนื่องจากไม่ได้ขายของและไม่มีเงิน เมื่อนางกมลชนกมาเก็บเงินแล้วไม่สามารถเก็บได้ นางกมลชนกจึงบอก
กันนางกิ่งแก้วว่าจะต้องฟูองให้ไปเจอกันที่ศาล แต่เมื่อไปขึ้นศาลแล้ว นางกมลชนกแถลงต่อศาลว่ามีการกู้
เงินทั้งสิ้น 50,000 บาท แล้วไม่ชาระคืน ทั้งเงินต้นและเงินดอกรวมเป็นเงิน 57,500 บาท แต่นางกิ่งแก้ว
ยืนยันต่อศาลว่ามีการกู้กันจริง แต่ตัวเลขเพียง 5,000 บาท เมื่อถูกทนายซักถามมากเข้าเกิดความสับสนจึง
ยอมตามที่เจ้าหนี้ร้อง สอดคล้องกับ นางฑิมพิกา ที่มียอดเงินกู้ครั้งสุดท้ายจานวน 22,000 บาท แต่ถูก
ฟูองร้อง 80,000 บาท นางประยงค์ (นามสมมติ) มียอดเงินกู้สุดท้ายจานวนเงิน 24,000 บาท แต่ถูก
ฟูองร้อง 104,000 บาท นายโชคชัย (นามสมมติ) กู้ยืมเงินจานวน 50,000 บาท แต่ถูกฟูองร้อง 556,250
บาท ซึ่งทั้งหมดกล่าวว่านางกมลชนกกรอกข้อมูลลงในสัญญากู้ยืมเงินด้วยตัวเลขที่ไม่เป็นจริง

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่ อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

86

ทั้งนี้มีผู้กู้บางรายให้การว่าตนได้ชาระเงินกู้ครบวันที่กาหนดแล้ว แต่ยังมีการฟูองตนด้วยตัวเลขที่
เกินกว่าความเป็นจริง และพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้ตนนั้นไม่ต้องสู่คดีเพราะถึงสู้ไปอย่างไรก็แพ้
ยกตัวอย่างกรณีนางวิรงรอง ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันให้นางฑิฆัมพร กู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนก
จานวน 20,000 บาท แต่เมื่อนางฑิฆัมพรชาระเงินจนครบกาหนดแล้ว นางฑิฆัมพรได้ขอเอกสารคืน แต่
นางกมลชนกให้คาตอบแต่เพียงว่า “ตนไม่เ คยคืนสัญญาเงินกู้ให้ใคร แต่จ ะเผาสัญญากู้และสัญญาค้า
ประกันทิ้งให้” หลังจากนั้นนางวิรงรองได้รับหนังสือจากสานักงานทนายความของนางกมลชนกว่าตนเป็น
ผู้ค้าประกั นให้นางฑิ ฆัมพร ให้ไปชาระเงินส่วนที่ยังค้างอยู่ห ากไม่ ไปชาระตามที่ กาหนดจะถูกบอกเลิก
สัญญา ตนจึงได้.โทรไปสอบถามที่นางกมลชนก แต่นางกมลชนกกลับกล่าวว่า “ไม่ต้องไกล่เกลี่ยใดๆ ทั้งสิ้น
รอหมายศาลอย่างเดียว” เมื่อไปที่ศาลทนายของนางกมลชนกบอกว่าให้หาทนายมาสู้คดี แต่ นางวิรงรอง
กล่าวว่าตนไม่มีเงิน จึงไม่ขอต่อสู้คดี ทนายความของนางกมลชนกจึงให้นางวิรงรองกลับบ้านโดยที่ไม่มีการ
ลงนามหรือทาสัญญายินยอมแต่อย่างใด จากนั้นนางกมลชนกและทนายก็เข้าไปแถลงต่อศาลเอง หลังจาก
นั้นก็มีการนัดมาศาลอีกครั้งโดยที่ศาลนัดมาทั้ง นางฑิฆัมพรและนางวิรงรอง โดยในครั้งนี้ก็มีการถามจาก
ทนายของนางกมลชนกว่าจะตั้งทนายเพื่อต่อสู้คดีหรือไม่ นางวิรงรองไม่ต่อสู้คดีส่วนนางฑิฆัมพรจะสู้คดี
ต่อไป
จะเห็นได้ว่าการฟูองร้องดาเนินคดีทางแพ่งนั้น ลูกหนี้จะไม่มีเงินมาจ้างทนายเพื่อต่อสู้คดี ทาให้
ต้องแพ้คดีในชั้นศาล และดาเนินการตามที่ศาลสั่งให้ดาเนินการ
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
เมื่อลูกหนี้ถูกฟูองในชั้นศาล ไม่สามารถหาทนายมาสู้คดีได้ เนื่องจากไม่มีเงิน ทาให้ต้องแพ้คดี
ในชั้นศาล ถือเป็นปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่ง
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ขณะนี้ลูกหนี้ต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงินนอกระบบ โดยปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจาก
นางกมลชนก กรอกข้อมูลในสัญญากู้เงินเกินกว่าความเป็นจริง หลังจากลูกหนี้ร้องขอความช่วยเหลือไปที่
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ฯ ได้ดาเนินการไกล่
เกลี่ยทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยทาการนัดไกล่เกลี่ยที่ห้องประชุมเทศบาลตาบล
ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้ลูกหนี้ชาระหนี้ให้หมดตามจานวนที่กู้ยืมมาจริง โดยการผ่อนชาระ
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนางกมลชนก และทาหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หากลูกหนี้ชาระ
เงินครบถ้วนแล้วถือว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่มีหนี้ผูกพันต่อกันอีก แต่หากลูกหนี้ยังคงผิดสัญญาการผ่อน
ชาระก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลดาเนินคดีตามสัญญา

กรณีศึกษาที่ 4: ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี
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1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ชุม ชนซอยสวนเงินเป็นชุม ชนเก่าแก่ ขนาดเล็ก บนที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี
ครอบครัวประมาณ 235 ครอบครัว และมีประชากรประมาณ 905 คน มีรายได้ต่อเดือนประมาณคนละ
3,000-8,000 บาท ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนแออัด เด็กก่อนวัยเรียนจะอยู่กับผู้สูงอายุส่วนพ่อแม่จะ
ออกไปทางาน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขายพวงมาลัย บางส่วนขายอาหารและเครื่องดื่มหรือ
ตั้งแผงหาบเร่ขายของทั่วไป ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขับรถแท็กซี่ และรับจ้างรายวัน สภาพเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชนมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก มีคนตกงาน และค้าขายไม่ได้
กาไรทาให้ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมาใช้จ่ายจนเป็นปัญหาที่รุนแรง
“ปัญหาหนี้นอกระบบในซอยสวนเงินรุนแรงมาก สามารถพูดได้ว่าเกือบทั้งซอยทุกบ้าน
เป็นหนี้นอกระบบกันทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุของการกูห้ นี้นอกระบบมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้กู้ซึ่ง
ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน การหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาการขาดทุนจากการค้าขาย ปัญหาการ
ว่างงานของสมาชิกในครอบครัว และปัญหาสภาพแวดล้อมที่กระทบต่ออาชีพ เป็นต้น”
ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556
ชาวชุมชนซอยสวนเงินที่ประกอบอาชีพขายพวงมาลัยจะเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเกิ ดจากปัญหา
สภาพแวดล้อมที่กระทบต่ออาชีพ การหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย และปัญหาการขาดทุนจากการค้าขาย
กล่าวคืออาชีพขายพวงมาลัยต้องใช้วัตถุดิบเป็นมะลิจานวนมาก ในช่วงหน้าร้อนดอกมะลิจะมีราคาถูก
เนือ่ งจากมีผลผลิตออกมาจานวนมาก ทาให้คนที่ขายพวงมาลัยสามารถทากาไรได้ประมาณร้อยละ 200300 ของเงินลงทุน แต่ในฤดูหนาวดอกมะลิขาดตลาดและมีราคาแพง ทาให้คนที่ขายพวงมาลัยขาดทุนจน
ต้องหยุดกิจการทาให้ไม่มีรายได้ และหากช่วงใดเกิดปัญหาเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติน้าท่วมอย่างเช่นต้ นปี
2555 ที่ผ่านมา จะทาให้คนในชุมชนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงทาให้ต้อง
เข้าสู่การกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนนอกระบบ การที่พ่อค้าแม่ค้าพวงมาลัยจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบเป็นไป
ได้ยาก เนื่องด้วยอาชีพขายพวงมาลัยเป็นอาชีพหาเช้ากินค่าไม่มีหลักประกันที่แหล่งทุนในระบบโดยเฉพาะ
ธนาคารต้องใช้ประกอบการอนุมัติสินเชื่อ นอกจากนั้นระบบอนุมัติของแหล่งเงินกู้ในระบบมีความยุ่งยาก
ต้องใช้เอกสารหรือผู้ค้าประกันประกอบการกู้ยืมเงิน และต้องใช้เวลานานในการพิจารณาเพื่ออนุมัติเงินกู้
(ประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน) ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินของลูกหนี้
ทาให้คนในชุมชนเลือกใช้บริการเงินกู้ด่วนนอกระบบที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องรอการอนุมัติ เพียงแต่ลงชื่อ
ในสัญญาเงินกู้ก็สามารถรับเงินได้ทันที
การกู้เงินนอกระบบของคนในชุมชนซอยสวนเงินนั้นนอกจากจะเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ
การค้าแล้ว ยังมี วัตถุประสงค์เพื่ อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน และเพื่อกรณี
ฉุกเฉินในเรื่องของความเจ็บปุวย เป็นต้น ปัญหาหนี้นอกระบบของชุมชนซอยสวนเงินมีมายาวนาและเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่การจ่ายหนี้นอกระบบเป็นลักษณะของการจ่ายดอกครั้งเดียวพร้อม
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กับ เงินต้นเมื่อ ครบก าหนด ซึ่ง ดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราที่ ไม่ มากนัก ต่อมามี การพัฒ นาความรุนแรงของ
รูปแบบหนี้นอกระบบจนถึงปัจจุบันที่มีก ารเก็ บดอกเบี้ยเป็นรายวันในอัตราที่สูงมาก มีก ารเอารัดเอา
เปรียบลูกหนี้โดยการจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับจานวนเงินกู้ที่ทาสัญญา และมีการใช้อานาจบังคา มีการด่าทอให้
เป็นที่อับ อายจนถึงการท าร้ายร่างกายลูก หนี้ คนในชุมชนซอยสวนเงินผูก พันกั บหนี้นอกระบบมาเป็น
เวลานานจนหลายคนไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้นอกระบบได้
“ลูกหนี้บางคนเป็นหนี้นอกระบบมาตั้งแต่อายุ 21 ปัจจุบันอายุ 65 แล้วยังไม่เคยหลุด
จากหนี้นอกระบบได้เลย เนื่องจากลูก หนี้เป็นหนี้หลายราย ลูกหนี้มัก จะมีพฤติก รรมการกู้ ยืมเงินจาก
เจ้าหนี้รายหนึ่งมาเพื่อส่งดอกให้กับเจ้าหนี้อีกรายหนึ่ง หมุนเงินส่งดอกเบี้ยวนเวียนอยู่เช่นนี้เหมือน “งูกิน
หาง” ทาให้ไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้นอกระบบได้”
ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556
2. พฤติการณ์แห่งคดี
การกู้ยืมเงินนอกระบบของคนในชุมชนซอยสวนเงินนั้นจะมีเจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่ประมาณ
4-5 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหนี้นอกระบบทีเ่ ป็นคนในชุมชน 2) เจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นคน
ภายนอก และ 3) เจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นแขกปล่อยเงินกู้ โดยอัตราเงินกู้นอกระบบอยู่ที่ประมาณร้อยละ
60 ต่อเดือน สาหรับรูปแบบการให้กู้นั้น เจ้าหนี้ 2 กลุ่มแรกจะให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดยเขียนจานวน
เงิ น กู้ ใ นสั ญ ญาสูง กว่ า เงิ น ที่ ลู ก หนี้ ไ ด้ รับ จริ ง โดยเจ้ าหนี้ เ ป็ นผู้ ก รอกจ านวนเงิ น ลูก หนี้ เ พีย งกรอก
รายละเอียดของตนเองและลงลายมือ ชื่อ ซึ่ง สัญ ญาเหล่านี้จ ะถูก ใช้ฟูองบังคับคดีเมื่ อลูกหนี้ขาดชาระ
ดอกเบี้ยและเงินต้น
การจ่ายเงินกู้นั้นผู้กู้จะไม่ได้รับเงินตามจานวนจริงที่กรอกในสัญญาเงินกู้ เมื่อผู้กู้ต้องการกู้เงิน
จานวน 10,000 บาท จะได้รับเงินจริงประมาณ 9,100 บาท ที่เหลือจะต้องถูกหักเป็นค่า “สมุดดินสอ”
และ ค่าสัญญาเงินกู้ประมาณ 500 บาท หักดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้า 1 วัน 200 บาท และ เป็น “ค่าขนม”
ของผู้ที่ ดาเนินเรื่อ งให้กู้อี กประมาณ 200 บาท หลังจากนั้นเจ้าหนี้เ งินกู้ จะส่งคนมาเก็ บดอกเบี้ ยเป็น
รายวันในกรณีนี้จะตกอยู่ที่วันละ 200 บาท โดยลูก หนี้จ ะต้องจ่ายไปจนกว่าจะชาระเงินต้นครบตาม
จานวน หากลูกหนี้ขาดชาระเงินดอกเบี้ยจะทบไปเรื่อยๆ จนกว่าลูกหนี้จะหาเงินมาชาระทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ครบ บางรายขาดชาระจนดอกเบี้ยทบต้นหรือมากกว่าเงินต้นโดยไม่สามารถชาระคืนเจ้าหนี้ได้
และหากลูกหนี้ค้างชาระเป็นเวลานานเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะใช้วิธีการทวงหนี้โหดตั้งแต่การต่อว่าอย่าง
รุนแรง การสร้างความอับอาย การทาร้ายร่างกาย จนถึงการฟูองศาลบังคับคดีลูกหนี้
“ลูกหนี้ไม่ส ามารถทาอะไรได้เ มื่อได้รับหมายศาล เพราะไม่มี เงิน ไม่รู้หนัง สือ ไม่รู้จ ะ
พึ่งพาใคร นอกจากนั้นยังกลัวอิทธิพลของเจ้าหนี้ เมื่อหมายศาลมาต้องรีบไปหาเงินจากเจ้าหนี้ อีกรายหรือ
แหล่งทุนรายใหม่อีกทอดหนึ่งมาจ่ายหนีด้ ้วยความกลัว สัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดทาให้พวกเขาไม่ได้
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คานึงถึงผลแห่งหนี้ที่จะตามมาอีก พวกเขาขอแค่ให้สามารถใช้หนี้และรอดพ้นจากการทวงหนี้ของเจ้าหนี้
ให้ได้ไปวันๆ”
ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556
นอกจากวิธีดังกล่าวแล้วหากลูก หนี้เงินกู้ที่ไม่ยอมจ่ายหนี้ในรายที่รุนแรงที่สุดเจ้าหนี้เงินกู้นอก
ระบบจะใช้วิธีนารถตู้มาอุ้มลุกหนี้ไปทาร้ายร่างกาย โดยขู่ว่าหากในวันต่อไปไม่นาเงินมาจ่ายซึ่งลูกหนี้ต้อง
จ่ายเงินเป็น 2 เท่าของดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ และหากไม่มีเงินจ่ายอีกจะถูกทาร้ายมากกว่านี้ ลูกหนี้เกิดความ
กลัวต้องไปกู้หนี้นอกระบบจากเจ้าหนี้นอกระบบรายใหม่เพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยและไม่ให้ตนถูกทาร้ายอีกใน
วันพรุ่งนี้
กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นแขกปล่อยเงินกู้ประจาซอยนั้น จะนั่งอยู่หน้าซอยเพื่อรอเก็บ
ดอกเบี้ยและปล่อยเงินกู้แก่คนที่เดือดร้อนในชุมชน แต่แตกต่างจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 2 กลุ่มแรก
ตรงที่ไม่มีการทาสัญญาเงินกู้และไม่มีการทวงเงินกู้ที่รุนแรงในทวงหนี้
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
ปัญหาหนี้นอกระบบในซอยสวนเงินนั้นกระทบโดยตรงต่อลูกหนี้เนื่องจากต้องแบกรับภาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้และสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยลูกหนี้ยอมแบกรับภาระจากดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อเดือน และ
ยอมลงชื่อในสัญญาเงินกู้ที่เขียนจานวนเงินกูส้ ูงกว่าเงินทีก่ ู้จริง ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเพิ่มพูนขึ้นทุกวันใน
จานวนมากทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้คืนเจ้าหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถใช้หนี้เจ้าหนี้นอกระบบราย
แรกได้ ลูกหนี้ก็จะไปกู้เจ้าหนี้นอกระบบรายที่ 2 และ 3 เพื่อนาไปใช้เจ้าหนี้รายที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ยากที่จะแก้ไขได้ จากภาระหนี้นอกระบบดังกล่าวส่งผลให้ลูกหนี้ตกอยู่ในอานาจของ
เจ้าหนี้ ลูกหนี้จะยินยอมเจ้าหนี้ทุกประการเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ดาเนินคดีและทาร้ายร่างกายตน นอกจากนั้น
ลูกหนี้ยังยอมปกปิดข้อมูลของเจ้าหนี้และการเป็นหนี้ของตนเองเมื่อมีผู้พยายามให้การช่วยเหลือ ปัญหา
ของลูกหนี้นอกระบบมีความรุนแรงมากทาให้ ลูกหนี้เกิดความเครียดและกังวลส่งผลต่อการทางานและ
อาชีพ บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าวจนสามารกระทาความรุนแรงกับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านหรือหัน
ไปสู่อาชีพผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ
“ลูกหนี้ในชุมชนซอยสวนเงินมีชีวิตอยู่ไปวันๆ ประคองชีวิตให้วันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งวัน ให้
รอดพ้นจากเจ้าหนี้นอกระบบ และเมื่อวันใหม่มาถึงจึงเริ่มต้นหาเงินเพื่อนามาส่งดอกเบี้ยนอกระบบมหา
โหดอีกครั้ง เป็นเช่นนี้วนเวียนอยู่ทั้งชีวิตของพวกเขา”
ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556
3.2 ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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กรณีปัญหาหนี้นอกระบบในซอยสวนเงินเจ้าหนี้ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการหาประโยชน์
จากลูกหนี้โดยเขียนจานวนเงินกู้สูงกว่าเงินที่กู้จริง ลูกหนี้จะได้รับเงินจากการกู้ไม่เต็มจานวน และเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้เจ้าหนี้จะฟูองศาลเพื่อบังคับคดี เมื่อลูกหนี้ได้รับหมายศาลลูกหนี้กลับยินยอมที่จะหา
เงินมาใช้คืนเจ้าหนี้มากกว่าการสู้คดีในชั้นศาล แม้ว่าจะรู้ว่าสัญญาที่เจ้าหนี้ใช้ในการฟูองดาเนินคดี กับตน
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ เป็นธรรม แต่ลูกหนี้กลับ ยอมทาตามที่เ จ้าหนี้นอกระบบต้องการ โดยลูกหนี้คิดว่า
เจ้าหนี้เป็นผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีอานาจและอิทธิพล กฎหมายไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ดังนั้นการต่อสู่คดีใน
ชั้นศาลจึงไม่มีประโยชน์ นอกจากนั้นพวกเขายังไม่มีเงินจ้างทนายเก่งๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายในศาล และไม่มี
ความรู้ แม้ว่าหลายหน่วยงานพยามเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ แต่ลูกหนี้จะปิดบังข้อมูลเจ้าหนี้และ
ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ทาให้หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้นอกระบบน้อยมาก
3.3 ปัญหาต่อสังคม
จากปัญหาเงินกู้นอกระบบได้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนซอยสวนเงินในวงกว้าง ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ห่างเหินกันมากขึ้น เดิมที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เมื่อมีเวลาว่างจากกิจการงานก็จะออกจากบ้านมาพูดคุยกันในชุมชน แต่เมื่อคนในชุมชนเริ่มเป็นหนี้นอก
ระบบกันมากขึ้นแทบทุกหลังคาเรือนทาให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
“เดี๋ยวนีค้ นในชมชุมชนเป็นหนี้กันแทบทุกบ้าน หลังเลิกงานก็ไม่ค่อยมาคุยกันเหมือนแต่
ก่อน พอกลับมาจากงานก็เข้าบ้าน ประมาณหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งคนในชุมชนจะปิดบ้านกันเงียบเหมือน
ซอยล้าง...เขาหนี้เจ้าหนี้นอกระบบกัน”
ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556
นอกจากนั้นปัญหาหนี้นอกระบบยังส่งผลให้เด็กและผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากทุก
คนต้องดิ้นรนประกอบอาชีพทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยรายวัน เด็กต้องอยู่กับผู้สูงอายุในขณะที่
พ่อแม่ต้องออกไปทางานเพื่อหาเงินมาส่งดอกเบี้ยเงินกู้และเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ในขณะที่ บางราย
จัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบด้วยกาสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นโดยหันเข้าไปหาอาชีพผิดกฎหมายเพื่อนาเงินที่
ได้มาจ่ายหนี้นอกระบบ นาไปสู่การสร้างปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ปัญหาหนี้นอกระบบของซอยสวนเงินนั้นได้มีความพยายามจากกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนโดยการ
หาอาชีพเสริมมาให้คนในชุมชนทาในช่วงที่พวงมาลัยขายไม่ได้ราคาและมีต้นทุนสูง แต่ไม่ได้รับความสนใจ
จากคนในชุนมากนักเนื่องจากอาชีพเสริมนั้นทากาไรช้าและได้กาไรไม่มากนัก ทาให้คนในชุมชนไม่ต้องการ
ลงทุน ต่อมาธนาคารออมสินได้เข้ามาให้การช่วยเหลือเพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น เพื่อให้คน
ในชุมชนสามารถหลุดออกจากวงจรของการเป็นหนี้นอกระบบได้ ธนาคารออมสินเข้าไปให้การสนับสนุน
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ด้านการเงินโดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เ พิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม และให้การสนับ สนุนเงินทุนกู้ ยืมแก่กลุ่มออม
ทรัพย์ไปปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูก เพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น
แต่ผลจากความพยายามในการแก้ไขปัญหายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากคนในชุมชนยังขาด
ความรู้และวินัยในการใช้เงินอยู่มาก
“การเพิ่มกลุ่มออมทรัพย์หลายกลุ่ม ทาให้ครอบครัวหนึ่งสามารถกู้เงินจากกลุ่มได้ทั้ง 3
กลุ่ม พ่อกู้จากกองทุนที่ 1 แม่กู้จากกองทุนที่ 2 และลูกกู้จากกองทุนที่ 3 สมาชิกทุกคนในครอบครัวจึง
เป็นหนี้กันทุกคน ซึ่งเมื่อรวมหนี้ นอกระบบที่มี มาก่อนหน้านี้แล้ว ทาให้กองทุนกลายเป็นปัญ หาที่คนใน
ชุมชนต้องรับภาระ ซึ่งบางครอบครัวแม้จะกู้เงินจากกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ไปใช้หนี้เจ้าหนี้นอกระบบได้
แต่เมื่อถึงกาหนดการชาระเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์ เมื่อไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็ต้องกลับไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอก
ระบบอีกครั้ง จึงทาให้คนในชุมชนไม่สามารถหลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบได้ การแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบนั้นผู้ที่จะแก้ไขต้อ งเข้าใจปัญหาหนี้นอกระบบอย่างถ่องแท้ ต้องได้รับข้อมูลจากลูกหนี้ที่ประสบ
ปัญหาว่าปัญหาของพวกเขาคืออะไร พวกเขาต้องการอะไร และพวกเขามีศักยภาพเพียงใด เพื่อนาข้อมูล
เหล่านี้ไปสร้างเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป”
ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556

กรณีศึกษาที่ 5: สาวโรงงานยอมหลับนอนกับเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อขัดดอก
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ปัญ หาหนี้นอกระบบเป็นปัญ หาใหญ่ในโรงงานหลายแห่ง โดยมี รูป แบบที่ แตกต่างกั นออกไป
สาหรับโรงงานแห่งหนึ่งก่อนถึงจังหวัดลพบุรี มีสาวโรงงานจานวนมากทั้งผู้ทเี่ ป็นสาวโสด แม่หม้าย และแม่
หม้ ายที่มี ลูก ต้องดูแล สาวโรงงานเหล่านี้มีร ายได้จ ากการท างานในโรงงานประมาณเดือนละ 8,000 10,000 บาท ส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัวและปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะสาวโรงงานที่มีลูกในวัยเรียน
ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมต้องรับภาระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายของลูก สาหรับสาวโรงงานที่เป็นกาลังหลัก
ของครอบครัวต้องมีภาระในการดูแลคนในครอบครัวหรือในบางครั้งมีเหตุฉุกเฉินต้องรับภาระในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่หรือคนในบ้าน และมีค่าใช้จ่ายในภาวะที่ไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นมาอีก ในขณะที่
รายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกด้านแต่รายได้ของสาวโรงงานมีจานวนเท่าเดิมทาให้รายได้ไม่พอใช้ต้องหาทางกู้เงินมา
เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว สาวโรงงานเหล่านี้จะประสบกับปัญหาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบซึ่ง
เป็นเรื่องยุ่ง ยากมากส าหรับพวกเธอ เนื่องจากสาวโรงงานเหล่านี้มี ยอดเงินเดือนไม่ ถึงตามที่ ธนาคาร
กาหนดและไม่มีห ลักประกั นตามระเบียบการกู้เงินของทางธนาคาร นอกจากนั้นการกู้เงินผ่านสถาบัน
การเงินในระบบยังเป็นเรื่องยุงยากและต้องใช้เวลานานในการอนุมัติสินเชื่อ บางครั้งพวกเธอจะถูกปฏิเสธ
การให้สินเชื่อ จากธนาคาร สาวโรงงานจึง หันไปใช้บริก ารทางการเงินจากเจ้าหนี้นอกระบ บมากกว่า
ธนาคาร เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนในการดาเนินการไม่มากและสามารถรับเงินกู้กลับบ้าน
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ได้ทันที เงินกู้นอกระบบสามารถตอบสนองและทันต่อความต้องการในการใช้เงินของสาวโรงงานมากกว่า
เงินกู้ในระบบ
สาวโรงงานแห่งนี้จะมีเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาปล่อยเงินกู้ในโรงงานประมาณ 3-4 ราย เป็นผู้มี
ฐานะและมีอิทธิพล ลูกหนี้และคนทั่วไปมักเรียกว่า “เฮีย” เฮียจะส่งนายหน้าที่เป็นพนักงานโรงงานเข้ามา
ชักชวนสาวโรงงานที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน ปัญหาเรื่องการเงิน รวมถึงคนที่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
ความต้องการเร่งด่วนในการใช้เงิน โดยนายหน้าจะเข้าไปตีสนิทกับสาวโรงงานที่มีปัญหาและพูดจาชักชวน
ให้กู้เงินจากเฮีย
“นายหน้าจะเข้ามาติดต่อสาวโรงงานที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วแนะนาว่า ถ้ามีปัญหาเรื่อง
เงินให้ไปกู้เงินกับเฮีย เขาสามารถช่วยเหลือเราได้ ถึงเวลาก็ค่อยทยอยผ่อนส่ง เมื่อก่อนพี่ก็มีปัญหาแบบนี้
ใช้บริการเฮียเดี๋ยวนี้ก็จบแล้ว”
นายเฉลิมชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556
นายหน้าเหล่านี้จะได้ค่าคอมมิชชั่นหากชักชวนสาวโรงงานเข้ามาเป็นลูกหนี้เงินกู้สาเร็จ สาหรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นถ้าสาวโรงงานที่เป็นหญิงสาวโสดหน้าตาดีจะได้รับการให้เงินกู้ในจานวนที่สูงกว่า
ปกติ และได้รับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน หากคนใดโสดแต่ไม่สวยจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8 ต่อเดือน ส่วนลูกหนี้ที่เป็นแม่หม้ายหย่าล้างกับสามีจะคิดดอกเบี้ยสูงร้อยละ 10 ต่อเดือน ซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่าการให้กู้และคิดดอกเบี้ยในหมู่สาวโรงงานในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพและรูปลักษณ์
ภายนอก เนื่องจากเฮียหรือ เจ้าหนี้ต้องการผูก พันกับสาวโรงงานที่หน้าตาดี โดยพยายามให้ลูกหนี้จ่าย
ดอกเบี้ยและชาระเงินต้นหมดช้าหรือไม่ให้ลูกหนี้สามารถใช้คืนเงินกู้ได้ เพื่อหวังที่จะให้ลูกหนี้เหล่านี้หลับ
นอนกับตนแทนการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
“สาวโรงงานต้องยอมหลับนอนกับเจ้าหนี้เพื่อขัดดอก ปัญหานี้มีผลกระทบต่อศีลธรรม
อันดีโดยรวมของสังคม กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถือเป็นความผิดทางอาญา ต้องมีการ
ดาเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบโดยใช้วิธีทางอาญามาลงโทษด้วย”
นายเฉลิมชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556
2. พฤติการณ์แห่งคดี
การกู้เงินของสาวโรงงานจากเฮียนั้น ทุกคนจะต้องทาสัญญาเงินกู้ โดยลงลายมือชื่อในสัญญาเปล่า
2 ชุด และต้องนาสมุดเงินฝากทีม่ ียอดเงินเดือนเข้าแต่ละเดือน พร้อมบัตรเอทีเอ็มกับรหัสกดเงินให้เฮียเก็บ
ไว้เพื่อกดเงินเป็นค่าดอกเบี้ยจากบัญชีของลูกหนี้ในแต่ละเดือนตามจานวนที่ได้ทาสัญญาเงินกู้ไว้ เจ้าหนี้
บางรายมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนัน ใช้ความรุนแรงขูดรีดและข่มขู่ทาร้ายลูกหนี้ รวมถึงเอาเปรียบลูกหนี้
จากสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรม

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่ อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

93

“ถ้าเจ้าหนี้เก็บดอกเบี้ยในอัตราปกติ เป็นธรรมและตรงไปตรงมา ผมเชื่อว่าลูกหนี้เก้าสิบ
เปอร์เซ็นต์สามารถรักษาสัญญาและจ่ายหนี้ได้ แต่หนี้นอกระบบนั้นเจ้าหนี้มุ่งแต่จะเอาเปรียบลูกหนี้ คิด
ดอกเบี้ยและเงินต้นเกินจานวนเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง”
นายเฉลิมชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556
สาหรับ สาวโรงงานที่ มีร ายจ่ายจ านวนมากแม้จ ะนาเงินเดือนเข้าบัญชีเพื่อจ่ายหนี้นอกระบบ
แล้วแต่ก็ยังไม่พอหมุนส่งดอกของเจ้าหนี้แต่ละรายได้จึงทาให้ค้างชาระดอกเบี้ยบ่อยครั้ง เมื่อลูกหนี้ค้าง
ชาระดอกเบี้ยประมาณสอง-สามเดือน เฮียจะโทรหาสาวโรงงานผู้เป็นลูกหนี้เพื่อทวงถามและข่มขู่ลูกหนี้
“หนูไม่ส่งดอกเฮียนานแล้ว เฮียจาเป็นต้องฟ้อง ถ้าฟ้องยอดฟ้องห้าแสนบาทนะ เพราะ
หนูขาดส่งมาหลายเดือนดอกจึงทบต้น ถ้าเฮียฟ้องหนูต้องออกจากงานนะหนูจะทาอย่างไร มาคุยกันหน่อย
ไหม”
นายเฉลิมชัย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556
เฮียจะอ้างว่าจะฟู องสาวโรงงานยอดรวมดอกและต้ นประมาณห้าแสนแต่ในความเป็นจริงสาว
โรงงานกู้เงินเฮียไปเพียงหนึ่งแสนบาท แม้สาวโรงงานจะโต้แย้งว่าตนกู้เงินไปเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้น
เฮียจะอ้างว่ามีหลักฐานที่ลูกหนี้ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้แล้ว เนื่องจากตอนที่ลงลายมือ
ชื่อนั้นลูก หนี้ล งลายมื อชื่อ ไว้ในสัญ ญาเปล่า 2 ฉบับ โดยอ้าวว่ากลัวลูกหนี้กรอกข้อมู ลผิดหรือเป็นการ
สารองไว้ หลังจากนั้นเจ้าหนี้นอกระบบจะนาสัญญาไปกรอกข้อมูลทุกตัวอักษรและกรอกจานวนเงินตาม
ต้องการ แม้ลูกหนี้จะพยายามผ่อนหนี้งวดแรกจนหมดทั้งต้นและดอก พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเฮียจะนา
สัญญาเปล่าใบที่ 2 ที่เคยลงลายชื่อไว้พร้อมกับฉบับแรกไปกรอกข้อมูล จานวนเงิน และเขียนวันที่ย้อนหลัง
1 ปี เพื่อให้เห็นว่ากู้มานานแล้ว ก่อนนาไปยื่นฟูองบังคับคดีอีกครั้ง โดยเฮียจะขู่ว่าถ้าไม่จ่ายหนี้เรื่องนี้จะไม่
จบเฮียจะดาเนินการให้ถึงที่สุดซึ่งลูกหนี้จะต้องออกจากงาน สาวโรงงานบางคนที่เดือดร้อนจะกลัวมาก
หากตนต้องตกงานเนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ตนต้องรับผิกชอบถ้าต้องตกงานคนในครอบครัว
ของพวกเธอจะได้รับความเดือกร้อนไปด้วย สาวโรงงานจึงไปตกลงกับเฮียซึ่งเฮียจะเสนอให้สาวโรงงานไป
เที่ยวหรือหลับนอนกับตนแทนการจ่ายดอกเบี้ยที่ค้างไว้ สาหรับเงินต้นและดอกเบี้ยงวดใหม่ยังคงอยู่เท่า
เดิม สาวโรงงานต้องยอมจาใจ บางรายรับได้ก็ต้องยอมเฮียอยู่เรื่อยๆ แต่บางรายรับไม่ได้ต้องยอมลาออก
จากงาน ยอมตกงาน และยอมอยู่ในสภาพที่ลาบาก จากข้อมูลของผู้จัดการฝุายบุคคลของโรงงานแห่งนี้
พบว่ามีสาวโรงงานลาออกอยู่ เป็นประจ า จากการสอบถามสาวโรงงานที่เข้ามายื่นหนังสือลาออกของ
ผู้จัดการฝุายบุคคลพบว่าสาเหตุที่ ต้องลาออกเพราะไม่ต้องการไปหลับนอนกับเฮียเพื่อขัดดอกหนี้นอก
ระบบ
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
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3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
สาวโรงงานได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทาของเจ้าหนี้ซึ่งมีการเอาเปรียบและกระทา
ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ การจากัดและลิดรอนสิทธิเหนือทรัพย์สินส่วนบุคคล และการใช้อานาจ
เหนือบุคคลจากการเป็นเจ้าหนี้บังคาให้ลูกหนี้ต้องทาในสิง่ ที่ตนไม่ต้องการเช่น การไปหลับนอนกับเฮียเพื่อ
ขัดดอกซึ่งถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3.2 ปัญหาต่อครอบครัว
เนื่องมาจากการที่สาวโรงงานจะต้องตกงานจากการฟูองร้องดาเนินคดีของเจ้าหนี้ และความ
กลัวที่จะต้องไปหลับนอนกับเจ้าหนี้เพื่อขัดดอก ทาให้สาวโรงงานตัดสินใจลาออกจากงาน ทาให้ครอบครัว
ซึ่งเดิมมีรายได้หลักจากสาวโรงงานเมือ่ แหล่งรายได้หลักไม่มีแล้ว ย่อมส่งผลให้คนในครอบครัวของพวกเธอ
ได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย
3.3 ปัญหาต่อโรงงาน
สาหรับผลกระทบต่อโรงงานและองค์กรที่สาวโรงงานทางานอยู่นั้น การที่สาวโรงงานต้อง
ประสบกับปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหาครอบครัว ส่งผลให้พวกเธอเกิดความเครียดและเป็นกังวลทาให้
การปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ ผลงานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐาน และการที่โรงงานมีอัตราการลาออกที่สูงยัง
ส่งผลต่องานของฝุายบุคคลที่ต้องเสียเวลาและงบประมาณจานวนมากเพื่อดาเนินการรับสมัครพนักงาน
ใหม่ ต้องลงทุนกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของโรงงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นต้นทุ นที่เสียไปของ
บริษัท
3.4 ปัญหาด้านกฎหมาย
จากกรณีดังกล่าวเจ้าหนี้ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้โดยหลอกให้
ลูกหนี้ลงชื่อในสัญญาเปล่าถึง 2 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟูองบังคับคดีกับลูกหนี้ แม้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับเจตนาของสัญญาจะไม่ถูกต้อง แต่ในแง่ของการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายนั้นสัญญานี้กลับเป็น
สิ่งสมบูรณ์ที่จะใช้เป็นหลักฐานเชิงลายลักษณ์อักษรทางกฎหมายได้ นอกจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้วการ
ที่เจ้าหนี้บังคับสาวโรงงานให้หรับนอนกับตนโดยอาศัยข้ออ้างทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผลจากสัญญาเงินกู้
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยและสิทธิในการฟูองดาเนินคดีลูกหนี้มาเป็นเงื่อนไขบังคับให้ลูกหนี้ยอมหรับนอน
กับตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในทางกฎหมายต้องมีการดาเนินคดีหรือมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแห่ง
สัญญาให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหนี้นอกระบบ
3.4 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
เนื่องจากเจ้าหนี้เ ป็นผู้ที่ มีอิทธิพลและมีฐานะทางการเงินดี เป็นที่นับหน้าถือตาของคนใน
สังคม แม้จะกระทาการอันเป็นสิ่งผิดกกหมาย เอารัดอาเปรียบลูกหนี้ แต่ข้อมูลและหลักฐานชองเจ้าหนี้
กลับมีอานาจเหนือคาให้การและข้อมูลจากลูกหนี้ ทั้งนี้เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้คดี ลูกหนี้
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ไม่มีเงิน ไม่มีทนายเก่งๆ เท่าเจ้าหนี้ ทาให้ลูกหนี้แพ้คดีต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่ศาลและถูกศาลบังคับคดีให้
ชดใช้หนี้ที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแก่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ลูกหนี้ส่วนใหญ่จึงเลือกที่
จะไม่พึ่งกระบวนการยุติธรรม แต่กลับหันไปหาเจ้าหนี้รายใหม่หรือยินยอมทาตามความต้องการของเจ้าหนี้
เพื่อไม่ให้ปัญหาของตนไปเป็นคดีความในชั้นศาล
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ทางผู้จัดการฝุายบุคคลของโรงงานแห่งนี้ได้ขอความช่วยเหลือจากนายเฉลิมชัย เพื่อดาเนินคดีกับ
เจ้าหนี้ จึงมีการนัดหมาย “เฮีย” มาที่โรงงานเพื่อเจรจา โดยได้นาบัญชีรายชื่อของลูกหนี้กว่าร้อยรายมา
ขอให้เฮียช่วยจัดรายการลดหนี้ให้ลูกหนี้ ซึ่งทางโรงงานจะช่วยติดต่อทางธนาคารเพื่อโอนหนี้และผู้จัดการ
ฝุายบุคคลของโรงงานจะเป็นผู้ค้าประกันลูกหนี้ของเฮียทุกคนในโรงงาน ผลจากการการเจรจาเจ้าหนี้ไม่
ยอมลดหย่อนหรือโอนหนี้ให้กับลูกหนี้เพราะคิดว่าตนมีทนายที่เก่งสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ในชั้นศาล
ได้เนื่องจากที่ผ่านมาการดาเนินคดีกับลูกหนี้เจ้าหนี้รายนี้ไม่เคยแพ้คดีความเลย
ต่อมาสาวโรงงานที่เคยไปหลับนอนกับเฮียเพื่ อขัดดอกได้มีการแจ้งดาเนินคดีกับเจ้าหนี้รายนี้จน
กลายเป็นข่าวใหญ่นักข่าวสาวคนหนึ่งสนใจทาข่าวนี้จึงมีการประสานงานกับทางตารวจและอัยการเพื่อ
ปลอมตัวเป็นสาวโรงงานเข้าไปสืบคดี เธอทาที่เป็นสาวโรงงานที่เข้าใหม่มีความเดือดร้อนและปัญหาเรื่อง
เงิน เธอติดต่อนายหน้าเงินกู้ในโรงงานเพื่อขอกู้เงินครั้งแรก 10,000 บาท โดยติดต่อเฮียมาที่ร้านอาหาร
เพื่อทาการตกลงและทาสัญญาเงินกู้พร้อมแผนการจับกุม ภายหลังจับกุมเฮียได้เมื่อตารวจค้นบ้านพบว่า
ฉากหน้าเฮียเปิดร้านจักสานแต่หลัง บ้านมี ห้องท างานและเอกสารการกู้เ งินจานวนมาก จากหลัง ฐาน
ทั้งหมดนาไปสู่การฟูองคดีต่อศาลผลปรากฏว่าศาลตัดสิน “เฮีย” ซึ่งเป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่มีพฤติกรรม
บังคับให้ส าวโรงงานหลับ นอนกับ ตนแทนการจ่ายดอกเบี้ยกู้ เงินซึ่งมี ความผิดจริง และถูกยึดทรัพย์ใน
ความผิดฐานฟอกเงิน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการกับเจ้าหนี้นอกระบบเกิดจากการทางานอย่างจริงจัง
ของทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทีมอัยการและทนายที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ ทุกคนมุ่งมั่นทางานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหนี้นอกระบบของประชาชนอย่าง
จริง จัง มีการประสานงานที่ดีร ะหว่างหน่วยงานี่เกี่ ยวข้องได้แก่ ศาล อัยการ ทนายความ ตารวจ สาว
โรงงานที่ให้ข้อมูล ผู้จัดการฝุายบุคคลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในโรงงาน และธนาคารที่ให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการโอนหนี้ รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ให้ความสาคัญกับปัญหาหนี้นอก
ระบบ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมสืบคดี จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้นไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยหน่ วยงานเพี ยงหน่ว ยงานเดีย ว เนื่ องจากปัญ หาหนี้น อกระบบมี ความซั บ ซ้ อนและมี รู ป แบบที่
หลากหลายจึงต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาจะต้องทาความเข้าใจกับ ลักษณะปัญหาของลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรูปแบบหนี้นอกระบบ เพื่อสร้าง
แนวทางใหม่ๆ ในการรับมือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป
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กรณีศึกษาที่ 6: สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อนโตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นางก้อย (นามสมมติ) เป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ
ของสัญญาซื้อขายทองคากับนายเก้า (นามสมมติ) โดยนางก้อยรู้จักนายเก้าผ่านทางนางนิด (นามสมมติ) ซึ่ง
ทางานในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งนางนิดได้แนะนานางก้อยว่านายเก้าเป็นผู้ออกเงินกู้โดยนาทองคามาให้แทนเงิน
เมื่อนางก้อยสนใจ นางนิดจึงนัดหมายให้นายเก้ามาพบนางก้อยที่โรงอาหารของหน่วยงาน พร้อมกับให้เตรียม
สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาสลิปเงินเดือน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องไว้ด้วย
“มีนายทุนคนหนึ่ง คือ คุณเก้า (นามสมมติ) มีเส้นสาย คือ รู้วิธีการหรือกระบวนการใน
กรมบังคับ คดีเป็นอย่างดี จึง อาศัยความโลภ ความไม่รู้ของพนักงาน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเสียส่วนใหญ่ ...
เพราะว่าตามกฎหมายแล้ว เงิน เดือนของรัฐวิสาหกิจสามารถอายัดได้ ...แต่เงินเดือนราชการอายัดไม่ได้
ฉะนั้น เขาก็จะเบี่ยงเบนเป้าไปที่กลุ่มรัฐวิสาหกิจ TOT การรถไฟ แต่ในกรณีของเราจะเป็นของ TOT เรื่อง
ของเรื่องคือเขาจะมีหน้าม้าของเขาคนหนี่งในการไปปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท TOT เลย มีทั้งคนใน
และคนนอก TOT โดยบอกให้ว่ามีคนสามารถปล่อยกู้ได้ สนใจไหม ดอกถูก แต่ถ้ากู้ไปแสนนึงก็ขอหน่อย
สักสองหมื่น มันจึงเกิดลักษณะเช่นนี้ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็หลงเชื่อ ส่วนใหญ่ก็เกิดเรื่องกับคนที่การศึกษาสูงๆ
เงินเดือนสูงๆ เท่าที่เราเจอ เงินเดือนต่าสุดที่เจอคือสองหมื่นห้า ส่วนใหญ่ที่โดนจะเป็นคนที่เงินเดือนหก
หมื่นเจ็ดหมื่น คือไปทาสัญญา เวลาไปยืมเงินจริงๆ ไม่มีเงินให้ อาพรางโดยการซื้อทอง”
นายชวลิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556
2. พฤติการณ์แห่งคดี
เมื่อถึงวันนัดหมาย นายเก้าจึงมาพบนางก้อยกับนางนิดที่โรงอาหารของหน่วยงาน จากนั้น นาย
เก้าได้อธิบายวิธีการกู้เงินให้นางก้อยฟังว่า การกู้เงินจะออกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทองคาแทนการให้
เงินสด พร้อมบอกวิธีการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยนายเก้าจะกาหนดเองว่าจะให้ผ่อนชาระเป็น
ระยะเวลากี่เดือน โดยไม่ชี้แจงรายละเอียดถึงจานวนดอกเบี้ยว่าเป็นจานวนเงินเท่าใด ในงวดสุดท้ายของ
การผ่อนชาระจะลดให้ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่ออธิบายรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว นายเก้าได้นาเอกสารซึ่ง
เป็นสัญญาซื้อขายทองคา พร้อมหนังสือสัญญาค้าประกันที่เตรียมมาด้วย ให้ นางก้อยในฐานะลูกหนี้และ
นางนิดในฐานะผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อ จานวน 5 ฉบับ โดยนางก้อยตกลงซื้อทองคาในจานวน 8 บาท
ราคาบาทละ 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท (โดยได้ตกลงแบ่งกันกั บนางนิดคนละครึ่ง)
แต่นายเก้าได้ลงจานวนทองคาในสัญญาซื้อขายถึง 60 บาท และระบุวันที่ในการทาสัญญาซื้อขายทองคา
เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2554 ทั้งที่วันที่ทาสัญญาซื้อขายจริงเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ซึ่งเมื่อ นางก้อยเห็น
ดังนั้น จึงทักท้วง แต่นายเก้ากลับอ้างว่าลงไว้อย่างนั้น ไม่มีผลใดๆ จะไม่มีการฟูองร้องกันตามจานวนนั้น
จริง เพียงแต่ให้นางก้อยปฏิบัติตามข้อตกลง คือชาระดอกเบี้ยและเงินต้นให้ตรงเวลาและตรงตามอัตราที่
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กาหนด สัญญาซื้อขายทองคานั้นก็จะเป็นโมฆะทันที นางก้อยจึงหลงเชื่อและยอมลงนามตามสัญญานั้น
โดยที่ ยังไม่ ได้รับ ทองคาแต่ อย่างใด และได้มอบส าเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาสลิป
เงินเดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้องนั้นให้นายเก้าในวันทาสัญญา
“สมมติว่าเขาเอาทองมาจริงๆ เดือนมิถุนายน วันที่ย้อนหลังจะเป็นมีนาคม ทุกสัญญา
เหมือนกันเลย จาเลยก็ถามเขาว่าทาไมทาแบบนี้ มันไม่ตรง เจ้าหนี้ ก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่เป็นไร ถ้าคุณใช้
ผมตรงตามกาหนด ก็ไม่มีปัญหา สมมติว่าวันที่เซ็นสัญญาเป็น 1 มิถุนายน วันที่เขียนในสัญญาจะเป็น 1
มีนาคม พอทาสัญญาวันนี้ พรุ่งนี้เขาไปฟ้องศาลเลย เนื่องจากระบุสัญญาชัดเจนว่าให้จ่ายภายในวันที่ 10
เมษายน แต่มาเอาทองตอนเดือนมิถุ นายนแล้ว พอเขาไปฟ้องศาล วันนี้เซ็นสัญญารับเงินรับทอง เขียน
ตัวเลขระบุย้อนหลัง คือ มันครบกาหนดย้อนหลังไปเดือนเมษายน แต่รับทองจริงๆ เดือนมิถุนายน วันนี้
เซ็น สัญญาห้าสัญญา พรุ่งนี้เขาไปฟ้ องศาลเลย พอฟ้องศาล เนื่องจากกระบวนการส่งหมาย มันมี การ
ตรวจสอบภูมิลาเนา หมายจะยังไม่มีทางไปถึงจาเลยภายในวันสองวัน ตามหลักปฏิบัติ มันจะไปถึงจาเลยก็
เป็นสิบวันหรืออาจจะเดือนหนึ่งไปแล้ว พอวันรุ่งขึ้นหลังจากวันฟ้อง เขาจะนัดจาเลยไปที่ศาลเลย จาเลยก็
ยังไม่ทราบว่าตัวเองถูกฟ้อง ก็ไปทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันข้างล่าง”
นายชวลิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556
จากนั้น (วันที่ 29 มิถุนายน 2554) นายเก้าได้นัดนางก้อยและนางนิดให้ไปพบกันที่ศาลจังหวัด
นนทบุรีเพื่อรับทองจานวน 8 บาท ตามที่ตกลงกันไว้ และเมื่อทั้งสองไปถึงศาล นายเก้าได้เตรียมหนังสือ
สัญญาประนีประนอมยอมความของศาลจังหวัดนนทบุรีให้ทั้งนางก้อยในฐานะลูกหนี้และนางนิดในฐานะผู้
ค้าประกันลงนาม โดยทั้งสองถูกนายเก้าฟูองมาก่อนแล้วว่าผิดนัดชาระหนี้ (โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน เนื่องจาก
ศาลยัง ไม่ ได้ส่ง สาเนาคาฟู อ งให้ นางก้ อย) ทั้ง สองจึงยอมลงชื่อในสัญญาประนีป ระนอมยอมความนั้น
หลังจากเสร็จเรื่องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ในวันเดียวกันนายเก้าได้นัดให้ทั้งนางก้อยและนางนิดไปพบที่ศาล
จังหวัดมีนบุรีอีก ปรากฏว่าที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ทั้งสองถูกฟูองถึง 2 คดี และนายเก้าให้ลงชื่อในสัญญา
ประนีประนอมยอมความเช่นเดิม โดยอ้างว่าเรื่องทั้ งหมดที่ศาลจะไม่ มีก ารดาเนินคดีจ ริง แต่อย่างใ ด
หลังจากนั้นนายเก้าได้มอบสร้อยคอทองคารูปพรรณ 2 เส้น เส้นละ 4 บาท ให้นางก้อยในรถยนต์ของนาง
ก้อยเอง และพาทั้งนางก้อยและนางนิดไปยังร้านทองคาเยาวราช ที่ห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นร้านทองที่
นายเก้าซื้อทองมา โดยบอกว่าหากนางก้อยขายทองที่ร้านนี้จะได้ราคาดีกว่าร้า นอื่น นางก้อยจึงขายทอง
ทั้งหมดที่ได้มาที่ร้านดังกล่าวและนาเงินไปแบ่งคนละครึ่งกับนางนิด
ต่อมานายเก้าได้โทรศัพท์ไปถามนางก้อยว่าต้องการทองคาอีกหรือไม่ จานวนเท่าใด ซึ่งนางก้อยได้
บอกไปว่าต้องการอีก 4 บาท จากนั้น นายเก้าจึงนัดให้นางก้อยไปพบที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแต่ เพียงผู้เดียว
และได้ทาสัญญาซื้อขายทองคากันอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้นายเก้าได้ให้นางก้อยลงชื่อในสัญญาประนีประนอม
ยอมความทั นที อี ก 2 คดี โดยนางก้ อยไม่ ท ราบมาก่ อนเช่นเคยว่าถูก ฟูอง หลัง จากได้ล งชื่อในสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความแล้ว นายเก้าได้มอบทองคาแท่งให้นางก้อยจานวน 2 แท่ง แท่งละ 2 บาท
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ทั้งนี้นายเก้าได้กาหนดให้นางก้อยผ่อนชาระทองคาจานวน 8 บาท เป็นรายงวด งวดละ 14,000
บาท โดยไม่ทราบว่าจะต้องให้ชาระกี่งวด และให้ชาระงวดแรกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และงวดต่อไป
ทุกวันที่ 29 ของเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของนายเก้า ซึ่งนางก้อยได้ผ่อนชาระในงวดแรกจานวน
14,000 บาท ตามข้อตกลงแต่ต่อมาภายหลังไม่ได้ผ่อนชาระ เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจากเจ้าหนี้อีกรายทา
ให้ไม่มีเงินจ่ายหนี้ให้กับนายเก้า ส่วนทองคาแท่งจานวน 4 บาท ที่กู้ยืมครั้งที่สอง นายเก้าได้กาหนดให้นาง
ก้อยชาระหนี้โ ดยแบ่ง ชาระ 30 งวด คือ งวดที่ 1-10 งวดละ 8,000 บาท และงวดที่ 11-30 งวดละ
12,800 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่ได้ผ่อนชาระแม้แต่งวดเดียว
เมื่อนางก้อยไม่ได้ชาระหนี้ตามสัญญา นายเก้าจึงได้ทาเรื่องไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน
ที่นางก้ อยทางานอยู่เพื่ออายัดเงินปันผลและหุ้นของนางก้ อย ท าให้นางก้อยไม่สามารถท าธุรกรรมกั บ
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 นางก้อยได้รับหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่องการยึดทรัพย์ว่าผิดนัดชาระหนี้และจะถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และให้ไปที่ศาลจังหวัด
ธัญบุรีภายในระยะเวลาที่กาหนด
“พอถึงวันกาหนด ประมาณ 12 ธันวาคม เขาไปขึ้นเงิน เขาไม่ได้ วันที่ 3 เขาไปขึ้นเงิน
เขาไม่ได้ เจ้าหนี้เขาก็ไปฟ้องเป็นคดีอาญา เอาเช็คใบใหม่ไปฟ้อง เขาจะอายัดเงินเดือน เขาพูดกับจาเลย
จาเลยบอกผมว่า เจ้าหนี้บอกเขาว่า “ไม่เ ป็นไร คุณไปศาลวันไต่สวน คุณไปท ายอม จะผ่อนฉันเดือน
เท่าไหร่ก็ว่าไป” เขาไม่ได้อยากให้มันเป็นคดีอาญา แต่ต้องการใช้คดีอาญามาบีบ”
นายชวลิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อนางก้อยได้อยู่ต่อหน้าศาลพร้อมนายเก้า นางก้อยได้ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเพื่อจะได้
เจรจากับนายเก้า ซึ่งศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีกประมาณ 3 เดือน ระหว่างนั้น นางก้อยได้นัด
หมายเจรจาจะคืนเงินทั้งหมดตามความจริงพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่นายเก้า ซึ่งไม่สามารถตกลง
กันได้ และนายเก้าอ้างว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง แต่ก็ไม่ติดต่อกลับมาจนกระทั่งวันขึ้นศาลตามหมายนัด
โดยนางก้อยได้ยื่นเอกสารที่ทนายของตนเองขอถอนตัวออกจากคดีนี้ เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันและ
ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีกครั้ง ศาลจึงเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีก

3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
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เนื่องจากนางก้อยไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ประกอบกับต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนและ
ไว้ใจนายเก้า จึงยอมลงชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเมื่อไม่มีเงินชาระหนี้ จึงถูกอายัดเงินปัน
ผลและหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนเอง ทาให้ไม่สามารถทาธุรกรรมใดๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ อีกทั้ง
ทาให้ถูกฟูองในคดีนี้ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก เงินไม่พอใช้จ่าย และต้องแบ่งเวลาเพื่อการสู้คดี
ในศาล ทาให้เสียเวลาในการทางาน
3.2 ปัญหาการไม่เข้าถึงแหล่งทุน
เนื่องจากนางก้อยมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้รายอื่นอยู่แล้ว จึงไม่
สามารถกู้ยืม เงินในระบบอีกได้ ท าให้ต้อ งกู้ยืม เงินจากนายเก้า แต่ในภายหลังไม่สามารถผ่อนชาระได้
เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจากเจ้าหนี้อีกราย จนกระทั่งถูกฟูองบังคับคดี
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ในการแก้ ไขปัญ หานั้น นางก้ อยได้ยื่นเรื่องให้ศูนย์ช่วยเหลือลูก หนี้ที่ ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรม
กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือ โดยศูนย์ลูกหนี้ได้เสนอเรื่องเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
การเงินของเจ้าหนี้ อีกทั้งหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะถอนหมายบังคับคดี
“อันนี้ผมจะเสนอเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วขอเลขสืบสวนเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
เงินแล้วส่งไปให้สรรพากร...แต่ทีนี้ ถ้าจะขอเลขสืบสวน ผมต้องมีเหตุ คือ มีคนร้องเรียนห้าสิบรายขึ้นไป
พยายามหาช่องให้เยอะที่สุด ดูตามหมายบังคับคดี ดูตามช่องในมิติกฎหมายก่อน ยังไม่ดู
ตามช่องอื่นๆ ผมพยายามดูว่ามันสามารถจะถอนหมายบังคับคดี คาบังคับคดีได้หรือไม่ พยายามดูแล้ว มัน
ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด ก็เลยคิดว่าเราพยายามจะหาเหตุอื่น โดยเฉพาะคดีอาญาที่ทางจาเลยถูกฟ้อง
หรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งโดยข้อสันนิษฐานของผม ผมคิดว่าจะมีเหยื่อที่ยังไม่ถึงการทายอม เป็นเหยื่อรายใหม่ๆ ”
พ.ต.ท.กาพล (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556
ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ทางส่วนราชการได้ทามาอย่างต่อเนื่องก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้เงิน
นอกระบบกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกรมบังคับคดี
“ผมคุยกับทางกรมบังคับคดี เขาบอกว่าระดับสูงก็ไปให้ความรู้ตลอด รถไฟ TOT เขาก็
เพิ่งไปมา เพราะเขาได้รับหมายอายัดเงินเดือนพวกนี้เยอะมาก”
นายชวลิต (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556
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กรณีศึกษาที่ 7: เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เจ้าหนี้ เช่น แก๊งสามพี่น้อง (นามสมมติ) แก๊งบางกอก (นามสมมติ) แก๊งโบสถ์เจ้า (นามสมมติ) จะ
ส่งตัวแทนนายหน้าเข้าไปในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานองค์การโทรศัพท์ การบินไทย การไฟฟูา
นครหลวง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ไฟฟูาฝุายผลิต โรงงานยาสูบ ธนาคารออมสิน สานักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล การท่าเรือแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเสนอเงินกู้ให้กับบุคคลในหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่านี้ หรือให้บุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เคยกู้ยืมเงินจากตนเองแนะนาบุคคลอื่นในหน่วยงาน
ให้กู้เงิน ซึ่งผู้แนะนาจะได้รับเงินค่าแนะนาจากเจ้าหนี้
2. พฤติการณ์แห่งคดี
เมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตกลงที่จะไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ นายหน้าหรือผู้แนะนาก็ จะให้เตรียม
เอกสารในการกู้ยืมเงิน ได้แก่ สาเนาบัตรพนักงาน สลิปเงินเดือน หลักฐานการรับเงินเดือน และสาเนา
ทะเบียนบ้าน พร้อมหาผู้ค้าประกัน 1 คน ซึ่งเมื่อเตรียมเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้จะกู้ยืมเงินจะต้องติดต่อกับตัวแทนนายหน้า เพื่อให้พาไปพบเจ้าหนี้ โดยต้องพาผู้ค้าประกันไปด้วย เมื่อ
ไปถึง สถานที่ นัดพบ เจ้าหนี้จ ะก าหนดให้ เ ข้าพบได้ครั้ง ละ 2 คน คือ ผู้ ที่ จ ะกู้ เ งิน และผู้ค้าประกั น (*
ข้อสังเกต ผู้ปล่อยเงินกู้ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าจะมีใครมากู้เงิน และผู้นั้นประกอบอาชีพอะไร)
เมื่อทั้งสองฝุายพบกัน เจ้าหนี้หรือพนักงานจะตรวจสอบเอกสารและบอกเงื่อนไขในการกู้เงิน ซึ่ง
เจ้าหนี้จะเป็นผู้กาหนดวงเงินกู้ โดยพิจารณาจากสลิปเงินเดือน เช่น เงินเดือน 10,000 บาท กู้ได้ 30,000
บาท เป็นต้น โดยกาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน และต้องชาระดอกเบี้ยคืนทุกเดือนผ่านการ
โอนเงินทางธนาคารหรือทางไปรษณีย์ ทั้งนีม้ ีเงื่อนไขว่าคนค้าประกันต้องกู้เงินด้วย
“เขาก็บอกเงื่อนไขว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบครั้งนี้ คุณต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อ
เดือนของเงินต้นที่กู้ยืม จะกู้เป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้ จากตรงนั้นก็มีเงื่อนไขว่าคนค้าที่ไม่ต้องการกู้ยืมเงิน แต่
เขาจะบอกว่าคนค้าก็ต้องกู้ด้วย บังคับให้คนค้าต้องกู้ ถ้าคนค้าไม่กู้ เขาก็ไม่ให้กู้ ก็ต้องตกกระไดพลอยโจน
ต้องกู้โดยอัตโนมัต”ิ
นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อลูกหนี้ยอมรับเงื่อนไขในการกู้ยืม ก็ต้องทาสัญญาเงินกู้ โดยเจ้าหนีม้ ีแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ให้และ
ลูกหนี้ต้องเป็นผูเ้ ขียนสัญญาเงินกู้เองทั้งหมด แต่ต้องระบุจานวนเงินในสัญญามากกว่าจานวนที่ขอกู้ เช่น กู้เงิน
30,000 บาท ต้องระบุในสัญญาว่ากู้ 240,000 บาท โดยเจ้าหนี้อ้างว่าเป็นหลักประกันในกรณีขาดส่งดอกเบี้ย
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ทั้งนี้เจ้าหนี้จะถ่ายรูปในขณะที่ลกู หนี้เขียนสัญญาเงินกู้และเมื่อเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเจ้าหนี้
จะจ่ายเงินให้ลูกหนี้ แต่จะหักดอกเบี้ยในเดือนแรกและค่าจัดทาเอกสาร เช่น กู้เงิน 30,000 บาท ลูกหนี้จะ
ได้รับเงินเพียง 26,000 บาท (ดอกเบี้ยเดือนแรก 3,000 บาท และค่าจัดทาเอกสาร 1,000 บาท)
“ในการกู้ยืมมีสัญญา การทานิติกรรมทั้งหมด เขามีแบบฟอร์มให้ และให้ลูกหนี้เขียน
ด้วยตัวเอง ตัวเลขอะไรให้เขียนเอง หลังจากเขียนเสร็จ มันจะมีอันหนึ่งที่น่าสังเกต คือ แทนที่ผมจะยืม
สามหมื่น ผมต้องลงสามหมื่น แต่เขาบอกว่าไม่ได้ เขาบอกว่าคุณต้องลงสองแสนสี่หมื่นบาท ผมก็บอกว่า
ทาไมต้องลงสองแสนสี่หมื่นบาท เขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขวางไว้ป้องกันการโกง ป้องกันการขาดส่งดอกเบี้ย
ถ้าคุณไม่เอาก็ไม่ต้องกู้ คนที่ไปก็จาเป็นต้องใช้เงินอยู่แล้วจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม ก็เลยตกลง โดยหารู้ไม่ว่า
เราได้ตกไปในกับดักของเขาแล้ว”
นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556
อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้จะกู้เงินในจานวนที่มากกว่าวงเงินที่กาหนด ก็สามารถกู้ได้ เช่น เจ้าหนี้
พิจารณาให้ลูกหนี้กู้เงินได้ 30,000 บาท แต่ลูกหนี้ต้องการกู้เงิน 100,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ แต่จะต้อง
ลงจานวนเงินกู้ ในสัญญาเป็น 400,000 บาท เมื่ อทาข้ อตกลงและทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหนี้จ ะ
จ่ายเงินให้ลูกหนี้ครึ่งหนึ่งในวันนั้นเลย (50,000 บาท) และจะนัดให้ลูกหนี้เดินทางไปศาลเพื่อรับเงินอีก
ครึ่งหนึ่ง โดย เจ้าหนี้ยื่นฟูองลูกหนี้ และนัดหมายให้ลูกหนี้ไปพบที่ศาลเพื่อทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โดยทนายความของเจ้าหนี้จะร่างสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งมีข้อความสาคัญระบุว่า ลูกหนี้
ได้กู้เงินจากเจ้าหนี้ เป็นจานวนเงิน 400,000 บาท และยินยอมที่จะผ่อนส่งคืนเงินตามจานวนดังกล่าว
จากนั้นจึงระบุจานวนเงินที่ จะผ่อ นใช้คืนในแต่ละเดือน เช่น ผ่อนชาระคืนเดือนละ 3,000 บาท หรือ
10,000 บาท เป็นต้น เมื่อศาลขึ้นพิจารณาคดี ทนายของเจ้าหนี้ได้ยื่นเอกสารการประนีประนอมยอม
ความต่อศาล และศาลจะสอบถามข้อ เท็จจริงจากลูก หนี้ ซึ่งลูก หนี้จายอมต้องตอบศาลว่าเป็นหนี้ตาม
ยอดเงินที่ระบุในสัญญาประนีประนอมยอมความ เนื่องจากเจ้าหนี้จะไม่มอบเงินกู้อีกครึ่งหนึ่ง 50,000
บาท หากไม่ยินยอมตอบรับหนี้ตามที่ระบุในสัญญา จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เจ้าหนี้จึงมอบ
เงินส่วนที่เหลือให้ลูกหนี้
หลัง จากนั้นลูก หนี้จะต้องผ่อ นชาระดอกเบี้ยตามสัญ ญา แต่หากเกิดกรณีการขาดส่งดอกเบี้ย
ติดต่อกันประมาณสองถึงสามเดือน เจ้าหนี้จะมีการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์และอาจจะกาหนดเส้น
ตายวันส่งดอกเบี้ยครั้งต่อไปเอาไว้ เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินจะจ่ายและผัดผ่อนมาสองสามเดือนแล้ว เจ้าหนี้ก็
จะฟูองศาลและหลังจากนั้นอีกสองถึงสามเดือน ลูกหนี้ก็จะได้รับหมายศาลแจ้งไปว่าฟูองผิดสัญญากูย้ ืมเงิน
ในวงเงินตามจานวนที่เขียนไว้ในสัญญาพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นลูกหนี้ส่วนใหญ่จะไม่ไป
ศาล เจ้าหนี้ก็จ ะดาเนินการขอหมายศาลว่าจาเลยขาดนัดโดยชอบ ขอให้ศาลบังคับคดีทั นที จากนั้น
ทนายความของเจ้าหนี้ก็จะดาเนินการทางศาล และหลังจากนั้นไม่เกินสองถึงสามเดือนก็จะมีหมายศาล
บังคับคดี กรมบังคับคดีก็จะส่งเอกสารแจ้งอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง รายได้ของลูกหนี้ ไปยังหน่วยงาน
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ที่ลูกหนี้ทางานอยู่ เช่น ให้อายัดเงินเดือนสามสิบเปอร์เซ็นต์ โบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการบังคับคดีนี้
หน่วยงานจะส่งเอกสารไปให้ลูกหนี้ทราบ ซึ่งลูกหนี้ก็ต้องยอมรับโดยปริยายเพราะมีคาสั่งศาล
“คนหนึ่งต้องส่งระหว่างหักเงินเดือนไปไม่ต่ากว่าสี่แสนถึงห้าแสนบาท เพราะในสัญญากู้
นั้น บังคับคดีสามแสนกว่า ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี นับ ตั้งแต่วันที่ ศาลมี คาบังคับ นายทุนมันฉลาด
ตรงที่ ก่อนฟ้องจะปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองปี เข้าปีที่ สองจะฟ้องบังคับคดีทันที เพื่อให้ระยะเวลาของ
ดอกเบี้ยมันเดิน ร้อยละสิบห้าต่อปีมันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เขียนสัญญาเงินกู้ ฉะนั้น ถ้าฟ้องตอนครบ
สองปีก็บวกร้อยละสิบห้าของเงินต้น ก็เป็นสามแสนกว่าบาท สรุปแล้ว คนหนึ่งก็ส่งไปไม่ต่ากว่าห้าแสนหก
แสนจึงจะหมด”
นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556

3. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
พนักงานองค์การโทรศัพท์ที่เป็นหนี้นอกระบบและถูกฟูองบังคับคดี ได้เข้าปรึกษานายอลงกรณ์
บุตรดี ซึ่งขณะนั้นได้เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ให้ช่วยเหลือ ซึ่ง นายอลงกรณ์สนใจเรื่องนี้จึงรับเรื่องมา
ศึกษา โดยเริ่มต้นจากการหาข้อมูลจานวนและรายชื่อพนักงานขององค์การโทรศัพท์ที่เป็นหนี้นอกระบบ
จากนั้นจึงนัดประชุมลูกหนี้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
“ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ผมก็ปรึกษากรรมการสหภาพแรงงาน สหภาพก็
มอบหมายให้ผมดาเนินการเรือ่ งนี้ ผมก็ไปสืบทราบจากต้นสังกัดว่ามีพนักงานกี่คนที่มีลักษณะพฤติกรรมการกู้
เงินตรงนี้ เขาส่งรายชื่อมามีสองร้อยกว่าคนที่ถูกบังคับคดี เฉพาะนายทุนคนนี้ มีประมาณสองร้อยกว่าคน ผม
ไปเจาะๆ สืบมา แล้วผมก็นัดประชุมลูกหนี้ที่ไปรษณีย์แจ้งวัฒนะ แล้วก็บอกต่อๆ กันไปในกลุ่มรัฐวิสาหกิจว่า
ผมจะเรียกประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปรากฎว่าในปี 47 48 ที่
ผมจัดประชุม ข่าวมันก็แพร่หลายไปในกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปี 48 ผมประชุมลูกหนี้นอกระบบ มาทั้งหมด
สามร้อยกว่าคน แต่ละคนมีพฤติการณ์เดียวกัน แต่ว่านายทุนนั้นไม่ได้มีคนเดียว คือพวกที่ปล่อยเงินกู้ในกลุ่ม
พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดสิบห้าแห่ง”
นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อนัดประชุมลูกหนี้บ่อยครั้งขึ้น ข่าวก็แพร่หลายออกไปในกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ จนมีลูกหนี้
ที่ เ ป็ น พนัก งานรั ฐวิ ส าหกิ จ มาร่ ว มประชุ ม กั นสามร้ อ ยกว่ า คน นายอลงกรณ์ จึ ง ได้ ช วนเพื่อ นที่ เ ป็ น
ทนายความมาช่วยกันคิดหาทางออก และตั้งกลุ่มเพื่อต่อสู้คดีในนามว่า “กลุ่มพิทักษ์ธรรม” ขึ้น โดยมีนาย
อลงกรณ์เป็นประธานของกลุ่ม และมีสหภาพแรงงานให้ความช่วยเหลือ
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“ในที่สุด เราก็ทราบว่าทุกคนถูกกับดักที่วางไว้ ถูกฟ้องโดยไม่ตรงกับความจริงที่รับเงิน...
ปรากฎว่าเป็นหนี้เป็นสิน ถูกฟ้องบังคับคดีกันมากมาย ผมก็เลยบอกว่าเราตั้งกลุ่มเพื่อต่อสู้กันดีกว่า เราก็
ตั้งกลุ่ม เรียกว่า “กลุ่มพิทักษ์ธรรม” พอเป็นกลุ่มขึ้นมาก็มี สมาชิก มีกรรมการในทุกรัฐวิสาหกิ จที่เป็น
ลูกหนี้เงินกู้มาเป็นกรรมการกลุ่มนั้น แล้วผมก็เป็นประธาน”
นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556
จากนั้นกลุ่มพิทักษ์ธรรมได้หาทางช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบมาโดยตลอด จนกระทั่งต้นปี พ.ศ.
2547 คุณทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้จัดมหกรรมคลายทุกข์ที่ทาเนียบรัฐบาลขึ้น
นายอลงกรณ์ และกรรมการกลุ่ม จึง ไปยื่นเรื่องกั บ คุณทั กษิณ และได้มี ก ารจัดให้ส่วนงานต่างๆ มารับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานนั้นก็คือสานักงานอัยการฝุายช่วยเหลือทางกฎหมาย
นายอลงกรณ์จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียน โดยมีนายเฉลิมชัย เป็นผู้รับเรื่องและดาเนินการช่วยเหลือเรื่อยมา
หลังจากนั้นนายอลงกรณ์ก็ได้นาลูกหนี้ให้ต่อสู้คดีเรื่อยมา โดยเมื่อนายอลงกรณ์รับเรื่องช่วยเหลือ
มา ก็จะส่งเรื่องให้เพื่อนที่เป็นทนายความดาเนินการช่วยเหลือ ซึ่งทั้งสองตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องสู้คดี
ทางแพ่งก่อน ซึ่งคดีแรกที่ฟูองสาเร็ จคือคดีของพนักงานท่าอากาศยาน โดยเจ้าหนี้ถูกฟูองในข้อหาเบิก
ความเท็จต่อการพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177
“แต่เพื่อจะให้มั นเป็นหลักฐานสักนิดหนึ่ง ผมก็พาพันจ่าเอกภักดีไปแจ้งความที่โรงพัก
พหลโยธิน เพราะเหตุมันเกิดที่ศาลแพ่งรัชดา เราก็ไปแจ้งความนายทุนว่าให้การเป็นเท็จ ผิดมาตรา 177 ทาง
โรงพักก็มีการดาเนินการอะไรต่างๆ ทั้งสืบสวน สอบสวน เรียกพยานต่างๆ ทั้งหมด กระบวนการมันก็ล่าช้า
นิดหน่อย เราก็วางแผนว่าเอาบันทึกประจาวันของตารวจมา แล้วเราก็ตั้งแท่นฟ้องเอง...รวบรวมผู้เสียหาย
ทั้งหมดสิบห้าแห่ง จากเจ้าหนี้รายเดียว ประมาณห้าสิบคน ทั้งที่ฟ้องไปแล้วและยังไม่ฟ้อง ทั้งที่บังคับคดีแล้ว
ก็พาไปร้องทุกข์ที่กองปราบปราม แจ้งข้อหากับนายทุนคนนี้ ฐานฉ้อโกงประชาชน แล้วก็ผิด พ.ร.บ. 2475”
นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556

กรณีศึกษาที่ 8: การกู้เงินเพื่อไปทางานต่างประเทศของชาวบ้านใน จ.ชัยภูมิ
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในช่วงปี 2540 - 2547 กลุ่มเจ้าหนี้ ประกอบด้วย นางเสมอใจ (นามสมมติ) และนายยิ่งยศ (นาม
สมมติ) (สามีของนางเสมอใจ) เป็นนายหน้าจัดหาคนงานไปทางานต่างประเทศ ผ่านบริษัท ซ. โดยนาง
เสมอใจและนายยิ่งยศได้อ อกไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในจัง หวัดชัยภูมิ และจัง หวัดใกล้เ คียงเพื่อชัก ชวน
ชาวบ้านให้มาสมัครไปทางานต่างประเทศกับพวกตนเอง โดยอ้างว่าหากไปทางานที่มาเลเซีย จะได้รับ
เงินเดือนๆ ละ 13,000 บาท มีค่าล่วงเวลาและสวัสดิการ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาท และ
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หากไปทางานที่ประเทศไต้หวันจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 30,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประมาณ 160,000-240,000 บาท แล้วแต่ตาแหน่งงานที่สมัคร
2. พฤติการณ์แห่งคดี
ชาวบ้านที่ต้องการไปทางานต่างประเทศส่วนมากไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าหัวคิว) นางเสมอใจ
และนายยิ่ง ยศจะให้คนที่จะไปท างานต่างประเทศนาเอกสารสิทธิที่ดินพร้อมผู้ค้าประกัน ส่วนมากจะ
เกี่ยวข้องเป็นภรรยา บิดา มารดา ญาติพี่น้อง มาพบก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยทั้งสองจะนาเอกสาร
ต่างๆ รวมทั้งสัญญาเงินกู้มาให้ผู้ที่สมัครงาน ผู้ค้าประกัน และเจ้าของเอกสารสิทธิที่ดิน ลงชื่อในเอกสาร
และสัญญาเงินกู้ โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความในเอกสารหรือสัญญากู้ และให้บุคคลใกล้ชิด เช่น ภรรยา พ่อ
แม่ หรือญาติพี่น้อง ไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาใกล้ภูมิลาเนา พร้อมขอ
ท าบัตรเบิ ก ถอนเงิ นสดอั ตโนมั ติ (เอที เ อ็ม ) แล้วนามามอบให้ นางเสมอใจเก็ บ ไว้ ซึ่ง เมื่ อผู้ ไปท างาน
ต่างประเทศได้รับค่าจ้างและโอนเงินมาเข้าบัญชีของนางเสมอใจแล้ว นางเสมอใจจะให้ลูกน้องไปถอนเป็น
เงินสดออกมาเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อเดือน โดยจะหัก
เป็นค่าดอกเบี้ยก่อนทุกเดือน และมอบสมุดเล่มเล็กๆ เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนเงินและภาระหนี้
ทั้งหมดให้ญาติผู้ไปทางานเก็บไว้ ต่อมาสมุดดังกล่าวเจ้าหนี้ก็จะยึดคืนไป
“โฉนดจะถูกยึดเอาไว้พร้อมกับ สัญญากู้ โดยให้เ จ้าของโฉนดลงชื่อในสัญญากู้ที่ ไม่ได้
กรอกข้อความ แล้วก็มี คนค้าประกั น หลังจากนั้นก็ให้ญ าติพี่น้องไปเปิดบัญชี ท าเอที เอ็ม แล้วก็ ยึดไว้
หลังจากนั้นคนงานก็ไปทางานที่ต่างประเทศ ซึ่งวิไลพรออกค่าใช้จ่ายให้หมด ให้โอนเงินเข้าบัญชีมา เสมอ
ใจก็เอาเอทีเอ็มไปกด หักหนี้ ส่วนมากก็แปดพันถึงหนึ่งหมื่นแล้วแต่โอนไป วิไลพรจะกดไปหมด และจะให้
สมุดเล็กๆ ชาวบ้านไปเล่มหนึ่ง ให้ไว้เขียนหนี้ คนที่ไปทางานต่างประเทศกลับมาก็ไปเคลียร์กับเขา เขาจะ
บอกว่าที่ส่งมาทั้งหมดเป็นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยร้อยละสี่บาท ที่ไปทางานต่างประเทศทั้งหมดคือสองแสนสี่ ที่
ส่งมาก็คือดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนจะไปฟ้องชาวบ้าน เขาก็ไปยึดสมุดเล่มเล็กคืนมา”
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556
หากกรณีผู้ไปทางานต่างประเทศบางรายไม่ได้ทางานตามที่ตกลงกันไว้ เช่น ค่าจ้างน้อย ลักษณะ
งานไม่ตรงตามที่สมัครจึงเดินทางกลับ ทาให้นางเสมอใจไม่สามารถหักเงินมาชาระหนี้และดอกเบี้ยได้ครบ
นางเสมอใจจะทวงและหาลู่ทางให้ไปท างานที่ป ระเทศอื่นอีก เพื่ อหาเงินมาชาระหนี้และคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม และหากมีรายใดไม่ชาระเงินคืน นางเสมอใจจะนาสัญญากูย้ ืมเงินและสัญญาค้าประกันที่เซ็นชื่อไว้
ให้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ไปทาการกรอกตัวเลขและลงวันที่ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ผู้ทางานเดินทางไป
ต่างประเทศ แล้วนาสัญญากู้เงินมาฟูองคดีแพ่งตามสัญญากู้ยืมเงินต่อศาลในเขตพื้นที่
ทั้งนี้มูลหนี้ที่นางเสมอใจนามาฟูองคดีกับลูกหนี้นั้น เป็นมูลหนี้กู้ยืม ค้าประกัน จานอง ซึ่งชาวบ้าน
ที่ถูกฟูองส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้อ ง สามีภรรยา หรือบุคคลที่ม าช่วยค้าประกันการเดินทางไปท างาน
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ต่างประเทศ จากนั้นเมื่อลูกหนี้ไปขึ้นศาลและศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชาระหนี้ นางเสมอใจจะขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีเ พื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ โดยศาลจะส่งหมายบังคับคดีมาให้เจ้าพนักงาน
บัง คับ คดีเพื่ อ รอให้ นางเสมอใจมาตั้ง เรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ ลูก หนี้ที่ ไม่ ไปศาลจะแพ้คดี
เนือ่ งจากขาดนัดยื่นคาให้การจากความไม่รู้กฎหมาย เช่น ไม่เข้าใจหมายศาล เดินทางไปผิดศาล จะรู้ตัว
เมื่อมีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นางเสมอใจจะเข้าสู้
ราคาและหากเห็นว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในทาเลที่ดี จะเป็นผู้ซื้อไว้เอง ซึ่งโดยมากแล้วจะเข้าซื้อ
ทรัพย์ในการขายทอดตลาดครั้งที่ 3 หรือ 4 เนื่องจากราคาทรัพย์สินจะต่ามาก และหากลูกหนี้มาติดต่อซื้อ
คืน นางเสมอใจก็จะขายให้ในราคาที่สูงหรือให้ลูกหนี้อยู่อาศัยต่อไปโดยผ่อนชาระ เป็นรายเดือนโดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อเดือน ส่วนลูกหนี้ที่มีความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี มักจะ
ชนะคดีเพราะมีการนาสืบให้ศาลเห็นว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นการอาพราง
การจัดหางานให้ไปทางานต่างประเทศเท่านั้น
“หลังจากนั้นประมาณห้าปี เขาก็เอาสัญญาไปกรอกตัวเลข แสนหกถึงสองแสนสี่พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี แล้วไปฟ้องชาวบ้านประมาณสามแสน ถ้าชาวบ้านสู้คดี ส่วนใหญ่จะชนะ แต่
ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ต่อสู้ แต่จะไปทายอมหรือขายทอดตลาด ก็เป็นหนี้สองแสนกว่า บางคนขาดนัดยื่น
คาให้การ หลังจากนั้นเขาก็ยื่นบังคับคดี เขาก็ได้หนี้คืน แล้วก็ให้ชาวบ้านเช่าอยู่หรือซื้อคืนไป”
พ.ต.ท. พิเชษฐ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
ลูกหนี้บางรายชาระหนี้ครบถ้วนแล้ว เจ้าหนี้ก็ยังฟูองคดีเนื่องจากเจ้าหนี้เก็บหลักฐานการ
ชาระหนี้ไว้เองทั้งหมด และในชั้นพิจารณาคดี ลูก หนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีทนายความหรือผู้มี
ความรู้ทางกฎหมายให้คาแนะนา ทาให้เมื่อได้รับหมายศาลแล้วจะไม่เดินทางไปศาลตามกาหนด บางราย
ไม่เข้าใจและเพิกเฉย บางรายเดินทางไปผิดศาล บางรายอ้างว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกเลย ดังนั้นในชั้นการ
พิจารณาคดีของศาล ชาวบ้านกลุ่มนี้จะถือว่าขาดนัดยื่นคาให้การและถูกตัดสินให้แพ้คดี นอกจากนี้บาง
ราย เมื่อเดินทางไปศาลกลับได้รับคาแนะนาจากเจ้าหนี้ให้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความว่ามีมูลหนี้
กันจริงในจานวนเงินที่สูงและให้ผ่อนชาระเป็นรายเดือน ทาให้เป็นหนี้ซ้าซ้อนอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
นอกจากนี้ลูก หนี้ยังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเมื่อเดินทางไปทางานต่างประเทศแล้ว
ปรากฎว่าลัก ษณะงาน ค่าจ้างไม่ เ ป็นไปตามที่ ได้ตกลงกั นไว้ ลูก หนี้บ างรายถูก ทางการของประเทศ
มาเลเซีย ไต้หวันจับกุมและส่งตัวกลับ ทาให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการชาระหนี้ ลูกหนี้จึงถูกฟูองดาเนิ นคดี ซึ่งเมื่อ
แพ้คดีได้ถูกยึดทรัพย์สินไปขายทอดตลาด ส่งผลให้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทากิน
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3.2 ปัญหาด้านกฎหมาย
เจ้าหนี้อาศัยช่องทางและโอกาสที่ตนเองที่ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าชาวบ้านในกร
เป็นนายทุนจัดส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศ ด้วยวิธีการที่เอารัดเอาเปรียบในการทาสัญญาโดยการให้
ลูกหนี้เซ็นชื่อในสัญญาเปล่า กรอกมูลหนี้สูงกว่าความเป็นจริง ให้ญาติพี่น้องมาค้าประกันและยึดเอกสาร
สิทธิที่ดินเป็นหลักประกัน และหักเงินที่โอนมาจากต่างประเทศเพื่อชาระหนี้ค่าดอกเบี้ยและเงินต้นในอัตรา
ที่สูงจนแทบจะเป็นการชาระดอกเบี้ยอย่างเดียว โดยที่ชาวบ้านไม่มีโอกาสได้รู้ถึงรายละเอียดของสัญญา
หรือมูลหนี้ จนกระทั่งเมื่อถูกฟูองร้องด้วยมูลหนี้ที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม
3.3 ปัญหากระบวนการยุติธรรม
เมื่อลูกหนี้ถูกฟูอ ง และไม่มีศัก ยภาพหรือความสามารถในการจ้างทนายความเข้าให้ความ
ช่วยเหลือหรือต่อสู้คดี บางรายไม่ได้ยื่นคาให้การ เป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดี ทาให้เจ้าหนี้ชนะคดี
โดยการพิจารณาคดีฝุายเดียว และบางรายถูกหลอกให้เจรจาไกล่เกลี่ยและยินยิมทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความในลัก ษณะที่ เ สียเปรี ยบและยากที่ จ ะแก้ ไข นอกจากนี้บ างรายมี ปั ญ หาเนื่ องจากไม่ ได้รั บ
หมายเรียก ทาให้ไม่ได้ไปต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือไม่เข้าใจกระบวนการในการพิจารณาคดีของศาล
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
กรณีชักชวนให้ไปทางานต่างประเทศ โดยให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบทาสัญญาเงินกู้
โดยให้ลูกหนี้ลงนามในเอกสารเปล่าของนางเสมอใจนั้น ได้มีการแก้ไขปัญหาจากการลงทะเบียนหนี้นอก
ระบบตามโครงการของรัฐบาล โดยมีลูกหนี้มาลงทะเบียนทั้งหมด 57 ราย ซึ่งโครงการได้เจรจาประนอม
หนี้ ยุติเรื่องสาเร็จ 20 รายจากลูกหนี้ที่ถูกนางเสมอใจฟูองร้องทางแพ่งและอยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับ
คดีทั้งหมดจานวน 495 ราย

กรณีศึกษาที่ 9: ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ คิดดอกลอย
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายแดง (นามสมมติ) ได้จัดตั้งบริษัท ดาวแดง จากัด (นามสมมติ) เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการ
บริการให้สินเชื่อส่วนบุคคล และเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงได้เปลี่ยนธุรกิจ
เป็นการค้าพลอย และเปิดสถานเริงรมย์ แต่แท้จริงแล้วนายแดงได้จัดตั้งกิจการต่างๆ ขึ้น บังหน้า เพื่อ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยดาเนินการเป็นรูปแบบบริษัท มีเอกสารแสดงการทางานในรูปแบบบริษัท ทั้ง
เอกสารแสดงหน้าที่การทางานของพนักงานและการปล่อยเงินกู้ บัญชีจัดอันดับสาขา บัญชีสรุปรายได้
ประจาเดือน และบันทึกหลังการประชุม และมีสานักงานย่อย 65 สาขา ทั่วประเทศ
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“เขาจะมีรูปแบบของเขา แต่ตอนนี้เขาผันตัวไปเป็นประธานบริษัทสินเชื่อ ตอนหลังผมไป
กดดันหนักๆ เขาก็เปลี่ยนไปทาธุรกิจพลอยบังหน้า แต่ลูกน้องก็ทาอยู่ทุกคน นี่คือสองแบบที่ทากันอยู่ แล้ว
ก็แพร่หลาย”
พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556
2. พฤติการณ์แห่งคดี
เมื่อผู้กู้ (ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานโรงงาน กรรมกร พ่อค้าแม่ค้า หญิงขายบริการ และเกษตรกร กู้
เงินเพื่อซื้อของที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต บางส่วนนาไปเล่นการพนันและซื้อของฟุุมเฟือย) จะขอกู้ยืมเงิน
สานักงานสาขาย่อยจะต้องรวบรวมเอกสารในการกู้ยืมเงินของผู้ขอกู้ แล้วส่งไปที่สานักงานใหญ่ ซึ่งอยู่แถว
เลียบทางด่วนรามอินทรา เพื่อทาการตรวจสอบประวัติการกู้ยืมเงิน ที่พักอาศัย และทรัพย์สินต่างๆ โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ หากทาการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สานักงานใหญ่จะทาการแจ้งไปที่สาขาย่อยว่าให้ผู้
กู้ทาการกู้เงินได้หรือไม่ และกู้ได้จานวนเท่าไร โดยพิจารณาจากทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้มี ซึ่งเมื่อสาขาย่อยได้รับ
แจ้งแล้ว จึงปล่อยเงินกู้ได้ โดยจะมีพนักงานซึ่งเป็นลูกสายนาเงินไปให้ผู้ ขอกู้ (ส่วนใหญ่เจ้าหนี้รายนี้จะ
ปล่อยเงินกู้ในจานวนเงินที่สูง ตั้งแต่ 10,000 – หลายแสนบาท ซึ่งถือเป็นจานวนเงินในการปล่อยกู้ ที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน)
“เขาพั ฒ นาไปอีก ชั้นหนึ่ง คือ เข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท าระบบคล้ายๆ ธนาคาร
สมมติว่า นาย ก จะขอกู้ จะต้องส่งแฟกซ์มาที่สานักงานใหญ่ แถวเลียบทางด่วนรามอินทรา พอส่งแฟกซ์
มาปุ๊บ เขาจะเข้าคอมพิวเตอร์ เช็คเลยว่าคนนี้เคยกู้ไหม บ้านอยู่ไหน เขาเช็คทางคอมพิวเตอร์ ส่งมาแล้ว
จึงจะปล่อยไป”
พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556
เมื่อลูกสายนาเงินไปให้ผู้จะขอกู้ ก็จะให้ผู้จะขอกู้ทาสัญญาการกู้เงินโดยให้ลงลายมือชื่อในสัญญา
ที่มีการกรอกจานวนเงินสูงกว่าจานวนเงินที่กู้จริง ซึ่งในการปล่อยเงินกู้ เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 2 ต่อวัน (เท่ากับร้อยละ 60 ต่อเดือน) โดยลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน วันละเท่าๆ กัน ไปจนกว่าจะ
มีเงินต้นทั้งหมดคืนเจ้าหนี้ เรียกว่า “ดอกลอย” เช่น นางเจี๊ยบกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เป็นจานวนเงิน 10,000
บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 200 บาททุกวัน จนกว่าจะมีเงิน 10,000 บาทมาคืนให้เจ้าหนี้ จึงจะถือว่า
นางเจี๊ยบไม่มีภาระหนี้สินและไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป
อย่างไรก็ ตามหากลูก หนี้มี ก ารโกง เจ้าหนี้ ก็ จ ะส่ง พนัก งานไปข่ม ขู่ หรือคิดดอกเบี้ยเพิ่ม เติ ม
นอกจากนี้ยังเข้าทาการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ โดยเฉพาะหากลูกหนี้มีรถยนต์ เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทา
เอกสารโอนลอยไว้ในวันทาสัญญาเงินกู้ และเมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินส่งดอกเบี้ย จึงทาการยึดรถยนต์ของลูกหนี้
ไว้
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
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3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
ลูกหนี้ถูกถามตามทวงหนี้เป็นรายวัน หากวันใดลูกหนี้ไม่มีเงินชาระหนี้ก็จะถูกข่มขู่ หรือบางที
อาจจะถูกทาร้ายร่างกาย นอกจากนี้หากผิดนัดบ่อยครั้ง อาจจะถูกยึดทรัพย์สิน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตที่ย่าแย่
3.2 ปัญหาด้านกฎหมาย
เมื่ อ พนัก งานปล่อ ยเงินกู้ ถูก ต ารวจจับ กุ ม ดาเนินคดี และถู ก ปล่อยตัวเมื่ อได้รับ โทษตาม
กฎหมายแล้ว ก็กลับมาดาเนินงานเช่นเดิมอีก เนื่องจากบทลงโทษที่กาหนดไว้นั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
รายได้ที่ได้รับ กล่าวคือ มี บทลงโทษจาคุกเพียง 6 เดือน – 1 ปี อีกทั้งยังไม่สามารถจับกุมเจ้าหนี้ที่เป็น
หัวหน้าขบวนการใหญ่ได้ เนื่องจากเจ้าหนี้ประกอบการปล่อยเงินกู้นอกระบบเป็นขบวนการ มีการวางแผน
ในการจัดเก็บและทาลายข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งประกอบธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้า
ทาให้สืบจับไปถึงตัวได้ยาก
3.3 ปัญหาด้านนโยบาย
ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาร่วมมือกันแก้ไข เนื่องจากเป็น
ปัญ หาที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ นโยบายด้ านต่ างๆ หลายด้าน ทั้ ง ด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม วิถีชี วิต ความเป็ นอยู่
กฎหมาย ฯลฯ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเป็นส่วนกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้า
ด้วยกัน จึงไม่ก่อเกิดนโยบายที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง เมื่อรัฐบาลเปลี่ยน
ยุคสมั ย นโยบายต่างๆ ที่เ คยได้ท าบางนโยบายก็ไม่ ได้ถูก สานต่อ เช่น กระทรวงการคลังเคยได้จัดชุด
ทางานเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบขึ้น แต่เมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ต่อ หน่วยงานก็ไม่ได้
ทา ไม่มีคนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่อ
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเครือข่ายเจ้าหนี้จังหวัดจันทบุรีนั้น พ.ต.อ. เกียรติ
กมล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะทางานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเจ้าหนี้จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งสามารถจับกุมลูกสายของเจ้าหนี้รายนี้ได้และดาเนินการสืบสวนและขยายผลจับกุมไปยังเจ้าหนี้
รายใหญ่ต่อไป แต่ พ.ต.อ.เกียรติกมล ได้โยกย้ายไปดารงตาแหน่ง สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 2 ก่อน จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการดาเนินการจับกุมต่อไปแต่อย่างใด

กรณีศึกษาที่ 10: เครือข่ายเงินกู้นอกระบบอุทัยธานีในขอนแก่น
1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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นายอ้น (นามสมมติ) เป็นพนักงานในเครือข่ายของเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกั บ
เจ้าหนี้นอกระบบจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินการแจกใบปลิวและนามบัตรซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้
กู้ยืมเงินด่วนให้กับพ่อ ค้าแม่ค้า และผู้สัญจรไปมาในตลาดแห่งหนึ่งในจัง หวัดขอนแก่น ขณะนั้นนางกิ่ ง
(นามสมมติ) ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในตลาดแห่งนี้กาลังต้องการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหาร แต่ไม่
สามารถกู้ เ งินในระบบได้ เนื่อ งจากเคยกู้เ งินกั บ ธนาคาร ก. แต่ไม่ มีความสามารถในการชาระคืน จึง
ตัดสินใจโทรศัพท์ติดต่อขอกู้ยืมเงินกับนายอ้นเป็นจานวนเงิน 10,000 บาท โดยไม่ทราบเจ้าหนี้ที่แท้จริง
2. พฤติการณ์แห่งคดี
เมื่ อ นางกิ่ง ติดต่อ นายอ้ นแล้ว จึง ได้นัดหมายกันเพื่อท าสัญ ญากู้ ยืมเงิน โดยให้นางกิ่ ง หาผู้ค้า
ประกัน 1 คน ซึ่งในวันทาสัญญา นายอ้นให้นางกิ่งเขียนแต่เพียงชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ลงในสัญญาที่
ไม่ระบุจานวนเงิน จากนั้นให้ทั้งนางกิ่งและผู้ค้าประกัน (เป็นยายของนางกิ่ง) ลงนามในสัญญา แล้ว จึงมอบ
เงินจานวน 10,000 บาท ให้กับนางกิ่ง โดยมีข้อตกลงให้ชาระเงินคืนวันละ 500 บาท เป็นเวลา 24 วัน
รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ต้องชาระคืน 12,000 บาท (ดอกเบี้ย 2,000 บาท) หากวันใดไม่สามารถชาระได้ ใน
วันถัดไปนางกิ่ ง ต้อ งจ่ายเงินทบเป็น 1,000 บาท ต่อมานางกิ่ ง ต้องการขยายร้านอาหารของตนเอง
ประกอบกับจะนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงไปขอกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้อีก 4 ราย รายละ
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (ซึ่งหนี้เดิมยังชาระไม่ครบจานวน) โดยต้องชาระเงินคืนเจ้าหนี้ 3
ราย รายละ 500 บาทต่อวัน ส่วนอีกรายหนึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อวัน (ดอกลอย) คือต้องชาระ
เฉพาะดอกเบี้ยวันละ 200 บาท ไปจนกว่าจะมีเงินต้นมาชาระคืนทั้งหมด รวมแล้วต้องชาระเงินวันละ
2,200 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ 5 ราย โดยในการเก็บเงินแต่ละวัน พนักงานของเจ้าหนี้แต่ละรายจะมีสมุดบันทึก
ให้นางกิ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ลงชื่อทุกครั้งที่ชาระเงิน
ต่อมานางกิ่งไม่มีเงินที่จะชาระให้แก่เจ้าหนี้ทงั้ 5 ราย จึงถูกทวงถามทางโทรศัพท์ รวมถึงถูกบังคับ
ข่มขู่ และเข้าทาลายข้าวของที่บ้าน จนไม่สามารถเปิดร้านขายอาหารได้
“มันบอกว่าจะเอาไฟมาเผาบ้าน เอาลูกไปขาย เอาลูกสาวไปข่มขืน”
นางกิ่ง (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 13 มีนาคม 2556
เมื่อเหตุการณ์รุนแรงเช่นนั้น นางกิ่งจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้เข้า
ไปให้ความดูแลคุ้มครองที่บ้าน ทาให้นางกิ่งรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ตารวจก็มาดูแลเฉพาะกลางวัน
เท่านั้น ท าให้เ จ้าหนี้โ ทรศัพ ท์ เ ข้ามาเพื่อข่ม ขู่เ ช่นเดิม ในช่วงเวลากลางคืน และมีก ารข่มขู่ว่าเจ้าหน้าที่
ตารวจก็เป็นพวกเดียวกับเจ้าหนี้ทั้งหมด นางกิ่งจึงหนีไปอยู่กับสามีในอีกอาเภอหนึ่ง เจ้าหนี้แต่ละรายจึง
เริ่มตามเก็บเงินกับคนค้าประกัน ซึ่งเป็นยายของนางกิ่งเอง เมื่อยายไม่มีเงินที่จะชาระให้เ จ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็
บังคับข่มขู่ยายและโทรศัพท์ไปข่มขู่นางกิ่งด้วย แต่นางกิ่งก็ผัดผ่อนเรื่อยมา เนื่องจากไม่มีเงินชาระ
3. ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
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3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหนี้
เนื่องจากเจ้าหนี้มีพฤติกรรมการทวงหนี้ที่รุนแรง ตามทาร้ายทุบตีและทาลายข้าวของของ
ลูกหนี้ ทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตตามปกติได้ ส่งผลให้ไม่มีรายได้ในการชาระหนี้
และมีความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก รวมถึงเจ้าหนี้ตามทวงหนี้กับผู้ค้าประกันก็คือคุณยายของลูกหนี้ ส่งผลให้
ครอบครัวดาเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว
3.2 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
เมื่อลูกหนี้เข้าไปแจ้งความดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานของเครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้
นอกระบบได้ข่มขู่และอ้างว่าตารวจกับกลุ่มเจ้าหนี้เป็นพวกเดียวกัน ไม่สามารถจับกุมดาเนินคดีได้ อีกทั้ง
พนักงานของเครือข่ายเจ้าหนี้นอกระบบไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเคยถูกจับดาเนินคดีใน
ฐานความผิด เกี่ ยวกั บ ยาเสพติ ดบ่ อ ยครั้ ง และถู ก ปล่ อยตัว ออกมา ประกอบกั บ เจ้า หน้ าที่ ต ารวจไม่
ดาเนินการอย่างจริงจัง ถึงแม้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนเข้าแจ้งความ จะดาเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝูาดูแล
ความปลอดภัยให้ แต่ไม่ได้ดาเนินการจับกุมเจ้าหนี้ผู้ก่อความรุนแรงและปล่อยเงินกู้ที่เรียกอัตราดอกเบี้ย
สูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ทาให้เครือข่ายของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบยังดาเนินการได้ตามปกติ

3.3 ปัญหาการไม่เข้าถึงแหล่งทุน
เนื่องจากลูกหนี้เคยขอสินเชื่อกับทางธนาคารแห่งหนึ่ง และธนาคารอนุมัติแล้ว แต่ลูกหนี้ ไม่
สามารถชาระเงินคืนธนาคารได้ตรงกาหนดเวลา และต่อมาไม่ได้ชาระเงินคืนธนาคาร จึงไม่สามารถขอ
สินเชื่อกับทางธนาคารได้อีก
4. การดาเนินการแก้ไขปัญหา
นางกิ่ งร้อ งเรียนไปที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ทาให้ทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้
เงินจากเครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ และหาแนวทางในการดาเนินการช่วยเหลือต่อไป

2. สรุปกรณีศึกษา
จากกรณีศึกษาหนี้นอกระบบทั้งหมดจานวน 10 กรณี สามารถสรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาได้ดังนี้
2.1 สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบของลูกหนี้จากกรณีศึกษาส่วนใหญ่เกิ ดจากความจาเป็นและ
ความไม่พอในการดารงชีวิต กล่าวคือ ลูกหนี้ที่มีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพโดยเป็นกลุ่มผู้ที่อาชีพไม่
มั่นคงหรือมีเงินเดือนที่ไม่สูงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพขายพวงมาลัย ทางานในโรงงาน หรือ
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ต้องการไปทางานต่างประเทศจะมีการกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน หรือใช้ใน
การประกอบอาชีพ รวมทั้งเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน แม้จะมีการกู้เนื่องจากความไม่ พอในกลุ่มนี้ หากแต่มี
เพียงส่วนน้อ ยเมื่อเปรียบเที ยบกับการกู้เพราะความจาเป็นในการดารงชีวิตเป็นสาคัญ แต่สาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่มีอาชีพที่มั่นคงหรือมีรายได้สูง หากแต่ยังมีการกู้หนี้นอกระบบ อาจเกิดจากการ
ดารงชีวิตที่ไม่ พอเพี ยง มีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินความจาเป็นในการดารงชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
สาเหตุมาจากความจาเป็นในการดารงชีวิตแต่ก็มีจานวนน้อยในกลุ่มผู้ที่มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้สูง ดัง
แสดงให้เห็นการสรุปสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
กรณีศึกษา
สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
1. เครือข่า ยเงินกู้นอกระบบ กิจการนอก - เกิดจากความจาเป็น นาไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน
กฎหมาย (ทั่วประเทศ)
- เกิดจากการติดการพนัน
2. ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด (นครสวรรค์) - เกิดจากความจ าเป็น นาไปใช้ ในการดารงชีวิตและการลงทุ น
ประกอบธุรกิจ
3. ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอกระบบ
- เกิดจากความจ าเป็น นาไปใช้ ในการดารงชีวิตและการลงทุ น
จังหวัดสุโขทัย น่าน
ประกอบธุรกิจ
4. ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนซอยสวน - เกิ ดจากความจาเป็น นาไปประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายของ
เงินเขตราชเทวี
บุตรหลานและภาวะฉุกเฉิน อาทิ การเจ็บปุวย
(กรุงเทพฯ)
- เกิดจากความไม่พอ เช่น ผู้กู้ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน
5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับเจ้าหนี้นอก - เกิดจากความจาเป็น นาไปใช้หนี้สิน จ่ายค่าเทอมให้บุตร ดูแล
ระบบเพื่อขัดดอก (จ.สระบุรี)
คนในครอบครัว หรือนาไปใช้จ่ายในภาวะที่ไม่ค าดคิด เช่น การ
รักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
6. สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อนโตของ
- เกิดจากความไม่พอ ต้องการนาเงินไปใช้จ่ายเกินความจาเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพฯ)
และมีการใช้จ่ายที่มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ
7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง บทเรียนจาก - ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พอมากกว่าความจาเป็น มีการใช้จ่ายที่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สูงมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ
8. การกู้เงินเพื่อไปทางานต่างประเทศของ - เกิ ด จากความจ าเป็น น าไปเป็น ค่า ใช้ จ่า ยในการเดิ นทางไป
ชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิ
ทางานที่ต่างประเทศ
9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี คิดดอกลอย - ส่วนใหญ่นาไปเล่นการพนัน และรองลงมาคือนาไปใช้ในการดารงชีวิต
10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบอุทัยธานีใน - เกิดจากความจ าเป็น นาไปใช้ ในการดารงชีวิตและการลงทุ น
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2.2 ปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้
น้อยจะไม่มีหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากในระบบ เนื่องจากการกู้ยืมเงินในระบบต้องใช้เอกสาร อาทิ สลิป
เงินเดือน มีหลักประกัน หรือ มีผู้ค้าประกัน ซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อย หรือ ไม่มีรายได้ประจาจะไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ หากแต่สาหรับผูท้ ี่มีรายได้สงู หรือ มีอาชีพที่มั่นคงซึง่ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน
ระบบได้ เนื่องมาจากการมีภาระหนี้สินอยู่ก่อนแล้ว ทาให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากในระบบได้ รวมทั้งผู้ที่มี
รายได้สูงหรือมีอาชีพที่มนั่ คงบางส่วนอาจเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากนอกระบบสามารถกระทาได้ง่ าย สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการได้โดยง่ายและวงเงินจานวนมาก จึงให้ความสนใจในการกู้ยืมเงินจากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบ ดังแสดงให้เห็นถึงการสรุปปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
กรณีศึกษา

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
- ผู้กู้ไม่ ได้เข้าถึงแหล่ง เงินกู้ ในระบบ เนื่องจากสามารถกู้ เงินจาก
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) เครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้ง่าย ไม่เสียเวลาในการเดินทาง (ผู้
ปล่ อ ยกู้ เ ข้ า หาผู้ กู้ เ อง) ได้ เ งิ น ทั น ที และใช้ ห ลั ก ฐานเพี ย งบั ต ร
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น
2. ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด
- ไม่ ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ ในระบบ เพราะการกู้ เ งินจากเจ้า หนี้นอก
(นครสวรรค์)
ระบบสามารถทาได้ง่าย และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม
3. ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอก
- ผู้กู้ไม่ ได้เข้าถึงแหล่ง เงินกู้ ในระบบ เนื่องจากสามารถกู้ เงินจาก
ระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน
เจ้าหนี้เ งินกู้ นอกระบบได้ง่าย โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน และผู้ค้าประกัน 1 คนเท่านั้น
4. ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชน - การกู้ ยื ม เงิ น ในระบบมี ค วามยุ่ ง ยาก ต้ อ งใช้ เ อกสารต่ า งๆ
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี
ประกอบการกู้ยืม หรือ ต้องมี ผู้ค้าประกั น แต่ผู้อาศัยในชุม ชนซอย
(กรุงเทพฯ)
สวนเงินส่วนใหญ่มีอาชีพขายพวงมาลัยซึ่งเป็นอาชีพหาเช้ากินค่า ทา
ให้ไม่มีหลักฐานต่างๆ ตามที่แหล่งเงินทุนในระบบต้องการ
- แหล่ง เงินทุ นในระบบมี ร ะยะเวลาในการอนุ มั ติเ งินกู้ ที่ ไม่ ทั นต่อ
ความต้องการในการใช้เ งินของลูก หนี้ ท าให้คนในชุม ชนเลือกใช้
บริการเงินกู้ด่วนนอกระบบที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องรอการอนุมัติ
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5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ ประสบกับปัญหาการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนในระบบ เนื่องจาก
เจ้ า หนี้ น อกระบบเพื่ อ ขั ด ดอก
- มียอดเงินเดือนไม่ถึงตามที่ธนาคารกาหนด
(จ.สระบุรี)
- ไม่มหี ลักฐานและหลักประกันตามระเบียบการกู้เงินของแหล่ง
เงินทุนในระบบ
- การกู้ในระบบมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการอนุมัติสินเชื่อ
6. สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อนโต -ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพราะมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืม
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพฯ) เงินนอกระบบอยู่แล้ว จึงไม่สามารถกู้ยืมเงินในระบบอีกได้
7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง
- ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพราะการกู้นอกระบบสามารถ
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการได้ง่ายและสะดวกกว่าการกู้ในระบบ เนื่องจากมีตัวแทน
นายหน้าเข้าไปเสนอเงินกู้ หรือ ให้เ พื่อนในองค์ก รเป็นคนแนะนา
รวมทั้งลูกหนี้บางส่วนอาจกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบอยู่แล้วทา
ให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนในระบบได้อีก
8. การกู้เงินเพื่อไปทางาน
- ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู้ ใ นระบบ เพราะเจ้ า หนี้ ชั ก จู ง ให้ เ ข้ า สู่
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
กระบวนการเป็นหนี้นอกระบบด้วยการใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เป็น
จังหวัดชัยภูมิ
หลักทรัพย์ในการกู้ยืม
9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี - ผู้กู้ไม่ ได้เข้าถึงแหล่ง เงินกู้ ในระบบ เนื่องจากสามารถกู้ เงินจาก
คิดดอกลอย
เจ้า หนี้เ งินกู้ นอกระบบได้ ง่าย โดยใช้ เ พีย งหลั ก ทรั พย์ค้ าประกั น
เท่านั้น
10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
- ผู้กู้ไม่สามารถกู้เงินในระบบได้อีก เนื่องจากเคยขอสินเชื่อจากแหล่ง
อุทัยธานีในขอนแก่น
เงินกู้ในระบบ แต่ไม่มีความสามารถในการชาระคืน
2.3 พฤติกรรมการกระทาผิดของหนี้นอกระบบ
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการกระทาผิดของหนี้นอกระบบ ซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทาผิด โดยเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การชักจูงใจ
ให้ลูกหนี้มีความต้องการการกู้ยืมเงินจากตนเอง โดยอาจมี นายหน้าที่ทาหน้าที่ในการชักชวนลูกหนี้ให้มี
การกู้ยืมเงินจากลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีการกระทาผิดในรูปแบบของให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดย
เขียนจ านวนเงินกู้ ในสัญ ญาสูงกว่าเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง เนื่องจากมีการหักดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้กู้ รวมทั้งเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกจานวนเงินไว้
เรียบร้อยแล้ว ลูกหนี้เพียงกรอกรายละเอียดของตนเองและลงลายมือชื่อถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการทาง
ธุรกรรมระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการกระทาผิดในรูปแบบการจานอง การขาย
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ทอง เป็นต้น โดยมีพฤติกรรมการกระทาผิดของเจ้าหนี้ทเี่ หมือนกัน คือ การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่
สูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบของพฤติกรรมการกระทาผิดของเจ้าหนี้นอกระบบ
จากกรณีศึกษา ได้แก่
 การคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด
 การคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด หากแต่มีการตามทวงหนี้และทา
ร้ายร่างกาย ขู่ฆ่า
 ทาสัญญาเงินกู้โดยเขียนจานวนเงินกู้ในสัญญาสูงกว่าเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง
 จัดทาสัญญาเงินกู้ โดยระบุยอดเงินที่สูงกว่ายอดเงินกู้จริง ให้ลูกหนี้เขียนสัญญาเงินกู้
ด้วยลายมือตนเองทั้งหมด
 ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกจานวนเงินไว้เรียบร้อย
 ทาสัญญาเงินกู้ โดยลงรายมือชื่อในสัญญาเปล่า
 ค้าประกัน
 จานอง โดยเจ้าหนี้จะขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้
 การกู้เงินจะออกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทองคาแทนการให้เงินสด
สาหรับ พฤติกรรมการกระท าผิดที่ส าคัญ ของเจ้าหนี้ คือ การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
กระทาผิด เนื่องจากลูกหนี้เป็นผู้ที่ขาดความรู้ในด้านกฎหมายจึงทาให้เจ้าหนี้มีการทาสัญญาในลักษณะ
ของการเอารัดเอาเปรียบ มีการใช้เงื่อนไขของกฎหมายในการอายัดหรือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาเป็นของ
ตนเอง อาทิ การให้ลูกหนี้ไปทาสัญญาประนอมยอมความ หรือ การที่ลูกหนี้ไม่ไปศาลจนกระทั่งทาให้เกิด
การยึดทรัพย์สิน เป็นต้น
นอกจากนี้พฤติกรรมที่สาคัญที่เกิดขึ้นของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้ คือ การใช้กาลังในการข่มขู่ลูกหนี้
ให้มีการชาระหนี้ อาทิ การใช้วาจาข่มขู่ การทาร้ายร่างกาย เพื่อให้ลูกหนี้เกิดความเกรงกลัวและชาระหนี้
รวมทั้งพฤติกรรมที่เจ้าหนี้บางรายได้ให้ลกู หนี้หลับนอนเพื่อเป็นการชาระดอกเบี้ย อันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้อย่างรุนแรง
พฤติกรรมการกระทาผิดของเจ้าหนี้นอกระบบที่ สาคัญอีก ประการหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มการ
ปล่อยกู้หนี้นอกระบบในลักษณะขององค์กรอาชญากรรม กล่าวคือ มีการกระทาผิดที่มีการรวมกลุ่มกัน
จานวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป มีการแบ่งงานกันทาตามความชานาญ อาทิ นายหน้าในทาหน้าที่ชักชวนให้มีผู้กู้
ผู้ทาหน้าที่เขียนสัญญากู้ ผู้ทาหน้าที่จ่ายเงิน ผู้ทาหน้าที่ทวงเงิน นักกฎหมายที่ทาหน้าที่ในการต่อสู้คดี
หรือ บังคับคดีให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งการกระทาผิดในลักษณะดังกล่าวของเจ้าหนี้อาศัยความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
เงิน อานาจและบารมีของผู้ที่เกี่ ยวข้องกั บองค์กรของตนเอง จนกระทั่งท าให้สามารถใช้ กลอุบายและ
ช่องว่างของกฎหมายในการหลอกลวงให้มีผู้ตกเป็นหนี้จานวนมาก จนยากที่จะถอนตัวจากการเป็นลูกหนี้
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นอกระบบ เปรียบเสมือนทาสที่ไม่มีโอกาสในการไถ่ถอนตัวเองได้ หากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริง
ซึ่งพฤติกรรมการกระทาผิดของเจ้าหนี้มักเกิด จากความละโมบ ต้องการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
เป็นสาคัญ ในขณะที่ลูกหนี้ส่วนหนึ่งตกลงทาสัญญากู้ยืมเงินส่วนหนึ่งทราบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ก็ยังมี
ความเต็มใจในการกู้ยืมเงิน เพราะสามารถกู้ยืมเงินมาได้ง่าย และลูกหนี้ส่วนหนึ่งซึ่งขาดความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ในการกู้ยืมเงินแม้จะทราบในเบื้องต้นว่าเจ้าหนี้มีการคิดดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนด แต่
ส่วนหนึ่งก็ไม่คิดว่าเจ้าหนี้จะมีการเอารัดเอาเปรียบจากช่องว่างของกฎหมายกั บตนเองจนกระทั่ งต้อง
สูญเสียทรัพย์สิน จนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว
สาหรับผลการสรุปพฤติกรรมการกระทาผิดของเจ้าหนี้ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตารางแสดงพฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบ
กรณีศึกษา

พฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบ

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
- ท าเป็นองค์ก รอาชญากรรมขนาดใหญ่ มี ระบบบริหารจัดการที่
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) แน่นอน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
- การติดตามทวงหนี้ใช้วิธีการรุนแรง ข่มขู่ ทาร้ายร่างกาย
- นักการเมือง/เจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ มีส่วนรูเ้ ห็นการดาเนินการของ
เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
2. ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด
- คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อปี
(นครสวรรค์)
- ตามทวงหนี้และทาร้ายร่างกาย ขู่ฆ่าทุกวัน จนลูกหนี้ต้องปิดกิจการ
หนีไปอยู่ที่อื่น
3. ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอก
- ห้ลูกหนีล้ งนามในสัญญาเปล่า
ระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน
- ติ ด ตามทวงหนี้ ทุ ก วั น ถ้ า ลู ก หนี้ ไ ม่ ช าระหนี้ เจ้ า หนี้ จ ะคิ ด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามเพิ่ม
- เมื่อขาดส่ง ไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือชาระหนี้หมดแล้ว แต่ไม่
กู้ยืมต่อ เจ้าหนี้จะนาสัญญากู้ยืมเงินไปกรอกตัวเลขเงินกู้ที่สูงเกินจริง
และฟูองร้องลูกหนี้
4. ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชน เจ้าหนี้มี 3 กลุ่ม คือ คนในชุมชน คนนอกชุมชน และแขกปล่อยเงินกู้
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี
มีพฤติกรรมต่างๆ กัน ดังนี้
(กรุงเทพฯ)
เจ้าหนี้ที่เป็นคนในชุมชนและนอกชุมชน
- ให้ลูกหนี้ทาสัญญากู้ยืมเงินโดยเขียนจานวนเงินกู้ในสัญญาสูงกว่า
จานวนเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง
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พฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบ
- ทาเป็นองค์กรอาชญากรรม มีการข่มขู่ทาร้ายร่างกาย และมีการทวงหนี้ที่รุนแรง
เจ้าหนี้ทเี่ ป็นแขกปล่อยเงินกู้
- นั่งอยู่หน้าซอยเพื่อรอเก็บดอกเบี้ยและปล่อยเงินกู้แก่คนที่เดือดร้อน
ในชุมชน
- ไม่มีการให้ลูกหนี้ทาสัญญาการกู้ยืมเงินและไม่มีการทวงหนีท้ ี่รุนแรง
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อเดือน

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ - เป็นผู้มีอิทธิพล เรียกว่า “เฮีย”
เจ้ า หนี้ น อกระบบเพื่ อ ขั ด ดอก - เปิดร้านจักสาน (บังหน้า) แต่หลังบ้านมีห้องทางานและเอกสารการ
(จ.สระบุรี)
กู้เงินจานวนมาก
- ทางานในลักษณะองค์กรอาชญากรรม และมีการแบ่งงานกันอย่าง
ชัดเจน
- ส่งนายหน้าที่เป็นพนักงานโรงงานมาติดต่อ ชักจูงลูกหนี้ให้กู้ยืมเงิน
กับตนเอง โดยนายหน้าได้รับค่าคอมมิชชั่น
- อัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาจากรูปร่างหน้าตา อายุของผู้กู้เป็นสาคัญ
ถ้ารูปร่างหน้าตาดีหรือไม่มีครอบครัว จะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าผู้ที่
มีหน้าตาไม่ดี หรือมีครอบครัวแล้ว
- ทาสัญญาเงินกู้ โดยลงรายมือชื่อในสัญญาเปล่า2 ชุด และต้องนา
สมุดเงินฝากที่มียอดเงินเดือนเข้าแต่ละเดือน พร้อมบัตรเอทีเอ็มกับ
รหัสกดเงินให้เจ้าหนี้เก็บไว้
6. สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อน - การกู้เงินจะออกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทองคาแทนการให้เงิน
โตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สด พร้อมบอกวิธีการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบี้ย
(กรุงเทพฯ)
- ดาเนินการในลักษณะองค์กรอาชญากรรม
- ไม่ชี้แจงรายละเอียดว่าคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด แต่ในงวดสุดท้าย
ของการผ่อนชาระจะลดให้ 20 เปอร์เซ็นต์
- ลงจานวนทองคาในสัญญากู้ยืมเงินเกินจริง ลงวันที่ในสัญญาก่อน
วันทาสัญญาจริง 3 เดือน และต้องใช้สาเนาบัตรประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน และสาเนาสลิปเงินเดือนในการกู้ยืมเงิน
- นัดลูกหนี้ไปพบที่ศาลและนาสัญญาประนีประนอมยอมความมาให้
ลงลายมือชื่อ และรับทองคาตามจานวนที่ตกลงกันไว้
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พฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบ

- เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินในการผ่อนชาระ เจ้าหนี้ทาเรื่องไปที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ของหน่วยงานที่ลูกหนี้ทางานอยู่เพื่ออายัดเงินปันผลและหุ้น
ฟูองศาลเพื่อบังคับ คดี และเมื่อลูกหนี้ เจรจาจะชาระหนี้ตามความ
เป็นจริงพร้อมดอกเบี้ยที่กฎหมายกาหนดให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่ยอม
7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง
- ให้กู้เงินได้ประมาณ 3 เท่าของสลิปเงินเดือน คิดอ้ตราดอกเบี้ยร้อย
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ ละ 10 ต่อเดือน
- ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินได้ครั้งละ 1 คู่ คือ ผู้กู้และผู้ค้าประกัน
- มีการบันทึกภาพถ่าย
- จัดท าสัญญากู้ยืม เงิน โดยระบุยอดเงินที่สูง กว่ายอดเงินกู้จริง ให้
ลูกหนี้เขียนสัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตนเองทั้งหมด
- ในวันทาสัญญากู้ยืมเงินให้รบั เงินครึง่ หนึ่ง ที่เหลือรับในวันทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ศาล
- เมื่ อ ศาลพิ จ ารณาคดี ทนายของเจ้ า หนี้ ไ ด้ ยื่ น เอกสารการ
ประนีประนอมยอมความต่อศาล และบังคับให้ลูกหนี้ตอบต่อศาลว่า
เป็นหนี้ตามที่ระบุในสัญญา (ที่เกินจริง) เนื่องจากหากไม่ตอบเช่นนั้น
เจ้าหนี้จะไม่มอบเงินอีกครึ่งหนึ่งให้
- เจ้าหนี้จ ะทิ้ ง ช่วงไว้ 1-2 ปี จึง จะฟูองบัง คับ คดี เพื่อให้ดอกเบี้ ย
เพิ่มขึ้น
8. การกู้เงินเพื่อไปทางาน
- เป็นนายหน้าจัดหาคนงานไปต่างประเทศ โดยชักชวนให้ชาวบ้านไป
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
ท างานต่างประเทศ แต่คิดค่าหัวคิ ว โดยต้องมี ห ลัก ฐานส าคัญ คื อ
จังหวัดชัยภูมิ
เอกสารสิทธิที่ดินพร้อมผู้ค้าประกัน
- ให้ ลูกหนี้ ผู้ค้าประกั น และเจ้าของเอกสารสิทธิที่ดิน ลงชื่อ ในใน
เอกสารต่างๆ และสัญญากู้ยืมเงิน โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ
- ให้บุคคลใกล้ชิด ไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร พร้อมขอทาบัตร
เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) แล้วนามามอบให้เหจ้าหนี้เก็บไว้
- เมื่อลูกหนีไ้ ด้รับค่าจ้างและโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้จะให้ลูกน้องไป
ถอนเป็นเงินสดออกมาเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันโดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อเดือน โดยจะหักเป็นค่าดอกเบี้ยก่อน
ทุกเดือน
- มอบสมุ ดเล่ม เล็กๆ เขียนรายละเอียดเกี่ ยวกับ การถอนเงินและ
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ภาระหนี้ทั้งหมดให้ญาติของลูกหนี้เก็บไว้ ต่อมาสมุดดังกล่าวเจ้าหนี้ก็
จะยึดคืนไป
- หากมีลูกหนีร้ ายใดไม่ชาระเงินคืน เจ้าหนี้จะนาสัญญากู้ยืมเงินและ
สัญญาค้าประกันที่เซ็นชื่อไว้ให้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ไปทาการ
กรอกตัว เลขและลงวันที่ ย้ อนหลั ง ไปตั้ง แต่วันที่ ลู ก หนี้ เ ดิ นทางไป
ต่างประเทศ แล้วนาสัญญากู้เงินมาฟูองคดีแพ่งตามสัญญากู้ยืมเงิน
ต่อศาลในเขตพื้นที่
- มู ล หนี้ ที่ เ จ้ า หนี้น ามาฟู อ งคดี กั บ ลู ก หนี้ นั้ น เป็น มู ล หนี้ กู้ ยืม ค้ า
ประกัน จานอง
- เมื่อลูกหนี้ไปขึ้นศาลและศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชาระหนี้ เจ้า หนี้จะ
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้
- การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เจ้าหนี้จะเข้าสู้ราคาและหากเห็นว่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในทาเลที่ดี จะเป็นผู้ซื้อไว้เอง และหาก
ลูกหนี้มาติดต่อซื้อคืน เจ้าหนี้ก็จะขายให้ในราคาที่สูงหรือให้ลูกหนี้อยู่
อาศัยต่อไปโดยผ่อนชาระ เป็นรายเดือนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 3-5 ต่อเดือน
- ลูกหนี้ที่มีความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี มักจะชนะ
คดีเ พราะมี ก ารนาสืบ ให้ศาลเห็นว่าไม่ ได้มี ก ารส่ง มอบเงินยืม ตาม
สัญ ญากู้ ยื ม เงิน แต่ เ ป็ น การอ าพรางการจั ด หางานให้ ไ ปท างาน
ต่างประเทศเท่านั้น
- มีสานักงานสาขาย่อยถึง 65 สาขา โดยพนักงานในสานักงานสาขา
ย่อยจะต้องรวบรวมเอกสารในการกู้ ยืมเงินของผู้ขอกู้ แล้วส่ง ไปที่
สานักงานใหญ่ เพื่อตรวจสอบประวัติการกู้ยืมเงิน ที่พักอาศัย และ
ทรัพย์สินต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
- เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สานักงานใหญ่จะแจ้งไปที่สาขาย่อยว่า
ให้ผู้กู้ทาการกู้เงินได้หรือไม่ และกู้ได้จานวนเท่าไร โดยพิจารณาจาก
ทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้มี
- พนักงานซึ่งเป็นลูกสายไปทาสัญญาและนาเงินไปให้ผู้ขอกู้ โดยคิด
อัตราร้อยละ 2 ต่อวัน
- เป็นเครือข่ายเงินกู้นอกระบบจากจังหวัดอุทัยธานี
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- ติดประกาศหรือแจกนามบัตรให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่น
- เมื่อมีคนสนใจติดต่อทางโทรศัพท์ จึงนัดหมายเพื่อทาสัญญาและนา
เงินไปมอบให้ โดยในสัญญาเป็นสั ญญาเปล่า ให้ผู้กู้ลงชื่อ ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น พร้อมกับต้องมีผู้ค้าประกัน 1 คน
- ในการชาระคืน หากลูกหนี้กู้ยืมเงิน 10,000 บาท ให้ลูกหนี้ชาระ
คืนวันละ 500 บาท เป็นเวลา 24 วัน และถ้าวันใดไม่มีเงินชาระคืน
จะทบไปในวันถัดไป
- เมื่ อลูกหนี้ไม่ ชาระคืน ตามทวงหนี้โ ดยการโทรศัพท์ ข่มขู่และไป
ทาลายข้าวของที่บ้านของลูกหนี้ และเมื่อไม่สามารถติดตามลูกหนี้ได้
จึงไปทวงหนี้กับผู้ค้าประกัน

2.4 ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเป็นหนี้นอกระบบ
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ว่า
จะเป็นการสูญเสียเงินจานวนมาก การสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นต่อตัวลูกหนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นประสบ
กับความเครียด อยู่ไปวัน ๆ เพื่อให้เงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ ลูกหนี้บางส่วนแม้จะมีความตั้งใจ
ในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้ หากแต่เจ้าหนี้นอกระบบได้ใช้กาลังในการทาร้าย
ร่างกายเพื่อให้ลูกหนี้ชาระเงิน ทาให้ลูกหนี้ต้องหลบหนี ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวและนามาชาระหนี้ได้ รวมทั้งบางส่วนอาจหันไปประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้
นอกระบบ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของลูกหนี้ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพต่อ
การประกอบอาชีพ เพราะลูกหนี้อาจไม่มีเวลาให้ความสาคัญกับการประกอบอาชีพ หากแต่มีความกังวล
กับการที่ต้องหาเงินมาเพือ่ ชาระหนี้ให้ได้เป็นสาคัญ เพราะหากไม่ได้รับเงินมาชาระหนี้ตามกาหนด อาจถูก
ทาร้ายร่างกาย รวมทั้ งภาระหนี้ที่ต้อ งชาระเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ส่งผลต่อองค์ก รที่ลูกจ้างปฏิบัติง านอยู่
เพราะทาให้ศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกหนี้ลดลง ได้ผลผลิตไม่เต็มที่เพราะลูกหนี้นอกระบบลาออก
เพื่อหนีหนี้ หรือ มีความกังวล ความเครียด ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ และต้องแบ่งเวลาเพื่อการสู้คดีในศาล
ทาให้เสียเวลาในการทางานอันส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่
ปัญหาหนี้นอกระบบยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวของลูกหนี้โดยตรง โดยอาจท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเครียดจากปัญหาหนี้นอกระบบ อันนาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อาจมี การ
ทะเลาะเบาะแว้งที่อาจนาไปสู่ปัญหาครอบครัวล่มสลายได้ในที่สุด
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นอกจากนี้ จากปัญหาหนี้นอกระบบยังประสบปัญหาต่อความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีความห่างเหิน
มากขึ้นเพราะสมาชิกในชุมชนต้องดิ้นรนประกอบอาชีพเพราะนาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ ทาให้สมาชิกใน
ชุมชนขาดความผูกพันต่อชุมชน อันอาจนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน หรือ ปัญหาชุมชนล่มสลายได้
รวมทั้ง ปัญหาผลกระทบที่ส าคัญของปัญ หาหนี้นอกระบบ คือ ปัญ หาสังคมที่ส่ง ผลกระทบต่อ
ศีลธรรมที่ดีงามของประเทศ เพราะเจ้าหนี้มีการปฏิบัติต่อลูกหนี้ในลักษณะของการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ดัง จะเห็นได้จากการให้ลูกหนี้ขัดดอกด้วยการไปหลับนอนกับเจ้าหนี้ หรือ การข่มขู่ทาร้าย
ร่างกายลูกหนี้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาแม้จะไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบที่สาคัญ ต่อตัวลูกหนี้ คือ การ
ประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือ การค้ายาเสพติ ด เพื่อให้ได้เงินมา
ชาระคืนให้แก่เจ้าหนี้ หากแต่ปัญหาดังกล่าวมักปรากฏให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ
ดังจะเห็นได้จากผลกระทบที่เกิดจากปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เห็นได้จากพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
ต่างๆ จะมี อ าชญากรรมที่ เ กิดขึ้นระหว่างทั้ ง กลุ่ม เจ้าหนี้ที่ มี ต่ อลูก หนี้ และการแก้ ปัญหาเพื่อที่ จ ะหา
ทางออกของตัวลูกหนี้เอง โดยมีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น
“สองผัวเมีย เขียนจดหมายขอโทษลูก ฆ่าตัวตายหนีหนี้” สองผัวเมีย เดินเข้าห้องเขียนจม.ลา
ตาย เหตุเครียดไม่มีเงินใช้หนี้กู้นอกระบบตัดสินใจซดยาฆ่าแมลงลาโลก โดยมารดาผู้ตายให้การว่า ทั้งคู่มี
อาชีพรับจ้าง มีบุตรด้วยกัน 2 คน ก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงลูกสาวมาพูดคุยด้วยสีหน้าเคร่งเครียด บอกว่าเป็น
หนี้เยอะส่งได้แต่ดอกเบี้ยรายวัน ไม่รู้จะทาอย่างไร จากนั้นก็เดินเข้าห้องนอนพร้อมลูกเขย กระทั่งช่วงบ่ าย
พบทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว (สนุกออนไลน์, 11 ตุลาคม 2554)
“หนี้ท่วมหัว! หนุ่มนศ.ปี 4 ผูกคอตายคาห้องพัก” หนุ่มนักศึกษาปี 4 ใน จ.ลาปาง ผูกคอตาย
คาห้องพัก แฟนสาวระบุผู้ตายกลัวแก๊งทวงหนี้นอกระบบ ซึ่งจากการตรวจสอบในห้องพัก พบหนังสือ
สัญญาเงินกู้นอกระบบอยู่ในห้อง 1 ฉบับ สอบสวนแฟนสาวผู้ตายทราบว่า ผู้ตายเคยบ่นว่ากลัวพวกชาย
ฉกรรจ์ที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยจะมาทาร้าย เนื่องจากผู้ตายกลัวแก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบที่เข้ามาทวงเงินเมื่อ
3 วันก่อน แต่ไม่ได้เงิน (สนุกออนไลน์, 15 เมษายน 2555)
“แก๊งเงินกู้ดอกโหดรุมทาร้ายสาวลาปางน่วม” โดยนางเตือนจิต ได้ให้การกับตารวจว่า ช่วง
หลายวันก่อนที่ผ่านมา ตนได้ไปกู้เงินมาจานวน 50,000 บาท ต้องส่งดอกเบี้ยวันละ 600 บาท แต่นายโก้
บอกว่าวันนี้ตามเก็บเงินใครไม่ได้ ต้องการเก็บเงิน 1,000 บาท แต่ตนมีให้เพียง 600 บาท นายโก้ไม่พอใจ
จึงเข้าทาร้ายร่างกาย ใช้เท้าถีบ และเตะที่ดวงตา ใบหน้า ซึ่ง นายโก้ ยังตะโกนบอกว่า มีข้าราชการระดับ
บิ๊กคุ้มครอง ไม่มีใครทาอะไรได้ (ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์, 21 ตุลาคม 2555)
“จับหนุ่มก่อสร้างหนี้เยอะคิดสั้นขายยาบ้า” เจ้าหน้าที่ตารวจสืบสวน 2 บก.สส.ภ.4 สืบทราบมา
ว่านายมงคลที่มีอาชีพรับจ้างทางานก่อสร้างทั่วไป ได้ลักลอบขายยาบ้าอยู่ในเขต อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
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มานานมากกว่า 2 ปี เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุมจึงได้วางแผนจับ กุมได้ที่หน้าบ้านของนายมงคล ด้าน
ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตนเป็นคนที่มีหนี้สินเยอะ จึงได้ยืมเงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาท/เดือน
เมื่อไม่ มีเงินใช้หนี้ร ายวัน เพื่อนคนหนึ่ง ได้ติดต่อมาให้ค้ายาบ้าเพื่อหาเงินใช้ห นี้ แถวชายแดนริมโขง จ.
หนองคาย และมาขายใน จ.กาฬสินธุ์เม็ดละ 250 – 300 บาท โดยทุนเม็ดละ 150 บาท ทามาระยะหนึ่ง
จนสามารถหาเงินใช้หนี้นอกระบบจนหมด (เดลินิวส์ออนไลน์, 12 กุมภาพันธ์ 2556)
“ยิง สาวแม่ลูกอ่อนดับอนาถ คาดฝีมือแก๊งทวงหนี้ ” จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พบว่า ผู้ตายเป็นหนี้เงินกู้จานวนหลายแสน จากการกู้ยืมเงินจากนายทุนผูเ้ ป็นญาติกันแล้วไปปล่อยกู้ให้กบั
เพื่อนร่วมงานที่โรงงานที่เคยทาอยู่แล้วถูกเบี้ยวไม่จ่ายหนี้ทาให้ นายทุนส่งคนมาทวงหนี้เรื่อยมา ประกอบ
กับผู้ตายได้เล่นแชร์ด้วย ทาให้เป็นหนี้เพิ่มพูนเป็นจานวนมาก จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้ตายนอนอยู่
กับลูกน้อยก็ มีคนร้ายโทรเข้ามือถือผู้ตายเรียกให้ออกไปพบที่ หน้าบ้าน ก่ อนใช้อาวุธปืนยิง จนเสียชีวิต
เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่ รู้ จัก กั บ ผู้ตายเป็นอย่างดี ผู้ตายจึง ออกไปหาและถูก ยิง เสียชีวิต
ดังกล่าว ส่วนสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องหนี้สินที่ผู้ตายเป็นหนี้จานวนหลายแสนและไม่ยอมใช้หนี้นั่นเอง (ข่าว
สดออนไลน์, 7 เมษายน 2556)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเกิดหนี้นอกระบบส่งผลกระทบทั้งทางด้านจิ ตใจและ
ชีวิตของลูกหนี้ โดยจากการเกิดหนี้นอกระบบนั้นส่งผลให้ทั้งตัวเจ้าหนี้ใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้ เช่น การ
ท าร้ า ยร่ า งกาย หรื อ การฆาตกรรม และจากตั ว ของลู ก หนี้ เ องที่ ห าทางออกโดยการไปประกอบ
อาชญากรรม เช่น การฆ่าตัวตาย หรือการค้ายาเสพติด เพื่อที่จะนาเงินมาเป็นค่าส่ งดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้
ซึ่งจากการเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากหนี้นอกระบบทั้งสิน ซึ่งทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
ลูกหนี้บางรายหาทางออกที่ผิดวิธี กล่าวคือ บางรายหาทางออกในการใช้หนี้ไม่ได้ จึง ทาให้ต้องหันมา
ประกอบอาชญากรรมตามมา อันส่ง ผลให้คนในสัง คมต้องได้รับ ผลกระทบจากการต้องตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมทางอ้อมของหนี้นอกระบบ
2.5 การดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
สาหรับการดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบของกรณีศึกษาประกอบด้วย ธนาคารออมสินเข้า
มาช่วยเหลือให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งกู้ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้บางส่วนยังประสบกับปัญหาใน
การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนในระบบเพราะไม่มีบุคคลค้าประกัน เป็นต้น นอกจากนี้การดาเนินการกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบยังประกอบด้วยการจัดตั้งกลุม่ ออมทรัพย์และให้การสนับสนุนเงินทุนกูย้ ืมแก่กลุม่ ออม
ทรัพย์ไปปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถู ก รวมทั้งการติดต่อการติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
สถานที่ทางาน อาทิ การรวบรวมรายชื่อผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สื่อมวลชน เป็นต้น การเข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาจากการลงทะเบียนหนี้นอก
ระบบตามโครงการของรัฐบาล ประกอบด้วยการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ นอกจากนี้
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ลูกหนี้ได้ยื่นเรื่องให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือ โดยศูนย์
ลูกหนี้ได้เสนอเรื่องเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหนี้ อีกทั้งหาช่ องทาง
ทางกฎหมายเพื่อที่จะถอนหมายบังคับคดี รวมทั้งการฟูองว่าเจ้าหนี้ฟูองเจ้าหนี้ว่ามีการเบิกความเท็จต่อ
ศาลแพ่ง ศาลลงโทษจาคุกสามปีโดยไม่รอลงอาญา และการแจ้งความฐานฉ้อโกงประชาชน โดยลูกหนี้ที่มี
ความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี มักจะชนะคดีเพราะมีการนาสืบให้ศ าลเห็นว่าไม่ได้มีการส่ง
มอบเงินยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นการอาพรางเท่านั้น
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่สาคัญ คือ การร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหนี้ต้องถูก
ดาเนินคดี หรือ ถูกยึดทรัพย์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบของเจ้าหนี้ รวมทั้งหน่วยงานด้านสถาบันการเงิน
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกหนี้ ในขณะที่เจ้าหนี้ซึ่งถูกดาเนินการตามกฎหมาย
กับปัญหาหนี้นอกระบบโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการนาช่องว่างของกฎหมายที่เจ้าหนี้เป็นคนกระทา
มาพิสูจน์ให้ศาลเห็น หากแต่การลงโทษเจ้าหนี้จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ได้ถูกลงโทษที่ไม่มี
ความรุนแรงมากนัก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้เจ้าหนี้มีการกระทาผิดในหนี้นอกระบบต่อไปก็อาจเป็นได้ สาหรับ
ผลการสรุปการดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบได้แสดงให้เห็นในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
กรณีศึกษา

การดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบ

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
- ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติได้ม อบหมาย พ.ต.อ. เกี ยรติก มล ให้
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) รับ ผิดชอบเป็นหัวหน้ าคณะท างานสืบ สวนสอบสวนคดีเ ครือข่า ย
เจ้าหนี้จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้มีการโยกย้ายไปดารงตาแหน่ง สังกัด
กองบั ง คั บ การสื บ สวนสอบสวนต ารวจภู ธ รภาค 2 ได้ รั บ การ
ประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเ ศษขอข้อมูล เจ้าหนี้เ งินกู้ นอก
ระบบจากจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับเครือข่ายเงิน กู้
ของนายชาติที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ไปสร้างอิทธิพลในอาเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อนาไปขยายผลจับกุมต่อไป
2. ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด
- ลูกหนี้ร้องเรียนไปยังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
(นครสวรรค์)
กระทรวงยุติธรรม ผู้อานวยการศูนย์ฯ จึงมีบันทึกสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฯ ทาหนังสือประสานงานกับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อสืบสวนพฤติการณ์เจ้าหนี้เงินกู้ นอกระบบในพื้นที่
และประสานงานกั บผู้อานวยการธนาคารออมสิน ภาค 6 จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
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กรณีศึกษา

3. ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอก
ระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน

4. ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชน
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี
(กรุงเทพฯ)

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ
เจ้ า หนี้ น อกระบบเพื่ อ ขั ด ดอก
(จ.สระบุรี)

6. สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อน
โตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(กรุงเทพฯ)
7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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การดาเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
- เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรท่าตะโก ซึ่งเป็นสถานีตารวจใน
ท้องที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ตารวจไปดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และได้ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดจานวน 9 ราย
- ลู ก หนี้ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ไปที่ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ แ ละ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ฯ ได้
ดาเนินการไกล่เ กลี่ยทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดย ให้ลูกหนี้ชาระหนี้ให้หมดตามจานวนที่กู้ยืมมาจริง โดยการผ่อน
ชาระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้ และทาหนังสือ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน หากลูกหนี้ชาระเงินครบถ้วนแล้วถือว่าเจ้าหนี้
และลูกหนี้ไม่มีหนี้ผูกพันต่อกันอีก แต่หากลูกหนี้ยังคงผิดสัญญาการ
ผ่อนชาระก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิ์ทางศาลดาเนินคดีตามสัญญา
- ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเหลือให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่ง เงินกู้ใน
ระบบได้ง่ายขึ้น
- จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแก่กลุ่มออม
ทรัพย์ไปปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูก
- ขยายเพิ่มกลุ่ม ออมทรัพย์ชุม ชนเพิ่ม ขึ้นอีก 2 กลุ่ม เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น
- ผู้จัดการฝุายบุคคลของโรงงานติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่
อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
- อัยการเชิญเจ้าหนี้มาเจรจาลดหนี้ให้ลูกหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอม
- ดาเนินคดีกับเจ้าหนี้โดยให้นักข่าวเข้ามาปลอมตัวเป็นลูกหนี้และทา
เป็นข่าวจนเจ้าหนี้ถูกจับกุม
- ศาลตัดสินเจ้าหนี้มีความผิดจริง และถูกยึดทรัพย์ในความผิดฐาน
ฟอกเงิน
- ลูกหนี้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความ
เป็ น ธรรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยศู น ย์ ฯ ได้ เ สนอเรื่ อ งเข้ า กรม
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหนี้ อีกทั้งหา
ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะถอนหมายบังคับคดี
- กรรมการสหภาพแรงงานรวบรวมรายชื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่
เป็นหนี้นอกระบบ แจ้งความเจ้าหนี้ฐานฉ้อโกงประชาชน และทาการ
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8. การกู้เงินเพื่อไปทางาน
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
จังหวัดชัยภูมิ
9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี
คิดดอกลอย

10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
อุทัยธานีในขอนแก่น

ฟูองเจ้าหนี้ว่ามีการเบิกความเท็จต่อศาลแพ่ง ทาให้ศาลลงโทษจาคุก
เจ้าหนี้ 3 ปีโดยไม่รอลงอาญา
- แก้ไขปัญหาจากการลงทะเบียนหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐบาล
โดยมีลูกหนี้มาลงทะเบียนทัง้ หมด 57 ราย ซึ่งโครงการได้เจรจาประนอม
หนี้ ยุติเรื่องสาเร็จ 20 รายจากลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้ฟูองร้องทางแพ่งและ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการบังคับคดีทั้งหมดจานวน 495 ราย
- พ.ต.อ. เกี ยรติก มล ได้รับ มอบหมายให้รับ ผิดชอบเป็นหัวหน้ า
คณะทางานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเจ้าหนี้จังหวัด จันทบุรี ซึ่ง
สามารถจับกุมลูกสายของเจ้าหนี้รายนี้ได้และดาเนินการสืบสวนและ
ขยายผลจับกุมไปยังเจ้าหนี้รายใหญ่ต่อไป แต่ พ.ต.อ.เกียรติกมล ได้
โยกย้ ายไปดารงตาแหน่ง สั ง กั ด กองบัง คับ การสื บ สวนสอบสวน
ตารวจภูธรภาค 2 ก่ อน จึง ยังไม่ มีความคืบหน้าในการดาเนินการ
จับกุมต่อไปแต่อย่างใด
- ศู น ย์ ช่ว ยเหลือ ลู ก หนี้แ ละประชาชนที่ ไ ม่ ได้ รั บ ความเป็น ธรรม
กระทรวงยุติธรรม ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและซักถามรายละเอียด
เกี่ ยวกั บ การกู้ เ งินจากเครือข่ายเจ้าหนี้เ งินกู้ นอกระบบ และหา
แนวทางในการดาเนินการช่วยเหลือต่อไป

2.6 แนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบต่อไป
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบหากได้รับการแก้ไขไม่ได้ จะมีแนวโน้ม
ที่จะต้องเป็นหนี้นอกระบบต่อไป โดยมีแนวโน้มที่จะมีการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รายหนึ่งไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้
รายต่อไปในลักษณะของงูกินหาง แต่ในทางตรงกันข้ามหากได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที
เหมาะสม ลูกหนี้ส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่เป็ นหนี้นอกระบบต่อไป เพราะอาจเห็นถึงการถูกเอารัดเอา
เปรียบและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบก็อาจเป็นได้ โดยสรุปแนวโน้มของการเป็นหนี้นอก
ระบบได้แสดงให้เห็นในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางแสดงแนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบต่อไป
กรณีศึกษา

แนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบ

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
- หากไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) เครือข่ายเงินกู้นอกระบบเหล่านี้จะยังคงอยู่ และจะทวีความรุนแรง
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ในการติดตามทวงหนี้มากยิง่ ขึ้น
- ลูกหนี้หลายรายนั้นกู้ยมื เงินนอกระบบเพื่อการพนัน ดังนั้น หากยัง
มีแหล่งการพนันอยู่ ก็จะทาให้การเป็นหนี้นอกระบบยังดารงอยู่
เช่นกัน
2. ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลูกหนี้อาจถูกเจ้าหนี้ทาร้ายร่างกาย
(นครสวรรค์)
จนกระทั่งเสียชีวิต หรือ อาจบีบคั้นให้ลูกหนี้ต้องหันไปกู้ยืมเงิน จาก
เจ้าหนี้นอกระบบอื่นๆ เพื่อนาไปชาระแก่เจ้าหนี้ปัจจุบัน
3. ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอก
- ลูกหนี้ที่ชาระหนี้ครบแล้ว มีแนวโน้มจะไม่เป็นหนี้นอกระบบต่อไป
ระบบ จังหวัดสุโขทัย และน่าน เนื่องจากได้บทเรียนจากการเป็นหนี้นอกระบบมาแล้ว ส่วนลูกหนี้ที่
ยังผิดสัญญาการผ่อนชาระ ก็จะถูกเจ้าหนี้ใช้สิทธิ์ดาเนินคดี
4. ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชน - สมาชิกในชุมชนส่วนหนึ่งมีแนวโน้มจะเป็นหนี้นอกระบบต่อไป
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี
เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ งิ น มาจ่ า ยทั้ ง หนี้ น อกระบบและหนี้ ใ นระบบ
(กรุงเทพฯ)
จนกระทั่งยากที่จะออกจากวงจรของหนี้นอกระบบได้
5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ - ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบด้วยการประสานงานจาก
เจ้ า หนี้ น อกระบบเพื่ อ ขั ด ดอก หน่วยงานต่างๆ ทั้งในกระบวนการยุติธรรม สื่อมวลชน นายจ้าง
(จ.สระบุรี)
6. สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อน
โตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(กรุงเทพฯ)
7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ

8. การกู้เงินเพื่อไปทางาน
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
จังหวัดชัยภูมิ
9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี

- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลูกหนี้อาจต้องเป็นหนี้นอกระบบที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น เพราะถูก เจ้าหนี้ถูกฟูองยึดบ้าน และเป็นหนี้
เจ้าหนี้สองรายที่ยังชาระหนี้ได้ไม่หมด
- พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ ที่ ได้บ ทเรียนจากการเป็นหนี้นอกระบบ มี
แนวโน้มในการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้น และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
ถูกชักจูงให้เป็นหนี้นอกระบบจะรู้เท่าทัน ไม่ เข้าสู่วงจรการเป็นหนี้
นอกระบบอีก เนื่องจากได้รับบทเรียนและได้รับความรู้เกี่ยวกับหนี้
นอกระบบจากหน่วยงานที่เข้าไปให้ความรู้
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลูกหนี้อาจต้องเป็นหนี้นอกระบบที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น เพราะถูกเจ้าหนี้หลอกลวงเอาทรัพย์สินทั้งที่เป็น
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิ น แต่เ มื่อได้รับ การแก้ ไขปัญ หาที่ ถูก ต้อง
ลูกหนี้มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นลูกหนี้นอกระบบต่อไป
- หากไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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เครือข่ายเงินกู้นอกระบบเหล่านี้จะยังคงอยู่ และจะทวีความรุนแรง
ในการติดตามทวงหนี้มากยิง่ ขึ้น
- ลูกหนี้หลายรายนั้นกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อการพนัน ดังนั้น หากยัง
มี แหล่ง การพนันอยู่ ก็ จ ะท าให้ก ารเป็ นหนี้นอกระบบยัง ดารงอยู่
เช่นกัน
หากไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ลูกหนี้จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย เครือข่าย
เงินกู้นอกระบบจะยังคงอยู่ และจะทวีความรุนแรงในการติดตามทวง
หนี้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถหาเงินมาชาระหนี้คืน
ได้ทั้ งหมด ก็ยัง ต้องตกอยู่ในวงจรการกู้ยืม หนี้นอกระบบเพื่อกู้ เงิน
จากเจ้าหนี้นอกระบบรายใหม่มาชาระคืนให้เจ้าหนี้นอกระบบรายเก่า
อยู่เรื่อยๆ

บทที่ 4
ตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ
1. ประเทศอินโดนีเซีย
1.1 ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ กลุ่มเผ่าพันธุ์ ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณี อย่างไรก็ดี ประเทศอินโดนีเ ซียสามารถพัฒ นามาได้ภายใต้การปกครองของอดี ต
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตภายหลังการการก่อกบฎรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน ความสาเร็จหลัก
ระหว่างการดารงตาแหน่งประธานาธิบ ดี 32 ปี คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ชื่อที่รู้จักกั น
ทั่วไปในนาม “รัฐบาลแบบแผนใหม่ (New Order Government)” กลุ่มนักวิชาการได้ฟื้นฟู เศรษฐกิจ
และในฐานะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ทาเรื่องนี้มาตลอดสามทศวรรษของการเติบโตอย่างน่าทึ่งด้วยการ
เน้นทุน (Equity)ตั้งแต่ปี 1970-1996เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 7ต่อปี ในช่วงปี 19861996อัตราการเติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ 8ในขณะที่อัตราเงินเฟูอรายปีเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 10 โดยจุดแข็ง
สาคัญของอินโดนีเ ซียคือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากแรงงานที่มีการศึกษาปริมาณสูงที่ ตั้งได้เปรียบ
โครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางและตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่
ซูฮาร์โต้ได้รับยกย่องว่าให้ความสาคัญกับการลดป๎ญหาความยากจน และทีมงานนักวิ ชาการของ
เขาสามารถช่วยคนจนเพิ่ ม รายได้ และคุณภาพชี วิต ผลก็ คือ ซูฮาร์โ ต้ ได้รั บ รางวัล นานาชาติส าหรั บ
ความสาเร็จที่อินโดนีเซียได้รับในเรื่องการเกษตรและอาหาร การวางแผนครอบครัว และการขจัดความ
ยากจน แต่ภายใต้การปกครองแบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาลซูฮาร์โต ประเทศยังคงด้อยพัฒนาการเมือง โดยซู
ฮาร์โตได้เข้าครอบงารัฐบาลทุกด้าน ควบคุมพรรคฝุายค้านและสื่อมวลชน และพยายามสกัดกั้นฝุายค้านที่
เข้มแข็ง และผู้นาที่มีศักยภาพ
ในช่วงปี ค.ศ. 1970 การปฎิรูปสีเขียว (Green Revolution) ได้เข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซียทาให้
ผลผลิตของข้าวและอาหารเพิ่มขึ้นมาก รัฐบาลเองนาเงินที่ได้จากน้ามันไปลงทุนในพื้นที่ชนบท พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และทรัพยากรบุคคล ระบบเงินตราแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างมากในชนบท ในต้นทศวรรษที่ 1990 พื้นที่ชนบทในอินโดนีเซียหลายแห่งได้รับประโยชน์
อย่างมากจากการปฎิรูปสีเขียว แต่ความยากจนในชนบทยังคงเหลืออยู่มาก เช่นเดียวกับความเหลื่อมล้าที่
เห็นได้จากการกระจายรายได้และโอกาสในการจ้างงานท้องถิ่นและภูมิภาค (p.9-1)
อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของประธานาธิบดีซูฮาร์โต้และเพื่อนฝูงกลุม่ เล็กๆเริ่มทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มขึ้น
อย่ างกว้ า งขวาง ระหว่ างนั้น ซูฮ าร์โ ต้แ ทบไม่ ฟ๎ ง เสี ยงที ม งานคณะรัฐ มนตรีเ ศรษฐกิ จ อี ก ต่ อ ไป ชาว
อินโดนีเซียส่วนมากเริ่มต่อต้านอานาจแบบเบ็ดเสร็จ ซูฮาร์โต้และการทุจริตคอรัปชั่นเริ่มมีมากขึ้น ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1997 วิกฤติการณ์การเงินเกิดขึ้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในอินโดนีเซีย เงินสกุลรูเปี๊ยะ
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ดิ่งลง เงินเฟูอสูงขึ้น องค์กรล้มละลาย ธนาคารปิดกิจการ และระบบการเงินล่มสลาย การว่างงาน การ
ขาดแคลนอาหาร และข้าวของราคาแพงนาไปสู่การจราจลที่รุนแรงและความไม่สงบในสังคมมาร์เกอริต
เอส โรบินสัน (2002) ระบุว่าสาเหตุหลักของวิกฤติไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่เป็นความอ่อนแอของระบบการ
ปกครองและการเงินที่เพิ่มขึ้นและฝ๎งรากลึกซูฮาร์โต้ถูกบังคับให้ลาออกในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.199
1.2 ระบบการเงินการธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย
ระบบการเงินการธนาคารของประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นธนาคาร
(Banking Sector) และส่วนมิใช่ธนาคาร (Nonbanking Sector)
1.2.1 ส่วนที่เป็นธนาคารประกอบไปด้วย
 ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป (Conventional Banks)
 ธนาคารอิสลาม(Syaria Banks)
 ธนาคารประชาชน (People’s Credit Bank)
1.2.2 ส่วนที่มิใช่ธนาคารประกอบไปด้วย
 ประกันภัย (Insurance)
 ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Market)
 กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension Fund)
 สหกรณ์ (Cooperatives)
 สถานธนานุบาล (Pawn Office)
 บริษัทการเงิน (Financing Companies)
ตารางที่ 9 ตารางแสดงจานวนสถาบันการเงินของประเทศอินโดนีเซีย โดยข้อมูลล่าสุดในปี ค.ศ. 2010
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ที่มา: Pradiptyo, Sahadewo, Sasmitasiwi, Rokhim, Ulpah, และ Faradynawati, 2011
จากตารางที่ 9 ธนาคารมีจ านวนถึงร้อยละ 56.7 ของจานวนสถาบันการเงินในอินโดนีเซีย
นอกจากนั้นแล้วในปี ค.ศ.2008 ธนาคารยังมีสินทรัพย์จานวน 2,671 ล้านล้านรูเปี๊ยะคิดเป็นร้อยละ 87
ของจานวนสินทรัพย์ทั้งหมดของสถาบันการเงินทั้ งนี้สถานธนานุบาล สถาบันการเงิน และธนาคารล้วน
เป็นสถาบันที่มีการเติบโตของสินทรัพย์สูงสุดในช่วงปี ค.ศ. 2006-2008 กล่าวคือมีอัตราเติบโตคิดเป็นร้อย
ละ 114.9, 54.7 และ 36.7 ตามลาดับ
1.2 สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
การศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อนอกระบบในช่วงปี ค.ศ.1990 มากมายที่มีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกัน
ตลาดสินเชื่อนอกในระบบที่เขตชนบทเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กมาก ในขณะที่ตลาดนอกระบบกลับมีขนาด
ใหญ่ม าก โดยใช้ก ารประมาณค่าจากสัดส่วนตลาดสินเชื่อที่เ หลือจากสินเชื่อในระบบ อย่างไรก็ดี ไม่ มี
การศึกษาชิ้นไหนที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินเชื่อที่เกิดจากการให้กู้ยืมของพ่อค้าเงินกู้, สมาคม
หมุนสินเชื่อและเงินออมแบบหมุนเวียน (Rotating Saving and Credit Association: ROSCAs), การ
ระดมเงิ นทุ นเพื่ อ นการช่วยเหลือ กั นในกลุ่ ม รวมทั้ ง การกู้ ยืม จากครอบครัว และเพื่ อนของผู้กู้ ยื ม ได้
(Germidis,Kessler and Meghir 1991; Von Pischke 1991; Hoff,Braverman,and Stiglitz 1993;
and Ghate and others 1993 cited in Robinson 2001)
ในเบื้ อ งต้ น นั้น ข้อ จ ากั ดทางด้ า นภาษาและการเข้ า ถึง ข้อ มู ล สิ น เชื่ อ นอกระบบในประเทศ
อินโดนีเซียทาให้การศึก ษานี้ไม่ สามารถจ าแนกรายละเอียดลงเฉพาะแต่ประเทศอินโดนีเซียได้ ดังนั้น

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

123

การศึกษานี้จึงจะอธิบายสภาพสินเชื่อนอกระบบซึ่งเกิดในประเทศกาลังพัฒนาทั่วๆไป โดยรายละเอียด
หลักจะมาจากรายงานธนาคารโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1997-2001 โดยมาร์เกอริด เอส โรบินสัน
มาร์เกอริด เอส โรบินสัน (2001) ได้อธิบ ายว่าสินเชื่อนอกระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2
รูปแบบคือ 1).สินเชื่อนอกระบบเชิงพาณิชย์ (Informal Commercial Lender) ซึ่งเป็นสินเชื่อจากพ่อค้า
เงินกู้ ,นายจ้าง, ผู้ค้าของส่ง,เจ้าของที่ดิน และ 2). สินเชื่อนอกระบบที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ (Informal
Uncommercial Lender) ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่ได้คาดหวังกาไรจากดอกเบี้ย ซึ่ง ผู้ที่ให้กู้ยืม มักจะมีสาย
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ให้กู้ กล่าวคือมักจะเป็นเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนบ้าน แต่มักจะให้กู้ยามฉุกเฉิน
เท่านั้น อย่างไรก็ดี โรบินสันได้ร ะบุว่าการรวมกลุ่มเพื่อเปูาหมายในการระดมทุนในบางกลุ่มนั้นไม่ อาจ
จาแนกได้ว่าเป็นสินเชื่อนอกระบบประเภทใด แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มโดยใช้ความสัมพันธ์
ทางสังคมนาทาง ขณะที่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มโดยใช้ความต้องการทางเศรษฐกิจนาทาง
ทั้งนี้ในรายงานนี้ได้เน้นการศึกษาสินเชื่อนอกระบบเชิงพาณิชย์ เนื่องจากที่มีความเป็ นไปได้ว่าจะ
สามารถนาเอากรอบแนวคิดบางประการเพื่อมาใช้ในองค์กรการเงินระดับจุลภาคตามกรอบแนวคิดและ
ประสบการณ์ของมาร์เกอริด เอส โรบินสัน
1.3 สาเหตุของการใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ
การทาความเข้าใจกับสินเชื่อนอกระบบก็คือการศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องการกู้ สาเหตุหลักที่ คน
จนเหล่านั้นไม่กู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในระบบ เนื่องจากรูปแบบความต้องการในการกู้ยืมของ
ผู้กู้ที่มีรายได้ต่านั้นมักจะต้องการกูเ้ งินจานวนน้อย หากแต่ชาระคืนเงินในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเดินทาง
ได้ส ะดวก มี ตารางการจ่ายคืนเงินที่เ หมาะสม ได้รับเงินกู้ อย่างรวดเร็ว ณ อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะ
สามารถชาระคืนได้ และไม่ต้องการเอกสารการกู้ยืมที่มากมาย ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการกู้ยืมเงินเช่นนี้จึง
ทาให้พ่อค้าเงินกู้นอกระบบ (Moneylenders) เป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินที่ดีสุดสาหรับผู้กู้เหล่านั้น
รูป แบบความสัม พั นธ์ของสินเชื่อนอกระบบนี้ ผู้กู้ และผู้ให้กู้ มัก จะเป็นคู่ค้าทางธุร กิจ ไปในตัว
ยกตัวอย่างเช่น ผู้กู้มักจะเป็นลูกค้าที่มาขอซื้อของไปขายต่อ หรืออาจจะเป็นลูกจ้าง หรือ ผู้เช่าที่ดิน ซึ่งใน
สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ผู้ให้กู้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้กู้เป็นอย่างดีรวมถึงวิธีก ารที่ จะท าให้ผู้กู้คืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตนด้วย
ในประเด็นของอัตราดอกเบี้ยนั้น พ่อค้าเงินกู้นอกระบบมักจะคานวณอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตรา
เหมา (Flat Rate) โดยใช้พื้นฐานจากยอดเงินต้น ซึ่งวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเช่นนี้แตกต่างจากวิธีการ
คานวณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะใช้อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล
(Effective Interest Rate) ซึ่งมักจะลดลงตามยอดเงินกู้ที่คงเหลือในแต่ละเดือน ในประเทศกาลังพัฒนา
ส่วนใหญ่นั้น อัตราดอกเบี้ยเงินเชื่อนอกระบบมักจะอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 100 ต่อเดือน หาก
เป็นเงินกู้รายสัปดาห์หรือรายวันเมื่อคานวณเป็นอัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 10
ถึงร้อยละ 1500 โดยอัตราดอกเบี้ยสาหรับสินเชื่อนอกระบบในประเทศอินโดนีเซียเป็นตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนอกระบบของประเทศอินโดนีเซีย
ปี (ค.ศ.)
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล อัตราเงินเฟูอ
1980s
5-40%+/month/flat rate
5-67%
4.7-18%
1988
13.4-14.8%/month/decling balance
13.4-14.8%
8%
1990s
20%/2 months
10%
7.5-12.5%
1990s
50%/month flat rate
132%
7.5-12.5%
1993 5-60%/month on declining loan balance
5-60%
12.5%
ที่มา: รวบรวมมาจาก Robinson, the Microfinance Revolution: Sustainable Finance for
the Poor, 2001
ทั้งนี้พ่อค้าเงินกูจ้ ะเพิม่ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้สงู ขึ้นไปอีกเนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ
1. พ่อค้าเงินกูจ้ ะต้องมีการประกันความเสี่ยงของลูกค้าซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าผู้กู้ปกติ
เล็กน้อย แต่ทั้งนี้พ่อค้าเงินกู้มกั จะปฎิเสธการให้กู้กับรายทีม่ คี วามเสี่ยงสูง
2. ผู้กู้ไม่มีอานาจต่อรองกับพ่อค้าเงินกู้เนื่องจากผู้กู้ไม่มีทางเลือกอื่น ยิ่งผู้กู้ที่มีความยากจน
มากและอาศัยอยู่ในที่ที่ทั้ง สถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ และองค์กรการเงินระดับจุลภาคเข้าไม่ถึง อัตรา
ดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
3. ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมสินเชื่อนั้นเป็นค่าใช้จ่ายชนิดคงที่ ไม่แปรผันตามมูลค่าสินเชื่อ
ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยอัตราเดียวกันกับเงินกู้มูลค่าสูงก็จะทาไม่ให้ธุรกิ จการกู้ยืมกับผู้มีค่ารายได้ต่าเกิด
กาไรในการดาเนินงาน
การคานวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนอกระบบนั้นไปภายใต้แนวคิดของพ่อค้าเงินกู้ 3 ประเภท
คือ
1. พ่อค้าเงินกู้หน้าเลือด(Malicious Moneylenders) เป็นแนวคิดของพ่อค้าเงินกู้ที่เก่าแก่
ที่สุด โดยจุดประสงค์ของการให้กู้ประเภทนี้คือ ต้องการสินทรัพย์หรือแรงงานจากผูม้ ากู้ โดยพ่อค้าเงินกู้จะ
คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากจนกระทั่งผู้กู้ไม่สามารชาระคืนได้ในที่สุด
2. พ่อค้าเงินแบบคุณค่าต่อผู้คน (Value for people Moneylenders) เป็นพ่อค้าที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยใช้หลักการพื้นฐานคือ “ให้ซ่อมก่อนที่จะ
เสีย (Fix what is not broken)” ซึ่งสินเชื่อนอกระบบชนิดนี้จะได้รับอย่างรวดเร็วและมีความสะดวก
เนื่องมาจากขั้นตอนที่น้อย
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3. พ่อค้าเงินกู้ผูกขาด (Monopolitstic Moneylenders) พ่อค้าเงินกู้ประเภทนี้จะคานวณ
อัตราดอกเบี้ยมาจากพื้นฐานการแข่งขันแบ่งผูกขาดเนื่องจากสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ท้องถิ่นนั้นๆเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้าเงินกู้สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยเองได้ อย่างไรก็ดี หากอานาจใน
ผูกขาดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พ่อค้าประเภทนี้อาจเปลี่ยนเป็นพ่อค้าหน้าเลือดในที่สุด
นอกจากสาเหตุข้อจ ากัดทางโอกาสของคนจนในการเข้าถึง สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นในระบบที่เป็น
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปหรือองค์กรระดับจุลภาคแล้วนั้น ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินยังเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่
สาคัญด้วย Bouman (1989) ระบุว่าสินเชื่อนอกระบบนั้นเป็นของคู่กันกับการเงินของคนจน กล่าวคือเป็น
สิ่งที่มีบทบาทต่อคนจนและช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ในราคาต้นทุนการ
กู้ยืมที่ต่า เนื่องจากปริมาณเงินกู้ในแต่ละครั้งที่ไม่ได้เป็นมูลค่าที่สูงมากนัก คนจนจึงมักที่จะพิจารณาถึง
ป๎จจัยอื่นๆด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารต่างๆ,ค่าเสียโอกาสทีจ่ ะนาเงิน
ค่าธรรมเนียมไปใช้จ่ายอย่างอื่ นและค่าเสียเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เ กิดขึ้นเหล่านี้รวมเรียกว่า
“ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม ” โดยมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก ลับมี ต่ามากเมื่อผู้กู้ยืม รายได้น้อยใช้บ ริการ
สินเชื่อนอกระบบ จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรจะนามาประยุกต์ใช้สถาบันการเงินในระบบควรจะมีขั้นตอน
ต่างๆให้ง่ายและรวดเร็วที่ สุด ตั้ง อยู่ในท าเลที่ สามารถเดินทางได้ส ะดวก และ มี บุคลากรที่ ได้รับ การ
ฝึกอบรมและจูงใจให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นอย่างดี
ขนาดของตลาดสินเชื่ อนอกระบบมักจะมีขนาดที่ใหญ่มากก็ต่อเมื่อสินเชื่อในระบบไม่สามารถ
เข้ า ถึ ง กลุ่ ม คนกลุ่ ม นั้ น ในอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ตลาดสิ น เชื่ อ นอกระบบจึ ง เป็ น ตลาดที่ ไ ม่ มี ก ารแข่ ง ขั น
(Noncompetitive Market) จากการศึกษาของ Braverman and Guasch (1993) พบว่ามีเพียงร้อยละ
5 ของชาวนาในทวีปแอฟริกา และร้อยละ 15 ของชาวนาในทวีปเอเชียและลาตินอเมริกาสามารถเข้าถึง
แหล่งสินเชื่อในระบบเท่านั้น โดยมีรายงานว่าในปีช่วงต้นศตวรรษที่ 19 มีโครงการพิเศษของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือ ชาวเกษตรกรรมในอิ นโดนีเ ซี ยสามารถเข้ าถึง กลุ่ม เปูา หมายเพี ยงร้ อยละ 17 เท่ านั้ น ซึ่ ง
หมายความว่าประชาชนอีกร้อยละ 83 ก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้เลย ผล
ของโครงการพิเศษประเภทนี้ได้รับการวิเคราะห์จากโรบินสัน (2002)ว่า โครงการเช่นนี้ไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลื อ แก่ ผู้ที่ ต้ อ งการความช่ว ยเหลือได้โ ดยตรง หากแต่เ ป็นโครงการที่ ต าน้าพริก ละลา ยแม่ น้ า
เนื่องจากภูมิภาคที่ยากจนกว่าโดยเฉพาะในเกาะทางด้านตะวันออกมีโอกาสได้รับพัฒนาน้อยกว่าที่อื่นๆ
ขณะที่โครงการสินเชื่อที่ได้รับการอุดหนุนซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ดาเนินการโดยมีรัฐบาลและผู้บริจาคให้
การสนับสนุนทางการเงิน มักจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายราคาแพงและมีหนี้สนิ จานวนมาก เงินส่วนใหญ่ตกไปไม่
ถึงมือคนจน หรือถ้าถึง ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้กู้ต้องการและโครงการเหล่านี้ไม่ยั่งยืน
1.4 แนวทางการแก้ปัญหา
แม้ว่าสินเชื่อนอกระบบจะช่วยขยายโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ต่ามากๆในสังคม แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงมากอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิ จและสังคม เพราะผู้กู้ไม่สามารถจะ
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นาเอาผลตอบแทนที่ได้รับมาขยายกิจการของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่จานวนผู้ต้องการกู้มี
มาก และปริมาณสินเชื่อที่สูง แต่จานวนสถาบันการเงินในระบบที่จะเข้าไปให้บริการตามความต้องการ
ของผู้มี รายได้ต่าในชนบทยังมี อยู่น้อ ยมาก ดังนั้น แนวคิดของการให้บริการแบบสถาบันการเงินระดับ
จุลภาค (Microfinance) จึงควรนาเข้ามาใช้เพื่อให้ขยายโอกาสให้ประชาชนมากขึ้น ดังที่ Amartya Sen
(1997,p71) นักวิชาการด้านพัฒนาศึกษาชาวอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลกล่าวไว้ว่า “Poverty must be
seen as the deprivation of basic capabilities rather than merely as low incomes” อย่างไร
ก็ดี ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น ธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ต้องการที่จะเข้ามาแข่งขันด้านสินเชื่อขนาดย่อยกับ
พ่อค้าเงินกู้ เนื่องจาก 2 เหตุผลคือ 1). ธนาคารพาณิชย์เชื่อว่าตนมีข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อน้อยกว่าที่
พ่อค้าเงินกู้ในท้องถิ่นมี และ 2). นักธนาคารเชื่อว่ามูลค่าธุรกรรมระดับจุลภาคเช่นนี้จะไม่สามารถทากาไร
ให้กับธนาคารได้
ดัง นั้นองค์กรการเงินระดับจุลภาค(microfinance institution)จึง เป็นสถาบันทางการเงิน
ทางเลือกที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างพ่อค้าสินเชื่อนอกระบบกับธนาคารพาณิชย์
1.5 องค์กรการเงินระดับจุลภาคในประเทศอินโดนีเซีย
องค์กรการเงินระดับจุลภาคมีบทบาทสาคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการรายได้ปานกลางและ
รายได้น้อยได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ถึงแม้ว่าปริมาณสินทรัพย์จะมีสัด ส่วนไม่มากเหมือนธนาคาร
หากแต่องค์กรการเงินระดับจุลภาคสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้มากกว่า ในปี ค.ศ.2009 ประเทศ
อินโดนีเซียมีองค์กรการเงินระดับจุลภาคจานวนทั้งสิ้น 94,320 แห่ง และมีจานวนผู้ใช้บริการกว่า 36 ล้าน
คนตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงข้อมูลสถานภาพองค์กรการเงินระดับจุลภาคในอินโดนีเซีย ณ ปี ค.ศ. 2009

ที่มา: Pradiptyo, Sahadewo, Sasmitasiwi, Rokhim, Ulpah, & Faradynawati, 2011
ข้อมูลเหล่านี้ไม่รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนนอกระบบ เช่น พ่อค้าเงินกู้,สมาคมหมุนสินเชื่อและเงิน
ออมแบบหมุนเวียน (Arisan หรือ Rotating Savings and Credit Associations: ROSCA) โดยส่วนใหญ่
แล้วกลุ่มเปูาหมายจะเป็นธุรกิจรายย่อย (Small Business)
นอกจากนั้นแล้ว โครงการเงินกู้โ ดยรัฐบาลยัง ถึงเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่ ไม่ใช่ส่วนของ
ธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับองค์กรการเงินระดับจุลภาค ในปี ค.ศ. 2006 มีโครงการเงินกู้
โดยรัฐบาลจ านวน 35,135 โครงการ โดยให้บริก ารแก่ผู้รับจ านวน 16 ล้านคน และมี จ านวนเงินกู้

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

128

ประมาณ 2.8 ล้านล้านรูเ ปี๊ยะ แม้ว่าโครงการเงินกู้ เ หล่านี้อาจจะไม่ มี สินทรัพย์ป ริม าณมาก แต่ในแง่
วัตถุประสงค์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร
1.6 การพัฒนาการเงินชนบท
การพัฒนาการเงินรายย่อยขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียมิได้เกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการริเริ่มระดับ
รากหญ้าแต่อ ย่างใด ในทางตรงกันข้ามมีการวางแผนและดาเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
ประเทศ
อินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์ว่าด้วยสถาบันการเงินชนบทเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถย้อนหลังไปได้
ถึงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อผู้บริหารอาณานิคมชาวดัทช์เปิดตัวธนาคาร Voksbank (People’s Bank) ใน
ตอนต้น และธนาคาร Afdeelingsbank (Village Bank) หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับอิสรภาพก็ได้เกิด
สถาบันการเงินชนบทรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยมา และมีการพัฒนาสถาบันหลายแห่ง โดยเรียกชื่อต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารชนบท ธนาคารหมู่บ้าน ธนาคารตลาด ธนาคารเพื่อประชาชน และท้ายที่สุดคือ
ธนาคาร Bank Perkeditan Rakyat (ธนาคารสินเชื่อเพื่อประชาชน – People’s Credit Bank:BPR) ซึ่ง
เป็นสถาบันการเงินชนบทที่เป็นอิสระชนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศที่เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรก
ในค.ศ. 1895
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 พื้นที่ชนบทในอินโดนีเซียแทบไม่มีธนาคารพาณิชย์รายอื่นนอกจาก
ธนาคารสาขาระดับหมู่บ้าน (Desa Unit) ของธนาคารากยาดอินโดนีเซีย (Bank Rakyat Indonesia: BRI)
เลย อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์หลายแห่ง ในชนบทส่วนใหญ่เ ป็นของรัฐบาลท้องถิ่นหรือ
จังหวัด แต่สถาบันเหล่านี้มักดาเนินการในระดับเล็กๆ ในปลายทศวรรษที่ 1980 ภายหลังการเปิดเสรีการ
ธนาคาร และกฎหมายธนาคารทาให้ธนาคารและสาขาธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในประเทศ ทาให้ภาค
การเงินในชนบทค่อนข้างขยายตัวมาก มีทั้งสถาบันการเงินพาณิชย์ของเอกชนและรัฐ องค์กรสินเชื่อที่เป็น
ของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ธนาคารเพื่อประชาชนอีกหลายพันแห่ง สถาบันการเงินเหล่านี้
บ้างก็อยู่คู่กับชนบทอินโดนีเซียมาเป็นเวลายาวนานนับศตวรรษ บ้างก็ล้มหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ดังนั้นในส่วนที่เหลือของรายงานนี้จึงจะพูดถึงกรณ๊ศึกษาองค์กรการเงินระดับจุลภาคของอินโดนีเซียเพื่อ
วิเคราะห์หาป๎จจัยการอยู่รอด
1.7 กรณีศึกษา: Unit Desa,Bank Rakyat Indonesia (BRI)
1.7.1 ข้อมูลทั่วไป
BRI Unit Desa เป็นธนาคารที่ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ที่มีรายได้ต่าในชนบทนับล้านคนใน
ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1970 มีสานักงานระดับภาค 18 แห่ง ทาหน้าที่ดูแลสาขาทั่ว
ประเทศ โดยสานักงานสาขาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) สานักงานสาขาในเมือง (Branch Office) ให้บริการกลุ่มผู้ค้ารายย่อย (retailers) ซึ่ง
ดาเนินงานโดยแบ่งเป็นสาขาย่อย (sub-branches) และ สานักงานกลาง (cash office)
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2) สานักงานสาขาระดับรากหญ้า ให้บริการการเงินรากหญ้า (microfinance) โดยมีสาขา
ย่อยหน่วย BRI (BRI Unit) และ หน่วยรถเคลื่อนที่ (Teras BRI)
ในระยะแรกเริ่มนั้น BRI Unit Desa ได้เริ่มจากการเป็นธนาคารสาขาเพื่อใช้ดาเนินโครงการ
สินเชื่อ BIMAS ที่ทางรัฐบาลต้องการปล่อยสินเชื่อขนาดใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
การปลูก ข้าว อย่างไรก็ ดี โครงการสินเชื่อดัง กล่าวไม่ ประสบความสาเร็จ เท่าที่ ควร ซึ่ง มีส าเหตุหลาย
ประการ เช่น เปูาหมายของโครงการหลายอย่างไปกันไม่ได้,อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐทาให้
สถาบันไปไม่รอด BRI ไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกผู้กู้เอง โครงสร้างองค์กรชอง BRI ไม่เหมาะสม บุคลากร
ไม่ได้รับการจูงใจ เป็นต้น ซึ่งข้อบกพร่องต่างๆเหล่ านี้ส่งผลให้โครงการไม่สามารถระดมเงินออมได้ และ
กลับกลายเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องให้การอุดหนุน ดังนั้น BRI Unit Desa จึงเริ่มที่จะปรับตัวกับการ
สภาวะที่โครงการล้มเหลวพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมภายนอกใหม่ๆโดยการปฏิรูปสถาบันการเงินรายย่อย
การเปิดเสรีทางการเงินและกฎหมายสถาบันการเงินใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่เน้นการปฏิบัติการอย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจสาหรับลูกค้าและพนักงาน รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
ในปี ค.ศ. 1983 โครงการสินเชื่อเชิงพาณิชย์ KUPEDES (Kredit Umum Pedesan) ได้
เปิดตัวทั่วประเทศ ผ่านธนาคารสาขาระดับหมู่บ้าน โดยอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ต้องการที่น่าเชื่อถือทุกรายเพื่อ
วัตถุประสงค์การผลิตทุกรูปแบบ แต่จะไม่อนุมัติสินเชื่อสาหรับงานพิธี เพื่อรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่
อาศัย เครื่องใช้ไฟฟู า และความต้องการพื้นฐานในครัวเรือน โดยจะต้องมีห ลัก ประกันสาหรับ การขอ
สินเชื่อ หลักประกันส่วนใหญ่คือ ที่ดิน แต่หากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมด ก็สามารถใช้หนังสือรับรอง
และใบเสร็จภาษีที่ดินได้ นอกจากนั้นแล้วหน่วยยูนิตเดซายังรับสินทรัพย์ถาวรและสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่
ที่มีหนังสือพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่แน่นอนให้เป็นหลักประกันได้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน และสินค้าในครัวเรือ จุดแข็งของโครงการนี้เกิดจากการออกแบบ การกาหนดราคา และ
การจัดหาเงินทุนองค์กรและการจัดการของยูนิตเดซา ดังนั้นโครงการคูเปเดซจึงมีบทบาทในการเป็นผู้นา
ขับเคลื่อนทั้งการปรับเปลี่ยนระบบยูนิตเดซาและการให้บริการอย่างแพร่หลายและความสามารถในการ
กาไรสูงในเวลาต่อมา (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1)
BRI Unit Desa ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาบันการเงินสาหรับรายย่อยที่ประสบความสาเร็จมาก
เมื่อพิจารณาจาก
1. ความสามารถในการพึง่ พาตัวเอง ระบบยูนิตเดซาสามารถเริ่มทากาไรได้ในปี ค.ศ.
1986 และดาเนินงานโดยไม่ต้องมีเงินอุดหนุนในปี ค.ศ.1987 (ดูภาพที่ 3)
2. อัตราสินเชื่อคงค้าง ในปี 1985 หน่วยเดซาของบีอาร์ไอมีเงินกู้คงค้างเป็นร้อยละ 10
ขอเงินกู้คงค้างทั้งหมดในระบบการเงินอินโดนีเซีย ในขณะที่สถาบันการเงินชนบทอื่นทั้งหมดคิดเป็นร้อย
ละ 1.5 สถาบันอื่นๆเหล่านี้ เช่น ธนาคารรอง โรงรับจานาของรัฐ โครงการสินเชื่อในภูมิภาค สหกรณ์
หมู่บ้าน
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3. อัตราเงินฝากต่อสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากร้อยละ38 ในปี ค.ศ.1984 เป็นร้อยละ 244 ในปี
ค.ศ. 2000
4. อัตราชาระคืนเงินต้นสูงถึงร้อยละ 99 (ปกรณ์ วิชยานนท์, 2551)
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ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงความต้องการช่วยเหลือทางการเงินของ Unit Desa BRI ระหว่างปี ค.ศ. 1985-1995

ที่มา: Yaron และ Benjamin, 1997
1.7.2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จของ BRI Unit Desa
Yaron and Benjamin (1997) ได้วิเคราะห์ป๎จจัยหลักแห่งความสาเร็จของ BRI Unit Desa
ดังนี้
1) นโยบายในการปล่อยสินเชื่อและความเป็นอิสระขององค์กร ข้อแตกต่างหลักของ BRI
Unit Desa กับองค์กรการเงินระดับจุลภาคอื่นๆคือ BRI Unit Desa มีเปูาหมายกลุ่มลูกค้าที่กว้างกว่า
สถาบันอื่นๆ ขณะที่องจ.อื่นๆจะมุ่งให้เกษตรกรกู้ยืม แต่ BRI Unit Desa มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ที่มีรายได้ต่า
ในชนบท นโยบายปลีก ย่อยที่ น่าสนใจของ BRI Unit Desa ที่ส่ง ผลให้ประสบความส าเร็จ ยัง มี อีก
ยกตัวอย่างเช่น (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 2)
1.1) นโยบายบริหารบุคคล
1.1.1) ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง หน่วยยูนิตเดซาแต่ละหน่วยถือเป็น
หน่วยทางการเงิน(financial unit) การรายงานของแต่ละหน่วยแยกจากกัน ส่งผลให้พนักงานและหัวหน้า
หน่วยสามารถประเมินผลงานการดาเนินงานในแต่ละเดือนได้ และสามารถแก้ป๎ญหาได้อย่างรวดเร็ว การ
เลื่อนตาแหน่งและแรงจูงใจของพนักงานขึ้นอยู๋กับผลประกอบการของหน่วยเป็นหลัก
1.1.2) ระบบบัญ ชี ระเบียบ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ต่างๆของยูนิตเดซาได้
จัดทาขึ้นให้เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน ส่งผลให้พนักงานระดับท้องถิ่นแม้ไม่มวี ุฒิการศึกษาที่สูง หากแต่มี
ประสบการณ์ภายในท้องถิ่นที่มากเข้าใจรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี
1.1.3) การฝึกอบรมพนักงาน เป็นการอบรมที่มีคุณภาพสูงและเข้มข้นทาให้
พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี
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1.2) การอนุมั ติสินเชื่อ ธนาคารจะเป็นผู้อนุมั ติสินเชื่อ โดยไม่ ถูก แทรกแซง ไม่
เหมือนกับการอนุมตั ิสินเชื่อโครงการ BIMAS ทั้งนี้การตัดสินใจปล่อยกู้จะขึ้นอยู่กับการประเมินลักษณะผู้กู้
ของพนักงานหน่วย ความอยู่รอด และกระแสเงินสดของกิจการโดยเจ้าหน้าสินเชื่อและผู้จดั การของยูนิตเด
ซา ซึ่งผู้อนุมัติจาเป็นจะต้องรู้ข้อมูลข้องผูก้ ู้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อของยูนิตเดซาได้รับการฝึกอบรม
ให้ประเมินทั้งลักษณะของกิจการ สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงลักษณะนิสัยของผู้ที่จะมากู้โดยการสนทนากับ
ลูกค้าของหน่วยงานอื่นที่รู้จักกัน เพื่อนบ้าน คู่ค้า และเจ้าหน้าหมู่บ้านของผู้ถูกกู้ ซึ่งก็เป็นวิธีคล้ายๆกั บที่
พ่อค้าสินเชื่อนอกระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ของพวกเขา
ส าหรับ ขั้ น ตอนการอนุมั ติ สิน เชื่ อนั้ น ต้ องด าเนิ น การในเวลาที่ เ หมาะสม( right
timing) กับลักษณะและความต้องการในการใช้เงินของผู้กู้แต่ละประเภท เช่น ผู้กู้ที่เป็นเกษตรกรควร
ดาเนินการอนุมัติสินเชื่อในช่วงที่เ กษตรกรต้องใช้ป๎จจัยการผลิต และให้เริ่มการผ่อนชาระเมื่อเกษตรกร
ได้รับเงินจากขายพืชผลทางการเกษตรแล้ว นอกจากนี้ธนาคารจะคานวณขนาดสินเชื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้เงินจริง (right amount) ของผู้กู้แต่ละประเภท และเมื่อธนาคารปล่อยสินเชื่อไปแล้วจะมี
กระบวนการติดตามและตรวจสอบอย่างรอบคอบ(good monitoring and supervision) โดยพนักงาน
สินเชื่อของธนาคารจะทาหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตลาดและเยี่ยมเยียนผู้กู้เป็นประจา
1.3) วิธีปล่อยกู้ที่เรียบง่าย ป๎จจัยนี้เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ผู้มีรายได้ต่ามักจะ
ใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ ทั้งนี้ในการขอสินเชื่อ KUPEDES ผู้กู้ที่มีศักยภาพจะบอกกล่าวความต้องการ
ของตนให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของยูนิตเดซา ผู้จัดการในพื้นที่ หรือทั้งสองคน โดยคนเหล่านี้จะสนับสนุนผู้
ขอกู้ที่ดูเหมือนจะมีความเชื่อถือที่ดีและจะกันคนที่ไม่น่าสามารถปล่อยกู้ให้ออกไป ทั้งนี้ BRI คาดการณ์ว่า
มีน้อยกว่าร้อยละ 5 เท่านั้นมีได้รับ การปฏิเ สธการอนุมัติสินเชื่อ เมื่อได้รับการสนับสนุนให้กู้ ผู้ยื่นขอ
สินเชื่อขะกรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อ ซึ่ง ก าหนดให้ผู้กู้ ร ะบุชื่อ ที่ อยู่ อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว
ประวัติการกู้ วัตถุประสงค์เงินกู้ จานวนระยะเวลาที่ ขอกู้ และรายละเอียดสั้นๆว่าจะนาเงินไปใช้อย่างไ
รวมถึงจานวนเงินของผู้ขอกู้เองทีจ่ ะนามาใช้ในกิจการ และหากจาเป็น เจ้าหน้าที่หน่วนจะช่วยผู้ขอกู้กรอก
แบบฟอร์มดังกล่าว หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ขอสินเชื่อ
ประเมินกิจกรรมที่ขอสินเชื่อ และเก็บรายละเอียดกิจกรรมเศรษฐกิจของครัวเรือน หากเป็นผู้ขอสินเชื่อ
รายใหม่ก็จะคุยกับผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนรัฐบาลอีกรายเกี่ยวกับตัวผู้ขอสินเชื่อ และความน่าเชื่อถือกับคู่
ค้า ลูกค้า เพื่อ นบ้านของผู้ขอสินเชื่อ ทั้งนี้ห ากผู้ขอสินเชื่อเคยผิดนัดชาระแล้วอาจจะถูกปฎิเสธการขอ
สินเชื่อครั้งใหม่ได้
1.4) การให้บริการที่สะดวกและเข้าถึงลูกค้าในแหล่งชุมชน BRI ใช้หน่วย TERAS
BRI และรถเคลื่อนที่ TERAS ในการขยายการดาเนินงานให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
โดยเน้นการดาเนินงานที่ใช้ต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้พนักงานดาเนินงานเพียง 4 คน จากสาขา
ย่อยปกติที่มีพนักงานประมาณ 16 คน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วย (KAUNIT) 1 คน ทาหน้าที่ในการ
ควบคุม บริ ห ารหน่วยในภาพรวม มี อ านาจสามารถอนุมั ติสิน เชื่อได้ในวงเงินไม่ เ กิ น 50 ล้ านรูเ ปีย ร์

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

134

(ประมาณ 5,000 USD) หากวงเงินสินเชื่อที่สูงกว่านี้แต่ไม่เกิน 100 ล้านรูเปียร์ (ประมาณ 10,000 USD)
จะถูกส่งไปให้สาขาอนุมัติ พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ (MANTRI) 1 คน ทาหน้าที่วิเคราะห์ความสามารถ
ในการชาระคืนเงินกู้ของลูกค้าจะพิจารณาจากรายได้ ภาระรายจ่าย และเงินเหลือที่จะสามารถนามาผ่อน
ชาระธนาคารได้ พนักงานดูแลลูกค้า (Customer Service) 1 คน จะทาหน้าที่อธิบายเรื่องสินค้าและ
บริการของธนาคารรวมถึงช่วยลูกค้าในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และมีพนักงานรับ -จ่ายเงิน
(Teller) อีก 1 คน เป็นผู้ดูแลการรับ -จ่ายเงินจากลูกค่า สาหรับรถเคลื่อนที่ TERAS นั้นจะใช้พนักงาน
เพียง 3 คน ได้แก่ พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ พนักงานดูแลลูกค้า และพนักงานรับ -จ่ายเงิน รถเคลื่อนที่
TERAS นี้จะไปตามหมู่บ้านต่างๆ ทาหน้าที่ให้บริการ ณ ตลาดแต่ละแห่งที่เป็นสูญกลางของชุมชนในช่วงที่
ตลาดเปิดและปิด เช่น บางตลาดเปิดบริการ 2 ครั้งต่ออาทิตย์ รถ TERAS จะนาเงินส่งเข้าหน่วย BRI ทุก
วันก่อน 15.00 น. โดยเวลาการดาเนินงานปกติของธนาคารคือ 8.00 น.-17.00 น. และสาหรับรายการที่
เป็นเงินสดจะปิดทาการในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้มีหน่วย TERAS บางหน่วยที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ขึ้นกับการเปิดปิดของตลาดที่หน่วย TERAS ไปตั้งอยู่
1.5) การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กู้ ผู้ฝาก และพนักงงานของธนาคาร
1.5.1 การสร้างแรงจูงใจต่อผู้กู้ : ในที่นี่เรียกว่า “แรงจูงใจในการจ่ายเงิน
ทันที” โดยมีการเพิ่มอัตรารายเดือนตายตัวร้อยละ 0.5 ของยอดคงค้างตั้งแต่แรกเข้าไปในการขาระเงินกู้
แต่ละครั้ง หากมี การชาระเงินกู้ทั้ งหมดตรงตามกาหนดและเต็มจ านวนเป็นเวลา 6 เดือน เงินที่เ ป็น
แรงจูงใจนี้จะคืนให้กับผู้กู้ แต่หากผู้กู้ไม่ชาระเงินตามเวลา เงินจูงใจ 6 เดือนนี้จะถือเป็นค่าปรับ ในการ
จ่ายเงินล่าช้าและถูกธนาคารยึดไป นอกจากนั้นแล้วยังมีรูปแบบส่วนผสมระหว่างวันครบกาหนดชาระ
เงินกู้และระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ถึง 36 แบบให้ผู้กู้เลือกรับบริการ และมีส่วนลดดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ชาระเงินกู้
ล่วงหน้า
1.5.2 การสร้างแรงจูงใจต่อผู้ฝาก: ธนาคารจะมีการการจับรางวัลทุกๆ 6
เดือน เพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเต้นราสาหรับลูกค้ากลุ่มผู้ฝากเงิน นอกจากนั้นยังมีโครงการคืน
กาไรสู่ชุมชนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การปรับพื้นซีเมนต์ หรือสร้างห้องน้าให้กับพื้นที่ที่เป็นลูกค้า
ธนาคาร เป็นต้น
1.5.3 การสร้า งแรงจู ง ใจต่ อ พนัก งาน: ธนาคารจ่ า ยเงิ น เดือ นและ
ผลตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่สูงเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทางานร่วมกับธนาคาร โดย
ธนาคารจะจ่ายโบนัสทุกๆ ครึ่งปี ในอัตราเฉลี่ยที่ 5-9 เท่าของเงินเดือน และโบนัสที่จ่ายสูงสุด สูงถึง 25
เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานในแต่ละหน่วย BRI นอกจากนั้นธนาคารยังมีระบบการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ต่า สาหรับสินเชื่อ KUPEDES แล้ว ระยะชาระคืนเงินกู้
ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 40 ) จะปล่อยเป็นเวลา 12 เดือน และมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่มีระยะชาระ
24 เดือน ทาให้เกิดสินทรัพย์เข้ามาหมุนเวียนในธนาคารที่ คล่องขึ้น นอกจากนั้นแล้วด้วยกระบวนการ
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อนุมัติสินเชื่อทีรวดเร็วเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์ และแม้การอนุมัติสินเชื่อควรจะต้องมีหลักประกันมาวาง
หากแต่ก็ไม่ได้บังคับ
3) ผู้กู้มีคุณภาพสูง เนื่องจากการมีแรงจูงใจในการชาระคืนที่ตรงเวลา และหากผิดนัด
ชาระจะไม่ ได้รับ การอนุ มั ติสินเชื่อ อี ก ดัง ที่ โมโจโน ประธานกรรมการธนาคาร BRI กล่าวว่า “ผู้ กู้
KUPEDES กว่าร้อยละ 80 กู้ซ้าอีกครั้ง และเขาต้องการทราบว่าความสามาถในการกู้ของตนขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการของตน ซึ่งไม่ใช่ป๎จจัยนอกเหนือการควบคุมของตนเลย” แรงจูงใจของพนักงานจะขึ้นอยู่กับ
ประสิท ธิภาพในการอนุมั ติเงินกู้ การดาเนินงานในลัก ษณะนี้ส่งผลให้ Unit Desa BRI ได้รับ แต่ผู้กู้ มี
คุณภาพสูงในบัญชี นอกจากนั้นธนาคารจะมีระบบการคัดเลือกผู้กู้ที่ถูกต้อง (right person) คือต้องเป็นผู้
ที่มีศักยภาพและความสามารถในการจ่ายคืนแก่ธนาคารได้ เมื่อมี ผู้กู้เ สนอเรื่องขอกู้ต่อธนาคารเข้ามา
พนักงานสินเชื่อจะทาการวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายคืนจากรายได้และภาระรายจ่ายต่างๆ ของผู้กู้
พร้อมทั้งตรวจสอบว่าผู้กู้มีแหล่งรายได้จริงตรงตามที่แจ้งต่อธนาคารไว้หรือไม่ โดยพนักงงานจะเดินทางไป
ดูสถานที่จริงและสอบถามจากข้อมูลของผู้กู้ จากเพื่อนบ้านและคนในละแวกเดียวกัน เพื่อตรวจสอบให้
แน่ใจว่าผู้มาขอกู้ไม่ใช่โบรกเกอร์หรือนายหน้าที่มาทาเรื่องกู้แทนผู้อื่น
4) อัตราดอกเบี้ยที่ทาให้เกิดกาไร (Substantial Spreads) จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้
คานวณให้ครอบคลุมค่าจิปาถะต่างๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคา และต้ นทุนการเงินเชิงพาณิชย์ โดยครอบคลุม
อัตราเงินเฟูอคาดการณ์ รวมถึงความเสี่ยงและกาไรไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้นทุนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10
ของยอดสินเชื่อ โดยอัตราดอกเบี้ย ณ ปี ค.ศ.2000 นั้น สินเชื่อแบบหมุนเวียน (อายุประมาณ 24 เดือน)
จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (ร้อยละ 33 ต่อปี) และสินเชื่อเพื่อการลงทุน (อายุประมาณ 36
เดือน ) จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (ร้อยละ 22 ต่อปี) วงเงินกู้จะอยู่ที่ 25,000-25 ล้านรูเปี๊ยะ
(10.50-10.491 ดอลลาร์สหรัฐ) ดังนั้นอัตราดอกเบีย้ ที่ประมาณร้อยละ 20 ถือเป็นอัตราที่เหมาะสมในการ
ทากาไรได้
จะเห็นได้ว่าป๎จจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจการเงินระดับรากหญ้าของ BRI เติบโตและยั่งยืน
คือ ความจาเป็นในการใช้เงินของผู้กู้ โดยเฉพาะการกู้เพื่อนามาใช้ทาธุรกิจ (Demand Driven) การเข้าถึง
บริการ (Accessibility) ของธนาคารที่มีบริการทั้งการฝากและถอนเงิน อีกทั้งยังมีการการขยายบริการให้
ทั่วถึงครอบคลุม ทุกพื้นที่ และมี กระบวนการทางการเงินที่สะดวกและเรียบง่าย ( Simplicity) มีการ
ดาเนินการอย่างโปร่ง ใสและชัดเจน (Transparency) ในการอธิบายถึง บริการเงินฝาก เงินกู้ และการ
คานวณภาระดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ ลูก ค้าต้อ งชาระ และมีก ารคิดอัตราดอกเบี้ย (Cost Recovery) ต้อง
ครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในการปล่อยสินเชื่อระดับรากหญ้า
1.8 กรณีศึกษา: Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
1.8.1 ข้อมูลทั่วไป
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Lembaga Perkditan Desa (LPD) เป็นองค์กรการเงินระดับท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ คื อ
1).เป็นสถาบันการเงินผู้เ ป็นเจ้าของและบริห ารคือหมู่ บ้านที่ ยึดถือจารีตประเพณีนิยม (customary
village) เป็นหลักในการดาเนินชีวิต และ 2). สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทั้งเกาะบาหลี ครอบคลุมหมู่บ้าน
และประชาชนที่มีความหลากหลาย4
LPD เป็นเครือข่ายสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายจังหวัดบาหลี LPD ดาเนินเป็นอิสระ
ในรูปแบบของธนาคารหมู่บ้าน ทั้งนี้การริเริ่มก่อตั้ง LPD นั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าการจังหวัด
บาหลีในปี ค.ศ.1984 วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง LPD คือต้องการทีจะสร้างความแข็งแกร่งและ
รักษาวัฒนธรรมเดิมของบาหลีไว้โดยให้มีสถาบันเศรษฐกิจหนึ่งเป็นตัวเชื่อมโยง LPD คิดดอกเบี้ยเงินกู้
ประมาณร้อยละ 35 ต่อปี เนื่องจากมีต้นทุนของภาระดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกถึงประมาณร้อยละ 8 ต่อปี
โดยมีการชาระคืนเงินกู้เป็นรายเดือนโดยจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ LPDจะต้องจัดสรรกาไรร้อยละ
20 เพื่อใช้ในการส่งเสริมศาสนพิธีต่างๆในจังหวัดบาหลี และร้อยละ 5 เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสังคม
(social fund) อย่างไรก็ดี LPD ไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบธรรมให้เรียกเองว่าธนาคาร เนื่องจาก LPD `
ไม่ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งและอยู่ในการกากับดูแลของBank Indonesia และแม้ว่ากฏหมายการธนาคารที่
ได้มีการปรับปรุงไปในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารแห่งอินโดนีเซีย,กระทรวงสหกรณ์และ
วิสาหกิจขนาดย่อย และกระทรวงการคลังให้องค์กรการเงินระดับจุลภาคเป็นสภาพเป็นนิติบุคคล (legal
enitiy)ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีผู้คนส่วนใหญ่ในทุกระดับของสังคมบาหลีกลับไม่ต้องการให้ LPD เป็นนิติ
บุคคลเนื่องจากกังวลว่าวัตถุประสงค์ของการมี LPD จะเปลี่ยนแปลงไปและอาจะไม่สามารถนาเงินร้อยละ
20 ส่วนนั้นมาใช้ประกอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง LPD ได้
อย่างเช่นเดิม (Ni Komang Ervian, 2010)
แหล่งทุนของ LPD คือการระดมทุนอย่างเป็นอิสระและกาไรสะสมของสถาบันเองโดยที่ไม่ได้
รับการช่วยเหลือ จากรัฐ หรือองค์กรใดๆทั้ง สิ้น หากแต่เ ป็นการช่วยเหลือซึ่ง กันและกันภายในท้องถิ่น
ระหว่าง ภาคครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และธุรกิจขนาดย่อม , สถาบัน LPD และ

4

บาหลีเป็นสังคมที่ยึดถือความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลักสาคัญ
ในการดาเนินชีวิตและปกครอง มีรากฐานวัฒนธรรมฮินดูมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์จนถึงป๎จจุบัน และยัง
นับถือเทพเจ้า ปีศาจ มีระบบวรรณะอย่างหลวมๆ ส้งคมบาหลีถูกปกครองด้วย 2 ระบบที่คาบเกี่ยวกัน คือ
ระบบการปกครองหลักของอิ นโดนีเซีย โดยระดับการปกครองที่ใหญ่ที่ สุดคือจังหวัด จากนั้นจึงเป็นเขต
(distrcit) กิ่งอาเภอ (sub-district) หมู่บ้าน (villages) และ quaters โดยผู้ปกครองถูกระดับจะได้รับการ
เลือกตั้งมาให้ดารงตาแหน่ง และส่วนหนึ่งคือส่วนที่ เป็น ศาสนฮินดูาและวัฒนธรรมที่ ชาวบาหลีต้องการ
อนุรักษ์ไว้ โดยผู้ว่าการจังหวัดมีอานาจสูงสุดเช่นกัน หากแต่ตาแหน่งในระดับอื่นๆที่รองลงมานั้นที่มาของ
ตาแหน่งจะเป็นการสืบทอดกันลงมาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 1433 หมู่บ้าน และ 3945 ชุมขน
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ระเบียบประเพณีนิยมภายในหมู่บ้าน ภายใต้ความเชื่อร่วมกันว่าสิ่งที่พวกเขายึดถือปฏิบัตินี้ได้เชื่อมต่อชีวิต
ของทุกคนไว้ทั้งในอดีต ป๎จจุบันและอนาคตในทุกด้านของชีวิตพวกเขา
1.8.2 การดาเนินงานของ LPD
LPD ถือว่าเป็นธนาคารระดับหมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก ในระยะเริ่มก่อตั้งมีเพียง
8 สาขาในปีแรกเริ่ม ด้วยเงินทุนตั้งต้นเพียง 8 ล้านรูเปี๊ยะ (1,780 เหรียญสหรัฐ)ต่อหนึ่งสถาบัน จานวน
ธนาคาร LPD ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีแรก มีจานวนสถาบันเพิ่มเป็น 849 ในปีค.ศ 1995 และ
เพิ่มเป็น 1356 สถาบัน ในเดือนกันยายน ค.ศ.2008 LPD เป็นสถาบันการเงินระดับหมู่บ้านที่ครอบคลุม
จานวนหมู่ บ้านทั้ง หมดในบาหลีถึง ร้อ ยละ 95 โดยจานวนสถาบันการเงินทั้ง หมดนี้ส ามารถจัดกลุ่ม
ความสามารถในการทากาไรได้ดังนี้
 1186 สถาบันที่ยังดาเนินการอยู่ (มี71 สถาบันไม่มีมีความสามารถในการทาไร และ
99 สถาบันกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดย 1,186 สถาบันนี้แยกย่อยได้เป็น 984 . 144 และ
58 สถาบันที่ยังดาเนินการได้อย่างดี พอใช้ และมีความเสี่ยง
 จากจานวนสถาบันการเงินทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนได้ว่า
o ร้อยละ 88.2 เป็นสถาบันการเงินทีม่ ีประสิทธิภาพดี
o ร้อยละ 27 ต้องการให้เฝูาดูอย่างใกล้ชิด
o ร้อยละ 11.8 ถึงว่ามีความเสี่ยงทางเทคนิค
o ร้อยละ 3 คาดว่าจะขาดทุน
o ร้อยละ 2 ขาดทุน
 ในประเด็นของลูกหนี้นั้น ร้อยละ 83.9 ถือว่าเป็นลูกค้าปกติ ขณะที่ร้อยละ 4.4 เป็น
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับการชาระคืน
ณ ปี ค.ศ. 2010 LPD มีสินทรัพย์รวมคือ 4.9 ล้านล้านรูเปียะ (ประมาณ 551 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) โดยมีกาไรที่ยังไม่รับรู้เป็นจานวน 182.99 พันล้านรูเปี๊ยะ
1.8.3 การรับฝากเงินและให้กู้ยืมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ตารางที่ 12 ตารางแสดงจานวนผู้ฝากเงินและผู้ขอสินเชื่อทีด่ ้อยโอกาสของ LPD ณ ปี ค.ศ. 2008
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ที่มา: Seibel, 2008
จากตารางที่ 12 อาจพิจารณาได้ว่า LPD สามารถเข้าถึงภาคครัวเรือนที่ด้อยโอกาส โดย LPD มี
จานวนทั้งสิ้น 1356 สถาบัน จังหวัดบาหลีมีจานวน 834,000 ครอบครัว เฉลี่ย 1 ครอบครัวมีบัญชีเงินฝาก
1.4 บัญชี และกว่าร้อยละ 44 ของภาคครัวเรือนได้ขอรับบริการสินเชื่อจากทางสถาบัน
ตารางที่ 13 Depth of Financial Service of LPD, June 2008

ที่มา: Seibel, 2008
จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและฝากเงินของชาวบาหลีที่ LPD พบว่ามีมูลค่าเงิน
ฝากมากกว่ามูล ค่าสินเชื่อ โดยอัตราผู้ของสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเป็น 205,000 รายเป็น 365,000 รายใน
ระหว่างปี ค.ศ.1999-2008 และอัตราผู้ฝากเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ข้อมูลการทาธุรกรรมต่างๆล้วนแต่
เพิ่มขึ้น เช่น จานวนผู้กู้และผู้ฝากเงินโดยเฉลี่ยใน LPD , จานวนปริมาณสินเชื่อที่ขอโดยเฉลี่ย,จานวนเงิน
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ฝากโดยเฉลี่ย จากข้อ มู ลโดยรวมดัง กล่ าวนั้นอาจสรุป ได้ว่า LPD เป็นสถาบันที่ มี สภาพคล่องสูงมาก
อัตราส่วนเงินฝากต่อสินเชื่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 83
ตารางที่ 14 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของ LPD ระหว่างปี ค.ศ. 1999 – 2008

ที่มา: Seibel, 2008
1.8.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของ LPD
จุดแข็งหลักของ LPD คือ การเป็นสถาบันที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีอานาจ
ในการบริหารจัดการสถาบันได้ด้วยตนเอง จึงทาให้ LPD มีข้อได้เปรียบในการบริหารสถาบัน ยกตัวอย่าง
เช่น ทุกคนสามารถเข้าถึงทุน,มีบริการที่สะดวกรวดเร็ด LPD สามารถให้บริการฝากเงินและรับคืนเงินถึง
ประตูบ้าน,กระบวนการทีเรียบง่าย,มี บริการชาระค่าสาธารณูปโภคในสถาบัน LPD ที่ใหญ่ๆ เงินฝาก
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ปราศจากการคิดภาษี,ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อต่า กาไรคืนสู่สังคม ทั้งนี้ LPD สามารถให้ความมั่นใจกับ
ลูกค้าได้ว่าเปูนสถาบันที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสเนื่องจากดาเนินการภายใต้กฎจารีตประเพณีของหมู่ บ้าน
อย่างไรก็ดี LPD อาจมีข้อเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรการเงินระดับจุลภาคอื่นๆใน
ประเด็นที่ นโยบายการให้บุคคลขอสินเชื่อนั่นไม่ยึดหยุ่น ผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องเป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้นๆ
เท่านั้น รวมทั้งอาจมีข้อจากัดด้านบุคลากรและการขยายธุรกิจ
นอกจากนัน้ LPD ยังส่งผลดีต่อผู้คนทัง้ ในระดับป๎จเจกและสังคมโดยรวม ดังนี้
 ผลก าไรของ LPD ส่วนหนึ่ ง จะน าไปใช้ เ พื่อ การบู รณะซ่อ มแซมสถานที่ ศักดิ์ สิ ท ธิ์
รวมทั้งนาไปเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยนาไปเป็นทุนการศึกษา,เงินบริจาคงานฌาปณกิจหรืองาน
มงคลสมรส, ใช้เป็นกองทุนเพื่อเยาวชนของหมู่บ้าน เหล่านี้เป็นต้น
 การเกิดขึ้นของ LPD ทาให้ผู้ที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ
มากขึ้น ส่งผลให้ลดการใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ
 LPD ช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมเดิบโตขึ้นได้ โดยการเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แกพวก
เขา ทั้งความสามารถในการออมและความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อ เมื่อธุรกิจมีการเติบโต การจ้างงาน
และระดับรายได้ก็จะเพิม่ ขึ้น โดยส่งผลไปยังภาคครัวเรือนให้มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถสนับสนุนลูกหลานให้ได้รับการศึกษาเป็นต้น
1.9 กรณีศึกษา: Badan Kredit Desa (BKD)
Badan Kredit Desa (ปกรณ์ วิชยานนท์, 2551) เป็นองค์กรการเงินขนาดเล็กมากที่มีรัฐบาล
หมู่ บ้าน (village government) เป็นเจ้าของ BKDให้บ ริการทางการเงินแก่ ก ลุ่ม ลูก ค้ารายได้ต่าโดย
ดัดแปลงบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก BKD พยายามตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมาก จึงมิได้เปิดกิจการทุกวัน แต่จะดาเนินการตามสภาวะความต้องการและอุปทานสินเชื่อ
ก่อนที่ BKD จะปล่อยสินเชื่อ ลูกค้าต้องฝากเงินจานวนหนึ่ง โดยเฉลี่ยแล้ว BKD จะปล่อยสินเชื่อประมาณ
300,000-400,000 รูเปี๊ยะ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับร้อยละ 2-6 ต่อเดือน ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2002 BKD มี
ยอดสินเชื่อคงค้างจานวน 204 พันล้านรูเปี๊ยะ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด และมี
เงินฝากจานวน 38 พันล้านรูเปี๊ยะ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของยอดเงินฝากทั้งหมด
แม้ BKD จะมีกลไกลในการทางานซึ่งดูเหมือนทาให้สามารถช่วยเหลือผู้ มีรายได้ต่าได้ดี แต่ผล
ประกอบการกลับไม่ดีเท่าที่ควร กล่าวคือ อัตราชาระคืนเงินต้นต่าเพียงร้อยละ 80 ในช่วงปี 1997-2002
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเงินฝากมีไม่เพียงพอ และเข้าถึงลูกค้าได้เพียงร้อยละ 3 ของครัวเรือนใน
หมู่เกาะชวา สาเหตุของความล้มเหลวนี้มีหลายประการ เช่น 1) ไม่จัดชั้นสินเชื่อให้ถูกต้องตามระดับความ
เสี่ยง ทาให้กันสารองหนี้สูญไม่เพียงพอและคุณภาพสินเชื่อต่ากว่าที่ควร 2). ขาดบรรษัทภิบาลและการ
ควบคุมภายในที่เป็นระบบ และ 3) BKD ในหลายหมู่บ้านขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกัน
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1.10 กรณีศึกษา: Mitra Karya Project
เป็นโครงการจาลองธนาคารการ์มีน ประเทศบังคลาเทศที่เป็นองค์กรการเงินระดับจุลภาคที่มี
ชื่อเสียงและประสบความสาเร็จ โครงการนี้ได้ตั้งขึ้นในชวาตะวันออก ซึ่งเป็นเกาะที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มี
การพัฒนาเป็นอย่างดีและการเกษตรที่เข้มข้น มีธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง
รองจากจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ดี โครงการนีก้ ลับไปประสบความสาเร็จโดยมีเงินกูค้ งค้างมากกว่าเงินฝาก อยู่ในสถานะ
ที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ สาเหตุที่ไม่ประสบความสาเร็จคือ
 ไม่มีความยึดหยุ่นในการดัดแปลงผลิตภัณฑ์และบริการาให้เข้ากับบริบทของอินโดนีเซีย
โดยจาลองโมเดลของธนาคารกรามีนมาทุกกระเบียดนิ้ว
 Mitra Karya เน้นไปทิส่ ินเชื่อรายย่อยของกรามีน ขณะที่ธนาคารประชาชนในประเทศ
อินโดนีเซียทั่วไปจะดาเนินการตามแบบจาลองของธนาคารกรามีนในแง่ของการเป็นตัวกลางที่ดาเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ โดยมีพื้นฐาน คือ ดาเนินการตามหลักการเชิงพาณิชย์ ,มีการจัดหาตัวกลางทางการเงินโดย
ให้บริการแก่คนไม่จน เพื่อให้ได้รายได้ไปอุดหนุนบริการทีม่ อบให้กบั คนจน, มีการทดลองและปรับเปลี่ยน
ตามที่จาเป็น และมีการปล่อยสถาบันที่ลม้ เหลวให้ล้มหายตายไป
 พึ่งทุนบริจาคในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ทาให้พึ่งตนเองเพียงแค่ร้อยละ 39 นอกจากนั้น
ยังมีฐานฝากเงินขนาดเล็ก และไม่มสี ่วนของผู้ถือหุ้นเลย (Equity)
1.11 สรุป
แม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็น
เกาะซะส่วนใหญ่ การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นป๎จจัยสาคัญในการพัฒนาของประเทศอินโดนีเซีย
จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าองค์กรการเงินระดับจุลภาคของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีทั้งแบบที่
รัฐให้การสนับสนุน และเกิดจากความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านเอง อย่างไรก็ดีแบบแผนความสาเร็จของ
องค์กรการเงินระดับจุลภาคที่มีร่วมกันจากกรณีศึกษาสองกรณีข้างต้น นั้น คือ 1) ความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจ 2) ขั้นตอนที่รวดเร็ว 3) ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งทุนสนับสนุนอื่น
4) มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กู้ และ 5) มีความยึดหยุ่นในตัวผลิตภัณฑ์ ป๎จจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้องค์กร
เหล่านี้สามารถประสบความสาเร็จได้ ทาให้ผู้มีรายได้ต่าสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น
อย่างไรก็ดี สื่ง ที่ควรจะนามาพิจารณาในประเด็นต่อไปคือ เราควรจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรในกรณีที่ ผู้
ต้องการสินเชื่อนั้นเป็นประเภทผู้กทู้ ี่จนที่สดุ (the Poorest of the poor) องค์กรระดับจุลภาคยังสามารถ
เป็นคาตอบสาหรับกลุ่มคนประเภทนี้ได้อยู่หรือไม่

2. ประเทศญี่ปุ่น
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แม้ว่าประเทศญี่ปุนจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ดี ป๎ญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งป๎ญหาการให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเป็นป๎ญหาสาคัญที่ประเทศญี่ปุนเผชิญอยู่ และส่งให้
ป๎ ญ ห า ท า ง สั ง ค ม
หลายประการ เช่ น
การฆ่าตัวตายจากการ
เพื่ อ หนี จ ากการเป็ น
หนี้ การถู ก คุ ก คาม
จากการติ ด ตามทวง
ห นี้ ห ล า ก ห ล า ย
รูป แบบ จากรายงาน
ของ National
Consumer Affairs
Center of Japan ปี
พ.ศ. 25 50 มี ช า ว
ญี่ ปุุ น ป ร ะ ม า ณ
1 , 5 0 0 , 0 0 0 ถึ ง
2,000,000 คนที่ ต ก
อยู่ในภาวะหนี้สินท่วม
ตัว ทั้ งนี้จ านวนของผู้
ลงทะเบี ย นเพื่ อ ขอ
ค าปรึ ก ษาผ่ า นทาง
PIO-NET (Practical
living Information
Online ~ Network)
ซึ่งบริการหนึ่งของ National Consumer Information Centre (NCAC) นั้นมีอยู่เกือบถึง 60,000 ราย
ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต (NCAC News, 2006) สาเหตุ ป๎ญหา และวิธีการ
แก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป
ภาพที่ 6 กราฟเส้นแสดงจานวนผูเ้ ข้ามาขอรับคาปรึกษาผ่านทาง PIO-NET (Practical living
Information Online ~ Network) ระหว่างปี พ.ศ .2539-2548 (ค.ศ. 1996-2005)
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ที่มา: NCAC, 2006
2.1 สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
จากรายงานของ Federation of Credit Bureau of Japan ในปี พ.ศ. 2550 จานวนชาวญี่ปุน
ถึง 1 ใน 9 หรือ 1 ใน 7 ของชาวญี่ปุนวัยผู้ใหญ่ใช้บริการสินเชื่อ จานวนประชากรญี่ปุนทั้งหมดในขณะนั้ น
มีจานวนทั้งสิ้น 127 ร้อยล้านคน มากกว่า 22 ล้านคนได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานดังกล่าว โดยมี 17
ล้านคนกาลังเป็นหนี้ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปี พ.ศ. 2535 กลุ่มอาชีพผู้กู้ยืมหลักคือ
ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลวัยเกษียณ ระยะเวลาในการมีสินเชื่อเฉลี่ย 6.5 ปี ขณะที่ร้อยละ 30 ของผู้เป็น
หนี้จะติดหนี้เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ 2.3 ล้านคนถือเป็นบุคคลที่มีหนี้สินรุนแรง และมีเจ้าหนี้ 5
รายหรือมากกว่า ทั้งนี้ Pardeick (2008 ) ระบุถึงพฤติกรรมของผู้กู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุน
ว่ามักจะเริ่มจาก 4 บริษัทสินเชื่อหลักๆของประเทศ คือ Aifu,Acom,Takefuji, และ Promise หลังจาก
นั้นเมื่อตกอยู่ในวงเวียนของการเป็นหนี้แล้วก็จะไปขอสินเชื่อกับบริษัทระดับกลางที่ถูกกฎหมาย ต่อมาก็ทา
การกู้ยืมกับบริษัทระดับเล็ก และในที่สุดเมื่อไม่สามารถทาการปิดบัญชีกับบริษัทที่ถูกกฏหมายเหล่านั้นได้
ก็จะต้องพาตัวเองเข้าไปสู่ตลาดมืด (Black Market) หรือตลาดสินเชื่อนอกระบบในท้ายที่สุด ตามรายงาน
ตัวเลขของบุคคลล้มละลายในปี พ.ศ. 2549 มีทั้งสิ้น 184,422 ราย เป็นตัวเลขที่สูงเป็น 6 เท่าเมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2534 มากไปกว่านั้น ในปี พ.ศ. 2549 มีบุคคลที่หายสาบสูญไปชั่วข้ามคืนกว่าแสนราย บ้างก็
จะต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ขณะที่บุคคลกว่า 7,756 รายได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ
โดยถือเป็นจานวนกว่าร้อ ยละ 20 ของจานวนการฆ่าตัวตายในประเทศญี่ปุน จากสภาวการณ์เ หล่านี้
ชี้ให้เห็นว่าป๎ญหาหนี้นอกระบบยังคงเป็นป๎ญหาหนึ่งที่สมควรจะได้รบั การแก้ไขจากผูท้ ี่มสี ่วนเกี่ยวข้อง โดย
ในเบื้องต้น ป๎ญหาหนี้นอกระบบนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.2 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
แม้ป ระเทศญี่ปุนจะดูเหมือนว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รายได้ของประชาชนโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับกลางค่อ นสูง อย่ างไรก็ดี ประเทศญี่ปุนนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ส องก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่
สภาวะเศรษฐกิ จ มั ก จะอยู่ใ นยุค ของตกต่ า (depression) และยุค เศรษฐกิ จ ซบเซา (Stagnation)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังศตวรรษที่ 20 เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุนเป็น
เช่นนั้น ธนาคารส่วนใหญ่จึงมีความเคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อเป็นอย่างยิ่ง ธนาคารพาณิชย์จะปล่อย
เงินกู้ให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันเท่านั้น (Secured Loan) ธนาคารพาณิชย์จึงมักจะมี
บทบาทในการให้กู้ยืมสินเชื่อขนาดใหญ่แก่บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้ธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลทารายได้และเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุน
อัตราว่างงานเป็นสาเหตุหลักอีกประการหนึ่ง Kozuka and Nattage (2007) อ้างใน Gibbons
(2012) ระบุว่าอัตราว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 2.1 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2546
และ 2547 และระดับอัตราว่างงานยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5 เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 เว้นแต่ในปี พ.ศ.
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2551 ที่อั ตราว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ นอกจากนั้นแล้ว Honto (2009) ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างแรงงานในญี่ปุนยังไปจากเดิม กล่าวคือสัดส่วนลูกจ้างชั่ว คราวค่าจ้างแรงงานต่ามีเพิ่มขึ้น และ
อัตราเงินออมภายในครัวเรือนลดลงจากร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียงร้อยละ 2 ในปี พ.ศ. 2550
โดยมีการประมาณการถึงปริมาณสินเชื่อในปี พ.ศ. 2550 ว่าสูงถึง 9.3 ล้านล้านเยน5
2.3 ลูกหนี้
อุปนิสัยเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุน คือ ความต้องการรักษาหน้าของตัวเอง การมีหนี้จึง
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทั่วไปในสังคม ดังนั้นการขอสินเชื่อจากธนาคารซึ่งเป็นไปตามระบบ มีการแจก
แจงเอกสารยืนยันตัวตนที่ชัดเจนจึงดูเป็นเรื่องที่น่าละอาย เป็นผู้ที่อ่อนแอ ไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต
และส่วนใหญ่การขอสินเชื่อจากธนาคารจะต้องมีผู้ค้าประกันซึ่งทาให้ชาวญี่ปุนหลีกเลี่ยงที่จะขอสินเชื่อกับ
ธนาคาร ในขณะที่การกู้ยืมกับบริษัทสินเชื่อ (Legal Moneylender: Sarakin) สามารถทาได้ง่ายแม้ว่า
จะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน แต่ก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน การกู้ยืมเงินประเภทนี้สามารถทาได้ตาม
เคานเตอร์ทั่วๆ ไป (kiosk) หรือทาตามตู้ ATM โดยวงเงินกู้เริ่มต้นเพียง 10,000 เยนหรือ 100 เหรียญ
ดอลล่าร์เท่านั้น (the Economist, 2008)
ในมิติของการเงินเชิงสถาบันครอบครัวนั้น ในช่วงปีค.ศ 1990 ครอบครัวของชาวญี่ปุนจะมีภรรยา
เป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันของสามีผู้ซึ่งต้องออกไปทางานข้างนอกเป็น
ประจาทุกวัน มนุษย์เงินเดือนผู้ซึ่งจัดเป็นผู้ที่มีร ายได้ต่าไปจนถึงปานกลางของสังคมญี่ปุนจะได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายประมาณ 3 หมื่นเยน หรือ ประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอ แต่พวกเขากลับ
เลือกที่จะกู้ยืมเงินกับบริษัทให้กู้แทนที่จะปรึกษากับภรรยาเพื่อปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีพฤติกรรม
เหล่านี้ได้ลดลงในป๎จจุบันเนื่องจากสถาบันครอบครัวของญี่ปุนมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป (Honjo, Yuki
Allyson, 2009)
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 อัตราดอกเบี้ย
กฏหมายที่ ใช้ในการควบคุม อัตราดอกเบี้ยส าหรับ สินเชื่อในประเทศญี่ปุนมี มาเป็นระยะ
เวลานาน ตั้งแต่ในช่วงยุคราชวงศ์คามาคูระ (ค.ศ. 1185-1336 หรือ พ.ศ. 1728-1879) อย่างไรก็ดี ในยุค
สมัยใหม่ กฏหมายควบคุมดอกเบี้ยกลับไม่สามารถใช้ควบคุมตลาดสินเชื่อได้ อย่างมีประสิทธิผลมากนัก
เนื่องจากมีกฏหมาย 2 กฏหมายหลักที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน โดยทั้งสองกฏหมายนี้ได้เริ่มกาหนด
ใช้ในปี พ.ศ. 2497 พร้อมกัน

5

100 เยน มีค่าประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
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1. A Capital Subscription Law กฏหมายฉบับนี้ได้วางหลักไว้ว่าหากผู้ให้สินเชื่อซึ่งไม่
ว่าจะเป็นธนาคาร หรือผู้ดาเนินธุรกิจสินเชื่อได้ให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า 109.5% ต่อปี ผู้นั้นจะ
มีความผิดทางอาญา มีโทษทั้งจาและปรับ
2. An Interest Rate Restriction Law (IRRL) เป็นกฎหมายที่ ออกมาโดยมี
วัตถุประสงค์ห ลักในการควบคุมธนาคาร โดยกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักเกี่ ยวกับ เพดานอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อไว้ที่ร้อยละ 20 ต่อปีสาหรับสินเชื่อทีม่ ูลค่าน้อยกว่า100,000 เยน ร้อยละ 18 ต่อปี สาหรับสินเชื่อที่
มีมูลค่าระหว่าง 100,000 เยน ถึง 1,000,000 เยน และ ร้อยละ 15 ต่อปี สาหรับสินเชื่อที่มีมูลค่าตั้งแต่
1,000,000 เยนขึ้นไป อย่างไรก็ดี กฏหมายฉบับนี้ไม่ได้กาหนดโทษสาหรับผู้ที่ละเมิดกฏหมายฉบับนี้ไว้
ความแตกต่างของเพดานอัตราดอกเบี้ยของกฎหมายทั้งสองฉบับมีอยู่ชัดเจนตามแผนภาพ 2
ทาให้บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลใช้ช่องว่างระหว่างเพดานดอกเบี้ยนี่มาเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ ซึ่งเรียกว่า
“Grey Zone Lending” เป็นช่องว่างที่บริษัทสินเชื่อได้รับประโยชน์แต่ฝุายเดียว เนื่องจากเป็นช่วงอัตรา
ดอกเบี้ยที่อ าจถือ ว่าผิดหรือไม่ ผิดกฎหมายก็ ได้ ในขณะที่ ก ฎหมายก็ ร ะบุไว้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะไม่ ได้รับ
ดอกเบี้ยส่วนต่างนั้นคืน หากเป็นการกู้ยืม ณ อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้เต็มใจจะจ่าย อย่างไรก็ดีประเด็ นป๎ญหา
ทางกฎหมายนี้คือ ไม่สามารถมีนิยามใดมาชี้ชัดถึงความสมัครใจหรือไม่ได้
นอกจากนั้นแล้ว บุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการสินเชื่อกลับต้องได้รับภาระเนื่องจากไม่สามารถมี
ทางเลือกอื่น เนื่องจากธนาคารเลือกที่จะให้สินเชื่อแก่ผู้ที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันเท่านั้น (secured laon)
จึเป็นผู้มีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้ขนาดใหญ่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้า
ชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ (Prime Rate) ให้แก่บริษัทสินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคารอีกต่อหนึ่ง
เมื่อกลไกธุรกิจการให้บริการสินเชื่อในญี่ปุนเป็นเช่นนี้ และมีช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้ดาเนิน
ธุรกิจเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่เสมอๆ การถูกฟูองร้องจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองๆ และเมื่อศาลได้รับคา
ฟูองร้องแต่ละครั้งที่เป็นเหตุการณ์สาคัญๆก็จะมีการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยในกฏหมาย A Capital
Subscription Law ดังนี้
 พ.ศ. 2493
ต่อปี
 พ.ศ.
ต่อปี
 พ.ศ. 2529
ต่อปี
 พ.ศ. 25
ต่อปี
 พ.ศ. 25
ต่อปี
ภาพที่ 7 อัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (the Grey Zone) ของสินเชื่อมูลค่าตั้งแต่ 100,000 เยนขึ้นไป
ระหว่างปี พ.ศ. 2497-2543
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ที่มา: Gibbons (2012)
ทั้ ง นี้ พั ฒ นาการครั้ ง ส าคั ญ หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ควบคู่ กั บ การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย A Capital
Subscription Law คือ เมื่ อผู้บริโภคถูกกดดัน และเอารัดเอาเปรียบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง และถูก
คุกคามจากการติดตามทวงหนี้ ทาให้ผู้บริโภคหรือลูกหนี้ที่มีหนี้สิ้นอยู่ท่วมตัวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อ
กดดันให้รัฐบาลลดเพดานอัตราดอกเบี้ยลง โดยเริ่มจากจังหวัดโตเกียวและโอซาก้า จากนั้นจึงมีการรวมตัว
กันทั่วประเทศอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2521 โดยกลุ่มนี้มีชื่อว่า the Cresala Taikyo (the National
Coalition for Fair Customer Credit) สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้คืออาสาสมัคร โดย the Cresala
Taikyo ได้ป ระสบความส าเร็จ ในการสร้างความสัม พันธ์อย่างดีกั บ ทนายความจาก the Japanese
Federation of Bar Associations (JFBA) และได้ผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี พ.ศ. 2526
นอกจากนั้นแล้ว กฎหมาย A Capital Subscription Law ยังได้รับการปรับปรุงอีกสองประการคือ
1) ผู้ให้สินเชื่อจะต้องประเมินความสามารถในการชาระคืนจากรายได้, สินทรัพย์, สินเชื่อ
ที่ยัง ไม่ได้ชาระคืน และแผนการชาระคืนของผู้ขอสินเชื่อ โดยจะไม่ อนุญ าตให้อนุมั ติสินเชื่อแก่ ผู้ที่ ไม่
สามารถชาระคืนได้
2) มี โ ทษทั้ ง จ าคุ ก และปรั บ แก่ พ่ อ ค้ า เงิ น กู้ อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง (loan shark)
ปี และปรับมาเกิน 3,000,000 เยน
อย่างไรก็ดี Pardieck (2008, p.553) ได้ให้ข้อสังเกตถึงกฎหมาย A Capital Subscription
Law ฉบับปี พ.ศ. 2526 แม้ว่าจะมีข้อบังคับให้ประเมินความสามารถในการชาระคืนของผู้ขอสินเชื่อ แต่ก็
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ไม่ได้มีนิยามต่างๆที่ชัดเจน ดังนั้นผู้อนุมัติสินเชื่อจึงสามารถใช้บรรทัดฐานของตนในการประเมินได้อย่าง
อิสระ นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีบทลงโทษบัญญัติไว้อย่างชัดเจนหากผู้ใดละเมิดข้อบังคับนี้ ส่งผลให้กฎหมาย
ฉบับนี้ยังคงไม่สามารถใช้ควบคุมธุรกิจสินเชื่อได้สมบูรณ์ ปริมาณสินเชื่อที่บริษัทสินเชื่อให้กู้ยืมสูงสุดถึงปี
ละ 12 ล้านล้านเยนในปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อที่ให้กู้ยืมโดยบริษัทสิ นเชื่อมีเพียง 3.8 ล้าน
ล้านเยนในปี พ.ศ. 2533 นอกจากนั้นแล้วส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทสินเชื่อก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยมี
มากถึงร้อยละ 43 รวมถึงจานวนบริษัทที่ดาเนินธุรกิจการให้กู้ยืมสินเชื่อในญี่ปุนก็มีเพิม่ ขึ้นตลอดระยะเวลา
การบังคับใช้กฎหมาย มีจานวนบริษัทประมาณ 14,000 บริษัทในปี พ.ศ. 2549 ที่ให้บริการสินเชื่อโดยร้อย
ละ 75 ของบริษัทเหล่านี้ใช้คิดอัตราดอกเบี้ยในช่วง Grey Zone ขณะที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มี
รายได้เพียง 2 ล้านเยนต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย (NCAC News, 2006)
2.4.2 การขอใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินสินเชื่อธุรกิจ
แม้ว่าการดาเนินธุรกิจการให้กู้ยืมสินเชื่อในญี่ปุนจะสามารถกระทาได้ตามกฎหมายควบคุม
การให้กู้ยืมสินเชื่อ (Money Lending Control Law) อย่างไรก็ดี กระบวนการขออนุญาติเพื่อดาเนินการ
ธุรกิจสินเชื่อค่อนข้างง่ายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ กล่าวคือ ถ้าบุคคลหรือบริษัทใดที่ต้องการ
ดาเนินธุรกิจสินเชื่อในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง สามารถกระทาได้โดยเพียงแจ้งต่อหน่วยงานราชการภายใน
จังหวัดนั้น โดยใช้เอกสารในการลงทะเบียนเพือเปิดเป็นธุรกิจสินเชื่อนั้นใช้เพียง บัตรแสดงความเป็นตัวตน
ต่างๆ เช่น resident card , ใบแสดงประวัติการทางานหรือประวัติบริษัท (Resume) และค่าธรรมเนียม
43,000 เยนก็สามารถดาเนินธุรกิจได้แล้ว แต่ถ้าหากขอบเขตของธุรกิจมีมากกว่าหนึ่งจังหวัดก็จะต้องแจ้ง
ต่อพนักงานคลังประจาท้องถิ่นให้ทราบ หากบุคคลหรือบริษัทใดดาเนินธุรกิจโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่กลับ
ประกาศโฆษณาให้สาธารณชนทราบจะถือว่าผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับด้านนี้เช่น นาย
Shoichiro Hoshikawa หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อป๎ญหาการกู้ยืมโดยตรงภายใต้สังกัดนครโตเกียว
ก็ยอมรับเป็นกระบวนการขออนุญาตดาเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นง่าย แทบจะทุกคนสามารถดาเนิน
ธุรกิจนี้ได้ แต่ทางหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่เป็นไปตามกฎหมาย ในปี พ.ศ.
2546 มีผู้ขออนุญาติดาเนินธุรกิจสินเชื่อในนครโตเกียวจานวน 2,266 ราย ได้รับปฎิเสธคาร้องเพียง 24
หรือเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น อัตราปฏิเสธที่ต่าเช่นนี้เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งว่าการบริษัทสินเชื่อที่ถูกกฏหมาย
เหล่านี้อาจไม่ได้น่าปลอดภัยนักตามที่คนมักจะเข้าใจกัน (Ito, Masami, 2003) ตามสถิติของกรมตารวจ
แห่งชาติ (National Police Agency) ระบุว่าบริษัทให้สินเชื่อมีความเกี่ยวพันอย่างรุนแรงกับองค์ก ร
อาชญากรรมในประเทศญี่ปุน (Padieck, Andrew M. 2008) รวมทั้ง Jake Adelstein นักสื่อสารมวลช
สายอาชญากรรมชาวอเมริกันที่ได้ระบุว่าบริษัทเงินกู้เหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มยากูซ่าซึ่งเป็นกลุ่ม
องค์กรอาชญากรรมในประเทศญี่ปุน (the economist, 2008)
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2.5 รูปแบบหนี้นอกระบบ
จากสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยที่สูง 6 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของ
ประเทศญี่ปุนรวมทั้งสินเชื่อที่ผ่านธนาคารมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ขณะที่วิถีชีวิตของชาวญี่ปุนไม่ได้
ปรับเปลี่ยนตาม ส่งผลให้การใช้จ่ายยังคงเดิม การกู้ยืมเงินที่ เริ่มจากการกู้ยืมจากบริษัทสิ นเชื่อที่ได้รับ
อนุญาติแล้วแต่ไม่สามารถชาระได้ซึ่งอาจจะมาจากลักษณะการดาเนินชีวิต หรือข้อกฎหมายที่หละหลวม
นั้นต่างทาให้ผู้ยืมเงินกู้เริ่มหาช่องทางสินเชื่อใหม่โดยมักจะเป็นการกู้ยืมจากพ่อค้าเงินกู้นอกระบบ ทั้งนี้
พ่อค้าเงินกู้นอกระบบมักจะมองหาลูกค้ารายใหม่ๆโดย
 เข้าหาผู้ที่มีรายชื่อว่าเป็นบุคคลล้มละลาย
 ใช้ข้อมูลลูกหนี้ที่มีความยากลาบากในการชาระหนี้จากบริษัทสินเชื่อ
 โฆษณาโดยตรงกับผู้ที่มีรายได้ต่าที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัท
บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลที่พ่อค้าเงินกู้นอกกฎหมายจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็น
บุคคลไม่สามารถขอสินเชื่อจากบริษัทเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย หรือแม้แต่การใช้บริการสินเชื่อผ่านบัตรเครดิต
สาหรับรายละเอียดรูปแบบหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.5.1 การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
วงจรของหนี้นอกระบบจะเริ่มจากการให้กู้ยืมเงินด้วยปริมาณเงินเพียงเล็กน้อยที่ดูเหมือนผู้กู้
จะสามารถจ่ายคืนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งกว่าบุคคลเหล่านั้นจะรู้ตัวว่านั้น ตนก็เป็นหนี้มากกว่าหนึ่งล้านเยน
ไปแล้ว โดยอัตราดอกเบี้ยที่พ่อค้าเงิน็ใข้
กู คิดเรียกว่า “Tosan” (To คือ สิบ และ San คือ สาม) แปลว่า
ร้อยละสามสิบภายในระยะเวลาสิบวัน หรือ “Togo” (To คือ สิบ และ Go คือ ห้า) แปลว่าร้อยละห้าสิบ
ภายในระยะเวลาสิบวัน ดังนั้นภายในหนึ่งปี ดอกเบี้ยที่ต้องชาระอาจมีถึงร้อยละ 1000 ซึ่งถือว่าละเมิด
กฎหมายที่บัญญัติไว้ให้ไม่เกินร้อยละ 29.2 นอกจากนั้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการกู้ยืมเงินมูลค่า 5
หมื่นเยน ด้วยอัตรา Togo นั้น ผู้กู้จะได้รับเงินเพียง 25,000 เยนเท่านั้น ขณะที่อีก 25,000 เยนจะใช้ชาระ
ค่าดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรก จากนั้นอีกสิบวันต่อมา ผู้กู้จะต้องชาระเงินเป็นจานวน 75,000 เยน โดย
แบ่งเงินต้น 50,000 เยน และ ดอกเบี้ย 25,000 สิ่งที่แย่ไปกว่าการชาระดอกเบี้ยอัตราสูงเช่นนี้คือ ตั้งแต่
แรกเริ่มนั้นผู้กู้ก็ไม่มเี งินหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆอยู่แล้ว กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านั้นต้อง
เข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทว์ที่ไม่สามารถจะออกมาได้อีกเลย
หากจะขยายภาพกว้างออกไปหน่อยของวงจรสินเชื่อที่น่าเศร้าเช่นนี้ (Sweat Box) คือการกู้
เพื่อชาระยอดเงินต้นก่อนหน้านี้ ซ้าวนไปวนมา เมื่อผู้กู้ไม่สามารถหาเงินมาชาระเงินต้นได้ บริษัทเงินกู้
ใหญ่ๆก็มักจะเสนอการเปลี่ยนสัญญาใหม่โดยขยายเวลาชาระออกไปให้นานขึ้นแต่ยอดเงินใหม่คือยอดเงิน
6

อั ตราการว่า งงานของประเทศญี่ปุ น ระหว่า งปี พ.ศ. 2533-2544 เป็ น ดัง นี้ ตามล าดั บ
4.7,4.7,5.4,5.3,4.7,4.4,4.1,3.8,4.0,5.1,5.1 และ 4.
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ต้นรวมอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเสนอเงินกู้อีกก้อนหนึ่งเพื่อไปเจอเงินกู้ยอดเก่าแล้วค่อยมาชาระ
ก้อนใหม่แทน หรือ บริษัทเงินกู้รายใหญ่ก็จะแนะนาให้ผู้กู้ไปขอกู้ จากบริษัท สินเชื่อที่ เล็กลงมาแต่อัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมและเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยระยะเวลาก่อนที่ผู้กู้จะออกไปใช้บริการเงินนอกระบบนั้น
อาจจะทนทุก ข์กับ สินเชื่อในระบบมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี จนกระทั่ง ผู้กู้จ ะต้อง
ออกไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อชาระหนี้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
2.5.2 การให้บริการสินเชื่อ
1) การเข้าถึงกลุ่มลูกค้านอกระบบ
จากที่ระบุไปข้างต้น กลุ่มลูก ค้านอกระบบส่วนใหญ่คือ บุคคลที่ กาลังเป็นทุกข์มากอยู่
แล้วจากภาระหนี้สินในระบบ หรือบุคคลที่จวนเจียนจะล้มละลาย บริษัทเงินกู้นอกระบบนี้ก็จะส่งจดหมาย
ไปหากลุ่มลูกค้าโดยตรงเพื่อประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อเกินจริงให้มาใช้บริการ โดยหลอกล่อด้วยการบอกว่า
เป็นสินเชื่ อ ที่ ได้เ ร็ ว และไม่ มี ภาระผูก พั น นอกจากนั้น หากเป็นบริษั ท สินเชื่อในระบบก็ จ ะสามารถ
ประชาสัมพันธ์บริษัทตนผ่านทางสื่อหลักต่างๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ในเวลากลางวัน โดยกลุ่มลูกค้าก็
จะเป็นผู้ชายวัยประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีที่ยังได้รับการจ้างงานอยู่แต่มีรายได้ต่า การสื่อสารทางตรงเช่นนี้
ได้เ ข้าไปกระตุ้นพฤติก รรมของกลุ่ม เปูาหมายได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ จากบทส ารวจของ National
Consumer Affairs Center of Japan ปี พ.ศ. 2550 ระบุว่าเหตุผ ลหลักของการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อเพราะ 1). เห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2). บริษัทมีชื่อเสียง และ 3). สามารถขอสินเชื่อได้ง่าย โดย
ร้อยละ 60 ของผู้ที่เห็นโฆษณาเห็นมาจากโทรทัศน์ อีกข้อสังเกตหนึ่งจากบทสารวจนี้คือ ในบางครั้งผู้กู้ยืม
ก็ต้องแบกรับภาระหนี้เกินความจาเป็นจากการกระตุ้นให้กู้ยืมมากขึ้นโดยบริษัทสินเชื่อ โดยร้อยละ 36.8
ของผู้ตอบแบบสารวจมีมูลหนี้มากกว่า 5 ล้านเยน ขณะที่ร้อยละ 61.7 ของผู้ตอบแบบสารวจระบุว่าตน
มักจะได้รับการขยายวงเงินสินเชื่ออยู่เสมอๆ และอีกร้อยละ 38.6 ระบุว่าตนได้รับการเชิญชวนให้กู้ยืมเงิน
มากกว่าที่ตนต้องการ
2) การใช้เทคโนโลยีมาอานวยความสะดวก
Gibbons (2012) ระบุว่าการขอสินเชื่อในระบบสามารถทาได้สะดวกมากกว่าเดิมตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาสามารถทาได้สะดวกขึ้น โดยบริษัทสินเชื่อได้ติดตั้งตู้ขอสินเชื่ออัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้
พนักงานมาคอยดูแลประจา และสามารถใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ยืมใช้เพียงบัตรประจาตัวและ
เอกสารสัญญาเงินกู้เดิมซึ่งพนักงานจะทาการตรวจสอบผ่านระบบ เมื่อได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินสด
ทันที โดยขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเท่านั้น สาหรับลูกค้ารายใหม่ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน
ทางโทรศัพท์และได้รับอนุมัติเ งินกู้ ภายใน 1 วันโดยเงินจะโอนเข้าไปในบัญชีของผู้ยืม ข้อดีของการใช้
เครื่องอัตโนมัตินี้ทาให้ผู้ยืมสามารถจะเบิกเงินเวลาใดก็ได้ และไม่ต้องรู้สึกอับอายหากจะขอสินเชื่อแล้วต้อง
ไปที่บริษัทสินเชื่อนั้นๆ อย่างไรก็ดีหากผู้กู้ยืมต้องการสินเชื่อมากกว่า 3 แสนเยนก็จะต้องใช้บัตรประจาตัว
และหลักฐานแสดงรายได้
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ส าหรั บ สิ น เชื่ อ นอกระบบ การให้ บ ริ ก ารเงิ น กู้ เ ช่ น นี้ ก็ ส ามารถท าผ่ า นการใช้
โทรศัพท์มือถือหรือโทรสาร จากนั้นเงินกู้ก็จะเข้าไปในบัญชีของผู้กู้ยืม การกระทาเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้
โดยไม่ จาเป็นที่จ ะต้องเจอหน้ากั น ทาให้บริก ารเงินกู้ นอกระบบสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
เพราะเป็นระบบที่ไม่มีการระบุตัวตน คือยากจะจับ มือใครดม วิธีการเช่นนี้สามารถทาให้พ่อค้าเงินกู้ที่มี
ฐานอยู่ในจังหวัดโตเกียวสามารถให้บริการข้ามเขตจังหวัดโดยที่ตารวจไม่ได้ให้ความสนใจ แม้ว่าจะละเมิด
กฎหมาย oney Lending Control Law
ช
นอกจากนั้นแล้ว Pardieck (2008) ยังระบุว่า
พนักงานบริษัทสินเชื่อนอกระบบนี้ยังใช้วิธีโทรศัพท์ในห้องคาราโอเกะเพื่อให้มีเสียงรบกวนทาให้ผู้กู้ยืมได้
ยินรายละเอียดไม่ชัดเจน
2.6 ปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศญี่ปุ่น
ช
จากผลสารวจของ National Consumer Affairs Center of
Japan ปี พ.ศ. 2550 ระบุว่าผลร้ายสามอับดับของผู้ที่ชีวิตตกอยู่กับการเป็นนี้คือ 1).การฆ่าตัวตาย 2).
เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากภาวะเครียด และ 3). ครอบครัวแตกแยก จากข้อมูลที่ระบุไว้ในงานของ Padreik
(2008) ชาวญึ่ปุนจานวนกว่า 184,422 รายประสบภาวะล้มละลายจากการเป็นหนี้ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นถึง 16 เท่าตัวจากปี พ.ศ. 2533 ขณะที่มีผู้คนอีกกว่าแสนคนต่อไปทีหายตัวไปในชั่วข้ามคืนจาก
บางรายกลายเป็นผู้ไร้บ้าน และเมื่อเข้าตาจนสุดท้าย บางรายจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตาย
นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่ สูงจนท าให้เป็นภาระในการชาระคืนหนี้แล้วนั้น วิธีก ารติดตามหนี้ที่
รุนแรงเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทาให้ชาวญี่ปุนเกิดภาวะเครียดต่างๆนานา ผู้ที่ทาธุรกิจนอกระบบนั้น
คล้ายกับเป็นการทาร้ายคนที่ไม่มีทางเลือกในเชิงเศรษฐกิจ และทาร้ายซ้าลงไปเรื่อยๆ การติตตามหนี้ใน
ประเทศญี่ปุนนั้นคุกคามหากเป็นผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน พ่อค้านอกระบบก็จะบีบบังคับให้ไปขายบริการเพือ่
จะได้มีเงินมาชาระหนี้ หากผู้หญิงเหล่านั้นไม่ต้องการที่จะทา แน่นอนว่าการเรียกชาระหนี้จะต้องไปถึงพ่อ
แม่ของพวกเขาและพ่อแม่เขาจะต้องชาระแทนในท้ายที่สุด และในบางครั้งแม่บ้านถูกจับกุมจากการขโมย
ของให้ห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะเอามาชาระหนี้
เจ้าหนี้นอกระบบยังอาจจะเผาบ้านเพื่อเอาเบี้ยประกันของผู้กู้ยืมมาจ่ายคืนหนี้ โดยในปี พ.ศ.
2542 ได้มีคดีความหนึ่งที่มีบริษัท Nichiei Co,Ltd. เป็นจาเลยที่ถูกฟูองในคดีความที่บังคับให้ลูกหนี้ขาย
ลูกนัยน์ตาและไตของตนเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ นอกจากนั้นแล้วในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ก็ได้เกิด
โศกนาฎกรรมหนึ่งขึ้น คือการปล่อยให้รถไฟชนตัวเองตายของผู้เ ป็นหนี้สามรายคือ พนักงานทาความ
สะอาดอายุ 61 ปีพร้อมกับภรรยาของเขา และพี่ชายอายุ 81 ปี แม้ว่าสื่อมวลชนจะไม่สามารถรับรู้มลู หนี้ที่
เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ แต่สิ่งที่ได้ทราบคือ ในทุกคืนจะมีโทรศัพท์มาขมขู่ให้ชาระหนี้คืน โดยให้ไปทาวิธีใดก็
ได้ พวกเขาจึงเลือกที่จะล้างหนี้ด้วยชีวิตของพวกเขาเอง
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2.7 แนวทางการแก้ปัญหา
1)

ชช

2)

2
ปี

พ.ศ. 2549
2.7.1 การรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการแก้ไขป๎ญหา
The Cresala Taikyo (the National Coalition for Fair Customer Credit) เป็นองค์กร
ระดับชาติที่รวมกลุ่ม กันขึ้นมาโดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อต้องการให้ได้รับ ความเป็นธรรมในการใช้บริการ
สินเชื่อ โดยสมาชิก ในกลุ่มประกอบไปด้วยความหลากหลายทางอาชีพ เช่น นัก วิชาการ ทนายความ
ตุลาการอาลักษณ์ (เสมียนของผู้พิพากษา) สมาชิกขององค์กรที่เป็นเหยื่อจากการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่
เหมาะสม สหภาพแรงงาน The Cresala Taikyo ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 เนื่องจากเป็นองค์กรระดับชาติ
กิจกรรมที่ทางองค์กรทาเป็นหลักก็เพื่อปูองกันและกาจัดภาระหนี้สินที่รุนแรงเนื่องจากความ
ไม่เป็นธรรมทางด้านราคาจากการใช้สนิ เชื่อส่วนบุคคลต่างๆ เช่น Sarakin (เป็นหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงที่กลุ่ม
ลูกค้าคือพนักงานเงินเดือนทั่วไป) บริษัทบัตรเดรคิตและการให้กู้ยืม Shoko (พ่อค้าเงินกู้แก่ธุรกิจขนาด
เล็ก) และพ่อค้าเงินกู้ตลาดมืด
The Cresala Taikyo ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสภาทนายความแห่งญี่ปุน (Japan
Federation of Bar Associations) โดยทั้งสององค์กรได้ร่วมกันผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้
บังคับธุรกิจสินเชื่อถึงสองครั้งสาคัญคือ ปรับปรุง Money Lending Business Control Law ในปี พ.ศ.
2526 และ Money Lending Law ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งการปรับปรุงนี้ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย , มี
ข้อบังคับที่รุนแรงมากขึ้น และมีการจากัดการกู้ยืมเกินวงเงิน ในป๎จจุบัน The Cresala Taikyo ยังคง
ดาเนินกิจกรรมรณรงค์โตรงการเกีย่ วกับการปรับปรุงกฎหมายให้ดีขึ้นกว่าเดิม , สร้างระบบเพื่อรองรับการ
ช่วยเหลือเหยื่อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอัตราดอกเบี้ยสูง
2.8 กรณีศึกษา: The Japanese Federation of Bar Associations (JFBA)
ทาหน้าที่คล้ายกับสภาวิชาชีพทนายความ มีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของสภาทนายความ
ญี่ปุน คือเป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถพึ่งพิงได้หากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับความอยุติธรรม
จากสังคม โดยหนี้นอกระบบถึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสภาทนายความได้ให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้ว่า
กิจกรรม Consumer Affair เป็นประเด็นหลักอย่างหนึ่งที่ทางสภาทนายความให้ความสนใจ โดยมีป๎ญหา
บุคคลล้มละลาย (Consumer Bankruptcy Problem) เป็นประเด็นหลักที่ 4 คณะกรรมการย่อยได้มี
ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่ากาหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป ซึ่งทางคณะกรรมระบุว่าจะทาให้เกิด
ป๎ญหาที่เกี่ยวกับหนี้อีกหลายประการตามมา และเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางสภาทนายความได้ผลักดันสาเร็จ
ทั้งนี้ทางสภาทนายความจะมีการรายงานข่าวสถานการณ์ล่าสุดที่เกีย่ วกับประเด็นนั้นๆเป็นระยะๆ
รวมทั้งมีการจัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานเรื่องราวระหว่างผู้บริโภค

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

152

และรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2549 สภาทนายความญี่ปุนได้ระบุว่า ใน 1 วัน จะมีชาวญี่ปุนฆ่าตัวตายถึง 21 คน
จากป๎ญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลเองควรจะให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการแก้ไขป๎ญหา
ของผู้ที่มีหนี้สินจานวนมากรายที่มีอยู่กว่าสองล้านราย โดยทางสภาทนายความเองก็ได้ร่วมมือกับรัฐบาล
ท้องถิ่นที่จะให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่มีป๎ญหาเหล่านี้ รวมทั้งพยายามที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการผู้ยืมเงินให้มี
ความปลอดภัยแก่ผู้กู้ยืม และหาวิธีการขจัดการกู้ยืมนอกระบบออกไป
จึงไม่อาจปฎิเสธได้ว่าการรวมกลุ่มของภาคประชาชนนั้นสามารถใช้เป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง หรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้กับสาธารณชนได้รับรู้ได้ ยกตัวอย่างกรณีเช่น ในเดือน
เมษายน ปี พ.ศ. 2546 บรรดาทนายความและนักสื่อสารมวลชนได้ร่วมกันพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ด้าน
มืดของบริษัทสินเชื่อบุคคลหนึ่งในสี่ของญี่ปุนที่ชื่อว่า Takefuji เกี่ยวกับระเบียบของบริษัทที่ปราศจาก
จริยธรรมที่เหมาะสมต่อลูกค้า การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานของบริษัท และวิธีการเรียกชาระหนี้ที่
รุนแรง โดยทางบริษัทได้ตอบโต้หนังสือเล่มนี้ด้วยการฟูองร้องศาลพร้อมทั้งเรียกร้องค่าสินไหมเป็นจานวน
55 ล้านเยน อย่างไรก็ ดีผู้ที่จัดพิ ม พ์ห นัง สือเล่มนี้ได้อ้างถึ ง สิท ธิเ สรีภาพในการสื่อสารในที่ สาธารณชน
(Freedom of Speech) และในท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินให้บริษัท Takefuji ชาระค่าเสียหายเป็นจานวน
4.8 ล้านเยนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
ประเทศญี่ปุนมองว่าป๎ญหาหนี้นอกระบบไม่ใช่เพียงป๎ญหาเฉพาะบุคคล แต่เป็นป๎ญหาสังคมที่มี
ความรุนแรง ทั้งนี้เพราะในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุนประสบป๎ญหาการมีอัตราจานวนบุคคล
ผู้ล้มละลายมากกว่า 100,000 รายเป็นเวลาติดต่อกัน 14 ปี และป๎ญ หาอัตราการฆ่าตัวตายมีม ากกว่า
30,000 รายเป็นเวลาติดต่อกัน 14 ปีเช่นเดียวกัน ซึ่งป๎ญหาดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากการเป็ นหนี้สินของ
ประชาชนในภาพรวมทั้งหนี้ในระบบสถาบันการเงินและหนี้นอกระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในส่วน
ของอัตราดอกเบี้ยนั้นกฎหมายญี่ปุนเคยอนุญ าตให้มีก ารคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง ร้อยละ 109.5 ต่อปี
(ในช่วงปี 1954) ซึ่งถือว่าเป็นต้นตอป๎ญหาสาคัญที่สุดประการหนึ่งของป๎ญหาหนี้สินของประชาชน
จากป๎ญ หาหนี้สินของประชาชนดัง กล่าว ส่งผลให้ประเทศญี่ปุนได้มีการก าหนดมาตรการการ
จัดการหนี้สินของภาคประชาชนให้เ ป็นวาระแห่ง ชาติ และได้มี ก ารตรากฎหมายใหม่ ตลอดจนแก้ ไข
ปรับปรุงกฎหมายเดิมทีม่ ีอยู่ โดยผลักดันให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกาหนดลงอย่างต่อเนื่อง
จนป๎จจุบันอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกาหนดนั้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ต่อปี (แก้ไขกฎหมายเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2010) และหลังจากมีการตรากฎหมายเพื่อดูแลหนี้นอกระบบขึ้นมาในปี 2003 และมี
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมในปี 2006 ตลอดจนมี การดาเนินนโยบายในการแก้ไขหนี้สินภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ในปี 2012 ประเทศญี่ปุนมีอัตราการบุคคลล้มละลายมีต่า 100,000
รายและอัตราการฆ่าตัวตายต่ากว่า 30,000 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี
สังคมญี่ปุนตระหนัก ว่าการให้กู้ ยืมเงินนอกระบบที่ มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงและมี การ
ติดตามทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงนั้นเป็นอาชญกรรมร้ายแรง จึงได้มีความพยายามในการต่อสู้ของสภา
ทนายความในฐานะของทนายของผู้ขอสินเชื่อที่เกิดประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับช่องว่างเพดานอัตรา
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ดอกเบี้ย (Grey Zone Interest Rate) ว่าผู้ขอสินเชื่อมีความสมัครใจหรือไม่ที่จะจ่าย ณ อัตรานั้นๆ โดย
สภาทนายความได้พยายามรณรงค์และผลักดันประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้รวบรวม
หลักฐานใบเสร็จ เอกสารสัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างสองฝุาย ใน
ปี พ.ศ. 2549 ทางสภาทนายความจึงได้ยื่นข้อเสนอในการปรับปรุงกฏหมายสามประเด็นคือ 1) ลดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยของกฎหมาย Interest Rate Restriction 2) ตัดส่วนประโยคที่ว่าเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจาก
ความสมัครใจในบทกฎหมายออก และ 3) ห้ามมิให้มีโฆษณาสินเชื่อส่วนบุคคลทางโทรทัศน์
 การปรับปรุงกฎหมายในปี พ.ศ. 2546
การปรับปรุงกฏหมายในครั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์การฆ่าตัวตายในเมืองโอซาก้าอันเป็นเหตุมา
จากป๎ ญ หาทางเศรษฐกิ จ โดยฝุายนิ ติบัญ ญัติได้ เ ห็น ชอบให้มี เ กิ ดกฎหมายตลาดการเงิน นอกระบบ
ขึ้น (Black Market Finance Countermeasures Act) เพื่อไว้บังคับการดาเนินธุรกิจกู้ยืมเงินที่ไม่ได้ ขึ้น
ทะเบียนกับทางราชการ และการเรียกชาระหนี้ที่ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับบนี้ได้ระบุโทษจาสูงสุดไว้
ที่ 5 ปี และโทษปรับไว้ที่ไม่เกิน 10 ล้านเยน อย่างไรก็ดี ศาลมักจะตัดสินให้จาคุกต่ากว่าสามปีเป็นบรรทัด
ฐาน นอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเปิดธุรกิจสินเชื่อโดยจากเดิมไม่มี
เงินทุนขั้นต่า ให้ปรับเป็นมีเงินทุนดาเนินกิจการขั้นต่าที่ 30 ล้านเยนสาหรับประเภทบุคคลทั่วไป
ในส่วนการประชาสัม พั นธ์โฆษณาธุร กิจ สินเชื่อ หากพ่อค้าเงินกู้ที่ ไม่ได้รับอนุญาตก็ จะไม่
สามารถทาการโฆษณาใดๆได้ ส่วนบริษัทหรือบุคคลที่ ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถทาการโฆษณาได้แต่
ห้ามมิให้โฆษณาให้หลงผิด หรือชักชวนให้มีการกู้ยืมโดยไม่มีความสามารถในการชาระคืน
ประเด็นของการเรียกชาระเงินนั้น ห้ามมิให้เจ้าหนี้กระทาการใดอันเป็นที่ทุกข์ใจหรือบังคับขู่
เข็ญผู้กู้ยืม รวมทั้งสามารถทาการเรียกชาระ
ช
8
21
และ
เจ้าหนี้ไม่สามารถโทรศัพท์ไปหาผู้กู้ในที่ทางานหรือที่อื่นๆนอกจากที่พักอาศัยนอกจากมีเหตุอันสมควร
ร วม ทั้ ง เ จ้ า ห นี้ ไ ม่ ส า ม า ร ถเ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ มี ก า ร ช า ร ะ ห นี้ โ ด ย บุ ค คล ที่ ส า ม เ ว้ น แ ต่ บุ คคล ที่
ช
109.5
ช
พบว่า
แต่ทาง
บริษัทสินเชื่อยังสามารถหลบหลีกช่องกฏหมายและดาเนินธุรกิจได้ และส่งผลให้เกิดป๎ญหาสังคมร้ายแรง
เช่นเดิม โดยจานวนตัวเลขของผู้ฆ่าตัวตายและบุคคลล้มละลายไม่ได้ลดลงมากนักภายหลังปี พ.ศ. 2546
ภาพที่ 8 สถิติผู้ล้มละลาย ฆ่าตัวตายเนื่องจากป๎ญหาทางเศรษฐกิจ ฆ่าตัวตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2548
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: Pardieck (2008)
 การปรับปรุงกฎหมายปี พ.ศ. 2549
การปรับปรุงกฎหมายในปี พ.ศ. 2549 มีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.
ช
Money-Lending Business Regulation Act
Money-Lending Business Act
2.
ช
50
ช
ช
3. The Money-Lending Business Association เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาภายใต้คาสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เพื่อช่วยดูแลให้การดาเนินธุรกิจสินเชื่อเป็นไปอย่างเป็นธรรม
4.
ได้แก่

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.1
4.2
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4.3
4.4
5.
ของตน
6.
7.
109.5
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ช
ช

ช
ช
ช

ช
ช
20 โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2554
ช
ช

ปี พ.ศ. 2549 พบว่า แม้ ว่าในแง่ของนัก กฎหมาย การ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นธรรมต่อสังคมจะเป็นทางเลือกที่น่าจะถูก ต้อง จากการสัมภาษณ์ Yuji
Kimura ซึ่งเป็นทนายความในจังหวัดโตเกียวได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าการปรับปรุงกฎหมายข้องบังคับต่างๆ
จะไม่สามารถขจัดสินเชื่อนอกระบบได้อย่างอัตโนมัติ อย่างน้อยการปรับปรุงกฎหมายเช่นนี้สามารถสร้าง
ความรับรู้ของประชาชนต่อประเด็นป๎ญหาหนี้นอกระบบมากขึ้น เช่นเดียวกับนาย Taku Otsuka สมาชิก
รัฐสภาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฏหมายเห็นว่าระเบียบปฎิบัติทางกฎหมายที่ดีขึ้นก็น่าจะนามาซึ่งผู้กู้ยืมที่
น่าเชื่อถือมากขึ้น และอาจทาให้ภาพรวมของระบบสินเชื่อญี่ปุนดีขึ้น
ในแง่ของเศรษฐกิจ การวิจัยเชิงคุณภาพ การทาแบบสารวจกลับพบว่าการลดอัตราดอกเบี้ย
ลงอาจจะไม่ได้ทาให้ป๎ญหาหนี้นอกระบบหายไปรวมทั้งการเพิ่มกฎเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อนั้นอาจส่งผล
ที่แตกต่างจากการคาดหวังไป กล่าวคือจะเกิดผลร้ายทั้งต่อผู้ยืมและผู้ดาเนินธุรกิจสินเชื่อเอง ในมุมของผู้
ดาเนินธุรกิจนั้น ผลประกอบการลดต่าลง เพราะมีจานวนลูกค้าลดลงเนื่องจากมีอัตราการอนุมัติสินเชื่อ
น้อยรายลงกว่าเดิม เนื่ องจากมี คุณสมบัติไม่ เพียงพอ และส่ง ผลให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดต่าลง เมื่ อ
เหตุก ารณ์เป็นเช่นนี้แล้วก็ จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิ ดป๎ญ หา เพราะอัตรากู้ ยืมลดลงก็ จะส่ง ผลต่อ
ความสามารถในการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนั้นแล้วหากผู้ขอกู้ยืมไม่ได้รับอนุมัติแต่ความต้องการ
ใช้เงินยังมีอยู่ ท้ายที่สุดก็จะไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบแทน การลดอัตราดอกเบี้ยในแง่มุมนี้อาจจะก่อให้เกิด
ผลทางลบมากกว่าทางบวกดังที่คาดหวังกัน
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9

เหยื่อจากเงินกู้
ระบบระหว่างเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.

นอกจากนี้ยงั มีมาตรการใช้การแก้ปญ
๎ หาให้ลกู หนี้โดยมีการจัดกลุม่ ลูกหนี้ออกเป็น 2 กลุ่มและ
ช่วยตามลักษณะความจาเป็นของแต่ละกลุม่ คือ
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1) กลุ่มลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชาระคืน มีรายได้เพียงพอแน่นอนที่สามารถเข้าขอกู้
เงินตามรูปแบบปรกติโดยจะได้ประโยชน์จากมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายรับรองลง
นอกจากนี้เพื่อปูองกันป๎ญหาการเป็นหนี้ซ้าซ้อนของประชาชนในช่วงปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา กฎหมาย
กาหนดให้บุคคลธรรมดาที่จะทาการกู้ยืมเงินนั้นต้องห้ามไม่ให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราส่วน 1 ใน 3 ของรายได้
ต่อปีของบุคคลนั้น เพื่ อที่ จ ะเป็นหลัก ประกั นว่าลูก หนี้คนดัง กล่าวมี ศักยภาพในการชาระหนี้ได้อย่าง
แน่นอนนั่นเอง
2) กลุ่มลูกหนี้ที่เกิดจากความจาเป็นในการดารงชีวิต ซึ่งเป็นลูกหนี้กลุ่มที่มีศักยภาพในการ
หารายได้มาชาระหนี้คืนไม่สูงนัก ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่คานึงถึงความสามารถในการ
จ่ายชาระหนี้คืนเป็นหลัก ลูกหนี้กลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การให้เงินกู้ยืมกับลูกหนี้ใน
ส่วนนี้จึงเป็นการช่วยเหลือแบบให้การสงเคราะห์หรือกึ่งให้การสงเคราะห์ (social welfare) เพื่อให้ผู้ที่
ประสบป๎ญหาได้รับความช่วยเลือและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปรกติ โดยกาหนดให้ลูกหนี้ที่เกิ ด
ความจาเป็นในการดารงชีวิตสามารถยืมเงินจากหน่วยงานประจาท้องถิ่นนั้นๆ โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็น
การร่วมมือหระว่างรัฐบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาศให้ลูกหนี้สามารถกู้เงินได้ใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ามาก ดังนี้
 กรณีไม่มผี ู้ค้าประกันสามารถก็ยมื ได้โดยมาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
 กรณีไม่มผี ู้ค้าประกันสามารถก็ยมื ได้โดยมาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี
นอกจากป๎ญหาหนี้นอกระบบโดยตรงแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังได้มีการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สิน
ซ้าซ้อนกล่าวคือเป็นหนี้สินจากหลายแหล่ง หรือเกิดจากการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รายหนึ่งเพื่อมาชาระหนี้
ให้เจ้าหนี้อีกรายหนึ่งไปเรื่อยๆ
การแก้ไขป๎ญหานี้มีการดาเนินจัดการตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2006 โดยมี การตั้งคณะกรรมการแก้ไ ข
ปัญหาหนี้สินของประชาชนที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จากนั้นในปี ค.ศ. 2007 มีการจัดโครงการจัดการ
หนี้ซ้าซ้อนของประชาชน โดยมีมาตราการในการดาเนินการ 4 ประการคือ
1. มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับป๎ญหาการ
จัดการหนี้สินเข้ามาขอคาปรึกษาโดยการจัดตั้งศูนย์กระจายไปในระดับท้องถิ่น
2. มีการทาให้หนี้นอกระบบหมดไป เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษทาให้ตารวจเริ่มเข้ามา
ดาเนินการจับกุม อย่างจริงจังและมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในของตารวจเพื่อจัดการกับหนี้นอกระบบ
โดยเฉพาะ
3. มีการให้เงินกู้กับผู้มีรายได้ต่าหรือผู้มีความจาเป็นในการดารงชีวิต เป็นลักษณะกองทุ น
safetyness ที่รัฐบาลส่วนกลางออกทุนให้ 2 ใน 3 และท้องถิ่นออกทุน 1 ใน 3 โดยกองทุนนี้จะมุ่งให้เงินกู้
กับผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น ผู้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ต่อครัวเรือน (ผู้ใหญ 2 เด็ก 2)
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ปีละไม่เกิน 2.8 ล้านเยน โดยกองทุนนี้เริ่มจัดตั้งในปี 2006 เป็นจานวน 200,000 ล้านเยน และในป๎จจุบัน
มีการเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ล้านเยน
นอกจากนี้ยังเงินกู้ในภาวะฉุก เฉินในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ อย่างเช่นกรณีภัยพิบัติสึนามิ ปี
2011 ที่รัฐบาลกลางจะปล่อยเงินกู้ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทันทีรายละ 200,000 เยน โดย
ไม่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
4. มีการให้ความรู้กับผู้บริโภคตลอดจนการจัดการหนี้สินของประชาชน
 การนาไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
จากการศึกษาดูงาน The Japanese Federation of Bar Associations (JFBA) สามารถสรุปสิ่ง
ที่ประเทศไทยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
1. กาหนดให้ป๎ญหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆมีการแก้ไขอย่าง
จริงจัง
2. หน่วยงานที่เข้าไปดาเนินการไม่ควรเป็นลักษณะที่เป็นหน่วยชั่วคราว ควรเป็หน่วยงาน
ถาวรที่มีอานาจหน้าที่ในการแก้ป๎ญหาโดยตรง
3. ในไทยลูกหนี้บางกลุ่มไม่สามรถเข้าแหล่งตามหลักเกณฑ์ปกติได้ จึงควรมีลักษณะการให้
กู้ยืมแบบสงเคราะห์หรือกึ่งสงเคราะห์เช่นเดียวกับกองทุน safetyness (กรณีนี้เป็นการแยกกลุ่มลูกหนี้
หรือจัดกลุ่มลูกหนี้เพื่อให้การช่วยเหลือตามภาวะป๎ญหาและความต้องการของลูกหนี้แต่ละกลุ่มที่ต่างกัน)
4. ปรับเปลี่ยนความเชื่อว่าเจ้าหนี้นอกระบบไม่ใช่เพียงป๎ญหาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่เป็น
ป๎ญหาสังคมที่นาไปสู่ป๎ญหาอื่นๆมากมาย ทั้งป๎ญหาความรุนแรง ป๎ญหาครองครัว ป๎ญหายาเสพติด
5. เพิ่ ม อั ตราโทษทาวกฎหมายเพื่อเอาผิดกั บ เจ้าหนี้นอกระบบ และเป็นให้ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างจริงจัง
6. เพิ่มบทบาทการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการแก้ไขป๎ญหาหนี้นอกระบบ เพราะถือเป็นส่วนที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
2.9 กรณีศึกษา: JA-ZENCHU
Central Union of Agricultural Co-operatives: JA-ZENCHU เป็นองค์กรขั้นสูงสุดของ
สหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุน ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นตัวแทน
ปกปูองผลประโยชน์และสนองความต้องการของสหกรณ์ก ารเกษตรทั้ ง ประเทศ จัดตั้ง โดยสหกรณ์
การเกษตร สหภาพและชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติที่สัมพันธ์กับสหกรณ์การเกษตร
อเนกประสงค์ เช่น ชุมนุม สหกรณ์สหกรณ์การเกษตรแห่ง ชาติ ชุมนุม ประกันภัย แห่ง ชาติเพื่อสหกรณ์
การเกษตร ชุมนุมข้อมูลข่าวสารแห่งชาติเพื่อสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสวัสดิการแห่งชาติเพื่อสหกรณ์
การเกษตร
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นอกจากนี้ JA Zenchu ทาหน้าที่ดาเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์การเกษตรและ
ติดต่อประสานงานกับสหภาพจังหวัดและรัฐบาล โดย JA Zenchu ได้จัดตั้งวิทยาลัยสหกรณ์กลางสาหรับ
ทาการฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าทางานในสหกรณ์ และพนักงานของสหกรณ์ และจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมื อภาคเกษตรแห่ง เอเชีย (The Institute for the Development of Agricultural
Cooperatives in Asia หรือ IDACA) การเผยแพร่และสนับสนุนโยบายของขบวนการสหกรณ์ ตลอดจน
ริเริ่มแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
 บทบาทหน้าที่ของ JA Zenchu
1. เป็นหน่วยงานกลางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นตัวแทนปกปูองผลประโยชน์และสนอง
ความต้องการของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศ
2. นาเสนอนโยบายการเกษตรให้แก่ภาครัฐ
3. กาหนดแนวทางการจัดการพั ฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
ความรู้แก่สมาชิกแก่สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
4. ตรวจสอบบัญชีในองค์การเครือข่าย
5. เป็ น ตั วแทนในฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นากิ จ การสหกรณ์ ก ารเกษตรร่ วมกั บ สหกรณ์ ใ น
ต่างประเทศ
6. ให้บริการด้านต่างๆ แก่สมาชิก ภายองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 การให้คาปรึกษาด้านทาการเกษตร
 การให้คาปรึกษาด้านชึวิตความเป็นอยู่ ทั้งต่อสมาชิกและครอบครอบครัวของสมาชิก
 การทาการตลาด โดยทาหน้าที่รวบรวมสินค้า คัดแยก แปรรูป บรรจุหีบห่อ กระจาย
สินค้า ตลอดจนการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร
 การจัดซื้อ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจัก รและอุป กรณ์การเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรได้ใช้ร่วมกัน
 การธนาคารและสินเชื่อ โดยให้บริการทางการเงิน เช่น การออม สินเชื่อ และการทา
ประกันชีวิต ประกันภัย เป็นต้น
 การดาเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบริหาร โรงพยาบาล การท่องเที่ยว และจัดท า
หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น
 การดาเนินงานของ JA Zenchu
JA Zenchu ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลากหลายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะที่ทาหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ JA มีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
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ทั้งสิ้น 700 แห่ง 9,580,000 คน และมีพนักงานปฏิบัติงานจานวน 220,000 คน ซึ่งการการบริหารงาน
ของ JA Zenchu มีการบริหารองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. สหกรณ์ระดับท้องถิ่น (Municipality Level) เป็นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ในท้องที่
จานวน 761 สหกรณ์
2. ระดับจังหวัด (Prefectural Level) ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ดังนี้
1. Prefectural Welfare Federations of Agricultural Cooperative
2. Prefectural Credit Federations of Agricultural Cooperative
3. Prefectural Economic Federation of Agricultural Co operative
4. Zen-Noh Prefectural Headquarters
5. Zenkyoren Prefectural Headquarters
3. ระดับประเทศ (National Level) JA-ZENCHU (Central Union of Agricultural Cooperatives) เป็นองค์กรสูงสุดทาหน้าที่นาเสนอนโยบายการเกษตรให้แก่ภาครัฐ กาหนดแนวทางการจัดการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกแก่สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
รวมถึงทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีในองค์การเครือข่าย นอกจากนี้ยังทาหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในให้ความ
ร่วมมือในฝึกอบรมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์การเกษตรร่วมกับสหกรณ์ในต่างประเทศ สหกรณ์ระดับประเทศ
(National Level — JA Federation) มีองค์กรที่ดูแลเฉพาะด้าน ได้แก่
- NORINCHUKIN Bank (Central Cooperative Bank for Agricultural and Forestry)
ให้บริการด้านการออม และบริการทางการเงินแก่สมาชิก โดยทางานเป็นเครือข่ายกับ SHIREN (หรือสมาพันธ์
สินเชื่อระดับจังหวัด)
- ZENKYOREN (National Mutual Insurance Federation of Agricultural
Cooperatives) ให้บริการประกันภัยที่สนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก เช่น การประกันชีวิต ประกัน
ทรัพย์สิน และกองทุนเลี้ยงชีพ
- ZENCHU (Supervisory Business) เป็น หน่ วยยุท ธศาสตร์ วางนโยบาย และ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งวางแนวทางด้านต่างๆ การตรวจสอบบัญชี และการให้ความรู้แก่สมาชิก
- Nokyo Tourist Corporation ให้บริการจัดการท่องเที่ยวทั้ งในและต่างประเทศ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- หนังสือ พิมพ์ The Japan Agricultural News หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อนาเสนอข่าว
การเกษตรให้แก่สมาชิกและผู้บริโภค
- EI NO HIKARI Association ผลิตวารสารรายเดือน เพื่อเสนอข่าวสารการเกษตร จัด
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม และการศึกษา
สหกรณ์ทุกระดับดาเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกและสวัสดิการของผู้บริโภค ภายใต้
สมาคมสหกรณ์ก ารเกษตร โดยมี ZEN-NOH (National Federation of Agricultural Cooperative
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Association) ซึ่งเป็นทั้งสหกรณ์ระดับประเทศ และเป็น Prefectural Headquarters ทาหน้าที่ด้านการตลาด
เช่น จัดส่งสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของสมาชิกไปยังผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็จัดหาสิ่งที่จาเป็นให้แก่เกษตรกร
บทบาทของZEN-NOH นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นใน การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงด้านอาหาร สาหรับผู้บริโภคในประเทศ
 การให้บริการสินเชื่อ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยสถาบันหลัก ได้แก่
1. Japan Finance Corporation (JFC) เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล ทาหน้าที่ใน
การช่วยเหลือเกษตรกรในการให้กู้ยืม รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ หากเกษตรกรมี
ป๎ญหาทางด้านการเงิน รัฐบาลมีการผ่อนผันการคืนเงินต้น โดยเกษตรกรมีการกู้ยืมเงินจาก JFC ร้อยละ
33 ของการกู้ยืมเงินทั้งหมด (31 มีนาคม 2010)
2. Norinchukin Bank เป็นสถาบันการเงินของ JA ทาหน้าที่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร โดยคิด
ดอกเบี้ยราคาถูกให้แก่เกษตรกร ซึ่งธนาคารทั่วไปจะไม่ค่อยให้เกษตรกรกูย้ ืม ทั้งนี้มีจานวนเกษตรกรที่กู้ยมื
เงินจาก JA คิดเป็นร้อยละ 65 ของการกู้ยืมเงินทั้งหมด (31 มีนาคม 2010)
สาเหตุที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร เนื่องจาก
o กาไรจากการเกษตรมีน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม หรือ กล่าวได้ว่า ภาคเกษตรกรรมมี
o ความเสี่ยงมากกว่าภาคอุตสาหกรรม สถาบันการเงินโดยทั่วไปจึงไม่ค่อยอนุมัติสินเชื่อ
ให้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์จะมีการกู้ยืม
o การประเมินหลักทรัพย์ในการกู้เงินสามารถกระทาได้ยาก กล่าวคือ เกษตรกรจะใช้
o หลักทรัพย์ คือ ที่ดิน เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกัน ซึ่ง สถาบันการเงินจะมีการ
ประเมินมูลค่าที่ดินได้ยาก
Norinchukin Bank จึงนับได้ว่ามีบทบาทที่สาคัญต่อการให้เกษตรกรกู้ยืม โดยมีการคิด
ดอกเบี้ยต่า รวมทั้ ง มี ส าขากระจายทั่ วประเทศ เกษตรกรสามารถกู้ ยืม ได้เป็นรายบุคคล หรือ มี ก าร
รวมกลุ่มเพื่อขอกู้ นอกจากนี้ Norinchukin Bank ยังมีการดาเนินงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ และการ
แนะนาทางด้านการเงินแก่เกษตรกร การแนะนาเกษตรกรในการทาการเกษตร การขายสินค้าให้เกษตรกร
และการขายปุ๋ยให้แก่เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ หากเกษตรกรมีป๎ญหาด้านการเกษตร JA จะมีการผ่อน
ผันในการชาระเงินต้นให้แก่เกษตรกรที่กู้ยืมเงิน
 การให้บริการประกันราคาผลผลิต
นอกจากการให้บริการสินเชื่อแล้ว JA ยังมีหน่วยงานย่อยชื่อ “JA Kyosai” ทาหน้าที่ให้บริการ
ประกันราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อปูองกันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า รวมทั้งปูองกันการกด
ราคาผลผลิตทางการเกษตรจากพ่อค้าคนกลาง
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 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ
JA มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ประสบป๎ญหาภัยพิบัติทาให้ไม่สามารถทาการ
เกษตรกรรมได้โดยปกติ อาทิ ในช่วงที่ประเทศญี่ปุนประสบภัยพิบัติ JA ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรใน
หลายรูปแบบ อาทิ การช่วยเหลือทางด้านอาหาร อาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติ การ
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเป็นต้น
 ปัญหาการดาเนินงาน
1. ขนาดสมาชิกที่เป็นวัยหนุ่มสาว
ป๎จจุบัน JA ประสบป๎ญหาการหาสมาชิกรุ่นหนุ่มสาว เนื่องจากมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ คือ อายุ
ตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นสมาชิกในช่วงแรกเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของ JA จานวน 1,850,000 คน หรือ ร้อย
ละ 42 ของสมาชิกทั้งหมด ทาให้ JA ประสบป๎ญหาในแง่ที่มีสมาชิกที่มีอายุน้อยจานวนน้อย และสมาชิก
เหล่านี้อาจมีการเลิกทาการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อ JA ในการหาสมาชิกที่เป็นคนหนุ่มสาว
2. การปล่อยสินเชื่อมีจานวนน้อย
ป๎จจุบัน JA มีเงินฝากมาก หากแต่มีการให้กู้ยืม ไม่ม ากนัก เนื่องจากประเทศญี่ปุนมี การ
พัฒนาอุตสาหกรรมมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการให้ความกับภาคเกษตรกรรมน้อยลง
2.10 กรณีศึกษา: Planet Finance Japan (PFJ)
PlaNet Finance Japan เป็นองค์ก รพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2006 โดยมี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ บรรเทาป๎ ญ หาความยากจนในประเท ศต่ า งๆ ทั่ ว โลก ด้ ว ยการน าความรู้ ด้ า น
Microfinance ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการนา Microfinance มาปรับปรุงและแก้ไขป๎ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน เพื่อใช้เป็นหลักในการดาเนินการวางแผนแนวทางการแก้ไขป๎ญหาความ
ยากจนในประเทศที่ประสบป๎ญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน
 บทบาทหน้าที่ของ PlaNet Finance Japan
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง microfinance
2. ระดมกาลังบุคคล เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
Microfinance ในสังคมโลก
3. สร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 กิจกรรมของ PlaNet Finance Japan ที่ดานินการในประเทศต่างๆ
1. ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือนกันยายน 2011 – สิงหาคม 2014: โครงการ “การ
พัฒนาการเข้าถึงทางการเงินของเกษตรกรในมิดาเนา ประเทศฟิลิป ปินส์” มีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคสาหรับสถาบันการเงินระดับฐานรากในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุนให้
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เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น
2. ประเทศปากีสถาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2010 – มีนาคม 2011: โครงการการให้
คาปรึกษาและฝึกอบรม โครงการนี้ดาเนินการให้คาปรึกษาเรื่องเทคนิคการพัฒนา value chain finance
product และอบรมการพัฒนาบุคลากรแก่เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินระดับฐานรากแห่งแรกในปากีสถาน
(First Microfinance Bank in Pakistan (FMFB-P)) ด้วยการจัดหาเทคนิคการให้ความช่วยเหลือ FMFB
บนพื้นฐานการพัฒนาการบริการทางการเงินและการประเมินความต้องการในด้านทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
เจ้าหน้าที่แต่ละด้าน
3. ประเทศกัมพูชาและเวีย ดนาม ระหว่างเดือนกุม ภาพันธ์ 2010 – มุ นายน 2010:
โครงการวิจัย ความต้องการเครื่องนุ่ง ห่มของประเทศกัม พูชาและเวียดนามและให้คาปรึ ก ษาเกี่ยวกั บ
รูปแบบธุรกิจสังคม โดยการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนจนโดยการนา Microfinance มาเป็นพื้นฐานใน
การดาเนินชีวิต และจากการสารวจความคิดเห็นประชาชน 600 คน พบว่า สถาบันการเงินระดับฐานรากมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสังคม
4. ประเทศเคนย่าและอูกันดา ระหว่างเดือนตุลาคม 2010 – มีนาคม 2011: โครงการ
ผลิตไบโอดีเซลจากพื้นในท้องถิ่น มีวัถตุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศเคนย่าและ
อูกันดาปลูก Jatropha เพื่อนาผลผลิตดังกล่าวมาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟูาในชุมชน
5. ประเทศอินโดนีเซียและบังคลาเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2008 – ธันวาคม 2009:
โครงการเทคโนโยลีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการนา Micro-credit มาลงทุนด้านเเทค
โนโลยีพลังานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟูาในประเทศอินโดนีเซียและบังคลาเทศ เพื่อให้คนยากจนใน
ประเทศสามารถซื้อกระแสไฟฟูามาใช้ในครัวเรือน
6. ประเทศญี่ปุ่นและซามัว ระหว่างตุลาคม 2007 – กันยายน 2008: โครงการฝึกอบรม
บุคลากร เพื่อฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความเขาใจเกี่ยวกับระบบงาน Microfinance เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน
 โครงการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวนาที่ทานาขนาดเล็กที่เกาะมิน ดาเนา
ประเทศฟิลิปปินส์
Planet Finance Japan (PFJ) ร่วมมือกับ JICA เพื่อจัดทาโครงการ “การพัฒนาการเข้าถึง
ทางการเงินของเกษตรกรในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสาหรับสถาบัน
การเงินระดับฐานรากในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น
Planet Finance Japan (PFJ) ได้ประสานงานกับ Mindanao Microfinance Council
(MMC) ซึ่งเป็นสมาคมการเงินระดับฐานราก ที่ทางานในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในมิดาเนา

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

164

ตั้งแต่ ค.ศ.2004 หลังจากโครงการนี้สิ้นสุด MMC ได้นาเทคนิคต่างๆ จากโครงการมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการเงินระดับฐานรากในมิดาโนต่อไป
โครงการนี้ JICA ได้จัดท าโปรแกรมเทคนิคการให้ความช่วยเหลือคนระดับฐากหญ้า เพื่อ
เปูาหมายในการพัฒนาความสามารถของสถาบั นการเงินระดับฐานรากในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะสถาบัน
การเงินระดับฐานราก 2 แห่ง ในมิดาเนาที่เป็นเขตยากจนที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ Aakay Ang
Milamdec Microfinance Foundation, Inc. (an NGO based in Cagayan de Oro) and Bansalan
Cooperative Society (a cooperative based in Davao del Sur) เนื่องจากสถาบันการเงินระดับฐาน
รากแบบเดิมมี จุดมุ่ ง หมายเพื่อ ให้บ ริการทางการเงินแก่ คนยากจนส าหรับเรื่องภายในครัวเรือน หรือ
กิจกรรมการค้าขายเท่านั้น ซึ่งโครงการนี้จะมุ่งพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ระดับย่อยในมิดาเนาด้วยการขยายบริการทางการเงินเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึง
ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (กันยายน 2554 – สิงหาคม 2557) มีกลุ่มเปูาหมายคือ ชาวนา
ที่ทานาขนาดเล็ก ใช้ง บประมาณโครงการ จ านวน 64,274,345 เยน โครงการมี เปูาหมายหลัก เพื่อ
พัฒนาการเขาถึงแหล่งเงินทุนของชาวนาที่ทานาขนาดเล็ก และมีเปูาหมายรอง 3 ประการ คือ 1) การ
พัฒนาสินเชื่อทางการเกษตร 2) การอบรมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 3) การบริหารจัดการผลลัพธ์ทาง
สังคม
- ประเทศเป้าหมาย
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีธุรกิจ Microfinance มากระดับหนึ่ง มีอันดับคะแนน
ที่ 71.8 (Economist Intelligence Unit, 2010) และจากการจัดอันดับระหว่าง 54 ประเทศ ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีสภาพแวดล้อมด้านกฎเกณฑ์การควบคุมเอื้ออานวยเป็นอันดับ 1 มีการพัฒนาของสถาบันด้าน
นี้เป็นอันดับ 4
พื้ นที ที่ ได้ รับ ความช่ว ยเหลือ ของโครงการคื อเกาะมิ นดาเนาเนื่องจากเป็ นพื้น ที่ ที่ มี
ประชากรเป็นชาวนาที่มีความยากจนเป็นสัดส่วนร้อยละ 40-50และสูงกว่าร้อยละ 50 ประชากรที่เป็น
ชาวนาที่มีที่นาขนาดเล็กของมินดาเนามีร้อยละ 43.4 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ร้อยละ 5.4
ภาพที่ 10 โครงสร้างการช่วยเหลือของ PFJ
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หน่วยร่วมปฏิบัติการ Mindanao
Microfinance Council (MMC)

สถาบันดาเนินธุรกิจ
Microfinance
Microfinance Institutions
ให้บริการด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน

Small scale farmers
ที่มา: Planet Finance Japan, 2013
ที่มินดาเนามีการรวมตัวกันของธุรกิจMicrofinance จัดตั้ง Mindanao Microfinance
council (MMC) เป็นเครือข่ายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 40 สถาบันดังนี้
1) NGO Microfinance Institutions (10 แห่ง)
2) CooperativeMicrofinance Institutios (6 แห่ง)
3) Cooperative Bank Microfinance Institutions (4 แห่ง)
4) Rural Bank Microfinance Institutions (20แห่ง)
PFJ เลือกสถาบันขึ้นมา 2 แห่งเพือ่ เป็นสถาบันต้นแบบที่ทางPFJ ร่วมกับ MMC จะ
พัฒนาศักยภาพในการให้สินเชื่อแก่ชาวนาที่มีที่นาขนาดเล็กคือ
1) Aakay Ang Mlamdec MicrofinanceFoundaton Inc. (Cagayan de Oro City)
2) Bansalan Cooperative society (Bansalan)
- กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
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กิจกรรมที่ทาการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัคถุประสงค์หลักคือให้ชาวนาที่มีที่นา
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ม3ี กิจกรรม
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่ภาคเกษตร
2) การอบรมด้านการเงิน
3) การบริหารผลลัพธ์ด้านสังคม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่ภาคเกษตร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่ชาวนาที่มีที่นาขนาดเล็กนั้น ต้องพิจารณาสภาพ
ป๎ญหาที่ชาวนาประสบคือ การขาดแคลนเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานในด้านการเกษตร การเข้าถึง
ตลาดและข้อมูลด้านการตลาด การปูองกันแมลงการผันผวนของระดับราคาของสินค้าเกษตร และการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมของธุรกิจ Microfinace ซึง่ กาหนดให้จ่ายคืนเงินกู้ทกุ
สัปดาห์จะไม่เหมาะกับธุรกิจการเกษตรเนื่องจากการทาการเกษตรจะต้องการเงินทุนในช่วงต้นเพื่อซื้อ
วัตถุดิบ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาลงทุนทาการผลิตและจะมีรายได้เข้ามาหลังการ ขายผลผลิตได้แล้ว เกษตรกรที่
กู้ยืมเงินไม่สามารถจ่ายคืนเงินกูห้ รือดอกเบี้ยทุกอาทิตย์หลังจากกู้ยืมได้ ดังนั้นกิจกรรมสาคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือทาวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเริ่มวางแผนธุรกิจและลองทดลอง
ตลาดดู
- การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน
ป๎ญหาที่ชาวนาประสบคือมีความสามารถในการจ่ายต่า ไม่มีการเตรียมพร้อมสาหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่ ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมในการออมเงิน มีหนี้สนิ จานวนมาก และขาดความรุ้ด้าน
การเงิน กิจกรรมสาคัญที่โครงการต้องดาเนินการคือทาการสารวจความต้องการในการรับการอบรม
พัฒนาหลักสูตรการอบรม อบรมแก่บุคลากรที่จะสามารถไปอบรมต่อ (ผู้ปล่อยสินเชื่อของสถาบัน
Microfinance) ทาการอบรมแก่ลูกค้าของสถาบัน Microfinance
ผลลัพธ์: สถาบัน Microfinance ต้นแบบสามารถไปอบรมลูกค้าของสถาบันในเรื่อง
ความรู้ทางการเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) งบประมาณ: การก าหนดเปูาหมายทางการเงิน การจัดทางบประมาณ การ
บริหารเงินสด
2) การออม: ประโยชน์ของการออม ทาการออมได้อย่างไร
3) การบริหารหนี้สิน: หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้กู้ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่เหมาะสม ทราบถึงต้นทุนของการใช้สินเชื่อ
4) บริก ารทางการเงิน : เข้า ใจการดาเนินงานของสถาบันทางการเงิน เข้ าใจ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ
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- การบริหารผลลัพธ์ทางสังคม
การเป็นสถาบันMicrofinance ควรคานึงถึงผลลัพธ์ทางสังคม สามารถสร้างสมดุล
ระหว่างเปูาหมายทางสังคมซึง่ คือการเข้าถึงคนจน การติดตามการเปลี่ยนแปลงในชิวิตความเป็นอยู่ของ
ลูกค้า และการมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมกับเปูาหมายทางการเงินซึง่ รวมถึงการบริหาร
สัดส่วนการให้สินเชื่อ คุณภาพของสินเชื่อ และความสามารถในการทากาไร กิจกรรมหลักที่โครงการต้อง
ดาเนินการคือจัดทาworkshop ในเรื่องแนวคิดของผลลัพธ์ทางสังคม และการรวมเปูาหมายทางสังคมเข้า
เป็นหนึง่ ในเปูาหมายของสถาบัน รวมถึงการนานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติการ การวัดและติดตามผลลัพธ์
ทางสังคม

3. ประเทศบังกลาเทศ
3.1 ภาพรวมของประเทศบังกลาเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People’s Republic of Bangladesh) ตั้งอยู่ในเอเชียใต้และ
อยู่ทางด้านเหนือของอ่าวเบงกลอ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดียและพม่า บังกลาเทศเคยตกอยู่ภายใต้
การปกครองแบบอาณานิคมของอังกฤษมาประมาณ 200 ปี โดยได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งชาว
มุสลิมได้แยกประเทศออกมาจากประเทศอินเดียเป็นประเทศปากีสถาน เรียกว่า ปากีสถานตะวันออก มี
รัฐบาลปกครองตนเองซึง่ อยู่ในปากีสถานตะวันตก ด้วยความไม่พอใจการดาเนินงานของรัฐบาลและความ
แตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ ชาวเบงกาลีจึงก่อตั้งพรรค Awami League (AL) ในปี
พ.ศ. 2492 เพื่อแยกตัวจากประเทศปากีสถาน ใช้ชื่อว่า ธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ภายใต้ความ
ช่วยเหลือให้ได้รับเอกราชจากอินเดีย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2514 บังกลาเทศปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี ประธานาธิบดีเ ป็นประมุขและมี รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร สาหรับ
สถานการณ์ทางการเมืองของบังกลาเทศนั้นบ่อยครั้งตกอยู่ในภาวะวุ่นวายจากความขัดแย้งทางการเมือง
และจากประชาชนที่ไม่พอใจการบริหารงานของผู้นาทางการทหาร ซึ่งมีการก่อรัฐประหารหลายครั้ง แม้จะ
มีการเลือกตั้งและมีพรรคการเมืองในปี 2533 แต่การเมืองของปากีสถานก็ยังมีความขัดแย้งสูง มีการก่อ
ความรุนแรงโดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง มีการประท้วงเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรม การคอรัปชั่น และ
การลอบสังหารทางการเมือง ทาให้บังกลาเทศมีความไม่มั่นคงทางการเมืองสูงประเทศหนึ่ง
ประชากรของบังกลาเทศมีจานวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 2548 และเป็นประเทศที่มี
ความหนาแน่นของประชากรที่สูงมาก มีคนจนถึงร้อยละ 88 โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
ฮินดู ตริสต์ และพุทธ บังกลาเทศอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนสูงและมีความเหลื่ อมล้าระหว่างคนรวยกับ
คนจนที่สูงต่างกันมาก
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เศรษฐกิ จ ของบั ง กลาเทศขึ้น อยู่ กั บ ภาคการเกษตรเป็ นส าคั ญ ประชากรส่ว นใหญ่ มี อ าชี พ
เกษตรกรรมมีฐานะยากจน เนื่องจากเป็นประเทศที่เกิดภายุไซโคลนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในเอเชียใต้ ทาให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และพืชผลทางการเกษตร อุทกภัยทา
ให้ชาวบังกลาเทศไร้ที่อยู่อาศัยพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ประกอบอาชีพก็ถูก และเกิดการขาดแคลนอาหาร
อยู่บ่ายครั้ง สาหรับอุตสาหกรรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตร เช่น สิ่งทอ กระดาษ และ
น้าตาล เป็นต้น โดยรายได้หลักของประเทศมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและการส่งประชาชนไปทางานใน
ต่างประเทศ รัฐบาลบังคลาเทศในยุคหลัง เน้นนโยบายการลงทุนการค้าเสรีเพิ่มขึ้นมีการอนุญาตให้คน
ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้ทั้ งหมดเช่นเดียวกั บชาวบัง คลาเทศ มีการกระตุ้นการส่งออก โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทเครื่องนุ่งห่ม สินค้าสาเร็จรูป มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ชาวบังคลาเทศไปทางานใน
ต่างประเทศ
สภาพสังคมของบังกลาเทศมีโครงสร้างการถือครองที่ดินและทรัพย์สินระหว่างคนรวยกับคนจนที่
แตกต่างกันอย่างมาก โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศบังกลาเทศนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรมีฐานะ
ยากจน และไม่ รู้หนัง สือ ประชาชนร้อยละ 50 ไม่ มีที่ดินทากิน อยู่ในฐานะผู้เช่า แรงงานรับจ้าง และ
ผู้ประกอบการรายย่อยทีม่ ีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน ประชาชนส่วนใหญ่มีป๎ญหาการขาดแคลนอาหาร
ภาวะทุพโภชนาการ และป๎ญหาสาธารณสุข
3.2 จุดเริ่มต้นของธนาคารกรามีน
จุด เริ่ ม ต้ นของการแก้ ป๎ ญ หาความยากจนและการก่ อตั้ ง ธนาคารกรามี น เริ่ ม ต้ นจากการที่
ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจิตตะกอง พบว่าหมู่บ้าน
รอบๆ มหาวิทยาลัยมีคนจนจานวนมากประสบป๎ญหาความยากจนเนื่องจากไม่สามารถผลิตพืชผลทางการ
เกษตรได้เพราะป๎ญหาต่างๆ ได้แก่ ป๎ญหาความแห้งแล้งและการขาดระบบชลประทานที่ดี ป๎ญหาการไม่
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู้ ใ นระบบของคนจนประกอบกั บ ป๎ ญ หาความรุ น แรงของหนี้ น อกระบบ
นอกจากนั้นยังมีป๎ญหาเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งทาหน้าที่ในการแก้ป๎ญหาความยากจนมอง
ว่าป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาหนี้นอกระบบเป็นป๎ญหาที่ซับช้อน มีขนาดใหญ่ และยากเกินกว่าที่จะ
แก้ไขได้ หน่วงงานเหล่านี้จึงไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพและปฏิเสธการเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและ
สังคมของคนจน จากป๎ญหาดังกล่าวทาให้ยูนุสสนใจศึกษาและทาความเข้าใจกับป๎จจัยและป๎ญหาของ
ความยากจนอย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ซึ่ง เมื่อยูนุสมีเวลาว่าจะอุทิศให้กับการศึก
ป๎ญหาและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยพยายามเรียนรู้ว่าทาไมคนในชุมชน จึงยากจนซึ่งยูนุสพบว่า
คนจนเพราะไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมเงินในระบบได้ เนื่องจากคนจนไม่มีเครดิต ไม่มีประวัติการกู้เงินและ
ไม่มีหลักประกันใดๆ คนจนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือจึงไม่สามารถกรอกเอกสารการขอกู้จากธนาคารได้ ยูนุ
สจึงเริ่มต้นโครงการให้ความช่วยเหลือคนจนโดยการค้าประกันเงินกู้และนาไปปล่อยกู้ให้กับคนจนอีกที
หนึ่ง ผลปรากฏว่าลูกหนี้ส่งเงินคืนครบตรงเวลาทุกคน ยูนุสพบว่าความผิดพลาดของธนาคารกระแสหลัก
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ต่างๆ คือการที่พยายามเรียกร้องให้ลูกหนี้ชาระคืนเป็นเงินก้อนเดียวนั้นลูกหนี้จะรู้สึกว่าเป็นภาระที่หนัก
สาหรับตน ลูกหนี้จึงพยายามเลื่อนการชาระดอกเบี้ยเงินกู้ออกไปจนกลายเป็นภาระหนี้ เพราะรู้สึกว่าต้อง
เสียเงินก้อนใหญ่ จากป๎ญหาดังกล่าวยูนุสได้ออกแบบสินเชื่อเพื่อจัดการภาระทางจิตใจแก่ลูกหนี้ เน้นการ
ผ่อนชาระเป็นรายสัปดาห์ทาให้เงินแต่ละก้อนที่ต้องชาระคืนมีขนาดเล็กจนลูกหนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระและ
ออกแบบระบบการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้ง่ายและสะดวกต่อประชาชนผ่านการอานวยความสะดวกจาก
พนักงานของธนาคาร
3.3 ธนาคารกรามีน (Garmeen Bank)
จากป๎ญหาความแห้งแล้งและการขาดระบบชลประทานทางการเกษตร ป๎ญหาการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรที่ตกต่า ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ และป๎ญหาคนจนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ รวมไปถึงป๎ญหาการขูดรีดดอกเบี้ยและการเอารักเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบ นาไปสู่ความ
ยากจน ความอดอยาก และการขาดโอกาสในการดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพอย่างมีศักดิศรีของประชาชนชาว
บังกลาเทศ จากป๎ญหาดังกล่าวทาให้ยูนุสพยายามแก้ไขป๎ญหาโดยเน้นการแก้ไขในเชิง สถาบัน โดย
เชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้เน้นผลกาไรเป็นสิ่งสาคัญสูงสุด แต่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ผสมผสานพลัง
ของตลาดเสรี ศักยภาพของมนุษย์ และจิตสานึก จะเป็นคาตอบของการขจัดความจนไปจากโลก ซึ่งยูนุส
เชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาหนี้นอกระบบในบังกลาเทศได้
ยูนุสเริ่มโครงการธนาคารเพื่อคนจนในเดือนมกราคม 2526 โดยเรียนรู้จากรูปแบบของธนาคาร
ทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์ และข้อผิดพลาดของตน การดาเนินงานของธนาคารเป็นไปในลักษณะการปล่อย
กู้สิเชื่อขนาดย่อม (Microcredit) เพื่อช่วยคนจนโดยปราศจากหลักประกัน แต่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจ
ระหว่างลูก หนี้กั บธนาคาร มีก ารปล่อ ยกู้บ่อยครั้ง ในในขนาดย่อมประมาณ 30-40 เหรียญสหรัฐ ให้
ประชาชนได้เริ่มธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปจะสามารถทากาไรจากธุรกิจของตนได้ ซึ่งจะ
ช่วยให้ตนเองและครอบครัวหลุดพ้ นจากความจน ธนาคารกรามีนแสดงให้เห็นว่าแม้ คนจนที่ สุดก็ เป็น
“ลูก หนี้ที่ ดีไ ด้ ” โดยธนาคารกรามี นมี ก าไรสม่ าเสมอ และสามารถพึ่ง ตัว เองได้ท างการเงิน ผลการ
ดาเนินการพบว่าลูกหนี้ร้อยละ 64 ที่เป็นลูกหนี้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถข้ามพ้นเส้นความยากจน
นอกจากนั้นธนาคารกรามีนยังมีส่วนสาคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ทาให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ยูนุสเชื่อว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นมีความเป็นสากล ทุกคนมีสามารถมองเห็นโอกาสรอบตัว เมื่อ
ได้รับเครื่องมือที่จะไขว่คว้าโอกาสทุกคนจะกระตือรือร้น ยูนุสไม่เห็นด้วยกับการแจกฟรีหรือให้เปล่า โดย
มองว่า “การแจกฟรีหรือให้เปล่าจะดึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรับผิดชอบไปจากประชาชน การ
กุศลจึงเหมาะในภาวะฉุก ดฉินและคนที่ ทุพพลภาพจนเชื่อเหลือตนเองไม่ ได้เท่ านั้น ” สาหรับ ธนาคาร
กรามีนแม้แต่ในภาวะฉุกเฉิน ธนาคารจะสนับสนุนให้ลูกหนี้ตั้งกองทุนฉุกเฉินของตนเองแทนการพึ่งพาเงิน
บริจาค
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การพัฒนาธุรกิจของธนาคารกรามีนนั้นกระทาอย่างต่อเนื่อง บางธุรกิจแสวงหากาไร บางธุรกิจไม่
แสวงหากาไร มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือด้านการวางแผนการตลาดสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้แนวคิดของกรามีนเข้าถึงประชาชนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยงานของธนาคารกรามีนและบริษัทในเครือช่วยให้คนหลายล้านคนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิ จ
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยช่วยให้ประชาชนชาวบังกลาเทศได้มีส่วนร่วมในตลาด มี
รายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ธนาคารกรามีนมีแนวคิดว่า เมื่อธนาคารกรามีนมีลูกหนี้ที่ไม่
สามารถชาระเงินกู้คืนได้ การค้นหาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขนั้นทางธนาคารจะคิดว่าลูกหนี้ถูกเสมอ ทาง
ธนาคารอาจจะดาเนินการบางอย่างผิดพลาด ดังนั้นธนาคารจึงต้องกลับมามองตนเองและแก้ไขกฎเกณฑ์
โดยใช้การสังเกตและศึกษาพฤติกรรมจริงของลูกหนี้ ออกแบบกระบวนการต่างๆให้ยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้า
กับลูกหนี้มากที่สุด ทั้งนี้ธนาคารจะปล่อยให้ลูกหนี้ตัดสินใจเองว่าจะนาเงินไปใช้ทาอะไร เพื่อให้ผู้กู้รู้สึกว่า
ตนมีคุณค่า ธนาคารจะเป็นเพียงผูส้ นับสนุนและให้แรงบันดาลใจเท่านั้น แต่ธนาคารจะไม่คิดธุรกิจให้กับผู้กู้
3.3.1 รายละเอียดการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานของธนาคารกรามีนในปี พ.ศ. 2550 ผู้ถือหุ้นของธนาคารกรามีนประกอบ
ไปด้วยสมาชิกผู้กู้ถือหุ้นร้อยละ 94 และรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 6โดยจานวนผู้กู้ทั้งหมดประมาณ 7.34 ล้าน
คน ร้อยละ 97 ของจานวนผู้กู้ทั้งหมดเป็นผู้หญิง ธนาคารมีสาขาจานวน 2,468 สาขา ครอบคลุม 80,257
หมู่บ้านและมีพนักงานธนาคารจานวน 24,703 คน ธนาคารปล่อยเงินกู้ไปแล้วกว่า 347.75 พันล้านตากา
(6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้รับชาระหนี้คือแล้ว 313.11 พันล้านตากา (5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ )
หนี้ที่ปล่อยกู้ป๎จจุบัน 34.64 พันล้านตากา (524.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สาหรับที่มาของเงินกู้นั้นในช่วงปี
2523 – 2537 ธนาคารกรามีนได้รับ เงินอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่า และเงินกู้ที่รัฐบาลช่วยประกันจาก
ธนาคารชาติบังคลาเทศ และรัฐบาลในประเทศอื่น มูลนิธิ องค์การระหว่างประเทศร่วมกัน มากกว่า 125
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2538 ธนาคารกรามีนตัดสินใจหยุดรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนดังกล่าว (ยกเว้นกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉินเช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ ) โดยใช้เงินฝากและเงินทุนของธนาคารปล่อยกู้ซึ่งเงินฝากของ
ธนาคารร้อยละ 58 มาจากสมาชิกผู้กู้ และยอดเงินฝากบวกเงินทุนของธนาคารป๎จจุบัน เท่ากับร้อยละ
152 ของยอดเงินปล่อยกู้ ผลการดาเนินงานของธนาคารนั้นมีอัตราการใช้หนี้คืนราวร้อยละ 98 ของผู้กู้ ทา
ให้ธนาคารกรามีนได้กาไรจากการดาเนินงานทุกปี ยกเว้นในปีก่อตั้ง (2526) ที่มีการโอนกิจการมาจาก
โครงการร่วมมือธนาคารพาณิชย์ของรัฐและปี 2534 -2535 ซึ่งประเทศบังกลาเทศได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ ภายหลังในปี 2549 ธนาคารทากาไรได้ 1.398 ล้านตากา (20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ซึ่งถูกโอนเข้ากองทุ นเพื่อการฟื้นฟูในยามเกิดภัยพิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยรัฐบาลเพื่อแลกกับการ
ยกเว้นการเก็บภาษีนิติบุคคล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรามีนนั้น คิดดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปแบบลดต้น ร้อยละ 20 ต่อ
ปี (Flat Rate ร้อยละ 10) เงินกู้เพื่อปลูกบ้านคิดร้อยละ 8 เงินกู้เพื่อการศึกษาคิดร้อยละ 5 ส่วนเงินกู้เพื่อ
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สมาชิกที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ (ขอทาน) ที่เป็นโครงการล่าสุดที่ให้สินเชื่อขนาดย่อมโดยไม่คิดดอกเบี้ย และ
ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ระหว่างร้อยละ 8.5 – 12 ต่อปี ธนาคารมีโครงการให้กู้ดังนี้
1) โครงการให้ขอทานกู้ ธนาคารกรามีนมีโครงการพิเศษเรียกว่า Struggling Member
Program (โครงการเพื่อสมาชิกที่ดิ้นรนต่อสู)้ สาหรับให้ขอทานที่เป็นสมาชิกกู้เงิน เพื่อนาไปซื้ออาหารของ
ใช้จาเป็น และเพื่อซื้อของไปขายหรือทาอาชีพอื่นที่ทาได้โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย โครงการนี้เป็นความ
พยายามที่จะช่วยให้คนยากจนมีอาชีพที่มีศักดิ์ศรี ป๎จจุบันโครงการนี้มีสมาชิก 98,500 คน ปล่อยกู้ไปแล้ว
กว่า 102.27 ล้านตากา และมีการชาระคืนแล้ว 69.7 ล้านตากา ทั้งนี้ทางโครงการไม่ได้กาหนดเงื่อนไขให้
ผู้กู้เลิกอาชีพขอทาน หากแต่สนับสนุนให้หาอาชีพเสริม เช่น ขายสินค้าจาเป็นหรือของที่ระลึก โดยติดปูาย
ว่าเป็นสมาชิกธนาคารกรามีน
2) โครงการบ้านคนจน ธนาคารเริ่มให้สินเชื่อเพื่อบ้าน ตั้งแต่ปี 2527 โดยให้ผู้กู้ได้ราย
ละไม่เกิน 15,000 ตากา (218 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงป๎จจุบัน
ธนาคารปล่อยกู้ไปแล้ว 649,774 หลัง
3) โครงการเงินกู้เพื่อธุรกิจขนาดย่อย สมาชิกบางรายประสบความสาเร็จในการทา
ธุรกิจขนาดย่อมและต้องการเงินกู้ก้อนใหญ่ขึ้นเพื่อขยายการลงทุน ธนาคารกรามีนจะมีโครงการเงินกู้เพื่อ
ธุรกิจขนาดย่อมโดยไม่กาหนดวงเงินแต่ใช้หลักพิจารณาเป็นรายๆ ป๎จจุบันมีสมาชิกขอกู้ราว 1.2 ล้านคน
ยอดเฉลี่ยรายละ 13,174 ตากา (192 ดอลลาร์สหรัฐ)
4) โครงการทุนและโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา มีทุนให้เปล่าทุ กปีสาหรับ ลูก ของ
สมาชิกที่เรียนดีในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ในปี 2550 ธนาคารให้ทุนการศึกษาไปแล้ว
50,503 คน คิดเป็น 760,000 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ ส่วนโครงการเงินกู้เ น้นระดับอุดมศึกษาสาหรับลูก
สมาชิกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2550 ปล่อยกู้ไปแล้ว 19,631 คน ธนาคารกรามีนมีรูปแบบ
เครือข่าย 2 ลักษณะคือ
4.1) บริษัทที่ตั้งอิสระ มีการถือหุ้นต่างหาก ธนาคารกรามีนไม่ได้ถือหุ้น ไม่ได้ให้กู้
หรือรับเงินกู้จากบริษัทเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทเพื่อผลกาไรจดทะเบียนและเสียภาษีเช่นเดียวกับ
บริษัทอื่นๆ มี 17 บริษัท ทากิจการด้านโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สิ่งทอ การศึกษา การส่งเสริมธุรกิจและการ
ลงทุน เป็นต้น
4.2) บริษัทที่ธนาคารกรามีนจัดตั้ง ขึ้นเพื่อทาโครงการบางโครงการ เช่น มูลนิธิ
พัฒนาการประมงกองทุนกรามีน การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือหรือ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่า เพื่อการพัฒนาสังคมแบบไม่มุ่งผลกาไร โดยธนาคารกรามีนรับประกันหรือเป็นผู้ให้กู้
สนับ สนุนด้วยกองทุ นกรามี นในการตั้ง ธนาคาร หรือสินเชื่อรายย่อยในประเทศก าลังพัฒ นาอื่นๆ ทั้ ง
ทางด้านการฝึกอบรม ดูงาน และสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือและเงินทุนดอกเบี้ยต่า
3.3.2 รูปแบบการให้กู้เงินของธนาคารกรามีน
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สาหรับผู้ประสงค์จะกู้เงินสามารถทาได้โดยการรวมกลุ่มกัน 5 คน โดยต้องไม่เป็นญาติกัน
เมื่อสมาชิกคนใดจะกู้ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกคนอื่นๆ ก่อน กลุ่มจะทางานเป็นเครือข่ายสังคมขนาด
เล็กคอยสนับสนุน ให้กาลังใจ และให้ความช่วยเหลือให้ผู้กู้สามารถส่งคืนเงินกู้ได้ตามกาหนดทุกสัปดาห์
กลุ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มเพื่อน ประมาณ 10-15 กลุ่ม จะมาประชุมกันที่ศูนย์ เจ้าหน้าที่สาขาจะมาเก็บหนี้
เก่า สมาชิกยื่นขอกู้ใหม่ มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย
การรวมกลุ่มเพื่อกูเ้ งินนั้นถือเป็นกุญแจสาคัญของความสาเร็จอันเกิดจาก “กลุ่มสนับสนุน” โดยแต่ละกลุ่ม
นั้นลูกหนี้จะมีลักษณะคล้ายกันและอยู่สถานภาพทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน ธนาคารจะสร้างแรงจูงใจให้
พวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการของแต่ละคน การเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นกลไกช่วยเหลือคุ้มครอง
ช่วยลดการผันผวนของลักษณะความพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนของลูกหนี้แต่ละคน ทาให้ศัก ยภาพในการ
ชาระหนี้ของแต่ละคนดีขึ้น สมาชิกปฏิบัติตนตามเปูาหมายของโครงการเงินกู้ ทุกคนรู้สึกได้แข่งขั้นทั้งใน
และนอกกลุ่มก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อเงินกู้ของกลุ่ม
เมื่อสมาชิกรวมตัวกันได้ 5 คน ธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับสมาชิก 2 คนแรก ถ้า 2 คนนี้ขาระ
เงินกู้ตรงตามเวลาติดต่อกัน 6 สัปดาห์ สมาชิกในกลุ่มอีก 3 คน ก็จะมีสิทธิกู้เงิน ปกติแล้วประธานกลุ่มจะ
เป็นคนสุดท้ายที่กู้ สมาชิกทั้ง 5 จะไปที่ธนาคาร ธนาคารจะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร
เป็นเวลาประมาณ 7 วัน และมีการทดสอบว่าพวกผู้กู้เข้าใจแนวทางการดาเนินงานของธนาคาร เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้กู้เ ป็นผู้ที่ ต้องการเงินกู้ จริงๆ และจริง จังต่อการเป็นสมาชิก ของกรามี น มีก ารทดสอบฐานะ
(Means Test) เพื่อดูว่าลูกหนี้ยากจนจริงหรือไม่ เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมาชิกกรามีน มีการอนุมัติ
วงเงินประมาณ 25 เหรียญสหรัฐ และธนาคารจะให้ลูกหนี้ทุกคนฝากเงินกับธนาคารร้อยละ 5 ของเงินกู้ใน
กองทุ นกลุ่ม (group fund) โดยลูก หนี้ทุก คนมี สิทธิยืมเงินในกองทุ นกลุ่มโดยไม่เ สียดอกเบี้ย ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่ายอดเงินที่จะยืมต้องได้รับการอนุมัติจากกลุ่ม และเงินยืมของสมาชิกทั้งหมดต้องมียอดรวมเกิน
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินกองทุน มีการช่วยเหลือกันของสมาชิกระหว่างกลุ่มในศูนย์ลูกหนี้ ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวกันไม่เกิน 8 กลุ่ม มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสัปดาห์ การประชุมนี้จะช่วยลดความ
เสี่ ย งในการเกิ ด คอรั ป ชั่ น การบริ ห ารจั ด การผิ ด พลาด สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น ลดความขั ด แย้ ง
นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ผู้นาและเจ้าหน้าที่ธนาคารมีรับผิดชอบโดยตรงต่อลูกหนี้มากขึ้น

3.3.3 กลไกการชาระเงินกู้ของกรามีน
การกู้เงินกู้นั้นธนาคารกรามีรูปแบบสินเชื่อที่มีเงื่อนไขการชาระที่หลากหลายให้ลูกหนี้เลือก
ได้แก่ 1) สินเชื่อมีระยะเวลา 1 ปี 2) ชาระเงินต้นรายสัปดาห์ 3) ชาระเงินต้นงวดแรกหนึ่งสัปดาห์หลัง
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เบิกเงินกู้ 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ยอดเงินที่ต้องชาระทุกสัปดาห์คือร้อยละ 2 ของเงินต้นติดต่อกัน
50 สัปดาห์ เป็นต้น
ธุรกรรมการจ่ายเงินกู้คืนของลูกหนี้นั้นธนาคารกรามีนถูกออกแบบให้ง่ายและสะดวกโดยการ
ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไปที่หมู่บ้านทุกสัปดาห์เพื่อเก็บเงินกู้และดอกเบี้ย ทาให้มีอัตราการคืนเงินกู้สูงมาก
นอกจากนั้นธนาคารยังมีแนวทางในการแก้ป๎ญหาหนี้เสียของธนาคารกรามีนโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดหนี้
เสียจากภัยพิบัติ ธนาคารจะพยายามคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและมีความ
ยืดหยุ่นในการรับ มื อกั บสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง ความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน โดย
ประการแรกธนาคารพยายามเพิ่มเงินออม เพราะจะช่วยปรับโครงสร้างทุนของธนาคารได้ และประการที่
สองธนาคารสร้างความยืดหยุ่นให้กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อมากขึ้นและมีการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในการชาระ
เงินคืนชาระคืนตามความสะดวกของลูกค้า
3.3.4 การพัฒนาบุคลากรของธนาคารกรามีน
ธนาคารกรามีนมีการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉาะการฝึกอบรม
โดยอาศัย การฝึก หั ดและเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากการท างานจริง บุคลากรจะได้เ รี ยนรู้วัฒ นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนจน ทาให้พนักงานเข้าใจและยอมรับศักยภาพของคนจน สามารถเข้าใจป๎ญหา
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะสิ่ง ที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปูาหมายมากยิ่งขึ้น บุคลากรของธนาคารกรามีนนั้นได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักสารวจและนักเขียน
รายงานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และป๎ญหาความยากจนของประชาชนในหมู่บ้าน ทาให้
ธนาคารทราบแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน นอกจาการฝึกอบรมและพัฒนา
แล้วธนาคารยังมีรูปแบบการประเมินผลเพื่อสร้างสร้างแรงจูงใจและปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านการประเมินด้วยระบบ 5 ดาว ดังนี้
1) ดาวสีเขีย ว สาหรับพนักงานที่ได้รับเงินกู้คืนร้อยละ 100 จากลูกหนี้ของทั้งหมด
(ลูกหนี้ 600 คน ต่อพนักงาน 1 คน)
2) ดาวสีฟ้า สาหรับพนักงานที่สร้างกาไรให้กับธนาคาร
3) ดาวสีม่วง สาหรับพนักงานที่สามารถระดมเงินฝากได้มากกว่ายอดเงินกู้
4) ดาวสาน้าตาล สาหรับพนักงานที่ช่วยให้ลูกๆ ทุกคนของลูกหนี้ให้ได้ไปโรงเรียน
5) ดาวสีแดง สาหรับพนักงานที่ทาให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากความยากจน
พนักงานจะภาคภูมิใจกับดาวสีต่างๆ บนอกที่แสดงถึงความสาเร็จในการดาเนินงานของตน
ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากของการบริหารของกรามีน
3.4 กรามีนโมเดล กับการขจัดความยากจนในระดับสากล
กรามีนโมเดลอยู่ในการดูแลโครงการเผยแพร่แนวคิดกรามีนแก่ประเทศที่สนใจ โดยป๎จจุบันกรามี
นทรัสต์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรามีนที่ได้รับมีเงินอุดหนุนกว่า 19.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ทา
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หน้าที่ นาเงินอุ ดหนุนที่ ได้รับ ไปใช้ในการสนับ สนุนโครงการเรียนรู้และปรับใช้ต้นแบบกรามีนกว่า 65
โครงการใน 27 ประเทศทั่วโลก โครงการปล่อยเงินกู้แล้วกว่า 444 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับคนจนกว่า
1.14 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งจากการดาเนินงานของกรามีนทรัสต์นั้นพบว่า กรามีนโมเดลสามารถใช้ได้ใน
ระดับสากล แนวคิดของกรามีนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ทั่วโลกได้จริง ซึ่งมีการนาร่องใช้ใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์
3.4.1 ประเทศมาเลเซีย
เดวิด กิบบอนส์ ชาวแคนนาดา เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มาเลเซียกว่า 20 ปี สนใจโมเดลกรามีน
จึงเข้ามาศึกษาสาขากรามีนในบั งกลาเทศเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะนาแบบแผนของกรามีนไปก่อตั้งที่
ประเทศมาเลเซีย ชื่อโครงการอิหค์ติอาร์ (Ikhtiar) ในปี 1987 การดาเนินงานมีอุปสรรค เนืองจากเดวิด
กิบบอนส์ ก่อตั้งโครงการเลียนแบบกรามีนโดยยังไม่มีการเตรียมความพร้อมและมีป๎ญหาด้านการผลักดัน
กฎหมายที่จะแยกโครงการออกมาจากการควบคุมของรัฐ ยูนุสจึงส่งพนักงานกรามีนชานาญการมาช่วย
เดวิด จึงค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจการทางานของกรามีนมากขึ้นและปรับปรุงนโยบายสินเชื่อให้ใกล้เคียงกับ
ของธนาคารกรามี นมากที่ สุด ภายใต้บริบ ทของความยากจนในรูปแบบประเทศมาเลเซีย โครงการนี้
ประสบความสาเร็จภายใน 2 ปี คนจนในประเทศมาเลเซียมีอัตราการคืนเงินกู้สงู กว่าลูกหนี้บังกลาเทศด้วย
ซ้า เดวิดจึงเขียนหนังสือชื่อ The Grameen Reader รวมบทความของอาจารย์ยูนุสและของตัวเขาเอง
เพื่อเผยแพร่แนวคิดของธนาคารกรามีนแก่ผู้ที่สนใจ
3.4.2 ประเทศฟิลิปปินส์
มีโครงการ ไมโครเครดิตชื่อ กองทุนผู้ไร้ที่อยู่อาศัย (Landless Report’s Fund ) ของศูนย์
พัฒนาการเกษตรและชนบท ในฟิลิปปินส์ (CARID) ที่กลายเป็นผู้นาของเครือข่ายธนาคารกรามีน และ
ต่อมามีโครงการในลักษณะธนาคารกรามีนประมาณ 30 แห่ง ในปี 2550 มีลูกหนี้กว่า 9,000 คน มีอัตรา
การชาระหนี้ค่อนข้างสูง โครงการนี้สามารช่วยให้ชีวิตคนจนหลายพันคนดีกว่าเดิมมากขึ้น
ความสาเร็จในโครงการไมโครเครดิตของประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ เป็นแรง
บันดาลใจให้เกิดโครงการใหม่ๆ ในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ในอินเดีย เนปาล เวียดนาม และ
ประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีวัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ และระดับของการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเทศก็สามารถใช้ไมโครเครดิตได้ ซึ่งแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของไมโคร
เครดิตในรูปแบบของธนาคารกรามีน โมเดลกรามีนจึงสามารถใช้ได้กับทุกประเทศที่มีความยากจน รวมถึง
ในประเทศร่ารวยด้วย คนจนทุกแห่งทั่วโลกสามรถเข้าถึงเงินกู้ได้ สาหรับโครงการไมโครเครดิตแบบกรา
มีนในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างประสบความสาเร็จไม่แพ้ในประเทศที่กาลังพัฒนา เช่น
 โครงการกองทุนแห่งศรัทธา(Good Faith Fund) ในเมือง Prine Bluff ในรัฐ
อาร์คันซอส์ ขอประเทศอเมริกา สมัยที่ บิลล์ คลินตัน เป็นผู้ว่าการรัฐ โดยโครงการดาเนินการให้กู้โดยไม่
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เรียกหลักประกันใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกหนี้เป็นหลัก โครงการนี้ประสบความสาเร็จด้วยดี สามารถ
ช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ยากจน ตกงาน และไม่มีอาชีพ ให้สามารถมีรายได้และเลี้ยงตรอบครัวได้
 โครงการไมโครเครดิ ตในยุ โ รปมี ป๎ ญ หาอุ ป สรรคมาจากความเป็ น รั ฐสวั ส ดิ ก าร
ประชาชนกลัวการทาธุรกิจ หลายคนคิดคานวณว่าพวกตนต้องสูญเสียเงินประกันสังคม และเงินประกัน
ของเอกชนเท่าใดถ้าพวกเขาเริ่มทางานแบบรับจ้างงานตัวเอง สรุปได้ว่าความเสี่ยงไม่คุ้มค่าความพยายาม
โรซาลีน โคปิซาโรว์ จึงเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎหมายสวัสดิการสาหรับคนจนที่ต้องการเข้าถึงไมโคร
เครดิต โดยเธอและทีมงานศึกษาการปล่อยกู้กว่า 200 รูปแบบ และทดลองทาโครงการนาร่อง 9 โมเดล
เธอต้องการปรับโมเดลกรามี นให้เ ข้ากั บบริบ ททางสัง คมและวัฒ นธรรมในประเทศโปแลนด์ ป๎จจุบัน
โครงการไมโรเครดิตในโปรแลนด์มีสาขา 20 แห่ง และมีลูกค้ากว่า 4,000 คน มีอัตราการชาระคืนร้อยละ
98 และยอดสินเชื่อกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ องค์การที่โรซารีนก่อตั้งชื่อ ฟ๎นดุช ไมโคร (Fundusz
mikro) ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเองและมีใบอนุญาตทาธุรกิจแบบครบวงจร เป็นต้น
3.4.3 ความสาเร็จของธนาคารกรามีน ในการต่อสู้กับความจน
การดาเนินงานของธนาคารกรามีนประสบความสาเร็จอย่างมาก ป๎จจุบันลูกนี้ของธนาคาร
กรามีนถือหุ้นร้อยละ 93 ที่เหลือร้อยละ 7 เป็นของรัฐบาลบังกลาเทศ มีลูกหนี้ทั้งหมด 2.6 ล้านคน ร้อย
ละ 95 เป็นผู้หญิง ในเวลาต่อมาการบริหารธนาคารกรามีนนั้นมีการปรับปรุงการดาเนินงานเกิดเป็น การ
มีน 2 (Grameen II) ที่มีการปรับการบริหารจัดการธนาคารกรามีนใหม่ สร้างสินเชื่อให้มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น ในระบบกรามีนทั่วไป(Grameen Generalized System: GGS ) ธนาคารมีความยืดหยุ่นในเงินกู้เพิ่ม
มากขึ้น ลูกหนี้จะชาระเมื่อใดก็ ได้ ให้ลูกค้าสามารถกู้เงินได้มากกว่า 138 เหรียญสหรัฐ ฝากเงินขั้นต่า
0.86 เหรียญสหรัฐทุกเดือน มีบัญชีออมทรัพย์สาหรับเกษียณ เมื่อฝากครบ 10 ปี จะได้เงินคืนเป็น 2 เท่า
และการประกันสินเชื่อ ด้วย ธนาคารกรามีนสามรถพึ่งตนเองได้ ลูก หนี้ชาระคืนเงินกู้ ในอัตราที่สูงและ
ธนาคารสามารถทากาไรได้ทุกปี ทั้งนี้ความสาเร็จของกรามีนเกิดขึ้นจากแนวคิดและความเชื่อและการ
แก้ป๎ญหาอย่างจริงจังของของยูนุส และชาวกรามีนทุกคนในการต่อสู้กับความจน โดยหวังให้ประชาชนที่
ยากจนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากการศึกษาวิจัยและการดาเนินงานอย่างจริงจังของมูฮัมหมัด ยูนุส พบว่าป๎จจัยที่ทาให้
ธนาคารกรามีนในฐานะธนาคารเพื่อคนจน ประสบความสาเร็จและบรรลุเปูาหมายนั้นมาจากป๎จจัยต่างๆ
ดังนี้
1) แนวคิดเบื้องหลังในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในการแก้ป๎ญหาความยากจน
ต้องมีการนิยาม “ความจน” ให้ชัดเจน สาหรับธนาคารกรามีนมีสมมติฐานทีว่ ่า คนจนจะชาระเงินคืนเสมอ
คนจนมีความคิดสร้างสรรค์และรู้ว่าจะประกอบอาชีพใด รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไร แต่สิ่งเดียวที่พวก
เขาต้องการคือ โอกาสนั้นคือ “สินชื่อ” และหากเลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ ธนาคารเชื่อใจลูกค้า เชื่อว่าลูกค้ามี
ความซื่อสัตย์ ธนาคารจะต้องไม่คิดว่าลูกหนี้โกง
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2) การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยในการแก้ไขปัญหา: เป็นความ
พยายามสร้างแนวทางแก้ป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและ
รอบครอบบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง โดยสามารถนาไปใช้ ได้จริง มีการเรียนรู้ จากการลองผิดลองถูก
การค้นคว้าวิจัยตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ธนาคารกรามีนมีการศึกษาและเข้าใจลูกหนี้อย่างลึกซึ้ง
จากการใช้เวลาในการเก็บข้อมูลความยากจนและความต้องการกู้เงินของประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ โดย
นาข้อมูล มาจาแนกลูกหนี้ออกเป็นหลายประเภท หลายอาชีพ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ หลากหลาย
เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
3) เน้นการพัฒนาและฝึกอบรม: ธนาคารกรามีนมีการจัด Work-shop ประจาปี
สาหรับผู้นาศูนย์ลูกหนี้แต่ละสาขา เพื่อทบทวนป๎ญหาและความสาเร็จ ประเด็นที่น่ากังวล และคิดวิธีการ
แก้ป๎ญหาทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกัน นอกจากนั้นยังการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้พนักงาน
สามารถรับมือกับป๎ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขโดยลาพังได้ และเพื่อให้พวกเขาเป็น “นักต่อสู้กับความจนชั้น
แนวหน้า” สามารถเป็นครูที่ช่วยให้ลูกหนี้ค้นพบจุดแข็งหรือศักยภาพของตนเอง และค้นพบจุดอ่อนของ
ต้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
4) เน้นการปล่อยกู้ให้ผู้หญิงเป็นหลัก: จากการวิจัยพบว่าในประเทศบังกลาเทศนั้น การ
ให้สินเชื่อแก่ผู้หญิง ส่วนมากทาให้เกิดการพัฒนาทางสังคมรวดเร็วกว่าผูช้ าย เพราะผู้หญิงในฐานะแม่จะให้
ความสาคัญในเรื่องตวามทุกข์ยากและความอดอยากของครอบครัวมากกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิง จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวมากกว่าผู้ชาย
5) ธนาคารกรามีนปฏิเสธการแทรกแซงจากภาครัฐ หรือเป็นไปในลักษณะที่น้อยที่สุด
เพราะมองว่ารัฐควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทาได้ การดาเนินงานควรอาศัยตลาดเสรีและสถาบันที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจที่สนับสนุนเปูาหมายเพื่อสังคมเป็นสิ่งสาคัญ ในขณะเดียวกันกรามีนก็ต่อต้านเศรษฐกิจ
ที่สนใจความโลภโดยมองผลกาไรเพียงอย่างเดียว

4. ประเทศเคนยา
4.1 ภาพรวมของประเทศเคนยา
เคนยาจัดเป็นประเทศยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพทางการค้าและ
การลงทุน ด้วยป๎จจัยทางด้านขนาดของเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ เคนยาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้ง
ทางเรือและอากาศ
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของเคนยามีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมาจาก
1. ป๎ญหาคอรัปชั่น ประท้วง และการก่อความไม่สงบ
2. รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจบริการ (ร้อยละ 68 ของ GDP) โดยรายได้สาคัญมาจาก
การท่องเที่ยว นอกจากนั้นแล้วราคาสินค้าปฐมภูมิยังอยู๋ในเกณฑ์ต่า
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3. ระดับการลงทุนในสาธารณูปโภคอยู่ในระดับต่า ซึ่งอาจะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้นาที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
บทสรุปของเศรษฐกิจเคนยาหลังศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก สาเหตุมาจากป๎ญหา
คอรัปชั่น และความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งยังผลมาถึงการชะลอเงินกู้ในปี พ.ศ.2549 หลังจากนั้นสภาวะ
เศรษฐกิจของเคนยายังอ่อนไหวเรือ่ ยมา โดยอัตรา GDP ในปี 2551 ได้ลดต่าลงเหลือเพียง 1.7% และกลับ
สูงขึ้นมาในปี 2552-2553 อย่างไรก็ดี ผลที่มาจากอัตราเงินเฟูอที่เพิ่มมากขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ
อ่อนตัวอย่างรุนแรง ราคาน้ามันและเชื้อเพลิงนาเข้าที่สูง ภัยธรรมชาติแห้งแล้ง และอัตราการท่องเที่ยวที่
ลดต่าลง ทาให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2554 กลับลดต่าลงมาอีกครั้งเหลือเพียง
4.3% จะเห็นได้ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเคนยานั้น เป็นไปตามแบบฉบับของประเทศกาลัง
พัฒ นาทั่วไป กล่าวคือ เติบ โตอย่างรวดเร็วแต่ไม่ ยั่ง ยืนและเผชิญป๎ญ หาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิ จ
(Central Intelegent Agency, 2013)
4.2 ระบบการเงินการธนาคารของประเทศเคนยา
รายงานการวิจัยของธนาคารโลก (World Bank) ในปี พ.ศ. 2552 Beck et.al (2009) ได้อธิบาย
ระบบการเงินของทวีปแอฟริกาซึ่งหมายรวมถึงประเทศเคนยาด้วยนั้น ว่าเป็นระบบการเงินที่มีขนาดเล็ก
ทั้ ง แบบสมบูร ณ์และสัม บูร ณ์ กล่าวได้ว่าเป็นระบบการเงินที่ มี ขนาดเล็ก ที่ สุดในโลก โดยมี ท รัพย์สิ น
ประมาณ 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีขนาดเล็กกว่าระบบของธนาคารขนาดเล็กบางธนาคารใน
ทวีปยุโรป
ระบบการเงินที่เล็กเช่นนี้ส่งผลให้เป็นระบบที่ทั้งมีผลิตภาพที่ต่า (Low Productivity) และขาดทักษะใน
การบริหาร (Skill Shortage) ส่งผลต่อให้ขาดความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ และไม่มีโอกาสในการลงทุน
ทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อให้ระบบมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นระบบการเงินของแอฟริกาจึงเป็นไปใน
ลักษณะที่มีการเข้าถึงที่จากัด (Limited Outreach) กล่าวคือ มีเพียง 1 ใน 5 ของภาคครัวเรือนที่มีโอกาส
ได้เข้าถึงการบริการการเงินในระบบ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วตามแผนภาพด้านล่างจะ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก
ภาพที่ 11 แผนภาพแสดงความแตกต่างในการมีบญ
ั ชีธนาคารของภาคครัวเรือนในแต่ละประเทศ
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ระบบการบริก ารภาคการเงินของประเทศเคนยา (Financial Services Center: FSS)
ประกอบด้วย7
1. ภาคธนาคาร (Banking)
2. ภาคประกันภัย (Insurance)
3. ภาคตลาดทุน (Capital Markets)
4. ภาคกองทุนบาเหน็จบานาญ (Pension System)
5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Quasi Banking Institution)
5.1 สหกรณ์เ พื่ อ การออมทรัพย์ และกู้ ยืม (Savings and Credit Cooperative
Societies:SACCOs)
5.2 สถาบันการเงินระดับจุลภาค (Microfinance Institutions: MFIs)
5.3 ธนาคารไปรษณีย์เ พื่อการออมแห่งเคนยา (Building Societies, Kenya Post
Office Savings Bank:KPOSB)
5.4 สถาบันเพื่อการพัฒนาด้านการเงิน (Development Finance Institutions; DFIs)
และ
5.5 สถาบันการเงินที่ ให้บริการนอกระบบ เช่น Rotating Savings and Credit
Associations (ROSCAs) , การเล่นแชร์ (merry-go-rounds) , เพื่อนและญาติสนิท เป็นต้น
7

ระบบการเงินการธนาคารที่มีการจัดการบริหารที่ดีเป็นตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นคงของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค และความเจริญเติบโตของ
ภาคเอกชน โดยเป็นผลทาให้ลดอัตราการว่างงานและลดป๎ญหาความยากจน รวมถึงสามารถดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)
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4.3 ภาพรวมของการธนาคารในประเทศเคนยา
ระบบธนาคารของเคนยาอยู่ภายใต้ก ารก ากับ ควบคุม ดูแล ของ ธนาคารกลางแห่ง ประเทศ
เคนยา (the Central Bank of Kenya) ในช่วงเวลาที่เคนยาได้ใช้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ.
2547-2550 (Economic Recovery Strategy 2003-2007) ภาคการธนาคารถือว่ามีผลการทางานที่สูง
กว่าแผนที่คาดไว้ โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์ที่ เพิ่ม ขึ้นราว 99 % จาก Kshs 457,000 ล้านเป็น Kshs
908,000 ล้าน และมีการขยายวงเงินสิน เชื่อเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นจานวน Kshs 116,100 ล้าน8
นอกจากนั้น สถาบันการเงินยังได้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเพื่อให้ภาคธุรกิจขนาดย่อม และผู้มี
รายได้ต่ามีโอกาสเข้าถึงระบบการเงินสูงขึ้น โดยให้ภาคเกษตรกรรมกู้ยืมสูงขึ้นถึ ง Kshs 8,500 ล้าน โดย
Khss 1,700 ล้านเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมได้ลดลงจาก 13.4 % ในปี พ.ศ. 2547
เหลือ 9.1% ในปี พ.ศ. 2550
4.4 ภาพรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
4.4.1 สถาบันการเงินระดับจุลภาค (Microfinance)
4.4.2 สหกรณ์เ พื่อการออมทรัพย์ แ ละกู้ยื ม (Savings and Credit Cooperative
Societies:SACCOs) สหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์และกู้ยืมในเคนยามีประมาณ 4,900 สหกรณ์ แต่มีเพียง
ประมาณ 155 สหกรณ์เท่านั้นที่ให้บริการอยู่ในเขตชนบท ผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้ที่มี
รายได้ประจาที่สามารถชาระคืนหนี้ได้ตามกาหนด มีอยู่ประมาณร้อยละ 75 และ ผู้กู้ยืมที่อยู่ในชนบทและ
แรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดป๎ญหาลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan) อีก
ประมาณร้อยละ 25
4.4.3 ธนาคารไปรษณีย์เพื่อการออมแห่งเคนยา (Building Societies, Kenya Post
Office Savings Bank:KPOSB) เป็นสถาบันที่มีบทบาทหน้าที่หลั กในการช่วยให้ผู้ที่มีฐานะยากจนใน
ชนบทได้มีโ อกาสเข้าถึง บริก ารทางการเงินมากขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 KPODB มี
ผู้ใช้บริการจานวน 1.2 ล้านคน ด้วยปริมาณเงินฝาก 1.5 พันล้านเคนยาชิลลิ่งหรือประมาณ 2 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ส หรัฐ อย่างไรก็ ดี KPODB ยัง ไม่เ ป็นที่นิ ยมของชาวเคนยาในชนบทมากนัก เนื่องจากป๎ญ หา
ทางด้านบริการที่ช้าและไม่สะดวก รวมถึงจานวนผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่ไม่หลากหลาย
4.4.4 สถาบันเพื่อการพัฒนาด้า นการเงิน (Development Finance Institutions;
DFIs) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่มอาชีพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชนบทธนาคารภาคเอกชนไม่ นิยมที่ จะให้ป ล่อยกู้ ยกตัวอย่างเช่น การให้กู้ยืม เงินตามฤดูกาลแก่ ภาค
เกษตรกรรม หรือการให้กู้ยืมแก่ภาคอุตสาหกรรมรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก ป๎จจุบันมีสถาบันเพื่อการ
พัฒนาด้านการเงินอยู่ 5 สถาบันคือ Agricultural Finance Corporation (AFC), Industrial and
8

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 75 Kenyan Shilling (Kshs) โดยประมาณ
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Commercial Development Corporation (ICDC), IDB Capital, Kenya Tourist Development
Corporation (KTDC) and Kenya Industrial Estates (KIE) โดยปริมาณสินทรัพย์รวมได้ลดลงจาก
13.8 พันล้านชิล ลิ่ง เหลือเพียง 8.3 พันล้านชิลลิ่ง ขณะที่ ปริมาณการกู้ยืมเงินรวมจาก 2.7 พันล้าน
เหรียญชิลลิ่งเป็น 7.2 พันล้านเหรียญชิลลิ่ง
อย่างไรก็ดี จากผลสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนเคนยาในปี พ.ศ. 2550 นั้น
พบว่า
ตารางที่ 15 รูปแบบช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของขาวเคนยา ณ ปี พ.ศ. 2550
รูปแบบการเข้าถึงบริการทางการเงิน

จ านวนร้ อ ย
ละ
ไม่เข้าถึงการบริการทางเงินรูปแบบใดๆ
38
สถาบันการเงินนอกระบบ
35
สถาบันธนาคาร
19
สถาบันทางการเงินชนิดอื่นๆเช่น Microfinance Institutes และ สหกรณ์ออม 7
ทรัพย์
จากตารางที่ 15 พิจารณาได้ว่ามีชาวเคนยาเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง
ธนาคาร ขณะที่ชาวเคนยากว่าร้อยละ 70 ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ทาให้ชาวเคนยาส่วนใหญ่
อาจจะต้องพึ่งพาบริการการเงินนอกระบบ หรืออาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบใดได้
เลย
4.5 สถานการณ์การเงินนอกระบบ
จากรายงานขององค์การธนาคารโลก (The World Bank) ได้ระบุว่า กว่าร้อยละ 75 ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศยากจนนั้นไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่เพียงแต่ป๎ญหาความยากจนที่เป็นสาเหตุ
หลักเพียงสาเหตุเดียว แต่ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังธนาคาร ระยะทางในการเดินทาง และ
กระบวนการธุรกรรมที่ต้องใช้เอกสารมากมาย โดยดัชนีที่ใช้ชี้วัดผู้ที่ใช้บริการการเงินในระบบโดยทั่วไป
(World Bank, 2012) คือ
1. อายุ บุคคลที่อายุระหว่าง 15-24 ปีนั้น ร้อยละ 33 จะไม่มีบัญชีธนาคาร และ ร้อยละ 40
จะใช้บริการการออมนอกระบบ
2. เพศ เพศชายกว่าร้อ ยละ 55 จะมีบัญชีธนาคาร ขณะที่ เพศหญิง มี แนวโน้ม จะมีบัญ ชี
ธนาคารร้อยละ 47
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3. รายได้ ในประเทศที่กาลังพัฒนานั้น บุคคลที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 แรกนั้นจะออมเงิน
ในระบบมากกว่า 3 เท่าของบุคคลที่มีรายได้น้อยสุดร้อยละ20
4. เขตที่พักอาศัยในประเทศกาลังพัฒนา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 35 จะมี
บัญชีธนาคาร ขณะที่ผู้ที่พักอาศัยในเขตชนบทจะมีบัญชีธนาคารเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ในระบบของทวี ป แอฟริ ก านั้ น
ธนาคารโลกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้บริการธุรกรรมบนมือมือถือ (mobile banking) อาจช่วยให้บุคคลที่
ไม่เคยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้มีโอกาสได้รับบริการมากขึ้น โดยปี พ.ศ.2555 นั้นประชาชนใน
แอฟริกาได้ใช้บริการมือถือในการชาระค่าบริการต่างๆ รวมถึงการรับส่งเงินถึงร้อยละ 16 ขณะที่ประเทศ
กาลัง พัฒ นาที่เ หลือนอกจากนั้นได้มี เ พียงร้อยละ 3 เท่ านั้น ทั้ง นี้ป ระเทศเคนยาถือเป็นประเทศที่ มี
ผู้ใช้บริการมากที่สุดคือร้อยละ 68 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ Bob Collymore แห่ง Safaricom ได้ระบุว่า
จานวนเงินนอกระบบในเคนยามีอยู่ถึง 3 แสนล้านชิลลิ่ง หรือประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือ
เป็นเงินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของประเทศ (Ramah., R., 2013)
4.6 สาเหตุปัญหาหนี้นอกระบบ
ป๎ญหาหนี้นอกระบบในประเทศเคนยานั้นอาจมีสาเหตุหลักมาจากสองประการคือ 1) ปริมาณ
แรงงานนอกระบบที่สูง และ 2) ระบบธนาคารของเคนยาที่อ่อนแอ
4.6.1 แรงงานนอกระบบในเคนยา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเคนยานั้นเป็นไปตามแบบแผนทั่วไปของประเทศกาลัง
พัฒ นา (Developing Country) กล่ าวคื อ ใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารผลิ ตเพื่ อ ทดแทนการนาเข้ า (Import
Substituting Industrialisation Strategy) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตราการอพยพย้ายเข้าจากชนบทเข้าสู่
เมือง(Migration)ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุลหลักของแรงงานนอกระบบที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองเป็น
จานวนมาก โดย Stark (1991) ได้อธิบายควาามสัมพันธ์ของการย้ายถิ่นเข้าเมืองกับแรงงานนอกระบบไว้
ว่าการอพยพย้ายถิ่นเข้าเมืองของชาวชนบทซึ่งมัก มีอิทธิพลมาจากสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยสมาชิกที่อพยพเข้ามาในเมืองก็จะโอนเงินกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด
ของตนในชนบท (Remittance)
รูปแบบการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนในเคนยานั้นจะเริ่มจากการเข้ามาในเมืองและอาศัย
อยู่กับญาติหรือเพื่อน โดยคาดหวังที่จะได้เข้าสู่แรงงานในระบบ เช่น คนส่งเอกสาร เสมียน เมื่อพวกเขาหา
งานที่เป็นกิจลักษณะได้แล้วนั้นก็จะเริ่มเป็นวงจรใหม่ คือย้ายไปอาศัยเองและไปช่วยเหลือเพื่อนหรือญาติ
ของตนที่ย้ายเข้ามาจากชนบทเพื่อหางานในเมืองเป็นทอดๆต่อไป ในทางตรงกันข้าม หากผู้ที่อพยพระยะ
หนึ่งและยังหางานในระบบทาไม่ได้ก็จะพาตนเองเข้าสู่แรงงานนอกระบบ เช่น ดาเนินธุรกิจขายเสื้อผ้ามือ
สอง ขายหนังสือพิมพ์ตามท้องถนน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินนอกระบบที่ขยายตัวสูงขึ้นในประเทศ
เคนยา
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ขณะที่อัตราความต้องการแรงงานในระบบมีจากัด แต่อัตราการอพยพย้ายถิ่นเข้าของชาว
ชนบทกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ยอมละทิ้ งโอกาสทางการศึกษา (School Leavers)
เพื่อเข้ามาทางานในเมืองด้วยความคาดหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนที่สงู กว่าการอาศัยอยู่ในชนบท อย่างไรก็
ดีความคาดหวังดังกล่าวอาจผิดไปจากความเป็นจริงเมื่ออาศัยข้อมูลทางสถิติอัตราการว่างงานของประเทศ
เคนยาจะพบว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับร้อยละ 40-50 ตลอดช่วงยี่สิบปีใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2551 (Indexmundi, 2011)
ภาพที่ 12 แผนภาพแสดงอัตราการว่างงานของประเทศเคนยาระหว่างปี ค.ศ. 1998-2008
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4.6.2 ระบบสถาบันการเงินที่อ่อนแอ
ในประเด็นป๎ญหาของระบบสถาบันการเงินนั้นสามารถแบ่งสาเหตุของป๎ญหาแยกย่อยไปได้
อีกดังนี้
1) จานวนสาขามีจากัด
กว่าร้อยละ 90 ของธนาคารหลักในประเทศเคนยามักจะมีส าขาอยู่เพียงแต่ในเขตเมือง
และเทศบาลเท่านั้น ในขณะที่เขตชนบททั่วประเทศกลับมีจานวนสาขาเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้น แม้ว่า
ความหมายของสาขาในที่นี่ได้หรวมถึงการให้บริการผ่านตัวแทน, จุดรับชาระค่าบริการต่างๆ, สาขาราย
ย่อย และอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ทาให้จานวนสาขาของธนาคารในเขตชนบทเพิ่มขึ้นมากนัก9

ภาพที่ 13 แผนภาพแสดงจานวนสาขาธนาคารในประเทศเคนยาแบ่งตามเขตพื้นที่

9

10 อับดับธนาคารต่างใหญ่ที่สุดในประเทศเคนยามีดังนี้ Barclays, Standard chartered,
Stanbic เป็นธนาคารต่างประเทศ ขณะที่ธนาคารท้องถิ่นที่ใหญ่ติดสิบอับดับคือ Equity, KREP, Baroda,
และ Commercial Bank of Africa และ Cooperative, KCB, and NBK เป็นธนาคารที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ
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2) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการการเงินในระบบมีสูง
2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝากเงินกู้เงินในระบบมีสูง
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กั บเงินฝาก(Interest Spread) และรายรับ สุทธิจาก
อัตราดอกเบี้ย (Interest Margin) มีอัตราที่สูงทาให้ไม่เป็นที่น่าดึงดูดใจทัง้ ต่อผูฝ้ ากเงินและผูก้ ู้เงิน ดูตาราง
การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของประเทศเคนยากับภูมิภาคและโลกซึ่งเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2544

ตารางที่ 16 ตารางแสดง Real Lening Rate,Real Deposit Rate,Interest Rate
และ Interest Margin
ทั้งนีข้ ้อมูลล่าสุดจาก The World Bank ณ ปี พ.ศ. 2553 ได้ระบุว่าประเทศเคนยา
มี Interest Spread ที่ 9.8 (World Bank, 2012)
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เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงนี้ส่งผลให้ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ฝากเงินราย
ย่อยในเคนยาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้น ส่งผลให้พวกเขาลดความต้องการที่จะใช้บริการการเงินใน
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการในมูลค่าน้อยๆ
2.2) ค่าธรรมเนียมบริการที่สูง
จากตารางที่ 16 จะพบว่าประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการการเงินในระบบที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้คือ 1) จานวนเงินขั้นต่าที่
ต้องเหลือไว้ในบัญชี และ 2) ค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชาระให้กับธนาคาร ซึ่งตามรายงานการวิจัยของ
ธนาคารโลก (2009) พบว่าค่าธรรมเนียมรายปีนั้นแม้เป็นผู้ใช้บริการเพียงบัญชีออมทรัพย์ก็จะต้องมีภาระ
ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว
หากพิจารณาอย่างผิวเผิน ค่าธรรมเนียมรายปีของบัญชีออมทรัพย์จะมีอัตราที่ต่า
แล้วก็ตามนั้น แต่ Beck et al (2008) ได้ทาการสารวจค่าธรรมเนียมธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครอง
ชีพของผู้รับ บริการในเคนยาพบว่า หากชาวเคนยาจะต้องใช้เงินจานวนร้อยละ 2 ของรายรับ ภายใน
ครอบครัวของตนสาหรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายๆเพื่อเข้ าถึงการบริการการเงินในระบบ ร้อยละ
81 ของประชาชนเคนยาไม่สามารถที่จ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารไปรษณีย์ของเคนยา (Postal Saving) จะต่ากว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่นิยม
สาหรับผู้ใช้บริการ เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการที่ต่ากว่า และตัวเลือกผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่
น้อยกว่า ตัวอย่างเช่น การต่อแถวเพื่อรอรับบริการเป็นเวลานาน มีข้อจากัดมากมายในการเข้าถึงแหล่งทุน
เป็นต้น
ภาพที่ 14 แผนภาพเปรียบเทียบค่าธะรมเนียมบัญชีธนาคารต่อ GDP
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2.3) จานวนเอกสารที่ธนาคารต้องการใช้ในการเปิดบัญชี
นอกจากป๎ญหาแรงงานนอกระบบที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้นส่งผลโดยตรงต่อการ
เปิดบัญชีของชาวเคนยา ระบบธนาคารเองก็ได้สร้างข้อจากัดให้แก่ผู้ที่จะเข้ามารับบริการการเงินในระบบ

เช่นกั น กล่าวคือ เอกสารที่ ธนาคารก าหนดประมาณ 3-4 เอกสารเพื่อใช้ในการยืนยัน ตัวตน เช่น บิล
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ, พาสปอร์ต, ใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจานวนเอกสารเหล่านี้ถือเป็น
อุปสรรคสาคัญในการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบของแรงงานนอกระบบในประเทศเคนยา เนื่องจาก
ชาวเคนยาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนมากพอที่จะนามาใช้เปิดบัญชี
ธนาคารได้ (Thorsten Beck, Michael Fuchs, & Uy., M., 2009)
ภาพที่ 15 แผนภาพแสดงจานวนเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร
ที่มา: Thorsten Beck, et al, 2008
สรุป ป๎ญหาหลักของการเงินนอกระบบในประเทศเคนยามีสาเหตุมาจากชาวเคนยาจานวนมากซึง่
เป็นแรงงานนอกระบบมัก จะไม่มีบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมในระบบอันเนื่องมาจากป๎ญหา
ทางด้านรายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อการชาระค่าธรรมเนียม อุปสรรคในการเข้าถึงบริการเนื่องจากไม่มีเอกสาร
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ที่เพียงพอต่อการเปิดบัญชี และความสะดวกสบายในการทาธุรกรรมซึ่งถือว่าเป็นป๎ ญหาของระบบสถาบัน
การเงินเอง เช่น จานวนสาขาที่มีไม่เพียงพอโดยฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท
4.7 รูปแบบหนี้นอกระบบ
“สินเชื่อ” ตามนิยามในรายงานผลส ารวจของ Kenya Integrated Household Budget
Survey (KIHBS) 2005/2006 หมายถึง เงินหรือสินเชื่อที่ครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนได้มาล่วงหน้าจาก
บุคคลหรือองค์กรที่เป็นสถาบันการเงิน โดยมีการจัดการให้ชาระคืนภายหลัง และมักจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น
สินเชื่อสามารถอยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือรูปแบบอื่นก็ได้ ที่มาของสินเชื่อจะมีทั้งในระบบและนอกระบบ
เช่น จากพ่อค้าเงินกู้อัตราดอกเบี้ยสูง (Shylock), ญาติสนิท หรือ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น
จากรายงานผลสารวจ Kenya Integrated Household Budget Survey (KIHBS) 2005/2006
ประชาชนเคนยาประกอบอาชีพค้าขายปลีก/ส่งเป็นจานวนถึง 2 ใน 3 และประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
การผลิตรองลงมา ชาวเคนยามีที่มาของแหล่งเงินทุนเป็นดังนี้ (Ministry of Planning and National
Development, 2006)
ตารางที่ 17 ที่มาของแหล่งเงินทุนของชาวเคนยา
ที่มาของแหล่งเงินทุน
จานวนร้อยละ
เงินออม
50
เงินให้เปล่าจากเพื่อน
15.1
เข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในระบบและนอกระบบ
30
ที่มา: Ministry of Planning and National Development, 2006
ทั้งนี้จากผลของแบบสอบถาม มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 ทุกๆ 1 ใน 2 ครัวเรือนของชาวเคนยาหรือประมาณ 45.6% จะกู้เงินจากเพื่อนหรือญาติ
สนิท เพื่อ มาใช้จ่ายประจ าวัน 13% จะกู้เ งินจากพ่อค้าท้องถิ่น และมี เ พียง 11.9% ที่ กู้ ยืมเงินมาจาก
สหกรณ์เพื่อการออมและสินเชื่อ (SACCOs)
 เหตุผ ลที่ชาวเคนยาต้องการใช้สินเชื่อในชีวิตประจาวัน 3 อับดับ แรก คือ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (37%), ค่าเล่าเรียน (17.1%) และค่ารักษาพยาบาล (16%)
 ปริมาณสินเชื่อเฉลี่ยของชาวเคนยา คือ Kshs 27,995 ต่อหนึ่งครัวเรือน ที่อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่ร้อยละ 7 อย่างไรก็ดี ปริมาณสินเชื่อเฉลี่ยของผู้อาศัยในเขตเมืองนั้นมากกว่าในชนบทถึง 4 เท่า คือ
Kshs 65,556 ในเขตเมือง และ Kshs 16,729 ในเขตชนบท โดยเมือง Nairobi ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
เคนยามีจานวนการขอสินเชื่อสูงที่คือ Kshs 77,669 ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10
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4.8 แนวทางแก้ปัญหา: M-Pesa
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินในประเทศเคนยาซึ่งเป็นที่สนใจทั้งในระดับชาติ
และระหว่างประเทศนั้นคือ จะทาอย่างไรให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการในระบบมากขึ้น ทั้งในแง่ของ
การออมและการกู้ยืมซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการหลุดพ้นกับดักความยากจน
อันเนื่องมาจากไม่มีแหล่งเงินออมและเงินกู้ที่เหมาะสม
เมื่อธนาคารที่เป็นกลไกหลักในการให้บริการทางการเงินไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสามารถในการเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้ ทั้งในประเด็นของ จานวนสาขา ค่าธรรมเนี ยมบริการ
ที่เหมาะสม และจานวนเอกสารที่ไม่ยุ่งยากต่อผู้รับบริการ ดังนั้นการบริการทางเลือกซึ่ง คือการให้บริการ
ไร้สาขาในรูปแบบการให้บริการทางการเงินบนมือถือจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นใน
เคนยามากที่สุด10
M-Pesa คือ ธุรกรรมบนมือถือ (Mobile Banking) ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบการบริการทางการเงินใน
รูปแบบสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารเป็นผูใ้ ห้บริการ (non-bank-led model) กล่าวคือ บริษัทโทรคมนาคมเป็น
ผู้ดาเนินธุรกิจ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์อาจมีบทบาทแค่เพียงเก็บเงินสดส่วนเกิน (สฤณี อาชวานันทกุล,
2553) จุดประสงค์ของโครงการ M-Pesa นั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีรายรับที่น้อยหรือไม่สม่าเสมอ (ส่วนใหญ่
จะขาดโอกาสในการเปิดบัญชี) ให้มีข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
ในประเทศเคนยานั้นระบบธนาคารยังไม่สมบูรณ์มากนัก ธนาคารไม่ได้ทาหน้าที่เป็นตัวกลางหลัก
ในการรับฝากโอนเงิน ในทางตรงกันข้ามกับเป็นการฝากเพื่อนหรือญาติสนิทไป ทั้งนี้เนื่องจากชาวชนบท
เคนยานั้นมีโอกาสเข้าถึงธนาคารได้น้อยเนื่องมาจากปริมาณธุรกรรมการค้าที่ต่า และอาศัยอยู่ในแหล่งที่
ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ จานวนสาขาของธนาคารจึงมีน้อย ดังนั้นการดาเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน
ส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปแบบนอกระบบ ในขณะที่มีจานวนผู้รับชาระรายย่อยขายธรรมเนียมโทรศัพท์มือถืออยู่
เป็นจานวนมาก (Airtime Dealer) ทั้งในเมืองและชนบท จึงทาให้เป็นประเด็นที่ทาให้เชื่อว่า M-Pesa จะ
สามารถประสบความสาเร็จได้ในเคนยา (Alliance for Financial Inclusion, 2012)

10

โดยทั่วไปนั้น การดาเนินธุรกิจธนาคารแบบไร้สาขา แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1).ธนาคารทา
เอง (bank-focused model) 2). ธนาคารนา (bank-led model) 3).นอกธนาคาร (non-bank-led
model)
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ภาพที่ 16 รูปแบบการโอนเงินของชาวเคนยา
M-Pesa (Mobile Money) โดย M ย่อมาจาก Money และ Pesa เป็นภาษา Swahili มี
ความหมายว่าเงิน เป็นรูปแบบการดาเนินธุรกรรมเพื่อตอบสนองการเงินระดับจุลภาคที่สามารถฝาก โอน
ถอน ได้เหมือนการดาเนินธุรกรรมตามธนาคารทั่วไป ในประเทศเคนยา M-Pesa ถือว่าเป็นบริการที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายโดยผู้ให้บริการคือ Safaricom
4.8.1 จุดเริ่มต้นของ M-Pesa นั้นเกิดจากความต้องการของ Vodafone ที่เป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของประเทศอังกฤษภายใต้การสนับสนุนด้านเงินทุนในระยะเริ่มแรกจากกรมเพื่อ
การพัฒนาระดับนานาชาติ (Department for International Development: DFID) ของประเทศ
อังกฤษในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 ความคิดเริ่มแรกของ M-Pesa เป็นบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรับ
และชาระเงินกู้ของสถาบันการเงินระดับ จุล ภาค (Microfinance) อย่างไรก็ดี หลังผ่านช่วงระยะการ

ทดลองใช้ M-Pesa ไป กลับพบว่าโมเดลนี้เป็นบริการที่ประชาชนในเคนยาส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงได้
เนื่องจากชาวเคนยาสามารถใช้บริการเพื่อโอนเงินและชาระสินค้าในวงกว้างทั่วไปในเคนยา
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4.8.2 ระยะทดลองใช้ M-Pesa M-Pesa ได้เริ่ม เปิดทดลองใช้ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อใช้
สาหรับชาระคืนหนี้ให้แก่ Faulu ซึ่งเป็น 1 ในสถาบันการเงินระดับจุลภาคของเคนยา ซึ่งหากทาสาเร็จ
สถาบันการเงินระดับจุลภาคก็จะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้ และลูกหนี้ก็จะสามารถตรวจสอบ
และติดตามฐานะทางการเงินของตนได้ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2553)
พฤติกรรมการชาระคืนหนี้ของลูกค้า Fauluนั้นจะคืนเป็นงวดๆ เพียงงวดละประมาณ 2-3
ดอลล่าร์ต่อสัปดาห์ โดยขั้นตอนการชาระหนี้นั้น จะเริ่มจากลูกหนี้ได้รวมกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณ 20 คน
และมอบหมายให้เหรัญญิกของกลุ่มเป็นผู้รวบรวมเงินชาระคืนสัปดาห์ไปยังธนาคารที่ไกลออกไปจากตัว
หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการชาระคืนเงินที่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ในบางกรณีเหรัญญิกจะต้อง
เดินทางพร้อมกับผู้คุ้มครองซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อความปลอดภัย และจะต้องโดยสารรถประจาทางไป
ยังธนาคารที่ใกล้ที่สุด ด้วยช่องว่างดังกล่าวนี้ทาให้ Hughes (2007) เชื่อมั่นธนาคารบนมือถือจะนามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวเคนยา
ในระยะทดลองใช้กับ ผู้ใช้จานวน 500 คน เริ่มจากที่ เงินรวมทั้ งหมดที่ ใช้ส าหรับเป็นเงิน
หมุนเวียนระหว่างบัญชีของผู้ทดลองใช้ M-Pesa จะถูกฝากอยู่ใน Kenyan Bank จากนั้นลูกค้าเดิมของ
Faulu จะได้รับมือถือเพื่ อใช้สาหรับรับและชาระสิน เชื่อผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ การบริการเพิ่มเติม
จากนั้นคือ ลูกค้าของ Faulu สามารถดาเนินธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายตัวแทนที่ได้รับอนุญาติแล้วของ MPesa ซึ่งก็คือเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือของsafaricomเดิมอยู่แล้ว นอกจากนั้นผู้ทดลองใช้ M-Pesa
ยังสามารถรับโอนเงินระหว่างบุคคลได้ ซื้อนาที (Airtime)สาหรับการใช้โทรศัพท์เพื่อใช้เองหรือขายต่อ
รวมถึงขอดูรายการใช้บริการในแต่ละเดือนได้ ผลจากการทดลองใช้ M-Pesa นั้นถือว่าน่าพอใจเป็นอย่าง
ยิ่ง กล่าวคือ
1. อัตราการเกิดธุรกรรมคือ ร้อยละ 6 ต่อวัน
2. มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยคือ 14.3 ดอลลาร์สหรัฐ โอนจานวนฝากเงินโดยเฉลี่ยคือ 19.6
ดอลลาร์สหรัฐ และ ยอดเงินโอนแต่ละครั้งคือ 4.5 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดถอนเฉลี่ยคือ 3.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง
นอกจากนั้นผลของการใช้บริการ M-Pesa ยังทาให้ผู้ใช้ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้ค่าย
ในการเดินทางเพื่อไปชาระคืนหนี้โดยตรงกั บ Faulu รวมทั้งลดความเสี่ยงทางด้านอาชญากรรมระหว่าง
เดินทางไปชาระเงิน
4.8.3 การประเมินผลภายหลังระยะทดลอง
1) ผู้ให้บริการ
การบริการ M-Pesa ยังมีข้อจากัดในแง่ของจานวนเงินสูงสุดในการธุรกรรมแต่ละครั้ง
ส่งผลให้ในบางครั้งผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางไปหาตัวแทนของ M-Pesa หลายที่เพื่อจะดาเนินให้สมบูรณ์
2) Faulu
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แม้ว่าธนาคารบนมือถือดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งสาหรับลูกหนี้และสถาบัน
การเงินรายย่อยในประเด็นของความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย และปลอดภัย อย่างไรก็ดีนั้น Faulu เอง
กลับมีอุปสรรคในเง่การจัดการบริหารภายใน กล่าวคือ 1) โดยปกตินั้น Faulu ยังใช้วิธีการลงบัญชีแบบ
เป็นเอกสารอยู่ โดยยอดชาระหนี้ของลูกหนี้แต่ละครั้งใชัการบันทึกด้วยมือ ไม่ได้มีเทคโนโลยีใดๆมารองรับ
เมื่อนาเอา M-Pesa เข้ามาร่วมใช้ ทาให้พนักงานของ Faulu เกิดภาระงานที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น
2). ถึงแม้ว่า Vodafone จะช่วยเข้ามาจัดการระบบอินเตอร์เนทให้แก่ Faulu แต่เมื่อเริ่มปฎิบัติงานจริง
พนัก งานของ Faulu เองกลับไม่ สามารถทาให้ร ะบบอินเตอร์เนทมีความเสถียรได้ จึงเป็นประเด็นให้
Safaricom ประเมินว่าธนาคารบนมือถือควรจะพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์มากกว่าที่จะมุ่งประเด็นมาที่
เพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินระดับจุลภาคเพียงอย่างเดียว (Nick Hughes , & Lonie, S., 2007: 63-82)
3) ผู้ใช้บริการ
อาจต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการนาเอาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาใช้ในการ
ดาเนินธุรกรรม รวมทั้งไว้ใจในตัวเทคโนโลยี (Technology Trust)
กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการบริการกู้ยืมและ
ชาระเงินคืนผ่านระบบโทรศัพ ท์มือถือ จะเป็นบริการที่ดีและน่าพึงพอใจมาก อย่างไรก็ดี หาก M-Pesa
สามารถขยายการบริการให้ครอบคลุมถึงการรับส่งเงินให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลก็จะเป็นประโยชน์ในแง่
ของความปลอดภัย รวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลาทั้งของผู้รับและส่งเงินเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาว
เคนยามากกว่า หนึ่ง ล้ านคนได้อ พยพเข้ามาท างานในตัวเมื อง เมื่ อต้ องการส่ง เงินกลับ ไปให้ส มาชิ ก
ครอบครัวที่ อยู่ในชนบทก็จ ะต้องพึ่ง พาอาศัยเพื่อน ญาติส นิท ที่ก าลังจะกลับ ไปเยี่ ยมบ้าน หรือตนเอง
จะต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง รวมถึงการถือเงินที่มีปริมาณมากย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
ซึ่งข้อเสนอนี้ Safaricom ก็ นามาพิจารณาและตกลงใจที่ปรับเปลี่ยนให้ M-Pesa เป็นระบบธุร กรรม
การเงินอิเลคทรอนิคส์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 (David Roodman, 2010)
4.8.4 รูปแบบการให้บริการ M-Pesa
M-Pesa นั้นได้ใช้งานผ่านการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ของมือถือ
ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่สุด โดยผู้รับบริการไม่จาเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารก็สามารถ
ใช้ได้ สามารถทารายการโดยตนเองผ่านมื อถือรุ่นใดก็ ได้ หรือทารายการผ่านร้านตัวแทนที่ มีม ากกว่า
11,000 ตัวแทนทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการ มีเพียงค่าธรรมเนียมบริการซึ่งใช้
อัตราก้าวหน้าที่มั่นใจได้ว่าแม้กระทั่งคนที่จนที่สุดก็จะสามารถใช้บริการได้ โดยมูลค่าธุรกรรมแต่ละครั้ง
ค่อนข้างต่าอยู่ที่ระหว่าง 5 ถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น
ในขั้นตอนการใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนกับตัวแทนของ M-Pesa
หลังจากนั้นผู้ใช้บริก ารจะได้รับหมายเลขบัญชีอิเลคทรอนิคส์ซึ่งเป็นหมายเลขที่เ ชื่อมต่อกับ หมายเลข
โทรศัพท์ของซิมการ์ดที่จะใช้นั้นๆ และรหัสผ่านเพื่อทาการยืนยันการทาธุรกรรม หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถ

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

192

ที่จะฝากหรือถอนเงินจากบัญชีอิเลคทรอนิคส์ได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถทาการแลกเปลี่ยนเงินสดไปเป็นเงิน
ฝากอิเลคทรอนิคส์ได้ที่ ตัวแทน Safaricom โดยตัวแทนจะได้รับ ค่าตอบแทนจากการให้บ ริก ารจาก
Safaricom เมื่อผู้ใช้บริการมาทาการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นเงินอิเลคทรอนิคส์และจากเงินอิเลคทรอนิคส์
เป็นเงินสด
เ มื่ อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร มี เ งิ น
อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ อ ยู่ ใ น
บัญ ชีแล้วนั้น พวกเขา
ส า ม า ร ถ ใ ช้
โทรศัพท์ มื อถือในการ
โอนเงิ น ไปให้ ทั้ ง ผู้ ที่
ลงทะเบี ย นหรือ ยัง ไม่
ล ง ท ะ เ บี ย น กั บ MPesa
( ห า ก ไ ม่
ล ง ท ะ เ บี ย น ก็ จ ะ
สามารถนาเอา Code
และรายละเอี ยดต่างๆ
ไปรับ เงิน ที่ ตัว แทนใด
ไ ด้ ) ช า ร ะ ค่ า
สาธารณูปโภค เติมเงิน
ค่าโทรศั พ ท์ มื อ ถือ ซึ่ ง
ธุรกรรมทุกประเภทจะ
ได้รับการบันทึกทันทีที่
เกิ ดการใช้บ ริก ารผ่าน
ทางการรับส่งข้อความ
สั้น (Mutakwa., T.,
2011)
ในส่วนของค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการจะต้องชาระเมื่อต้องการโอนเงิน โดยค่าธรรมเนียมจะ
หักจากยอดเงินที่ต้องการโอนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ ใช้บริการจะต้องโอนเงินเป็นจานวนยอดโอนบวกกับ
ค่าธรรมเนียมทุกครั้ง (International Finance Corporation, 2012)
ภาพที่ 17 รูปแบบการใช้งบริการ M-Pesa บนโทรศัพท์มือถือ
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บทบาทของ M-Pesa ในประเด็นของการชาระคืนเงินกู้ แก่สถาบันการเงินระดับจุลภาคนั้น
ในแต่ละครั้งที่ต้องการชาระหนี้คืนหรือโอนเงินก็ตามแต่ผ่านช่องทาง M-Pesa ผู้ส่งจะได้รับข้อความยืนยัน
การส่งเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อและหมายเลขประจาตัวของผู้ส่ง , เลขที่ธุรกรรมการโอน , จานวนเงินที่
โอน , ชื่อและหมายเลขของผู้รับ , วันที่และเวลาที่โอน และยอดเงินคงเหลือ ทางด้านผู้รับเงินจะได้รับ
ข้อมูลผ่านทาง SMS คล้ายๆกันคือ เลขที่ธุรกรรมการโอนเงิน , จานวนเงินที่ได้รับ , ชื่อและหมายเลขของ
ผู้ส่ง , วันและเวลาที่ได้รับเงิน และยอดเงินป๎จจุบัน ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพียงพอที่จะช่วยให้ลูกหนี้สามารถ
ทาการชาระหนี้ผ่าน M-Pesa โดยไม่ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินระดับจุลภาคก็ได้รับข้อมูล
รายการชาระหนี้ที่เพียงพอ โดยป๎จจุบันมีการรายงานว่าสหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์ และกู้ยืม (SACCOs)
ได้ใช้วิธีดังกล่าวได้การชาระหนี้ (Tonny Omwansa, 2009)
แนวคิดของการให้บริการ M-Pesa แบบเชิงพาณิชย์นั้น เป็นไปตามภาพที่ 17 คือ
1. ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก Safaricom จะต้องนาเงินสดเข้าไปฝากไว้ในบัญ ชี
ธนาคารจานวนหนึ่ง ในที่นี่เรียกเงินสดจานวนนี้ของตัวแทนว่า “Float” ซึ่งการที่ตัวแทนนาเงินจานวนนี้
ฝากเข้าไปจริงในบัญชีธนาคารนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินหรือ
เงินสูญหายไประหว่างการทาธุรกรรมอิเลคทรอนิคส์
2. ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการฝากเงินหรือถอนเงินในบัญชีของตน ก็จะเดินทางไปหา
ตัวแทน M-Pesa เพื่อซื้อ E-Money
3. ในกรณีที่ต้องการส่งเงินให้บุคคลอื่น สามารถทาได้ 2 กรณีย่อยคือ
3.1 ส่งหากันได้โดยตรง (Person to Person: P2P) ในกรณีที่ทั้งผู้รับและผู้ส่งที
บัญชี M-Pesa ทั้งคู่
3.2 หากไม่มีบัญชี M-Pesa สามารถทาธุรกรรมผ่านทางตัวแทน โดยใช้รหัสที่ได้รับ
มาไปเบิกเงินกับทางตัวแทนของ M-Pesa
ภาพที่ 18 ขั้นตอนการดาเนินธุรกรรมของ M-Pesa
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ที่มา: Nick Hughes and Lonie, S., 2007
4.8.5 สถานการณ์ผู้ใช้ปัจจุบันของ M-Pesa
ภายหลัง 3 เดือนที่ M-Pesa ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการนั้นได้มีผู้สมัครใช้บริการจานวน
110,000 ราย และเพิ่ม ขึ้นเป็นจานวน 1,600,000 ราย ภายหลังการเปิดบริการ 1 ปี โดยมีตัวแทนผู้
ให้บริการที่สามารถดาเนินธุรกรมโอน ถอน ฝากเงินสดกว่าจานวน 1,200 ราย
นอกจากนั้นแล้ว M-Pesa ได้ท าข้อตกลงกั บ บริษัท Western Union ในการรับโอนเงิน
ระหว่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดให้บริการนาร่องโอนเงินระหว่างประเทศอังกฤษ
และเคนยา การเริ่ม ให้บ ริก ารระหว่างประเทศนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเคนยาเป็นอย่างมาก
เนื่องจากตามรายงานของธนาคารโลกนั้น ในปี พ.ศ. 2550 เคนยาได้รับเงินโอนมาจากต่างประเทศเป็น
มูลค่ากว่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ในบางกลุ่มของชาวเคนยานั้นเงินโอนมาจากต่างประเทศนั้นถือเป็น
รายได้หลัก ดังนั้นนวัตกรรมการบริการนี้จึงคาดว่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพขีวิตของชาวเคนยา (Tonny
Omwansa, 2009)
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ใช้บริ การ M-Pesa เป็นจ านวน 18,891,443 ราย
จ านวนผู้ แ ทน
ในการให้ บ ริ ก าร
ทั่วประเทศคือ
47,997 ราย โดย
มี จ านวนเงิ น
ฝ า ก ทั้ ง สิ้ น

176,836,359,552 เหรียญสหรัฐ
ตารางที่ 18 จานวนแหล่งบริการทางการเงินที่ชาวเคนยาสามารถเข้าถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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นอกจากนัน้ แล้ว ข้อมูลในด้านธุรกรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จานวนเงินโอนในระบบมี
ถึง 1.03 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีจานวนธุรกรรมทั้งสิ้น 32.04 ล้านครั้ง โดยใน 1 วันทาการจะมีเงินโอน
ระบบประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ และจานวนเงินที่ใช้โอนแต่ละครั้งเฉลี่ยประมาณ 32 เหรียญสหรัฐ
ขณะที่มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ป ระมาณ 0.38-0.44 เหรียญสหรัฐ โดยสรุป M-Pesa จัดเป็น
ระบบการจัดชาระเงินที่มีค่าใช้จ่ายระดับต่าซึ่งมีเปูาหมายอยู่ที่ประชาชนระดับล่าง
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ภาพที่ 19 อัตราการเติบโตของ M-Pesa

ที่มา: Mary Zephirin and Basu, R, 2012
การให้บริการ M-Pesa มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเคนยา รวมทั้งเป็นที่ประเด็นที่
รัฐบาลให้ความสนใจ โดยได้มีการจัดทาวิจัยเพื่อต้องการทราบผลความพึงพอใจในการใช้บริการ M-Pesa
ของผู้ใช้ในการบริการและตัวแทนให้บริการในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการที่ทาร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ
National Proposed System Bill at the Central Bank of Kenya, FSD Kenya และ the
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) ผลสรุปของการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้เป็น
ประเด็นสาคัญๆ ดังนี้
1. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคน มีบัญ ชีธนาคารอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ประมาณ
1 บัญชี (53.44%) และสามารถอ่านออกเขียนได้ (96%)
2. 3 ลาดับแรกที่ผู้ใช้บริการ M-Pesa ใช้มากที่สุดคือ
2.1 รับเงินโอน 28.40%
2.2 ส่งเงินโอน 25.08%
2.3 ฝากเงินเพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจาวัน 14.39%
3. ในประเด็ นของการเข้าถึงบริก ารนั้น ผู้ ใช้ ส่วนใหญ่ จะอยู่ห่ างจากตั วแทนบริ การ
ประมาณ 5.82 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ KSh 19.34 และใช้เวลาประมาณ 15 นาที
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4. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริการกับตัวแทนที่ไปถึงได้สะดวก การแนะนาจาก
คนรู้จักหรือรับรู้ผ่านสื่อโฆษณาเป็นป๎จจัยที่รองลงมา
5. มากกว่า 90% ของผู้ใช้บริการรู้สึกว่า M-Pesa ได้รับความพึงพอใจในประเด็นความ
รวดเร็ว ความง่ายต่อการใช้งาน และความปลอดภัย
ผลของ M-Pesa ในเชิงเศรษฐกิจ
บริการ M-Pesa นั้นไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการเงินในระบบใน
อดีต สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย แต่ยังส่งผลต่อการเจริญเดิบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับจุลภาค
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมของผู้มีรายได้น้อย จากเดิมที่การออมในระบบเป็น
เรื่องยุ่งยากที่ต้องเดินทาง M-Pesa สามารถเป็นแหล่งเงินออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อยซึ่งฝากเงินแต่ละครั้งไม่
มากนัด อย่างไรก็ดี การออมนี้เป็นเพียงการออมระยะสั้นและไม่มีดอกเบีย้ ซึ่งอาจไม่จูงใจให้มีการออมเพิ่ม
มากนัก
2. เพิ่มศักยภาพในการค้าและการลงทุนให้แก่นักธุรกิจรายย่อยในชนบท เพราะสามารถ
กู้เงินและชาระเงินคืนแก่เจ้าหนี้ได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น
ระดับมหภาค
1. Safaricom ได้ประเมินว่าเงินโอนในระบบของ M-Pesa น่าจะมีมูลค่าถึง 20 % ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของเคนยา
2. Morawczynski(2008) ได้วิจัยว่าชาวชนบทที่ได้ใช้บริการ M-Pesa มักจะมีรายได้
มากขึ้นประมาณ 5-30 เปอร์เซนต์ซึ่งระดับรายได้ที่มากขึ้นเป็นตัวชี้วัดการแก้ไขป๎ญหาความยากจนใน
ระยะสั้น ในขณะที่ระดับการออมเป็นทางแก้ไขป๎ญหาในระยะยาว
3. บริการ M-Pesa มีผลต่อปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ (Money Supply) และ
ระดับอัตราเงินเฟูอ
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4.9 M-Shwari
M-Shwari เป็นบริการรูป แบบใหม่ ที่ เปิดตัวในปี พ.ศ. 2555 เกิ ดจากความร่วมมื อระหว่าง
Safaricom, Vodafone และ Commercial Bank of Africa (CBS) โดยใช้ Softwareที่มี ชื่อว่า
TEMENOES T24 R12 ที่เป็นโปรแกรมสาหรับการทาธุรกรรมบนมือถือเดิมที่ใช้กับ M-Pesaอยู่แล้ว โดย
ลูก ค้าที่ ได้ใช้บ ริก ารของ M-Pesa เดิม อยู่แล้วก็ ส ามารถใช้ M-Shwari ได้ทั นที โ ดยไม่ ต้องมี ก ารสมั คร
เอกสารใดๆเพิ่มเติม ถือเป็นการปฎิวัติบริการของธนาคารที่สามารถโอน ถอน ฝาก แบบมีดอกเบี้ย รวมถึง
มีบริการให้กู้ยืมฉุกเฉิน โดยหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้นั้นทาง Safaricom (Safaricom, 2012) คือ
1). สมัครใช้บริการ M-Pesa เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2). มีการฝากเงินสม่าเสมอในบัญชีของ M-Shwari และ
3). ประวัติการชาระหนี้ที่ผ่านมา
4). มีการใช้บริการทั้งข้อมูลและภาพของเครือข่าย Safaricom และ M-Pesa อย่างสม่าเสมอ
4.9.1 รูปแบบการให้บริการของ M-Shwari มีดังนี้
 ดาเนินธุร กรรมฝาก ถอน โอน โดยใช้บัญชี M-Shwari ผ่านทางมือถือ โดยไม่ต้อง
เดินทางไปยังธนาคาร หรือกรอกเอกสารใดๆทั้งนั้น
 ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายเงินจากบัญชี M-Shwari ไปยังบัญชี M-Pesa ได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
 ผู้ใช้บริก ารสามารถเพิ่ม โอกาสทางการออมโดยสามารถฝากเงินได้ต่าสุดที่ Ksh 1
รวมทั้งได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ และสามารถมีเงินคงบัญชีที่ Ksh 0
 ผู้ใช้บริการสามารถขอกู้ยืมเงินผ่านทางมือถือโดยตรง เงินกู้ขั้นต่าสุดที่ Ksh ผู้ต้องการ
กู้สามารถกู้ยืมได้ต่าสุดเริ่มที่ KSh 100 ถึง KSh 100,000 โดยมีค่าธรรมเนียมค่ากู้ยืมที่อัตราเดียที่ร้อยละ
7.5
 เงินกู้จะต้องชาระคืนที่ระยะเวลา 30 วัน หากไม่สามารถชาระคืนภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้กู้ยืมจะได้รับการขยายเวลาชาระเงินกู้เพิ่มอีก 30 พร้อมกับการชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อย
ละ 7.5 (Charles Gichane, 2012)
4.9.2 M-Shwari กับผู้ใช้บริการระดับจุลภาค
เปูาหมายหนึ่งของ M-Shwari คือต้องการให้ผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าถึงบริการทางการเงินใน
ระบบซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 40 ให้สามารถเข้าถึงบริการทางเงินได้มากขึ้น กล่าวคือเป็นช่องทางในการกู้ยืม
มากขึ้น จากเดิมที่พฤติกรรมการกู้ยืมของชาวเคนยามักจะมาจากแหล่งใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน ญาติสนิท
หรืออาจจะต้องใช้ บริการเงินกู้ดอกเบี้ยสูง (Shylock) เมื่อมี M-Shwari ที่เปรียบเสมือนเป็นธนาคารที่
มุ่งเน้นไปยังผู้ฝากเงินและผู้กู้ยืมเงินรายย่อยมากๆ ให้ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมมากขึ้น

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

200

และกู้ยืมทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา กิ จกรรมเหล่านี้
ย่อมจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ซึ่งในประเทศเคนยาจะเรียกว่า “Jua kali” ซึ่ง
โดยปกติแล้วมักจะได้รับการปฏิเสธที่จะให้กู้จากธนาคารเนื่องจากรูปแบบที่ธุรกิจที่ไม่มีความมั่นคง และไม่
มีหลักทรัพย์ในการค้าประกัน
4.9.3 ความสาคัญของ M-Shwari กับการต่อยอดกิจการขนาดเล็ก
Michael Maina ได้ประกอบอาชีพประดิษฐ์และขายลูกป๎ดในตลาด Gikomba ณ เมือง
หลวง Nairobi เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยถูกปฎิเสธการให้สินเชื่อจากธนาคาร และให้การยอมรับว่าบริการ MShwari สาหรับเขานั้นถือว่าได้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมมาก เหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่สาหรับเขา
เนื่องจากเขาต้องการที่จะขยายกิจการ Michael Maina ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจาก M-Shwari เป็น
จานวนเงิน 5,000 Shillings หรือ ประมาณ 66 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาได้นาเอาเงินจานวนนี้ไปซื้อวัสดุมา
เพิ่ม หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงอาทิตย์ เขาก็ได้นาเอารายได้จากการขายไปชาระคืนหนี้ และตอนนี้เขากาลัง
วางแผนที่จะกู้เงินเพิ่มอีก 15,000 shillings เพื่อใช้สาหรับการขยายกิจการ
4.9.4 ความสาคัญของ M-Shwari กับการเริ่มต้นธุรกิจ
Agnes Wanja กับวัย 30 ปีที่ต้องการจะเริ่มต้ นธุรกิจร้านดอกไม้ เธอไม่สามารถกู้เงินจาก
ธนาคารได้ด้วยสาเหตุที่เธอไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันและเธอไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้ประจาทุก
เดือน ต้นทุ นในการเปิดร้านดอกไม้ของเธอคือ 10,000 Shilling แต่เธอมีเงินเก็บในบัญชีเพียง 5,000
Shillings และยังต้องการเพิ่มอีก 5,000 Shillings เธอจึงตัดสินใจที่จะลองโทรไปขอกู้เงินจาก M-Shwari
หลังจากนั้นเพียง 2 ชั่วโมง เธอก็ประหลาดใจมากเมื่อยอดเงินในบัญชีเธอเปลี่ยนเป็น 10,000 Shillings
และป๎จจุบันเธอก็สามารถเปิดร้านดอกไม้ได้สาเร็จ (Ramah., R., 2013)
4.9.5 ประเด็นสาคัญที่ได้รับจากกรณีศึกษา
M-Pesa ได้รับการตอบรับอย่างเป็นอย่างดี โดยผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ พฤติกรรมในการ
ใช้บริการทางการเงินของชาวเคนยาอย่างชัดเจน กล่าวคือสามารถทาให้ชาวเคนยาสามารถดาเนินธุรกรรม
ทางการเงินในระบบมากขึ้น โดยก่อนหน้าที่จะมี M-Pesa นั้น ผู้คนกว่าร้อยละ 50 ใช้วิธีส่งเงินยังบุคคลที่
ต้องการผ่านคนรู้จักเช่นเพื่อน หรือญาติสนิท รวมทั้งผ่านไปทางรถโดยสารประมาณร้อยละ 29 ในกรณีที่
ไม่สะดวกที่สุดคือจะต้องเดินทางนาเอาไปให้เอง อย่างไรก็ดี เมื่อมีบริการ M-Pesa วิธีการส่งเงินดังกล่าว
กลับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเหตุผลหลักในการใช้ M-Pesa คือ สะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่า
และปลอดภัย
ตารางที่ 19 วิธีการส่งเงินไปยังผู้รบั
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ที่มา: Ministry
and National
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for Planning

Development, 2005/2006
นอกจากนั้น การเพิ่มโอกาสในการรับโอนเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งในส่วนของการกู้ยืมเงินจากคน
ใกล้ชิด การชาระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินระดับจุลภาค หรือ การรับเงินโอนจากต่างประเทศหรือต่างเมือง
(Remittance) ธนาคารบนมือถือก็สามารถช่วยลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสให้ชาวเคนยาสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินได้มากขึ้นโดยไม่จาเป็นที่จะต้องไปแก้ป๎ญหากับระบบธนาคาร
จากกรณีศึกษาต่างประเทศทั้งสี่ประเทศข้างต้น สามารถสรุปดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 ตารางเปรียบเทียบสาเหตุ รูปแบบ และแนวทางแก้ไขป๎ญหาหนี้นอกระบบของประเทศ อินโดนีเซีย ญีป่ ุน บังคลาเทศ และเคนยา

อินโดนีเซีย

ประเทศ

สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
ตลาด สิ น เชื่ อใน ระบบ ที่ เ ขตชนบ ทขอ ง
อินโดนีเซียเปนตลาดที่มีขนาดเล็กมาก ในขณะ
ที่ ต ลาดนอกระบบกลั บ มี ข นาดใหญ มาก
เพราะความตองการในการกูยืมของผู กูที่มีราย
ไดต่านั้นมักจะตองการ
1) กูเงินจานวนนอย
2) ชาระคืนเงินในเวลาอันรวดเร็ว
3) สามารถเดินทางไดสะดวก
4) มีตารางการจายคืนเงินที่เหมาะสม
5) ไดรับเงินกูอยางรวดเร็ว
6) อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะสามารถชาระคืนได
7) ไมตองการเอกสารการกูยืมที่มากมาย เป็น
พฤติกรรมการกู ยืมเงินที่ ท าใหพอคาเงินกู นอก
ระบบ เปนชองทางการเขาถึงแหลงเงินที่ดีสุด

รูปแบบปัญหาหนี้นอกระบบ

วิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

 อัตราดอกเบี้ยอยู ร ะหวางรอยละ 10 ถึง
ร้ อ ยละ 100 ตอเดื อ น หากเป นเงิ น กู ร าย
สั ป ดาห หรื อ รายวั น เมื่ อ ค านวณเป นอั ต รา
ดอกเบี้ยประสิทธิผลแลวจะอยูระหวางรอยละ
10 ถึงรอยละ 1500 โดยใข้อัตราดอกเบี้ยแบบ
Flat Rate ในการคานวณ

 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค
(Microfinance) ได้นาเขามาใชเพื่อใหขยาย
โอกาสใหประชาชนมากขึ้น
 มีองคกรการเงินระดับจุลภาคจานวนทั้งสิน้
94,320 แหง และมีจานวนผูใชบริการกวา 36
ลานคน
 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ส า คั ญ คื อ Unit
Desa,Bank Rakyat Indonesia หรือ BRI
 แบบแผนความส าเร็จขององคกรการเงิน
ระดับ จุล ภาคที่มี ร วมกั นจากกรณีศึกษาสอง
กรณีดานบนนั้น คือ 1) ความเปนอิสระในการ
ตั ด สิ น ใ จ 2 ) ขั้ น ต อ น ที่ ร ว ด เ ร็ ว 3 ) .
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองไดโดยไมตอง
พึ่ ง พิ ง แหล งทุ น สนั บ สนุ น อื่ น 4).มี ข อมู ล
เกี่ยวกับตัวผู กู และ 5).มีความยึดหยุ นในตัว
ผลิตภัณฑ
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ญี่ปุ่น

ประเทศ

สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
1. สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ซ บเซา อั ต ราการ
ว่างงานสูง โครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
2. อุปนิสัยเฉพาะตัวอยางหนึ่งของชาวญี่ปุ น
คือ ความตอ งการรักษาหนาของตัวเอง การมี
หนี้จึงไมไดเปนเรื่องที่ยอมรับไดทั่วไปในสังคม
3. ข้อ กฎหมาย ได้ แ ก่ ความแตกตางของ
เพดานอัตราดอกเบี้ย และ การขอใบอนํุาต
เปนผูดาเนินสินเชื่อธุรกิจ

รูปแบบปัญหาหนี้นอกระบบ
ปัญหาหนี้นอกระบบ
 ผลรายสามอับดับของผูที่ชีวิตตกอยูกับการ
เปนนี้คือ 1) การฆาตัวตาย 2) เกิดโรคภัยไข
เจ็ บ จากภาวะเครี ย ด และ 3) ครอบครั ว
แตกแยก
 การติดตามหนี้ที่รุนแรง เช่น บังคับให้เผา
บ้านเอาประกัน บังคับให้เป็นหญิงขายบริการ
ขายอวัยวะบางส่วน เป็นต้น
รูปแบบหนี้นอกระบบ
 อัตราดอกเบี้ ยนอกระบบที่ สูง มาก มี ทั้ ง
ร้อยละสามสิบภายในระยะเวลาสิบวัน หรื อ
ร้อยละหาสิบ ภายในระยะเวลาสิบ วัน หรื อ
ร้อยละ 1,000 ต่อปี
 ติ ด ตั้ ง ตู ขอสิ น เชื่ อ อั ต โนมั ติ ที่ ไ ม ต องใช
พนักงานดูแลประจา และใชบริการตลอด 24
ชั่วโมง
 ทาผานการใชโทรศัพทมือถือ หรือโทรสาร
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 การรวมกลุ มของภาคประชาชนในการแก
ไขปญหา เช่น The Cresala Taikyo (the
National Coalition for Fair Customer
Credit)
 การปรับปรุงกฎหมายในป พ.ศ. 2546 ให้
เหลืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 20
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บังคลาเทศ

ประเทศ

สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
1. ประชากรส่วนใหญ่มี อาชีพ เกษตรกรรม
ฐานะยากจน ประ เทศประสบพิ บั ติ ภั ย
ธรรมชาติบ่อยครั้ง ประชาชนไร้ที่ดินทากิน อยู่
ใ น ฐ า น ะ ผู้ เ ช่ า แ ร ง ง า น รั บ จ้ า ง แ ล ะ
ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า
เส้นความยากจนประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ/
วัน ทาให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
2. ธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้คนจน เนื่องจากเห็น
ว่ า คนจนมี วั ฒ นธรรมในการไม่ คื น เงิ น ไม่ มี
เครดิ ต ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารกู้ เ งิ น และไม่ มี
หลั ก ประกั น ใดๆ นอกจากนั้น คนจนยั ง ไม่ รู้
หนังสือจึง ทาให้ไม่ สามารถกรอกเอกสารใดๆ
ของธนาคารได้
3. ธนาคารปล่อยกู่ให้กับผู้หญิงเพียงร้อยละ
1 เท่ านั้ นในขณะที่ ผู้ห ญิ ง มี ความรั บ ผิด ชอบ
และใช้เงินสร้างประโยชน์แก่ ครอบครัวได้สูง
กว่าผู้ชาย

รูปแบบปัญหาหนี้นอกระบบ
แหล่ ง เงิ น กู้ ส าหรั บ ชาวบั ง กลาเทศมาจาก
นายทุ น นอกระบบ ซึ่ ง จะปล่ อ ยกู้ ใ ห้ ช าว
ชาวบ้านผ่านเงื่อนไขต้องตกลงขายผลผลิตหรือ
สินค้าให้ตนในราคาถูก รวมถึงข้อตกลงไม่เป็น
ธรรมอื่นๆ มีการคิดดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่สงู และเป็น
ลักษณะของสัญญาทาส คนจนต้องจาใจกู้ด้วย
เงื่อนไขนี้เพื่อการดารงชีพของตนเองและคนใน
ครอบครัว แม้ว่าพวกเขาจะกู้มาเป็นประกอบ
อาชีพเท่าใดก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้นอก
ระบบและความยากจนได้
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 การใช้ระบบการปล่อยกู้สิเชื่อบ่อยครั้งใน
ขนาดย่อม (Micro credit) โดยปราศจาก
หลักประกัน ของธนาคารกรามีน (Garmeen
Bank) ซึ่งเป็นธนาคารของคนจนที่ปราศจาก
การแทรกแซงจากรัฐ ให้ความช่วยทางด้าน
การเงินแก่คนจน โดยเฉพาะผู้หญิงให้สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้
 การสร้ า งธุ ร กิ จ เพื่ อสั ง คม ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
แก้ ป๎ญ หาสัง คมหรือ สิ่ง แวดล้อมด้วยวิถีท าง
ธุรกิจ เป็น “ธุรกิจไม่รับผลขาดทุน ไม่จ่ายป๎น
ผล” กาไรที่ได้นาไปขยายกิจการ สร้างสรรค์
สินค้าราคาถูกและบริการที่ดีขึ้นรูปแบบใหม่ๆ
สามารถช่วยเหลือคนยากจนและสัง คมได้ใน
วงกว้าง ทั้งช่วยการลดค่าครองชีพ สร้างการ
จ้างงาน และการอุดหนุนผลผลิตของชาวบ้าน
อย่างเป็นธรรม เป็นต้น
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เคนยา

ประเทศ

สาเหตุของปัญหาหนี้นอกระบบ
1. ปริมาณแรงงานนอกระบบจานวนมาก
2. ระบบการธนาคารที่ อ่ อ นแอ มี จ านวน
สาขาที่ จ ากั ด ไม่ ส ามารถให้บ ริก ารได้อย่าง
ทั่วถึง คาใชจายในการฝากเงินกู เงินในระบบมี
สูง คาธรรมเนียมบริการที่สูง, จานวนเอกสารที่
ธนาคารตองการใชในการเปดบัญชี
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รูปแบบปัญหาหนี้นอกระบบ

วิธีการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

 แหล่งเงินกู้นอกระบบหลักของชาวเคนยา
คือเพื่อนหรือญาติสนิททีอ่ ัตราดอกเบี้ยร้อยละ
10 และกู้ จากพอคาทองถิ่นรองลงมา โดย
กู้ จ าากสหกรณเพื่ อ การออมและสิ น เชื่ อ
(SACCOs) เพียงเล็กน้อย
 เหตุผ ลที่ชาวเคนยาต้องการใช้สินเชื่อใน
ชีวิตประจาวันในอันดับแรก คือ เพื่อใช้ในการ
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวัน
 ปริมาณการกู้ยืมต่อครั้งที่ต่า

 M-Pesa หรือ ธุรกรรมบนมือถือ (Mobile
Banking) ใชงานผานการสงขอความสั้นทาง
มือถือ
 มีรูปแบบที่ใชงานงายและสะดวก
 ไมจาเปนจะตองมีบัญชีธนาคาร
 ทารายการโดยตนเองผานมือถือรุ นใดก็ได
หรื อ ผ านร านตั ว แทนที่ มี ม ากกว า 11,000
ตัวแทนทั่วประเทศ
 ไมมีคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการ
 คาธรรมเนียมบริการซึ่งใชอัตรากาวหนาที่
มั่นใจว่าคนที่จนที่สุดก็จะสามารถใชบริการได
 มูลคาธุรกรรมแตละครั้งคอน อยูที่ระหวาง
5 ถึง 30 ดอลลารสหรัฐเทานั้น

บทที่ 5
บทวิเคราะห์
การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ ตรงจุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดจาเป็นจะต้องเข้าใจสภาพต่างๆ ของเรื่องหนี้นอกระบบทั้ งในส่วนขององค์ประกอบของการเกิดหนี้
นอกระบบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และกระบวนการที่พัฒนาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบตั้งแต่สาเหตุของการ
เกิดหนี้นอกระบบ รูปแบบในการเป็นหนี้หรือการก่อหนี้นอกระบบ ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ และ
หน่วยงานหรือผู้ที่ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วจึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งกรอบในการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจึงต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ เหล่านี้และนา
แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อทาการวิเคราะห์และหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ดังนั้นในการส่วนของการทาความเข้าใจกับปัญหาหนี้นอกระบบจึงจะแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น
ส่วนต่างๆ คือ

1. องค์ประกอบของการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ
การศึกษาทาความเข้าใจเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องทาความเข้าใจในภาพรวมก่อนว่าปัญหาหนี้
นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือมีองค์ประกอบของเรื่องอย่างไร ซึ่งเรื่องของการ
บริหารจัดการหรือการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องหนี้จะเกี่ยวข้องกับสามส่วนหลัก ๆ คือ
1.1 เจ้าหนี้
เจ้ าหนี้ใ นการศึ ก ษาเรื่ อ งหนี้จ ะต้ องท าความเข้ าใจถึ ง ส่ว นที่ ท าหน้า ที่ ใ นการให้กู้ ยื ม เงิน แก่
ประชาชน ซึ่งเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการเงินในระบบ และประชาชนทั่วๆ ไปที่ประกอบ
กิจการในการให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้จะมีทั้งเจ้าหนี้ทเี่ ป็นเจ้าหนี้ในระบบและเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ โดยเจ้าหนี้
ในเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ
1.1.1 สถาบันการเงิน
สถาบันการเงินได้แก่หน่วยงานที่ทาธุรกิจทางด้านการเงินซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้การกู้ยืมเงิน
แก่ประชาชน สถาบันทางการเงินจะมีแบ่งออกเป็น ธนาคาร
1.1.2 เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่ในการปล่อยกู้หรือให้ผู้อื่น
กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการดาเนินธุรกิจ
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1.2 ลูกหนี้
ลู ก หนี้ คื อ ประชาชนที่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ ความต้ อ งการในการใช้ เ งิ น เพิ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด
วัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ก็จะต้องการแหล่งเงินทุนที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้

1.3 หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนที่ทาหน้าที่ในการกาหนดกติกา ระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้ยืมเงิน โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝุายไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ให้การ
ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้เพราะหน่ วยงานภาครัฐ
จะต้องมีนโยบายที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนที่มีความจาเป็นหรือต้องการในการใช้เงิน
ต้องกาหนดกติกาไม่ให้เกิดการเอาเปรียบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมถึงจะต้องดาเนินการควบคุมเมื่อ
เกิดปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของฝุายใดฝุายหนึ่ง และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้และหน่วยงานภาครัฐ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 20 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเรื่องหนี้และหนีน้ อกระบบ

จากภาพที่ 20 แสดงให้เห็นว่าการเกิดหนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ของผู้ที่กาหนดและรักษากติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝุาย ฝุายที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนของสถาบันทาง
การเงินและเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และลูกหนี้ ซึ่งในส่วนของหนี้นอกระบบนั้นลูกหนี้มักจะเป็นผู้ที่
เสียเปรียบทั้งในแง่ของความรู้ อานาจในการต่อรอง ซึ่งส่วนนี้ทาให้อาจจะต้องพิจารณากันว่าการกาหนด
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กติกาต่างๆ อาจไม่สามารถกาหนดในลักษณะที่ทั้งสองฝุายเท่าเทียมกันได้แต่อาจกาหนดในลักษณะของ
หลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความเป็นธรรมในลักษณะของกฎหมายแรงงาน
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2. สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ
การพิจ ารณาถึง สาเหตุ ของการก่ อหนี้นอกระบบของประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญส าหรับ การ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนาไปประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะ
สาหรับ การแก้ ไขปัญ หาในอนาคต ซึ่งในการก่ อหนี้ของประชาชนนั้นจะมี แนวความคิดหลัก การ หรือ
ประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลายแนวความคิดด้วยกัน ซึ่งได้เรื่องของ
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เรื่องของสถาบันการเงินขนาดย่อย (micro finance) เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการ
ใช้จ่ายของตนเอง และ ความพอเพี ยง รวมถึ ง เรื่องเกี่ ยวกั บ ปัจ จัยที่ ส่ ง ผลต่ อความต้องการเงินของ
ประชาชน จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเราสามารถสรุปสาเหตุของการก่อหนี้นอก
ระบบของประชาชนเกิดจากความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงิน และความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ซึ่งทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชน
การเกิ ด หนี้ น อกระบบจะเกิ ด จากความต้ อ งการเงิ น ของประชาชนซึ่ ง เป็ น ลู ก หนี้ เ ป็ น
แรงผลักดันสาคัญ เมื่อประชาชนมีความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินก็จะแสวงหาแหล่งเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของต้นเอง มูลเหตุของการเกิดความจาเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของ
ประชาชนจะแบ่งออกเป็นมูลเหตุย่อยๆ หลายประการคือ
2.1.1 สภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตทาให้เงินมีความจาเป็นมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรแบบพึ่งตนเองของ
คนในสังคมเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขาย ความสามารถในการพึ่งตนเองของคนในสังคมลดลง ซึ่งส่วนนี้เห็น
ได้จากการที่สังคมไทยมีหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น การสูญเสียการพึ่งตนเองยิ่งทาให้มีความจาเป็นในการใช้
เงินมากขึ้นและทาให้เกิดการกู้เงินตามมาทั้งการกู้ในระบบและกู้นอกระบบ
2.1.2 ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ ปัญหาการก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบส่วน
หนึ่งเกิดจากนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้เองที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย และทาให้เกิดการสร้างหนี้ทั้งในระบบและ
นอกระบบตามมา ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ที่นาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบมีหลายประการคือ
 ความฟุ่มเฟือย การก่อหนี้นอกระบบจานวนหนึ่งเกิดจากปัญหาความฟุุมเฟื อย
ของลูกหนี้ที่ใช้เงินเกินความสามารถที่ตนสามารถหาได้ ลูกหนี้จะมีความต้องการในการใช้เงินโดยจะ
แสวงหาเงินจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะเงินที่ได้มาโดยง่ายและในหลายกรณีไม่ได้คานึงถึงผลที่ตามมาซึ่งใน
ส่วนนี้จะเห็นได้ชัดจากกรณีของหนี้นอกระบบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้ ที่เป็นหนี้นอกระบบเป็นผู้ที่มี
รายได้สูง บางรายมีเ งินเดือนถึง เดือนละ 70000 – 80000 บาท มี โบนัส และสวัสดิก ารต่างๆ ในการ
ทางานดี แต่ก็ยังมากู้เงินนอกระบบ (กรณีนี้ดูรายละเอียดในบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 7 เขียนสัญญาเงินกู้เกิน
จริง บทเรีย นจากพนัก งานรัฐวิส าหกิ จ ) หรื อจากการสัง เกตของเจ้าหน้า ที่ ที่ มี ห น้าที่ ในการให้ความ
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ช่วยเหลือพบว่าประชาชนที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้นอกระบบบางรายมีอุปกรณ์ เครื่องใช้
ราคาแพง เช่น โทรศัพท์รุ่นใหม่ เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้แสดงถึงความฟุุมเฟือยใช้เงินเกินตัวของผู้กู้ 7
 การเน้นการบริโภคนิย มของลูกหนี้ การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
วัตถุนิยม และเน้นการบริโภคนิยมก็มีสว่ นทาให้เกิดการก่อหนี้นอกระบบขึ้น ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิด
และค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม (บางรายยังคงซื้อบ้านราคาแพง รถยนต์ราคาแพง ถึงแม้ตนเองมีปัญหา
ทางการเงินแล้ว ก็ยังไม่ยอมขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อลดรายจ่ายและเป็นรายได้เพิ่มขึ้น การเน้นบริโภค
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่มีการโฆษณามักจะกู้มาเพื่อใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือซื้อมาเพื่อการ
บริโภค ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ตนต้องการ ซึ่งเห็นได้จากการมีส่วนแบ่งการตลาดในระดับต้นๆ ของ
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ8
 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สาเหตุของการกู้เงินนอกระบบส่วนใหญ่เกิด
จากการที่ผู้กู้ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินทาให้ไม่สามารถจัดระบบในการควบคุมการใช้จ่ายของตนเอง
ได้และเมื่อมีความจาเป็นเกิดขึ้นจึงต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ในส่วนนี้หากลูกหนี้มีความรู้และมี
การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง เช่นการจัดทาบัญชีครัวเรือน ก็อาจจะสามารถลดรายจ่ายที่ไม่
จาเป็นในบางส่วนไปได้ การเกิดหนี้นอกระบบก็อาจจะลดลงได้
 ขาดความรู้ ปัญหาที่นาไปสู่การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้
ขาดความรู้ในเรื่องต่างๆ ทาให้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การขาดความรู้ของลูกหนี้จะมีหลายส่วนทั้ง
ความรู้ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบซึง่ ส่วนนี้เห็นได้จากกรณีการกู้
เงินเพื่อไปทางานต่างประเทศของลูกหนี้ ที่ส่วนใหญ่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้หลายรายมีทรัพย์สินที่เอาไปใช้ในการ
ค้าประกันการกู้เงิน ซึ่งอาจสามารถนาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการไปขอกู้เงินในระบบได้ ความรู้
ในเรื่องของการทาสัญญาต่างๆ ทาให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหนี้นอกระบบ
 การไม่คิดถึงผลเสีย ที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ
จานวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ตระหนัก
ถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเห็นถึงประโยชน์ระยะสั้นคือการได้เงินมาเพื่อ
7

ข้อสังเกตของผู้ที่ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงินเกินตัว หรือสูงกว่ารายได้ในลักษณะความฟุุมเฟือย หรือบริโภคนิยม ไม่รู้จักพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิต (นายอลงกรณ์ (นามสมมติ) ผู้แทนหน่วยงานเอกชนซึ่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการกู้เงินนอกระบบ,
สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ทาหน้าที่
เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ
8
รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการกากับดูแลและแก้ไขปัญหา
เจ้าหนี้นอกระบบ” อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ หน้า 9 และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ นายอลงกรณ์ (นามสมมติ)
ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556
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จับจ่ายใช้สอยมากกว่าผลเสียในระยะยาวที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เห็น9 ลักษณะนี้เช่นนี้สะท้อนจากการที่กู้
เงินนอกระบบจะมีความสะดวก คล่องตัวกว่าการกู้เงินในระบบทาให้ลูกหนี้รู้สึกสะดวกที่จะกู้เงินซึ่งความ
สะดวกและความรวดเร็วนี้ในหลายๆ ครั้งเจ้าหนี้จะมีการเอาเปรียบลูกหนี้ในเรื่องของสัญญา ลูกหนี้ก็จะไม่
ตรวจสอบ กรณีเหล่านี้เห็นได้จากกรณีของการกู้เงินที่ลูกหนี้อยากได้เงินหรือมีความจาเป็นต้องการเงินกู้
จึงยอมลงนามในกระดาษเปล่า หรือลงนามในสัญญากู้เงินที่ยังไม่ระบุจานวนเงินที่กู้ การยอมเขียนจานวน
เงินกู้ในสัญญามากกว่าจานวนเงินที่กู้จริง (เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม, สัมภาษณ์, 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และนายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18
กุมภาพันธ์ 2556) (การลงนามในกระดาษเปล่า การระบุจานวนเงินที่กู้ในสัญญามากกว่าเงินกู้ที่ได้รับจริง)
2.1.3 การประกอบอาชีพ
การกู้หนี้นอกระบบเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นภาวะการเกิดหนี้นอกระบบจาก
ความจาเป็นหรือความต้องการเงินเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้ขาดเงินทุนที่จะนาไปใช้ในการทา
มาหากินจึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ การกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจแบ่งเป็นสาเหตุย่อยๆ ได้ดังนี้
 ไปท างานต่ า งประเทศ เป็ น การกู้ เ งิ น เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการเพื่อไปทางานในต่างประเทศ การกู้เงินนอกระบบในลักษณะนี้มัก จะเกิ ดในพื้นที่ภาคอิสาน
(รายละเอียดดูบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 7 การกู้เงินเพื่อไปทางานต่างประเทศของชาวบ้านใน จ.ชัยภูมิ ) ผู้กู้มี
ความต้องการไปทางานต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหรือเดินเรื่องเพื่อให้ได้ไป
ทางานในประเทศต่างๆ ลูกหนี้ก็มักจะกู้เงินจากนายทุนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยนายหน้าที่จัดหางานให้
มักจะให้กู้เงินจากนายทุน ลูกหนี้ในส่วนนี้มักจะเป็นลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้เงิน เช่น ที่ดิน
ของตนเองหรือ ของญาติพี่น้อง กรณีของลูกหนี้ก ลุ่มนี้ไม่ ใช่กลุ่มที่ ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ ได้ เพราะมีหลักทรัพย์สามารถนามาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ได้อยู่แล้ว แต่กลับกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบ ซึ่งอาจเป็นเพราะการขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อื่นๆ หรือการขอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบมีกระบวนการขั้นตอนมากขาดความสะดวกก็ได้ กรณีของ
การไปทางานในต่างประเทศนี้ นายหน้ามักจะคิดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการมากกว่าค่าใช้จ่ายจริ ง เช่น
การไปทางานไต้หวัน จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการดาเนินการประมาณ 160,000 – 240,000 บาท เป็นต้น
ซึ่งคาดว่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายจริงราวเท่าตัว (เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม, สัมภาษณ์, 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2556)
 การลงทุนเพื่อแสวงหากาไร การกู้หนี้นอกระบบเพื่อนาไปใช้ในการลงทุนหรือ
หากาไรจากการลงทุน มักเป็นการกู้เงินเพื่อนามาใช้ในการลงทุนในกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งโดย
9

หลักการในส่วนนี้เห็นได้ชัดเจนจากแนวความคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม แดน อไรลี เหตุผลที่ไม่ควรมี
เหตุผล ในบทนา ที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบความพึงพอใจในระยะสั้นที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด มากกว่าผลประโยชน์
ในระยะยาว
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มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน หนี้ประเภทนี้เกิดจากความโลภ หรือต้องการเงินโดยเห็นว่าผลตอบแทน
จากการลงทุนสูง การลงทุนในลักษณะนี้มักจะเป็นการขายสินค้าและหาลูกค้าในลักษณะลูกโซ่ เป๋ยกสนหา
สมาชิกเพื่อให้มาซื้อสินค้าโดยได้รับผลตอบแทนจากการหาสมาชิก การซื้อสินค้าหลายกรณีไม่ได้ต้องการ
ใช้สินค้าจริงๆ สินค้าที่ขายมักจะราคาสูงเกินจริงและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าจริง เป็นลักษณะของการ
หาสมาชิก แล้วระดมทุน (เช่นกรณีการขาดโคมไฟ ในสกู๊ปข่าว ไอทีวี ซึ่งอาจเข้าข่ายแบบแชร์ลูกโซ่) ผู้กู้ที่กู้
เงินมาลงทุ นจะเกิ ดจากความต้อ งการอยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุ น ซึ่งเมื่อลงทุ นรอบแรกจะได้
ผลตอบแทนตามที่ได้รับปาก และเมื่อเพิ่มทุ น หรือชวนคนอื่นมาร่วมทุนผลตอบแทนจะไม่ได้ เจ้าของ
บริษัทอาจปิดบริษัทหนี้ คนที่กู้มาลงทุนก็จะเผชิญกับปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ (มีกรณีของลูกหนี้ที่
ออกจากงานแล้วนาเงินที่ได้จากการออกจากงานมาลงทุนลั กษณะนี้ แล้วต้องมาขายขนมปังกรอบ: สกู๊ป
ข่าวทางโทรทัศน์ )
 ทากิจการ เป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ หรือทาการค้า การ
เป็นหนี้ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในหลายแบบเช่น
 การกู้เงินมาเพื่อทาการเกษตร เป็นการกู้เงินกู้นอกระบบมาเพื่อใช้ในการ
ทาการเกษตร การซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจาเป็นในการทาการเกษตรอื่นๆ การกู้ลักษณะนี้อาจมีทั้ง
การกู้ในระบบและการกู้นอกระบบ หรืออาจเป็นการซื้อเชื่อ เมื่อได้ผลผลิตก็จะสามารถชาระคืนเงินกู้ได้
แต่หากเกิดปัญหาในการทาการเกษตร เช่น น้าท่วม ฝนแล้ง ผลผลิตไม่ได้ตามเปูาหมายหรือเป็นไปตาม
ต้องการจะทาให้เกิดหนี้สะสมแล้วนามาสู่การกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้จ่ายหรือเพื่อนามาชาระหนี้เงิน กู้ใน
ระบบ (อาจดูได้จากการกู้เ งินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อมาชาระหนี้เ งินกู้ในระบบเช่นหนี้กองทุ น
หมู่บ้าน บางกรณีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนาเงินมาให้กู้ในวันที่ต้องชาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน แล้วเมื่อกู้
เงินจากกองทุนหมู่บ้านรอบใหม่ได้ก็นามาใช้คืนให้แก่แหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งส่วนนี้ผู้ให้กู้นอกระบบจะได้
ผลตอบแทนสูง และเร็ว หรือในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินที่ ให้เ กษตรกรกู้ เ พื่อใช้ในการท า
การเกษตร เมื่อถึงรอบการชาระเงินเกษตรกรมีรายได้ไม่พอชาระหนี้เจ้าหนี้ที่สถาบันการเงินบางแห่งก็อาจ
แนะนาให้ลูกหนี้กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมาเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินทั้งนี้เพราะหากยอดการ
ชาระหนี้ของลูกหนี้ต่าจะแสดงถึงผลงานของสถาบันการเงินนั้นๆ ว่ามีผลงานไม่ดีหรือไม่ได้ตามเปูาหมายที่
วางไว้ และในส่วนนี้อาจส่งผลกระทบถึงผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเช่น โบนัส การขึ้น
เงิ นเดื อน เป็ นต้ น (ณรงค์ เพ็ ช รประเสริ ฐ ในการสั ม มนาเรื่ อง “วิก ฤตหนี้น อกระบบทางออกของ
สังคมไทย?” ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน)
 ค้าขาย ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่มักจะได้แก่พ่อค้าที่มีความจาเป็น
หรือมีความต้องการใช้เงินหมุนเพื่อ มาทาการค้ าซึ่งจะยอมผ่อนดอกเบี้ยรายวัน การขาดแหล่ง เงินทุ น
หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็นส่วนประกอบที่ทาให้กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะ
รายย่อยต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากการกู้เงินนอกระบบเพื่อนามาใช้ในการทาทุนในการค้าขาย ลูกค้าใน
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กลุ่มนี้หากมีแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อรายย่อย (microfinance) จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ไม่ต้องกู้เงินจากแหล่ง
เงินกู้นอกระบบได้
 ทากิจการส่วนตัว ลูก หนี้เ งินกู้ นอกระบบส่วนนี้เ กิ ดจากความต้องการ
เงินทุนเพื่อนามาใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้าน
ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา เป็นต้น การทากิจการส่วนตัวหรืออาชีพอิสระจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ ทาให้ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ และหากมีปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นจะทา
ให้ก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้มากขึ้น เช่น ต้องการเงินทุนเพิ่ม มีปัญหาสภาพคล่อง ฯลฯ
2.1.4 นโยบายของรัฐที่เน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการกระตุ้นการบริโภคหรือนโยบายในกลุ่มนโยบายประชานิยม
เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ป ระชาชนมีการใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นและในบางกรณีมีการกู้เ งินดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ไม่ตรงกับเปูาหมายของนโยบาย
2.1.5 เหตุฉุกเฉิน
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากความจาเป็นเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉิน
ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เหตุฉุกเฉินเหล่านี้เช่น
 การเจ็บป่วยของตัวลูกหนี้และคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องทาให้มีความ
จาเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ ลงโดยมีระบบ
สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บปุวยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่
ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่การดาเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม เช่นการเดินทางใน
การมาดูแลคนปุวย ค่าอุปกรณ์บางส่วนที่ไม่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ รวมถึงการขาดรายได้
จากการที่ไม่สามารถทางานได้และต้องมีเงินจานวนหนึ่งที่จะนามาใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็น หากไม่มีเงินสารองจะทาให้เกิดการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบได้
 เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งจะเกิดจากเหตุเร่งด่วนหรือ
เหตุฉุกเฉินและมีความจาเป็นต้องใช้เงิน เช่นใช้เป็นค่าเทอมลูก ช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหา เช่นน้า
ท่วม ทาให้มีความจาเป็นต้องใช้เงินซึ่งกรณีเหล่านี้การกู้เงินก็มักจะกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบเนื่องจาก
ระบบการเงินมักไม่ค่อยมีการให้เงินกู้ที่จะนามาใช้จ่ายในลักษณะนี้ เพราะเป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ สถาบันการเงินในระบบจึงไม่ค่อยให้กู้ ประกอบกับหากกู้เงินในระบบก็จะไม่ทันกับ ความ
เร่งด่วนของปัญหาที่เผชิญ
2.2 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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สาเหตุที่ลูกหนี้ต้องเป็นหนี้นอกระบบมักจะมาจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่ง
เมื่อไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบก็จาเป็นจะต้องกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจัยที่ลูกหนี้ ไม่
สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบมักจะได้แก่
2.2.1 การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้
การที่ลูกหนี้จาต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพราะขาดคุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้จะมาจากสาเหตุต่างๆ คือ
(อรรถพล อรรถวรเดช, 2554)
 ขาดเอกสารสาคัญในการขอกู้ การที่ลูกหนี้จะเข้าไปกู้หนี้เงินกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ
นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดเอกสารสาคัญที่ใช้ในการกู้เงินทาให้ไม่สามารถกู้เงินจากในระบบได้ ขณะที่
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะไม่ต้องใช้เอกสารมากเช่นการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบ เอกสาร
ที่ผู้กู้ไม่มี อาทิเช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (อรรถพล อรรถวรเดช, 2554: 8) เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้หากกู้เงินจาก
แหล่งเงินกู้ในระบบหรือสถาบันการเงินจาเป็นจะต้องใช้ ขณะที่การกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบอาจใช้เพียง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กับสาเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น10
 การขาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้าประกัน การกู้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบจะต้อง
มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน ซึ่งลูกหนี้ที่กู้เงินกู้นอกระบบมักจะไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินที่จะนามาค้า
ประกันได้จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินหรือเงินกู้ในระบบได้ จึงต้องกู้เงินจาก
แหล่งเงินกู้นอกระบบ (การกู้เงินกู้นอกระบบที่มีหลักทรัพย์ค้าประกันที่พบกรณีของจังหวัดชัยภูมิ ที่ใช้
ที่ดินค้าประกันเพื่อไปทางานต่างประเทศ)
 ขาดเหตุผลในการกู้เงิน หรือเหตุผลในการกู้ไม่เข้าเกณฑ์การให้กู้ของแหล่งเงินทุนใน
ระบบ การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบหรือจากสถาบันการเงินจะมีวัตถุประสงค์ในการกู้อย่างชัดเจน (ดู
supply side ของโครงการที่ให้กู้เงิน ประกอบการอ้างอิง) และมักจะเป็นการให้กู้เงินที่นามาใช้ในการ
ลงทุน หรือทากิจการเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องก่อให้เกิดรายได้และสามารถที่จะมีรายได้จากการกู้เงินมา
เพื่อให้ส ามารถชาระหนี้ได้ ขณะที่ ความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เ งินของลูกหนี้บางส่วนไม่
สามารถก่อให้เกิดรายได้ก็จะไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้ เช่นการกู้เงินในกรณีที่มีผู้เจ็บปุวย
การกู้มาใช้ในชีวิตประจาวันในบางเรื่อง การกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร เป็นต้น ทาให้ต้องกู้
เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
10

การกู้เ งิ นกู้ จากแหล่ง เงิ นกู้นอกระบบผู้ ให้ กู้บางรายจะขอส าเนาทะเบี ยนบ้าน กั บส าเนาบั ตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้กู้ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น เอกสารคู่มือพนักงานบริษัท ธนัญชัย และการสั มภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจที่ทา
หน้าที่ในการจับกุมเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2556
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 ลูกหนี้มีประวัติการชาระหนี้ไม่ดี ทาให้ไม่สามารถกู้เงินได้ ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแหล่ง
เงินกู้นอกระบบอาจเกิดจากการไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เนื่องจากมี ประวัติการชาระหนี้
ตามการรายงานที่สถาบันทางการเงินรายงานต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ทาให้ไม่สามารถกู้เงิน
จากสถาบันการเงินได้จึงต้องกู้เงินจากแหล่ งเงินกู้นอกระบบ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด ทา
หน้าที่รายงานผลการชาระดอกเบี้ย และต้นเงินกู้ของลูกหนี้แก่สถาบันการเงินในรอบ 36 เดือนย้อนหลัง
กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั มีประวัติเคยขาดการชาระหนี้ หรือมียอดการใช้วงเงินสินเชื่อ
ที่ได้จากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นวงเงินที่สูงหรือเต็มวงเงินเมื่อเทียบกับรายได้ของลูกหนี้ อาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้สถาบันการเงินที่ลูกหนี้ไปขอสินเชื่อเพิ่มเติมไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้
2.2.2 การขาดความรู้
การขาดความรู้ของลูกหนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ลกู หนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ได้ การขาดความรู้ของลูกหนี้จะทาให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอก
ระบบมักจะขาดความรู้ในเรื่องสาคัญดังนี้
 ลูกหนี้ไม่รู้แหล่งเงินทุน ลูกหนี้ไม่ทราบว่ามีแหล่งเงินทุนใดบ้านที่ตนเองสามารถกู้ยืม
เงินเพื่อนามาดาเนินการตามที่ต้องการ ซึ่งแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งจะมีเปูาหมายเฉพาะในการให้กู้ เช่นให้
กู้เพื่อทาธุรกิจรายย่อย กู้เพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย กู้เพื่อทาการเกษตร เป็นต้น การไม่รู้แหล่งเงินทุนทา
ให้ลูกหนี้ต้องกู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ กรณีนี้เห็นได้จากกรณีของลูกหนี้ในจังหวัดชัยภูมิที่ลูกหนี้ที่
กูเงินมีที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการกู้เงินเพื่อนาไปใช้ในการไปทางานต่างประเทศ ซึ่งหากลูกหนีร้ ู้
แหล่งเงินทุนในระบบและการกู้เงินจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนในระบบมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก
ลูกหนี้อาจจะกู้เงินจากแหล่งเงินในระบบซึ่งไม่ถูกเอาเปรียบทั้งในแง่ดอกเบี้ยเงินกู้และการทาสัญญาต่างๆ
ที่ลูกหนี้มักจะขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว
 การขาดความรู้ถึงแนวทางการดาเนินการของสถาบันการเงินหรือแหล่ง เงินกู้ ใน
ระบบ ลูกหนี้ไม่รู้แนวทางการดาเนินการของสถาบันการเงินในการของกู้เ งินและขาดผู้ที่ให้คาแนะนา
ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน เช่นหลักในการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงิน การกรอก
เอกสารต่างๆ ที่จาเป็นทาให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ในส่วนนี้อาจพิจารณาถึงความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกระบบด้วยว่ามีความสะดวก และง่ายสาหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความรู้
ไม่มากนัก
2.2.3 กระบวนการในการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยาก
การที่ประชาชนส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
กระบวนการในการกู้ เ งิ นจากแหล่ง เงิน ทุ น ในระบบทั้ ง สถาบันการเ งิน และที่ ไม่ ใช่ส ถาบันการเงิน มี
กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการมาก มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
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มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาจะต้องใช้เวลานาน ซึ่งลูกหนี้มักจะกลัวและรู้สึก
ไม่สะดวกและขาดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้ที่จะขอกู้ถึงการดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
การมีขั้นตอนต่างๆ มากนี้เป็นกระบวนการในการดาเนินการปกติของสถาบันการเงินแต่ลูกหนี้มักจะรู้สึก
ว่าขาดความสะดวกส่วนนี้เมื่อเทียบกับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะพบว่าการกู้จากแหล่งเงินกู้
นอกระบบมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่าและได้เงินเร็วกว่า
การกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบทาให้ลูกหนี้บางส่วนเลือกความสะดวกสบายโดยกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบ
ทั้งๆ ที่อาจจะสามารถกู้เงินจากในระบบได้
 การกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบมีขั้นตอนมาก
 การดาเนินการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยากขาดความสะดวก (การมีคนแนะนาใน
การกรอกเอกสารต่างๆ อาจช่วยได้)
2.2.4 กู้เต็มวงเงินที่แหล่งเงินทุนในระบบกาหนดไว้แล้ว
การที่ลูกหนี้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบได้นั้น ส่วน
หนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้คนนั้นๆ มีหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ เต็มวงเงินที่จะสามารถกู้ได้แล้วทาให้ไม่
สามารถกู้เพิ่มจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ในระบบได้จึงต้องพึ่งพาระบบเงินกู้นอกระบบแม้ว่าจะมี
อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือจะต้องเสียเปรียบในด้านอื่นๆ ก็ตามเนื่องจากความจาเป็นเป็นการบีบให้ต้องใช้
บริการเงินกู้นอกระบบ
ในกรณีของการกู้เงินกู้นอกระบบนี้บางรายเกิดจากการเป็นหนี้ในระบบเต็มจานวนแล้วทาให้
เกิดการกู้หนี้นอกระบบโดยจะกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อนามาชาระหนี้เงินกู้ในระบบ เช่น กู้เงิน
จากกองทุนหมู่บ้าน เมื่อถึงกาหนดเวลาชาระเงินกู้ของกองทุน แต่ไม่มีเงินพอชาระหนี้ก็จะไปกู้เงินกู้จาก
แหล่งเงินกู้นอกระบบมาเพือ่ ชาระหนี้ดังกล่าวถึงแม้จะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าก็ตามและเมื่อชาระหนี้
แล้วก็จะทาการกู้เงินรอบใหม่เพื่อนามาใช้คืนเงินกู้นอกระบบโดยการกู้ใหม่ก็มักจะกู้ในจานวนที่มากกว่าที่
ชาระคืน หรือกรณีการกู้ธนาคารเช่น ธ.ก.ส. เมื่อครบกาหนดชาระเงินคืนมีเงินไม่พอก็จะไปกู้เงินกู้จาก
แหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อนามาชาระคืนแก่ ธ.ก.ส. เป็นต้น ในส่วนนี้การเป็นหนี้ในระบบจึงเป็นสาเหตุ
ของการมีหนี้นอกระบบด้วย
จากมูลเหตุทั้งสองประการร่วมกันทาให้ลูกหนี้ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบนี้ สาเหตุ
ทั้งสองประการนี้จะประกอบกันทาให้คนต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ กล่าวคือจะต้องมีทั้งสองสาเหตุ
บุคคลจึงเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวจะไม่นาไปสู่การก่อหนี้
นอกระบบ และเมื่อมีการกู้เงินกู้นอกระบบจะมีรูปแบบในการกู้เงินแตกต่างกันออกไป

3. รูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบ
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การเป็นหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งรูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบได้เป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ ตามลักษณะของให้กู้
3.1 การใช้รูปแบบการกู้เงิน
การให้เงินกู้นอกระบบโดยการใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการที่เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้โดยมี
การทาสัญญาเงินกู้เป็นหลัก การให้กู้เงินในลักษณะนี้จะมีรายละเอียดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากการกู้
เงินตามปกติ ดังรายละเอียดดังนี้
3.1.1 จานวนเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่าเงินที่ได้กู้ไปจริง ในการทาสัญญาเงินกู้จากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบในวิธีนี้ เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจานวนเงินที่กู้ยืมในสัญญาสูง
กว่าจานวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือ ได้รับจริง (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม,
2554: 8-9) รูปแบบของการระบุจานวนเงิน กู้ในสัญญาสูงกว่าจานวนเงินกู้ที่ลูกหนี้ได้รับจริงนี้สามารถ
พิจารณาได้จากกรณีตัวอย่าง เช่น
กรณีการให้กู้เงินของ กลุ่มสามพ่อลูกวงศ์สว่าง ในกรณีนี้เจ้าหนี้สามพ่อลูกย่านวงศ์สว่าง
จะปล่อยเงินกู้ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยพฤติกรรมในการปล่อยเงินกู้จะมุ่งเน้นการให้กู้แก่พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยอาจมีพนักงานในรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ช่วยในการหาลูกค้า การกู้เงินจะให้ไปทาสัญญากันที่
อาคารพาณิชย์ย่านวงศ์สว่าง (สานักงานของเจ้าหนี้) โดยทางเจ้าหนี้จะให้ผู้ที่ต้องการกู้ขึ้นไปทาสัญญา
คราวละ 1 ราย ซึ่งจะประกอบด้วยผู้กู้และผู้ที่ค้าประกัน (ซึ่งในบางกรณีผู้กู้และผู้ค้าประกันจะมีการค้า
ประกันไขว้กัน คือผลัดกันเป็นผู้กู้และผู้ค้าประกันซึ่งกันและกัน บางกรณีต้องให้ผู้ค้ากู้ด้วยจึงจะยอม) ใน
การทาสัญญาเงินกู้เจ้าหนี้จะต้องใช้หลักฐานคือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือน
สาเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้คาประกันเป็นหลักฐาน แล้วเขียนสัญญาเงินกู้โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้
เป็นผู้เขียนสัญญาเงินกู้เองด้วยลายมือของผู้กู้ (ส่วนนี้น่าจะแสดงให้เห็นว่าผูก้ ู้ทราบรายละเอียดทุกอย่างใน
สัญญาดีเพราะเป็นผู้ที่ เขียนสัญญาเองด้วยลายมือตนเอง) โดยเจ้าหนี้ จะให้กู้แก่ ลูกหนี้จ านวนเงินจริง
30,000 บาท แต่จะให้ลูกหนี้ระบุจานวนเงินในสัญญาเงินกู้ว่าจานวนเงิน 240,000 บาท ซึ่งหากลูกหนี้ไม่
ระบุจานวนเงินดังกล่าวก็จะไม่ให้กู้และมักจะบอกลูกหนี้ว่ากาหนดจานวนเผื่อไว้ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้คืนจะ แต่ถ้า
ใช้เงินคืนตามจานวนที่กู้จริงหรือได้รับเงิน คือ 30,000 บาท ก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งขณะทาสัญญาจะมีการ
ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานจานวน 2 ภาพคือ ภาพแรกขณะเขียนสัญญา ภาพที่สองหลังจากเขียนสัญญา
เงินกู้เสร็จแล้ว (นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556) การชาระหนี้เงินกู้ให้ลูกหนี้
โอนเงินเข้าบัญชีที่เจ้าหนี้เปิดบัญชีไว้ทุกเดือน
3.1.2 การกาหนดจานวนเงินกู้ในสัญญาไว้สูงกว่าจานวนที่ลูกหนี้ได้รับจริงนี้ เจ้าหนี้อาจ
อ้างว่ากาหนดจานวนเงินเผื่อไว้หากลูกหนี้ไม่ยอมชาระหนี้แล้วจาเป็นจะต้องฟูองร้องจะได้เป็นหลักฐาน
แต่หากชาระเงินตามจริงก็จะไม่มีปัญหาใด หรือบางรายใช้การทาสัญญาโดยคานวณดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อน
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แล้วให้ระบุจานวนเงินกู้ ในสัญญาเงินกู้ โดยรวมเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยเป็นจานวนเงินกู้ หรือบางราย
กาหนดจานวนเงินโดยรวมค่าใช้จ่ายหากต้องมีการฟูองร้องกันไว้ในจานวนเงินกู้ด้วยโดยอ้างว่าหากลูกหนี้
ไม่ชาระหนี้จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งรวมไว้ในสัญญา
ข้อสังเกตประการหนึ่งในกรณีของการระบุจานวนเงินกู้ตามสัญญาไว้มากกว่าจานวนเงินกู้ที่
ลูกหนี้กู้จริงนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากเงินกู้ในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงในการได้รับชาระเงินคืน การกาหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จึงเป็นอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนดและหากระบุเงินกู้ตามจานวนเงินกู้จริงเจ้าหนี้
อาจรู้สึกว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้นในมุมมองของเจ้าหนี้หากจะต้องฟูองร้องวงเงินทีก่ าหนดไว้ในสัญญาน่าจะ
เป็นเงินที่ลูกหนี้จะต้องชาระจริงจึงมีการระบุจานวนเงินไว้สูงกว่าที่กู้ไปจริง เช่นเงินที่กู้จริงจานวน 20,000
บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน สัญญา 1 ปี ดังนั้นเมื่อครบเวลาตามสัญญาลูกหนี้จะต้องชาระเงินคืน
รวม 44,000 บาท จึงระบุจานวนเงินกู้ไว้ที่ 44,000 บาทแทนลงตามจานวนที่กู้จริง
3.1.3 การลงนามในกระดาษเปล่าของลูกหนี้ รูปแบบการกู้ เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
รูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยคือการให้ลูกหนี้ลงนามในกระดาษเปล่า รูปแบบนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงนามไว้ในกระดาษ
เปล่าหรือสัญญาเปล่าที่ยังไม่มีการเขียนรายละเอียดใดๆ ไว้ ลูกหนี้จะไม่ทราบว่าในสัญญามีรายละเอียดอย่างไร
ในบางกรณีลูกหนี้ไม่ทราบว่าตนเองกู้เงินจากเจ้าหนี้มาจานวนเท่าไร เพราะไม่เคยเห็นสัญญาเงินกู้
3.1.4 การแก้ไขตัวเลขในสัญญาเงินกู้ รูปแบบการกู้เงินรูปแบบนี้เจ้าหนี้จะทาสัญญาเงินกู้
กับลูกหนี้โดยระบุจานวนเงินกู้ไว้ในสัญญาและเมื่อลูกหนี้ลงนามในสัญญาแล้วและมีการผ่อนชาระตามที่
ตกลงกัน เมื่อครบกาหนดหรือภายหลังเจ้าหนี้ ไปทาการแก้ไขตัวเลขเงินกู้ในสัญญา เช่นลูกหนี้กู้เงินจาก
เจ้าหนี้เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท เจ้าหนี้แก้ไขสัญญาโดยเพิ่มจานวนเงินกู้เป็น 150,000 บาท เป็นต้น
3.1.5 เจ้าหนี้หักดอกเบี้ยล่วงหน้า รูปแบบการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้หัก
เงินดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า วิธีนี้จะทาให้ลูกหนี้ได้รับเงินกู้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
3.1.6 การทาสัญญาเงินกู้ย้อนหลังและฟ้องบังคับคดีโดยให้ลูกหนี้ทาสัญญาประนีประนอม
ยอมความซึ่งสามารถบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องทาการฟูองร้องอีก วิธีนี้เจ้าหนี้จะอาศัยความรุความเข้าใจ
กฎหมายหรืออาศัยกฎหมายเป็นประโยชน์ในการดาเนินการ วิธีนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดยอาจ
ให้เงินจานวนหนึ่งในวันทาสัญญาเงินกู้และการลงวันที่ในสัญญาเงินกู้จะเป็นการลงวันที่ย้อนหลัง และระบุวัน
ครบกาหนดชาระเงินไว้ (โดยปกติวันครบกาหนดชาระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจะเป็นวันที่ก่อนที่จะเขียนสัญญา
เพื่อให้สัญญาที่ทาย้อนหลังนั้นเลยกาหนดชาระแล้ว เช่น วันที่เขียนสัญญาเป็นวันที่10 ธันวาคม 2555 อาจ
ระบุในสัญญาว่าการยืมเงินมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และครบกาหนดชาระเงินในเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้น)
แล้วเจ้าหนี้จะนาไปฟูองศาลโดยอ้างว่าลูกหนี้ผิดนัดในการชาระเงิน แล้วเจ้าหนี้จะนัดลูกหนี้เพื่อไปศาลเพื่อทา
สัญญาประนอมยอมความที่ศาล โดยเจ้าหนี้และทนายฝุายเจ้าหนี้จะจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้ และขอให้
ศาลออกนั่งบัลลังก์เพื่อให้ศาลพิพากษา ซึ่งศาลจะพิ พากษาตามที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงกัน ในกรณีเช่ นนี้
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วงเงินกู้จะบังคับเต็มวงเงินตามสัญญา และเมื่อศาลพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้จึงจะให้เงินกู้ส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้
(บางกรณีเจ้าหนี้จะให้เงินกู้ทั้งจานวนแก่ลูกหนี้หลังทาสัญญาประนอมยอมความแล้วเท่านั่น ) ดังนั้นเมื่อมี
ปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้ได้เจ้าหนี้จะสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องฟูองร้องอีก กรณีนี้
เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ การบังคับคดีในกรณีเช่นนี้เจ้าหนักงานบังคับคดีจะเป็น
ตัวแทนของเจ้าหนี้ในการบังคับคดีหรือยึดทรัพย์สินจากลูกหนี้
อย่างไรก็ดี การใช้รูปแบบสัญญาการกู้เงินของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนี้ เจ้าหนี้รายหนึ่ง ๆ มักจะ
ไม่ได้ใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งเพียงแบบเดียวแต่มักจะใช้หลายรูปแบบผสมกันเช่น ทั้งมีการเรียกดอกเบี้ยเกิน
กว่าที่ กฎหมายกาหนด ทั้ง ใช้วิธีก ารให้ลงนามในกระดาษเปล่า ทั้ งการระบุยอดเงินกู้ในสัญญาสูงกว่า
จ านวนเงิ น กู้ จ ริ ง เป็ น ต้ น กรณี นี้ เ ห็ น ได้ จ ากรู ป แบบการให้ เ งิ น กู้ ข องเจ้ า หนี้ ใ นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
3.2 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง
การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการทานิติกรรมอาพราง หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายแบบหนึ่งในการ
ดาเนินการของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งการไม่ใช้สัญญาการกู้เงินที่พบบ่อยนั้นเจ้าหนี้มักจะหลีกเลี่ยงการ
ทาสัญญากู้เงินเนื่องจากการกู้เงินจะไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดซึ่งมีอัตรา
เพียงร้อยละ 15 ต่อปี เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบอื่นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงซึ่งรูปแบบที่เรามักจะ
พบในการใช้อาพรางการกู้เงินได้แก่
3.2.1 การซื้อสินค้า รูปแบบการซื้อสินค้านี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทาสัญญาซื้อสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่งเช่น ทองคา การซื้อเครื่องใช้ไฟฟูา กรณีนี้อาจพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีได้ดังนี้
 กรณี ก ารซื้ อ ขายทอง พบในการให้ พ นั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กู้ เ งิ น (พนั ก งาน
องค์การโทรศัพท์) (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)
 การซื้อขายสินค้าอื่นเช่นเครื่องใช้ไฟฟูา
3.2.2 การขายฝาก รูปแบบการขายฝาก ลูกหนี้จะต้องนาทรัพย์สิน (ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะได้แก่
ที่ดินทากิน บ้านพักอาศัย) ไปทาสัญญาขายฝากทั้งที่จริง ๆ แล้วเป็นการกู้เงินแต่ใช้ รูปแบบการขายฝาก
ทรัพย์สินแทนการทาสัญญาเงินกู้ หรือการกู้เงินโดยให้มีทรัพย์สนิ ค้าประกัน ทั้งนี้เพราะหากใช้ทรัพย์สินค้า
ประกันเมื่อลูกหนี้ไม่ชาระเงินกู้ตามสัญญาจะต้องมีการฟูองร้องจึงจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
บังคับคดีเพื่อขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาและเจ้าหนี้อาจไม่ได้ทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ก็ได้หากมีผู้อนื่ เข้ามาประมูลเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าหนี้
เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบของการขายฝากแทน (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม, 2554) ซึ่งการขายฝากมักจะกาหนดระยะเวลาไม่นานโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้องมีภาระ
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ดอกเบี้ยมากนักและจะขยายเวลาให้เมื่อครบกาหนดแล้วลูกหนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาชาระหนี้ได้ตาม
กาหนดลูกหนี้มักจะยินยอมและเมื่อ ครบก าหนดระยะเวลาการขายฝากเจ้าหนี้ก็ ไม่ขยายเวลาให้ทาให้
ทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหลังจากครบกาหนดเวลา ไม่ต้องมีการฟูองร้องคดีอีก

4. ปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เห็นถึง
ปัญหาในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ เพื่อให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สามารถแบ่งปัญหาที่ เกี่ยวกับหนี้นอกระบบออกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งปัญหาได้
ต่างกัน เช่นการแบ่งโดยใช้เกณฑ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่รับผลของปัญหาจะแบ่งได้เป็น ปัญหาด้านลูกหนี้
ปัญหาด้านเจ้าหนี้ และปัญหาของภาครัฐ การแบ่งโดยใช้มิติของภารกิจ หรือมิติของงานอาจแบ่งได้เป็น
ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหา
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบในมิติ
ต่างๆ ดังนี้คือ
4.1 กระบวนทัศน์ของสังคมต่อหนี้นอกระบบ
การทาสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้เป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝุาย ซึ่งผู้กู้อาจมีความ
จาเป็นทางด้านการเงินหรืออาจเพราะมีความโลภ และถึงแม้ว่าผู้กู้จะทราบดีว่าตนถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
เจ้าหนี้ก็ ตาม ประกอบกั บหากผิดสัญญากู้ยืมเงินผู้กู้จะถูกฟูองคดีและถูก ดาเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ ง ที่มี วัตถุประสงค์ในการฟูองเพื่อให้ลูก หนี้ชาระเงินคืนเท่ านั้น มิ ใช่เ ป็นคดีอุกฉกรรจ์
สะเทือนขวัญหรือสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม ที่ต้องมุ่งลงโทษจาเลยตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส่งผลให้ทุกฝุายที่ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องนี้ มีทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็นปัญหาระหว่าง
คู่สัญญาเท่านั้น ตนไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหา
ดังกล่าวได้ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ปัญหาหนี้นอกระบบมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและสร้างปัญหาสังคมให้เกิดขึ้นอย่างมาก เป็นการบ่อนเซาะฐานรากของระบบ ซึมลึก และ
เรื้อรัง รัฐขาดรายได้จากเงินภาษีที่เ จ้าหนี้ควรต้องเสียให้แก่รัฐเนื่องจากได้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กาหนด
รวมทั้งจากการใช้กลฉ้อฉล ขณะเดียวกัน ลูกหนี้ที่ผิดนัดก็ถูกคนที่ทาหน้าที่ตามทวงหนี้ทาร้ายร่างกายและ
จิตใจ (รายละเอียดดูบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 2 ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด จ.นครสวรรค์ ) ทาให้ได้อาย เสื่อม
เสียชื่อเสียง ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ต้องหลบหน้าจากสังคม หรือย้ายหนีทั้งๆ ที่ปัญหาบางส่วนเกิด
จากการฉ้อฉลของเจ้าหนี้ก็ตาม
4.2 ธรรมชาติของหนี้นอกระบบ
4.2.1 ลูกหนี้
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 ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่เข้าเกณฑ์
การปล่อยกู้ และขาดความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสถาบันการเงินในระบบ
 บางส่วนมี ฐานะทางสังคมด้อยกว่าเจ้าหนี้นอกระบบ ท าให้ถูกหลอกลวงได้ง่าย มี
ความจาเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่สามารถหาแหล่งทุนในระบบได้ แต่บางส่วนกู้เงินนอกระบบเนื่องจากใช้เงิน
เกินความจาเป็นและฟุุมเฟือย
 ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและสิทธิที่พึงมีพึงได้
โดยชอบธรรม เนือ่ งจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินส่งผลให้ถูก
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ล่วงละเมิดสิทธิจากบุคคลที่อยู่ในสภาวะที่เหนือกว่า
 เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี มีความยากลาบากใน
ขั้นตอนการพิจารณาคดี และได้รับความเสียหายที่มากเกินสมควรจากผลของการบังคับคดี
 ในทางกฎหมายถือว่าลูกหนี้นอกระบบมีส่วนรู้เห็นในการกระทาความผิด ไม่ถือเป็น
ผู้เสียหายในการกระทาผิด จึงไม่สามารถฟูองร้องดาเนินคดีจับเจ้าหนี้ได้ด้วยตนเอง ทาให้ลูกหนี้ต้องร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนดาเนินการเท่านั้น
4.2.2 เจ้าหนี้
 เจ้าหนี้เป็นผู้มีฐานะทางสังคม มีอิทธิพลในสังคม และมีจุดประสงค์ในการต้องการเอา
เปรียบหรือฉกฉวยประโยชน์ในความไม่รู้ของลูกหนี้
 เจ้าหนี้บางรายมีเจตนาในการคดโกงฉ้อฉลลูกหนี้ตั้งแต่เริ่มให้กู้ยืมเงิน เช่น กรณีการซื้อ
ขายทองที่มีการให้ลงนามในสัญญาจานวนทองสูงกว่าที่ซื้อจริง และใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย และการ
บังคับคดีต่อลูกหนี้ในยอดหนี้ที่สูงกว่าหนี้จริงเป็นจานวนมาก
 บางส่วนมี ก ารพั ฒ นาไปสู่ก ารก่ ออาชญากรรมอาชีพ อาชญากรรมองค์ก าร และ
อาชญากรรมคอปกขาว นาไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยและการขาดศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้มอี ิทธิพล หรืออาจมีสายสัมพันธ์กับนักการเมือง
ซึ่งหากรัฐบาลหรือฝุายการเมืองไม่แสดงเจตนาที่จะดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดอย่างจริงจัง ทาให้การ
จับกุมดาเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4.2.3 ลักษณะของหนี้นอกระบบ
 อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนดและมากเกินกว่าที่ลูกหนี้จะชาระคืนได้
 การกู้ยืมเงินไม่ผ่านสถาบันทางการเงินในระบบ รวมทั้งมีการใช้นิติกรรมอาพรางใน
การกู้ยืม
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 อาจใช้กระบวนการในการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง หรือไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม
หรือใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม
 เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัวโทษที่กฎหมายกาหนดไว้
4.3 ปัญหาด้านนโยบายของรัฐและองค์การ
นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิง
ระบบ แม้จะมีการกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาแต่กลับไม่มีความต่อเนื่อ ง ไม่ได้กาหนดผู้รับผิดชอบหลัก
ตลอดจนขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ฉะนั้นในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาจึงต้องพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
4.3.1 นโยบายรัฐบาล ไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยตรง ที่ชัดเจนและเป็นระบบ
 นโยบายของรัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยตรง ที่ชัดเจนและเป็นระบบ
 รัฐ บาลก าหนดนโยบายการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ นอกระบบไว้ ก ว้ างๆ 2 ลั ก ษณะคื อ
นโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับด้านตลาดเงินหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนโยบายด้านการเข้าถึงความ
เป็นธรรมของประชาชน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างนั่งยืน
 นโยบายฯ ขาดความจริงจังและต่อเนื่อง โดยไม่มีหน่วยงานหลักในการรับ ผิดชอบ
โดยตรง และนโยบายมักเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ
 นโยบายฯ ขาดความชัดเจน ในเปูาหมาย วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ
4.3.2 หน่วยงานที่นานโยบายการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ มองปัญหาแบบแยก
ส่วนตามภารกิจของหน่วยงานของตน โดยขาดการมองภาพรวม และไม่ได้มองปัญหาของลูกหนี้เป็นหลัก
และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงาน
 ขาดความเข้าใจที่ ชัดเจน ในเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของนโยบายแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบ
 มีหน่วยงานที่นานโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลไปปฏิบัติหลายหน่วยงาน
แต่การทางานยังขาดการประสานงานมีลักษณะแยกส่วน และต่างคนต่างทา
 หน่ ว ยงานนานโยบายไปปฏิบั ติ โ ดยยึ ด ความเป็ น องค์ ก รของตน (organization
based) มากกว่าความเดือดร้อนของประชาชนและสภาพปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริง (policy or
problems based)
 หน่วยงานฯ ขาดอุ ปกรณ์ งบประมาณ บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และการ
บริหารจัดการที่ดี
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 หน่วยงานฯ ขาดข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากชุมชน ประชาชนและภาคประชาสังคม
4.3.3 นโยบายที่เน้นกระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหนี้
ภาคประชาชนและนาไปสู่ก่อหนี้นอกระบบ จะเห็นได้ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนจนเกินความจาเป็น
เช่น นโยบายรถคันแรก เป็นต้น
4.4 ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4.4.1 ปัญหาด้านกฎหมาย
ปัญหาทางด้านกฎหมายของหนี้นอกระบบนั้น แม้ในบางกรณีบทบัญญัติของกฎหมายจะ
ครอบคลุม เพี ยงพอในการแก้ ไขปัญ หาได้บ้าง แต่ก็ มี ปัญ หาข้อจ ากั ดในทางกฎหมายอีก หลายส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้
4.4.1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและสิทธิ
ของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กรณีผู้กู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร สัญญากู้ หรือกระดาษเปล่า โดยผู้ให้กู้กรอก
ข้อความ หรือจานวนเงินในเอกสารเกินกว่าที่กู้ยืมเงินกั นจริง การหักดอกเบี้ยล่วงหน้า เอกสารนั้นถือว่า
เป็นเอกสารปลอม
 กรณีที่ผู้ให้กู้มีเจตนาโกงผู้กู้ โดยการเติมตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขลงบนหลักฐาน
การกู้ยืมเงิน อันทาให้ตัวเลขที่ปรากฏนั้นมีจานวนสูงกว่าที่มีการกู้ยืมเงินกันจริง
 กรณีหลักฐานในการชาระหนี้เงินกู้ โดยผู้ให้กู้ไม่ได้มอบหลักฐานในการชาระ
หนี้เงินกู้ให้ผู้กู้
 กรณี เ จ้ า หนี้ น าสั ญ ญากู้ ไ ปฟ้ อ งต่ อ ศาลโดยให้ ลู ก หนี้ ไ ปท าสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความก่อน เมื่อศาลมีคาพิพากษาตามยอมแล้วจึงค่อยมอบเงินให้ลูกหนี้
4.4.1.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ไม่เหมาะสม
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 อัตราดอกเบี้ย สูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้อย่ างตายตัวคือไม่เกินร้อยละ 15
ต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของเจ้าหนี้ในการปล่อยกู้
 อัตราโทษของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475
มีการกาหนดไว้ต่า (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี) จนเจ้าหนี้ไม่เกรงกลัวความผิด หรือ
กล้าที่จะกระทาความผิด
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 ลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย เกินอัตรา พุทธศักราช 2475
ถือว่า เป็นผู้มี ส่วนรู้เ ห็นในการกระทาความผิด ไม่ ถือว่าเป็นผู้เ สียหายทางนิตินัยที่ ส ามารถฟูองร้อง
ดาเนินคดีด้วยตนเองได้
 ขาดมาตรการอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เช่น การ
ยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้ หรือมาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน
4.4.1.3 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแ ก่ลู กหนี้ตามคา
พิพากษา ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มี การบังคับคดีตามคาพิพากษานั้นตกเป็นภาระของ
ลูกหนี้ โดยการหักออกจากเงินที่ได้จากการยึด อายัด ขาย หรือจาหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามคาพิพากษาได้วางไว้ ซึ่งส่งผลให้ทรัพย์สิ นของลูกหนี้ที่จะนาไปใช้หนี้แก่เจ้าหนี้นั้น
ลดลง อีกทั้งอัตราค่าฤชาธรรมเนียมก็ไม่ได้กาหนดขอบค่าฤชาธรรมเนียมสูงสุดไว้จนเป็นเหตุให้การบังคับคดี
ในบางกรณีที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง ลูกหนี้นั้นอาจมีภาระในค่าฤชาธรรมเนียมมากเกินความเป็นจริง
4.4.2 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
สภาพปัญ หาในการก ากั บ ควบคุม ตรวจสอบหนี้นอกระบบมี ความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กั บ
กฎหมาย และประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดี และการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างมาก โดยกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับคู่สัญญาในวงจรหนี้นอกระบบ คือ ระหว่างเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้นอกระบบ และกิจกรรมที่ทา
สัญญาต่อกันใน 3 กลุ่ม คือ (ดาริ เฉลิมวงศ์, มปพ)
กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ถูก ฟูองดาเนินคดีแต่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้ เรียบร้อยแล้ว
และได้เ ข้าขอความช่วยเหลื อ จากหน่ว ยงานของรัฐ เช่น ศูนย์ดารงธรรม ส านัก งานยุติธรรมจัง หวั ด
สานักงานอัยการสูงสุด และ/หรือ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในช่วง
เวลาใดก็ตามก่อนที่เรื่องยังไม่ถูกฟูองดาเนินคดี
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้ฟูองดาเนินคดีและเรื่องอยู่ในชั้นศาล แต่ศาลยังไม่มีคา
พิพากษาหรืออย่างหนึ่งอย่างใด
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกบังคับคดี ซึ่งเป็นกรณีที่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
โดยปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและการดาเนินคดี หนี้นอกระบบมีประเด็นปัญหา สภาพ
ปัญหา และสาเหตุแห่งปัญหา ดังนี้
4.4.2.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ข าดประสิทธิภาพตามหลักนิติ
ธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 กรณีลูกหนี้นอกระบบไม่สามารถชาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้นอกระบบได้ ไม่ว่าจะ
เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และปรากฏมีพฤติการณ์ทวงหนี้ที่รุนแรงขึ้นในสังคม เช่น กรณีแก๊ง หมวกกันน็อก
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แสดงพฤติกรรมข่มขู่ ทาร้ายร่างกายของลูกหนี้หรือบุคคลในครอบครัว ทาให้ลูกหนี้ได้รับความอับอาย ดู
หมิ่นศักดิ์ศรี และถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติได้อีกต่อไป เมื่อ
มีการแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตารวจกลับไม่ได้รับความสนใจช่ วยเหลือในการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน ทั้งที่บางกรณีเป็นความผิดซึ่งหน้า และถึงแม้ว่าลูกหนี้จะผลัดการชาระหนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
แต่อานาจการบังคับหนี้นอกระบบก็มีสภาพบังคับกึ่งลงโทษด้วยความรุนแรงนอกกฎหมาย และการใช้
อานาจของผู้มีอิทธิพลดังกล่าวก็ไม่อาจนับได้ว่าเป็นอานาจที่ชอบธรรมตามกฎหมายในสังคมใดใด จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหนี้นอกระบบและกระบวนการทวงหนี้ที่ มีลัก ษณะรุนแรงของ
เจ้าหน้าที่ตารวจและผู้มีอานาจตามกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนั้นขาดประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม
 กรณีลูกหนี้นอกระบบร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษเจ้าหนี้นอกระบบต่อพนักงาน
สอบสวน เนื่องจากเจ้า หนี้กระทาผิด ตามพระราชบัญญัติห้า มเรีย กดอกเบี้ย เกินอัตรา พ.ศ. 2475
เนื่องจากกฎหมายไทยแสดงเจตนารมณ์ว่าลูกหนี้นอกระบบเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาผิดด้วย ทาให้ไม่
สามารถฟูองคดีได้เอง แต่ต้องเริ่มกระบวนการดาเนินคดีโดยพนักงานสอบสวน ซึ่งพบว่ากระบวนการรับ
แจ้งความดาเนินคดีมีความล่าช้า ไม่ไม่ถูกจัดลาดับความสาคัญไว้ในระดับที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 ลูก หนี้ นอกระบบในฐานะเหยื่ อ อาชญากรรมยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ แ ละ
คุ้มครองในระดับที่เ หมาะสม ทั้งๆ ที่สัง คมได้พัฒนาวิธีการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมไปในทิศทางที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเป็นลาดับเทียบได้กับมาตรฐานสากล ยิ่งไปกว่านั้น สังคมยังได้พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดไปในทิศทางที่มีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าผู้กระทาผิดเหล่านั้นจะเป็นอาชญากรซึ่ง
ประกอบอาชญากรรมที่ ชั่วร้ายและรุนแรงต่อสัง คมก็ ตาม แต่ก็ ยังได้รับ การปฏิบัติและคุ้ม ครองตาม
กฎหมายหลายฉบับ มากกว่าลูกหนี้นอกระบบซึ่งตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเชิงโครงสร้างของสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจที่ทาให้เกิดปัญหาความยากจน และความขาดแคลนในการดารงชีพตามมาตรฐานของ
สังคมก็ตาม
 ปัญหาหนี้นอกระบบบางกรณีปรากฏว่ามีลักษณะเป็นอาชญากรรมองค์การ
มีการเปิดบริษัทอย่างถูกกฎหมายเพื่อดาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่ต้องการกลไกของรัฐที่มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายสนธิกาลังเข้าดาเนินการปราบปราม หากโครงสร้างและสถาบันทางสังคมที่ถูก
กาหนดให้มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบภารกิจ ดังกล่าวเพื่อยังให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั้นได้ละเลย
เพิกเฉย หรือล่าช้า เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ก็ตาม ย่อมเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดความเสื่อมและความไม่
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และเป็นตัวชี้วัดความขาดประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายได้ทางหนึ่ง
4.4.2.2 ปัญหาลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น “ลูกหนี้นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
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กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางแพ่ ง เป็ น กระบวนการที่ ต้ อ งใช้ ผู้ มี ค วามรู้ ท างกฎหมาย
ดาเนินการแทนและมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ที่มีความจาเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในสถานภาพเช่นใด
เป็นโจทก์ เป็นจาเลย เป็นผู้ร้อง ฯลฯ จะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นปัจจัยหลักในการดาเนินคดี โดยเฉพาะเมื่อ
ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟูองคดีเพื่อบังคับชาระหนี้ตามกฎหมาย ทาให้สถานภาพทางการเงินที่มปี ัญหาอยู่แล้วและ
ประสงค์จะได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถกระทาได้ และกลายเป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมประการหนึ่ง
นอกจากนี้ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกัน ได้แก่
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน อีกทั้ง
มีภาระหนี้สิน ขณะเดียวกันเมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นคดีความทางแพ่ง ลูกหนี้ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐในบางประเด็น แม้ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้
พยายามเพิ่มบทบาทเป็นการทางานเชิงรุกเพื่อรองรับปัญหานี้มากขึ้นแต่ยังไม่มากพอที่จะทาให้ ศนธ.ยธ.
เกิดความคล่องตัวในการทางานจนสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น
 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
(ศนธ.ยธ.) กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ศนธ.ยธ. มีหลักเกณฑ์ที่ว่า “ศนธ.ยธ. สามารถรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อจากัดใน
การรับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดเป็นกลุ่มลูกหนี้รายเล็กรายน้อย
ส่งผลให้ลูกหนี้เหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของ ศนธ.ยธ.
 ตารวจคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ถูกเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยเกินกาหนดและการทวงหนี้ด้วยวิธีการที่รุนแรงของตารวจคุ้มครองผู้บริโภคที่มีกาลังไม่มาก
พอในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่
 พนักงานสอบสวน กรณีลูก หนี้นอกระบบที่ได้รับผลกระทบทางอาญาที่เกี่ยวเนื่อง
ตามมา เช่น การถูกทวงหนี้ด้วยการใช้ความรุนแรง เมื่อได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ แล้วเจ้าหน้าที่
เพิกเฉยต่อหน้าที่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 2 ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด) หรือการดาเนินการ
ต่อคดีนี้ โดยไม่นาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ เนื่องจากเรื่องหนี้นอกระบบเป็นอาชญากรรมองค์กร เจ้าหนี้
นอกระบบก็จะหาคนทวงหนี้รายใหม่โดยใช้วิธีการเช่นเดิม หรือมีลักษณะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็น
ว่าการกระทาดังกล่าวยังคงวนเป็นวัฏจักรเช่นเดิมอยู่
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลูกหนี้นอกระบบเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธ รรม และถึง แม้ ลูก หนี้บ างส่ว นจะสามารถเข้ าถึง กระบวนการยุติ ธรรมได้ก็ อาจจะไม่ ได้ รับ การ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือแม้ได้รับการตอบสนองก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นการ
เฉพาะรายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างแท้จริง เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหที่
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มีองค์การนอกกฎหมายหรือผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่ ดังนั้นการปราบปรามจึงต้องมีการกาหนดเป็นวาระ
แห่งชาติเพื่อนาไปสู่การกาหนดเป็นนโยบายสาคัญมากกว่าการปราบปรามเป็นรายกรณี
4.4.2.3 ปัญหาการนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด
ตามหลักการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่รู้กฎหมาย
หรือมีนักกฎหมายให้คาแนะนา ด้วยการใช้ความเข้าใจในการดาเนินการยุติธรรมทางแพ่ง การบัง คับคดี
มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการบังคับคดีต่อลูกหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ดูรายละเอียดในบท
ที่ 3 กรณีศึกษาที่ 6 สัญญาซื้อขายทองคา หนี้ก้อนโตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ) พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็น
การนากระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นกลไกบังคับให้ลูกหนี้นอกระบบชาระหนี้ตามที่เจ้าหนี้ต้องการ เช่น
กรณีการปลอมแปลงสัญญากู้ยืมเงินอันเนื่องจากการลงนามในกระดาษหรือสัญญากู้ยืม
เงินเปล่าของลูกหนี้ ทาให้เจ้าหนี้สามารถเพิ่มเติม แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวทาให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรรมเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ยาก
กรณีเจ้าหนี้ใช้กลฉ้อฉลให้ลูกหนี้เข้าสู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล จนลูกหนี้
ยินยอมลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และสัญญายินยอมประนีประนอมยอมความนั้นถูกส่ง
ต่อไปยังผู้พิพากษาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บางกรณีศาลไม่ได้สอบถามข้อเท็จจริง
จากลูกหนี้ทาให้สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมีผลสมบูรณ์ ทั้งที่ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงมาตั้งแต่ต้น ทาให้คดีถึงที่สุดและถูกส่งไปสู่ขั้นตอนการบังคับคดีต่อไป
ขณะเดียวกัน บุคลการในกระบวนการยุติธรรมจะทราบว่าตนถูกใช้เป็นเครื่ องมือในการ
บัง คับ คดีเพื่ อ ชาระหนี้ แต่ไม่ส ามารถหลีก เลี่ยงหรือดาเนินการอย่างอื่นได้ เว้นแต่ดาเนินการไปตาม
ระเบียบที่กฎหมายกาหนดไว้ ยิ่งเป็นการทาให้การบังคับคดีเพื่อชาระหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบได้รับการ
รับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น
4.4.2.4 ปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุด
สืบเนื่องจากการนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะในขั้นตอนการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาล ทาให้ลูกหนี้ถูกบังคับคดีไปตามคาพิพากษาของศาลอย่างเต็มรูป ส่งผลให้ลูกหนี้
ที่ยินยอมลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความที่เกิน จริง จาต้องยอมรับสภาพบังคับดังกล่าวซึ่งเกิน
กว่าความสามารถในการชาระหนี้ที่ตนจะกระทาได้ เช่น
กรณีลูกหนี้ที่เป็นเจ้าพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถูกอายัดเงินเดือนเพื่อชาระหนี้
ตามคาพิพากษา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 286 จะส่งผลให้สามารถบังคับชาระหนี้
กับ เงินเดือ นของลูก หนี้ได้อ ย่างเต็ม ที่ เช่น กรณีลูก หนี้ที่ เ ป็นพนัก งานในหน่วยงานรัฐวิส าหกิ จ ได้รั บ
เงินเดือน 0 บาท เนื่องจากถูกอายัดเงินเดือนเพื่อชาระหนี้ตามคาพิพากษา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ย
ทวีสูงขึ้นจนไม่สามารถชาระได้แล้ว ยังสามารถบังคับเอากับทรัพย์สิ นอื่นๆ ของลูกหนี้จนกว่าจะครบตาม
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สัญญาที่ศาลพิพากษาถึงที่สดุ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จนลูกหนี้บางรายสิ้นเนื้อประดาตัวจน
นาไปสู่ก่ออาชญากรรมหรือหลีกหนีไปจากสังคมเนื่องจากเกรงกลัวการถูกย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4.4.2.5 ประเด็นปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน
 ในการพิสูจน์ความผิดของเจ้าหนี้ กรณีเจ้าหนี้มีการกระทาความผิดทางอาญา
ฐานความผิ ดอื่ นๆประกอบด้ว ยนั้ นเป็น เรื่ องยากที่ ลูก หนี้ จ ะสามารถฟูอ งร้ องดาเนิ นคดีด้ วยตนเอง
เนื่องจากการดาเนินคดีอาญาต้องสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้มากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้กระทาผิดได้
กระทาผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย ซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาอันไม่เป็น
ธรรมในการทาสัญญาดังกล่าวนี้ทาได้ยากมาก
 ความยากลาบากในการพิสูจน์ว่าการทานิติกรรมนั้นเป็นการทานิติกรรมอาพราง
หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง แต่ใช้การทานิติ
กรรมอาพราง ตลอดจนความยากลาบากในการพิสูจน์หักล้างพยานเอกสารสัญญาเงินกู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นจริง
 พยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นเอกสาร และอยู่กับตัวผู้กระทาความผิด จึงอาจถูก
จัดทาขึ้นใหม่โดยมิชอบ หรือถูกทาลายได้ง่าย
 การประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่แยกส่วนในการ
ดาเนินการส่งต่อคดีเป็นทอดๆ จึงทาให้เกิดความล่าช้า และส่งผลเสียต่อการค้นหาพยานหลักฐาน
4.4.2.6 ปัญหาด้านการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
 กระบวนการยุติธรรมยังขาดการจัดการอย่างเหมาะสมต่อกรณีลูกหนี้นอกระบบ
ที่ถูกฟูองคดีในชั้นศาล เมื่อ คดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กล่าวคือเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ทราบว่าลูกหนี้ที่มาขอรับการช่วยเหลือและกาลังจะถูกฟูองคดี การให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้นอกระบบ
เหล่านี้ยังคงประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของทนายความที่มาให้ความช่วยเหลือ หรือ
จ านวนทนายความที่ จั ด ให้ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของประชาชนที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พา
ทนายความขอแรง ซึ่ง ปัญหาส่วนหนึ่งมี เ หตุผ ลเนื่องมาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและ
ค่าตอบแทนที่ทนายความได้รับยังไม่เหมาะสมกับการว่าความในคดีเหล่านี้
 การให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรหรือสถาบันภาคเอกชนอื่นๆ พบว่า ยังมีปัญหา
เรื่องอานาจหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบ และงบประมาณในการดาเนินงาน องค์กรและสถาบันรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ไม่สามารถขจัดปัดเปุา แก้ไขเยียวยาปัญหาความยุติธรรมของลูกหนี้ผู้ร้องได้อย่ างเป็นที่
พอใจ ถูกต้อง เป็นธรรม ภายในระยะเวลาที่สมควร
 การดาเนินคดีอาญาโดยทั่วไปใช้เ วลาดาเนินคดียาวนาน เมื่ อเกิดความล่าช้า
อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อรูปคดีได้
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 การพิสูจน์ว่าเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ทาสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจานวนเงินที่กู้ยืมใน
สัญญาสูงกว่าจานวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือได้รับจริงนั้น ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา อัยการต้องใช้
ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด
 ปั ญ หาระยะเวลาในกระบวนการฟู อ งคดี การรวบรวมเอกสารและ
พยานหลักฐานของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องใช้ระยะเวลายาวนาน ท าให้มูลค่าหนี้และดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
ลูกหนี้นอกระบบไม่สามารถหาเงินมาสู้คดีได้ และบางรายไม่สามารถพักอาศัยหรือประกอบอาชีพที่เดิมได้
เนื่องจากถูกข่มขู่ หรือทาร้ายจากเจ้าหนี้นอกระบบผู้มี อิทธิพล และกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ส ามารถ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้นอกระบบจานวนมากที่มีอยู่ทั่วประเทศได้
 ปัญหาการขาดการประสานงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย การดาเนินคดีของ
แต่ล ะหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้อ งเป็นไปในลัก ษณะต่างคนต่างทา โดยไม่มี ก ารประสานความร่วมมื อกั นใน
ลักษณะที่เป็นคณะทางานพิเศษระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดมี ความสลับ ซั บ ซ้อน และเจ้าหนี้เ งินกู้ นอกระบบ ผู้ก ระท าความผิดมั ก มี ฐานะดี
สามารถจัดหาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทาให้การดาเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพ
4.5 ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เมื่อพิจารณาประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับหนี้นอกระบบ อาจมองได้สองด้านคือ กรณีที่ผู้กู้ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จนนาไปสู่การกู้หนี้นอกระบบ หรือในทางตรงกันข้าม มีการแข่งขันกันให้
สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ หรือเงินที่รัฐบาลให้เปล่า การให้สินเชื่อต้นทุนต่าก็อาจชักนาให้ผู้กู้เคยชินกับการมีแหล่ง
เงินกู้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อนาไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จนในที่สุดนาไปสู่การใช้จ่ายที่เกินตัวและเกินความสามารถที่จะกู้
ได้ในระบบจนต้องไปกู้เงินจากนอกระบบมาจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินกู้ในระบบที่ครบกาหนด หมุนเวียนเรื่อยไป
สาหรับปั ญหาการเข้าถึงแหล่งทุ น จากรายงานผลสารวจการเข้า ถึงบริการทางการเงินภาค
ครัวเรือน ประจาปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าสาหรับบริการด้านสินเชื่อนั้นพบครัวเรือนที่
มีการใช้บริการร้อยละ 41.53 คิดเป็นการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและต่างประเทศร้อยละ
7.63 สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ14.06 และกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 5.93 ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มี
การใช้บริการร้อยละ 58.47 นั้น ร้อยละ 54.40 เป็นครัวเรือนที่ไม่มีความต้องการ/เลือกที่จะไม่ใช้บริการ
ด้านสินเชื่อ ทาให้มีเพียงร้อยละ 4.07 ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้(แผนภาพด้ านล่าง) โดยครัวเรือนที่มี
รายได้ต่าสุดถึงปานกลาง อยู่ในเขตเมือง ในกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ มีอัตราส่วนผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสูงที่สุด ทั้งนี้ เมื่อรวม
ผู้ใช้สินเชื่อจากนอกระบบ (กลุ่มออมทรัพย์/ธนาคารชุมชน (ร้อยละ 0.58) นายทุน/บุคคลอื่นนอก
ครัวเรือน(ร้อยละ 1.47) และอื่น ๆ (ร้อยละ 2.16)) เป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยจะมี
ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้คิดเป็นร้อยละ 8.28 จากการพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ รวมทั้ง
ประสบการณ์การหารือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจสรุปสาเหตุที่ครัวเรือนที่อาศัยในเขตเมือง ในกรุงเทพและ
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ปริมณฑลมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสูงที่สุดได้ว่า เนื่องมาจากการขาดแหล่งสินเชื่ออื่น ๆ
รองรับ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ รวมถึงกลุ่มออมทรัพย์ ที่มักอยู่ในเขตนอกเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาในด้านผู้ให้บริการ (supply side)

ภาพที่ 22 ผลสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ประจาปี พ.ศ. 2553
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553
ดังนั้นในการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องแหล่งเงินทุนจึงขอพิจารณาแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆที่มีใน
ปัจ จุบัน ปัญ หาและอุ ป สรรคในการให้สินเชื่อ เพื่ อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒ นาแหล่ง เงินทุ น ที่
เหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบ
 ภาพรวมแหล่งเงินทุนในระดับฐานราก
ตารางที่ 21 ตารางแสดงภาพรวมเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินและองค์กรการเงินระดับฐานราก
ของไทย ณ กันยายน 2553
(หน่วย :ล้านบาท)
ผู้ให้บริการทางการเงินในระดับฐานราก
1. กลุ่มในระบบ :
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 ธ.ก.ส.
1.3 ธนาคารออมสิน

เงินฝาก
*
726,573
*

สินเชื่อคงค้าง
15,529
577,591
34,288

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ให้บริการทางการเงินในระดับฐานราก
1.4 ธอท.

เงินฝาก
*
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สินเชื่อคงค้าง
463

(*ไม่สามารถแยกเฉพาะเงินฝากระดับฐานรากได้)

2. กลุ่มกึ่งในระบบ :
2.1 สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เครดิตยูเนียน
2.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2.3 โรงรับจานา
3. กลุ่มพึ่งตนเอง :
3.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.2 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
รวม

70,816

68,718

10,401
-

124,729
33,816

25,248
3,800
845,838

30,000
3,800
888,934

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554
1. ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุ ง ไทยเป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี ก ารปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ในระดั บ ฐานรากแบบ
microfinance คือมีขนาดสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทตามคาจากัดความของธนาคารแห่งประเทศไทย
และเป็นสินเชื่อที่ปล่อยไปเพื่ อประกอบอาชีพ โมเดลของธนาคารกรุงไทยเน้นปล่อยให้พ่อค้า แม่ค้า ใน
ตลาดที่มีการค้าขายดีและอยู่ใกล้สาขาของธนาคารเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถเดินตรวจตลาดดู
การค้าขายและตามเก็บ เงินได้ง่าย ส าหรับ วงเงินกู้ถ้ากู้ ในวงเงินไม่เ กินหนึ่งแสนบาท ให้ผ่อนชาระทุ ก
อาทิตย์ในระยะเวลา
คิดดอกเบี้ย MRR + 8.4%
สาหรับตลาดที่เป็นพันธมิตรกับธนาคารคือเจ้าของตลาดช่วยดูแลแนะนาผู้กู้ที่มีประวัติดี คิดดอกเบี้ย MRR
+ 7.4% หรือถ้าลูกหนี้มีประวัติการชาระดีตลอด 1 ปี ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1 สินเชื่อลักษณะ
นี้ธนาคารเพิ่งเริ่มทาในปี 2555 ปัจจุบันมีสินเชื่อคงค้างประมาณ
ประมาณ
24,000 ราย
ส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้น ธนาคารกรุงไทยได้ให้การ
สนับสนุนวงเงินกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านฯ นาไป
ลงทุน หรือพัฒนาอาชีพ โดยให้กู้ยืมวงเงินกู้กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มวงเงิน
สินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บา้ นฯ ที่มีประวัติการชาระหนี้ดีอีกวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท รวมวงเงินกู้กองทุนละ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยธนาคารปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท (ธนาคารกรุงไทย, 2555)
2. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
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ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพสิน
ทวี จากัด ในปี2513 และมีการพัฒนาดาเนินธุรกิจการเงินต่อเนื่องในรูปแบบเครดิตฟองซิเอร์ และจัดตั้ง
เป็นธนาคารพาณิช ย์เ พื่ อ รายย่อ ย ในปี 2547 มี ส าขาทั้ ง หมด 18 สาขา สินเชื่อที่ ธนาคารปล่อ ย
ประกอบด้วยสินเชื่อบ้าน สินเชื่อคนค้าขาย วงเงินกู้ 200% ของราคาหลักประกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยาย
กิจการ ให้แก่เจ้าของธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา ธุรกิ จแฟ็กเตอริง ริง ซึ่งเป็นสินเชื่อหมุนเวียนช่วยเสริม
สภาพคล่อ งแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุร กิจโดยให้
เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าไม่เกิน 120 วัน อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าสินเชื่อที่ธนาคารให้ทุกประเภทต้องมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 600,000บาท หรือ ทองคาน้าหนักรวมไม่
น้อยกว่า 5 บาท ดังนั้นผู้กู้ระดับรากหญ้าที่ไม่มีสินทรัพย์ค้าประกันจะไม่สามารถกู้จากธนาคารได้
3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธนาคารเฉพาะกิจ
นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่วนงานที่ทาหน้าที่
3.1 ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินมี ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิ จ ในรูป สถาบันการเงินที่ มี
รั ฐ บาลเป็ น ประกั น ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั ง ปั จ จุ บั น มี ส าขาทั้ ง หมด
995 ข
การให้สินเชื่อของออมสินในส่วนที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพ กลุ่มเปูาหมายคือลูกค้าในเขตเมือง มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ธนาคารมีการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเพื่อให้คาปรึกษา มีหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ การจัดทาบัญชี และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อร่วมกู้และค้าประกัน
2) กลุ่มสินเชื่อองค์กรชุมชน เป็นการให้สินเชื่อในชนบทผ่านองค์กรชุมชน เช่น
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม ออมทรัพย์ และกลุ่มองค์กรชุม ชนต่างๆ ในส่วนนี้ธนาคารจะเข้าไปช่วยให้ความรู้
อบรมสร้างอาชีพ เช่น โครงการหมอหนี้ ธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อชวยเหลือ องค์กร
ภายในชุมชน มีหน้าที่ดูแลและให้คาปรึกษากับผู้ที่ติดหนี้ ให้ความรู้และดาเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม สอนการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน การคิดดอกเบี้ย และการทาสัญญาเงินกู้ เป็นต้น
ตารางที่ 22 ตารางแสดงสินเชื่อระดับฐานรากของธนาคารออมสิน ณ มีนาคม 2553
ประเภทของสินเชื่อ
สินเชื่อต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน
สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก
- สินเชื่อธนาคารประชาชน

ยอดสินเชื่อ (ล้านบาท)
6,613
20,597
3,640
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- ธุรกิจห้องแถว
- สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน
รวมสินเชื่อระดับฐานราก
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3,438
34,288

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554
3.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
อาชีพที่ เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ต่อมาได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ให้ครอบคลุม การให้สินเชื่อเพื่อ
ประกอบอาชีพอื่น ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
สหกรณ์ทุกประเภท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
เพื่อให้เกษตรกร ลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้ในระดับรากหญ้ามากที่สุด ร้อย
ละ 90 ของสินเชื่อคงเหลือทั้งหมดให้กู้แก่เกษตรกร ร้อยละ 6 ของสินเชื่อคงเหลือปล่อยให้สหกรณ์เกษตร
และนอกภาคเกษตร ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อที่ปล่อยตามโครงการนโยบายรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่า หรือชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกร ในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อเจ้าหนี้ธนาคารจะไปพบปะกับ
ลูกค้าเพื่อสร้างความคุ้นเคย ตรวจสอบข้อมูลและจัดทาแผนการขอสินเชื่อและชาระคืน โดยมากจะเป็น
การให้กู่แบบกลุ่มมีสมาชิกในกลุ่มร่วมกันค้าประกันในวงเงินประมาณ 150,000 – 300,000บาท
ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองในปัจจุบันประมาณสาม
หมื่นกว่ากองทุนมียอดสินเชื่อประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาท คิดดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 5 หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์
3.3 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2554) ให้บริการทาง
การเงินระดับฐานรากตามหลักศาสนาอิสลาม ถึงแม้จะมีวงเงินปล่อยกู้รวมไม่มากนักประมาณ
แต่ถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเข้าถึงเงินทุนในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ โดยจะเน้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และกรุงเทพฯ โดยใช้รูปแบบชุมชนร่วมกับธนาคารพัฒนาชุ มชน มีการประสานความร่วมมือกับ
บุคคลที่ได้รับความเชื่อถือในชุมชน เช่น ผู้นาทางศาสนา คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการมัสยิด ครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานของธนาคารทาหน้าที่ให้การแนะนา จัดทา
ข้อมูล รับ รองผู้ขอสินเชื่อ และรับ ผิดชอบติดตามการชาระหนี้ นอกจากนี้ธนาคารยัง มีที ม เจ้าหน้าที่
ภาคสนามซึง่ เป็นคนในชุมชน ทาหน้าที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้สินเชื่อ และรายงานผลอย่างสม่าเสมอ
โดยธนาคารมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามดังกล่าว
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4. สหกรณ์
สหกรณ์ (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2554) สามารถแบ่งออกตามกฎกระทรวงกาหนด
ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 ได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1) สหกรณ์การเกษตร 2)
สหกรณ์ป ระมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์ร้านค้า 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ 6) สหกรณ์บริการ และ 7)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มอีก 2 แบบ ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรซึ่งจัดตั้งโดยผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจานวนไม่น้อยกว่า 30 คน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 โดย
มีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังไม่อาจรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ และ 2) ชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมตัว
กันของสหกรณ์ 5 แห่ง ขึ้นไป โดยมีส ถานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เ พื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์
สหกรณ์สามารถรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจา และให้สินเชื่อกับ
สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือครอบครัว ทั้ งนี้ ดาเนินธุรกิจการ
ผลิตการค้า การบริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกได้ นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจะ
ทาหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมระหว่างสมาชิก เช่น จัดหาสินค้าเพื่อประโยชน์ใน
การเกษตร เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ หรือจัดหาตลาดเพื่อจาหน่ายผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์
การให้กู้ แบ่งเป็นการให้สมาชิกกู้ยืม 9.01 แสนล้านบาท และให้กู้ระหว่างสหกรณ์ 0.38
แสนล้านบาท ทั้ ง นี้ สหกรณ์ก ารเกษตร กลุ่ม เกษตรกรและสหกรณ์เ ครดิตยูเ นี่ยนมี ร ายละเอียดการ
ดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
4.1 สหกรณ์การเกษตร
ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์การเกษตรมีจานวน 3,457 กลุ่ม และสมาชิก 6.16 ล้านคน
โดยมี การดาเนินธุรกิ จ ที่ ส าคัญ 2 ด้าน คือ 1) การส่ง เสริม การประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การ
จาหน่ายสินค้า การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม รวม
จานวน 112,986 ล้านบาท และ 2) บริการทางการเงิน แยกเป็นการรับฝากเงิน 50,541 ล้านบาท และ
การให้สินเชื่อ 51,826 ล้านบาท ทาให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 132,437 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 128,650 ล้าน
บาท และมีกาไร 3,788 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 3.21 และ 9.56 ตามลาดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างชาระหนี้ร้อยละ
34 ของหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
4.2 กลุ่มเกษตรกร
ณ สิ้นปี 2553 กลุ่มเกษตรกรมีจานวน 5,754 กลุ่ม และสมาชิก 635,664 คน โดยมี
การดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ คือ 1) การให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆ
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ได้แก่ การจาหน่ายสินค้า การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต รวมจานวน 5,635 ล้านบาท 2) การ
ให้บริการทางการเงิน แยกเป็นการรับฝากเงิน 156 ล้านบาท และการให้สินเชื่อ 1,319 ล้านบาท ทาให้มี
รายได้ร วมทั้ ง สิ้น 6,008 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 5,928 ล้านบาท และมี ก าไร 80 ล้านบาทโดยมี อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 4.01 และ
1.15 ตามลาดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างชาระหนี้ร้อยละ 21 ของหนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
4.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีจานวน 457 กลุ่ม และสมาชิก573,208 คน
โดยมีการดาเนินธุรกิจในแหล่งชุมชนที่อาศัยในวงสัมพันธ์เดียวกันเน้นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยนาเงินของตนเองที่สะสมไว้เป็นกองทุน จัดการกองทุนของตนเอง สร้าง
ระบบการเงินของชุมชน การดาเนินงานของสหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ยน ในรอบปี 2553 มีปริมาณการรับเงิน
ฝาก 20,119 ล้านบาท ให้สินเชื่อ 15,573 ล้านบาท มีรายได้ 2,324 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,570 ล้านบาท
และมีกาไร 754 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 2.87 และ 7.05 ตามลาดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างชาระหนี้ถึงร้อยละ 27 ของ
หนี้ที่ถึงกาหนดชาระ
5. องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการผสมผสานแนวคิดของสหกรณ์การเกษตร
เครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้หลักการออมทรัพย์ป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเน้นให้
คนมีคุณธรรมคือมีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบเห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจในหมู่สมาชิก โดยสมาชิก
จะร่วมกันออมเงินเป็นจานวนเท่าๆกันทุกเดือนตามกาลังความสามารถเรียกว่าเงินสัจจะสะสม เงินสัจจะ
สะสมนี้จะได้รับคืนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผล นอกจากนี้
สมาชิกที่มีเงินเหลือและมีความประสงค์จะฝากเงินไว้กับกลุ่มสามารถฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ เงินก้อนนี้
สามารถถอนออกไปใช้เมื่อจาเป็น และกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย แหล่งรายได้อื่นๆของกลุ่ ม
ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบี้ย ค่าปรับและเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ ทั้งนี้เงินของกลุ่มจะ
นาไปใช้ในกิจกรรม 4 ด้านคือ เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การดาเนินธุรกิจแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการของสมาชิก และพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิก แนวคิด
ของกลุ่มออมทรัพย์เป็นการเน้นการพึ่งตนเอง พึ่งเงินออมของคนในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
เงินทุน ความยุ่งยากและความลาบากในการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคาร จนต้องไปกู้หนี้นอกระบบซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูง นาไปสู่วงจรแห่งความยากจน
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รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมพัฒนาชุมชน ช่วงปี
พ.ศ.2551-52 พบว่ามี 39 จังหวัดรายงานยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดลงรวม 1,313 กลุ่ม และ 34
จังหวัด รายงานยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้นรวม 1,242 กลุ่ม
สาเหตุของจานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดลงเกิดจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ขาดทักษะในการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บางส่วนขาดความชัดเจนใน
แนวคิด หลักการ แนวทางการดาเนินงาน และรู้เท่าทันสถานการณ์ของกลุ่ม ทาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตเกิดความเสียหาย ส่วนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาถึงระดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ยังไม่สามารถให้การส่งเสรืม สนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนที่หลากหลายแก่กลุ่มได้
5.2 กองทุนหมู่บ้าน
รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้ประชาชนผู้ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ มีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับสร้างอาชีพ สร้างรายได้ บรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
ความจาเป็นเร่งด่วน และลดการกู้ยืมจากนอกระบบ ข้อมูลจากเวปไซด์ของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ณ เดือนพฤษภาคม 2556 มีก องทุนทั้ งหมด 79,255 กองทุนแบ่งเป็น กองทุ น
หมู่บ้าน 74,989 กองทุน กองทุนเมือง 3528 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร 738 กองทุน มีเงินหมุน
วียนรวมทั้งหมดประมาณ 160,000 ล้านบาท ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมารัฐบาลหลายสมัยได้มีการเพิ่มทุนให้
กองทุนหมู่บ้านจากหมู่บ้านละ 1 ล้านบาทแรกในตอนเริ่มโครงการเป็นล้านบาทที่สองและสามในรัฐบาล
พรรคไทยรักไทย และเพิ่มกองทุนละ 1-3 แสนบาทในรัฐบาลประชาธิปัตย์
การประเมินผลโดยสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในช่วงปี 2547
– 2549 และโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยบริษัท เอ็กเซลเลนท์
บิสเนส เมเนจเม้นท์ จากัด ในปี 2553 พบว่ากองทุนมีหนี้ค้างชาระในอัตราส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ
4.74 ในปี 2547เป็นร้อยละ 22.70 ในปี 2553 ดังแสดงในตารางที่ 18
เงินกู้จากกองทุนให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพเป็นหลัก และมีบางส่วนได้ถูกนาไปใช้
ในการชาระหนี้นอกระบบ เงินจากกองทุนเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ มีหลักทรัพย์ค้าประกั น
เข้าถึง แหล่ง เงินทุนได้มากขึ้นโดยผู้กู้ได้รับเงินกู้ เฉลี่ยประมาณรายละ 15,600 บาท กองทุ นมี จานวน
สมาชิกทั้งหมดประมาณ 9.2 ล้านคน ถ้าแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือขนาดเล็กประกอบด้วยสมาชิก 50–150
คน ขนาดกลาง 151-350 คนและ ขนาดใหญ่มากกว่า 350 คนขึ้นไป ร้อยละ 81 ของกองทุนทั้งหมดเป็น
กองทุนขนาดเล็ก ร้อย 18.2 เป็นกองทุนขนาดกลาง และไม่ถึงร้อยละหนึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ กองทุน
ร้อยละ 68.2 มีการติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกโดยเฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้ง และพบว่าผู้กู้นาเงินไปใช้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ถึงร้อยละ 78.54 สาเหตุของหนี้เสียกว่าร้อยละ 20 เกิดจากการปล่อยเงินกู้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นการปล่อยให้พวกพ้องหรือเครือญาติกู้โดยไม่มีการติดตามที่ดี อย่างไรก็ตามในการ
บริ ห ารกองทุ น ยัง มี ปั ญ หาในเรื่ อ งการขาดแคลนเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ ง บุ ค ลากรที่ มี
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ความสามารถในการใช้เครื่องมือดังกล่าว ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนให้แก่คณะกรรมการ
โดยเฉพาะการจัดทาบัญชี และการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงิน นอกจากนี้ยังขาดการสร้างความ
เข้าใจเกี่ ยวกั บการดาเนินงานของกองทุ นฯให้ส มาชิกได้รับ รู้อย่างทั่ วถึง ส าหรับก ารปล่อยกู้มี ส มาชิก
บางส่วนเห็นว่าจ านวนเงินกู้ ที่ ได้รับไม่เ พียงพอกั บ ความจ าเป็น อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกั นในแต่ล ะ
กองทุนมีตั้งแต่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาในการชาระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 1 ปีเมื่อถึง
กาหนดและไม่สามารถหาเงินมาใช้ได้ทาให้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาจ่ายคืนเงินกู้กองทุน
ตารางที่ 23 ตารางแสดงการประเมินผลการชาระคืนเงินกู้และหนี้ค้างชาระกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ปี 2547

หน่วยงาน
1) สานักงานกองทุน
หมู่บ้านฯ (สทบ.)
2) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย
3) สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน
4) กรมการพัฒนาชุมชน
5) รศ. เรื่องวิทย์ เกษ
สุวรรณ (ม.อุบลฯ)

ปี 2548
ชาระ
ค้าง
ชาระคืน ค้างชาระ คืน
ชาระ
95.26

4.74

92.85

7.15

94.00

6.00

83.00

17.00

ปี 2549
ชาระ
ค้าง
คืน
ชาระ

ปี 2553
ชาระ
ค้าง
คืน
ชาระ

88.26

11.74

77.3

95.93

4.07

95.70

4.30

22.7

ที่มา: รายงานติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มีนาคม 2554)
5.3 กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาขุมขน
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ใน11.608 หมู่บ้าน แบ่งเป็น
ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2536 – 2540 และระยะที่ 2 ระหว่างปี2540-2544 ดาเนินการอีก 17,626 หมู่บ้าน
รวม 29,234 หมู่ บ้าน โดยรัฐบาลสนับ สนุนเงินทุ นในระดับ หมู่ บ้านส าหรับครัวเรือนเปูาหมายยืม ไป
ประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ
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และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการกองทุน
กข.คจ.ประจาหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
5.4 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
กองทุ นฟื้ น ฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้ง ขึ้นตามพรบ.กองทุ นฟื้นฟูและช่วยเหลือ
เกษตรกร พ.ศ. 2542 ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
3) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4) พั ฒ นาศั ก ยภาพในการพึ่ ง พาตนเองและเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า ง
เกษตรกร
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟู
อาชีพให้สานักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
ธ.ก.ส. ธอส. กรุงไทย และออมสิน เพื่อดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ให้ธนาคาร
เจ้าหนี้พักชาระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ยทั้ งหมดไว้ก่อน โดยเกษตรกรผ่อนชาระหนี้เงินต้นที่เหลืออีก
ครึ่งหนึ่ง และระยะเวลาตามที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 15 ปี เมื่อเกษตรกรได้ชาระหนี้คืนงวดสุดท้ายแล้ว เงิน
ต้นและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับการยกเว้นให้ทั้งหมด
ที่ผ่านมาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2549-30 เมษายน 2555 สานักงานกองทุนฟืน้ ฟูฯ
โดยสานักจัดการหนี้ของเกษตรกร สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร ด้วยการชาระหนี้
แทนเกษตรกรไปแล้ ว ทั้ ง หมด 19,399 ราย จ านวน 19,434 บั ญ ชี เป็ น จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
3,853,623,639.01 บาท และสามารถรักษาที่ดินทากินให้เกษตรกร จานวน 91,487 ไร่ 95.5 ตารางวา
(คมชัดลึก, 14 กรกฎาคม 2555)
โดยแยกเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน
1,241 ราย 1,241 บัญชี เป็นเงิน 503,874,027.54 บาท ธนาคารพาณิชย์ จานวน 2,408 ราย 2,413
บัญชี เป็นเงิน 715,950,524.75 บาท นิติบุคคล จานวน 463 ราย 463 บั ญชี เป็นเงิน 185,584,890.21
บาท สหกรณ์ จ านวน 15,098 ราย 15,115 บัญชี เป็นเงิน 2,345,013,898.34 บาท และเจ้าหนี้หรือ
บุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว้ (เอ็นพีแอล) จานวน 189 ราย 202 บัญชี เป็นเงิน 103,200,298.18 บาท

ตารางที่ 24 แบบสรุปรายงานภาวะหนีส้ ินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจาปีงบประมาณ 2555

ที่

1

2

ภาค

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

จานวน
หมู่บ้าน

3,347

12,476

จานวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย

179,955

จานวน
ครัวเรือนที่ได้
ยืมเงิน

801,515,722

จานวนเงินที่ จานวนเงินใน จานวนเงินในมือ
คงค้างอยู่ บัญชีธนาคาร
หรืออื่นๆ
(บาท)

(บาท)

25,439,237

48,952,869

1,052,312 3,174,901,237 212,301,475 273,528,388

3

เหนือ

6,595

461,420

1,728,707,713 61,236,939

4

ใต้

2,250

156,832

413,546,486

68,724,728

122,388,941 187,022,729

ที่มา: ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(บาท)
7,213,488

(บาท)

จานวนเงินที่
ได้รับคืนใน
รอบปีนี้
(บาท)

931,066,613

35,219,754

รวมเงินที่มี
ทั้งหมด

11,847,276

3,724,764,79 138,624,13
9
4

4,974,640

2,104,599,41
4
25,495,338

11,666,485

896,107,068

75,134,203
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เมื่อพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนระดับรากหญ้าที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการปล่อยสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ในระดับรากหญ้ายังมี จ านวนน้อย ธนาคารกรุงไทยมีเปูาหมายในการขยายธุรกิจไมโคร
ไฟแนนซ์มากขึ้นแต่ทาอย่างระมัดระวังเนื่องจากมีต้นทุนในปล่อยสินเชื่อและติดตามการชาระเงินค่อนข้ างสูง
และเปูาหมายสินเชื่อของธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนเงินปล่อย
สินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร สาหรับธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็น
แหล่งเงินกู้สาคัญของเกษตรกรและมีการขยายฐานการปล่อยกู้ให้แก่กองทุนหมู บ้านและกองทุนชุมชนต่างๆ
ส่วนธนาคารออมสินมีแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อในระดับไมโครไฟแนนซ์ที่ลดลงจากในอดีตเนื่องจากมีปัญหา
การติดตามการชาระหนี้ของสินเชื่อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการจ่าย
คืนเงินกู้ของผู้กู้ หรือผู้ค้าประกัน เมื่อพิ จารณาหลักเกณฑ์ของธนาคารพบว่าอย่างน้อยผู้กู้ต้องมี บุคคลที่
ธนาคารเชื่อถือได้ เช่นเป็นลูกค้าธนาคาร หรือข้าราชการที่มีรายได้ประจาเป็นผู้ค้าประกันสินเชื่อ หรือมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน ดังนั้นประชาชนผู้ต้องการใช้เงินแต่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ ไม่มีหลักประกัน ซึ่ง
นาไปสู่การไม่มีความสามารถในการชาระหนี้จะไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้
สาหรับสหกรณ์และกองทุนต่างๆในระดับชุมชนนับว่าเป็นแหล่งเงินออมและเงินกู้สาคัญในระดับ
ท้องถิน่ มีทั้งกองทุนซึ่งรัฐบาลให้เงินสนับสนุนในการจัดตั้งเช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนฟิ้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร กองทุนกข.คจ. และกลุ่มหรือนิติบุคคลที่เป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชน เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ และสหกรณ์ จะเน้นการระดมเงินฝากและปล่อยกู้ให้แก่คนในชุมชนตามระเบียบและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งกลุม่ หรือสหกรณ์น้นๆ ถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธนาคารเฉพาะกิจได้มีการขยายสินเชื่อผ่าน
กองทุนที่ได้รับการประเมินผลในระดับดีเพิ่มสูงขึ้น แต่สหกรณ์หรือกองทุนหมู่บ้านจานวนมากยังประสบ
ปัญหาในการบริหารจัดด้านการเงิน จากการประเมินผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไปข้างต้นพบว่า
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในภาพรวมยังมีหนี้ค้างชาระใน
สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 20-30 จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนายกระดับสหกรณ์ และกองทุนในระดับ
ชุมชนให้เป็นมาตราฐานและสามารถเป็นแหล่งเงินออมและเงินกู้ของชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้เมื่อพิจารณากองทุนที่รับบาลจัดตั้งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าไม่มีกองทุนใดที่ถูกจัดตั้งขึ้น
เพื่อช่วยเหลือหรือเป็นแหล่งเงินกู้ของผู้มีร ายได้น้อย เช่น มีร ายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน เมื่อ มีความ
จาเป็นฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินในการดารงชีวิต (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก)
นอกจากการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบจะเป็นสาเหตุที่ทาให้ประชาชนต้องหันไป
กู้สินเชื่อนอกระบบแล้ว การมีแหล่งสินเชื่อในระบบบางประเภทที่มากเกินไป มีการแข่งขันในการปล่อย
สินเชื่อให้กับ ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้ประจาในรูป สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อในการซื้อสินค้า
สินเชื่อบุคคล เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ชักนาให้ผู้กู้ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเกินรายได้ และอาจต้องหันไปกู้นอก
ระบบ สินเชื่อลัก ษณะดังกล่าวส่วนใหญ่จะเน้นการใช้จ่ายบริโภคเป็นหลัก และมักจะมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายร่วมกับการผ่อนซื้อสินค้าบริโภคต่างๆ มีการคิดคานวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
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หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งค่อนข้างยุ่งยากต่อการทาความเข้าใจของผู้กู้ถึงผลของค่าปรับหรือต้นทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นหลังการใช้สินเชื่อเหล่านั้น นอกจากนี้การอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างง่าย และไม่ได้มีการอธิบายเงื่อนไข
วิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าปรับต่างๆอย่างครบถ้วน ชัดเจนก่ อนการสมั ครสินเชื่อ ตารางด้านล่างแสดง
จานวนบัญชีสินเชื่อที่มีปัญหาซึ่งรวมถึงบัญชีที่มีการค้างชาระมากกว่า 9
บัญชีที่ถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมายและบัญชีที่ถูกปิดและมีการผ่อนชาระคืน

ตารางที่ 25 ตารางแสดงปัญชีหนี้ในระบบที่มกี ารรายงานต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
บัตรเครดิต
Dec. 2009
ช่วงของวงเงินคงค้าง
(บาท)

0 - ไม่ได้ใช้วงเงิน
1-100,000
100,001-200,000
200,001-300,000
300,001-400,000
400,001-500,000
500,001-600,000
600,001-700,000
700,001-800,000
800,001-900,000
900,001-1,000,000
มากกว่า 1,000,000

จานวนบัญชี
ทั้งหมด
(1)

บัญชีที่มี
ปัญหา
(2)

5,005,007
7,136,934
281,303
55,040
17,999
8,316
4,195
1,891
1,071
814
600
1,146

1,116
274,293
37,377
7,740
2,530
1,159
583
277
143
116
70
189

สินเชื่อบุคคล
Dec. 2012

จานวนบัญชี
(2)/(1)
ทั้งหมด
(1)
0%
4%
13%
14%
14%
14%
14%
15%
13%
14%
12%
16%

6,493,558
8,223,805
418,059
89,188
31,373
15,290
8,050
4,593
2,981
1,950
1,591
3,143

บัญชีที่มี
ปัญหา
(2)
1,732
333,752
98,233
22,953
8,117
3,654
1,948
1,319
851
530
345
839

Dec. 2009
(2)/(1)
0%
4%
23%
26%
26%
24%
24%
29%
29%
27%
22%
27%

จานวน
บัญชี
ทั้งหมด
(1)
1,168,717
6,941,109
499,726
191,479
106,713
87,317
208,029
64,365
31,292
26,315
29,172
67,281

บัญชีที่มี
ปัญหา
(2)
725
977,086
38,832
10,564
4,952
3,342
1,665
1,248
736
562
523
2,259

Dec. 2012
จานวนบัญชี
(2)/(1)
ทั้งหมด
(1)
0%
14%
8%
6%
5%
4%
1%
2%
2%
2%
2%
3%

1,898,147
8,420,058
782,157
291,871
159,545
143,646
187,024
78,017
74,045
59,535
80,510
425,389

บัญชีที่มี
ปัญหา
(2)
1,540
977,882
84,809
21,991
8,738
5,050
3,408
2,275
1,561
1,273
1,135
5,736

(2)/(1)
0%
12%
11%
8%
5%
4%
2%
3%
2%
2%
1%
1%
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บัตรเครดิต
Dec. 2009
ช่วงของวงเงินคงค้าง
(บาท)

จานวนบัญชี
ทั้งหมด
(1)

รวมเฉพาะบัญชีที่ใช้วงเงิน 7,509,309
รวมบัญชีทงั้ หมด
12,514,316

บัญชีที่มี
ปัญหา
(2)
324,477
325,593
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สินเชื่อบุคคล
Dec. 2012

จานวนบัญชี
(2)/(1)
ทั้งหมด
(1)
4% 8,800,023
3% 15,293,581

ที่มา: สรุปข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, 2556

Dec. 2009

Dec. 2012

จานวน
บัญชีที่มี
จานวนบัญชี บัญชีที่มี
บัญชี
(2)/(1)
ปัญหา (2)/(1)
ทั้งหมด
ปัญหา (2)/(1)
ทั้งหมด
(2)
(1)
(2)
(1)
472,541
5% 8,252,798 1,041,769 13% 10,701,797 1,113,858 10%
474,273
3% 9,421,515 1,042,494 11% 12,599,944 1,115,398
9%

บัญชีที่มี
ปัญหา
(2)
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จากตารางที่ 25 จะเห็นได้ว่า ณ เดือนธันวาคม 2555 สินเชื่อบุคคลซึ่งมีหนี้คงค้างในช่วง1มีจานวนบัญชีที่มีปัญหามากที่สุดคือ 977,882 บัญชี คิดเป็นร้อยละ12 ของบัญชีสินเชื่อที่มี
ยอดหนี้คงค้างในช่วงดังกล่าว รองลงมาคือหนี้คงค้างช่วง 100,001-200,000บาท มี บัญชีที่มี ปัญ หา
84,809 บัญชีคิดเป็นร้อยละ 11 ของบัญชีสินเชื่อที่มียอดหนี้คงค้างในช่วงดังกล่าว ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลมีการขยายตัวร้อยละ
บัญชีบัตรเครดิตมี
สัด ส่ว นบั ญ ชี ที่ มี ปัญ หาเมื่ อ เที ย บกั บ บั ญ ชี ที่ มี ก ารใช้ว งเงิน เพิ่ ม สู ง ขึ้ นจากร้อ ยละ 4 เมื่ อ สิ้น ปี 9
5 เมื่อสิ้น
ส่วนสินเชื่อบุคคลมีบัญชีที่มีปัญหาต่อบัญชีที่มีการใช้สินเชื่อลดลงจากร้อย
ละ 13 เมื่อสิ้นปี2009 เป็นร้อยละ 10 เมื่อสิ้นปี 2012 อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวยังนับว่าสูงมากและ
กระจุกตัวอยู่ในช่วงมูลหนี้คงค้างไม่เกิน 200,000 บาท อาจจะพอคาดเดาได้ว่าเป็นมูลหนี้ของกลุ่มคนที่มี
ช่วงรายได้ไม่สูงมากนัก ปัญหาการผิดนัดชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้กู้อาจจะมี ปัญหาในการหาแหล่ง
เงินกู้ในระบบเพิ่มเติม และจาเป็นต้องกู้นอกระบบเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้เงิน
ดังนั้น จึงสามารถสรุปปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดังนี้
4.5.1 การปล่อยสินเชื่ อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในระบบในระดับราก
หญ้ายังมีจานวนน้อยและไม่ตรงกับความต้องการของผู้กู้ เช่น การปล่อยสินเชื่อระดับไมโครไฟแนนซ์
สาหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผูป้ ระกอบการรายย่อย จนทาให้ผู้กู้ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอืน่ และเข้าสู่วงจรการ
กู้หนี้นอกระบบ
4.5.2 กองทุนของรัฐและแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ บางส่วน ยังขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี ทาให้เกิดภาวะหนี้เสีย
และประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากมีการปล่อยกู้ให้กับพวกพ้องของตนเอง
และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
4.5.3 การที่รัฐ ให้เงินแก่ชุมชน ชักนาให้ผู้กู้ เคยชิ นกับการมีแหล่งเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อ
นาไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จนในที่สุดนาไปสู่การใช้จ่ายที่เกินตัวและเกินความสามารถที่จะกู้ได้ในระบบ
จนต้องไปกู้เงินจากนอกระบบมาจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินกู้ในระบบที่ครบกาหนด หมุนเวียนเรื่อยไป
4.5.4 ไม่ มี แ หล่ ง เงิ นทุ นส าหรั บ กลุ่ ม คนที่ มี ความจ าเป็ นในการด าเนิ นชี วิ ต และมี
ความสามารถในการชาระคืนน้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบได้ จึงต้องไป
กู้ยืมเงินนอกระบบ
4.5.5 สถาบันการเงินในระบบมีการปล่อยสินเชื่อบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อการบริโภค
จานวนมากและง่ายเกินไป จนนาไปสู่พฤติกรรมบริโภคนิยม และเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ
4.6 ปัญหาอาชญากรรม
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ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับ อาชญาวิทยาโดยตรง เนื่องจากมี ความเกี่ ยวข้องกั บ
ปัญหาอาชญากรรม สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม และแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจาก
หนี้นอกระบบ กล่าวคือ
ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีลักษณะเป็นปัญ หาอาชญากรรม
รูปแบบหนึ่งรวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบเป็นสาเหตุที่นาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ
ปัญหาหนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก“หนี้นอกระบบ หมายถึง การให้
กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง มักจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อ
ปี ทั้งนี้เงื่อนไขในการกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ให้กู้ยืมและผู้ขอกู้ยืม ซึ่งผู้ให้
กู้ยืมไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ และ
มักจะมีวิธีการทวงหนี้ที่ใช้การข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง”
ซึ่ง จากความหมายของหนี้น อกระบบดัง กล่าวข้างต้นได้แสดงให้เ ห็ นว่า หนี้ นอกระบบเป็ น
อาชญากรรมประเภทหนึ่ง เนื่องจากอาชญากรรม คือ การกระทาที่ละเมิดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา
อันแสดงให้เห็นว่าหนี้นอกระบบเป็นการกระท าที่ ละเมิดต่อกฎหมายที่มี การคิดดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
มากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งผู้กระทาผิดจะถูกลงโทษทางอาญาตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับประเภทอาชญากรรม ดังต่อไปนี้
4.6.1 หนี้นอกระบบ จัดเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (mala prohibita)
หากพิ จ ารณาจากพฤติก รรมของหนี้นอกระบบในประเด็นของการให้กู้ยืม เงินที่มี ก ารคิด
ดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น หนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรมที่ไม่ มีความชั่วร้ายในตัวเอง
(mala prohibita) คือ อาชญากรรมที่เกิดจากการละเมิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกาหนดให้พฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นอาชญากรรมเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง เนื่องจากผู้ให้กู้และผู้กู้มีความพึง
พอใจในการกู้เงินซึ่งกันและกัน แม้ลูกหนี้จะทราบว่าเจ้าหนี้มีการคิดดอกเบี้ยที่สูงหากแต่ลูกหนี้มีความพึง
พอใจและมีความเต็มใจในการกู้ยืมเงินดังกล่าว หนี้นอกระบบจึงจัดเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายใน
ตัวเอง (mala prohibita) หากแต่เป็นอาชญากรรมเพราะกฎหมายกาหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ
กระทาผิด
4.6.2 ผู้ กระทาผิ ดซึ่ งเป็ นเจ้ า หนี้ ส่ว นหนึ่ง ได้มีก ารกระทาผิ ด ในลัก ษณะขององค์ก ร
อาชญากรรม
หนี้นอกระบบมีการดาเนินงานในลักษณะของอาชญากรรมองค์กร เนื่องจากผู้กระทาผิดซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ได้มีการกระทาผิด คือ การปล่อยกู้ในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัว
เข้าด้วยกันตามสายการบัง คับบัญชาในรูปองค์ก าร โดยวางแผนและดาเนินงานเพื่อประกอบธุรกิ จผิด
กฎหมายอย่างเป็นระบบ คือ การปล่อยกู้ที่มีการคิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด กล่าวคือ จากผล
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การศึกษาผู้ให้กู้หนี้นอกระบบจะมีลักษณะการดาเนินการในรูปแบบขององค์กร มีการแบ่งแยกงานในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบอย่างชัดเจนภายในองค์กร อาทิ หัวหน้าสูงสุดที่มีเงินและอานาจทา
หน้าที่ในการให้เงินในการกูย้ ืมและอยู่เบือ้ งหลังการกระทาผิด ซึ่งบางครั้งกฎหมายอาจเข้าไปดาเนินการไม่
ถึง ผู้ท าหน้าที่ ให้กู้ ท าสัญ ญา หรือ ทวงหนี้ โดยมี ร ายได้ห ลัก ที่ ได้จ ากการการปล่อยกู้ ม าใช้ในการ
ดาเนินการภายในองค์กร โดยมีการจ้างงาน มีค่าตอบแทนที่เป็นการจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ
ทาให้การปล่อยกู้หนี้นอกระบบสามารถขยายกิจการที่ครอบคลุมไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมาก ตัวอย่าง
การดาเนินการหนี้นอกระบบในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม ได้แก่ การมีนักการเงินการธนาคาร ผู้ทา
หน้าที่ในการเขียนสัญญากู้ ทาหน้าที่ในการปล่อยเงินกู้ นักกฎหมายที่ทาหน้าที่ในการฟูองร้อง และผู้ที่
ทาหน้าที่ในการทวงเงินกู้ เป็นต้น โดยอาจมีการรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลทั้งที่เป็นข้าราชการ นักการเมือง
เป็นต้น
4.6.3 การปล่อยกู้หนี้นอกระบบมีลักษณะเป็นอาชญากรรมอาชีพ (Professional Crime)
จากผลการศึ ก ษา ปรากฏว่ า การปล่ อ ยกู้ ห นี้ น อกระบบเป็ น อาชญากรรมอาชี พ คื อ
อาชญากรรมที่ ผู้ที่ดารงชีพอยู่ได้ด้วยการประกอบอาชญากรรมโดยไม่มีก ารประกอบอาชีพอื่นที่ สุจริต
หรือบางครั้งอาจมีการประกอบอาชีพอื่นที่สุจริต แต่เป็นการบังหน้าเท่านั้น รวมทั้งอาจใช้อาชีพสุจริตที่บัง
หน้า เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม หากแต่มีรายได้หลักจากการปล่อยกู้เป็นสาคัญ ดังจะ
เห็นได้จากผู้ที่ให้กู้นอกระบบมักเป็นผู้ที่มีรายได้หลักจากการให้กู้ โดยมีรายได้หลักที่ สามารถนามาเลี้ยง
ตนเอง ครอบครัว ลูกน้อง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งจากผลการศึกษาผู้ให้กู้มัก
ดาเนินการในลักษณะที่มีความเป็นอาชีพ มีทักษะความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการเงินและด้านกฎหมายทีเ่ ป็น
การเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ โดยมั ก ใช้ช่อ งว่างของกฎหมาย หรือ ความไม่รู้ของผู้กู้เ ป็นเครื่องมื อในการ
หลอกลวงให้เข้าสู่วงจรของการกู้นอกระบบ
4.6.4 หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาว (White-Colar Crime)
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาว
กล่าวคือ การดาเนินการเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ผู้ให้กมู้ ักมีความเกี่ยวข้องกับผู้มอี ิทธิพลทั้งทีเ่ ป็นข้าราชการ
หรือ นักการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
สามารถกระทาได้โดยไม่ถูกดาเนินการทางกฎหมาย โดยการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ตาแหน่ งหน้าที่ของตนใน
การกระทาผิด อาจมีการดาเนินการในรูปแบบของการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายเพื่อไม่ให้
ดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้กู้ ตลอดจนผู้ที่มีอานาจหน้าที่รักษากฎหมายหรือความสงบของบ้านเมือง
เป็นผู้ที่กระทาผิดเสียเอง กล่าวคือ เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ในการปล่อยกู้ โดยให้ลูกน้องของตนเองเป็นผู้ปล่อยกู้
และดาเนินการธุรกิจหนี้นอกระบบแทนตนเอง หากแต่ตนเองเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการปล่อยกู้หนี้นอก
ระบบที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ซึ่งการที่หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับ
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อาชญากรรมคอปกขาว จึงทาให้หนี้นอกระบบสามารถดาเนินการอยู่ในสังคมได้โดยไม่สามารถนาตัวผู้ทอี่ ยู่
เบื้องหลังหรือผู้ที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาวมาดาเนินการได้อย่างแท้จริง
4.6.5 ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ
ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเกี่ ยวข้องกับอาชญากรรมเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยมิได้
จากัดเฉพาะความผิดตามกฎหมายอาญาเท่านั้น ซึ่งผู้กระทาความผิดดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพ
ในทางสังคม มีตาแหน่งหน้าที่การงานและความรู้ โดยก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของปัจเจกชน
และประเทศชาติสัง คมส่วนรวม ซึ่ง ปัญ หาหนี้นอกระบบมั ก ก่ อให้เ กิ ดผลกระทบเป็นจ านวนมากต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีปริมาณเงินจานวนมากที่ดาเนินการในรูปแบบนอกระบบที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระบบทาให้ระบบการเงินที่เกิดขึ้นไม่เป็นไป
ตามกลไลที่รัฐบาลสามารถดูแลหรือตรวจสอบได้ ทาให้เศรษฐกิจของประเทศขาดเสถียรภาพ รวมทั้งอาจ
ทาให้ร ะบบเศรษฐกิจ มีก ารกระจายที่ไม่เ ท่าเทียมกันมากขึ้น ท าให้เกิ ดปัญหาเศรษฐกิจ โดยอาจส่งผล
สมาชิกในสังคมประสบกับความยากจนมากยิ่งขึ้น โดยความร่ารวยอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มนายทุกผู้ให้กู้ อัน
นาสู่ความไม่เท่าเทียมกันสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ที่ตามมา
จากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
4.6.6 ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)
ปัญ หาหนี้นอกระบบมี ความเกี่ยวข้องกั บ อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ทั้ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ กล่าวคือ
 อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้
อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) มีความเกี่ยวข้องกั บเจ้าหนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วน
หนึ่ง เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชาระเงินได้ตามกาหนด หรือ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เจ้าหนี้ส่วนหนึ่งได้หัน
ไปประกอบอาชญากรรมด้วยการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการข่มขู่ลูกหนี้ให้ชาระเงินให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการทาร้ายร่างกาย หรือ อาจมีความรุนแรงจนกระทั่งถึงเสียชีวิต โดยเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งได้มีกลุ่มลูกน้อง
ที่ว่าจ้างสาหรับการรับจ้างทวงหนีเ้ ป็นการเฉพาะ โดยจะมีการทาร้ายร่างกายลูกหนี้ เพื่อบีบบังคับให้ลกู หนี้
เกิดความเกรงกลัวและหาเงินมาคืนเจ้าหนี้
 อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกหนี้
แม้ปัญหาอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) จะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหนี้นอกระบบทีเ่ จ้าหนี้เป็นผูก้ ่ออาชญากรรมดังจะเห็นได้จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และข้อมูลจากผล
การศึก ษาดัง กล่า วข้างต้น แสดงให้เ ห็นได้เ ป็นอย่า งดีว่าอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เป็ น
อาชญากรรมที่เกิดจากจากหนี้ใช้ในการทวงหนี้ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)
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เป็นอาชญากรรมที่ อาจเกิดจากตัวลูกหนี้เ ป็นผู้ป ระกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้นอกระบบ
เนื่องจากต้องถูกบับคั้นจากการเป็นหนี้ทมี่ ีอัตราดอกเบีย้ สูงทาให้ไม่สามารถหาเงินมาใช้ได้ เพื่อเป็นการหนี
ปัญหาที่เกิดจากการถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีการที่โหดร้าย จึงทาให้ลูกหนี้ส่วนหนึ่งอาจหันไปประกอบ
อาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ที่เกี่ยวข้องกับการลักวิ่ง ชิง ปล้น เพื่อให้
ได้เงินมาใช้หนี้ หรือ การเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาใช้ในการชาระหนี้
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งในสังคมที่กาลัง
ทวีความรุนแรง รวมทั้งเป็นสาเหตุที่นาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ในสังคม โดยเจ้าหนี้มีความเกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (mala prohibita) อาชญากรรมองค์กร อาชญากรรมอาชีพ
อาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรมเศรษฐกิจ และอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) โดยพฤติกรรม
ที่สาคัญของเจ้าหนี้ คือ การปล่อยเงินกู้ทมี่ ีดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกาหนดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการ
ประกอบอาชญากรรม รวมทั้งมีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการทาให้
เห็นว่าเจ้าหนี้ให้กู้ ยืม เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ง พฤติก รรมของอาชญากรรมดัง กล่าวเริ่ม ต้นด้วย
พฤติกรรมของอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (mala prohibita) เนื่องจากเป็นความเต็มใจของ
ลูกหนี้ในการกู้ยืมโดยเจ้าหนี้ไม่ได้บงั คับขู่เข็ญให้มีการกู้ยืมเงินตั้งแต่ต้น แต่หากเมื่อลูกหนี้มีการนาเงินไปใช้
แล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ได้จะมีการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมที่มีความชั่วร้ายในตัวเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการข่มขู่ให้ลูกหนี้เกิดความเกรงกลัวและหา
เงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน คือ การข่มขู่ ทาร้ายร่างกายลูกหนี้ให้
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้นอกระบบไม่ได้เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากเจ้าหนี้เพียงฝุายเดียว
หากแต่อาจนาไปสู่การประกอบอาชญากรรมของฝุายลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ หากลูกหนี้ซึ่งถูกเอารัด
เอาเปรียบจากเจ้าหนี้ไม่สามารถหาเงินมาชาระให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามกาหนด หรือ ตามจานวนที่ระบุไว้ใน
สัญญา และได้รับความกดดันจากเจ้าหนี้ด้วยการข่มขู่หรือการทาร้ายร่างกาย ในที่สุดลูกหนี้อาจจะหาทาง
ออกเพื่อให้ได้เงินมาคืนเจ้าหนี้ด้วยการประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมพื้นฐาน อาทิ การ
ลักวิ่ง ชิง ปล้น ทรัพย์ หรือ การค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรมของปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อไม่สามารถหาทางออกในการหาเงินมา
ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ ในที่สุดก็หันมาเป็นอาชญากรเสียเองเพื่อให้ได้เงินมาชาระเจ้าหนี้นอกระบบ
นอกจากนี้ ประเด็นที่จะต้องตระหนัก คือ ปัญหาหนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรมที่มีตัวเลขมืด
(dark figure) เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก เนื่องจากเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยในการกู้ยืมเงินเจ้าหนี้มักไม่ได้มีการบีบบังคับ แต่ใช้ความสมัครใจของลูกหนี้เป็น
สาคัญ ทาให้ปัญหาหนี้นอกระบบอาจกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมที่มีตัวเลขมื ดเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก
ซึ่งหากเจ้าหนี้ไม่ได้ใช้กาลังในการบังคับขู่เข็ญให้ลูกหนี้มีการชาระหนี้ อาชญากรรมประเภทนี้จะไม่ได้รับ
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การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือ ไม่ได้มีการบันทึกเป็นสถิติของทางราชการที่ถูกต้องหรือใกล้เคียง
กับความเป็นจริง เพราะลูกหนี้หรือ ผู้เ สียหาย ยินดีที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หากแต่เมื่อลูกหนี้ไม่
สามารถชาระหนี้ได้ มีการบังคับขู่เข็ญทาร้ายร่างกายจากเจ้าหนี้จึง จะมีการแจ้งความ จึงจะมีสถิติของ
ปัญหาอาชญากรรมประเภทนี้ปรากฎชัดแก่ทางราชการ อย่างไรก็ตาม แม้บางครั้งเจ้าหนี้จะมีการบังคับขู่
เข็ญทาร้ายร่างกายเพื่อเป็นการทวงหนี้ แต่ลูกหนี้ส่วนหนึ่งอาจไม่เข้าแจ้งความกับตารวจ เพราะเกรงกลัว
ว่าเจ้าหนี้จะมีการท าร้ายครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น อันส่งผลให้ปัญ หาหนี้นอกระบบเป็น
อาชญากรรมที่เกิดตัวเลขมืด หรือ เป็นภูเขาน้าแข็งที่จมอยู่ใต้น้า จนทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึง
ปัญหาที่แท้จริง และนาไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่
ปัญหาหนี้นอกระบบในด้านอาชญาวิทยาจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมที่สาคัญใน
สังคมที่ กาลัง ทวีความรุนแรงมากขึ้น หากปัญหานี้ไม่ สามารถแก้ไขให้ ห มดสิ้น หรือ บรรเทาลงได้ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งที่เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากฝุาย
เจ้าหนี้ และในขณะเดียวกันก็อาจเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากลูกหนี้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ปัญหาหนี้นอกระบบ อันนาไปสู่ปัญหาสังคมที่ประชาชนโดยทั่วไปในสังคมต้องได้รับผลกระทบของการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางอ้อมของปัญหาหนี้นอกระบบ อาทิ การต้องสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การได้รับ
บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จากการลัก วิ่ง ชิง ปล้นทรัพย์ ของผู้ที่ ตกเป็นหนี้นอกระบบ รวมทั้ ง อาจเป็น
หนทางทาให้ยาเสพติดในสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะลูกหนี้ที่ต้องหันไปค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงิน
มาชาระหนี้ อันสะท้อนให้เห็นถึงเหยื่ออาชญากรรมทางอ้อมในสังคมไทยทีจ่ ะมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตาม
ปัญหาหนี้นอกระบบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

5. ผลกระทบของปัญหาหนี้นอกระบบ
สาหรับผลกระทบของปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งจัดเป็นปัญหาอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ได้แก่
5.1 ผลกระทบต่อลูกหนี้
ผลกระทบที่สาคัญประการหนึ่งของลูกหนี้ที่กู้ยืมหนี้นอกระบบ คือ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของปัญหาหนี้นอกระบบ แม้จะเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดจากเต็มใจในการกู้ยืมเงิน แต่เหยื่ออาชญากรรมที่
เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะถูกเจ้าหนี้หลอกลวงให้ต้องทาสัญญาการกู้หนี้นอกระบบที่สูงเกินความเป็นจริง
รวมทั้งการกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกาหนด ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมดังกล่าวต้องหาเงินมาใช้เจ้าหนี้
โดยไม่ เป็นธรรม ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นโดยตรงต่อตัวลูกหนี้ คือ ผลกระทบด้านจิตใจ คือ การประสบกั บ
ความเครียดที่ต้องหาเงินมาส่งเจ้าหนี้ โดยลูกหนี้บางรายอาจหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ อาจนาไปสู่การฆ่า
ตัวตาย เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวของลูกหนี้
ตลอดจนการที่ลูกหนี้ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาชาระเจ้าหนี้ อาจส่งผลต่อการพัฒนาตนของลูกหนี้ เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ อาทิ เป็นปัจจัยด้านการผลิตที่สาคัญของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้
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ปัญหาความกดดันของการเป็นลูกหนี้นอกระบบอาจทาให้ลูกหนี้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมของหนี้นอกระบบ
ต้องกลายมาเป็นอาชญากรในการประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้เจ้าหนี้ หรือ เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคม ดังนั้น ปัญหาหนี้นอกระบบจึงจัดเป็นปั ญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้
โดยตรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และปัญหาความเครียดที่เกิดจากการถู กเอารัดเอา
เปรียบ อันนาไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาทิ การฆ่าตัวตาย การประกอบอาชญากรรม อันแสดงให้เห็น
ว่าปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของลูกหนี้ ซึ่งหากมีลูกหนี้จานวนมากที่ต้องตก
เป็นหนี้นอกระบบจะส่งผลต่อการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยต้องขาด
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศและสังคมไทยเป็นสาคัญ
5.2 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ผลกระทบที่สาคัญประการหนึ่งของปัญหาหนี้นอกระบบ คือ หนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรม
เศรษฐกิ จ ประเภทหนึ่งที่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ ของปัจเจกชนและสั งคมส่วนรวม กล่าวคือ ปัญหา
เศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งจานวนเงินกู้ที่สูงเกินความเป็นจริงที่ลูกหนี้ได้กู้ยืม ทาให้ลูกหนี้ต้องแบกภาระในการ
หาเงินเพื่อชดใช้หนี้นอกระบบ โดยลูกหนี้อาจไม่ได้มีเงินเก็บ หรือ เงินที่สามารถนาไปใช้ในการลงทุนสาหรับ
การสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ หนี้นอกระบบก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ระดับสังคม เนื่องจากหากมีผู้ตกเป็นหนี้นอกระบบจานวนมาก อาจทาให้สมาชิกของสังคมไม่อาจมีเงินที่ใช้ใน
การลงทุ น การสร้างรายได้ หรือ การนาเงินมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อท าให้ระบบเศรษฐกิ จของ
ประเทศให้มีการพัฒนาได้ รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบอาจส่งผลทาให้ระบบเศรษฐกิจในระบบของประเทศไม่
สามารถดาเนินไปตามระบบกลไกที่ถูกต้องเหมาะสมได้ เพราะระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจตกอยู่ในมือ
ของเจ้าหนี้ที่ มีอิ ทธิพลต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องตกเป็นหนี้ และทาให้ระบบเศรษฐกิจในระบบอาจไม่
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถูกแทรกแซงด้วยเงินนอกระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้
5.3 ผลกระทบต่อสังคม
ปัญหาหนี้นอกระบบอาจส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทางสังคม กล่าวคือ หากสมาชิกของสังคมเป็น
หนี้นอกระบบมาก ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจตามมาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดจากตัวเจ้าหนี้ โดยเฉพาะการทาร้ายร่างกายลูกหนี้เพื่อเป็นการบังคับขู่เข็ญให้ลูกหนี้มี
การชาระหนี้ ในที่สุดลูกหนี้ไม่สามารถทนแรงบีบบังคับดังกล่าวได้ อาจหันไปสู่การประกอบอาชญากรรม
อาทิ การกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือ การค้ายาเสพติด เพื่อให้ได้เงินมาชาระหนี้ ทาให้สังคมอาจเต็มไป
ด้วยปัญหาอาชญากรรม ขาดความสงบสุข ในที่สุดสมาชิกในสัง คมที่ไม่ได้เ ป็นเหยื่อของปัญหาหนี้นอก
ระบบโดยตรง อาจต้องตกเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบทางอ้อม ที่สมาชิกในสังคมต้องเผชิญกับการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม การเผชิญกับภัยแห่งความหวาดกลัว จนกระทั่งทาให้สังคมขาดความสงบสุข

บทที่ 6
ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
จากปัญหาที่ เกิดจากหนี้น อกระบบที่กล่าวมาข้างต้น สามารถให้ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยแบ่งเป็น
1. ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจาแนกตามปัญหาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน
กระบวนทั ศน์ของสัง คมต่อ หนี้นอกระบบ 2) ปัญ หาด้านธรรมชาติของหนี้นอกระบบ 3) ปัญ หาด้าน
นโยบายของรัฐและองค์การ 4) ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5) ปัญหาด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และ 6) ปัญหาอาชญากรรม ทาให้ได้ข้อเสนอทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้ง 6 ด้าน
2. ข้อเสนอยุทศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาระยะเร่งด่วน ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว และยุทธศาสตร์ในการป้องกันปัญหา
3. แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
1.1 ข้อเสนอด้านกระบวนทัศน์ของสังคมต่อหนี้นอกระบบ
เนื่องจากการทาสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่
ส่วนเกี่ยวข้อง มีทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ผู้อื่นไม่มีสิทธิเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหามีดังนี้
ระยะสั้น
เร่งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ทไี่ ม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนทัศน์ของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนจัดการ แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
ระยะยาว

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

231

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมให้ตระหนักว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของสังคม อัน
นาไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
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1.2 ข้อเสนอด้านธรรมชาติของหนี้นอกระบบ
ในการกล่าวถึงธรรมชาติของหนี้นอกระบบสามารถจาแนกเป็น 3 ด้าน คือ ธรรมชาติของลูกหนี้
ธรรมชาติของเจ้าหนี้ และลัก ษณะของหนี้นอกระบบ ซึ่ง แนวทางในการแก้ ไขปัญ หาที่ เกิ ดจากปัญ หา
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 ลูกหนี้
ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เสียเปรียบในการกู้ยืมเงินในระบบ ทั้งในด้านความรู้ ฐานะทางสังคม
และการเข้าถึงแหล่งทุน ดังนั้นจึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้
ระยะสั้น
1. เร่งรณรงค์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและสิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบ
ธรรมของลูกหนี้ เงื่อ นไขและหน้าที่ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ และให้ทราบถึ งช่องทางในการ
ชาระหนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนก่อนตัดสินใจก่อหนี้สินใดใด
2. ส่งเสริมความรับผิดชอบของลูกหนี้ต่อสัญญาและการชดใช้หนี้สินของตนต่อเจ้าหนี้ โดย
สร้างความเข้าใจให้เกิ ดขึ้นว่าการช่วยเหลือใดใดที่เ กิดขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า หรือช่วยให้เกิดการชดใช้คืนหนี้สินที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเท่านั้น ขณะที่ลูกหนี้ยัง
ต้องมีพันธะในการชดใช้หนี้สินส่วนของตนคืนแก่เจ้าหนี้อย่างไม่สามารถดาเนินการให้เป็นอย่างอื่นได้
ระยะยาว
1. รั ฐ ควรส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ จั ด บริก ารที่ ร วดเร็ ว
หลากหลาย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการดู แลลูก หนี้ ที่ มี ส ถานภาพเป็ น ลูก หนี้ นอกระบบที่ เ ข้า ไม่ ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
2. รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิต่างๆ
เข้ามารวมตัวเพื่อดาเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว
3. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์ดารงธรรม สานักงาน
ยุติรรมธรรมจังหวัด ดาเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร
4. กระทรวงยุติธรรม ควรสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อช่วยให้การคุ้มครอง
สิทธิของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน
กรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน
5. ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อกาหนดให้ลูกหนี้ นอกระบบเป็นผู้เสียหายในการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อที่จะให้ลูกหนี้ดาเนินการตามคดีได้ด้วยตนเอง
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6. รัฐควรกาหนดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป

1.2.2 เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะทางสังคม มีอิทธิพลในสังคม และบางส่วนมีจุดประสงค์ในการ
ต้องการเอาเปรียบหรือมีเจตนาฉกฉวยประโยชน์หรือคดโกงฉ้อฉลจากความไม่รู้ของลูกหนี้ จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้
ระยะสั้น
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ระยะยาว
1. รัฐควรมีมาตรการจูงใจในการให้บุคคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ประสงค์จะให้กู้ยืมเงิน
มาลงทะเบียน เพื่อจาแนกเจ้าหนี้ที่ดีออกจากเจ้าหนี้ไม่ดี ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายที่กาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบเหล่านี้ เนื่องจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดังกล่าว
ทาให้ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวยโอกาสในการเอารัดเอาเปรียบและตักตวง
ผลประโยชน์จากประชาชนที่ถูกครอบงาด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน
3. ใช้ม าตรการในการลงโทษที่ หลากหลายต่อเจ้าหนี้นอกระบบ เช่น มาตรการทางภาษี
มาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการในการกากับการฟอกเงิน อย่างบูรณาการ
4. เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นจากการ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
1.2.3 ลักษณะของหนี้นอกระบบ
ลัก ษณะของหนี้นอกระบบโดยทั่ วไปคือมี ก ารเรียกอัตราดอกเบี้ยสูง กว่าอัตราที่ กฎหมาย
กาหนด และมีขั้นตอนการกู้ยืมที่ไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน รวมถึงเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มกี ารทวงหนี้ทใี่ ช้วิธีการ
รุนแรง จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้
ระยะสั้น
1. ให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจถึงปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อไม่ให้
กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้
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2. ก าหนดเรื่ อ งหนี้น อกระบบให้ เ ป็ นวาระแห่ง ชาติ โดยมี ม าตรการ เช่น การเปิ ดให้
ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ
ระยะยาว
1. แก้ไขอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
2. เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระทาความผิดที่เกิดขึ้นจากการ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ

1.3 ข้อเสนอด้านนโยบายของรัฐและด้านองค์การ
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นด้านนโยบายของรัฐและด้านองค์การมีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
จาแนกเป็นข้อเสนอของแต่ละปัญหา ดังนี้
1.3.1 นโยบายของรัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไ ขปัญหาหนี้ นอก
ระบบโดยตรง ที่ชัดเจนและเป็นระบบ
ระยะสั้น
1. รัฐบาลควรกาหนดนโยบายเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐต้อง
เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ชัดเจน ครอบคลุม ต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืนมากที่สุด
2. รัฐบาลควรกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ มีการแจกแจงรายละเอียดแก่หน่วยงานที่
นานโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน และมีการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานฯ อย่างต่อเนื่อง
3. รัฐบาลควรกาหนดนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนที่มีฐานะยากจน
และมีความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินเพื่อดารงชีวิต
4. กระทรวงยุติธรรม ควรกาหนดนโยบายสนับสนุนให้ลูกหนี้ผู้ด้อยโอกาสและถูกละเมิ ด
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว เป็นธรรม มี ประสิท ธิภาพและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้
5. ควรมีการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น
ระยะยาว
1. รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดย
เป็นองค์การที่มีการให้อานาจตามกฎหมาย ที่สามารถทาหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งระบบ
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2. ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับด้านอื่นๆ ดังนั้นรัฐควรมีนโยบายด้านการ
พัฒนาคุณภาพคน ทางด้านการศึกษา และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อไม่ให้ก้าวเข้าไปสู่
วงจรการเป็นหนี้นอกระบบ
1.3.2 หน่วยงานที่นานโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ สามารถดาเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ดังนี้
ระยะสั้น
1. การปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดลูกหนี้เป็นตัวตั้งแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
2. รัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ระยะยาว
1. รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ ควรเน้นให้ ชุมชน ประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมหน่วยงาน
1.3.3 นโยบายที่เน้นกระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไป สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ดังนี้
ระยะสั้น
1. รัฐบาลควรทบทวนนโยบาย ประเมิ นผลดีผลเสียของนโยบายกระตุ้นการบริโ ภคของ
ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมในอนาคต
2. กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ มีวินัยทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่มีคุ ณภาพ
และมีความสามารถเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสม
ระยะยาว
ศูนย์หรือหน่วยงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครบวงจรที่จัดตั้งขึ้นควรมีการศึกษาพัฒนา
แนวทางทาหน้าที่ในการศึกษาพัฒ นาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาหนี้สิน และปัญหา
ความยากจน ความเลื่อมล้า และการเข้าถึงความยุติธรรม
1.4 ข้อเสนอด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สาหรับแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สามารถจาแนกได้ตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1.4.1 ข้อเสนอด้านกฎหมาย
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1.4.1.1 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและ
สิทธิของตน สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้
ระยะสั้น
ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทาสัญญากู้ยืมเงิน
1.4.1.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ไม่เหมาะสม
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้
ดังนี้
ระยะยาว
1. แก้ไข พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กาหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนี้ไม่สามารถฟ้องเองได้
เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)
1.2 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้
1.3 ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจาคุกและปรับแก่เจ้าหนี้ และกาหนดพฤติการณ์
ที่เป็นเหตุฉกรรจ์สาหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมี
การใช้ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้
1.4 มีการกาหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงมา
ใช้ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้
1.5 เพิ่มอานาจให้อัยการสามารถยื่นคาร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่
ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่จาเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้ เช่น การเพิ่มโทษเจ้าหนี้
ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่กาหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน 5 ปี
4. กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ควรกาหนดให้
มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เ กิดความเกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากกระทา
ความผิด
1.4.1.3 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคา
พิพากษา สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้
ระยะสั้น
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ทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
1.4.2 ข้อเสนอด้านกระบวนการยุติธรรม
1.4.2.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ข าดประสิทธิภาพตามหลักนิติ
ธรรม สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้
ระยะสั้น
1. เร่งรัดการปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติต่อปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อ งกับ
“หนี้น อกระบบ” ของพนั ก งานสอบสวน และระบบการดาเนินกระบวนการยุติธ รรมต้น ทางให้ มี
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม
2. พัฒ นาหน่วยงานร่วมขึ้น แก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ระยะยาว
1. ผลักดันให้ตารวจในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อประชาชน
ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติในระยะยาวควรมี
การคานึงถึงการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และ
ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
2. การปรับอานาจหน้าที่ของตารวจให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น การตระหนักของ
ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จะมีมากขึ้น
3. ปรับโครงสร้างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบสานักงานตารวจแห่งชาติให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนแทนการรับผิดชอบต่อนักการเมือง
4. เสนอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้ก ฎหมายเพื่อ
คุ้ม ครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ ป ระชาชนส่วนใหญ่ของสัง คม แทนการยอมตกเป็ น
เครื่องมือของคนกลุ่มน้อยที่ฉกฉวยประโยชน์หากินบนความขาดแคลนและการเข้าไม่ถึง แหล่งทุนที่ถูก
กฎหมายของลูกหนี้นอกระบบบางกลุ่ม
1.4.2.2 ปัญหาลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น “ลูกหนี้นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม เนื่องจากทางานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกัน จึงมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
ระยะสั้น
1. รัฐควรกาหนดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป
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2. จัดให้มี คณะกรรมการ ในแนวทางเดียวกับ คาสั่ง ศูนย์อานวยการต่อสู้เ พื่อเอาชนะ
ความยากจนแห่งชาติที่ 12/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ระยะยาว
1. รัฐควรส่ง เสริม สนับ สนุนให้ก รมคุ้ม ครองสิท ธิและเสรีภาพ จัดบริก ารที่ร วดเร็ว
หลากหลาย และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ในการดูแลลูก หนี้ ที่ มี ส ถานภาพเป็ น ลูก หนี้น อกระบบที่ เ ข้ าไม่ ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
2. รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิ
ต่างๆ เข้ามารวมตัวเพื่อดาเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และควรสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว
3. รัฐควรส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ห น่วยงานในส่ วนภูมิ ภาค เช่น ศูนย์ดารงธรรม
สานักงานยุติธรรมธรรมจังหวัด ดาเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร
4. กระทรวงยุติธรรม ควรสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุม ชนให้เ ข้ม แข็ง เพื่อช่วยให้ก าร
คุ้มครองสิทธิของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชนกรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน
5. ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ควรมี น โยบายเร่ง รั ด การป้ อ งกั นและปราบปราม
อาชญากรรมที่เ กิดจากผู้มีอิ ทธิพ ล รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบเหล่านี้ เนื่องจากการเพิกเฉยของการ
ปราบปรามดังกล่าวทาให้ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวยโอกาสในการเอารัด
เอาเปรียบและตักตวงผลประโยชน์จากประชาชนที่ถูกครอบงาด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน
6. ควรดาเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่ม อัตราโทษของการให้กู้ยืมเงินนอก
ระบบ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ

1.4.2.3 ปัญหาการนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ดังนี้
ระยะสั้น
1. ใช้เวทีของคณะกรรมการพัฒนานโยบายการบริ หารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อบูรณา
การความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการนากระบวนการยุติธรรมมาใช้
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ในทางที่ผิด ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบที่อาจเป็นกลไกสนับสนุนการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิด
หรือให้ข้อมูลแก่ผู้มีอานาจใช้ดุลยพินิจตัดสินคดี ทราบถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิ ดความไม่เป็นธรรมขึ้นใน
กระบวนการยุติธรรม
2. นามาตรการอื่นๆ มาตอบโต้กลับแก่เจ้าหนี้นอกระบบ เช่น การนามาตรการทางภาษี
มาบัง คับ ต่อ เจ้าหนี้ที่ ป ล่อ ยเงินกู้ หรือ การนามาตรการทางกฎหมายฟอกเงินมาบัง คับ แก่ เ จ้าหนี้ที่ มี
พฤติก รรมเป็นสมาชิก คณะบุคคลที่ปกปิดวิธีการดาเนินการเพื่อการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมาย อั้ง ยี่
กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน อีกทั้งควรมีการกาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็น
ความผิดมูลฐานด้วย หรือการนามาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่ปลอมแปลงสัญญากู้ยืม
เงินหรือเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3. เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องรูปแบบกลโกงต่างๆ ที่เจ้าหนี้ใช้เป็น
เครื่องมือในการหลอกลวงเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
ระยะยาว
1. ควรสร้างกลไกยุติความเสียหายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในขั้นตอนต่างๆ กรณี
ที่ทราบว่าการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง
2. ส่ง เสริม ให้มี ก ลไกคุ้ ม ครองสิท ธิ ของประชาชนในกระบวนการยุติธ รรม กรณี ที่
ประชาชนที่มีอ านาจต่อ รองน้อ ยกว่า ถูก เอาเปรียบจากการใช้ประโยชน์ในทางที่ ผิดจากกระบวนการ
ยุติธรรม
3. มีการแสดงให้ศาลหรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้เห็นถึงการดาเนินการของ
เจ้าหนี้นอกระบบว่ามีการใช้ประโยชน์จากกระบวนการในการประนีประนอมยอมความในศาลเพื่อเอา
เปรียบลูกหนี้
1. 1.4.2.4 ปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุด เพราะในบางกรณี
พนักงานบังคับคดีมีการใช้ดุลยพินิจในการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้มากเกินสมควร จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังนี้
ระยะสั้น
ให้มีการควบคุมการใช้ดุลยพินิจในการยึดอายัดทรัพย์ของพนักงานบังคับคดีให้เป็นไป
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้มากเกินสมควร
ระยะยาว
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในการยึดทรัพย์บังคับคดีให้มีอัตราที่ลดลง
1.4.2.5 ปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้
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ระยะสั้น
รัฐต้องให้การสนับสนุนและเสริมพลังลูกหนี้นอกระบบทีถ่ ูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเร่งด่วน
ด้วยกลไกและมาตรการที่เป็นรูปธรรม
1.4.2.6 ปัญหาด้านการดาเนินกระบวนการยุติธรรม มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้
ระยะสั้น
1. จัดเตรียมทนายความ และจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินคดีของทนายความ
และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามการดาเนินการ
ของทนายความ
2. สร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีอานาจในการดาเนินการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับมาตรการการดาเนินการลงโทษอื่นๆเช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
3. จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์อาชญากรรมหรือการกระทาผิดที่มี
ลักษณะรุนแรงหรือฉ้อฉล ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบ และ
ระดมแนวทางและมาตรการต่ า งๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาในสถานการณ์ เ ฉพาะอย่ า งทั น ท่ ว งที แ ละมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและรักษาความเป็นธรรมของสังคม
ระยะยาว
สนับสนุนให้มีการฟ้องคดีแบบร่วม เนื่องจากปั จจุบันการฟ้องร้องคดีที่ผ่านมาเป็นการ
ฟ้อ งร้ องในลัก ษณะแยกส่ว น รายบุค คล ท าให้ค ดีที่ เ ข้ าสู่ ศาลขาดมุ ม มองในภาพรวมที่ จ ะเข้า ใจถึ ง
กระบวนการว่าเจ้าหนี้นอกระบบมีขั้นตอนกระทาการเพื่อเจตนาอะไร อาพรางอย่างไร ดังนั้นควรผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการฟ้องร้องแบบรวมคดี ซึ่งต้องมี การกาหนดนิยามความหมายที่ชัดเจนของการกระทา
ความผิดหรือพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงเจตนาของเจ้าหนี้นอกระบบ ประกอบคดีเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนและ
มักจะมีการกระทาความผิดในหลายฐานความผิดซึ่งมีความเกี่ยวพันกันหรือมีความเชื่อมโยงกัน การต่อสู้
เป็นรายบุคคลจะทาให้ขาดการเชื่อมโยงการกระทาต่างๆ ในภาพรวมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและทา
ให้เกิดข้อสงสัยในการพิจารณาได้ ดังนั้นการฟ้องคดีทั้งหมดในลักษณะการรวมคดีโดยยึดเจ้าหนี้นอกระบบ
เป็นหลักจะทาให้เห็นถึง กระบวนการในการกระท าความผิดตั้งแต่แรกจนเสร็จสิ้นการดาเนินการของ
ผู้ก ระท าผิ ดทั้ ง หมดแล้ว จะท าให้ เ ห็น ภาพของการกระท าความผิ ดได้ ชัด เจนขึ้ นอั นจะส่ง ผลต่อ การ
ดาเนินการลงโทษผู้กระทาผิดที่เหมาะสมต่อไป
1.5 ข้อเสนอด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
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การมีแหล่งเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการสินเชื่อในบางประเภทอาจนาไปสู่การกู้ยืมนอก
ระบบ ในขณะเดียวกันการมีแหล่ งเงินทุนบางประเภททีมากจนเกินไปโดยเฉพาะแหล่งเงินกู้เพื่อการซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค ก็ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม จนเกิดการก่อหนี้ทีเกินตัว และ
นาไปสู่การกู้ยืมนอกระบบได้เช่นกัน ดังนั้นภาครัฐควรดูแลแหล่งเงินทุน และปริมาณสินเชื่อให้พอเพียงพอ
กับความต้องการใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพและกากับดูแลไม่ให้มีการปล่อยสินเชื่อเพื่อการบริโภค
ในระดับที่มากเกินไปดังนี้
1.5.1 ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจเข้าไปมี
บทบาทปล่อยสินเชื่อระดับไมโครไฟแนนซ์มากขึ้น โดยมีมาตราการต่างๆดังนี้
1.5.1.1 ให้แรงจูงใจทางภาษี เพิ่ม ความยืดหยุ่น หรือผ่อนปรนกฎเกณฑ์ส าหรับ การ
ประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์
1.5.1.2 จัดตั้งหรือสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลเครดิตของผู้กู้ระดับฐานราก เพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์มีข้อมูลมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อ ในระดับรากหญ้า เช่น
ควรสนับสนุนให้ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ส ามารถเชื่อมโยงข้อมู ลเข้าสู่บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จากัด
1.5.1.3 ศึกษาวิจัยความต้องการสินเชื่อในระดับรากหญ้า เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแก่
สถาบันการเงิน และเพื่อนามาพัฒนารูปแบบการให้สินเชื่อที่ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย
1.5.2 ส่งเสริมพัฒนากองทุนชุมชน และสถาบันชุมชนให้ได้มาตราฐาน พึ่งตนเองได้และ
สามารถดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้
1.5.2.1 ปรับปรุงการบริหารงานกองทุนที่เป็นกองทุนเงินให้เปล่าของรัฐ เช่น กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีมาตรฐาน ควรให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ร่วมตรวจสอบว่าผู้กู้นาเงินที่
กู้ยืมไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้หากคณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการได้ ก็อาจจะให้ผู้กู้
ดาเนินการตรวจสอบกันเอง (collectivity) นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ประชาชนที่กู้มีส่ วนร่วมในการออม
เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน อาจนาระบบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาใช้โดยกาหนดให้สมาชิกต้องมี
การออมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งนากาไรที่เกิดจากการปล่อยกู้มาจัดสวัสดิการและปล่อยกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก
ในยามจาเป็น
1.5.2.2 ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการรวมตัวกันของสถาบันการเงิน
ชุมชนต่างๆ (ในลักษณะของสมาคมซึ่งกากับดูแลตนเอง) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การ รวมทั้งการ
กากับดูแลและตรวจสอบที่ดีแก่สถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก อันจะส่งผลให้องค์การสามารถมีระบบ
ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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1.5.2.3 สนับสนุนให้ธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารพาณิชย์ป ล่อยสินเชื่อแก่ กองทุ น
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน มีผลการประเมินในเกณฑ์ดี
1.5.3 สนับสนุนให้มีกองทุนเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินทุนเพื่อยังชีพกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึง
น้อยที่สุดเพื่อให้สามารถดารงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบพร้อมกับการใช้กองทุนซึ่งมีอยู่แล้ว
เช่น กองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนกลุ่มที่มี
รายได้น้อยถึงน้อยที่สุดมีอาชีพและรายได้เพิ่มสูงขึ้นพ้นเส้นความยากจน
1.5.4 ภาครัฐ ควรมี ม าตรการในการกากับ ดูแ ลการก่อ หนี้ ในระบบให้ เหมาะสมกั บ
ความสามารถในการชาระคืนของลูกหนี้ โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกับนา
มาตรการหรือนโยบายที่เน้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ดังนี้
1.5.4.1 เร่ง ส่ง เสริมการให้ความรู้แก่ ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท างการเงินที่
เหมาะสมตามความจาเป็น รู้ถึงความสาคัญของการออมและการทาประกันเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินใน
อนาคต
1.5.4.2 สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ต้องชี้แจงเงื่อนไข ภาระทางด้านการเงิน เช่น อัตรา
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ แก่ผู้กู้ให้ชัดเจน ก่อนการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่
ลูกหนี้ใช้และได้รับโดยรวมจากทุกสถาบันการเงินต่อฐานรายได้ของลูกหนี้ ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ
เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้
1.6 ข้อเสนอด้านอาชญาวิทยา
สาหรับแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยา ซึ่งได้แสดงให้
เห็นว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาอาชญากรรมที่สาคัญในสังคมไทย โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หนี้ นอกระบบจึ ง ประกอบด้ว ยแนวทางในการป้ อ งกั นปั ญ หาที่ ส าคัญ ซึ่ ง มาจากแนวทางส าคั ญ คื อ
อาชญากรรม = มูลเหตุจูงใจ + ช่องโอกาสในการกระทาผิด
ดังนั้น แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย
ระยะสั้น
1. การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ
แนวทางที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการตั ด มู ล เหตุ จู ง ใจให้ เ กิ ด หนี้ น อกระบบ คื อ การปรั บ
สภาพแวดล้อมและจิตใจ ซึ่ง จะเป็นแนวทางหนึ่ง ในการตัดมูล เหตุจูง ใจด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบให้ดีขึ้น ทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เพื่อไม่ให้เกิดความ
ต้องการเป็นหนี้นอกระบบ รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจสามารถกระทาได้ โดย
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1.1 การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของเจ้าหนี้
การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของเจ้าหนี้สามารถกระทาได้โดย การปรับสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ที่เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เจ้าหนี้ขาดแนวทางในการดาเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นผู้ดาเนินชีวิตด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น โดยแนวทางที่สาคัญในการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ
ของเจ้าหนี้สามารถกระทาได้โดยเริ่มจากครอบครัวที่จะต้องมีการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้มีการ
ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา สังคม และสื่อจะต้องมีการ
ปลูก ฝัง ค่านิยมที่ ถูกต้อ งให้แก่ ส มาชิก ของสัง คม ไม่ให้มีก ารเคารพยอมรับผู้ที่ มีความร่ารวย มี อานาจ
หากแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
แม้ว่าการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของลูกหนี้และเจ้าหนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถกระทาได้
ยากและใช้ระยะเวลานาน หากแต่ถ้าสามารถกระทาได้จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่
ต้นเหตุและสามารถสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง
1.2 การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของลูกหนี้
การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของลูกหนี้ที่สาคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มีสภาพ
ที่ดี เพื่อท าให้เ กิดการจ้างงาน หรือ ท าให้ลูก หนี้ ส ามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ท าให้ลูก หนี้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ จะทาให้ลูกหนี้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งจากภายในระบบหรือนอกระบบ
นอกจากนี้ การปรับสภาพแวดล้อมในสังคมให้ตระหนักต่อการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง ลด
การบริโภคใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมต้องเริ่มจากครอบครัวที่จะต้องมีการอบรมสั่งสอน
สมาชิกในครอบครัว เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และสื่อที่จะต้องมีการปลูกฝังให้สมาชิกในสังคม
ให้ความสาคัญกับการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งยั่วยุด้านวัตถุนิยม
อันจะนาไปสู่การป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบจากตัวลูกหนี้
2. การตัดช่องโอกาสในการกระทาผิดด้วยการสร้างความร่วมมือในชุมชน
แนวทางในการตัดช่องโอกาสในการกระทาผิดของหนี้นอกระบบของเจ้าหนี้แนวทางหนึ่ง คือ การ
ตัดช่องโอกาสในการกระทาผิดของเจ้าหนี้ไม่ให้มีโอกาสในการกระทาผิด ซึ่งสามารถทาได้โ ดยรวมพลังใน
ชุมชนด้วยการทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อการสู้กับปัญหากระแสบริโภคนิยมที่กาลังทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ด้วยการสร้างพลังในการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง ไม่สร้างภาระหนี้สินโดยไม่จาเป็น โดยให้ชุมชนเข้า
มาดูแลสมาชิกในชุมชนให้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง หากมีปัญหาหนี้สินสมาชิกในชุมชนจะช่วยกันให้
คาปรึกษา และหาทางแก้ไขให้ เป็นต้น ซึ่งหากชุมชนมีความเข้มแข็งต่อการใช้ชีวิตแบบพอเพียง จะเป็น
ปัจจัยที่สาคัญในการป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้แทรกซึมเข้ามาในชุมชนได้ ปัญหาหนี้นอกระบบก็จะไม่เกิดขึ้นใน
ชุมชนที่มีความพอเพียง ไม่มีวัตถุนิยม
ระยะยาว
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การตัดมูลเหตุจูงใจของเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้นอกระบบ เป็นแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่ควรทาเพื่อตัดวงจรของหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถกระทาได้โดย
1. การตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทาผิดของเจ้าหนี้
1.1 การบังคับใช้กฎหมาย
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเป็นแนวทางที่สาคัญในการตัดมูลเหตุจูงใจของฝ่ายเจ้าหนี้
ในการกระท าผิดที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ปัญ หาหนี้นอกระบบ โดยจะต้องมี ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายที่ มี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้เกิดความเกรงกลัว เห็นว่าการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน รวมทั้งการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบโดยจะต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษที่มีลักษณะ ดังนี้
1) ความรุนแรง
จะต้องมีบทลงโทษที่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจาคุก การปรับ การยึด
ทรัพย์ เพื่อทาให้เจ้าหนี้ หรือ ผู้ต้องการประกอบธุรกิจในด้านนี้เกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการกระทาผิด
2) ความแน่นอน
เมื่ อ มี ก ารกระท าผิดที่ เ กี่ ยวข้องกั บ หนี้นอกระบบเกิ ดขึ้น ผู้ก ระท าผิดจะต้องถูก
ลงโทษเสมอ โดยจะมีการลงโทษแก่ผู้ที่กระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทุกครั้งที่มีการกระทาผิด
ดังกล่าวเกิดขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
3) ความรวดเร็ว
จะต้องมีบทลงโทษที่มี ความรวดเร็ว เพื่อทาให้ผู้กระท าผิดเกิ ดความเกรงกลัว ใน
ขณะเดียวกันเป็นการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่คิดจะกระทาผิดให้เกิดความเกรงกลัว
4) ความเสมอภาค
จะต้องมีบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดทุกคนที่รุนแรงเหมือนกัน โดยไม่มีข้อยกเว้ น
สาหรับอาชญากรคอปกขาวที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนในการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
2. การตัดมูลเหตุจูงใจของลูกหนี้
การตัดมูลเหตุจูงใจในการกู้หนี้นอกระบบของลูกหนี้ สามารถกระทาได้โดยรัฐบาลต้องสร้าง
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ให้ ค นสามารถประกอบอาชี พ เพื่ อ เลี้ ย งชี พ ของตนเองได้ เ ป็ น ส าคั ญ ใน
ขณะเดียวกันหากประสบปัญหาทางด้านการเงินสถาบันการเงินในระบบจะต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชน
ผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับที่เดือดร้อน ไม่ได้คานึงถึงหลักทรัพย์
ในการกู้ยืมเป็นสาคัญ ซึ่งหากสถาบันทางการเงินในระบบไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนทางด้าน
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การเงินแต่ไม่มีหลักทรัพย์ในการกู้ยืมได้ อาจมีหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้ามาทาหน้าที่สงเคราะห์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน หรือ มีความจาเป็นต้องใช้เงินอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ อาจมีความจาเป็นต้องตัดมูลเหตุจูงใจสาหรับผู้กู้ยืมเงินนอกระบบที่ไม่พอ ด้วย
การส่ง เสริมประชาสัมพั นธ์ให้เห็นโทษของการกู้ยืมเงินนอกระบบ ควบคู่กับ การประชาสัม พันธ์ให้คน
ดาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ไม่เห็นความสาคัญของการกู้ยืมเงิน เป็นต้น
จากการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบข้างต้น สามารถ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามประเด็นปัญหาได้ดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ตารางสรุปปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ปัญหา

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข

1. กระบวนทัศน์ของสังคมต่อหนี้นอกระบบ
การท าสัญ ญากู้ ยื ม เงินนอกระบบเป็ นความพึ ง
พอใจของทั้ ง สองฝ่ า ย ส่ ง ผลให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ ส่ ว น
เกี่ยวข้อง มีทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็น
ปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ผู้อื่นไม่มีสิทธิเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากปัญหาดังกล่าวได้

ระยะสั้น
- เร่งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจและตระหนักถึงความ
เดือดร้อนของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า
เป็นเรื่องที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เพื่อนาไปสู่ก าร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนทั ศน์ ของทุ กฝ่ายที่ เ กี่ยวข้อง ในการ
ประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนจัดการ แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
ระยะยาว
- ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมให้ตระหนักว่าปัญหาหนี้นอกระบบ
เป็นปัญหาที่ ร้ายแรงของสังคม อันนาไปสู่ปั ญหาอาชญากรรมอื่นๆ
ตามมา และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง

2. ธรรมชาติของหนี้นอกระบบ
2.1 ลูกหนี้
ระยะสั้น
- ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เนื่องจาก
- เร่งรณรงค์ให้ความรูท้ างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกู้ยืมเงินและ
ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ไม่เข้าเกณฑ์การปล่อยกู้ สิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของลูกหนี้ เงื่อนไขและหน้าทีค่ วามรับผิด
และขาดความรู้ที่ เ กี่ ยวกั บ ผลิตภัณฑ์ ท างการเงิ น ที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ และให้ทราบถึงช่องทางในการชาระหนี้ เพื่อให้
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และสถาบันการเงินในระบบ
- บางส่วนมีฐานะทางสังคมด้อยกว่าเจ้าหนี้นอก
ระบบ ทาให้ถูกหลอกลวงได้ง่าย มีความจาเป็นต้อง
ใช้เ งิน แต่ไม่ ส ามารถหาแหล่ง ทุ นในระบบได้ แต่
บางส่วนกู้เงินนอกระบบเนื่องจากใช้เงินเกินความ
จาเป็นและฟุ่มเฟือย
- ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและสิทธิที่พึงมี พึงได้โดย
ชอบธรรม เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินส่งผลให้ถูก
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ล่วงละเมิ ดสิทธิจาก
บุคคลที่อยู่ในสภาวะที่เหนือกว่า
- เข้าไม่ ถึงกระบวนการยุติธรรมทั้ งในขั้นตอน
ก่อนการพิจารณาคดี มีความยากลาบากในขั้นตอน
การพิจารณาคดี และได้รับความเสียหายที่ มากเกิ น
สมควรจากผลของการบังคับคดี
- ในทางกฎหมายถือว่าลูกหนี้นอกระบบมีส่วนรู้
เห็นในการกระทาความผิด ไม่ถือเป็นผู้เสียหายในการ
กระทาผิด จึงไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีจับเจ้าหนี้
ได้ด้วยตนเอง ทาให้ลูกหนี้ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนดาเนินการเท่านั้น
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ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนก่อนตัดสินใจก่อหนี้สินใดๆ
- ส่งเสริมความรับผิ ดชอบของลูก หนี้ต่อสัญญาและการชดใช้
หนี้สินของตนต่อเจ้าหนี้ โดยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่าการช่วยเหลือ
ใดใดที่เกิดขึ้น เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
หรือช่วยให้เกิดการชดใช้คืนหนี้สินที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เท่านั้น ขณะที่ลูกหนี้ยังต้องมีพันธะในการชดใช้หนี้สินส่วนของตนคืน
แก่เจ้าหนี้อย่างไม่สามารถดาเนินการให้เป็นอย่างอื่นได้
ระยะยาว
- รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดบริการที่
รวดเร็ว หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ในการดูแลลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น
ลูกหนี้นอกระบบที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
- รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงาน
ลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิต่างๆ เข้ามารวมตัวเพื่อดาเนินกิจกรรมในการ
ให้ ความช่ว ยเหลือ ลูก หนี้ และควรสนั บ สนุน งบประมาณในการ
ดาเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว
- รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์
ดารงธรรม สานักงานยุติรรมธรรมจังหวัด ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็นระบบและครบวงจร
- กระทรวงยุ ติ ธ รรม ควรสร้ า งเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนให้
เข้ ม แข็ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชนกรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน
- ควรแก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ ก าหนดให้ ลู ก หนี้ น อกระบบเป็ น
ผู้เสียหายในการกระทาความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
เพื่อที่จะให้ลูกหนี้ดาเนินการตามคดีได้ด้วยตนเอง
- รัฐควรกาหนดเรือ่ งการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่
มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป
2.2 เจ้าหนี้
ระยะสั้น
- เจ้าหนี้เ ป็นผู้ มี ฐานะทางสั ง คม มี อิ ทธิ พลใน
- บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
สังคม และมีจุดประสงค์ในการต้องการเอาเปรียบหรือ ระยะยาว
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ฉกฉวยประโยชน์ในความไม่รู้ของลูกหนี้
- เจ้ าหนี้ บางรายมี เ จตนาในการคดโกงฉ้ อ ฉล
ลูกหนี้ตั้งแต่เริ่มให้กู้ยืมเงิน เช่น กรณีการซื้อขายทอง
ที่มีการให้ลงนามในสัญญาจานวนทองสูงกว่าทีซ่ ื้อจริง
และใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย และการบังคับคดีต่อ
ลูกหนี้ในยอดหนี้ที่สูงกว่าหนี้จริงเป็นจานวนมาก
- บางส่วนมีการพัฒนาไปสู่การก่ออาชญากรรม
อาชีพ อาชญากรรมองค์การ และอาชญากรรมคอปก
ขาว น าไปสู่ ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยและการขาด
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม
- เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพล
หรืออาจมีสายสัมพันธ์กับนักการเมือง ซึ่งหากรัฐบาล
หรือฝ่ายการเมืองไม่แสดงเจตนาที่จะดาเนินคดีกั บ
ผู้ ก ระท าความผิ ด อย่ า งจริ ง จั ง ท าให้ ก ารจั บ กุ ม
ดาเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2.3 ลักษณะของหนี้นอกระบบ
- อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
และมากเกินกว่าที่ลูกหนี้จะชาระคืนได้
- การกู้ยืมเงินไม่ผ่านสถาบันทางการเงินในระบบ
รวมทั้งมีการใช้นิติกรรมอาพรางในการกู้ยืม
- อาจใช้กระบวนการในการทวงหนี้ที่ใช้ความ
รุนแรง หรือไม่ ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือ ใช้
ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม
- เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่ เ กรงกลัวโทษที่ กฎหมาย
กาหนดไว้

- รัฐควรมี ม าตรการจูง ใจในการให้บุคคลทั่ วไปที่ ไม่ ใช่ส ถาบัน
การเงินที่ประสงค์จะให้กู้ยืมเงินมาลงทะเบียน เพื่อจาแนกเจ้าหนี้ที่ดี
ออกจากเจ้าหนี้ไม่ดี ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายที่กาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้นอก
ระบบเหล่านี้ เนื่องจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดังกล่าวทาให้
ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวยโอกาสใน
การเอารัดเอาเปรียบและตัก ตวงผลประโยชน์จ ากประชาชนที่ ถูก
ครอบงาด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน
- ใช้มาตรการในการลงโทษที่ หลากหลายต่อเจ้าหนี้นอกระบบ
เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางแพ่ ง มาตรการทางอาญา
มาตรการในการกากับการฟอกเงิน อย่างบูรณาการ
- เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระทา
ความผิดที่เกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ระยะสั้น
- ให้ความรู้แก่ ห น่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เ ข้าใจถึง
ปัญ หาหนี้ น อกระบบ เพื่อ ไม่ ให้ ก ระบวนการยุติ ธ รรมถู ก ใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้
- ก าหนดเรื่ อ งหนี้ น อกระบบให้ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ โดยมี
มาตรการ เช่น การเปิดให้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ
ระยะยาว
- แก้ ไขอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกั บ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระทา
ความผิดที่เกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
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3. นโยบายของรัฐและองค์กร
3.1 รัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ที่ชัดเจนและ
เป็นระบบ
- นโยบายของรัฐบาลไม่มี นโยบายที่กล่าวถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ที่
ชัดเจนและเป็นระบบ
- รัฐบาลกาหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบไว้ ก ว้ า งๆ 2 ลั ก ษณะคื อ นโยบาย
เศรษฐกิจ ที่เ กี่ ยวกั บด้านตลาดเงินหรือการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และนโยบายด้านการเข้าถึงความเป็น
ธรรมของประชาชน ซึ่งยั ง ไม่ ครอบคลุม การแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างนั่งยืน
- นโยบายฯ ขาดความจริง จัง และต่อ เนื่อ ง
โดยไม่ มี หน่วยงานหลัก ในการรับ ผิดชอบโดยตรง
และนโยบายมักเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ
- นโยบายฯ ขาดความชัดเจน ในเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ

ระยะสั้น
- รัฐบาลควรกาหนดนโยบายเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ
เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐต้องเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานี้อย่าง
จริงจัง ชัดเจน ครอบคลุม ต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืนมากที่สุด
- รัฐบาลควรกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของ
นโยบายแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้มี ความชัดเจน เป็นรูปธรรม
สามารถวั ด และประเมิ น ผลได้ มี ก ารแจกแจงรายละเอี ย ดแก่
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน และมีการติดตาม
ผลการดาเนินงานของหน่วยงานฯ อย่างต่อเนื่อง
- รัฐบาลควรกาหนดนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนที่
มีฐานะยากจน และมีความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินเพื่อดารงชีวิต
- กระทรวงยุ ติ ธรรม ควรก าหนดนโยบายสนั บสนุ นให้ ลู กหนี้
ผู้ด้อยโอกาสและถูกละเมิ ดสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้
- ควรมีการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
ระยะยาว
- รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยเป็นองค์การที่ มี การให้อานาจตามกฎหมาย ที่
สามารถทาหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งระบบ
- ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับด้านอื่นๆ ดังนั้นรัฐควร
มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคน ทางด้านการศึกษา และการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อไม่ให้ก้าวเข้าไปสู่วงจรการเป็นหนี้นอกระบบ
3.2 หน่วยงานที่นานโยบายการแก้ไ ขปัญหาหนี้ ระยะสั้น
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นอกระบบไปปฏิบัติ มองปัญหาแบบแยกส่วนตาม
- การปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดลูกหนี้เป็นตัว
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของตน ขาดการมอง ตั้งแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
ภาพรวม และไม่ได้มองปัญหาของลูกหนี้เป็นหลัก
- รัฐ ควรมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในการดาเนิน งานของ
และขาดการสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณในการ หน่วยงาน
ดาเนินงาน
ระยะยาว
- รั ฐ บาลต้ อ งมี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก ารที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ ควรเน้นให้
ชุมชน ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบร่วมหน่วยงาน
3.3 นโยบายที่ เ น้ น กระตุ้ น การบริ โ ภคของ ระยะสั้น
ประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหนี้ภาค
- รัฐบาลควรทบทวนนโยบาย ประเมินผลดีผลเสียของนโยบาย
ประชาชนและนาไปสู่ก่อหนี้นอกระบบ จะเห็นได้ กระตุ้นการบริโภคของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ ผ่านมามุ่ ง เน้น นโยบาย นโยบายที่เหมาะสมในอนาคต
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม
- กระตุ้ น ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ มี วิ นั ย ทางการเงิ น เพื่ อ ให้
กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนจนเกินความจาเป็น ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพและมีความสามารถเลือกบริโภค
เช่น นโยบายรถคันแรก เป็นต้น
ได้อย่างเหมาะสม
ระยะยาว
ศูนย์ห รือหน่วยงานการแก้ไขปัญ หาหนี้นอกระบบครบวงจรที่
จัดตั้งขึ้นควรมีการศึกษาพัฒนาแนวทางทาหน้าที่ในการศึกษาพัฒนา
แนวทางการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาหนี้สิน และปัญ หา
ความยากจน ความเลื่อมล้า และการเข้าถึงความยุติธรรม

4. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4.1 กฎหมาย
4.1.1 ประชาชนขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจใน ระยะสั้น
กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและสิทธิของตน
- ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทาสัญญา
- กรณีผู้กู้ลงลายมื อชื่อในเอกสาร สัญญากู้ กู้ยืมเงิน
หรือกระดาษเปล่า โดยผู้ให้กู้กรอกข้อความ หรือ
จานวนเงินในเอกสารเกินกว่าที่กู้ยืมเงินกันจริง การ
หักดอกเบี้ยล่วงหน้า เอกสารนั้นถือว่ าเป็นเอกสาร
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ปลอม
- กรณีที่ผู้ให้กู้มี เ จตนาโกงผู้กู้ โดยการเติ ม
ตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขลงบนหลักฐานการกู้ยืมเงิน
อันทาให้ตัวเลขที่ปรากฏนั้นมีจานวนสูงกว่าที่มีการ
กู้ยืมเงินกันจริง
- กรณีหลักฐานในการชาระหนี้เงินกู้
- กรณีเจ้าหนี้นาสัญญากู้ไปฟ้องต่อศาลโดย
ให้ลูกหนี้ไ ปทาสั ญญาประนีประนอมยอมความ
ก่อน เมื่ อศาลมี คาพิ พ ากษาตามยอมแล้วจึง ค่อ ย
มอบเงินให้ลูกหนี้
4.1.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. 2475
ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการ
เปลี่ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จและสัง คมใน
ปัจจุบัน
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้
อย่ างตายตัวคือไม่ เ กินร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่ง อัตรา
ดัง กล่าวไม่ สอดคล้อ งกั บ ความเสี่ยงของเจ้าหนี้ใน
การปล่อยกู้
- อั ตราโทษของพระราชบั ญญั ติ ห้ า มเรี ย ก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มีการกาหนดไว้ต่า (ปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี) จนเจ้าหนี้ไม่
เกรงกลัวความผิด หรือกล้าที่จะกระทาความผิด
- ลู ก หนี้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห้ า มเรี ย ก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ถือว่าเป็นผู้มีส่วนรู้
เห็นในการกระทาความผิด ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
ทางนิตินัยที่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีด้วยตนเองได้
- ขาดมาตรการอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เช่น การยึดอายัดทรัพย์
ของเจ้าหนี้ หรือมาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน

ระยะยาว
- แก้ไข พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดย
o กาหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนี้
ไม่สามารถฟ้องเองได้ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทา
ความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)
o เพิ่ม อัตราดอกเบี้ยสูง สุด เพื่อให้คุ้มกับ อัตราความเสี่ยง
ของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้
o ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจาคุกและปรับแก่เจ้าหนี้
และกาหนดพฤติการณ์ที่เป็นเหตุฉกรรจ์สาหรับการให้กู้ยืมเงินบาง
ลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมีการใช้
ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้
o มีการกาหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงิน
อันเป็นการฉ้อโกงมาใช้ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้
o เพิ่มอ านาจให้อัยการสามารถยื่นคาร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้
ชดใช้เงินส่วนเกินแก่ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่จาเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
- แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
- ส่ง เสริม การใช้ม าตรการเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยของลูก หนี้
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เช่น การเพิ่ม โทษเจ้าหนี้ ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูก หนี้เ กินระยะที่
กาหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน 5 ปี
- กรณีเจ้าหน้าที่ ที่ก ระทาความผิดหรือมี ส่วนเกี่ยวข้องกั บหนี้
นอกระบบ ควรกาหนดให้มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความ
เกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากกระทาความผิด
4.1.3 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มี ระยะยาว
การบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
- มีการทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มี
การบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
4.2 กระบวนการยุติธรรม
4.2.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ระยะสั้น
ขาดประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม
- เร่ ง รั ด การปรั บ ทั ศ นคติ วิ ธี คิ ด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต่ อ ปั ญ หา
- กรณีลูกหนี้นอกระบบไม่สามารถชาระหนี้ อาชญากรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ “หนี้น อกระบบ” ของพนัก งาน
คืนแก่เจ้าหนี้นอกระบบได้ ไม่ว่าจะเนื่องจาก
สอบสวน และระบบการดาเนินกระบวนการยุติธรรมต้นทางให้มี
เหตุผลใดก็ตาม และปรากฏมีพฤติการณ์ทวงหนีท้ ี่ ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม
รุนแรงขึ้นในสังคม
- พัฒนาหน่วยงานร่วมขึ้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและบรรเทา
- กรณีลูกหนี้นอกระบบร้องทุกข์หรือ
ความเดือดร้อนของประชาชน
กล่าวโทษเจ้าหนี้นอกระบบต่อพนักงานสอบสวน ระยะยาว
เนื่องจากเจ้าหนีก้ ระทาผิดตามพระราชบัญญัติห้าม
- ผลักดันให้ตารวจในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีความ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชนในพื้น ที่ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ห ากมี ก ารปรั บ
- ลูกหนี้นอกระบบในฐานะเหยื่ออาชญากรรม โครงสร้างหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติในระยะยาวควรมี
ยังไม่ได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองในระดับที่
การคานึงถึงการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้มีความรับผิดชอบ
เหมาะสม
ต่อประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากหนี้นอกระบบ
- ปัญหาหนี้นอกระบบบางกรณีปรากฏว่ามี
ลักษณะเป็นอาชญากรรมองค์การ มีการเปิดบริษัท
- การปรับ อานาจหน้าที่ของตารวจให้มี ความรับผิดชอบมาก
อย่างถูกกฎหมายเพื่อดาเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย ยิ่งขึ้น การตระหนักของปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จะมีมากขึ้น
- ปรับโครงสร้างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสานักงานตารวจแห่งชาติให้มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนแทนการรับผิดชอบต่อนักการเมือง
- เสนอคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมายเพื่อปฏิรูป กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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4.2.2 ปัญหาลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น “ลูกหนี้
นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ท า ง แ พ่ ง เ ป็ น
กระบวนการที่ ต้ อ งใช้ ผู้ มี ค วามรู้ ท างกฎหมาย
ด าเนิ น การแทนและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ผู้ ที่ มี ค วาม
จาเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในสถานภาพ
เช่ น ใด เป็ น โจทก์ เป็ น จ าเลย เป็ น ผู้ ร้ อ ง ฯลฯ
จะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นปัจจัยหลักในการดาเนินคดี
โดยเฉพาะเมื่ อลูก หนี้ถูก เจ้าหนี้ฟ้อ งคดีเ พื่อ บัง คับ
ชาระหนี้ตามกฎหมาย ทาให้สถานภาพทางการเงิน
ที่มีปัญหาอยู่แล้วและประสงค์จะได้รับการคุ้มครอง
จากกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ส ามารถกระทาได้
และกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมประการหนึ่ ง นอกจากนี้ การเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
หน่วยงานด้วยกัน ได้แก่
- กรมคุ้มครองสิทธิแ ละเสรีภาพ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน อีกทั้งมีภาระ
หนี้สิน ขณะเดียวกันเมื่ อลูกหนี้ประสบปัญ หาหนี้
นอกระบบซึ่งเป็นคดีความทางแพ่ ง ลูกหนี้ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐใน
บางประเด็น แม้ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้พยายามเพิ่มบทบาทเป็นการทางานเชิงรุกเพื่อ
รองรับปัญ หานี้มากขึ้นแต่ยังไม่มากพอที่จะทาให้
ศนธ.ยธ. เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการท างานจน
สามารถช่วยเหลือ ลูก หนี้ได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
ตามที่ควรจะเป็น

แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม แทนการยอมตกเป็นเครื่องมือของ
คนกลุ่มน้อยที่ฉกฉวยประโยชน์หากินบนความขาดแคลนและการเข้า
ไม่ถึงแหล่งทุนที่ถูกกฎหมายของลูกหนี้นอกระบบบางกลุ่ม
ระยะสั้น
- รัฐควรกาหนดเรื่องการแก้ ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระ
แห่งชาติ ที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังต่อไป
- จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ ในแนวทางเดี ย วกั บ ค าสั่ ง ศู น ย์
อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติที่ 12/2548 เรื่อง
แต่ง ตั้ง คณะท างานแก้ ไขปัญ หาหนี้สินนอกระบบ เพื่อบูร ณาการ
ความร่วมมืออย่างจริงจัง
ระยะยาว
- รัฐควรส่งเสริม สนับ สนุนให้ก รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จัดบริก ารที่ รวดเร็ว หลากหลาย และมี ป ระสิท ธิภาพ ในการดูแล
ลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้นอกระบบที่ เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
- รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงาน
ลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิต่างๆ เข้ามารวมตัวเพื่อดาเนินกิจกรรมในการ
ให้ความช่ วยเหลือ ลูก หนี้ และควรสนั บ สนุน งบประมาณในการ
ดาเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว
- รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์
ดารงธรรม สานักงานยุติธรรมธรรมจังหวัด ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็นระบบและครบวงจร
- กระทรวงยุ ติ ธ รรม ควรสร้ า งเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนให้
เข้ ม แข็ ง เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องชุ ม ชนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิก
ในชุมชนกรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน
- สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ ควรมี นโยบายเร่ง รัดการป้องกั น
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้
นอกระบบเหล่านี้ เนื่องจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดังกล่าว
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- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)
กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ศนธ.ยธ. มี
หลั ก เกณฑ์ ที่ ว่ า “ศนธ.ยธ. สามารถรั บ เรื่ อ ง
ร้อ งเรีย นจากลู กหนี้ที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ ความเป็ น ธรรม
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น
ข้อจากัดในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้บางราย
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดเป็นกลุ่มลูกหนี้
รายเล็ ก รายน้ อ ย ส่ ง ผลให้ ลู ก หนี้ เ หล่ า นั้ น ไม่
สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของ ศนธ.ยธ.
- ตารวจคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการให้ความ
ช่วยเหลือ ลูก หนี้น อกระบบที่ ถู ก เรี ยกเก็ บ อั ตรา
ดอกเบี้ยเกินกาหนดและการทวงหนี้ด้วยวิธีการที่
รุนแรงของตารวจคุ้มครองผู้บริโภคที่มีกาลังไม่มาก
พอในการให้ความช่วยเหลือลูก หนี้ได้อย่างทั่วถึง
และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่
- พนักงานสอบสวน กรณีลูกหนี้นอกระบบที่
ได้รับผลกระทบทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องตามมา เช่น
การถูกทวงหนี้ด้วยการใช้ความรุนแรง เมื่อได้แจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ แล้วเจ้าหน้าที่เพิกเฉยต่อ
หน้าที่ หรือการดาเนินการต่อ คดีนี้ โดยไม่ นาตัว
ผู้กระทาผิดมาลงโทษ เนื่องจากเรื่องหนี้นอกระบบ
เป็นอาชญากรรมองค์กร เจ้าหนี้นอกระบบก็จะหา
คนทวงหนี้ร ายใหม่ โ ดยใช้วิธีก ารเช่นเดิ ม หรื อ มี
ลัก ษณะที่ รุ นแรงมากยิ่ง ขึ้น แสดงให้เ ห็นว่าการ
กระทาดังกล่าวยังคงวนเป็นวัฏจักรเช่นเดิมอยู่

ทาให้ตลาดมื ดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มี อิท ธิพลฉกฉวย
โอกาสในการเอารั ด เอาเปรี ย บและตั ก ตวงผลประโยชน์ จ าก
ประชาชนที่ถูกครอบงาด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน
- ควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอัตราโทษของ
การให้ กู้ ยื ม เงิน นอกระบบ เพื่อ กระตุ้ นให้ห น่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง
ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ

4.2.3 การนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ ระยะสั้น
ผิด กล่าวคือ เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่รกู้ ฎหมาย หรือมีนัก
- ใช้เวที ของคณะกรรมการพัฒนานโยบายการบริหารงานยุติธรรม
กฎหมายให้คาแนะนา มีก ารใช้ความเข้าใจในการ แห่งชาติเพือ่ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
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ดาเนินกระบวนการยุติธรรม และใช้การบังคับคดี
เ พื่ อ เ อ า เ ป รี ย บ ลู ก ห นี้ เ ช่ น ก า ร ใ ช้ ก า ร
ประนีประนอมยอมความเพื่อฟอกหนี้นอกระบบให้
เป็นหนี้ตามคาพิพากษา เป็นต้น

เพื่อแก้ ไขปัญหาการนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด ด้วยการ
แก้ ไขกฎระเบียบที่ อาจเป็นกลไกสนับสนุนการใช้กระบวนการยุติธรรม
ในทางที่ ผิด หรือให้ข้อมูลแก่ ผู้มี อานาจใช้ดุลยพินิจตัดสินคดีทราบถึง
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
- นามาตรการอื่นๆ มาตอบโต้กลับแก่เจ้าหนี้นอกระบบ เช่น การ
นามาตรการทางภาษีมาบังคับต่อเจ้าหนี้ที่ ปล่อยเงินกู้ หรือการนา
มาตรการทางกฎหมายฟอกเงินมาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมเป็น
สมาชิกคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีการดาเนินการเพื่อการกระทาที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย อั้งยี่ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน อีกทั้งควรมีการ
กาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูล
ฐานด้วย หรือการนามาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่
ปลอมแปลงสัญญากู้ยืมเงินหรือเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องรูปแบบกลโกงต่างๆ
ที่เจ้าหนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
ระยะยาว
- ควรสร้ า งกลไกยุ ติ ค วามเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายในขั้นตอนต่างๆ กรณีที่ ท ราบว่าการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
เหล่านั้นตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง
- ส่งเสริมให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีที่ประชาชนที่มีอานาจต่อรองน้อยกว่า ถูกเอาเปรียบ
จากการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดจากกระบวนการยุติธรรม
- มีการแสดงให้ศาลหรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้เห็น
ถึ งการด าเนิ นการของเจ้ าหนี้ นอกระบบว่ ามี การใช้ ประโยชน์ จาก
กระบวนการในการประนีประนอมยอมความในศาลเพื่อเอาเปรียบลูกหนี้
ระยะสั้น
- ให้มี ก ารควบคุมการใช้ดุลยพินิจ ในการยึดอายัดทรัพย์ของ
พนักงานบังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่กระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้มากเกินสมควร
ระยะยาว
- ให้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในการยึดทรัพย์

4.2.4 ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดี
ถึงที่สุด เพราะในบางกรณีพนักงานบังคับคดีมีการ
ใช้ดุล ยพินิจ ในการยึด อายัดทรัพ ย์สินของลูก หนี้
มากเกินสมควร เช่น การอายัดเงินเดือนจนเหลือ ๐
บาท และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี (ค่าฤชาธรรม
เนียม) ที่เป็นภาระของลูกหนี้มีอัตราสูงเกินควร
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บังคับคดีให้มีอัตราที่ลดลง

4.2.5 การรวบรวมพยานหลักฐาน
- ในการพิ สู จ น์ ค วามผิ ด ของเจ้ า หนี้ กรณี
เจ้าหนี้มีการกระทาความผิดทางอาญาฐานความผิด
อื่ น ๆประกอบด้ ว ยนั้ น เป็ น เรื่ อ งยากที่ ลู ก หนี้ จ ะ
สามารถฟ้องร้องดาเนิ นคดีด้วยตนเอง เนื่องจาก
การ ด าเ นิ น คดี อ าญ าต้ อ งส ามา รถรวบ รวม
พยานหลักฐานได้มากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้กระทา
ผิดได้กระทาผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย ซึ่งการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่ วข้องกับการกระทาอัน
ไม่เป็นธรรมในการทาสัญญาดังกล่าวนี้ทาได้ยากมาก
- ความยากลาบากในการพิสูจน์ว่าการทานิติ
กรรมนั้นเป็นการทานิติกรรมอาพราง หรือหลีกเลี่ยง
กฎหมาย เนื่ องจากเจ้าหนี้เ งินกู้ นอกระบบ ไม่ ใช้
รูปแบบการกู้ เงินโดยตรง แต่ใช้การท านิติกรรมอา
พราง ตลอดจนความยากลาบากในการพิสูจน์หักล้าง
พยานเอกสารสัญญาเงินกู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นจริง
- พยานหลักฐานส่วนใหญ่ เป็นเอกสาร และ
อยู่กับตัวผู้กระทาความผิด จึงอาจถูกจัดทาขึ้นใหม่
โดยมิชอบ หรือถูกทาลายได้ง่าย
- การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่แยกส่วนในการดาเนินการ
ส่ง ต่อคดีเป็นทอดๆ จึง ทาให้เกิ ดความล่าช้า และ
ส่งผลเสียต่อการค้นหาพยานหลักฐาน
4.2.6 การดาเนินกระบวนการยุติธรรม
- กระบวนการยุติธรรมยัง ขาดการจัดการ
อย่างเหมาะสมต่อกรณีลูกหนี้นอกระบบที่ถูกฟ้อง
คดี ใ นชั้ น ศาล เมื่ อ คดี ค วามเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง กล่าวคือ เมื่ อ หน่วยงานของรั ฐ
ทราบว่าลูกหนี้ที่มาขอรับการช่วยเหลือและกาลังจะ

ระยะสั้น
- รัฐต้องให้การสนับสนุนและเสริมพลังลูกหนี้นอกระบบที่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบอย่างเร่งด่วน ด้วยกลไกและมาตรการที่เป็นรูปธรรม

ระยะสั้น
- จัดเตรียมทนายความ และจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนิ น คดี ข องทนายความ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเพี ย งพอแล ะ
เหมาะสม รวมทั้ ง มี ม าตรการในการควบคุ ม และติ ด ตามการ
ดาเนินการของทนายความ
- สร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ มี อานาจในการ
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ถูก ฟ้องคดี การให้ความช่วยเหลือ กั บ ลูก หนี้นอก
ระบบเหล่านี้ยัง คงประสบปัญ หาในเรื่องคุณภาพ
และประสิท ธิ ภาพของทนายความที่ ม าให้ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ จ านวนทนายความที่ จั ด ให้ ไ ม่
เพียงพอกั บความต้อ งการของประชาชนที่มี ความ
จาเป็นต้องพึ่งพา ทนายความขอแรง ซึ่งปัญหาส่วน
หนึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การต่อสู้คดีและค่าตอบแทนที่ทนายความได้รับยัง
ไม่เหมาะสมกับการว่าความในคดีเหล่านี้
- การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ โดยองค์ ก รหรื อ
สถาบันภาคเอกชนอื่ น ๆ พบว่า ยัง มี ปัญ หาเรื่อ ง
อ านาจหน้ า ที่ ภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
งบประมาณในการดาเนินงาน องค์กรและสถาบัน
รับเรื่องราวร้องทุก ข์ไม่ส ามารถขจัดปัดเป่า แก้ไข
เยีย วยาปัญ หาความยุ ติธรรมของลู ก หนี้ ผู้ร้อ งได้
อย่ า งเป็ น ที่ พ อใจ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม ภายใน
ระยะเวลาที่สมควร
- การด าเนิ น คดี อ าญาโดยทั่ ว ไปใช้ เ วลา
ดาเนินคดียาวนาน เมื่อเกิดความล่าช้า อาจส่งผล
กระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อรูปคดีได้
- การพิสู จ น์ ว่า เจ้า หนี้ ให้ ลู ก หนี้ ท าสั ญ ญา
เงินกู้ โดยมี การระบุจ านวนเงินที่กู้ ยืม ในสัญ ญาสูง
กว่ าจ านวนเงิ นที่ ลูก หนี้ กู้ ห รื อ ได้รั บ จริง นั้น ไม่ มี
เกณฑ์ ม าตรฐานในการพิ จ ารณา อั ยการต้อ งใช้
ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะในการพิสูจน์ให้
ศาลเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด
- ปัญ หาระยะเวลาในกระบวนการฟ้ องคดี
การรวบรวมเอกสารและพยานหลั ก ฐานของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลายาวนาน ทาให้
มูลค่าหนี้และดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ลูกหนี้นอกระบบ

ดาเนินการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการการดาเนินการลงโทษอื่นๆ
เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
- ควรจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานเฉพาะกิ จ ติ ด ตามสถานการณ์
อาชญากรรมหรือการกระทาผิดที่มีลักษณะรุนแรงหรือฉ้อฉล ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่นเดียวกั บปัญหาหนี้นอกระบบ
และระดมแนวทางและมาตรการต่ า งๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์เฉพาะอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและ
รักษาความเป็นธรรมของสังคม
ระยะยาว
- สนับ สนุน ให้มี ก ารฟ้องคดีแ บบร่ วม เนื่อ งจากปัจ จุบัน การ
ฟ้องร้องคดีที่ผ่านมาเป็นการฟ้องร้องในลักษณะแยกส่วน รายบุคคล
ทาให้คดีที่เข้าสู่ศาลขาดมุมมองในภาพรวมทีจ่ ะเข้าใจถึงกระบวนการ
ว่าเจ้าหนี้นอกระบบมีขั้นตอนกระทาการเพื่อเจตนาอะไร อาพราง
อย่างไร ดังนั้นควรผลักดันให้เกิดกระบวนการฟ้องร้องแบบรวมคดี
ซึ่ง ต้ อ งมี ก ารก าหนดนิย ามความหมายที่ ชั ดเจนของการกระท า
ความผิ ด หรื อ พฤติ ก รรมที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง เจตนาของเจ้ า หนี้ น อกระบบ
ประกอบคดี เ หล่ านี้ มี ความสลั บ ซั บ ซ้อ นและมั ก จะมี ก ารกระท า
ความผิดในหลายฐานความผิดซึ่ ง มี ความเกี่ ยวพันกั นหรือมี ความ
เชื่อมโยงกัน การต่อสู้เป็นรายบุคคลจะทาให้ขาดการเชื่อมโยงการ
กระทาต่างๆ ในภาพรวมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและทาให้เกิด
ข้อสงสัยในการพิจารณาได้ ดังนั้นการฟ้องคดีทั้งหมดในลักษณะการ
รวมคดีโดยยึดเจ้าหนี้นอกระบบเป็นหลักจะทาให้เห็นถึงกระบวนการ
ในการกระท าความผิ ดตั้ ง แต่แรกจนเสร็ จ สิ้นการดาเนิน การของ
ผู้กระทาผิดทั้งหมดแล้วจะทาให้เห็นภาพของการกระทาความผิดได้
ชั ด เจนขึ้ น อั น จะส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น การลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด ที่
เหมาะสมต่อไป
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ไม่สามารถหาเงินมาสู้คดีได้ และบางรายไม่สามารถ
พักอาศัยหรือประกอบอาชีพที่เดิมได้เนื่อ งจากถูก
ข่มขู่ หรือทาร้ายจากเจ้าหนี้นอกระบบผู้มีอิทธิพล
และกระบวนการยุติ ธรรมก็ ไ ม่ ส ามารถคุ้ ม ครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินให้แก่ ลูก หนี้
นอกระบบจานวนมากที่มีอยู่ทั่วประเทศได้
- ปัญหาการขาดการประสานงานของหน่วย
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การด าเนิ น คดี ข องแต่ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในลักษณะต่างคนต่าง
ทา โดยไม่มีการประสานความร่วมมือกันในลักษณะ
ที่เป็นคณะทางานพิเศษระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดมี ค วามสลับ ซับ ซ้อ น และเจ้าหนี้
เงิ น กู้ น อกระบบ ผู้ ก ระท าความผิ ด มั ก มี ฐ านะดี
สามารถจัดหาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ทาให้การดาเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพ

5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
5.1 การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิช ย์และ
สถาบั นการเงินในระบบในระดับ รากหญ้ า ยั ง มี
จานวนน้อยและไม่ตรงกับความต้องการของผู้กู้
เช่น การปล่อยสินเชื่อระดับไมโครไฟแนนซ์สาหรับ
พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการรายย่อย จนทาให้ผู้
กู้ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นและเข้าสู่วงจรการกู้
หนี้นอกระบบ

ระยะยาว
- ภาครั ฐ ควรมี ม าตรการสนั บ สนุ น ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ แ ละ
ธนาคารเฉพาะกิจเข้าไปมีบทบาทปล่อยสินเชื่อระดับไมโครไฟแนนซ์
มากขึ้น โดยให้แรงจูงใจทางภาษี เพิ่ม ความยืดหยุ่น หรือผ่อนปรน
กฎเกณฑ์สาหรับการประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์
- ศึก ษาวิจัยความต้อ งการสินเชื่อในระดั บ รากหญ้า เพื่อเป็ น
ข้อมูลสนับสนุนแก่สถาบันการเงิน และเพื่อนามาพัฒนารูปแบบการ
ให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย
- จัดตั้งหรือสนับสนุนให้มศี ูนย์ข้อมูลเครดิตของผู้กู้ระดับฐานราก
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีข้อมูลมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยง
ของธนาคารในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ในระดั บ รากหญ้ า เช่ น ควร
สนับสนุนให้ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลเข้าสู่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
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5.2 กองทุนของรัฐและแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น
สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออม
ทรัพย์ต่างๆ บางส่วน ยังขาดมาตรฐานและการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี ท าให้ เ กิ ด ภาวะหนี้ เ สี ย และ
ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
เนื่องจากมี การปล่อยกู้ให้กั บพวกพ้ องของตนเอง
และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ระยะสั้น
- สนับสนุนให้ธนาคารเฉพาะกิ จและธนาคารพาณิชย์มีป ล่อย
สินเชื่อแก่กองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน มีผล
การประเมินในเกณฑ์ดี
ระยะยาว
- ยกระดับกองทุนและสถาบันการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
เช่น พัฒนามาตรฐานในการจัดการให้ดีขึ้น
- ภาครัฐควรผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการ
รวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ (ในลักษณะของสมาคมซึ่ง
กากับดูแลตนเอง) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ แก่องค์การ รวมทั้งการ
กากับดูแลและตรวจสอบที่ดีแก่สถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก
อันจะส่งผลให้องค์การสามารถมีระบบดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
ระยะสั้น
- ในการกู้เงิน ควรให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้รว่ มตรวจสอบ
ว่า ผู้ กู้ น าเงิ น ที่ กู้ ยื ม ไปใช้ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ห าก
คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการได้ ก็ อาจจะให้ผู้กู้ดาเนินการ
ตรวจสอบกันเอง (collectivity)
- ปรับปรุงการบริหารงานกองทุนที่เป็นกองทุนเงินให้เปล่าของ
รัฐให้มีม าตรฐาน โดยให้ป ระชาชนที่ กู้ มี ส่วนร่วมในการออม เพื่อ
สร้างวินัยทางการเงิน และมีส่วนร่วมในการกู้
- นาระบบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาใช้ในการปล่อย
เงินกู้ในโครงการของรัฐ ทั้งนี้สมาชิกต้องมีการออมอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้ ง นาก าไรที่เ กิดจากการปล่อยกู้ ม าจัดสวัส ดิก ารและปล่อยกู้
ฉุกเฉินแก่สมาชิกในยามจาเป็น
ระยะยาว
- ควรมี แหล่ง เงินทุ นที่ ให้กู้ ยืม สาหรับ กรณีฉุก เฉินหรือมี ความ
จาเป็นเร่งด่วนในการดารงชีวิต (เป็นกองทุ นเชิง สวัสดิก ารแก่ ผู้มี
รายได้น้อย) ซึ่งคนกลุ่มนี้มีรายได้น้อย เช่น มีรายได้ต่ากว่าเส้นความ
ยากจนของประเทศ จนไม่สามารถดารงชีวิตอย่างคนปกติได้

5.3 การที่รัฐให้เงินแก่ชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ชักนาให้ผู้กู้เคยชินกับการมีแหล่ง
เงินกู้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อนาไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จน
ในที่ สุ ด น าไปสู่ ก ารใช้ จ่ า ยที่ เ กิ น ตั ว และเกิ น
ความสามารถที่จะกู้ได้ในระบบจนต้องไปกู้เงินจาก
นอกระบบมาจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินกู้ในระบบที่ครบ
กาหนด หมุนเวียนเรื่อยไป

5.4 ไม่มีแ หล่งเงินทุนส าหรับกลุ่ม คนที่มี ความ
จาเป็นในการดาเนินชีวิตและมี ความสามารถใน
การชาระคืนน้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถกู้เงิน
จากแหล่งเงินทุนในระบบได้ จึงต้องไปกู้ยืมเงินนอก
ระบบ
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5.5 สถาบันการเงินในระบบมีการปล่อยสินเชื่ อ ระยะสั้น
บางประเภท เช่ น สินเชื่อเพื่อการบริ โภคจานวน
- เร่งส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
มากและง่ายเกินไป จนนาไปสู่พฤติกรรมบริโภค ทางการเงินที่เหมาะสมตามความจาเป็น
นิยม และเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ
- สถาบันการเงินที่ ป ล่อยกู้ ต้องชี้แจงเงื่อนไข ภาระทางด้าน
การเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ แก่ผู้กู้ให้ชัดเจน
ก่อนการอนุมัติสินเชื่อ
- ภาครัฐควรมีมาตรการในการกากับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้
เหมาะสมกับความสามารถในการชาระคืนของลูกหนี้ พร้อมกับนา
มาตรการหรือนโยบายที่เน้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

6. ปัญหาอาชญากรรม
6.1 หนี้นอกระบบจึงจัดเป็นอาชญากรรมที่ไม่มี
ความชั่ ว ร้ า ยในตั ว เอง (Mala Prohibita)
เนื่องจากผู้ให้กู้และผู้กมู้ ีความพึงพอใจและเต็มใจใน
การกู้เงินซึ่งกันและกัน แต่ถูกจัดเป็นอาชญากรรม
เพราะกฎหมายกาหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
การกระทาผิด
6.2 เจ้าหนี้ส่ว นหนึ่งมีการกระทาผิดในลักษณะ
ขององค์กรอาชญากรรม
6.3 การปล่ อยกู้ หนี้ นอกระบบมี ลั กษณะเป็ น
อาชญากรรมอาชีพ (professional crime)
6.4 หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
คอปกขาว (white-collar crime) กล่าวคือ เจ้าหนี้
มั ก มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ หรือนัก การเมื องทั้ งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวข้อง
กั บ หนี้ น อกระบบสามารถกระท าได้ โ ดยไม่ ถู ก
ดาเนินการทางกฎหมาย
7.5 ปัญหาหนี้ นอกระบบเป็นการกระทาผิ ดต่ อ
กฎหมายซึ่ งมี ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จและความ
มั่นคงของประเทศ

ระยะสั้น
- ครอบครัวจะต้องมี ก ารปลู ก ฝัง สมาชิก ในครอบครัวให้มี ก าร
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บผู้ อื่ น นอกจากนี้
สถาบันการศึกษา สังคม และสื่อจะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้แก่สมาชิกของสังคม ไม่ให้มีการเคารพยอมรับผู้ที่มีความร่ารวย มี
อานาจ หากแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
- ตัดช่องโอกาสในการกระทาผิดของเจ้าหนี้ไม่ให้มีโอกาสในการ
กระทาผิด ซึ่งสามารถทาได้โดยรวมพลังในชุมชนด้วยการทาให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งต่อการสู้กับปัญหากระแสบริโภคนิยมที่กาลังทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ด้วยการสร้างพลังในการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง
ไม่สร้างภาระหนี้สินโดยไม่จาเป็น โดยให้ชุมชนเข้ามาดูแลสมาชิกใน
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง
ระยะยาว
- ตัดมู ล เหตุจูง ใจในการกู้ ห นี้นอกระบบของลู ก หนี้ สามารถ
กระท าได้ โ ดยรั ฐ บาลต้ อ งสร้ า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ให้ ค น
สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองได้เป็นสาคัญ
- ต้องมีบทลงโทษที่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจาคุก
การปรับ การยึดทรัพย์ เพื่อทาให้เจ้าหนี้ หรือ ผู้ต้องการประกอบ
ธุรกิจในด้านนี้เกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการกระทาผิด
- เมื่ อ มี ก ารกระท าผิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หนี้ น อกระบบเกิ ด ขึ้ น
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7.6 ปั ญหาหนี้ นอกระบบมี ความเกี่ ย วข้ องกั บ
อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)
7.7 ปั ญ หาหนี้ น อกระบบก่ อ ให้ เ กิ ด เหยื่ อ
อาชญากรรมทั้ งทางตรงและทางอ้ อม กล่าวคื อ
ลู ก หนี้ เ ป็ นเหยื่ ออาชญากรรมทางตรง ในขณะที่
ประชาชนในสังคมเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางอ้ อม
เนื่องจากลูกหนี้บางส่วนได้ไปประกอบอาชญากรรม
ต่อประชาชนอันเนื่องมาจากการประสบปัญหาจาก
การเป็นหนี้นอกระบบ

ผู้กระทาผิดจะต้องถูกลงโทษเสมอ โดยจะมีการลงโทษแก่ผู้ที่กระทา
ผิดที่เ กี่ ยวข้องกั บหนี้นอกระบบทุ กครั้งที่ มี การกระทาผิดดัง กล่าว
เกิดขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
- จะต้องมีบทลงโทษที่มีความรวดเร็ว เพื่อทาให้ผู้กระทาผิดเกิด
ความเกรงกลัว ในขณะเดียวกันเป็นการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่คิดจะกระทา
ผิดให้เกิดความเกรงกลัว
- จะต้ อ งมี บ ทลงโทษส าหรั บ ผู้ ก ระท าผิ ด ทุ ก คนที่ รุ น แรง
เหมื อ นกั น โดยไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น ส าหรั บ อาชญากรคอปกขาวที่ ใ ช้
ตาแหน่งหน้าที่ของตนในการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ

2. ข้อเสนอยุทศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
2.1 สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ
จากการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ปัญ หาหนี้นอกระบบของไทย สามารถสรุป สถานการณ์ปัญหาใน
ปัจจุบันได้ดังนี้
2.1.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญใน
การเร่งให้เกิดปัญหา “หนี้นอกระบบ” กล่าวคือ ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้
ประชาชนจาเป็นในการใช้จ่ายเงินอย่างเร่งด่วน เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ จึงต้องเข้าสู่
วงจรของหนี้นอกระบบ นอกจากนั้นสภาพสังคมที่เป็นปัจเจกบุคคลทาให้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกทอดทิ้ง
จากสังคมส่วนรวม ปัญหาหนี้นอกระบบถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากความยินยอมระหว่าง
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ทาให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาต้องเผชิญกับผลกระทบจากปั ญหาหนี้นอกระบบเพียงลาพัง
ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยโดยอาศัยความพอเพียงมีเหตุผลในการดาเนินชีวิตและ
การสร้างสังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสาคัญในการแก้ไขปัญหา
2.1.2 ลูกหนี้
สาเหตุของการเป็นหนี้ของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจาก ปัจจัย 2 ประการคือ ประการแรก
ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ ได้แก่ ความฟุ่มเฟือย การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหนี้ ลูกหนี้ขาดการ
วางแผนการใช้จ่ายเงิน ขาดความรู้ และการไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ อีกประการ
หนึ่ง มาจากปัญ หาจากการประกอบอาชีพ และเมื่อลูก หนี้ที่ เ ข้ าสู่ก ารกู้ ห นี้นอกระบบลูก หนี้จ ะได้รับ
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ผลกระทบจากปัญหาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้หลอกลวงให้ทาสัญญาที่เสียเปรียบนาไปสู่การ
ฟ้องร้องคดีต่อลูกหนี้ การที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้จากการทาสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการ
คุกคามจากการติดตามทวงหนี้หลากหลายรูปแบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้เหล่านี้ทาให้ลูกหนี้บางราย
ตัดสินใจการฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้ ลูกหนี้หันเข้าสู่เส้นทางประกอบอาชีพทุจริตเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ และการ
ร่วมกันของลูกหนี้เพื่อฆ่าเจ้าหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบเป็นปัญหาทางสังคมในที่สุด
ดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถดารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง และมีความรู้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาหนี้นอกระบบ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการ
แก้ไขปัญหาการเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบของประชาชน
2.1.3 เจ้าหนี้
เจ้าหนี้อาศัยความมีอิ ทธิพล ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิ จที่สูงกว่าเพื่อเอารัดเอาเปรียบ
ลูกหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ทาให้ลูกหนี้ต้องอยู่ในภาวะจายอมและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดย
เจ้าหนี้จะอาศัยช่องทางด้านกฎหมายเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ในการทาสัญญากู้ยืมเงิน ด้วยการท า
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม การทานิติกรรมอาพรางการกู้ ยืมเงิน โดยมีการเรียกผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินต้น
สินทรัพย์อย่างอื่น และดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าความเป็นจริงและเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เป็นเหตุให้
ลูกหนี้ต้องจายอมรับภาระชาระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการ
ฟ้องร้องบังคับคดีกับลูกหนี้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ จนลูกหนี้ต้องถูกยึดทรัพย์สนิ
ดัง นั้น การจัดการปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น การบัง คับใช้ก ฎหมายอย่างจริง จัง ในการ
ควบคุมพฤติกรรมเจ้าหนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
2.1.4 กฎหมาย
กฎหมายเกี่ ยวกั บการกระท าผิดเกี่ยวกั บ ปัญ หาหนี้นอกระบบในประเทศไทยนั้นยัง ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของความล้าหลังของตัวบทกฎหมาย อัตราโทษที่ไม่เป็นที่เกรงกลัวของผู้กระทา
ความผิด และในด้านของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เป็นต้น
ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นโอกาสสาคัญในการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ
2.1.5 นโยบายรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ชัดเจน และ
เป็น ระบบ นอกจากนั้น หน่ว ยงานที่ น านโยบายการแก้ ไขปัญ หาหนี้ นอกระบบไปปฏิ บัติยั ง มี ห ลาย
หน่วยงาน แต่ ล ะหน่วยงานจะมองปัญ หาแบบแยกส่ วนตามภารกิ จ ของหน่ว ยงานของตน ขาดการ
ประสานงาน และมีก ารทางานที่ซ้าซ้อนจึง ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้ จริง และนโยบายที่ เน้น
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กระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหนี้ภาคประชาชนและนาไปสู่ก่อหนี้นอก
ระบบ
ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภาครัฐต้องกาหนดนโยบายเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข
ปัญหานี้โดยเฉพาะ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เน้นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิง
บูรณาการ อาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีในการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนั้นควรมีการ
ทบทวนและศึกษาพัฒนานโยบายของรัฐบาลอย่างรอบครอบก่อนการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้
นโยบายต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จ ริง และเป็นการลดผลกระทบด้านลบของนโยบายต่อ
ประชาชนได้
2.1.6 กระบวนการยุติธรรม: มีปัญหาในเรื่ องการบังคับ ใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ขาด
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม ปัญหาลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น “ลูกหนี้นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การนากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุด
ต่อลูกหนี้ ปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องดาเนินการทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
แก่ประชาชนซึ่งรัฐต้องเร่งดาเนินการ
2.2 ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้นทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีความจาเป็นที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไข
ให้หมดไปซึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่สามารถแยกมาแก้ไขปัญหาแต่เพียงเฉพาะเรื่องหนี้นอก
ระบบเพียงเรือ่ งเดียวไม่ได้ทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาหนี้สินของประชาชนในภาพรวม
การแก้ไขปัญหาเพียงเรื่องหนี้นอกระบบเพียงเรื่องเดียวจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องกระทาในลักษณณะของการแก้ไขปัญหาทั้งระบบไม่สามารถแยกพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องหนี้นอกระบบได้ ซึ่งจากการศึกษาถึงกรณีตัวอย่างของต่างประเทศ การศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบ
ในสังคมไทยทั้งในด้านสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ รูปแบบการเป็นหนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเป็น
หนี้นอกระบบ และแนวทางข้อ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัย
สามารถนาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย
มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 หลักการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีหลักการสาคัญในการ
พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหนี้นอกระบบของ
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ไทย การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ(ทั้งจากเอกสารและการศึกษาดู
งาน) การวิเคราะห์กรณีศึกษาของไทย คณะผู้วิจัยได้วางหลักการสาหรับเป็นฐานในการสร้างข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย
1) ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นปัญหาสังคมเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคคล
จานวนมากและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหา
ด้านการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่ตามมาจากการเป็นหนี้ของประชาชนดัง
กรณีศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา
2) การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนมีสาเหตุแตกต่างกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหา
จะต้องทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ที่ สาเหตุของ
ปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการแก้อาการ หรือบรรเทาอาการของปัญหาลงหรือการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างหลากหลายดังกล่ าว
3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะ
ของตนเอง และมีความแตกต่างหลากหลาย โดยการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี่จะไม่สามารถทาในลักษณะ
ของการสร้างรูปแบบที่เป็นรูปแบบสาเร็จรูปในการแก้ไขปัญหาและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ หรือให้ทุก
หน่วยงานดาเนินการในลักษณะของมาตรการเดียวกันในลักษณะการมีพิม พ์เขียวสาหรับ ทุกที่ห รือทุ ก
องค์การแบบการมี ตัวแบบสาเร็จรูป ทั้งนี้เ พราะปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละคนเป็นปัญหาเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่หรือแต่ละบุคคลที่เกีย่ วข้องการแก้ไขปัญหาจึงต้องมีความหลากหลาย
และเป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้ได้
4) การแก้ไขปัญหาต้องกระทาในลักษณะขององค์รวมมากกว่าการแก้ไขปัญหาตาม
อาการหรือการพิจารณาแก้ไขปัญหาในแบบแยกส่วนที่ต่างคนต่างทา ซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้
จะเป็นการบรรเทาอาการมากกว่าการมุ่งแก้ที่สาเหตุของปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหากมองเฉพาะเรื่องหรือแยกพิจารณาจะทาให้เห็นภาพ
ของปัญหาเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่อยู่ในส่วนของปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน (ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ภายใต้ปัญหาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง) การมุ่งจะแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแยกพิจารณาเพียงเรื่องเดียวโดดๆ ได้ การกาหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
จึงต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะร้อยเรียงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจร่วมกันใน
ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ( inter-organization relations) เพื่อให้เกิดผลที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้ทั้งระบบทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาในเชิง
ระบบที่มีลักษณะสลับซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของ
การเป็นผลของปัญหาด้านอื่นๆ ทาให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบและในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็น
สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
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ในลักษณะของการแก้ตามอาการของปัญหาหรือแก้ทีละเรื่องในแบบการจับ คู่ได้หรือเป็นการแก้ไขปัญหา
เป็นจุดๆ ไปได้
5) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องมีการจัดทาในลักษณะของวาระแห่งชาติ
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบมี่ความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะทาหน้าที่ต่างๆ
ตามขอบเขตความรับ ผิดชอบของตนเองเท่ านั้นขณะที่ เ รื่องหนี้นอกระบบเป็นปั ญ หาที่ ซับ ซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับหลายองค์การตั้งแต่ต้นทางคือก่อนการกู้เงินจะเกิดขึ้นจนถึงปลายทางคือมีการใช้ความรุนแรง
ฟ้องร้องดาเนินคดีกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องจานวน
มาก การจะแก้ ไขปัญ หาให้ได้ทั้ ง ระบบหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จ ะต้องดาเนินการร่วมกั นไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต่างคนต่างทาได้ การใช้องค์การหนึ่งองค์การใดเข้าไปแก้ไขปัญหาเพียงหน่วยงาน
เดียวจะไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ขององค์การไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา
กล่าวคือปัญหาใหญ่เกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การ ปัญหาในเรื่องนี้จึงมีลักษณะเป็นปัญหา
ที่ต้องการการทางานร่วมกันขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทางานร่วมกันขององค์การ
ตั้งแต่ต้นทางของการเกิดหนี้นอกระบบจนถึงปลายทางของเรื่องดังกล่าว การแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้จะ
ไม่สามารถทาได้หากไม่มีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและทุกฝ่ายเห็นถึงความสาคัญและความรุนแรง
ของปัญ หาที่ เกิ ดขึ้นจนกระทั่ง เกิ ดการร่วมมือกั นอย่างจริงจัง ในการแก้ ไขปัญหา ดัง จะเห็นได้จ ากการ
ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศญี่ปุ่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดมีความเห็น
ตรงกันในการแก้ ไขปัญหาดัง กล่าว และรัฐบาลมี แนวทางที่ ชัดเจนในการแก้ ไขปัญหาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความเห็นและการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวในทิศทางเดียวกันการแก้ไขปัญหาจึงสามารถทาได้
สาเร็จหรือเกิดผลตามที่ต้องการ
หลักการทั้งห้าประการข้างต้นจะเป็นฐานคิดในการสร้างแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาที่มีความครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาในระยะยาว และการป้องกัน
ปัญหา
2.2.3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเป็นการกาหนดมาตรการที่มุ่งลดปัญหาและความ
รุนแรงของปัญหาลงเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนซึ่งมาตรการหรือกลยุทธ์สาหรับ
ระยะสั้นที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย
1) การเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องดาเนินการในการแก้ไ ขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการเร่งรัดการดาเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีการทวงหนี้โดยใช้วิธีการ
รุนแรงในลักษณะของแก้งหมวกกันน๊อค ที่มีการกระทาความผิดทางอาญา โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยสังคมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการทวงหนี้โดยวิธีการปกติที่พึงใช้กัน หากมี
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การจับกุมและดาเนินคดีอย่างจริงจัง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ในลักษณะของแก้งหมวก
กันน๊อคก็จะลดความรุนแรงลง (การดาเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนที่สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และกระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ในส่วนดังกล่าว)
2) การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยการให้ความรู้แก่
ประชาชนจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ การให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงโทษภัยของการกู้เงิ นจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งความรู้ที่มีความจาเป็นสาหรับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจะประกอบด้วย
 ความรู้ในเรื่องกระบวนการในการกู้เงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตั้งแต่
การทาสัญญาเงินกู้จนถึงการชาระคืนเงินกู้ การฟ้องร้องรวมถึงการบังคับคดี เพื่อไม่ ให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากเจ้าหนี้ได้ เช่น กฎหมายในการทาสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่ต้องระวังในการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนเงินกู้ต่างๆ รวมถึงวิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้ที่ฉ้อฉลมักมีการ
นามาใช้เพื่อเอาเปรียบลูกหนี้ อาทิเช่น การทานิติกรรมอาพรางรูปแบบต่างๆ ที่มักมีการดาเนินการเพื่อ
ปกปิดการกู้เงิน การจานอง การขายฝาก ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ที่ค้า
ประกัน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการที่เจ้าหนี้บาง
รายจะสามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากความไม่รู้หรือความเดือดร้อนของลูกหนี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องให้
ความรู้แก่ประชาชนในด้านของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินการ
หากมีการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ และเมื่อมีการฟ้องร้องดาเนินคดี การประนีประนอมยอมความ
รวมถึงการบังคับคดีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว การให้ความรู้ในส่วนนี้ยัง
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ประชาชนจะสามารถของความช่วยเหลือได้
หากได้รับความไม่เป็นธรรมในการทวงหนี้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถร้องทุกข์หรือขอ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือการเป็นหนี้
 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือพิษภัยของหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคล
ไปก่อหนี้จากแหล่งเงินกูน้ อกระบบ เพราะเห็นว่าจะได้รับเงินกู้ได้โดยง่ายและมักจะคิดว่าไม่เป็นไร หรือมัก
เกิดจากความคิดที่อยากได้เงินจากเจ้าหนี้กจ็ ะยอมทาตามทุกอย่าง และคิดว่าตนเองไม่ต้องการจะโกง และ
คิดว่าหากชาระตามที่ได้รับเงินมาแล้ว จะไม่มีปัญหา เพราะได้ชาระหนี้ตามที่กู้มาจริงแล้ว การยอมลงชื่อ
ในกระดาษเปล่า หรือใส่จานวนตัวเลขเกินกว่าที่กู้จริงไม่เป็นไร เพราะอย่างไรก็ใช้คืน การให้ความรู้เรื่องนี้
จะช่วยให้ป ระชาชนมี ความระมั ดระวัง หรือตระหนักในปัญ หาที่เ กิ ดจากหนี้นอกระบบ โดยไม่ มองถึง
ผลประโยชน์ระยะสั้นที่ต้องการจะได้เงิน โดยมองข้ามผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าในระยะยาว
 การให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจปัญหาในเรื่องหนี้
นอกระบบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้ เช่น การใช้
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การประนีประนอมยอมความมาเป็นกลไกในการกู้เงินตั้งแต่ก่ อนให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ (โดยให้ลูกหนี้ไปท า
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลก่อนจึงจะให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ ดังกรณีตัวอย่างต่างๆ ในบทที่3)
 ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง เงิ นทุ น และการเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่
เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มีเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเลือกใช้ได้
ทั้งนี้เ พราะลูกหนี้เงินกู้ นอกระบบบางส่วนมีห ลักทรัพย์ค้าประกันที่ส ามารถนามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้า
ประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้แต่กลับไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหากผู้กู้มีความรู้ในเรื่อง
ของแหล่งเงินทุนก็จะช่วยให้ไม่เข้าสู่วงจรการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้การให้ความรู้ ใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอันจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบได้
ความรู้ทั้งในเรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้ที่ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและหากจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงได้เข้าใจถึงพิษภัยของการกู้หนี้
นอกระบบ ความรู้ส่วนนี้จะช่วยในการลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ควรทาอย่าง
ต่อเนื่องไม่ใช่ทาในลักษณะไฟไหม้ฟางหรือโหมทาเป็นช่วงๆ เท่านั้น
3) การจัดให้มีการเก็บข้อมูลลูกหนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานสาหรับการอ้างอิงและ
ใช้ในการวางมาตรการในการช่วยเหลือทีต่ รงจุดหรือตรงกับความต้องการของลูกหนี้ ในส่วนนี้ควรมีการจัด
กลุ่มลูกหนี้หรือคัดแยกลูกหนี้ออกเป็นกลุม่ ตามลักษณะของลูกหนี้แต่ละแบบ เช่นลูกหนี้ที่มีความจาเป็นใน
การใช้เงิน ลูกหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยและนิสัยส่วนตัว ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องใช้มาตรการในการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวมสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4) การจัดให้มีแหล่งเงินทุนสาหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาทั้งระบบมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ส่วนไม่สามารถทาให้ปัญหาหมดไปได้ ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีเงินกู้มากกว่าจานวนที่รัฐจะ
ช่วย ดังนั้นเมื่อการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกส่วน ไม่นานลูกหนี้เหล่านี้ก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้นอก
ระบบอีก การช่วยเหลือจึงต้องจัดการกับปัญหาหนี้สินทั้งหมดของลูกหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ซึ่ง
ส่วนนี้อาจเริ่มจากการเจรจาปรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ และรวมหนี้สินทั้ งหมดของลูกหนี้ไว้เป็นรายเดียว
โดยรัฐจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้และทาสัญญาให้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ของรัฐเพียงรายเดียวไม่ต้องมีหนี้ซ้าซ้อนหรือ
เจ้าหนี้หลายราย และให้มีระยะเวลาการผ่อนชาระที่ยาวพอสมควรเพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชาระได้จริง
ทั้งนี้การดาเนินการในเรื่องนี้ในเบือ้ งต้นอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบดาเนินการ
ไปพลางก่อน
5) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ให้ทุกฝ่ายมองว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียง
เป็นเรื่องของคนสองคนหรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้างทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งปัญหานี้ยังเป็นปัญหาใกล้ตัวที่
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สังคมไม่ควรเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้อาจทาผ่านสื่อการโฆษณาอย่าง
ต่อเนื่อง (เช่นเดียวกั บ สื่อ ของรัฐอื่นๆ เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น) เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นความสาคัญ
มากกว่าการดาเนินการในลักษณะไฟไหม้ฟาง การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้รวมถึงการปรับวิธีคิดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เน้นลูกหนี้เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหามากกว่า
การมองปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาโดยมององค์การและภารกิจหรืออานาจหน้าที่ ขององค์การเป็นตัวตั้ง
ทั้งนี้เพราะหากแก้ไขปัญหาโดยมองจากองค์การจะทาให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากเนื่องจากปัญหาหนี้
นอกระบบเป็นปัญหาที่ต้องการการทางานข้ามองค์การหรือมีขอบเขตของปัญหามากกว่าขอบเขตอานาจ
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการทางานร่วมกันของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจาเป็น
6) รัฐ ควรจั ดให้มี หน่ วยงานในพื้ นที่ ต่า งๆ เพื่ อรั บข้ อร้ องเรี ย นหรื อร้ องทุก ข์ จ าก
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะแรกรัฐควรมีหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
จากประชาชนในเรื่องปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้
การร้องเรียนนี้อาจทาผ่านศูนย์ดารงธรรม สานักงานยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วยงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วนามาดาเนินการแก้ไขปัญหา
7) การเน้นการควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎหมายในการบังคับคดีให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในกรณีของการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้เกิน
สมควรเช่นกรณีก ารอายัดเงินเดือ นของพนักงานรัฐวิส าหกิ จ จนเหลือเงินเดือนศูนย์บ าท อันทาให้ไม่
สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งที่กฎหมายระบุให้การอายัดเงินเดือนต้องให้พนักงานมีเงินเหลือสาหรับ
การใช้จ่าย (เดือนละ 10,000 บาท )
8) รัฐ ควรจั ด ให้ มี ก ารจั ดระบบการเข้ า ถึ งแหล่ งเงิ นทุ นของประชาชนให้มี ความ
เหมาะสมซึ่งอาจดาเนินการโดย
8.1) การส่ง เสริม ให้ความรู้แก่ ป ระชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท างการเงินที่
เหมาะสมกับตนเอง
8.2) การให้ผู้ปล่อยกู้มีหน้าที่ต้องชี้แจงเงื่ อนไขการกู้เงินต่างๆ แก่ผู้กู้ ทั้งเรื่องของ
อัตราดอกเบี้ย การชาระคืนเงินกู้
8.3) รัฐมีมาตรการกากับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้เหมาะสมกับความสามารถใน
การชาระคืนของลูกหนี้เพื่อไม่ให้หนี้ในระบบเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ
8.4) การที่หน่วยงานของรัฐหรือกองทุนชุมชนต่างๆ ที่ให้กู้เงินต้องตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของผู้กู้ด้วยว่ามีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
8.5) การปรับระบบการบริหารกองทุนที่เป็นของรัฐให้เน้นการสร้างวินัยทางการเงิน
และการออมแก่ประชาชนด้วยไม่ใช่สามารถกู้โดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้การกู้เงินจากกองทุนเป็นเครื่องมือในการ
ปรับพฤติกรรมของลูกหนี้ด้วยก็ได้
8.6) การสนับสนุนให้มี แหล่งเงินทุนรายย่อย (micro credit)
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2.2.4 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นมาตรการที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งกับ
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันปัญหารวมถึงอาจมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาซึ่งมาตรการต่างๆ ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวประกอบด้วย
1) การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอก
ระบบ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม
ดังนี้
1.1) แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดย
 กาหนดให้ลูกหนี้เป็นผูฟ้ ้องเจ้าหนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนีไ้ ม่สามารถฟ้องเองได้
เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)
 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้
 ควรเพิ่ ม อั ตราโทษทางอาญาทั้ ง จ าคุก และปรับ แก่ เ จ้าหนี้ และก าหนด
พฤติการณ์ที่เป็นเหตุฉกรรจ์สาหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราและมีการใช้ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้
 มีการกาหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกง
มาใช้ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้
 เพิ่มอานาจให้อัยการสามารถยื่นคาร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่
ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่จาเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่
1.2) แก้ไ ขเพิ่ม เติมมาตรการอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบ โดย
 แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูล
ฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้ เช่น การเพิ่มโทษ
เจ้าหนี้ ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่กาหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน
5 ปี
 กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ควร
กาหนดให้มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจาก
กระทาความผิด
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 มีการทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
2) การจัดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่เฉพาะ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต่างคนต่างทาและมักขาด
การประสานเชื่อ มโยงหรือมี ก ารบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานส่ง ผลให้การแก้ ไขปัญ หาไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้ทั้งระบบหรือแก้ไขปัญหาในองค์รวมได้ การแก้ไขปัญหาจึ งเป็นการแก้ในลักษณะลดอาการ
หรือความรุนแรงของปัญหาแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถดาเนินการ
ได้อย่างถาวรและยั่งยืนจึงควรมีหน่วยงานเข้ามาทาหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ไม่ใช่ให้หน่วยงาน
แต่ละหน่วยทางานในลักษณะของงานฝากซึ่งแต่ละหน่ว ยที่เกี่ยวข้องจะไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่หลักแต่เป็น
การแก้ไขปัญหาแบบงานจรมากกว่า
หน่วยงานที่ เ ข้ามาท าหน้าที่ ในการแก้ ไขปัญ หาเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องมี บ ทบาท
อานาจหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งระบบ ไม่ได้ทาหน้าที่เฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบเท่านั้น การทางานของหน่วยงานจะต้องทางานผ่านระบบการทางานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่ อให้เ กิดผลตามที่ ต้อ งการ ทั้ง นี้เ พราะการจะแก้ไขปัญ หาหนี้สินของประชาชนมีห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องจานวนมาก บทบาทของหน่วยงานจึงเป็นแกนกลางในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่
 การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงิน หรือการทวงหนี้
ของเจ้าหนี้นอกระบบ
 การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
 การเสนอแนะนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
 การจัดทาข้อมูลและสารวจภาวะหนี้สินภาคประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การกาหนดนโยบายของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จาเป็นสาหรับประชาชน (ส่วนนี้อาจรวมไปถึง
การผลักดันให้เกิดธนาคารประชาชนในระยะยาว) และการจัดให้มีเงินทุนสาหรับการช่วยเหลือประชาชนที่
มีความเดือดร้อนจาเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้ (ซึ่งในสองส่วนหลังนี้การใช้ระบบการเงินผ่าน
สถาบั น การเงิ นตามปกติ หรื อ ผ่า นวิธี คิด ที่ ห น่ ว ยงานทางการเงิ น หรื อ ผู้ใ ห้กู้ ยื ม เงิ นจะต้ อ งค านึง ถึ ง
ความสามารถในการชาระคืนของผู้กู้จะกระทาได้ยากเนื่องจากผู้กู้ประเภทนี้เกิดจากความจาเป็นในการ
ดารงชีวิต การพิจารณาให้กู้จากความสามารถในการชาระคืนจะทาให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ตามเกณฑ์
ดังกล่าว การให้กู้ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีรากฐานในด้านการสังคมสงเคราะห์โดยให้พึ่งตัวเอง มากกว่าการ
กู้เงินปกติที่มีรากฐานจากแนวคิดในเรื่องของทุน กาไร ความคุ้มทุนแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนทั้งสอง
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แบบจะมีแนวคิดมาจากฐานความคิดที่ต่างกัน การให้หน่วยเดียวท าจึง ไม่สามารถทาได้เพราะบทบาท
ขัดกันจึงต้องมีแหล่งเงินทุนทั้งสองประเภท)
 การใช้มาตรการทางการเงินในการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนด้วย
เช่น การนาแนวคิดแบบสัจจะออมทรัพย์ มาใช้ในการให้ประชาชนกู้เงินจากกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดวินัย
ทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน การให้กลุ่มช่วยเหลือกันในการติดตาม กากับการกู้เงินของสมาชิก
เป็นต้น
การบริหารหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนี้จะบริหารผ่านการใช้ระบบคณะกรรมการ เนื่องจาก
ภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถ
ทาหน้าที่ได้ครบทั้งระบบ ดังนั้นรูปแบบของคณะกรรมการจึง เป็นรูปแบบที่จะทาให้สามารถดึงความรู้
ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาทางานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ (กรณีนี้เ มื่อมีการกาหนดนโยบายใน
ลักษณะของการเป็นวาระแห่งชาติก็จะทาให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความสาคัญและเข้ามาทางานร่วมกัน)
คณะกรรมการจะท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยก าหนดนโยบาย ( policy board) โดยมี
นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี ที่ ได้รับ มอบหมายเป็ นประธาน และมี ค ณะกรรมการมาจาก
กระทรวงต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยงานที่
ตั้งขึ้นใหม่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้การทางานขององค์การที่
จัดตั้งขึ้นจะต้องมีความคล่องตัวและการทางานที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น
3) การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
มาตรการในเรื่อ งของแหล่ ง เงิน ทุ นในระยะยาวรั ฐควรก าหนดให้มี แ หล่ง เงิน ทุ น ที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่ างกันเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปรือมีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าแหล่งเงินทุนทีม่ ีการให้กู้ยืมแก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงิน
และแหล่งเงินทุนของรัฐเช่นกองทุนต่างๆ ขณะที่แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินออมของประชาชนเช่นสหกรณ์
หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ยังมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนสองกลุ่มแรก ซึ่งสถาบันการเงินและ
แหล่งเงินทุนของรัฐมักจะเป็นเงินทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผล
และความสามารถในการนาเงินที่กู้ได้มาสร้างรายได้รวมถึงความสามารถในการชาระคืนเงินกู้เป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณาให้กู้เงินแก่ผู้กู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทาให้ผู้ที่มีความจาเป็นต้องการใช้เงินเพราะเหตุจาเป็น
เดือดร้อนอื่นๆ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้จึงต้องหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ดังนั้นการมีแหล่งเงินทุนที่มคี วามเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับการแก้ไขปัญหา
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ซึ่งแหล่งเงินทุนควรจะมีความหลากหลาย ทั้งเงินทุนที่ใช้สาหรับการประกอบอาชีพ เงินทุนสาหรับการ
อุปโภคบริโภค และเงินทุนสาหรับความจาเป็นในการดารงชีวิต โดยแหล่งเงินทุนทั้งสามกลุ่มนี้แหล่งเงินทุน
สาหรับการประกอบอาชีพควรมีการเพิ่มเพื่อให้ประชาชนสามารถมีแหล่งเงินทุนที่มากพอ (การเพิ่มส่วนนี้
รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้มีการปล่อยสินเชื่อการเงินรายย่อย (micro credit) มากขึ้น
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน การลดสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคลง หรือควบคุมให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสม และควรมี แหล่ง เงินทุนสาหรับ ความจ าเป็นในการดารงชีวิตเมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินซึ่งเงินกู้ในส่วนนี้หากพิจารณาจากความสามารถในการชาระคืน หรือการนาไปสร้างรายได้จะไม่
เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถกู้ยืมได้ การกู้ยืมลักษณะนี้อยู่บนฐานคิดในเรื่องการสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการ
สังคมมากกว่าจะเป็นการกู้ยืมที่คิดภายใต้ฐานคิดแบบทุนนิยมตามแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนที่ มี
ให้แก่ ประชาชนควรมี ความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับ ลัก ษณะของลูก หนี้และความจ าเป็นหรือความ
ต้องการใช้เงินและลักษณะของลูกหนี้มากขึ้น
4) การมีมาตรการปรับพฤติกรรมลูกหนี้
สาเหตุของปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกหนี้
เองซึ่งบางรายมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เกินตัว ขาดวินัยทางการเงินรวมทั้งการขาดความรู้ในการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินทาให้ก้าวไปสู่วงจรการเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องสร้าง
พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของประชาชนให้เหมาะสม การปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนจะ
เริ่มจากการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือที่จะปรับปรุงพฤติกรรมโดยใช้ระบบความรับผิดชอบของกลุ่ ม
เข้ามาช่วย เช่นการกู้เงินให้รวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงินและมีเงื่อนไขให้กลุ่มต้องคอยติดตามการใช้จ่ายเงินของ
สมาชิกด้วยกันเอง จึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ การบังคับให้ต้องมีการออมจึงจะสามารถกู้เงินได้โดยการนา
หลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มาใช้ในการให้กู้ยืมเงิน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนของ
รัฐบาลและแหล่งเงินทุนที่เป็นของประชาชนเองเพื่อไม่ให้การกู้เงินสามารถทาได้โดยง่ายหรือมีเงินกู้ที่ได้มา
ง่ายและมีมากจนนาไปสู่การสร้างหนี้ของประชาชนและการขาดวินัยทางการเงิน
5) การให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งความรู้ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นความรู้ที่มุ่ง
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและร่วมกันดูแลชุมชนที่ตนเองอยู่
อาศัยได้ มาตรการนี้จะเป็นการเพิ่มอานาจแก่ประชาชน (empower ) อันนาไปสู่การมีสังคมที่เข้มแข็ง
ความรู้ในส่วนนี้จ ะได้แก่ ความรู้ในเรื่อ งของการวางแผนทางการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน เรื่องเกี่ ยวกั บ
เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีขึ้น ความรู้เกี่ยวกับ

โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

272

เศรษฐกิจพอเพียงที่จะทาให้ประชาชนเลือกดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับรายได้ของตนเองไม่ใช้เงินเกินตัว
หรือฟุ่มเฟือยวางแผนการใช้จ่ายเงิน การให้ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาวนี้ยังอาจรวมถึงการมีที่ปรึกษา
ทางการเงินแก่ ป ระชาชนด้วยก็ ได้ ที่ป รึก ษาทางการเงินจะทาหน้าที่ ในลักษณะของหมอหนี้ที่ คอยให้
คาแนะนาลูกหนี้ในเรื่องของแนวทางการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ห ลุดพ้นจากการเป็นหนี้ การแนะนา
ประชาชนในเรื่องทางการเงิน รวมถึงการคอยช่วยเหลือและให้กาลังใจ ( moral support) แก่ลูกหนี้ ซึ่งผู้
ที่ท าหน้าที่ เ ป็นที่ ป รึก ษาทางการเงินน่าจะได้แก่ ธนาคารที่ เ ป็นธนาคารเฉพาะกิ จ ของรัฐที่ อยู่ในพื้นที่
อาสาสมัครต่างๆ รวมถึงผู้นาชุมชนที่ผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้จากหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนนี้
ควรมีการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวด้วย
2.2.5 ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหา
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาขยายตัวหรือลุกลามยิ่งขึ้น มาตรการในส่วนนี้จะเน้นการติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความเข้มแข็ง (empower) ให้แก่ประชาชนและภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือกันเกิดความเข้มแข็งในชุมชนและไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้หรือการเป็น
หนี้นอกระบบ โดยมาตรการในระยะนี้เน้นการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเข้ามาร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วย
1) การสร้า งความรู้ ใ ห้แ ก่ ป ระชาชน มาตรการนี้ เ ป็ น มาตรการต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการตั้งแต่ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่ง ด่วนและยุทธศาสตร์การแก้ไ ขปัญหาระยะยาว โดย
ความรู้ที่เน้นให้แก่ประชาชนจะเป็นความรู้ตั้งแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ สิ่งที่
ประชาชนควรจะรู้เ กี่ยวกั บการกู้ ยืม เงิน หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง (ในระยะแรก) ความรู้ในเรื่องของการ
วางแผนทางการเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (ในระยะยาว) การมีที่ปรึกษาทางการเงิน
แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัวเรือน (ในระยะยาว)
ซึ่งเมื่อประชาชนมีความรู้ต่างๆ เหล่านี้รวมทั้งมีแบบอย่างที่สามารถนามาปรับใช้ได้แล้วจะช่วยในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนจนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ และไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอก
ระบบได้ การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้จะต้องใช้มาตรการหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ทาเพียงแค่การ
อบรมเท่ า นั้ น เพราะการอบรมอาจไม่ ช่ ว ยให้ เ กิ ดความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม ที่ นอกจากนี้
กระบวนการในการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทาใน
ลักษณะ ไฟไหม้ฟาง ที่พอเรื่องลดความรุนแรงก็เลิกเพราะจะทาให้ปัญหากลับขึ้นมาใหม่ได้
2) การให้ภาคประชาสังคมหรือส่วนอื่นๆ ของสังคมเข้ ามามีส่วนร่วมในการแก้ไ ข
ปัญหา ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและขยายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มากมาย ลาพัง
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หน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ อีกทั้งปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากตัว
ของประชาชนเอง ดังนั้นหากภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาจะทาให้การแก้ไขปัญหา
มีความยัง่ ยืนมากยิ่งขึ้นในส่วนนี้ภาคประชาชนจะเข้ามาร่วมในการป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่การจัดระบบของ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การมีก ลุ่มออมทรัพย์ที่เ ข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ มาตรการในด้านนี้ยัง
รวมถึงการมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์การภาคประชาชน (ส่วนนี้ระยะยาวอาจสามารถขยายวงจนกลายเป็นธนาคารประชาชนได้หากมี
การดาเนินการต่อเนื่องและขยายเครือข่ายให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น) รัฐอาจให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
หนึ่งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวทาหน้าที่ในการแพร่กระจายความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มต่อไปเพื่อขยายวง
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากหนี้ยังอาจดึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือ
ประชาชนและชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบด้วย มาตรการในด้านนี้ยังรวมถึง
การมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์การภาคประชาชน
3) การใช้ม าตรการทางการเงินเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้ จ่ายของประชาชนอย่า ง
ต่อเนื่อง มาตรการนี้เป็นการดาเนินการต่อจากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยส่วนนี้จะมุ่งเน้น
การปรับปรุงระบบการบริหารกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนให้เปล่าของรัฐให้มีมาตรฐานและมีส่วนช่วย
ในการสนับสนุนการออมให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนทั้งในเรื่องการออม การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้มาตรการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้กู้ยืมเงินโดยลูกหนี้
ต้องเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อกู้ยืมเงินและมีการช่วยเหลือและตรวจสอบกันเองอันเป็นการผลักดันให้เกิดกลุ่มที่
รับผิดชอบร่วมกันขึ้นในชุมชน และอาจมีการกาหนดเงือ่ นไขเพื่อประกอบการพิจารณาให้กยู้ ืมเงิน เช่นให้ผู้
กู้ยืมเงินจะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการยื่นความจานงค์ขอกู้เงินด้วยเป็นต้น
4) การพัฒนาความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
มาตรการนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยมีการสารวจข้อมูลต่างๆ
การดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรูแ้ ละนาไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ทั้งความรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเอง
ความรู้ในการจัดการด้านการเงิน เพื่ อสร้างความยั่งยืนซึ่ง ผลของความรู้ดัง กล่าวจะสามารถนาเสนอ
นโยบายแก่ ภาครัฐในการก าหนดแนวทางส าหรับ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้
5) การผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากปัญหา
หนี้สินเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
ดังนั้นหากต้องการแก้ไขปัญหาที่รากฐานของปัญหาจะต้องปรับโครงสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจ เช่นใน
เรื่องของการกระจายรายได้ การถือครองปัจจัยการผลิต การมีธนาคารของประชาชน การปฏิรูปที่ดิน การ
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ปฏิรูปธุรกิจรายย่อย การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน เป็นต้นซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่ง ยืน นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในระยะยาวอาจสามารถลดลงได้ห ากรัฐมีก าร
ดาเนินการในการควบคุมและบัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่ างเข้ม งวดจริง จัง การปราบปรามแหล่งอบายมุ ข
ทั้งหลายที่อาจทาให้ประชาชนบางส่วนก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้
มาตรการาต่างๆ เหล่านี้จะต้องดาเนินการในทุกส่วนการดาเนินการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะไม่สามารถทาให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องการการดาเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องโดยมีการดาเนินการอย่างเป็นขบวนการและทาเป็นขนานใหญ่ ซึ่งเราสามารถสรุปยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ดังภาพที่ 23
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ภาพที่ 23 แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นองระบบ
การผลักดันสู่ระดับ
วาระแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ

ยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาระยะ
เร่งด่วน

ยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาระยะยาว

 การเร่งรัดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
อย่างจริงจัง
 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ รื่ อ ง ที่
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
 การจัดให้มีการเก็บข้อมูล
ลูกหนี้อย่างเป็นระบบ
 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
ส าหรั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
หนี้สินภาคประชาชน
 การเปลี่ ย นกระบวน
ทัศน์ของสังคม
 รัฐควรจัดให้มีหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ เพื่ อ รั บ ข้ อ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชน
 การเน้ นการควบคุ มให้
การปฏิบัติตามกฎหมายใน
การบั ง คั บ คดี ใ ห้ เ กิ ด ผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
 รั ฐ ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
จัด ระบบการเข้ าถึ ง แหล่ ง
เงินทุนของประชาชนให้ มี
ความเหมาะสม

มุ่งแก้ไข

 การแก้ ไ ขกฎหมาย ที่
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
 การจัดให้มีหน่วยงานทา
หน้าที่เฉพาะ
 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
 การมี ม าต รการปรั บ
พฤติกรรมลูกหนี้
 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชน

มุ่งแก้ปัญหาทั้งระบบ
แบบองค์รวม

มุ่งป้องกัน
สร้างความ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การป้องกันปัญหา

 การสร้ า งความรู้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชน
 การให้ภาคประชาสังคม
หรื อ ส่ ว นอื่ นๆ ของสั ง คม
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
แก้ไขปัญหา
 การใช้ ม าตรการทาง
การเงินเพื่อปรับพฤติกรรม
การใช้จ่า ยของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
 การพั ฒ นาความรู้ ใ น
เรื่ องของการแก้ ไขปั ญ หา
หนี้สินของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
 การผลั ก ดั น ให้ มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม
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3. แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
จากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิ ดผลตามยุทธศาสตร์นั้น กระทรวง
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะเรื่องจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม
หรือกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปัญหามีความรุนแรงหรือขยายตัวจนเกินความสามารถที่
ประชาชนจะรับไหวแล้ว การดาเนินการของกระทรวงจึงมักเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือลดความ
รุนแรงของปัญหา ดังนั้นแนวทางและบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการดาเนินการเรื่องดังกล่าวจะมี
แนวทางดังต่อไปนี้
3.1 แนวทางการดาเนินการในระยะสั้น
เพื่อให้ปัญหาความรุนแรงจากเรื่องหนี้นอกระบบลดความรุนแรงลง มาตรการระยะสั้นจะเป็น
มาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงจะต้องดาเนินการ โดยมาตรการในระยะนี้จะประกอบด้วย
1) การจัดทาข้อเสนอเพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ใน
ส่วนนี้กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาและเป็นผู้ที่เห็นถึงความรุนแรง
ของปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพ ย์สินของประชาชนอีก ทั้ง ปัญ หาที่เ กิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมื อของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาทาหน้าที่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและครอบคลุมในหลายมิติ
ประกอบกับ การขยายตัวและความรุนแรงของปัญ หาที่เ กิดขึ้นมีม ากยิ่ง ขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงมี ความ
จาเป็นต้องจัดทาเป็น “วาระแห่งชาติ” ทั้งนี้เพราะจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเข้ามา
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทา และเพื่อให้ทุกผ่ายเห็นถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาและให้ความสาคัญกับเรือ่ งดังกล่าว การผลักดันให้เกิดวาระแห่งชาติในเรื่องนี้ควรจัดทาเป็นข้อเสนอ
จากกระทรวงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2) การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาการ
เป็นหนี้นอกระบบ การเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นมาตรการ
เร่งด่วนที่ต้องรีบดาเนินการทั้งนี้เพื่อป้องกันการขยายตัวลุกลามของปัญหาและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ
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ประชาชนต่อ การช่วยเหลือ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการช่วยเหลือประชาชนยัง มี ความล่าช้าและไม่ทั่ วถึง
เนื่องจากความจากัดด้านต่างๆ ทั้งอัตรากาลัง งบประมาณของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ อานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ไม่ส ามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม ปัญ หาทั้ งหมด การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นการดาเนินการมาตรการในส่วนนี้จึ งเป็นเรื่องจาเป็นซึ่ง
หน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบโดยตรงเพราะเป็นปัญหาปลายน้าของหนี้นอก
ระบบ มาตรการในส่วนนี้จะประกอบด้วยมาตรการย่อยๆ ดังนี้
2.1) การกระจายความช่ วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอก
ระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนนี้กระทรวงควรมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาในทุกพื้นที่ โดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนหรือร้อ งทุ ก ข์เ พื่ อให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือได้ การให้ป ระชาชนเข้ามาร้องเรียนนี้อาจ
ดาเนินการผ่าน สานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงทาหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน
จากประชาชนที่ ไม่ ได้รับ ความเป็นธรรมและทาหน้าที่ ในการประมวลข้อร้องเรียนและปัญหาส่งมายัง
ศนธ.ยธ. โดยการปฏิบัติสานักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถให้ยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยงานรับแจ้ง ในพื้นที่
และส่ ง ไปยั ง ส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ได้ ใ นระยะยาว นอกจากนี้ ยั ง อาจท าความร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงมหาดไทยในการให้ประชาชนสามารถยื่นข้อเรียกร้องผ่านศูนย์ดารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย
และส่งเรื่องต่อมายังกระทรวงได้อีกทางหนึ่ง มาตรการส่วนนี้จะเป็นการกระจายความช่วยเหลือ ให้ถึง
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
2.2) การสร้างความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือ ที่ผ่านมาพบว่า
ปัญหาประการหนึ่ง ในการดาเนินการคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนมี ความล่าช้าและติดขัดด้วย
ระเบียบราชการหลายประการซึ่งปัญหานี้นอกจากส่งผลต่อกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนแล้วยัง
มีผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกรบวนการยุติธรรมด้วย กระทรวงจึงควรเร่งปรับ
กระบวนการในการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การลดขั้นตอนเอกสารในการดาเนินการ เช่น
หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะต้องยื่นคาร้องผ่านหน่วยงาน ผ่านกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลา
และกว่าจะได้คาตอบหรือความช่วยเหลือกินเวลาหลายวันผู้ที่เดือดร้อนจะเกิดความรู้สึกท้องใจและทาให้
ไม่อย่างเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐรวมทั้งไม่เชื่อมั่นในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (กรณีนี้
เห็นได้จากการขอทนายโดยใช้กองทุนคุ้มครองสิทธิ์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีขั้นตอนมากและ
ใช้เวลา)
2.3) การจั ด ทนายที่ มี ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ม ากพอให้ เ ข้ า มา
ช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่ไม่ ได้รับความเป็นธรรม การดาเนินการในส่วนนี้ ศนธ.ยธ. ควรท า
ความตกลงร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
นาเงิน จากกองทุ น ยุ ติธรรม เพื่ อ ให้ ศนธ.ยธ. ใช้ในการจั ดหาทนายเพื่อ ช่วยประชาชนที่ ถึง ฟ้ องร้อ ง
ดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยสามารถกาหนดคุณสมบัติของทนายความที่จ ะเข้ามาท าหน้าที่ว่า
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จะต้องมีความชานาญในคดีประเภทนี้ด้วยไม่ใช่ใช้ทนายอาสาที่มักจะมีประสบการณ์น้อยและเมื่อต้องต่อสู้
คดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ซงึ่ มีทนายที่เป็นผู้ทเี่ ชี่ยวชาญในเรื่องคดีการกู้เงินจะเป็นการเสียเปรียบฝ่ายเจ้าหนี้ (ส่วน
นี้ทาง ศนธ.ยธ. จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดหาทนายเองโดยใช้งบประมาณจากกองทุน ยุติธรรมของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และให้การเบิกจ่ายสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งได้ค่าไปศาล ครั้งละ 500 บาท)
2.4) การเร่งรัดในการจับกุมดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
มาตรการนี้จะมุ่งเร่งรัดให้เกิดการจับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมรุนแรงในการทวงหนี้หรือฉก
ฉวยเอาเปรียบลูกหนี้โดยเร่งระดมให้มีการจับกุมดาเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยการ
จับกุมจะต้องเร่งให้ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษและสานักงานตารวจแห่งชาติเข้ามาดาเนินการอย่างจริงจัง
(ปัจจุบันคดีเกี่ยวกับหนี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้และเป็นคดีที่มีโทษไม่มาก
ไม่ใช่คดีร้ายแรง การจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินการของหน่วยงานจึงไม่เน้นมากนัก ซึ่งในสภาพ
ความเป็นจริงปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวและส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ ในสังคมเป็นวงกว้างทั้ง
ในมิติด้านอาชญากรรม การเป็นเหยื่อ ฯลฯ) การเร่งรัดให้มีการจับกุมดาเนินคดีอย่างจริงจังนอกจากช่วย
ลดปัญหา ความรุนแรงของปัญหาแล้วยังมีผลในการป้องปรามการกระทาผิดในอนาคตและส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย
2.5) การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการเอาผิดกับผู้กระทาผิด การฟ้องร้องเอาผิดกับ
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะเป็นความผิดที่มีโทษไม่รุนแรง มาตรการนี้เป็นการเอาผิดแก่เจ้าหนี้เงินกู้ในเรื่อง
อื่นๆ ด้วยเช่น ความผิดในเรื่องภาษีซึ่งจะต้องดาเนินการร่วมกั บกรมสรรพากรโดยอาจทาในลักษณะของ
task force ที่มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเป็นโจทก์ในการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อเจ้าหนี้ ส่วน
นี้ ศนธ.ยธ. อาจเสนอกระทรวงยุติธรรมในการทาความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการร่วมฟ้องเจ้าหนี้ใน
เรื่องดังกล่าว
2.6) การทาความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมถึงความรุนแรงของปัญหา
สถานการณ์ด้านหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น วิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมักจะใช้ในการเอาเปรียบลูกหนี้
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้เท่าทันเจ้าหนี้เงินกู้และไม่ถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบใช้เป็น
เครื่องมือในการเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวัง
ในการดาเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบต่างๆ มากขึ้นอันเป็นการช่วยปิดช่องว่างของปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
2.7) การเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นมาตรการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มี
ความรู้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากความไม่รู้ การให้
ความรู้จะเป็นลักษณะของการระบุถึงสิ่งที่ต้องทาหรือห้ามทาในลักษณะ how to โดยให้ครอบคลุมเรื่อง
ของการทาสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่พึงระวังในการกู้ เงิน ขั้นตอนการกู้เงิน การทาสัญญา การชาระคืนเงินกู้
และสิ่งที่ต้องทาเมื่อถูกฟ้องร้องดาเนินคดี และการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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ต่างๆ การรณรงค์จะกระทาโดยหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และเน้นการขยาย
ผลในการให้ความรู้โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามารับช่วงในการถ่ายทอดความรู้ต่อในระยะยาว การทางาน
ในส่วนนี้จะหวังผลทั้งผลที่ได้ในการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันในอนาคต และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมในการดูแลตนเองในระยะยาวอันเป็นการเพิ่มอานาจให้กับประชาชน (empowering people)
การให้ความรู้แก่ประชาชนนี้ยังรวมถึงการให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการก่อหนี้ที่เกินตัวและภัย
ของหนี้นอกระบบด้วย (ส่วนนี้ ศนธ.ยธ. อาจทาเค้าโครงของหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
การถ่ายทอดให้ประชาชนและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการเป็ นหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง โดยให้มีการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
3) การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจร เช่น การรวมรวบหนี้ทั้งหมดของ
ประชาชนแต่ละคน การเจรจามูลหนี้กับเจ้าหนี้ การเปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ ประชาชนเป็นหนี้หน่วยงานที่แก้ไข
ปัญหาเพียงหน่วยเดียว (โดยการรวมหนี้) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เ หมาะสมและมี
ระยะเวลาการผ่อนชาระที่นานพอ อันจะช่วยให้ประชาชนออกจากวงจรการเป็นหนี้นอกระบบได้
4) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสังคม
มองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล และเกิดจากการที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้เงินเองเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สังคมวงกว้างหรือไม่ส่งผลกระทบถึงตนเองมากนัก ทาให้ไม่เกิดความใส่ใจหรือตระหนักว่าปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี่ ยวเนื่องกั บ
อาชญากรรมทั้งจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรงจนถึงปัญหาที่เกิดจากลูกหนี้ที่ไปก่ออาชญากรรมอื่น ๆ
ตามมา ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวซึ่งการแก้ไขปัญหาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทา
ให้ปัญหาหมดไปได้ ดังนั้นสังคมจะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและเข้ามามีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วย การปรับ เปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ข องสั ง คมจึง เป็นภารกิ จ ที่ ส าคัญ เพราะจะเป็ นรากฐานของการ
ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนี้จะได้แก่การรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนในสังคม การดาเนินการอาจทาโดยการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่
ประชาชนในวงกว้าง เช่นการทา spot รายการวิทยุ โทรทัศน์ (เช่นเดียวกับโครงการเมาไม่ขับ โครงการ
รณรงค์เ รื่อ งการเลิก สูบบุห รี่ เป็นต้น) นอกจากนี้ควรมีก ารแทรกเรื่องดังกล่าวในการดาเนินการของ
กระทรวงที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดาเนินการอย่าง
ถาวร ข้อมูลเหล่านี้จะทาให้สังคมเห็นถึงอันตรายและความใกล้ตัวของปัญหาและตระหนักถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมส่วนนี้ ศนธ.ยธ. สามารถดาเนินการได้เลยทันที
5) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการมุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้มากยิ่งขึ้น การใช้เครือข่ายในการร่วมทางานจะช่วยให้การแก่ไข
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ปัญหาสามารถดาเนินการได้ดีขึ้นเนื่องจากแต่ละส่วนจะนาความชานาญของตนมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถทาได้หรือไม่มีความชานาญเพียงพอ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
เหล่านี้อาจมีทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือ (การเข้ามา
ของเอกชนเป็นมาตรการในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน (CSR: Corporate Social
Responsibility) อันเป็นภารกิจหนึ่งองค์การสมัยใหม่)
6) การจัดทาฐานข้อมูลภาวะหนี้สินของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นหนี้นอก
ระบบเพื่อให้มีข้อมูลสาคัญสาหรับการนาเสนอแนวนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้สนิ ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบมีความสลับซับซ้อนการกาหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในลักษณะของพิมพ์เขียวจะทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นวิธีการ
แก้ไขปัญ หาที่ มีความหลากหลายจึงจ าเป็นเพื่อให้ตรงกับ ความต้องการของแต่ละกลุ่มและอาการของ
ปัญหา การจะวางแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
รองรับเพื่อนามากาหนดแนวนโยบาย ดังนั้น กระทรวงจึงควรมีการเก็บข้อมูลการเป็นหนี้และนอกระบบ
ของประชาชน โดยควรเก็บข้อมูลในเรื่องของจานวนหนี้ทเี่ ป็น อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย สาเหตุของการเป็น
หนี้ รูปแบบของการก่อหนี้ แนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการเป็นต้น งานลักษณะนี้เป็นงานสาคัญที่ต้องมี
การจัดทาอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นส่วนสาคัญในการนาไปใช้วิเคราะห์และกาหนดนโยบายถือเป็นงาน
ด้านวิชาการและวิจัย (Research and Development) ซึ่งส่วนนี้จะนาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาวได้อีกด้วย การจัดทาฐานข้อมูลนี้ ศนธ.ยธ จะต้องดาเนินการร่วมกับ
นัก วิชาการทั้ ง นี้เพราะหากให้นักวิชาการทาแต่ฝ่ายเดียวเมื่ องานเสร็จ ฐานความรู้จะอยู่ที่นัก วิชาการ
มากกว่าหน่วยงาน
7) การสารวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส่วนนี้จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเอง การสารวจและดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ในหน่วยงานของกระทรวงเองจะเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดี
ขึ้นอีกทั้งการดาเนินการยังมีส่วนในการกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปเป็นตัวอย่างในการดาเนินการ
ได้อีกด้วย
3.2 แนวทางการดาเนินการในระยะยาว
มาตรการในระยะยาวจะเน้นการป้องกันปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา แนวทาง
ในส่วนนี้จะมุ่งให้การแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะในบางส่วนของปัญหาที่อยู่ขอบเขต
และหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเอง แต่หากไม่มีการดาเนินการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ การดาเนินการในส่วนนี้จะมีทั้งส่วนที่อยู่ใน
อานาจของกระทรวงยุติธรรมเองและส่วนที่ต้องขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานอื่น เพราะเป็นอานาจหน้าที่ของ
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หน่วยงานอื่นๆ กระทรวงยุติธรรมก็อาจเสนอข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ทั้งนี้หากการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ข้อเสนอเหล่านี้ก็จะผลักดันเข้าสู่การดาเนินการในวาระแห่งชาติที่รัฐบาล
จะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อหนึ่ง มาตรการในระยะยาวจะประกอบด้วย
1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ ซึ่งจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้และโอกาสของประชาชน
รวมทั้งการที่สังคมขาดความเข้มแข็ง การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอานาจแก่ประชาชนจะเป็นแนวทางที่
ช่วยในการป้องกันปัญหาในระยะยาว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนสามารถทาได้หลายวิธี
หรือหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งมาตรการที่สาคัญประการหนึ่งคือการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การ
ให้ความรู้แก่ประชาชนนี้เป็นการดาเนินการต่อเนื่องจากมาตรการในระยะสั้นโดยในระยะยาวจะเพิ่มใน
เรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือลดการใช้ของเกินความจาเป็น การเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยในการควบคุมและวางแผนในการใช้จ่ายเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนส่วนนี้จะต้องดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และควรให้สังคมหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้วย รวมทั้งการ
เน้นให้ภาคประชาชนสามารถนาไปดาเนินการต่อได้เองในลักษณะของการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ (ส่วนนี้
หากพัฒนามากขึ้นสามารถใช้ระบบของสังคมออนไลน์ช่วยในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือกันในแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย)
2) การผลักดันให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง การนาเสนอนโยบายในการสร้าง
สถาบันการเงินชุม ชนที่ มี ความเข้ม แข็ง และเป็นที่ พึ่ง ของชาวบ้านได้ การเสนอให้มี ก ารปรับ ปรุง การ
ดาเนินการของสถาบันการเงินชุมชนให้ใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ประชาชน การให้ประชาชนที่กู้ต้องออมด้วย การใช้กลุ่มในการติดตามพฤติกรรมผู้ที่กู้ การให้กลุ่มช่วยใน
การตรวจสอบและสร้างวินัยทางการเงินแก่ผู้กู้ รวมถึงระยะยาวควรมีการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้
ทางานในลักษณะเครือข่ายไม่ใช่ต่างคนต่างทาและพัฒนาตนเองจนเป็นธนาคารของประชาชนในระยะยาว
(เช่นเดียวกับธนาคารสหกรณ์ของญี่ปุ่น) ส่วนนี้กระทรวงจะเข้ามามีส่วนช่วยในการนาเสนอนโยบายแก่
ภาครัฐให้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
3) การปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ เป็นภารกิ จที่ กระทรวงยุติธรรม
สามารถดาเนินการได้เลยโดยการเสนอและผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น
กฎหมายในเรื่องของ
 การเพิ่มโทษแก่ผู้ให้กู้และใช้วิธีการรุนแรงในการทวงหนี้หรือดาเนินการในลักษณะ
ขององค์การอาชญากรรม
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 การแก้ไขกฎหมายอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมและให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยง
ของเจ้าหนี้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้
 การกาหนดให้ลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้
 การใช้มาตรการการลงโทษเจ้าหนี้ทหี่ ลากหลาย เช่นมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ
ลูกหนี้
 การให้ลูกหนี้สามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ได้ในส่วนของเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปเกิน
จากที่กฎหมายกาหนดไว้
 การผลักดันให้ความผิดที่เ กี่ยวกั บหนี้นอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 การกาหนดนโยบายให้มีการขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะหารายได้จาก
การให้กู้ยืมเงินสามารถดาเนินการได้ถูกตามกฎหมายและคุ้มกับความเสี่ยง
 การปรับปรุงแนวทางการบังคับคดี การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ให้มีการดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
การปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้รัฐสามารถจัดระบบการกู้ยืมเงินของประชาชนให้มี
กติกาที่ชัดเจนและควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้เพราะการมีแหล่งเงินกู้ให้แก่ประชาชนหรือ
การที่มีเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเพราะจะช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนเร่งด่วน
มีที่พึ่งพาทางการเงิน การทาให้ทุกอย่างเป็นระบบจะช่วยในเรื่องนี้ การปรับกฎหมายจะเน้นการให้ผู้ที่ทา
ถูกสามารถดาเนินการได้ในระบบและผู้ที่ทาผิดถูกลงโทษอย่างจริงจัง
ในการดาเนินการผลักดันให้มีก ารแก้ไขกฎหมายนี้ก ระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) สามารถ
ดาเนินการร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเสนอผ่านกระทรวงไปยัง คณะรัฐมนตรี เพื่อให้
พิจารณาได้ ซึ่งหากรัฐกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติส่วนนี้ก็น่าจะสามารถดาเนินการได้
4) การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการแก้ไ ขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง
เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหลายหน่วยงานแต่ละ
หน่วยก็จะมีอานาจหน้าที่ของตนเองและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ประกอบกับการทางานของ
หน่วยงานเหล่านี้มักขาดการประสานเชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาที่มองจากมิติของหน่วยงานเป็นตัว
ตั้งมากกว่าการมองจากมุมของประชาชนที่เ ดือดร้อน ท าให้ก ารแก้ไขปัญหาเป็นแบบแยกส่วนและไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ อีกทั้งหลายหน่วยงาน(ส่วนใหญ่)มองว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เป็นงานฝากและเป็นเรือ่ งชั่วคราวจึงไม่เอาจริงเอาจังกับการดาเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งบางหน่วยงานการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน(โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องการใช้คืนเงินกู้หรือกู้จาก
ความจาเป็น)ยังมีประเด็นที่ขัดกับเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การด้วย ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหา
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หนี้สินภาคประชาชนและหนี้นอกระบบจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่ง หน่วยงานที่จ ะ
ตั้งขึ้นจะต้องมีลักษณะสาคัญคือ
 มีอานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
งานฝาก หรือเป้าหมายของการทางานที่มีความหลากหลายไม่ชัดเจน คลุมเครือรวมทั้งอาจขัดกับเป้าหมาย
หลักขององค์การ เช่น ธนาคาร เพราะการปล่อยเงินกู้โดยสุ่มเสี่ยงจะมีผลต่อผลประกอบการของธนาคาร
ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนต้องทากาไรและอยู่รอด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะไม่สามารถแยกออก
จากหนี้สินภาคประชาชนโดยรวมได้
 องค์การที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ไม่ได้ทางาน
ภายใต้ข้อจากัดทางเอกสารแบบระบบราชการมากนัก
 การดาเนินการของหน่วยงานจะเป็นลักษณะของการทางานแบบเครือข่าย หรือเป็น
แกนในการเชื่อ มโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
ร่วมกัน ดังนั้นระบบการบริหารจึงต้องมีคณะกรรมการนโยบายของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกาหนด
ทิศทางซึ่งตัวแทนของกรรมการจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การที่จัดตั้งขึ้นคืองานด้านการวิจัยพัฒนาในการแก้ปัญหา
หนี้สินภาคประชาชน
5) การเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากความ
จาเป็นในการดารงชีวิต ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเข้าสู่วงจรการก่อหนี้หรือการเป็นหนี้นอกระบบ
ซึ่งการให้มีกองทุนดังกล่าวนี้จะไม่ใช่หน้าทีข่ องกระทรวงยุติธรรมโดยตรง แต่จากการพบปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การมีแหล่งเงินทุนลักษณะนี้เป็นความจาเป็นและเป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมในการดารงชีวิตของคนในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
จากข้อเสนอการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรมสามารถสรุปแนวทางการดาเนินการของ
กระทรวงยุติธรรมได้ดังภาพที่ 24
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ภาพที่ 24 แผนภาพแสดงข้อเสนอแนวทางการดาเนินการของกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการดาเนินงานของ
กระทรวงยุตธิ รรม

ระยะสัน้

ระยะยาว

 การจัดท าข้ อ เสนอเพื่ อ ประกาศเป็ น
วาระแห่งชาติ
 การเร่ ง รัด ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
 การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชน
อย่างครบวงจร
 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม
 การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 การจัดท าฐานข้อ มูล ภาวะหนี้สินของ
ประชาชน
 การสารวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้
นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
และภาคประชาสังคม
 การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด สถาบั น การเงิ น
ชุมชนที่เข้มแข็ง
 การปรับ ปรุง กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
หนี้นอกระบบ
 การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง
 การเสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่
ช่วยเหลือ ประชาชนที่ มี ความเดือดร้อ น
จากความจาเป็น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
ข้อมูลของกองทุนและโครงการที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้ของประชาชน

1. ความเป็นมา

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองเป็น
หนึ่งในนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เกิดขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2544 ตาม ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่ าด้ ว ยการจั ดตั้ ง และบริ ห ารกองทุ น
หมู่ บ้านและชุมชนเมื องแห่งชาติ พ.ศ.
2544 มีวัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านจะไป
สร้ างโอกาสแก่ คนระดับ รากหญ้า ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการสร้าง
งาน สร้ า งอาชี พ และรายได้ ท าให้
ประชาชนพ้นจากความยากจน และจะ
เกิดกระแสการไหลเวียนของเงิน ส่งผลให้
เศรษฐกิ จ โดยรวมดี ขึ้ น โดยรั ฐจั ดตั้ ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุ น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กย
ศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ
วั น ที่ 28
มี น าคม 2538
โด ย
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิก าร
และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา
และเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรม นุ ษ ย์ เพื่ อ ร องรั บ ควา ม
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และเพื่อ แก้ ปั ญ หาทางสั ง คมเรื่ องความ
เหลื่อมล้าทางด้านการศึก ษา จึง ได้มีม ติ
ร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้ งกองทุน
เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา โดยมี
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิก าร
และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแล และธนาคารกรุงไทย ทา
หน้าที่ บ ริห ารจัดการเงินให้กู้ ยืม และมี

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนา
ขุมขน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนดาเนิน
โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
(กข.คจ) ใน 11.608 หมู่บ้าน แบ่งเป็น
ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2536 – 2540
และระยะที่ 2 ระหว่างปี 2540-2544
ดาเนินการอีก 17,626 หมู่ บ้ าน รวม
29,234 หมู่บ้าน โดยรัฐบาลสนับสนุน
เงินทุนในระดับหมู่บ้านสาหรับครัวเรือน
เป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มี
ดอกเบี้ย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของครั ว เรื อ นยากจนในชนบททั่ ว
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพั ฒนา โดย
มอบอานาจให้คณะกรรมการกองทุ น
กข.คจ.ประจ าหมู่ บ้ า น รั บ ผิ ด ชอบ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
สืบ เนื่ องจากกระบวนการมี
ส่วนร่ วมการแก้ ไ ขปัญ หาหนี้สิ น
โดยจ านวนเกษตรกรสมาชิ ก
มูลนิธิเกษตรกรไทย 3,665 ราย
ที่ได้รับการช่วยเหลือเสร็จสิ้น โดย
งดคิดดอกเบี้ยปรับเป็นระยะเวลา
1 ปี ฤดูก าลผลิต 1 เมษายน
2537-31 มีนาคม 2538 แล้วการ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและ
แกนนา 6 อาเภอ มีข้อสรุป ว่า
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยล าพั ง มู ล นิ ธิ
เกษตรกรไทย เท่ าที่ ผ่านมาได้
ข้อสรุปเป็นบทเรียนคือ การต่อสู้
เพื่อสิทธิขอเกษตรกรบนพื้นฐาน
ของการสูญ เสียของอีก ฝ่ายหนึ่ง
แม้ จ ะเป็น พลัง บริสุท ธิ์ มุ่ ง เป้า ที่
ปัญ หาเป็น ที่ ตั้ ง กว่ า จะประสบ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

2. วัตถุประสงค์

ละ1 ล้านบาท ให้ชาวบ้านบริหารจัดการ
เงินกองทุ นด้วยตนเอง ส่วนหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะนา
เท่านั้น
ต่อมาจึ งได้ มี การจั ดตั้ งให้ กองทุ น
หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ เ ป็ น
องค์ ก ารมหาชนตามกฎหมายว่ าด้ วย
องค์การมหาชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้
การดาเนินการตามเจตนารมณ์สามารถ
ด าเนิ นการไปได้ พ ลางก่ อ นที่ จะมี การ
กาหนดเป็นกฎหมายรับรองถาวร โดย
สามารถดาเนินการตามพระราชกฤษฏีกา
จั ดตั้ ง กองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544
จากนั้นใน พ.ศ.2547 ได้มีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ นหมู่ บ้ า นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 เพื่อให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สามารถดาเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายหมายอย่างถาวร
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
หลัก การพื้ นฐานว่า “เพื่อให้เ งินกู้ ยืม แก่ บริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มี
รายได้ น้ อ ย ส าหรั บ ศึ ก ษาต่ อ ตั้ ง แต่ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและ
สายอาชี วะ) จนถึ ง ระดั บ ปริญ ญาตรี ใ น
ประเทศ ร วมทั้ ง การศึ ก ษานอกระบบ
ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด โดยนักเรียน
นัก ศึก ษาจะต้องชาระคืนพร้อมดอกเบี้ย
อัตราต่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว”
กองทุนเพื่อการศึกษา

เพื่ อ ให้ เ งิน กู้ ยืม แก่ นั ก เรี ย น หรื อ

เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
ผลส าเร็จ ต้องเผชิญ กั บ ปัญ หา
นานับ ประการ และการสูญ เสี ย
ขณะที่ ภ าคอี ส านมี อ งค์ ก รของ
เกษตรกรจานวนมากที่กาลังต่อสู้
เพื่ อ ปั ญ หาของเกษตรกร จึ ง
เห็นชอบเชิ ญ องค์ ก รที่ มี ห ลัก ยึ ด
อุดมการณ์ร่วมกั นสร้างพันธมิตร
ยึดปัญ หาเป็ นที่ ตั้ง แสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่าง

เพื่ อ ให้ ธ นาคารเจ้ า หนี้ พั ก

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

หมู่ บ้าน และชุมชนเมือ งสาหรับการ
ลงทุนเพื่ อการพัฒ นาอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ห รือ เพิ่ ม รายได้ การลด
รายจ่า ยการบรรเทาเหตุฉุ ก เฉิน และ
ความจาเป็นเร่งด่วน และสาหรับการ
นาไปสู่การสร้างกองทุ นสวัสดิภาพที่ ดี
แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการ
จัดระบบ และบริห ารจัดการเงินทุ น
ของตนเอง
3. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพา
ตนเองของหมู่บ้านและชุม ชนเมื องใน
การเรี ย นรู้ การสร้ า งและพั ฒ นา
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ และส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง
4. กระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐาน
รากของประเทศรวมทั้ ง เสริ ม สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่า
เล่ า เรี ย น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึก ษาดาเนินการให้กู้ ยืมตั้ง แต่ปี
การศึ ก ษา 2539 โดยให้ เ งิ น กู้ ยื ม แก่
นัก เรีย นนัก ศึ ก ษาที่ ขาดแคลนทุ นทรัพ ย์
ตั้ง แต่ระดับมั ธยมศึก ษาตอนปลาย (สาย
สามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญา
ตรี กองทุนนับเป็นกลไกสาคัญของรัฐบาล
ที่ ให้ ก ารสนับ สนุน การขยายโอกาสและ
พั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศเพื่ อ ให้
เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประ จ าห มู่ บ้ าน โดย อยู่ ในควา ม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่ บ้ านและเพื่ อให้หั วหน้ าครั วเรื อน
เป้ าหมายยื มไปลงทุ นประกอบอาชี พ
หรื อขยายกิ จ การอาชี พ ของตน เช่ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย งาน
ช่าง เกษตรกรรม หรืออาชีพอื่น

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
ชาระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ย
ทั้งหมดไว้ก่อน โดยเกษตรกรผ่อน
ช า ร ะ ห นี้ เ งิ น ต้ น ที่ เ ห ลื อ อี ก
ครึ่งหนึ่ง และระยะเวลาตามที่ตก
ลงกั น แต่ไ ม่ เ กิ น 15 ปี เมื่ อ
เกษตรกรได้ ช าระหนี้ คื น งวด
สุดท้ายแล้ว เงินต้นและดอกเบี้ยที่
พั ก ไว้ จ ะได้ รั บ การยกเว้ น ให้
ทั้งหมด โดยมีธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารออมสิน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร

ประเทศในอนาคต
5. เสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชนในหมู่ บ้ า นหรือ ชุ ม ชน
เมือง
3. ระยะเวลาการ
เริ่ ม ต้ น การด าเนิ น งานตั้ ง แต่ ปี
เริ่ม ต้นการดาเนินงานตั้ง แต่ ปี พ.ศ.
เริ่มต้นการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.
เริ่มต้นการดาเนินงานตั้งแต่ปี
ดาเนินงาน
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
4. คุณสมบัติ

มีคุณสมบัติดังนี้
1. สมาชิ ก กลุ่ ม องค์ ก ร ที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
2. ปั จ เจกบุค คลที่ เ ป็น สมาชิ ก
กองทุนหมู่บ้าน
3. ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกาหนด
ภายใต้ก รอบหลั ก เกณฑ์ เ งื่ อ นไขของ
คณะกรรมการ
โดยการขอกู้ เ งินต้อ งเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็น ผู้ขาดแคลนทุ นทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่
คณะกรรมการกาหนด

ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
นั้นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมี ชื่ อ
อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นของครั ว เรื อ น
เป้าหมายนั้น ในกรณีที่ผู้แทนหัวหน้า
ครัวเรือนเป้าหมายมิได้เป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะหรือมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ให้ เ ป็ น ดุล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่ บ้ านที่ จ ะพิ จ ารณาความ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการ ศึก ษาที่ผูก เห็นชอบ
กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
1. ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ตามที่
กองทุนกาหนด

1. เกษตรกรที่ ได้รั บ สิท ธิ แก้ ไ ข
ปัญหาหนี้ต้องเป็นสมาชิกองค์กร
เกษตรกรซึ่งมีหนี้อันเนื่องมาจาก
การประกอบเกษตรกรรม โดยมี
มู ล หนี้ อั น เกิ ด จากหนี้ ใ นระบบ
ดังนี้
1.1. หนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
โครงการส่งเสริมของรัฐ อันเป็น
ความผิดของเกษตรกร
1.2 หนี้ที่ เ กิ ดจากการกู้ ยื ม
ของสถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ เช่ น
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่า

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

• พัฒนาอาชีพ
• สร้างงาน
• สร้างและ / เพิ่มรายได้
• ลดรายจ่าย
• อุตสาหกรรมและ / หรือธุรกิจ
ขนาดเล็กในครัวเรือน
• เพื่ อ การฉุ ก เฉิ น และจ าเป็ น
เร่งด่วน

2.นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสทิ ธิขอรับทุน
จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อ
เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูก
กั บ รายได้ ใ นอนาคตตามประกาศของ
สานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับ
ทุ นจะต้องศึก ษาในระดับ การศึก ษาและ
หลัก สูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ที่
กาหนด
4. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับ
ทุ น ได้ เ พี ย งหนึ่ ง หลั ก สู ต รในแต่ ล ะปี
การศึ ก ษาไม่ เ กิ น อั ต ราค่ า เล่ า เรี ย นที่
สถานศึก ษาเรี ยกเก็ บ ตามจ านวนปี ที่
กาหนดไว้แต่ละหลักสูตรกรณีที่ผู้ขอรับทุน
มีสิท ธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของ
รัฐให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่า
เรียนส่วนต่า งเท่ านั้น ทั้ ง นี้ ต้องไม่ เ กิ น
อัตราที่กาหนด
5. นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัว
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และให้ได้รับ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
ด้วยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อ
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การเกษตร และนิติบุคคลตามที่
คณะกรรมการกาหนด
1.3 หนี้ ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการ
กู้ยืมจากสถาบันเกษตรกร

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร

ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการ
และเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้านให้พิจารณาไปตามลาดับบัญชี
ครั ว เรื อ นเป้ า หมาย และต้ อ งได้ รั บ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก พั ฒ น า ก ร
ผู้รับผิดชอบประจาตาบล

กรณีหนี้สหกรณ์
1.เป็นหนี้ของเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบี ย นองค์ ก รและทะเบี ย น
เกษตรกร(ทะเบียนหนี้) ถูกต้อง
2.เป็ นหนี้ตั้ ง แต่ผิ ดนั ดช าระ
(npl) ถึ ง หนี้ บั ง คั บ คดี ข าย
ทอดตลาด
3.วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารกู้ เ พื่ อ
การเกษตร กรณีสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนต้องพิจ ารณาวัตถุป ระสงค์
การกู้

ค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท
5. เกณฑ์ ก าร หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณามี 5 ประการ
พิจารณา
คือ
1. ประวัติและอุปนิสัย ของผู้กู้ยืมเงิน
2. หลั ก ประกั น บุค คลที่ จ ะค้ า
ประกันควรมีฐานะทางการเงินดีพอที่
สามารถชาระหนี้แทนได้หรือต้องเป็น
คนที่มีความรับผิดชอบ น่าเชื่อถือ หรือ
ถ้า เป็ นหลั ก ทรัพ ย์ ค้ าประกั นก็ ต้ อ งมี
สภาพคล่อ งสูง คือ สามารถขายได้ง่าย
และรวดเร็ว
3. ความสามารถในการชาระหนี้
4. เงินทุนของผู้ขอกู้ ผู้ขอกู้ควรมี
เงิ น ลงทุ น ของตนเองจ านวนหนึ่ ง ที่
เตรียมสะสมไว้ส าหรับ ประกอบธุรกิ จ
ในสั ดส่ วนที่ เ หมาะสมกั บ จ านวนเงิ น
ลงทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทาธุรกิจ
5. เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้
ความเปลี่ ยนแปลงของเหตุ ก ารณ์ ใ น
ปัจ จุบันที่มี ผ ลกระทบต่อ ผลผลิตของ

การกู้ยืมเงินของกองทุนเพื่อการศึกษา จะ
ให้ กู้ ยื ม ได้ ไ ม่ เ กิ น ขอบเขตของแต่ ล ะ
รายการที่กองทุนกาหนดไว้ เช่น
- การกู้ ยืมกองทุ นเงินให้กู้ ยืม เพื่อ
การศึ ก ษา (กยศ.) จะก าหนดระดั บ
การศึกษากับ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ เป็น
ต้น
- กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูก
กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จะก าหนด
ขอ บเ ขต กา รใ ห้ กู้ ยื ม เงิ นต าม ระ ดั บ
การศึกษาและกาหนดอัตราสูงสุดของการ
กู้ยืมเงิน

กรณีหนี้ธนาคารพาณิชย์ และนิติ
บุ ค คลอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด
1. เป็นหนี้ของเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบี ย นองค์ ก รและทะเบี ย น

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

1. เมื่ อผู้กู้ ยืม เงิน ส าเร็จ การศึก ษา
หรือเลิกการศึก ษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้
กู้ยืมเป็นผู้ครบกาหนดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
มีหน้าที่ต้องชาระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุน
ตามระยะเวลา และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ
2. ผู้กู้ ยืมที่ก าลัง ศึกษาอยู่และไม่ได้
กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้
แจ้ ง สถานภาพการเป็ น นั ก เรี ย นหรื อ

ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
กาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินยืม
โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ส่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม ประเภทอาชี พ และ
ระยะเวลาที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ข อง
ครัวเรือนเป้าหมาย ทั้ ง นี้ ต้องไม่ เ กิ น
สามปีนับแต่วันทาสัญญา
ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ร่วมกับพัฒนากรผู้รับผิดชอบ

เกษตรกร ในกรณีที่ เ ห็นว่าอาจมี บ าง
ปัจจัยก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจหรือ
การค้าของผู้ขอกู้ และอาจส่งผลต่อการ
ช าระหนี้ ก็ ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า จะให้ กู้
หรือไม่

6. เกณฑ์ ก าร
1. ต้องพิจ ารณาจากรายได้สุท ธิ
ชาระ
คงเหลือ ว่ามีเ พี ยงพอชาระหนี้ได้และ
กาหนดระยะเวลาชาระคืน
2. การให้กู้เงินไปลงทุนทากิจการ
ในช่วงแรกของการผลิตอาจต้องมีการ
ปลอดเงินต้นตามที่จาเป็น คือ ชาระแต่
ดอกเบี้ ย ในช่ ว งแรกของการด าเนิ น
ธุรกิจและจะนานเท่าใดขึ้นอยู่กับรายได้
สุทธิคงเหลือ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
เกษตรกร(ทะเบียนหนี้)ถูกต้อง
2.เป็นหนี้ NPL ตามนิยาม
ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
หมายถึงหนี้ค้างชาระนานเกิ น 3
งวดขึ้นไป
ก ร ณี ส ถ า บั น เ จ้ า ห นี้ ห รื อ
บุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ (NPA)
เ ป็ น ร า ย ชื่ อ ที่ ผ่ า น ก า ร
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ต า ม ม ติ
คณะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่ 28
มกราคม 2552 จ านวน 1,187
ราย
กรณีหนี้สหกรณ์
1. เป็ นหนี้ ไม่ เ กิ น 2.5 ล้ า น
บาท
2. เป็นหนี้ค้างชาระก่ อน 30
มีนาคม 2550
3. เป็ น หนี้ อั น เนื่ อ งมาจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของเกษตรกรสมาชิก
4. กรณีมี ก ารฟ้องร้อง ต้อ ง

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา

3. การให้กู้ เงินสาหรับธุรกิ จที่ มี นักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบ
รายได้จ ากผลผลิตเป็นช่วงเวลา ควร กาหนดชาระหนี้
ก า ห น ด เ งื่ อ น ไขก า ร ช า ร ะ ห นี้ ใ ห้
3. ก่ อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปี ที่
สอดคล้องกับรายรับที่จะได้ด้วย
ครบกาหนดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบกาหนด
ช าระหนี้ ง วดแรกจะได้ รั บ หนั ง สื อ จาก
ธนาคาร เพื่อแจ้งเงินต้นทั้ ง หมด จ านวน
เงินที่ต้องชาระหนี้งวดแรก ค่าธรรมเนียม
การชาระหนี้ รวมทั้ งตารางการชาระหนี้
ของแต่ละปี
4. ผู้ กู้ ยื ม ที่ ค รบก าหนดช าระหนี้
จะต้ อ งช าระหนี้ ง วดแรกภายในวั น ที่ 5
กรกฎาคม ของปีที่ครบกาหนดชาระหนี้
5. ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ
1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้น
ไป โดยจะต้ อ งช าระหนี้ ภ ายในวั น ที่ 5
กรกฎาคมของทุก ปี และจะต้องชาระหนี้
ให้ เ สร็ จ สิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี นั บ
จากวันครบกาหนดชาระหนี้งวดแรก
6. ในกรณี ที่ ผู้กู้ ยื ม เงิน ไม่ ส ามารถ
ชาระหนี้เ งิน กู้ คืน ได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดคือภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
ประจ าตาบลสนับ สนุ นการประกอบ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับ
อนุมัติให้ยืมเงิน และติดตามกากับการ
ส่งใช้คืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามจ านวน และระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญายืมเงิน
เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น ส่ ง ใช้ คื น เงิ น ยื ม
จ า ก ค รั ว เ รื อ น เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้านออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก้หัวหน้าครัวเรือน
เป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และ
ให้นาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ภายในสามวันทาการ
กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ หรือเหตุจ าเป็นอื่นใด ที่ท า
ให้โครงการอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย
ยื ม เงิ น ทุ น ไปด าเนิ น การได้ รั บ ความ
เสียหายหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรเป็นเหตุ
ให้ ไม่ ส ามารถส่ง ใช้ คืน เงิ นยื ม ได้ต าม
ก า ห น ด ไ ว้ ใน สั ญ ญ า ใ ห้ หั ว ห น้ า
ครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนนั้น ยื่น

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
เป็ น การฟ้ อ งร้ อ งก่ อ น 30 ก.ย.
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5. กองทุนฟื้นฟูฯชาระเงินต้น
100 เปอรืเ ซ็นต์ พร้อมดอกเบี้ย
7.5 เปอร์เซ็นต์(มติ ครม.เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2553)
6. ล าดั บ การจั ด การหนี้ จ ะ
ดาเนินการตามความเร่งด่วนจาก
เ ป็ น ห นี้ ชั้ น บั ง คั บ ค ดี ข า ย
ท อ ด ต ล า ด พิ พ า ก ษ า ฟ้ อ ง
ด าเนิ น คดี ผิ ด นั ด ช าระ (NPL)
ตามลาดับ
กรณี ห นี้ ธ นาคารพาณิ ช ย์
แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล อื่ น ต า ม ที่
คณะกรรมการกาหนด
1. เงิน ต้น คงค้า งไม่ เ กิ น 1
ล้านบาท กฟก.ชาระหนี้แทนไม่
เกินร้อยละ 50 ของต้นเงินคงค้าง
รวมค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ตาม
กฎหมาย ตัดดอกเบี้ยทั้งหมด
2. เงินต้นคงค้างระหว่าง 1

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนเพื่อการศึกษา
ทุ ก ปี ถือ ว่าผู้ กู้ ผิด นัดช าระหนี้ ซึ่ง ผู้ กู้ ยื ม
จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อ
ปี ของเงิ นต้นที่ค้างชาระในงวดนั้น กรณี
ค้างชาระไม่เกิน 12 เดือน และจะต้องเสีย
เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงิน
ต้นงวดที่ค้างชาระทั้งหมด กรณีค้างชาระ
เกิน 12 เดือน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)
คาร้องพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพื่อ
ขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงิน
ยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
เพื่อพิจารณาผ่อนผันการส่ง ใช้คืนเงิน
ยืมเป็นรายกรณีไป

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
ถึง 2.5 ล้านบาท
ก ร ณี ส ถ า บั น เ จ้ า ห นี้ ห รื อ
บุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ (NPA)
1.ซื้ อ จากราคาที่ เ จ้ า หน้ า ที่
เดิ ม ซื้ อ จากส านั ก งานบั ง คั บ คดี
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกฎหมาย
2.ซื้อไม่เกินราคาประเมินของ
ทางราชการ
3.ในกรณีที่ ไม่ สามารถซื้อได้
ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เ สนอ
คณะกรรมการจั ด การหนี้ ข อง
เกษตรกรวินิจฉัย

โครงการพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามคณะผู้วิจัย
คณะผู้วิจัย
1. รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออานวย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์มกุ ขรินทร์ พรรณเชษฐ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นางสาววิชชุตา อิสรานุวรรธน์
นักวิจัยอิสระ
7. นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
8. นางสาวอัจฉรียา ธิรศริโชติ
นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นายพัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
นักวิจัยอิสระ
10. อาจารย์นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11. นางสาวมณีรัตน์ ชื่นเจริญ
นิสิตปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. นางสาวนันท์นิธิ พงศ์โพธิธรรม
นักวิจัยอิสระ
13. นางสาวรจนา อินคง
นิสิตปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หัวหน้าโครงการและนักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
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โครงการพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผูป้ ระสานงานฝ่ายกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)
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