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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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1. หลักการและเหตผุล  

การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ในการด ารงชีวิตอย่าง
เพียงพอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความต้องการทรัพย์สิน เครื่อง
อุปโภค บริโภค เกินกว่ารายได้ที่สามารถมีอยู่ในปัจจุบัน มีการก่อภาระหนี้สินมากข้ึน โดยคาดหมายว่าจะ
สามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเงนิของสถาบัน
การเงินในระบบได้ ท าให้เกิดการพึ่งพาแหล่งเงนิทุนนอกระบบในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงกว่ากฎหมายก าหนดและเป็นภาระหนัก การเอารัดเอาเปรียบด้วยการท าสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม การ
ท านิติกรรมอ าพรางในลักษณะต่างๆ อันเนื่องจากเจ้าหนี้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่า ส่งผลให้
ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จึงเกิดกระบวนการติดตามหนี้ด้วยความรุนแรงขัดต่อศีลธรรมอันดี เจ้าหนี้
บางรายใช้ความได้เปรียบด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องบังคับคดี 
ปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสยีหายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงปัญหา
อาชญากรรมตามมา 

 รัฐบาลได้มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านการยุติธรรมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยก าหนดนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธ์ิและผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนดังกล่าว โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังด าเนินการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (ศอก.นส.) ข้ึนโดยมีภารกิจในการก าหนด
แนวทาง มาตรการ และการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มี
หนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2555 – 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนและส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม โดยมีเป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม
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อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งในประเด็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น 
กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้
กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอ านวยความยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่  325 /2552 ลงวันที่               
3 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่    
382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จนกระทั่งได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรร มที่ 
135/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีนโยบายส าคัญเร่งด่วน ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ  

การด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผา่นมา พบว่า มี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจ านวนมาก 
สภาพปัญหามีความรุนแรง และรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และมีแนวทางป้องกันปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้ทราบรูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ รวมทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบ ตลอดจนแนวทาง
ในการปรับปรุงการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการพัฒนา
นโยบาย การยุติธรรมและจัดรูปแบบการบริหารงานหรือองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ อันจะน าไปสู่
การก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบในสังคมไทย  
2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุ และสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบ 
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวง

ยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
3.1 ศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ และปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบโดยการ

ทบทวนวรรณกรรม การศึกษาคดีตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
(ศนธ.ยธ.) ด าเนินการ ทั้งคดีที่ได้ด าเนินการสิ้นสุดแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการรวมทั้งแหล่งข้อมูลจาก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น 
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3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (interview) เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
iv 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์เจ้าหนี้ ลกูหนี้นอกระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และนักวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกบัปญัหาหนี้นอกระบบ 

 

ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 

1 พ.ต.ท.พเิชษฐ์ (นามสมมติ) และคณะฯ  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.) 11 กุมภาพันธ์ 2556 

2 พ.ต.ท.ก าพล (สมมต)ิ และคณะฯ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.) 14 กุมภาพันธ์ 2556 

3 นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ ศูนย์พิทักษ์ธรรมเพื่อประชาชน 18 กุมภาพันธ์ 2556 

4 พ.ต.อ.เกียรติกมล (นามสมมติ) กองบงัคับการสบืสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 2 

20 กุมภาพันธ์ 2556 

5 นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ กองพิทกัษ์สิทธิและเสรีภาพ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

6 มีนาคม 2556 

6 นายธีรินทร์ เต่าทองและคณะฯ 
(ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ) 

ธนาคารกรุงไทย  18 มีนาคม 2556 

7 นายสุพจน์ อาวาส และคณะฯ                       
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานสินเช่ือชุมชน) 

ธนาคารออมสิน 26 มีนาคม 2556 

8 คุณสมลกัษณ์ ศาสตรป์ระสิทธ์ิ และคณะฯ 
(หัวหน้าส่วนแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่าย
กิจการนโยบายภาครัฐและสังคม) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 27 มีนาคม 2556 

9 นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด และคณะฯ 
(รองผอ. ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง) 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 28 มีนาคม 2556 

10 นางกัลยาณี รุทระกาญจน ์
(เลขาธิการ) 

ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ 28 มีนาคม 2556 

11 นายเฉลิมชัย (นามสมมต)ิ ส านักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ส านักงานอัยการสงูสุด 

9 เมษายน 2556 

12 นายวันชัย เจริญชัยมงคล 
(ผู้อ านวยการกองบรหิารหนีส้ินภาค
ประชาชนฝ่ายกจิการนโยบายรัฐ) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

9 เมษายน 2556 

13 นายสุรพล โอภาสเสถียร  
(ผู้จัดการใหญ่) 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 19 เมษายน 2556 
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ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 

14 นางทิพย์วัลย์ ภู่พงศ์           
(นักตรวจสอบภาษีเช่ียวชาญ) 

ส านักตรวจสอบบญัชีกลาง
กรมสรรพากร 

30 เมษายน 2556 

 
3.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้

นอกระบบ” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้อง Executive Board Room ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  

3.4 ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้น าแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
ประกอบด้วย 

3.4.1 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556  
3.4.2 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2556  

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษากรณีตัวอย่าง การสัมภาษณ์เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ 
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

3.6 จัดการสัมมนาวิพากษ์ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556           
ณ ห้อง Executive Board Room ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร 

3.7 จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ในวันจันทร์ที่          
17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

3.8 จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะต่อส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

4. ผลการศกึษา 
การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนในสังคมไทยนั้น เพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ ตรงจุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึนมาก
ที่สุดจ าเป็นจะต้องเข้าใจสภาพต่างๆ ของเรื่องหนี้นอกระบบทั้งในส่วนขององค์ประกอบของการเกิดหนี้
นอกระบบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และกระบวนการที่พัฒนาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบตั้งแต่สาเหตุของการ
เกิดหนี้นอกระบบ รูปแบบในการเป็นหนี้หรือการก่อหนี้นอกระบบ ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ และ
หน่วยงานหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วจึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งกรอบในการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจึงต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ เหล่านี้และน า
แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อท าการวิเคราะห์และหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
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ดังนั้นในการส่วนของการท าความเข้าใจกับปัญหาหนี้นอกระบบจึงจะแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น
ส่วนต่างๆ คือ 
 

4.1 องค์ประกอบของการศึกษาเรื่องหน้ีนอกระบบ 
การศึกษาท าความเข้าใจเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องท าความเข้าใจในภาพรวมก่อนว่าปัญหาหนี้

นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือมีองค์ประกอบของเรื่องอย่างไร ซึ่งเรื่องของการ
บริหารจัดการหรือการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องหนี้จะเกี่ยวข้องกับสามส่วนหลักๆ คือ 

 

4.1.1 เจ้าหน้ี  
เจ้าหนี้ในการศึกษาเรื่องหนี้จะต้องท าความเข้าใจถึงส่วนที่ท าหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงินแก่

ประชาชน ซึ่งเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการเงินในระบบ และประชาชนทั่วๆ ไปที่ประกอบ
กิจการในการให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้จะมีทั้งเจา้หนี้ทีเ่ปน็เจา้หนี้ในระบบและเจ้าหนี้เงนิกู้นอกระบบ โดยเจ้าหนี้
ในเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 

 

1) สถาบันการเงิน  
สถาบันการเงินได้แก่หน่วยงานที่ท าธุรกิจทางด้านการเงนิซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้การกู้ยืม

เงินแก่ประชาชน สถาบันทางการเงินจะมีแบ่งออกเป็น ธนาคาร 
 

2) เจ้าหน้ีท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 
เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ในการปล่อยกู้หรือให้

ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจ 
 

4.1.2 ลูกหน้ี  
ลูกหนี้คือประชาชนที่มีความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินเพิ่อวัตถุประสงค์ใด

วัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ก็จะต้องการแหล่งเงินทุนที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ 
 

4.1.3 หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการก าหนดกติกา ระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกัน 
ให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีนโยบายที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนที่มีความจ าเป็นหรือต้องการในการใช้
เงิน ต้องก าหนดกติกาไมใ่ห้เกดิการเอาเปรียบระหว่างเจ้าหนี้และลกูหนี้รวมถึงจะต้องด าเนินการควบคุมเมื่อ
เกิดปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม 

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้และหน่วยงานภาครัฐ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเรื่องหนี้และหนี้นอกระบบ 
 

 
   

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการเกิดหนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ของผู้ที่ก าหนดและรักษากติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนของสถาบันทาง
การเงินและเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และลูกหนี้ ซึ่งในส่วนของหนี้นอกระบบนั้นลูกหนี้มักจะเป็นผู้ที่
เสียเปรียบทั้งในแง่ของความรู้ อ านาจในการต่อรอง ซึ่งส่วนน้ีท าให้อาจจะต้องพิจารณากันว่าการก าหนด
กติกาต่างๆ อาจไม่สามารถก าหนดในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันได้แต่อาจก าหนดในลักษณะของ
หลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความเป็นธรรมในลักษณะของกฎหมายแรงงาน 



 

ภาพท่ี 2 ผลการศึกษาพฒันานโยบายการยุติธรรมเพื่อแกป้ญัหาหนี้นอกระบบ 
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จากภาพที่ 2 สามารถสรปุผลการศึกษาพัฒนานโยบายการยตุิธรรมเพื่อแกป้ัญหาหนี้นอกระบบใน
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี ้

 

4.2 สาเหตุของการก่อหน้ีนอกระบบ 
การพิจารณาถึงสาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญส าหรับการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและน าไปประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะ
ส าหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่งในการก่อหนี้ของประชาชนนั้นจะมีแนวความคิดหลักการ หรือ
ประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลายแนวความคิดด้วยกัน ซึ่งได้เรื่องของ
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เรื่องของสถาบันการเงินขนาดย่อย (micro finance) เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการ
ใช้จ่ายของตนเอง และความพอเพียง รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเงินของประชาชน 
จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนเราสามารถสรุปสาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบของ
ประชาชนเกิดจากความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงิน และความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน ซึ่งทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.2.1 ความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชน 
การเกิดหนี้นอกระบบจะเกิดจากความต้องการเงินของประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้เป็น

แรงผลักดันส าคัญ  เมื่อประชาชนมีความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินก็จะแสวงหาแหล่งเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของต้นเอง มูลเหตุของการเกิดความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของ
ประชาชนจะแบ่งออกเป็นมูลเหตุย่อยๆ หลายประการคือ 

 

1) สภาพทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตท าให้เงินมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรแบบพึ่งตนเองของ
คนในสังคมเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขาย ความสามารถในการพึ่งตนเองของคนในสังคมลดลง ซึ่งส่วนน้ีเห็น
ได้จากการที่สังคมไทยมีหนี้ภาคครัวเรือนสูงข้ึน การสูญเสียการพึ่งตนเองยิ่งท าให้มีความจ าเป็นในการใช้
เงินมากข้ึนและท าให้เกิดการกู้เงินตามมาทั้งการกู้ในระบบและกู้นอกระบบ 

 

2) ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหน้ี ปัญหาการก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ
ส่วนหนึ่งเกิดจากนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้เองที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย และท าให้เกิดการสร้างหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบตามมา ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ที่น าไปสู่การก่อหนี้นอกระบบมีหลายประการคือ 

 ความฟุ่มเฟือย  การก่อหนี้นอกระบบจ านวนหนึ่งเกิดจากปัญหาความ
ฟุ่มเฟือยของลูกหนี้ที่ใช้เงินเกินความสามารถที่ตนสามารถหาได้  ลูกหนี้จะมีความต้องการในการใช้เงิน
โดยจะแสวงหาเงินจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะเงินที่ได้มาโดยง่ายและในหลายกรณีไม่ได้ค านึงถึงผลที่
ตามมา 
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 การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหน้ี  การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
วัตถุนิยม และเน้นการบริโภคนิยมกม็ีสว่นท าให้เกิดการก่อหนี้นอกระบบข้ึน ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิด
และค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม   

 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สาเหตุของการกู้เงินนอกระบบส่วนใหญ่
เกิดจากการที่ผู้กู้ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินท าให้ไม่สามารถจัดระบบในการควบคุมการใช้จ่ายของ
ตนเองได้และเมื่อมีความจ าเป็นเกิดข้ึนจึงต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ   

 ขาดความรู้ ปัญหาที่น าไปสู่การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
ลูกหนี้ขาดความรู้ในเรื่องต่างๆ ท าให้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การขาดความรู้ของลูกหนี้จะมีหลาย
ส่วนทั้งความรู้ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ  ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบ 

 การไม่คิดถึงผลเสียท่ีเกิดจากการเป็นหน้ีนอกระบบ ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ
จ านวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ตระหนัก
ถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเห็นถึงประโยชน์ระยะสั้นคือการได้เงินมาเพื่อ
จับจ่ายใช้สอยมากกว่าผลเสียในระยะยาวที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เห็น  

 

3) การประกอบอาชีพ 
การกู้หนี้นอกระบบเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นภาวะการเกิดหนี้นอกระบบ

จากความจ าเป็นหรือความต้องการเงินเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้ขาดเงินทุนที่จะน าไปใช้ใน
การท ามาหากินจึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ การกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจแบ่งเป็นสาเหตุย่อยๆ ได้
ดังนี ้

 ไปท างานต่างประเทศ เป็นการกู้ เงินเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือเดินเรื่องเพื่อให้ได้ไป
ท างานในประเทศต่างๆ ลูกหนี้ก็มักจะกู้เงินจากนายทุนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยนายหน้าที่จัดหางานให้
มักจะให้กู้เงินจากนายทุน ลูกหนี้ในส่วนน้ีมักจะเป็นลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้เงิน เช่น ที่ดิน 
ของตนเองหรือของญาติพี่น้อง  

 การลงทุนเพ่ือแสวงหาก าไร  การกู้หนี้นอกระบบเพื่อน าไปใช้ในการลงทุน
หรือหาก าไรจากการลงทุน มักเป็นการกู้เงินเพื่อน ามาใช้ในการลงทนุในกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งโดย
มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน หนี้ประเภทนี้เกิดจากความโลภ หรือต้องการเงนิโดยเหน็ว่าผลตอบแทน
จากการลงทุนสูง  

 ท ากิจการ เป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ หรือท าการค้า การ
เป็นหนี้ลักษณะนี้อาจเกิดข้ึนในหลายแบบเช่น 
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o การกู้เงินมาเพื่อท าการเกษตร  เป็นการกู้เงินกู้นอกระบบมาเพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร การซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจ าเป็นในการท าการเกษตรอื่นๆ  

o ค้าขาย ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่มักจะได้แก่พ่อค้าที่มีความ
จ าเป็นหรือมีความต้องการใช้เงินหมุนเพื่อมาท าการค้าซึ่งจะยอมผ่อนดอกเบี้ยรายวัน การขาดแหล่ง
เงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ  

o ท ากิจการส่วนตัว ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนนี้เกิดจากความต้องการ
เงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้าน
ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  
 
  

4) นโยบายของรัฐท่ีเน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม 
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการกระตุ้นการบริโภคหรือนโยบายในกลุ่มนโยบายประชา

นิยมเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มข้ึนและในบางกรณีมีการกู้เงินดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของนโยบาย  

 

5) เหตุฉุกเฉิน 
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากความจ าเป็นเร่งด่วนและเหตุ

ฉุกเฉินของลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เหตุฉุกเฉินเหล่าน้ีเช่น 

 การเจ็บป่วยของตัวลูกหนี้และคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องท าให้มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินในส่วนน้ีแม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ ลงโดยมี
ระบบสวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้
อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่การด าเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม  

 เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งจะเกิดจากเหตุเร่งด่วน
หรือเหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน เช่น ใช้เป็นค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหา เช่น 
น้ าท่วม  ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน  
 

4.2.2 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
สาเหตุที่ลูกหนี้ต้องเป็นหนี้นอกระบบมักจะมาจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ 

ซึ่งเมื่อไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบก็จ าเป็นจะต้องกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ  ซึ่งปัจจัยที่ลูกหนี้
ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบมักจะได้แก่ 

 

1) การขาดคุณสมบัติของลูกหน้ี 
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การที่ลูกหนี้จ าต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพราะขาดคุณสมบัติในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้จะมาจากสาเหตุต่างๆ 
คือ (อรรถพล อรรถวรเดช, 2554) 

 ขาดเอกสารส าคัญในการขอกู้  การที่ลูกหนี้จะเข้าไปกู้หนี้เงินกู้จากเจ้าหนี้นอก
ระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดเอกสารส าคัญที่ใช้ในการกู้เงินท าให้ไม่สามารถกู้เงินจากในระบบได้ 
ขณะที่การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะไม่ต้องใช้เอกสารมากเช่นการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบ 
เอกสารที่ผู้กู้ไม่มี 

 การขาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ าประกัน การกู้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบ
จะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกัน ซึ่งลูกหนี้ที่กู้เงินกู้นอกระบบมักจะไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินที่จะ
น ามาค้ าประกันได้จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินหรือเงินกู้ในระบบได้  

 ขาดเหตุผลในการกู้เงนิ หรือเหตุผลในการกูไ้ม่เข้าเกณฑ์การใหกู้้ของแหล่งเงนิทุน
ในระบบ   

 ลูกหนี้มีประวัติการช าระหนี้ไม่ดี ท าให้ไม่สามารถกู้เงินได้   
 
 
 
 

2) การขาดความรู้ 
การขาดความรู้ของลูกหนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน

ระบบได้  การขาดความรู้ของลูกหนี้จะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแหล่งเงินกู้
นอกระบบมักจะขาดความรู้ในเรื่องส าคัญดังนี้ 

 ลูกหนี้ไม่รู้แหล่งเงินทุน ลูกหนี้ไม่ทราบว่ามีแหล่งเงินทุนใดบ้านที่ตนเองสามารถ
กู้ยืมเงินเพื่อน ามาด าเนินการตามที่ต้องการ  

 การขาดความรู้ถึงแนวทางการด าเนินการของสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ใน
ระบบ   
 

3) กระบวนการในการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยาก 
การที่ประชาชนส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจาก

การที่กระบวนการในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบทั้งสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมี
กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการมาก มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาจะต้องใช้เวลานาน ซึ่งลูกหนี้มักจะกลัวและรู้สึก
ไม่สะดวกและขาดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ที่จะขอกู้ถึงการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ    
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ในขณะที่ การกู้จากแหล่งเงนิกู้นอกระบบมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า อีกทั้งยังมี
ความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่าและได้เงินเร็วกว่าการกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบท าให้ลูกหนี้บางส่วนเลือก
ความสะดวกสบายโดยกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบทั้งๆ ที่อาจจะสามารถกู้เงินจากในระบบได้  
 

4) กู้เต็มวงเงินท่ีแหล่งเงินทุนในระบบก าหนดไว้แล้ว 
การที่ลูกหนี้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบได้นั้น 

ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้คนนั้นๆ มีหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ เต็มวงเงินที่จะสามารถกู้ได้แล้วจึง
ต้องพึ่งพาระบบเงินกู้นอกระบบแม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือจะต้องเสียเปรียบในด้านอื่นๆ ก็ตาม 

 

จากมูลเหตุทั้งสองประการร่วมกันท าให้ลกูหนี้ต้องกู้เงินจากแหลง่เงินกู้นอกระบบนี้ สาเหตุทั้งสอง
ประการนี้จะประกอบกันท าใหค้นต้องพึ่งพาแหลง่เงินกู้นอกระบบ กล่าวคือจะต้องมีทั้งสองสาเหตุบุคคลจงึ
เข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวจะไม่น าไปสู่การก่อหนี้นอกระบบ 
และเมื่อมีการกู้เงินกู้นอกระบบจะมีรูปแบบในการกู้เงินแตกต่างกันออกไป 
 

4.3 รูปแบบของการเป็นหน้ีนอกระบบ 
การเป็นหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนสามารถแบ่งรูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบได้เป็นสองกลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ ตามลักษณะของให้กู้ 
 

4.3.1 การใช้รูปแบบการกู้เงิน 
การให้เงินกู้นอกระบบโดยการใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการที่เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้

โดยมีการท าสัญญาเงินกู้เป็นหลัก การให้กู้เงินในลักษณะนี้จะมีรายละเอียดและพฤติกรรมที่แตกต่างจาก
การกู้เงินตามปกติ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

1) จ านวนเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่าเงินท่ีได้กู้ไปจริง ในการท าสัญญาเงินกู้จากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบในวิธีนี้ เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจ านวนเงินที่กู้ยืมในสัญญาสูง
กว่าจ านวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือได้รับจริง (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 
2554: 8-9)  

 

2) การก าหนดจ านวนเงินกู้ในสัญญาไว้สูงกว่าจ านวนท่ีลูกหน้ีได้รับจริงน้ี เจ้าหนี้อาจ
อ้างว่าก าหนดจ านวนเงินเผื่อไว้หากลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้แล้วจ าเป็นจะต้องฟ้องร้องจะได้เป็นหลักฐาน   
หรือบางรายใช้การท าสัญญาโดยค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อนแล้วให้ระบุจ านวนเงินกู้ในสัญญาเงินกู้ 
โดยรวมเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยเป็นจ านวนเงินกู้ หรือบางรายก าหนดจ านวนเงินโดยรวมค่าใช้จ่ายหากต้อง
มีการฟ้องร้องกันไว้ในจ านวนเงินกู้ด้วยโดยอ้างว่าหากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งรวมไว้ใน
สัญญา 
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3) การลงนามในกระดาษเปล่าของลูกหน้ี  รูปแบบนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงนามไว้ใน
กระดาษเปล่าหรือสัญญาเปล่าที่ยังไม่มีการเขียนรายละเอียดใดๆ ไว้ ลูกหนี้จะไม่ทราบว่าในสัญญามี
รายละเอียดอย่างไร ในบางกรณีลูกหนี้ไม่ทราบว่าตนเองกู้เงินจากเจา้หนี้มาจ านวนเท่าไร เพราะไม่เคยเหน็
สัญญาเงินกู้   

 

4) การแก้ไขตัวเลขในสัญญาเงินกู้ รูปแบบการกู้เงินรูปแบบนี้เจ้าหนี้จะท าสัญญาเงินกู้
กับลูกหนี้โดยระบุจ านวนเงินกู้ไว้ในสัญญาและเมื่อลูกหนี้ลงนามในสัญญาแล้วและมีการผ่อนช าระตามที่
ตกลงกัน เมื่อครบก าหนดหรือภายหลังเจ้าหนี้ไปท าการแก้ไขตัวเลขเงินกู้ในสัญญา เช่นลูกหนี้กู้เงินจาก
เจ้าหนี้เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท เจ้าหนี้แก้ไขสัญญาโดยเพิ่มจ านวนเงินกู้เป็น 150,000 บาท เป็นต้น   

 

5) เจ้าหน้ีหักดอกเบ้ียล่วงหน้า รูปแบบการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้หัก
เงินดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า วิธีนี้จะท าให้ลูกหนี้ได้รับเงินกู้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้  

 

6) การท าสัญญาเงินกู้ย้อนหลังและฟ้องบังคับคดีโดยให้ลูกหน้ีท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความซึ่งสามารถบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องท าการฟ้องร้องอีก  วิธีนี้เจ้าหนี้จะอาศัยความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายหรืออาศัยกฎหมายเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ วิธีนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดยอาจ
ให้เงินจ านวนหนึ่งในวันท าสัญญาเงินกู้และการลงวันที่ในสัญญาเงินกู้จะเป็นการลงวันที่ย้อนหลัง และระบุวัน
ครบก าหนดช าระเงินไว้   แล้วเจ้าหนี้จะน าไปฟ้องศาลโดยอ้างว่าลูกหนี้ผิดนัดในการช าระเงิน แล้วเจ้าหนี้จะ
นัดลูกหนี้เพื่อไปศาลเพื่อท าสัญญาประนอมยอมความที่ศาล โดยเจ้าหนี้และทนายฝ่ายเจ้าหนี้จะจัดเตรียม
เอกสารทุกอย่างไว้ และขอให้ศาลออกนั่งบัลลังก์เพื่อให้ศาลพิพากษา ซึ่งศาลจะพิพากษาตามที่เจ้าหนี้กับ
ลูกหนี้ตกลงกัน ในกรณีเช่นนี้วงเงินกู้จะบังคับเต็มวงเงินตามสัญญา และเมื่อศาลพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้จึงจะ
ให้เงินกู้ส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้ (บางกรณีเจ้าหนี้จะให้เงินกู้ทั้งจ านวนแก่ลูกหนี้หลังท าสัญญาประนอมยอม
ความแล้วเท่านั้น) ดังนั้น เมื่อมีปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ได้เจ้าหนี้จะสามารถบังคับคดีได้ทันที
โดยไม่ต้องฟ้องร้องอีก กรณีนี้เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ การบังคับคดีในกรณีเช่นน้ีเจ้า
พนักงานบังคับคดีจะเป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ในการบังคับคดีหรือยึดทรัพย์สินจากลูกหนี้  

 

อย่างไรก็ดี การใช้รูปแบบสัญญาการกู้เงินของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนี้ เจ้าหนี้รายหนึ่งๆ 
มักจะไม่ได้ใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งเพียงแบบเดียวแต่มักจะใช้หลายรูปแบบผสมกันเช่น ทั้งมีการเรียกดอกเบี้ย
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ทั้งใช้วิธีการให้ลงนามในกระดาษเปล่า ทั้งการระบุยอดเงินกู้ในสัญญาสูงกว่า
จ านวนเงินกู้จริง เป็นต้น กรณีนี้เห็นได้จากรูปแบบการให้เงินกู้ของเจ้าหนี้ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

4.3.2 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง 
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การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการท านิติกรรมอ าพราง หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายแบบหนึ่งใน
การด าเนินการของเจ้าหนี้เงนิกู้นอกระบบ ซึ่งการไม่ใช้สัญญาการกู้เงินที่พบบ่อยนั้นเจ้าหนี้มักจะหลีกเลี่ยง
การท าสัญญากู้เงินเนื่องจากการกู้เงินจะไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดซึ่งมี
อัตราเพียงร้อยละ 15 ต่อปี เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบอื่นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงซึ่งรูปแบบที่เรา
มักจะพบในการใช้อ าพรางการกู้เงินได้แก่ 

 

1) การซื้อสินค้า รูปแบบการซื้อสินค้านี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ท าสัญญาซื้อสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เช่น ทองค า การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า  

 

2) การขายฝาก รูปแบบการขายฝาก ลูกหนี้จะต้องน าทรัพย์สนิ (ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะได้แก่
ที่ดินท ากิน บ้านพักอาศัย) ไปท าสัญญาขายฝาก ทั้งที่จริงๆ แล้วเป็นการกู้เงินแต่ใช้รูปแบบการขายฝาก
ทรัพย์สินแทนการท าสญัญาเงินกู้ หรือการกู้เงินโดยใหม้ีทรพัย์สนิค้ าประกัน ทั้งนี้เพราะหากใช้ทรัพย์สินค้ า
ประกันเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระเงินกู้ตามสัญญาจะต้องมีการฟ้องร้องจึงจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
บังคับคดีเพื่อขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาและเจ้าหนี้อาจไม่ได้ทรัพย์สนิของลกูหนี้ก็ได้หากมผีู้อืน่เข้ามาประมูลเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าหนี้
เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบของการขายฝากแทน (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม, 2554) ซึ่งการขายฝากมักจะก าหนดระยะเวลาไม่นานโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้ องมีภาระ
ดอกเบี้ยมากนักและจะขยายเวลาให้เมื่อครบก าหนดแล้วลูกหนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนดลูกหนี้มักจะยินยอมและเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการขายฝากเจ้าหนี้ก็ไม่ขยายเวลาให้ท าให้
ทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหลังจากครบก าหนดเวลา ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีอีก  
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5. สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบของไทย สามารถสรุปสถานการณ์ปัญหาใน

ปัจจุบันได้ดังนี้ 
 

5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

เร่งให้เกิดปัญหา “หนี้นอกระบบ” กล่าวคือ ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้
ประชาชนจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินอย่างเร่งด่วน เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จึงต้องเข้าสู่
วงจรของหนี้นอกระบบ นอกจากนั้นสภาพสังคมที่เป็นปัจเจกบุคคลท าให้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกทอดทิ้ง
จากสังคมส่วนรวม ปัญหาหนี้นอกระบบถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากความยินยอมระหว่าง
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ท าให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเพียงล าพัง  

ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยโดยอาศัยความพอเพียงมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตและการ
สร้างสังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ไขปัญหา 

 

5.2 ลูกหน้ี 
สาเหตุของการเปน็หนี้ของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจาก ปัจจยั 2 ประการคือ ประการแรกลักษณะ

นิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ ได้แก่ ความฟุ่มเฟือย การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหนี้ ลูกหนี้ขาดกา รวาง
แผนการใช้จ่ายเงิน ขาดความรู้ และการไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ อีกประการหนึ่ง
มาจากปัญหาจากการประกอบอาชีพ และเมื่อลูกหนี้ที่เข้าสู่การกู้หนี้นอกระบบลูกหนี้จะได้รับผลกระทบ
จากปัญหาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้หลอกลวงให้ท าสญัญาที่เสยีเปรียบน าไปสู่การฟ้องร้องคดีต่อ
ลูกหนี้  การที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้จากการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการคุกคามจากการ
ติดตามทวงหนี้หลากหลายรูปแบบ ปัญหาที่เกิดข้ึนกับลูกหนี้เหล่าน้ีท าให้ลูกหนี้บางรายตัดสินใจการฆ่าตัว
ตายเพื่อหนีหนี้ ลูกหนี้หันเข้าสู่เส้นทางประกอบอาชีพทุจริตเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ และการร่วมกันของลูกหนี้
เพื่อฆ่าเจ้าหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบเป็นปัญหาทางสังคมในที่สุด  

ดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
พอเพียง และมีความรู้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาหนี้นอกระบบ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบของประชาชน 

 

5.3 เจ้าหน้ี 
เจ้าหนี้อาศัยความมีอิทธิพล ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้

ด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้ลูกหนี้ต้องอยู่ในภาวะจ ายอมและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดยเจ้าหนี้
จะอาศัยช่องทางด้านกฎหมายเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ในการท าสัญญากู้ยืมเงิน ด้วยการท าสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม การท านิติกรรมอ าพรางการกู้ยืมเงิน โดยมีการเรียกผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินต้น สินทรัพย์อย่าง
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อื่น และดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าความเป็นจริงและเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องจ า
ยอมรับภาระช าระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องบังคับ
คดีกับลูกหนี้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ จนลูกหนี้ต้องถูกยึดทรัพย์สิน  

ดังนั้น การจัดการปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการควบคุม
พฤติกรรมเจ้าหนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ  

 

5.4 กฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทยนั้นยังขาด

ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของความล้าหลังของตัวบทกฎหมาย อัตราโทษที่ไม่เป็นที่เกรงกลัวของผู้กระท า
ความผิด และในด้านของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เป็นต้น  

ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นโอกาสส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบ  

 

5.5 นโยบายรัฐบาลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ชัดเจน และเป็น

ระบบ  นอกจากนั้นหน่วยงานที่น านโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติยังมีหลายหน่วยงาน 
แต่ละหน่วยงานจะมองปัญหาแบบแยกส่วนตามภารกิจของหน่วยงานของตน ขาดการประสานงาน และมี
การท างานที่ซ้ าซ้อนจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และนโยบายที่เน้นกระตุ้นการบริโภคของ
ประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหนี้ภาคประชาชนและน าไปสู่ก่อหนี้นอกระบบ  

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายเป็นเจ้าภาพในการแก้ไ ข
ปัญหานี้โดยเฉพาะ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เน้นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิง
บูรณาการ อาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนั้นควรมีการ
ทบทวนและศึกษาพัฒนานโยบายของรัฐบาลอย่างรอบครอบก่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้
นโยบายต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและเป็นการลดผลกระทบด้านลบของนโยบายต่อ
ประชาชนได้  

 

5.6 กระบวนการยุติธรรม มีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพ
ตามหลักนิติธรรม ปัญหาลูกหนี้ที่มสีถานภาพเปน็ “ลูกหนี้นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม การ
น ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุดต่อลูกหนี้ 
ปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องด าเนินการทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ แก่
ประชาชนซึ่งรัฐต้องเร่งด าเนินการ 
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6. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากข้ึนทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไข
ให้หมดไปซึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่สามารถแยกมาแก้ไขปัญหาแต่เพียงเฉพาะเรื่องหนี้นอก
ระบบเพียงเรือ่งเดียวไม่ได้ทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาหนี้สินของประชาชนในภาพรวม 
การแก้ไขปัญหาเพียงเรื่องหนี้นอกระบบเพียงเรื่องเดียวจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องกระท าในลกัษณณะของการแก้ไขปัญหาทั้งระบบไม่สามารถแยกพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องหนี้นอกระบบได้ ซึ่งจากการศึกษาถึงกรณีตัวอย่างของต่างประเทศ การศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบ
ในสังคมไทยทั้งในด้านสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ รูปแบบการเป็นหนี้ ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเป็น
หนี้นอกระบบ และแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคณะผู้วิจัย  คณะผู้วิจัย
สามารถน าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

6.1 หลักการในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีหลักการส าคัญในการ

พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหนี้นอกระบบของ
ไทย การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ(ทั้งจากเอกสารและการศึกษาดู
งาน) การวิเคราะห์กรณีศึกษาของไทย คณะผู้วิจัยได้วางหลักการส าหรับเป็นฐานในการสร้างข้อเสนอแนะ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 

1) ปัญหาหน้ีนอกระบบถือเป็นปัญหาสังคมเน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล
จ านวนมากและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหา
ด้านการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่ตามมาจากการเป็นหนี้ของประชาชนดัง
กรณีศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา 

2) การเป็นหน้ีนอกระบบของประชาชนมีสาเหตุแตกต่างกัน ดังน้ันการแก้ไขปัญหา
จะต้องท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ที่สาเหตุของ
ปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการแก้อาการ หรือบรรเทาอาการของปัญหาลงหรือการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว 

3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มท่ีมีปัญหาเฉพาะของ
ตนเอง และมีความแตกต่างหลากหลาย โดยการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี่จะไม่สามารถท าในลักษณะของ
การสร้างรูปแบบที่เป็นรูปแบบส าเร็จรูปในการแก้ไขปัญหาและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ หรือให้ทุก
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หน่วยงานด าเนินการในลักษณะของมาตรการเดียวกันในลักษณะการมีพิมพ์เขียวส าหรับทุกที่หรือทุก
องค์การแบบการมีตัวแบบส าเร็จรูป ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละคนเป็นปัญหาเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่หรือแต่ละบุคคลที่เกีย่วข้องการแก้ไขปัญหาจงึต้องมีความหลากหลาย
และเป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้ได้ 

4) การแก้ไขปัญหาต้องกระท าในลักษณะขององค์รวมมากกว่าการแก้ไขปัญหาตาม
อาการหรือการพิจารณาแก้ไขปัญหาในแบบแยกส่วนท่ีต่างคนต่างท า ซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้
จะเป็นการบรรเทาอาการมากกว่าการมุ่งแก้ที่สาเหตุของปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหากมองเฉพาะเรื่องหรือแยกพิจารณาจะท าให้เห็นภาพ
ของปัญหาเบี่ยงเบนไปจากความเปน็จรงิ ปัญหาหนี้นอกระบบเปน็ปัญหาที่อยู่ในสว่นของปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน (ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ภายใต้ปัญหาโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง) การมุ่งจะแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแยกพิจารณาเพียงเรื่องเดียวโดดๆ ได้ การก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
จึงต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะร้อยเรียงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจร่วมกันใน
ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ( inter-organization relations) เพื่อให้เกิดผลที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้ทั้งระบบทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาในเชิง
ระบบที่มีลักษณะสลับซับซ้อน และมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของ
การเป็นผลของปัญหาด้านอื่นๆ ท าให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบและในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ในลักษณะของการแก้ตามอาการของปัญหาหรือแก้ทีละเรื่องในแบบการจับคู่ได้หรือเป็นการแก้ไขปัญหา
เป็นจุดๆ ไปได้ 

5) การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบจะต้องมีการจัดท าในลักษณะของวาระแห่งชาติ  ทั้งนี้
เพราะปัญหาหนี้นอกระบบมี่ความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะท าหน้าที่ต่างๆ ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้นขณะที่เรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับ
หลายองค์การตั้งแต่ต้นทางคือก่อนการกู้เงินจะเกิดข้ึนจนถึงปลายทางคือมีการใช้ความรุนแรง ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งในแต่ละข้ันตอนก็จะมีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องจ านวนมาก การ
จะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะต้องด าเนินการร่วมกันไม่สามารถปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ต่างคนต่างท าได้ การใช้องค์การหนึ่งองค์การใดเข้าไปแก้ไขปัญหาเพียงหน่วยงานเดียวจะไม่
เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ขององค์การไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหากล่าวคือ
ปัญหาใหญ่เกินกว่าขอบเขตความรับผดิชอบขององค์การ ปัญหาในเรื่องนี้จึงมีลกัษณะเปน็ปัญหาทีต่้องการ
การท างานร่วมกันขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการท างานร่วมกันขององค์การตั้งแต่ต้น
ทางของการเกิดหนี้นอกระบบจนถึงปลายทางของเรื่องดังกลา่ว การแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้จะไม่สามารถ
ท าได้หากไม่มีการผลักดันใหเ้ปน็วาระแห่งชาติและทุกฝ่ายเห็นถึงความส าคัญและความรนุแรงของปัญหาที่
เกิดข้ึนจนกระทั่งเกิดการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา ดังจะเห็นได้จากการด าเนินการในการ
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แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศญี่ปุ่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเห็นตรงกันในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว และรัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นและ
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวในทิศทางเดียวกันการแก้ไขปัญหาจึงสามารถท าได้ส าเร็จหรือเกิดผลตามที่
ต้องการ  

 

หลักการทั้งห้าประการข้างต้นจะเป็นฐานคิดในการสร้างแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบที่เกิดข้ึน ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาที่มีความครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาในระยะยาว และการป้องกันปัญหา 

 

6.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเรง่ด่วนเปน็การก าหนดมาตรการทีมุ่่งลดปัญหาและความรุนแรง

ของปัญหาลงเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนซึ่งมาตรการหรือกลยุทธ์ส าหรับระยะสั้นที่
จะใช้ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 

1) การเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะการเร่งรัดการด าเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีการทวงหนี้โดยใช้วิธีการรุนแรงใน
ลักษณะของแก้งหมวกกันน๊อค ที่มีการกระท าความผิดทางอาญา โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยสังคมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการทวงหนี้โดยวิธีการปกติที่พึงใช้กัน หากมีการจับกุม
และด าเนินคดีอย่างจริงจัง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ในลักษณะของแก้งหมวกกันน๊อคก็จะ
ลดความรุนแรงลง (การด าเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และกระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในส่วนดังกล่าว) 

2)  การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ โดยการให้ความรู้แก่
ประชาชนจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ การให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงโทษภัยของการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งความรู้ที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจะประกอบด้วย 

 ความรู้ในเรื่องกระบวนการในการกู้เงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตั้งแต่การ
ท าสัญญาเงินกู้จนถึงการช าระคืนเงินกู้ การฟ้องร้องรวมถึงการบังคับคดี เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากเจ้าหนี้ได้ เช่น กฎหมายในการท าสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่ต้องระวังในการกู้เงินจากเจ้าหนี้เ งินกู้ 
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนเงินกู้ต่างๆ รวมถึงวิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้ที่ฉ้อฉลมักมีการ
น ามาใช้เพื่อเอาเปรียบลูกหนี้ อาทิเช่น การท านิติกรรมอ าพรางรูปแบบต่างๆ ที่มักมีการด าเนินการเพื่อ
ปกปิดการกู้เงิน การจ านอง การขายฝาก ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ที่ค้ า
ประกัน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการที่เจ้าหนี้บาง
รายจะสามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากความไม่รู้หรือความเดือดร้อนของลูกหนี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องให้
ความรู้แก่ประชาชนในด้านของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินการ
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หากมีการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ และเมื่อมีการฟ้องร้องด าเนินคดี การประนีประนอมยอมความ 
รวมถึงการบังคับคดีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว การให้ความรู้ในส่วนนี้ยัง
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ประชาชนจะสามารถของความช่วยเหลือได้
หากได้รับความไม่เป็นธรรมในการทวงหนี้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถร้องทุกข์หรือขอ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือการเป็นหนี้ 

 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือพิษภัยของหน้ีนอกระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคลไป
ก่อหนี้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพราะเห็นว่าจะได้รับเงินกู้ได้โดยง่ายและมักจะคิดว่าไม่เป็นไร หรือมัก
เกิดจากความคิดที่อยากได้เงินจากเจา้หนี้กจ็ะยอมท าตามทุกอย่าง และคิดว่าตนเองไม่ต้องการจะโกง และ
คิดว่าหากช าระตามที่ได้รับเงินมาแล้ว จะไม่มีปัญหา เพราะได้ช าระหนี้ตามที่กู้มาจริงแล้ว การยอมลงช่ือ
ในกระดาษเปล่า หรือใส่จ านวนตัวเลขเกินกว่าที่กู้จริงไม่เป็นไร เพราะอย่างไรก็ใช้คืน การให้ความรู้เรื่องนี้
จะช่วยให้ประชาชนมีความระมัดระวังหรือตระหนักในปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ โดยไม่มองถึง
ผลประโยชน์ระยะสั้นที่ต้องการจะได้เงิน โดยมองข้ามผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าในระยะยาว 

 การให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจปัญหาในเรื่องหน้ีนอก
ระบบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้  เช่น การใช้การ
ประนีประนอมยอมความมาเป็นกลไกในการกู้เงินต้ังแต่ก่อนให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ (โดยให้ลูกหนี้ไปท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ศาลก่อนจึงจะให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ ดังกรณีตัวอย่างต่างๆ ในบทที่3) 

 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มีเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งนี้เพราะ
ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบบางส่วนมีหลักทรัพย์ค้ าประกันที่สามารถน ามาใช้เปน็หลกัทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินได้แต่กลบัไปกูเ้งินจากเจ้าหนี้เงินกูน้อกระบบหากผูกู้้มคีวามรู้ในเรื่องของแหล่งเงินทุนก็
จะช่วยให้ไม่เข้าสู่วงจรการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้การให้ความรู้ในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มี
ประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอันจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบได้  

 
ความรู้ทั้งในเรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้ที่ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ 

ที่จะเกิดข้ึนและหากจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงได้เข้าใจถึงพิษภัยของการกู้หนี้นอก
ระบบ ความรู้ส่วนนี้จะช่วยในการลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ควรท าอย่าง
ต่อเนื่องไม่ใช่ท าในลักษณะไฟไหม้ฟางหรือโหมท าเป็นช่วงๆ เท่านั้น 

3) การจัดให้มีการเก็บข้อมูลลูกหน้ีอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานส าหรบัการอ้างอิงและใช้ใน
การวางมาตรการในการช่วยเหลือที่ตรงจุดหรือตรงกับความต้องการของลูกหนี้ ในส่วนน้ีควรมีการจัดกลุ่ม
ลูกหนี้หรือคัดแยกลูกหนี้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของลูกหนี้แต่ละแบบ เช่นลูกหนี้ที่มีความจ าเป็นในการ
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ใช้เงิน ลูกหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยและนิสัยส่วนตัว ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องใช้มาตรการในการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวมสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

4) การจัดให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาทั้งระบบมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน
ไม่สามารถท าให้ปัญหาหมดไปได้ ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีเงินกู้มากกว่าจ านวนที่รัฐจะช่วย 
ดังนั้นเมื่อการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกส่วน ไม่นานลูกหนี้เหล่าน้ีก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้นอกระบบอีก 
การช่วยเหลือจึงต้องจดัการกับปญัหาหนี้สนิทั้งหมดของลูกหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ซึ่งส่วนน้ีอาจ
เริ่มจากการเจรจาปรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ และรวมหนี้สินทั้งหมดของลูกหนี้ไว้เป็นรายเดียวโดยรัฐ
จ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้และท าสัญญาใหลู้กหนี้เปน็ลูกหนี้ของรัฐเพียงรายเดียวไม่ต้องมีหนี้ซ้ าซ้อนหรือเจ้าหนี้
หลายราย และให้มีระยะเวลาการผ่อนช าระที่ยาวพอสมควรเพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนช าระได้จริง ทั้งนี้
การด าเนินการในเรื่องนี้ในเบื้องต้นอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบด าเนินการไป
พลางก่อน  

5) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ให้ทุกฝ่ายมองว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียงเป็น
เรื่องของคนสองคนหรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคม
ในวงกว้างทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งปัญหาน้ียังเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สังคมไม่
ควรเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้อาจท าผ่านสื่อการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง 
(เช่นเดียวกับสื่อของรัฐอื่นๆ เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น) เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นความส าคัญมากกว่าการ
ด าเนินการในลักษณะไฟไหม้ฟาง การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้รวมถึงการปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เน้นลูกหนี้เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหามากกว่าการมอง
ปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาโดยมององค์การและภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้
เพราะหากแก้ไขปัญหาโดยมองจากองค์การจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากเนื่องจากปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นปัญหาที่ต้องการการท างานข้ามองค์การหรือมีขอบเขตของปัญหามากกว่าขอบเขตอ านาจของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการท างานร่วมกันของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 

6) รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะแรกรัฐควรมีหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชนในเรื่องปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ การ
ร้องเรียนนี้อาจท าผ่านศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วยงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพื่อรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วน ามาด าเนินการแก้ไขปัญหา 

7) การเน้นการควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎหมายในการบังคับคดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ในกรณีของการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้เกินสมควร
เช่นกรณีการอายัดเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจจนเหลือเงินเดือนศูนย์บาท อันท าให้ไม่สามารถ
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ด ารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งที่กฎหมายระบุใหก้ารอายัดเงินเดือนต้องใหพ้นักงานมีเงนิเหลือส าหรับการใช้จ่าย 
(เดือนละ 10,000 บาท ) 

8) รัฐควรจัดให้มีการจัดระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มีความเหมาะสม
ซึ่งอาจด าเนินการโดย 

8.1) การส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
กับตนเอง 

8.2) การให้ผู้ปล่อยกู้มีหน้าที่ต้องช้ีแจงเงื่อนไขการกู้เงินต่างๆ แก่ผู้กู้ ทั้งเรื่องของอัตรา
ดอกเบี้ย การช าระคืนเงินกู้  

8.3) รัฐมีมาตรการก ากับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้เหมาะสมกับความสามารถในการ
ช าระคืนของลูกหนี้เพื่อไม่ให้หนี้ในระบบเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ 

8.4) การที่หน่วยงานของรัฐหรือกองทุนชุมชนต่างๆ ที่ให้กู้เงินต้องตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของผู้กู้ด้วยว่ามีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

8.5) การปรับระบบการบรหิารกองทุนที่เป็นของรัฐให้เน้นการสร้างวินัยทางการเงินและ
การออมแก่ประชาชนด้วยไม่ใช่สามารถกู้โดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้การกู้เงินจากกองทุนเป็นเครื่องมือในการ
ปรับพฤติกรรมของลูกหนี้ด้วยก็ได้ 

8.6) การสนับสนุนให้มี แหล่งเงินทุนรายย่อย (micro credit) 
 

6.3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว  
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นมาตรการที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนหนึ่งกับอีก

ส่วนหนึ่งจะเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันปัญหารวมถึงอาจมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาซึ่งมาตรการต่างๆ ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวประกอบด้วย 

 

1) การแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ ทั้งนี้เพราะกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475  ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม 
ดังนี้  

1.1) แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดย 

 ก าหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนี้ไม่สามารถฟ้องเองได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)  

 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ 
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 ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับแก่เจ้าหนี้ และก าหนดพฤติการณ์
ที่เป็นเหตุฉกรรจ์ส าหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมี
การใช้ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้ 

 มีการก าหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงมาใช้
ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้ 

 เพิ่มอ านาจให้อัยการสามารถยื่นค าร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่ลูกหนี้ 
โดยที่ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 

 

1.2) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ โดย 

 แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการใหกู้้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้ เช่น การเพิ่มโทษ
เจ้าหนี้ ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่ก าหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน 
5 ปี 

 กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระท าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ควร
ก าหนดให้มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจาก
กระท าความผิด 

 มีการทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

 

2) การจัดให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีเฉพาะ  
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต่างคนต่างท าและมักขาดการ

ประสานเช่ือมโยงหรือมกีารบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทั้งระบบหรือแก้ไขปัญหาในองค์รวมได้ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ในลักษณะลดอาการหรือความ
รุนแรงของปัญหาแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถด าเนินการได้อย่าง
ถาวรและยั่งยืนจึงควรมีหน่วยงานเข้ามาท าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง  ไม่ใช่ให้หน่วยงานแต่ละ
หน่วยท างานในลักษณะของงานฝากซึ่งแต่ละหน่วยที่เกีย่วข้องจะไม่รูส้กึว่าเป็นหน้าที่หลักแต่เป็นการแก้ไข
ปัญหาแบบงานจรมากกว่า  

หน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องมีบทบาท อ านาจ
หน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งระบบ ไม่ได้ท าหน้าที่เฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบเท่านั้น การท างานของหน่วยงานจะต้องท างานผ่านระบบการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ 
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เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะการจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก บทบาทของหน่วยงานจึงเป็นแกนกลางในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่  

 การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงิน หรือการทวงหนี้ของ
เจ้าหนี้นอกระบบ  

 การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน  

 การเสนอแนะนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  

 การจัดท าข้อมูลและส ารวจภาวะหนี้สินภาคประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ก าหนดนโยบายของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จ าเป็นส าหรับประชาชน (ส่วนน้ีอาจรวมไปถึงการ
ผลักดันให้เกิดธนาคารประชาชนในระยะยาว) และการจัดให้มีเงินทุนส าหรับการช่วยเหลือประชาชนที่มี
ความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้ (ซึ่งในสองส่วนหลังนี้การใช้ระบบการเงินผ่าน
สถาบันการเงินตามปกติ หรือผ่านวิธีคิดที่หน่วยงานทางการเงินหรือผู้ให้กู้ยืมเงินจะต้องค านึงถึง
ความสามารถในการช าระคืนของผู้กู้จะกระท าได้ยากเนื่องจากผู้กู้ประเภทนี้เกิดจากความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต การพิจารณาให้กู้จากความสามารถในการช าระคืนจะท าให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ตามเกณฑ์
ดังกล่าว การให้กู้ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีรากฐานในด้านการสังคมสงเคราะห์โดยให้พึ่งตัวเอง มากกว่าการ
กู้เงินปกติที่มีรากฐานจากแนวคิดในเรื่องของทนุ ก าไร ความคุ้มทุนแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนทั้งสอง
แบบจะมีแนวคิดมาจากฐานความคิดที่ต่างกัน การให้หน่วยเดียวท าจึงไม่สามารถท าได้เพราะบทบาท
ขัดกันจึงต้องมีแหล่งเงินทุนทั้งสองประเภท)  

 การใช้มาตรการทางการเงินในการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนด้วย เช่น 
การน าแนวคิดแบบสัจจะออมทรัพย์ มาใช้ในการให้ประชาชนกู้เงินจากกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดวินัยทาง
การเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน การให้กลุ่มช่วยเหลือกันในการติดตาม ก ากับการกู้เงินของสมาชิก เป็น
ต้น  

การบริหารหน่วยงานทีจ่ัดต้ังข้ึนน้ีจะบริหารผ่านการใช้ระบบคณะกรรมการ เนื่องจากภารกิจ
เหล่าน้ีเป็นภารกิจทีต่้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถท าหน้าที่
ได้ครบทั้งระบบ ดังนั้นรูปแบบของคณะกรรมการจึงเป็นรูปแบบที่จะท าให้สามารถดึงความรู้ความ
เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานมาท างานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ (กรณีนี้เมื่อมีการก าหนดนโยบายในลักษณะ
ของการเป็นวาระแห่งชาติก็จะท าให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญและเข้ามาท างานร่วมกัน)  

คณะกรรมการจะท าหน้าที่เป็นหน่วยก าหนดนโยบาย (policy board) โดยมีนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีคณะกรรมการมาจากกระทรวงต่างๆ 
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์ และธนาคารของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ท าหน้าที่
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้การท างานขององค์การที่จัดตั้งข้ึนจะต้องมี
ความคล่องตัวและการท างานที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับปัญหาที่เกิดข้ึน  

 

3) การจัดให้มีแหล่งเงินทุน  
มาตรการในเรื่องของแหล่งเงินทุนในระยะยาวรัฐควรก าหนดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปรือมีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าแหล่งเงินทุนที่มีการให้กู้ยืมแก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินและแหล่ง
เงินทุนของรัฐเช่นกองทุนต่างๆ ขณะที่แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินออมของประชาชนเช่นสหกรณ์หรือกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนสองกลุ่มแรก ซึ่งสถาบันการเงินและแหล่ง
เงินทุนของรัฐมักจะเป็นเงินทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและ
ความสามารถในการน าเงินที่กู้ได้มาสร้างรายได้รวมถึงความสามารถในการช าระคืนเงินกู้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้กู้เงินแก่ผู้กู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องการใช้เงินเพราะเหตุจ าเป็น
เดือดร้อนอื่นๆ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนเหล่าน้ีได้จึงต้องหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 
ดังนั้นการมีแหล่งเงนิทุนที่มคีวามเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งแหล่งเงินทุนควรจะมีความหลากหลาย ทั้งเงินทุนที่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ เงินทุนส าหรับการ
อุปโภคบริโภค และเงินทุนส าหรับความจ าเปน็ในการด ารงชีวิต โดยแหล่งเงินทุนทั้งสามกลุ่มนี้แหล่งเงนิทนุ
ส าหรับการประกอบอาชีพควรมีการเพิ่มเพื่อให้ประชาชนสามารถมีแหล่งเงินทุนที่มากพอ (การเพิ่มส่วนนี้
รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้มีการปล่อยสินเช่ือการเงินรายย่อย (micro credit) มากข้ึน
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทนุของประชาชน การลดสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคลง หรือควบคุมให้อยู่ในภาวะที่
เหมาะสม และควรมีแหล่งเงินทุนส าหรับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ
ฉุกเฉินซึ่งเงินกู้ในส่วนนี้หากพิจารณาจากความสามารถในการช าระคืน หรือการน าไปสร้างรายได้จะไม่
เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถกู้ยืมได้ การกู้ยืมลักษณะนี้อยู่บนฐานคิดในเรื่องการสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการ
สังคมมากกว่าจะเป็นการกู้ยืมที่คิดภายใต้ฐานคิดแบบทุนนิยมตามแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนที่มี
ให้แก่ประชาชนควรมีความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับลักษณะของลูกหนี้และความจ าเป็นหรือความ
ต้องการใช้เงินและลักษณะของลูกหนี้มากข้ึน 

 

4) การมีมาตรการปรับพฤติกรรมลูกหน้ี  
สาเหตุของปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกหนี้เอง

ซึ่งบางรายมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เกินตัว ขาดวินัยทางการเงินรวมทั้งการขาดความรู้ในการวางแผนการใช้
จ่ายเงินท าให้ก้าวไปสู่วงจรการเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องสร้าง
พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของประชาชนให้เหมาะสม การปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนจะ
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เริ่มจากการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือที่จะปรับปรุงพฤติกรรมโดยใช้ระบบความรับผิดชอบของกลุ่ม
เข้ามาช่วย เช่นการกู้เงินให้รวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงินและมีเงื่อนไขให้กลุ่มต้องคอยติดตามการใช้จ่ายเงินของ
สมาชิกด้วยกันเอง จึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ การบังคับให้ต้องมีการออมจึงจะสามารถกู้เงินได้โดยการน า
หลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มาใช้ในการให้กู้ยืมเงิน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนของ
รัฐบาลและแหล่งเงนิทุนที่เป็นของประชาชนเองเพื่อไม่ใหก้ารกู้เงินสามารถท าได้โดยง่ายหรือมีเงินกู้ที่ได้มา
ง่ายและมีมากจนน าไปสู่การสร้างหนี้ของประชาชนและการขาดวินัยทางการเงิน  

 

5) การให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งความรู้ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นความรู้ที่มุ่ง
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและร่วมกันดูแลชุมชนที่ตนเองอยู่
อาศัยได้ มาตรการนี้จะเป็นการเพิ่มอ านาจแก่ประชาชน (empower ) อันน าไปสู่การมีสังคมที่เข้มแข็ง 
ความรู้ในส่วนนี้จะได้แก่ความรู้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน เรื่องเ กี่ยวกับ 
เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีข้ึน ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะท าให้ประชาชนเลือกด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับรายได้ของตนเองไม่ใช้เงินเกินตัว
หรือฟุ่มเฟือยวางแผนการใช้จ่ายเงิน การให้ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาวนี้ยังอาจรวมถึงการมีที่ปรึกษา
ทางการเงินแก่ประชาชนด้วยก็ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะท าหน้าที่ในลักษณะของหมอหนี้ที่คอยให้
ค าแนะน าลูกหนี้ในเรื่องของแนวทางการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ การแนะน า
ประชาชนในเรื่องทางการเงิน รวมถึงการคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจ ( moral support) แก่ลูกหนี้ ซึ่งผู้
ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินน่าจะได้แก่ธนาคารที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ 
อาสาสมัครต่างๆ รวมถึงผู้น าชุมชนที่ผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวเหล่าน้ีจากหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนน้ี
ควรมีการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวด้วย 

6.4 ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหา 
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเพื่อ

ไม่ให้ปัญหากลับมาขยายตัวหรือลุกลามยิ่งข้ึน มาตรการในส่วนนี้จะเน้นการติดตามสถานการณ์ อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความเข้มแข็ง (empower) ให้แก่ประชาชนและภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือกันเกิดความเข้มแข็งในชุมชนและไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้หรือการเป็น
หนี้นอกระบบ โดยมาตรการในระยะนี้เน้นการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเข้ามาร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วย 

 

1) การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องที่จะต้องด าเนินการ
ตั้งแต่ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยความรู้ที่เน้น
ให้แก่ประชาชนจะเป็นความรู้ตั้งแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบ สิ่งที่ประชาชน
ควรจะรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในระยะแรก) ความรู้ในเรื่องของการวางแผนทาง
การเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (ในระยะยาว) การมีที่ปรึกษาทางการเงิน แนวความคิด
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เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน (ในระยะยาว) ซึ่งเมื่อ
ประชาชนมีความรู้ต่างๆ เหล่าน้ีรวมทั้งมีแบบอย่างที่สามารถน ามาปรับใช้ได้แล้วจะช่วยในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนจนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ และไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบได้ 
การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องใช้มาตรการหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ท าเพียงแค่การอบรม
เท่านั้นเพราะการอบรมอาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้กระบวนการใน
การให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ท าในลักษณะ ไฟไหม้
ฟาง ที่พอเรื่องลดความรุนแรงก็เลิกเพราะจะท าให้ปัญหากลับข้ึนมาใหม่ได้ 

 

2) การให้ภาคประชาสังคมหรือส่วนอ่ืนๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและขยายตัวอยู่ในพื้นที่ ต่างๆ มากมาย ล าพัง
หน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ อีกทั้งปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากตัว
ของประชาชนเอง ดังนั้นหากภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาจะท าใหก้ารแก้ไขปัญหา
มีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึนในส่วนน้ีภาคประชาชนจะเข้ามาร่วมในการป้องกันปัญหาได้ต้ังแต่การจัดระบบของ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน การมีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ มาตรการในด้านนี้ยัง
รวมถึงการมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์การภาคประชาชน (ส่วนน้ีระยะยาวอาจสามารถขยายวงจนกลายเป็นธนาคารประชาชนได้หากมี
การด าเนินการต่อเนื่องและขยายเครือข่ายให้มีความกว้างขวางยิ่งข้ึน) รัฐอาจให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
หนึ่งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวท าหน้าที่ในการแพร่กระจายความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มต่อไปเพื่อขยายวง
ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน นอกจากหนี้ยังอาจดึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือ
ประชาชนและชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบด้วย มาตรการในด้านนี้ยังรวมถึง
การมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์การภาคประชาชน 

 

3) การใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
มาตรการนี้เป็นการด าเนินการต่อจากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยส่วนนี้จะมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงระบบการบริหารกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนให้เปล่าของรัฐให้มีมาตรฐานและมีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนการออมให้แก่ประชาชนเพื่อสรา้งวินัยทางการเงินแก่ประชาชนทั้งในเรื่องการออม การจัดท า
บัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้มาตรการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้กู้ยืมเงินโดยลูกหนี้ต้อง
เข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อกู้ยืมเงินและมีการช่วยเหลือและตรวจสอบกันเองอันเป็นการผลักดันให้เกิดกลุ่มที่
รับผิดชอบร่วมกันข้ึนในชุมชน และอาจมีการก าหนดเงือ่นไขเพื่อประกอบการพิจารณาให้กูย้ืมเงิน เช่นให้ผู้
กู้ยืมเงินจะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการยื่นความจ านงค์ขอกู้เงินด้วยเป็นต้น 
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4) การพัฒนาความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
มาตรการนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยมีการส ารวจข้อมูลต่างๆ 
การด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรูแ้ละน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ทั้งความรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเอง 
ความรู้ในการจัดการด้านการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนซึ่งผลของความรู้ดังกล่าวจะสามารถน าเสนอ
นโยบายแก่ภาครัฐในการก าหนดแนวทางส าหรับช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 

5) การผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวม  เนื่องจากปัญหา
หนี้สินเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน 
ดังนั้นหากต้องการแก้ไขปัญหาที่รากฐานของปัญหาจะต้องปรับโครงสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจ เช่นใน
เรื่องของการกระจายรายได้ การถือครองปัจจัยการผลิต การมีธนาคารของประชาชน การปฏิรูปที่ดิน การ
ปฏิรูปธุรกิจรายย่อย การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน เป็นต้นซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในระยะยาวอาจสามารถลดลงได้หากรัฐมีการ
ด าเนินการในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง การปราบปรามแหล่งอบายมุข
ทั้งหลายที่อาจท าให้ประชาชนบางส่วนก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้ 

 

มาตรการาต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องด าเนินการในทุกส่วนการด าเนินการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่
สามารถท าให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องการการด าเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องโดยมีการด าเนินการอย่างเป็นขบวนการและท าเป็นขนานใหญ่ ซึ่งเราสามารถสรุปยุทธศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปญัหาหนี้นองระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ 

การผลักดันสู่ระดับ
วาระแห่งชาติ 

มุ่งแก้ปัญหาทั้งระบบ
แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ 
การแก้ไขปัญหาระยะ

เร่งดว่น 

 การเร่งรัดให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
อย่างจริงจัง 

 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ร่ื อ ง ที่
เก่ียวกับหน้ีนอกระบบ  

 การจัดให้มีการเก็บข้อมูล
ลูกหน้ีอย่างเป็นระบบ  

 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
ส าหรับการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินภาคประชาชน  

 การ เปลี่ ยนกระบวน
ทัศน์ของสังคม  

 รัฐควรจัดให้มีหน่วยงาน
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับข้อ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชน 

 การเน้นการควบคุมให้
การปฏิบัติตามกฎหมายใน
การบังคับคดีให้ เ กิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 รั ฐ ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
จัดระบบการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประชาชนให้มี
ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ 
การแก้ไขปัญหาระยะยาว 

 การแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวกับหน้ีนอกระบบ 

 การจัดให้มีหน่วยงานท า
หน้าที่เฉพาะ 

 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน 

 การ มีมาตรการป รับ
พฤติกรรมลูกหน้ี  

 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
การป้องกันปัญหา 

 การสร้างความรู้ให้แก่
ประชาชน  

 การให้ภาคประชาสังคม
หรือส่วนอ่ืนๆ ของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา  

 การใช้มาตรการทาง
การเงินเพื่อปรับพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชน
อย่างต่อเน่ือง 

 การพัฒนาความ รู้ ใน
เร่ืองของการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง  

 การผลั กดัน ให้ มี กา ร
ปรับปรุงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม  

มุ่งแก้ไข 
มุ่งป้องกัน
สร้างความ

ยั่งยืน 
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7. ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
จากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยการเช่ือมโยงหน่วยงาน

ต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์นั้น  กระทรวง
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะเรื่องจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม
หรือกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปัญหามีความรุนแรงหรือขยายตัวจนเกินความสามารถที่
ประชาชนจะรับไหวแล้ว การด าเนินการของกระทรวงจึงมักเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือลดความ
รุนแรงของปัญหา ดังนั้นแนวทางและบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวจะมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

 

7.1 แนวทางการด าเนินการในระยะสั้น 
เพื่อให้ปัญหาความรุนแรงจากเรื่องหนี้นอกระบบลดความรุนแรงลง มาตรการระยะสั้นจะเป็น

มาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงจะต้องด าเนินการ โดยมาตรการในระยะนี้จะประกอบด้วย 
 

1) การจัดท าข้อเสนอเพ่ือประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ ใน
ส่วนน้ีกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาและเป็นผู้ที่เห็นถึงความรุนแรง
ของปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชนและกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนจะต้องอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาท าหน้าที่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและครอบคลุมในหลายมิติ 
ประกอบกับการขยายตัวและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดข้ึนมีมากยิ่งข้ึน การแก้ไขปัญหาจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าเป็น “วาระแห่งชาติ” ทั้งนี้เพราะจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเข้ามา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า และเพื่อให้ทุกผ่ายเห็นถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาและให้ความส าคัญกับเรือ่งดังกลา่ว การผลักดันให้เกิดวาระแหง่ชาติในเรื่องนี้ควรจดัท าเปน็ข้อเสนอ
จากกระทรวงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 

2) การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาการ
เป็นหน้ีนอกระบบ การเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นมาตรการ
เร่งด่วนที่ต้องรีบด าเนินการทั้งนี้เพื่อป้องกันการขยายตัวลุกลามของปัญหาและเพื่อสร้างความเช่ือมั่นของ
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ประชาชนต่อการช่วยเหลือ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการช่วยเหลือประชาชนยังมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง
เนื่องจากความจ ากัดด้านต่างๆ ทั้งอัตราก าลัง งบประมาณของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมปัญหาทั้งหมด การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นการด าเนินการมาตรการในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นซึ่ง
หน้าที่ในส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบโดยตรงเพราะเป็นปัญหาปลายน้ าของหนี้นอก
ระบบ มาตรการในส่วนน้ีจะประกอบด้วยมาตรการย่อยๆ ดังนี ้

2.1) การกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนท่ีประสบปัญหาหน้ีนอก
ระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนน้ีกระทรวงควรมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาในทุกพื้นที่ โดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์เพื่อให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือได้ การให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนนี้อาจ
ด าเนินการผ่าน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงท าหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน
จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและท าหน้าที่ในการประมวลข้อร้องเรียนและปัญหาส่งมายัง 
ศนธ.ยธ. โดยการปฏิบัติส านักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถให้ยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยงานรับแจ้งในพื้นที่
และส่งไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัด ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังอาจท าความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทยในการใหป้ระชาชนสามารถยื่นข้อเรยีกร้องผ่านศูนย์ด ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย
และส่งเรื่องต่อมายังกระทรวงได้อีกทางหนึ่ง มาตรการส่วนนี้จะเป็นการกระจายความช่วยเหลือให้ถึง
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 

2.2) การสร้างความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือ ที่ผ่านมาพบว่า
ปัญหาประการหนึ่งในการด าเนินการคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความล่าช้าและติดขัดด้วย
ระเบียบราชการหลายประการซึ่งปัญหาน้ีนอกจากส่งผลต่อกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนแล้วยัง
มีผลต่อความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกรบวนการยุติธรรมด้วย กระทรวงจึงควรเร่งปรับ
กระบวนการในการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น การลดข้ันตอนเอกสารในการด าเนินการ เช่น
หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะต้องยื่นค าร้องผ่านหน่วยงาน ผ่านกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลา
และกว่าจะได้ค าตอบหรือความช่วยเหลือกินเวลาหลายวันผู้ที่เดือดร้อนจะเกิดความรู้สึกท้องใจและท าให้
ไม่อย่างเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐรวมทั้งไม่เช่ือมั่นในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (กรณีนี้
เห็นได้จากการขอทนายโดยใช้กองทุนคุ้มครองสิทธ์ิของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีข้ันตอนมากและ
ใช้เวลา) 

2.3) การจัดทนายท่ีมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์มากพอให้เข้ามา
ช่วยเหลือลูกหน้ีเงินกู้นอกระบบท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม  การด าเนินการในส่วนนี้ ศนธ.ยธ. ควรท า
ความตกลงร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
น าเงินจากกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ ศนธ.ยธ. ใช้ในการจัดหาทนายเพื่อช่วยประชาชนที่ถึงฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยสามารถก าหนดคุณสมบัติของทนายความที่จะเข้ามาท าหน้าที่ว่า
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จะต้องมีความช านาญในคดีประเภทนี้ด้วยไม่ใช่ใช้ทนายอาสาที่มักจะมีประสบการณ์น้อยและเมื่อต้องต่อสู้
คดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ซึง่มีทนายที่เปน็ผู้ทีเ่ช่ียวชาญในเรื่องคดีการกู้เงินจะเป็นการเสียเปรียบฝ่ายเจ้าหนี้ (ส่วน
นี้ทาง ศนธ.ยธ. จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดหาทนายเองโดยใช้งบประมาณจากกองทุนยุติธรรมของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และให้การเบิกจ่ายสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งได้ค่าไปศาล ครั้งละ 500 บาท) 

2.4) การเร่งรัดในการจับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ 
มาตรการนี้จะมุ่งเร่งรัดให้เกิดการจับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมรุนแรงในการทวงหนี้หรือฉก
ฉวยเอาเปรียบลูกหนี้โดยเร่งระดมให้มีการจับกุมด าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยการ
จับกุมจะต้องเร่งให้ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้ามาด าเนินการอย่างจริงจัง 
(ปัจจุบันคดีเกี่ยวกับหนี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้และเป็นคดีที่มีโทษไม่มาก
ไม่ใช่คดีร้ายแรง การจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการของหน่วยงานจึงไม่เน้นมากนัก ซึ่งในสภาพ
ความเป็นจริงปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวและส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ ในสังคมเป็นวงกว้างทั้ง
ในมิติด้านอาชญากรรม การเป็นเหยื่อ ฯลฯ) การเร่งรัดให้มีการจับกุมด าเนินคดีอย่างจริงจังนอกจากช่วย
ลดปัญหา ความรุนแรงของปัญหาแล้วยังมีผลในการป้องปรามการกระท าผิดในอนาคตและส่งผลต่อความ
เช่ือมั่นของประชาชนและสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย 

2.5) การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการเอาผิดกับผู้กระท าผิด การฟ้องร้องเอาผิดกับ
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะเป็นความผิดที่มีโทษไม่รุนแรง มาตรการนี้เป็นการเอาผิดแก่เจ้าหนี้เงินกู้ในเรื่อง
อื่นๆ ด้วยเช่น ความผิดในเรื่องภาษีซึ่งจะต้องด าเนินการร่วมกับกรมสรรพากรโดยอาจท าในลักษณะของ 
task force ที่มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามารว่มเปน็โจทก์ในการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อเจ้าหนี้ ส่วน
นี้ ศนธ.ยธ. อาจเสนอกระทรวงยุติธรรมในการท าความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการร่วมฟ้องเจ้าหนี้ใน
เรื่องดังกล่าว 

2.6) การท าความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมถึงความรุนแรงของปัญหา 
สถานการณ์ด้านหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึน วิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมักจะใช้ในการเอาเปรียบลูกหนี้
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกดิความตระหนักรู้เท่าทนัเจา้หนี้เงินกู้และไม่ถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบใช้เป็น
เครื่องมือในการเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวัง
ในการด าเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบต่างๆ มากขึ้นอันเป็นการช่วยปิดช่องว่างของปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้

2.7) การเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นมาตรการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มี
ความรู้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากความไม่รู้ การให้
ความรู้จะเป็นลักษณะของการระบุถึงสิ่งที่ต้องท าหรือห้ามท าในลักษณะ how to โดยให้ครอบคลุมเรื่อง
ของการท าสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่พึงระวังในการกู้เงิน ข้ันตอนการกู้เงิน การท าสัญญา การช าระ คืนเงินกู้ 
และสิ่งที่ต้องท าเมื่อถูกฟ้องร้องด าเนินคดี และการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
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ต่างๆ การรณรงค์จะกระท าโดยหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และเน้นการขยาย
ผลในการให้ความรู้โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามารับช่วงในการถ่ายทอดความรู้ต่อในระยะยาว การท างาน
ในส่วนน้ีจะหวังผลทั้งผลที่ได้ในการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันในอนาคต และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมในการดูแลตนเองในระยะยาวอันเป็นการเพิ่มอ านาจให้กับประชาชน (empowering people) 
การให้ความรู้แก่ประชาชนน้ียังรวมถึงการให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการก่อหนี้ที่เกินตัวและภัย
ของหนี้นอกระบบด้วย (ส่วนน้ี ศนธ.ยธ. อาจท าเค้าโครงของหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
การถ่ายทอดให้ประชาชนและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการเป็นหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง โดยให้มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี) 

 

3) การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจร เช่น การรวมรวบหนี้ทั้งหมดของ
ประชาชนแต่ละคน การเจรจามูลหนี้กับเจ้าหนี้ การเปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ประชาชนเป็นหนี้หน่วยงานที่แก้ไข
ปัญหาเพียงหน่วยเดียว (โดยการรวมหนี้) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและมี
ระยะเวลาการผ่อนช าระที่นานพอ อันจะช่วยให้ประชาชนออกจากวงจรการเป็นหนี้นอกระบบได้ 

 

4) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสังคม
มองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล และเกิดจากการที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้เงินเองเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สังคมวงกว้างหรือไม่ส่งผลกระทบถึงตนเองมากนัก ท าให้ไม่เกิดความใส่ใจหรือตระหนักว่าปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาชญากรรมทั้งจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรงจนถึงปัญหาที่เกิดจากลูกหนี้ที่ไปก่ออาชญากรรมอื่นๆ 
ตามมา ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวซึ่งการแก้ไขปัญหาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท า
ให้ปัญหาหมดไปได้ ดังนั้นสังคมจะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและเข้ามามีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญเพราะจะเป็นรากฐานของการ
ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนี้จะได้แก่การรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนในสังคม การด าเนินการอาจท าโดยการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่
ประชาชนในวงกว้าง เช่นการท า spot รายการวิทยุ โทรทัศน์ (เช่นเดียวกับโครงการเมาไม่ขับ โครงการ
รณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น)  นอกจากนี้ควรมีการแทรกเรื่องดังกล่าวในการด าเนินการของ
กระทรวงที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ด าเนินการอย่าง
ถาวร ข้อมูลเหล่าน้ีจะท าให้สังคมเห็นถึงอันตรายและความใกล้ตัวของปัญหาและตระหนักถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมส่วนน้ี ศนธ.ยธ. สามารถด าเนินการได้เลยทันที 

 

5) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการมุ่งสร้างเครือข่ายเพ่ือให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบได้มากยิ่งขึ้น การใช้เครือข่ายในการร่วมท างานจะช่วยให้การแก่ไข
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ปัญหาสามารถด าเนินการได้ดีข้ึนเนื่องจากแต่ละส่วนจะน าความช านาญของตนมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถท าได้หรือไม่มีความช านาญเพียงพอ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ีอาจมีทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือ (การเข้ามา
ของเอกชนเป็นมาตรการในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน (CSR: Corporate Social 
Responsibility) อันเป็นภารกิจหนึ่งองค์การสมัยใหม่) 

 

6) การจัดท าฐานข้อมูลภาวะหน้ีสินของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นหนี้นอก
ระบบเพื่อให้มีข้อมูลส าคัญส าหรับการน าเสนอแนวนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้สนิของประชาชนและปญัหาหนี้นอกระบบมีความสลับซับซ้อนการก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในลักษณะของพิมพ์เขียวจะท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายจึงจ าเป็นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มและอาการของ
ปัญหา การจะวางแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
รองรับเพื่อน ามาก าหนดแนวนโยบาย ดังนั้น กระทรวงจึงควรมีการเก็บข้อมูลการเป็นหนี้และนอกระบบ
ของประชาชน โดยควรเก็บข้อมูลในเรื่องของจ านวนหนี้ทีเ่ปน็ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย สาเหตุของการเปน็
หนี้ รูปแบบของการก่อหนี้ แนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการเป็นต้น งานลักษณะนี้เป็นงานส าคัญที่ต้องมี
การจัดท าอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นส่วนส าคัญในการน าไปใช้วิเคราะห์และก าหนดนโยบายถือเป็นงาน
ด้านวิชาการและวิจัย (Research and Development) ซึ่งส่วนนี้จะน าใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาวได้อีกด้วย การจัดท าฐานข้อมูลนี้ ศนธ.ยธ จะต้องด าเนินการร่วมกับ
นักวิชาการทั้งนี้เพราะหากให้นักวิชาการท าแต่ฝ่ายเดียวเมื่องานเสร็จฐานความรู้จะอยู่ที่นักวิชาการ
มากกว่าหน่วยงาน 

 

7) การส ารวจภาวะหน้ีสินและการเป็นหน้ีนอกระบบของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ส่วนนี้จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในหน่วยงานของตนเอง การส ารวจและด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ในหน่วยงานของกระทรวงเองจะเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดี
ข้ึนอีกทั้งการด าเนินการยังมสี่วนในการกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปเปน็ตัวอย่างในการด าเนินการ
ได้อีกด้วย 

 

7.2 แนวทางการด าเนินการในระยะยาว 
มาตรการในระยะยาวจะเน้นการป้องกันปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา แนวทาง

ในส่วนน้ีจะมุ่งให้การแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะในบางส่วนของปัญหาที่อยู่ขอบเขต
และหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเอง แต่หากไม่มีการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ การด าเนินการในส่วนน้ีจะมีทั้งส่วนที่อยู่ใน
อ านาจของกระทรวงยุติธรรมเองและส่วนที่ต้องขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานอื่น เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของ
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หน่วยงานอื่นๆ กระทรวงยุติธรรมก็อาจเสนอข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ทั้งนี้หากการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ข้อเสนอเหล่าน้ีก็จะผลักดันเข้าสู่การด าเนินการในวาระแห่งชาติที่รัฐบาล
จะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อหนึ่ง มาตรการในระยะยาวจะประกอบด้วย 

 

1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาหน้ี
นอกระบบ ซึ่งจากการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้และโอกาสของประชาชน 
รวมทั้งการที่สังคมขาดความเข้มแข็ง การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอ านาจแก่ประชาชนจะเป็นแนวทางที่
ช่วยในการป้องกันปัญหาในระยะยาว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนสามารถท าได้หลายวิธี
หรือหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งมาตรการที่ส าคัญประการหนึ่งคือการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การ
ให้ความรู้แก่ประชาชนน้ีเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากมาตรการในระยะสั้นโดยในระยะยาวจะเพิ่มใน
เรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือลดการใช้ของเกินความจ าเป็น การเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง การ
จัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยในการควบคุมและวางแผนในการใช้จ่ายเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนส่วนน้ีจะต้องด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และควรให้สังคมหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้วย รวมทั้งการ
เน้นให้ภาคประชาชนสามารถน าไปด าเนินการต่อได้เองในลกัษณะของการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ (ส่วนน้ี
หากพัฒนามากขึ้นสามารถใช้ระบบของสังคมออนไลน์ช่วยในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือกันในแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย) 

 

2) การผลักดันให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนท่ีเข้มแข็ง การน าเสนอนโยบายในการสร้าง
สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ การเสนอให้มีการปรับปรุงการ
ด าเนินการของสถาบันการเงินชุมชนให้ใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ประชาชน การให้ประชาชนที่กู้ต้องออมด้วย การใช้กลุ่มในการติดตามพฤติกรรมผู้ที่กู้ การให้กลุ่มช่วยใน
การตรวจสอบและสร้างวินัยทางการเงินแก่ผู้กู้ รวมถึงระยะยาวควรมีการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้
ท างานในลักษณะเครือข่ายไม่ใช่ต่างคนต่างท าและพัฒนาตนเองจนเป็นธนาคารของประชาชนในระยะยาว 
(เช่นเดียวกับธนาคารสหกรณ์ของญี่ปุ่น) ส่วนนี้กระทรวงจะเข้ามามีส่วนช่วยในการน าเสนอนโยบายแก่
ภาครัฐให้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

3) การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ีนอกระบบ เป็นภารกิจที่กระทรวงยุติธรรม
สามารถด าเนินการได้เลยโดยการเสนอและผลกัดันใหม้ีการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น
กฎหมายในเรื่องของ 

 การเพิ่มโทษแก่ผู้ให้กู้และใช้วิธีการรุนแรงในการทวงหนี้หรือด าเนินการในลักษณะ
ขององค์การอาชญากรรม 
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 การแก้ไขกฎหมายอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมและให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยง
ของเจ้าหนี้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้ 

 การก าหนดให้ลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ 

 การใช้มาตรการการลงโทษเจา้หนี้ทีห่ลากหลาย เช่นมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ
ลูกหนี ้

 การให้ลูกหนี้สามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ได้ในส่วนของเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปเกิน
จากที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 การผลักดันให้ความผิดที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 การก าหนดนโยบายให้มีการข้ึนทะเบียนเจ้าหนี้เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะหารายได้จาก
การให้กู้ยืมเงินสามารถด าเนินการได้ถูกตามกฎหมายและคุ้มกับความเสี่ยง 

 การปรับปรุงแนวทางการบังคับคดี การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ให้มีการด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

การปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้รัฐสามารถจัดระบบการกู้ยืมเงินของประชาชนให้มี
กติกาที่ชัดเจนและควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้เพราะการมีแหล่งเงินกู้ให้แก่ประชาชนหรือ
การที่มีเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนน้ัน ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเพราะจะช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนเร่งด่วน
มีที่พึ่งพาทางการเงิน การท าให้ทุกอย่างเป็นระบบจะช่วยในเรื่องนี้ การปรับกฎหมายจะเน้นการให้ผู้ที่ท า
ถูกสามารถด าเนินการได้ในระบบและผู้ที่ท าผิดถูกลงโทษอย่างจริงจัง 

ในการด าเนินการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) สามารถ
ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเสนอผ่านกระทรวงไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
พิจารณาได้ ซึ่งหากรัฐก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติส่วนน้ีก็น่าจะสามารถด าเนินการได้ 

 

4) การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของประชาชนโดยตรง 
เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหลายหน่วยงานแต่ละ
หน่วยก็จะมีอ านาจหน้าที่ของตนเองและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ประกอบกับการท างานของ
หน่วยงานเหล่าน้ีมักขาดการประสานเช่ือมโยงกัน อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาที่มองจากมิติของหน่วยงานเป็นตัว
ตั้งมากกว่าการมองจากมุมของประชาชนที่เดือดร้อน ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นแบบแยกส่วนและไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ อีกทั้งหลายหน่วยงาน(ส่วนใหญ)่มองว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เป็นงานฝากและเปน็เรือ่งช่ัวคราวจึงไม่เอาจริงเอาจงักับการด าเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งบางหน่วยงานการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน(โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องการใช้คืนเงินกู้หรือกู้จาก
ความจ าเป็น)ยังมีประเด็นที่ขัดกับเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การด้วย ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหา
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หนี้สินภาคประชาชนและหนี้นอกระบบจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งหน่วยงานที่จะ
ตั้งข้ึนจะต้องมีลักษณะส าคัญคือ 

 มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
งานฝาก หรือเป้าหมายของการท างานที่มีความหลากหลายไม่ชัดเจน คลุมเครือรวมทั้งอาจขัดกับเปา้หมาย
หลักขององค์การ เช่น ธนาคาร เพราะการปล่อยเงินกู้โดยสุ่มเสี่ยงจะมีผลต่อผลประกอบการของธนาคาร
ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนต้องท าก าไรและอยู่รอด ทั้งนีก้ารแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะไม่สามารถแยกออก
จากหนี้สินภาคประชาชนโดยรวมได้ 

 องค์การที่จัดต้ังข้ึนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ไม่ได้ท างาน
ภายใต้ข้อจ ากัดทางเอกสารแบบระบบราชการมากนัก 

 การด าเนินการของหน่วยงานจะเป็นลักษณะของการท างานแบบเครือข่าย หรือเป็น
แกนในการเช่ือมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
ร่วมกัน ดังนั้นระบบการบริหารจึงต้องมีคณะกรรมการนโยบายของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทางซึ่งตัวแทนของกรรมการจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การที่จัดต้ังข้ึนคืองานด้านการวิจัยพัฒนาในการแก้ปัญหา
หนี้สินภาคประชาชน 

 

5) การเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนท่ีช่วยเหลือประชาชนท่ีมีความเดือดร้อนจากความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเข้าสู่วงจรการก่อหนี้หรือการเป็นหนี้นอกระบบ 
ซึ่งการให้มีกองทนุดังกลา่วนี้จะไม่ใช่หน้าทีข่องกระทรวงยุติธรรมโดยตรง แต่จากการพบปัญหาที่เกิดข้ึนใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การมีแหล่งเงินทุนลักษณะนี้เป็นความจ าเป็นและเป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมในการด ารงชีวิตของคนในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 

 
จากข้อเสนอการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรมสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการของ

กระทรวงยุติธรรมได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 แผนภาพแสดงข้อเสนอแนวทางการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 การจัดท าข้อเสนอเพื่อประกาศเป็น
วาระแห่งชาติ 

 การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชน
อย่างครบวงจร 

 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม 

 การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  

 การจัดท าฐานข้อมูลภาวะหนี้สินของ
ประชาชน 

 การส ารวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้
นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

ระยะสัน้ 
 

 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
และภาคประชาสังคม 

 การผลักดันให้ เกิดสถาบันการเงิน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้นอกระบบ 

 การตั้งองค์การข้ึนมารับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง 

 การเสนอให้มีการจัดตั้ งกองทุนที่
ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน
จากความจ าเป็น 

 

ระยะยาว 

แนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงยุตธิรรม 
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บทท่ี 1  
บทน า 

  
1. หลักการและเหตผุล  

การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ในการด ารงชีวิตอย่าง
เพียงพอเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความต้องการทรัพย์สิน เครื่อง
อุปโภค บริโภค เกินกว่ารายได้ที่สามารถมีอยู่ในปัจจุบัน มีการก่อภาระหนี้สินมากข้ึน โดยคาดหมายว่าจะ
สามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเงนิของสถาบัน
การเงินในระบบได้ ท าให้เกิดการพึ่งพาแหล่งเงนิทุนนอกระบบในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงกว่ากฎหมายก าหนดและเป็นภาระหนัก การเอารัดเอาเปรียบด้วยการท าสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม การ
ท านิติกรรมอ าพรางในลักษณะต่างๆ อันเนื่องจากเจ้าหนี้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่า ส่งผลให้
ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ จึงเกิดกระบวนการติดตามหนี้ด้วยความรุนแรงขัดต่อศีลธรรมอันดี เจ้าหนี้
บางรายใช้ความได้เปรียบด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องบังคับคดี 
ปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสยีหายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงปัญหา
อาชญากรรมตามมา 

 รัฐบาลได้มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านการยุติธรรมใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยก าหนดนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธ์ิและผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความ
ยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนา
ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนดังกล่าว โดยเฉพาะหนี้นอกระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังด าเนินการจัดตั้งศูนย์
อ านวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (ศอก.นส.) ข้ึนโดยมีภารกิจในการก าหนด
แนวทาง มาตรการ และการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มี
หนี้นอกระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2555 – 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนและส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม โดยมีเป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งในประเด็นปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 

 

กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้
กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอ านวยความยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 325/2552 ลงวันที่            3 
ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่    
382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จนกระทั่งได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 
135/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีนโยบายส าคัญเร่งด่วน ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ  

การด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผา่นมา พบว่า มี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจ านวนมาก 
สภาพปัญหามีความรุนแรง และรูปแบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้นยั งไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม และมีแนวทางป้องกันปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้ทราบรูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ รวมทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบ ตลอดจนแนวทาง
ในการปรับปรุงการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการพัฒนา
นโยบาย การยุติธรรมและจัดรูปแบบการบริหารงานหรือองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ อันจะน าไปสู่
การก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบในสังคมไทย  
2.2 เพื่อศึกษาสาเหตุ และสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบ 
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวง

ยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
3.1 ทราบรปูแบบต่างๆ ของการกอ่หนี้นอกระบบ ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนหลงัจากมีการก่อหนี้

นอกระบบ อันจะน าไปสูก่ารป้องกันปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3.2 ทราบข้อบกพร่องของกฎหมาย ตลอดจนมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ 
3.3 ประชาชนทราบช่องทางและวิธีการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิ และ

ป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ 
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3.4 ทราบแนวทางในการก าหนดนโยบายแก้ไขปญัหาหนี้นอกระบบทีเ่ป็นรูปธรรม และเหมาะสม
กับสภาพสังคมไทย 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ และปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบโดยการ

ทบทวนวรรณกรรม การศึกษาคดีตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
(ศนธ.ยธ.) ด าเนินการ ทั้งคดีที่ได้ด าเนินการสิ้นสุดแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการรวมทั้งแหล่งข้อมูลจาก
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น 

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ (interview) เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ ตลอดจน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการสัมภาษณ์เจ้าหนี้ ลูกหนี้นอกระบบ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ 

 

ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 

1 พ.ต.ท.พเิชษฐ์ (นามสมมติ) และคณะฯ  ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.) 11 กุมภาพันธ์ 2556 

2 พ.ต.ท.ก าพล (สมมต)ิ และคณะฯ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ (ศนธ.ยธ.) 14 กุมภาพันธ์ 2556 

3 นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ ศูนย์พิทักษ์ธรรมเพื่อประชาชน 18 กุมภาพันธ์ 2556 

4 พ.ต.อ.เกียรติกมล (นามสมมติ) กองบงัคับการสบืสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 2 

20 กุมภาพันธ์ 2556 

5 นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ กองพิทกัษ์สิทธิและเสรีภาพ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

6 มีนาคม 2556 

6 นายธีรินทร์ เต่าทองและคณะฯ 
(ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ) 

ธนาคารกรุงไทย  18 มีนาคม 2556 

7 นายสุพจน์ อาวาส และคณะฯ                       
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานสินเช่ือชุมชน) 

ธนาคารออมสิน 26 มีนาคม 2556 

8 คุณสมลกัษณ์ ศาสตรป์ระสิทธ์ิ และคณะฯ 
(หัวหน้าส่วนแก้ไขปัญหาหนี้สิน ฝ่าย
กิจการนโยบายภาครัฐและสังคม) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 27 มีนาคม 2556 
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ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปีท่ีสัมภาษณ์ 

9 นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด และคณะฯ 
(รองผอ. ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง) 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 28 มีนาคม 2556 

10 นางกัลยาณี รุทระกาญจน ์
(เลขาธิการ) 

ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ 28 มีนาคม 2556 

11 นายเฉลิมชัย (นามสมมต)ิ ส านักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ส านักงานอัยการสงูสุด 

9 เมษายน 2556 

12 นายวันชัย เจริญชัยมงคล 
(ผู้อ านวยการกองบรหิารหนีส้ินภาค
ประชาชนฝ่ายกจิการนโยบายรัฐ) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

9 เมษายน 2556 

13 นายสุรพล โอภาสเสถียร  
(ผู้จัดการใหญ่) 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 19 เมษายน 2556 

14 นางทิพย์วัลย์ ภู่พงศ์           
(นักตรวจสอบภาษีเช่ียวชาญ) 

ส านักตรวจสอบบญัชีกลาง
กรมสรรพากร 

30 เมษายน 2556 

 
4.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้

นอกระบบ” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้อง Executive Board Room ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  

4.4 ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้น าแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
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 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษากรณีตัวอย่าง การสัมภาษณ์เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ 
ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

4.6 จัดการสัมมนาวิพากษ์ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556           
ณ ห้อง Executive Board Room ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพมหานคร 

4.7 จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ในวันจันทร์ที่          
17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

4.5 จัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะต่อส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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5. ระยะเวลาด าเนนิการ  
ระยะเวลาด าเนินการ 270 วัน (25 กันยายน 2555 – 22 มิถุนายน 2556) 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้ก าหนดกรอบในการ

ศึกษาวิจัยซึ่งพิจารณาจากประเด็นหลักที่ท าการศึกษา ประกอบด้วยส่วนส าคัญสองส่วนคือ ประเด็นหลัก
ในการศึกษาวิจัย และมิติที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น โดยคณะผู้วิจัยสร้างกรอบในการศึกษาวิจัย
ดังนี้คือ  

 

1. ประเด็นหลักในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญดังนี้คือ 

1.1 สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ การศึกษาถึงสาเหตุของการก่อหนี้จะท าให้เข้าใจถึง
ความจ าเป็นของประชาชนที่น าไปสู่การเกิดปัญหาหนี้นอกระบบ การเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดหนี้นอก
ระบบจะท าให้เราสามารถสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ตรงกับสาเหตุของปัญหาและเป็นการ
แก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าการระงับอาการของปัญหาแบบการแก้ที่ปลายเหตุหรืออาการของปัญหา 
ดังนั้นประเด็นในการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการพิจารณา
ศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

1.2 รูปแบบในการก่อหนี้นอกระบบหรือรูปแบบการเป็นหนี้จะเป็นการพิจารณาถึงรูปแบบที่
มีการใช้กันอยู่ในการก่อหนี้ของประชาชน ว่ามีรูปแบบใดบ้างแต่ละรูปแบบมีวิธีการในการด าเนินการ
อย่างไร และมีการใช้กฎหมายใดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ในส่วนนี้จะพิจารณาถึงผลกระทบของ
การเป็นหนี้นอกระบบด้วยว่าส่งผลกระทบอย่างไร 

1.3 ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ ในประเด็นนี้จะมุ่งพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่มีการด าเนินการอยู่ ซึ่งจะมีปัญหาทั้งในส่วนของกระบวนการในการ
บริหารหรือการด าเนินการของหน่วยงานที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ปัญหาในด้านของข้อกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

1.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ส่วนนี้จะเป็นการ
พิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งจะได้จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด 
วรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนในสังคมไทยจากคดี
ตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น (ศนธ.ยธ.) ด าเนินการ และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่น ตลอดจนจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ แล้วสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาวิธีการในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 

2. มิติท่ีศึกษา 
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 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีมิติที่เกี่ยวข้องกับพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อันประกอบด้วย 

2.1 มิติด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ เพราะปัญหาหนี้ เป็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องทาง
เศรษฐศาสคร์ 

2.2 มิติทางด้านนโยบายสาธารณะ  ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาเชิงนโยบายประการหนึ่ง 
ดังนั้น ในการทบทวนแนวความคิดด้านนโยบายเพื่อประกอบการท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและการ
เสนอแนวนโยบายในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

2.3 มิติด้านองค์การ การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่มีหน่วยงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมากทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนรวมถึงองค์การภาคสังคมที่จะเข้ามา
มีบทบาทในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวมิติด้านองค์การาจึงเป็นส่วนที่จะน าเข้ามาพิจารณา 

2.4 มิติด้านอาชญาวิทยา 
2.5 มิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

จากประเด็นในการศึกษาและมิติที่ใช้พิจารณาในเรื่องหนี้นอกระบบเราสามารถก าหนดกรอบใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 1 กรอบการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 
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1. ความหมายของหนี้นอกระบบ 
  ค าว่า “หนี้นอกระบบ” เป็นค าที่สร้างข้ึนเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ
บางประการซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในล าดับต่อไป จากการสืบค้นพบว่า “หนี้นอกระบบ” มาจาก
ภาษาอังกฤษว่า “loan sharking” หรือ “usury”  
  loan หมายถึง การให้ยืม การให้กู้ สิ่งที่ให้ยืม เงินที่ให้กู้ 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 มีความหมายท านองเดียวกับ exploitation คือ การใช้หาประโยชน์อย่าง
ไม่ถกูต้อง การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว การหาก าไร ฯลฯ 
 

  ความหมายท่ัวไปของ “หน้ีและหน้ีนอกระบบ”  
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายว่า “หนี้” หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้

ให้แก่อีกผู้หนึ่ง หรือนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 ฝุายข้ึนไป ซึ่งฝุายหนึ่งเรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะ
บังคับบุคคลอีกฝุายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ลูกหนี้ ให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

จริยา ภัทรธีรานันท์ (2546: 4) ให้ความหมายว่า “หนี้” หมายถึง ความเช่ือและความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล 2 ฝุาย ในการที่จะให้ลูกหนี้กู้ยืมโดยมีสัญญาก าหนดเงื่อนไข และเงื่อนเวลา การช าระ
หนี้สินคืนในอนาคต  

Oxford English Dictionary (2012: online) ให้ความหมายว่า “Usury” หมายถึง หนี้ที่
เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินก าหนด ซึ่งค าน้ีใช้ทั้งในทางกฎหมาย คือการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด และในทางศีลธรรม คือการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก าหนดถือว่าเป็นบาป 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสร้างค าว่า “หนี้นอกระบบ” ข้ึน จึงมีผู้ให้ความหมายค านี้ไว้แตกต่างกัน
ตามมุมมองของตน แต่มีความหมายสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ 
 

  ความหมายของ “หน้ีนอกระบบ” ในมุมมองภาครัฐ 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (2554: 6) ให้

ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ” หมายถึง หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด (เกินร้อยละ 
15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน1) โดยเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงหนี้ที่เกิด

                                                
1 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ซ่ึงตามมาตรา 3 ก าหนดโทษอาญาส าหรับ

เจ้าหน้ีที่ให้บุคคลอ่ืนกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด หรือก าหนดข้อความเท็จเก่ียวกับจ านวนเงินกู้เพื่อ
ปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือเรียกเอาประโยชน์มากเกินสมควรตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน รวมทั้งผู้รับโอนสิทธิใน
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จากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็น
ความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนันหรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น 

กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง (2555) ให้ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ” 
คือ หนี้ที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถท าการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารได้ เนื่องจากมี
ปัญหาบางประการหรือมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน จึงต้องเลี่ยงไปใช้บริการ
หนี้นอกระบบ โดยเจ้าหนี้มักจะมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายก าหนด  

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2554: 6-7) ให้ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ” 
เป็นแหล่งการเงินที่เกิดข้ึนตามความจ าเป็นและสภาพแวดล้อม ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและ
ควบคุมจากทางราชการ เนื่องจากเงื่อนไขในการกู้และข้อตกลงต่างๆ ข้ึนอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ขอกู้
และผู้ให้กู้ลักษณะที่เด่นชัด คือไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูง
กว่าที่กฎหมายก าหนดโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ารวมเข้ากับเงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่
ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ ตัวอย่างเช่น กู้ยืมเงินและลูกหนี้ได้รับเงินไป 20,000 บาท แต่มีการระบุในสัญญา 
30,000 บาท และยังมีการคิดดอกเบี้ยอีกจาก 30,000 บาท สามารถพบได้ตามโฆษณาเงินด่วนต่างๆ ไม่ว่า
จะบนสิ่งพิมพ์ หรือปูายประกาศที่ติดในที่สาธารณะต่างๆ หรือจะเป็นการให้กู้ยืมเงินในชุมชน อาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือผู้ที่กว้างขวางในแต่ละท้องถ่ินหรือชุมชนต่างๆ ซึ่งมีการเรียกดอกเบี้ยที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลที่ให้สินเช่ือในลักษณะนี้ เรียกว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ”  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547: 8) กล่าวไว้ว่า “หนี้
นอกระบบ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจนอกระบบ โดยให้ค านิยามของค าว่า “เศรษฐกิจนอกระบบ” 
หมายความรวมถึง การประกอบอาชีพและธุรกิจในภาคการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้ 
ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ เป็นหน่วยธุรกิจขนาดเล็กของชุมชน ธุรกิจที่ผู้ท างานเป็น
เจ้าของที่อาจมีลูกจ้างหรือใช้แรงงานในครอบครัว โดยมีทั้งที่ด าเนินการโดยถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือไม่มีกฎหมายก ากับ ซึ่งกล่าวโดยสรุปแล้ว “หนี้นอกระบบ” เป็นหนี้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งผู้ให้กู้เป็นประชาชนทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และไม่เสียภาษีให้รัฐ 

 

  ความหมายของ “หน้ีนอกระบบ” ในมุมมองภาคเอกชนและนักวิชาการ 
ชูชาติ คงครองธรรม (2555) ให้ความหมายว่า “หนี้นอกระบบ” คือ หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกิน

กว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีการต่างๆ ในการติดตามทวงหนี้ เพื่อกดดันลูกหนี้หรือให้ได้รับ
ความอับอาย เกิดความกลัว ข่มขู่ อาจถึงข้ันประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน  

                                                                                                                                            

หน้ีที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ก าหนดว่า  ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ย
เกินร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่าน้ัน ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี 
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นพดล ปกรณ์นิมิตดี (2554) ให้ความหมายว่า “หนีน้อกระบบ” คือ หนี้สินของภาคประชาชนที่
กู้ยืมเงินกันเอง โดยไม่ผ่านระบบสถาบันการเงิน ซึ่งในระบบสถาบันการเงินมีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 654 ว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี 

ด าริ เฉลิมวงศ์ (2548) กล่าวว่า หนี้นอกระบบคือ (1) หนี้ที่ลูกหนี้ได้รับเงินต้นที่กู้มาน้อยกว่า
จ านวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญากู้ หรือ (2) หนี้ที่ลูกหนี้ต้องช าระดอกเบี้ยสูงกว่าในอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 
คือ ร้อยละ 15 ต่อปี หรือ 1.25 บาทต่อเดือน 

พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา (2547: 27) กล่าวไว้ว่า ลักษณะของ “หนี้นอกระบบ” ในสังคมไทยเกิด
จากการให้กู้ยืมเงินโดยประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจะเรียกช่ือแตกต่างกัน เช่น นายทุนเงินกู้นอกระบบ แขก
โพกผ้า เจ้าของบ่อน หวยเถ่ือน ซึ่งไม่เคยน าส่งรายได้เพื่อค านวณการเสียภาษีให้รัฐ ถือเป็นการผิด
กฎหมาย และปกติการปลอ่ยกู้นอกระบบก็มกัจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าข้อก าหนดของกฎหมาย
ที่ระบุไว้ที่ร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งไม่เคยน าส่งรายได้เพื่อค านวณการเสียภาษีให้รัฐ ถือเป็นการผิดกฎหมาย 
และปกติการปล่อยกูน้อกระบบก็มักจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินกว่าข้อก าหนดของกฎหมายที่ระบุไว้ที่
ร้อยละ 15 ต่อปี 

ยิ่งศักด์ิ มาลีวัตร (2549: 6) ให้นิยามไว้ว่า “หนี้เงินกู้นอกระบบ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในทาง
กฎหมายระหว่างบุคคล 2 ฝุาย ได้แก่เจ้าหนี้นอกระบบกับลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งเกิดจากการปล่อยกู้โดย
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน และไม่ได้อยู่ในการก ากับดูแลของภาครัฐ และไม่เสีย
ภาษีให้รัฐ การคิดดอกเบี้ยจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และไม่รวมถึงหนี้ในระบบชุมชน 

นคร มาฉิม (2554) การกู้หนี้ยืมสินที่ไม่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน เช่น การกู้ยืมกันระหว่าง
เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่มีกฎกติกามารยาทที่เป็นมาตรฐาน เช่น การท า
สัญญากู้ยืมเงินอาจจะใช้กระดาษเปล่าเขียน 

 

  ความหมายของ “เจ้าหน้ีนอกระบบ”  
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ค านิยามของค าว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark) ” ซึ่งสัมพันธ์กับ “หนี้

นอกระบบ” ไว้ดังนี ้
Blackwell (2008); Greenbaum (2007) ให้ค านิยามว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark)” 

หมายถึง บุคคลที่ให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างไม่เป็นธรรม โดยบุคคลที่ให้กู้ยืมนั้น
มักจะใช้ก าลังข่มขู่หรือบงัคับใหผู้้ขอกู้ยืมช าระเงินคืน ด้วยการช าระเป็นรายวันหรือการยึดทรัพย์สิน ซึ่งถือ
เป็นการด าเนินงานที่ผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรมทางสังคม  

Charlotte Ensor (2012) ให้ค านิยามว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark)” หมายถึง บุคคล
ผู้ให้กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูง โดยมีวิธีการทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือท าร้าย ซึ่งปัจจุบันการให้กู้ยืม
เงินเช่นน้ีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ด าเนินการเป็นขบวนการหลอกลวงประชาชน และเป็นการกระท าที่
ผิดกฎหมาย  
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Wisegeek (2012) ให้ความหมายไว้ว่า “เจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Shark)” หมายถึง บุคคลหรือ
องค์กรที่ให้กู้ยืมเงิน จดจ านอง และรับจ าน ารถยนต์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
และใช้วิธีการทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรง  

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว “หน้ีนอกระบบ” หมายถึง การให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย
สูง มักจะเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี ท้ังน้ีเง่ือนไขในการกู้ยืมและ
ข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ให้กู้ยืมและผู้ขอกู้ยืม ซึ่งผู้ให้กู้ยืมไม่ใช่สถาบันทาง
การเงินท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ และมักจะมีวิธีการทวง
หน้ีท่ีใช้การข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง โดยผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบเรียกว่า “เจ้าหน้ีนอกระบบ” 

 

องค์ประกอบของ “หน้ีนอกระบบ” 
จากนิยามข้างต้น เมื่อสังเคราะห์องค์ประกอบของ “หนี้นอกระบบ” สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ลักษณะการให้กู้ยืม 

1.1) มีการให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง มักจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อปี 

1.2) มีการท าสัญญาไม่ถูกต้อง สัญญาลวง หรือใช้กลฉ้อฉลในลักษณะต่างๆ 
  

2) ลักษณะของผู้ให้กู้ยืม 
ผู้ให้กู้ยืม มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น เจ้าหนี้นอกระบบ นายทุนเงินกู้นอกระบบ (และมีการเรียกช่ือ

แบบไม่เป็นทางการว่า แขกโพกผ้า เจ้าของบ่อน หวยเถ่ือน ฯลฯ)  
2.1) ผู้ให้กู้ยืมไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมาย 
2.2) ผู้ให้กู้ยืมไม่น าส่งรายได้เพื่อค านวณการเสียภาษีให้รัฐ ถือเป็นการผิดกฎหมาย 
2.3) ผู้ให้กู้ยืมทวงหนี้ใช้โดยวิธีการข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง  

3) ลักษณะของผู้กู้ยืม 
3.1) มีความจ าเป็นต้องใช้เงินด้วยเหตุผลด้านอาชีพ และความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีพ 
3.2) มีความต้องการทรัพย์สินสิ่งของเกินกว่าความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่นๆ 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) กลไกภาครัฐไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปแทรกแซงเนื่องจากบางกรณีคู่สัญญาซึ่ง
เป็นเอกชนกับเอกชนสมยอมหรือไม่ร้องขอ  

 

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ 
  

 2.1 มิติด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

2.1.1 การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน 
การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทุนเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเกิดหนี้นอกระบบใน

ประเทศไทย Stiglitz and Weiss (1981) ศึกษาถึงการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงินในตลาดที่มีข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ (Imperfect Information) เขาแสดงให้เห็นถึงระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซึ่งยังเกิด อุปสงค์
ของเงินกู้ส่วนเกิน ทั้งนี้แม้ว่ามีผู้กู้ที่ยินดีจ่ายดอกเบี้ยในระดับอัตราดอกเบี้ยสูงแต่ผู้ปล่อยกู้ไม่ต้องการ
ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้กู้กลุ่มดังกล่าว เขาอธิบายว่าเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลระหว่างผู้ขอกู้ และผู้
ปล่อยกู้ คือผู้กู้จะรู้ถึงพฤติกรรมความเสี่ยงของตนในขณะที่ผู้ปล่อยกู้ไม่มีข้อมูลดังกล่าว  จะก่อให้เกิด
ปัญหาการเลือกที่ไม่เหมาะสม (adverse selection) คือเหตุการณ์เมื่อผู้ปล่อยกู้มีผู้กู้ซึ่งจะน าเงินไปลงทุน
ในโครงการซึ่งมีความเสี่ยงแตกต่างกัน และผู้ปล่อยกู้ไม่มีข้อมูลว่าผู้กู้แต่ละคนเป็นประเภทไหน โดยส่วน
ใหญ่ผู้กู้ซึ่งจะน าเงินไปลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงต่ าจะไม่สามารถกู้ในระดับอัตราดอกเบี้ยสูงมาก
เนื่องจากต้นทุนของเงินกู้อาจไม่คุ้มกับผลตอบแทนจากโครงการลงทุน ในทางตรงกันข้ามผู้กู้ประเภทที่
ชอบความเสี่ยง จะน าเงินไปลงทุนในโครงการซึ่งมีความเสี่ยงสูง ยินดีที่จะกู้ในระดับอัตราดอกเบี้ยสูง
เนื่องจากโครงการที่มีความเสี่ยงสูงจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าถ้าโครงการส าเร็จ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมี
ความน่าจะเป็นที่จะส าเร็จต่ าซึ่งก็หมายความว่าผู้กู้จะไม่มีเงินจ่ายคืนผู้ให้กู้ ดังนั้นถ้าสถาบันการเงินหรือผู้ 
ปล่อยกู้ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้ขอกู้อย่างเพียงพอ ในที่สุดผู้กู้ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินกู้ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้กู้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงหรือความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
เนื่องจากผู้กู้กลุ่มดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีความกระตืนรืนร้นที่จะขอกู้และมักจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินกู้  

ดังนั้นสถาบันการเงินจะพยายามหลีกเลี่ยงการปล่อยกู้ถ้าไม่มีข้อมูลของผู้กู้เพียงพอ หรือก าหนด
กฎเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอกู้เพื่อลดความเสี่ยงของหนี้เสีย เช่น ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้ที่แน่นอนระดับหนึ่ง 
หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกันให้เหมาะสมกับวงเงินปล่อยกู้ จากสาเหตุน้ีเองท าให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่
แน่นอน มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินและ
ต้องหันไปกู้เงินจากนอกระบบแทน 

 

2.1.2 การเงินระบบฐานราก (micro finance)  
วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ และคณะ (2552: 1) กล่าวว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบ

การเงินขนาดเล็กได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการกู้เงินของคนจนที่มี
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รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน สถาบันการเงินในระดับจุลภาค (micro finance) ได้มีการประกอบ
กิจการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังสถาบันการเงินในระดับจุลภาคแบบที่เป็นทางการ ซึ่งอาจ
เกิดจากการริเริ่มจากภาครัฐ หรือประชาชนในชุมชน และมีการจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด รวมไป
ถึงการจัดต้ังสถาบัน 

การเงินในระดับจุลภาคแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นการจัดต้ังโดยการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนลักษณะการด าเนินงานจึงข้ึนอยู่กับข้อตกลงของแต่ละชุมชนที่จัดต้ังสถาบันการเงินในระดับจุลภาค
นั้นๆ และปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอยู่หรือยังไม่มีกฎหมายรองรับ 

อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดในการจัดต้ังสถาบันการเงินในระดับจุลภาคก็คือ การให้
โอกาสในการขยายสินเช่ือไปสู่ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีความต้องการ
เงินทุนเพื่อไปใช้ส าหรับการลงทุนประกอบกิจการ ทั้งนี้สถาบันการเงินในระดับจุลภาคควรมีโครงสร้างที่
เหมาะสมที่จะสามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ ช่วยลดปัญหาความยากจนของคนในประเทศนั้นๆ 
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากจนและเพิ่มสวัสดิการแก่คนในประเทศแล้วสถาบันการเงินใน
ระดับจุลภาคยังจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  (financial risk 
management) และมีความยั่งยืน (sustainable) เฉกเช่นเดียวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินใน
เชิงพาณิชย์โดยทั่วไป แต่เนื่องจากในปัจจุบันที่ความแตกต่างระหว่างสถาบันการเงินในระดับจุลภาคแบบ
ดั้งเดิม (traditional micro finance) กับสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่อย่างธนาคารพาณิชย์ 
(commercial bank) นั้น เริ่มมีความคลุมเครือมากข้ึน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันได้
ขยายการให้บริการสินเช่ือเพื่อให้กู้ยืมแก่คนจนมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินในระดับจุลภาคควรที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
(วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ และคณะ, 2552: 2) ดังนี ้

1. สถาบันการเงินในระดับจุลภาคจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการเงิน 
(financial service) กับคนจ านวนมากของประเทศซึ่งโดยทั่วไปเป็นคนที่มีฐานะยากจน (scale)  

2. สถาบันการเงินในระดับจุลภาคจะต้องมีการขยายการให้สินเช่ือไปสู่คนที่มีฐานะยากจน
ที่สุดในสังคม (poorest group) เพื่อที่จะแน่ใจว่าคนจนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ (depth)  

3. สถาบันการเงินในระดับจุลภาคจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการให้สินเช่ือทั้งผู้ขอสินเช่ือ 
(ลูกค้า) และผู้ให้บริการสินเช่ือเอง (สถาบันการเงินระดับจุลภาค)  

 

2.1.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2550) เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้
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และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การปูองกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

คุณลักษณะส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถ่ี 
โดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

 ภูมิ คุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2550: 18 – 21) สามารถท าได้ในทุกระดับ ได้แก่ 

 ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว มุ่งเน้นให้บุคคลและครอบครัวอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ท าอะไรเกินตัว ด าเนินชีวิต
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ รวมทั้งไฝุรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอนาคต และเป็นที่พึ่งให้
ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ รู้ข้อมูลรายรับ -
รายจ่าย ประหยัดแต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด-ละ-เลิก อบายมุข สอนให้เด็กรู้จักคุณค่า รู้จักใช้ และรู้จักออมเงิน
และสิ่งของเครื่องใช้ ดูแลรักษาสุขภาพ มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง รวมถึง
การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 ความพอเพียงระดับชุมชน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนบนหลกัของความรู้รักสามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันในชุมชน
และนอกชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ 
องค์กรการเงิน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้างประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 

 ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เริ่มจากความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจที่หวัง
ผลประโยชน์หรือก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น แสวงหาผลตอบแทนบนพืน้ฐานของการแบ่งปัน มุ่งให้
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ด้าน
การขยายธุรกิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งต้องมีความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเองรู้จักลูกค้า 
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ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและท าตามก าลัง สร้างเอกลักษณ์ที่
แตกต่างและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึน มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญต้องสร้างเสริม
ความรู้ และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

 ความพอเพียงระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการ
วางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างพอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกัน
พัฒนาตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียงอย่างรู้รักสามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างชุมชนให้เกิด
เป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด 
 

 2.2 มิติด้านนโยบายสาธารณะ 
หนี้นอกระบบเปน็ปัญหาในเชิงนโยบายทั้งในส่วนที่โดยตัวเองของปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหา

ที่เกิดข้ึนในสังคมที่ต้องการการก าหนดนโยบายข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาดังกลา่วจึงมีการการก าหนดออกมาเปน็
นโยบายของรัฐบาล และในอีกส่วนหนึ่งปัญหาหนี้นอกระบบเป็นผลกระทบที่เกิดจากนโยบายเศรษฐกิจ
ด้านอื่นๆ ของรัฐบาล ดังนั้นนอกจากแนวความคิดเรื่องนโยบายสาธารณะที่กล่าวมาเพื่อให้เห็นถึง
กระบวนการต่างๆ แล้ว การทบทวนถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบจึงเป็นส่วนที่ท าให้
เข้าใจถึงปัญหาหนี้นอกระบบในภาพรวมและในมุมมองของผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารประเทศได้ดียิ่งข้ึน
และเป็นการสะท้อนให้เห็นความเข้าใจและการมองปัญหาของผู้ก าหนดนโยบายด้วย ในส่วนต่อไปจะเป็น
การทบทวนถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบดังนี้ 

 

2.2.1 การทบทวนนโยบายของรัฐเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ 
การทบทวนในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาทบทวนถึงนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเรื่องหนี้นอกระบบ

ทั้งในส่วนของนโยบายด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการสร้างความต้องการในการใช้จ่ายเงินของประชาชน
จนท าให้ต้องเกิดภาวะความต้องการในการเงินอันน าไปสู่การก่อหนี้ รวมถึงนโยบายที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนในสังคมรวมถึงการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้
ในกรณีที่เป็นหนี้นอกระบบ โดยในรายละเอียดในส่วนของนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบจะ
ประกอบด้วย 

2.2.1.1 นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบจะพบว่าไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงหนี้นอกระบบ

โดยตรงแต่จะมีนโยบายที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบซึ่งในที่นี้จะแบ่ง
พิจารณาออกเป็นส่องส่วนคือส่วนแรกนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านตลาดเงินการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประชาชนซึ่งส่งผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของประชาชน ส่วนที่สองนโยบายด้านการเข้าถึง
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ความเป็นธรรมเมื่อเกิดปัญหาการที่ประชาชนเกิดหนี้นอกระบบข้ึนและเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิเช่น 
การทวงหนี้ด้วยวิธีการใช้ความรุนแรง การข่มขู่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนจะได้แก่ 

 
 

1) นโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ได้ก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับสินเช่ือของประชาชนไว้ในนโยบายเร่งด่วนในข้อที่ 1.10 โดยมีรายละเอียดคือ  
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเช่ือรายย่อย โดยเฉพาะ

สินเช่ือเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแล
สังคมในชุมชน จัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย  

1.10.1 เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท 
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท 
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวง เงินประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อ

สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการ
สร้างอาชีพ ผนวกกับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรม
ใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000 
บาท ตามล าดับขนาดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านบริหารจัดการกองทันเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง  

 

นอกจากนี้ในนโยบายเร่งด่วนยังมีการระดับเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของประชาชนไว้ในข้อ 
1.00 ยกระดับราคาสิตค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

 นอกจากนโยบายเร่งด่วนแล้วในส่วนของนโยบายที่จะด าเนินการในช่วง 4 ปีในการ
บริหารประเทศรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่เกีย่วกับหนี้สินของประชาชนไว้ด้วยเช่นกัน โดยได้มีการก าหนด
นโยบายไว้ในนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปคือ 

 “ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการ
ออกของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานของ
องค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับ
การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน”  
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 พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการเงินและความต้องการที่
เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่าบริการที่ต่ าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ...  

2) นโยบายด้านการเข้าถึงความยุติธรรม 
นโยบายด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการสรา้งความเป็นธรรมแก่ประชาชนน้ันมี

การก าหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลในข้อ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม โดยก าหนดไว้ในข้อ 8.2.2 ซึ่งมี
รายละเอียดคือ 

“8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธ์ิและผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสเข้าถึงความยุติธรรม
ไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนาทางเลือก
ของกระบวนการยุติธรรม” 

8.2.4 ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชนมีส่วนร่วม จัดให้มีการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า ... แก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่...” 

 

จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลจะเห็นว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบไม่ได้มีการ
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแต่จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องคือนโยบายเศรษฐกิจที่กล่าวถึงการสร้างความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายและเป็นธรรม
และนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงคามยุติธรรมของประชาชนซึ่งทั้งสองส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาใน
เรื่องหนี้นอกระบบทั้งนี้เพราะการเกิดหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้จึงต้องหันไปก่อหนี้นอกระบบข้ึน และเมื่อมีปัญหาในเรื่องการใช้คืนก็เกิดปัญหาการทวงเงนิ
ด้วยวิธีการต่างๆ ข้ึน ประชาชนก็มีปัญหาด้านการเข้าถึงความยุติธรรมทีจ่ะเข้ามาช่วยในการต่อสูห้รอืท าให้
เกิดความเป็นธรรม นโยบายทั้งสองส่วนจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องหนี้นอกระบบ 

นอกจากนโยบายทั้งสองประการข้างต้นแล้ว นโยบายของรัฐบาลที่อาจเกี่ยวเนื่องและส่งผล
ต่อปัญหาหนี้นอกระบบยังได้แก่นโยบายที่มุง่เน้นการสร้างการใช้จ่ายใหแ้ก่ประชาชนและนโยบายที่กระตุน้
ให้เกิดรายจ่ายของประชาชนรวมถึงนโยบายด้านประชานิยมในบางส่วนที่ท าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเงิน
เกินตัวอันมีลักษณะที่เน้นการบริโภค (บริโภคนิยม) ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนเกิดหนี้ข้ึน2 ซึ่งนโยบายใน
ส่วนน้ีได้แก่ 
                                                

2 จากการคาดการณ์ของสภาพัฒน์ฯ พบว่าสถานการณ์ครัวเรือนไทยมีหน้ีสินเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 
2555 ขณะที่ความสามารถในการจ่ายคืนหน้ีลดลงซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามนโยบายรถคันแรกและบ้าน
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 นโยบายการเพิ่มรายได้ให้แก่ผูใ้ช้แรงงานโดยให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า 300 
บาท และการเพิ่มรายได้แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15000 
บาท ซึ่งนโยบายน้ีจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากข้ึน และท าให้บางคนมีการจ่ายเพิ่มข้ึนซึ่งการใช้จ่าย
เพิ่มข้ึนหากมากกว่ารายรับหรือรายได้จะส่งผลที่อาจท าให้เกิดการก่อนหนี้ข้ึนได้ 

 นโยบายที่ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตของ
ประชาชนซึ่งได้แก่นโยบายบ้านหลังแรก และนโยบายรถยนต์คันแรก นโยบายน้ีจะท าให้ประชาชนจ านวน
หนึง่พยายามจะซื้อรถยนต์ทั้งนี้เพราะรัฐบาลจะยกเว้นภาษีให้ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถซื้อรถยนต์ได้
ในราคาที่ถูกกว่าปกติในระยะเวลาที่ก าหนดประชาชนจึงเร่งซื้อรถยนต์ภายในเวลาดังกล่าว การเร่งซื้อนี้
หากประชาชนไม่มีความพร้อมทางการเงินดีพออาจส่งผลให้เกิดการก่อหนี้ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน และ
บางส่วนอาจส่งผลถึงการเกิดหนี้นอกระบบข้ึนได้ 

 

อย่างไรก็ดีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การก่อหนี้ของประชาชน หรือเรื่องหนี้นอกระบบโดยตรง แต่เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ด้านอื่นแต่
อาจจะมีผลกระทบภาวะการใช้จ่ายของประชาชนและอาจส่งผลต่อการก่อหนี้ของประชาชนในบางกลุ่ม 

จากการทบทวนนโยบายของรัฐบาลจะพบว่านโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้
นอกระบบมีทั้งสว่นที่เกีย่วข้องกับการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ดีข้ึนอันจะช่วย
ให้ประชาชนไม่ต้องใช้เงินกู้หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบ กับนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความความเป็นธรรม
หรือการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายบางส่วนที่อาจสง่ผลต่อปญัหา
การก่อหนี้ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบข้ึนซึ่งได้แก่นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายและนโยบาย
ประชานิยม 

2.2.1.2 มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
นอกจากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว รัฐบาลยังมีการก าหนดแนว

ทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีการก าหนดออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบซึ่งจะประกอบด้วยมติต่างๆ ดังนี ้

1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  

2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 กันยายน 2552 เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การสร้างความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีสินเช่ือ
ส่วนบุคคลและหนี้บัตรเครดิต"  
                                                                                                                                            

หลังแรกโดยสินเชื่อเพื่อซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33.6 ซ่ึงสะท้อนถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว
ของครัวเรือน แหล่งที่มา http://www.banmuang.co.th/2012 
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3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่อง  
3.1) ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อ

บริหารงานครบ 1 ป ี(มกราคมพ.ศ. 2553)  
3.2) โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร  

4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  

5) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 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) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการโครงการ
ไปรษณีย์เพื่อสินเช่ือรายย่อย  

10) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เรื่อง โครงการไปรษณีย์เพื่อสินเช่ือราย
ย่อย  

11) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เรื่อง โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษา
ทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี้)  

 
2.2.1.3 นโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ีนอกระบบ 
นอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้ว หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยังมีการก าหนดนโยบายและ

โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วยซึ่งนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนี้
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบจึงมีความจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจถึงนโยบายและโครงการหรือมาตรการของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ก าหนดข้ึนมาเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประกอบด้วยนโยบายและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้

 

1) แนวนโยบายและมาตรการของกระทรวงการคลัง 
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กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการด าเนินการในด้านการเงินการคลังของ
ประเทศ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ นโยบายของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบประกอบด้วย  

กระทรวงการคลังได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ปีงบประมาณ 2555 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ข้อ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้ 

3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.1.1 ด าเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมใหแกคนสวนใหญของ

ประเทศ และใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ 
3.1.2 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความตอง

การที่หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 

2) แนวนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
กระทรวงยุติธรรมเป็นอีกหน่วยงานที่มีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ

ประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและไม่ถูกเอา
เปรียบหรือทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่
มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้านการยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยก าหนดนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส การ
คุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธ์ิและผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การ
กระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยุติธรรมระดับ
ชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม 

กระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ โดยก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2555 - 2558) ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 สนับสนุนและส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม โดยมี
เปูาประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม  

 
 
2.3 มิติด้านองค์การ 
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจ านวนมากซึ่ง

แนวความคิดในด้านองค์การที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นแนวความคิดในเรื่องชุมชน
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นโยบาย  (policy community) และแนวความคิดเรื่ องการท างานร่วมกันขององค์การ 
(interorganization relations) หรือองค์การแบบเครือข่าย (networking organization) ซึงแต่ละ
แนวความคิดมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.3.1 แนวความคิดเครือข่ายองค์การในระบบนโยบาย 
แนวความคิดเครือข่ายองค์การในระบบนโยบายเป็นแนวความคิดที่มีความสัมพันธ์กับ

แนวความคิดด้านนโยบายสาธารณะและแนวความคิดในเรื่ององค์การและโครงสร้างองค์การ กล่าวคือ 
แนวความคิดเครือข่ายองค์การในระบบนโยบายจะให้ความส าคัญกับองค์การในฐานะที่เป็นตัวแสดงทาง
นโยบายในกระบวนการนโยบาย ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใดนโยบายหนึ่งจะประกอบด้วย
องค์การหลายองค์การทั้งนี้เพราะปัญหานโยบายจะเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาในเชิงนโยบาย
ปัญหาหนึ่งจึงต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน การพิจารณาถึงแนวความคิดในเรื่องชุมชน
นโยบายจึงจะเป็นส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การ
ทบทวนแนวคิดในส่วนน้ีจะประกอบด้วย 

1) การท าความข้าใจเรื่องตัวแสดงนโยบาย 
ตัวแสดงนโยบายหมายถึงหน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน และภาคสังคมที่เข้าไปมี

บทบาทในการด าเนินการหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนโยบายใดนโยบายหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อนโยบาย
ทั้งในส่วนของการก่อตัวของนโยบาย การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล
นโยบาย ดังนั้นในนโยบายใดนโยบายหนึ่งจะมีตัวแสดงเป็นจ านวนมากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (พิทยา บวร
วัฒนา, 2556: 207-209) ซึ่งตัวแสดงนโยบายจะแบ่งออกเป็น 1) ตัวแสดงนโยบายเจ้าของเรื่อง (focal 
actor) ท าหน้าที่เป็นตัวแสดงเจ้าของเรื่องในนโยบายใดนโยบายหนึ่ง เช่นกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแสดง
เจ้าของเรื่องในนโยบายความมั่นคง เป็นต้น 2) ตัวแสดงอื่นที่มีต าแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการในนโยบาย
หนึ่งๆ เป็นตัวแสดงที่อยู่ในการตัดสินใจนโยบายอย่างเป็นทางการแต่ไม่ใช่ตัวแสดงที่เป็นเจ้าของนโยบาย 
เช่น นโยบายด้านความมั่นคง จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาการและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นต้น และ 3) ตัวแสดงที่ไม่มีต าแหน่งที่เป็นทางการหรืออยู่นอกเครือข่ายนโยบาย หน่วยงาน
เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อนโยบายที่มีการด าเนินการ 

แนวความคิดเรื่องเครือข่ายองค์การในระบบนโยบาย จะช่วยช้ีให้เห็นถึงองค์การและ
บทบาทของแต่ละองค์การที่เข้ามาด าเนินการในนโยบายซึ่งในการท าความเข้าใจกับเรื่องหนี้นอกระบบจะ
มีตัวแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทั้งตัวแสดงที่เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ตัวแสดงที่มีบทบาทอย่างเป็น
ทางการและตัวแสดงที่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย โดยตัวแสดงเหล่าน้ี 
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2) ลักษณะของระบบนโยบาย 
การที่ในระบบนโยบายสาธารณะจะมีองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องจ านวนมากนั้น การที่

องค์การทั้งหลายจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้น้ันระบบนโยบายจะมีลักษณะส าคัญคือ3  

 ความสลับซับซ้อนของระบบนโยบาย นโยบายหนึ่ งๆ จะเกี่ยวข้องกับองค์การ
มากกว่าองค์การเดียว นโยบายย่ิงมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งมีองค์การที่เกี่ยวข้องด้วยจ านวนมาก 

 การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างองค์การ ในแนวความคิดเรื่องเครือข่ายองค์การใน
ระบบนโยบายองค์การต่างๆ จะต้องพึ่งพาอาศัยกันในการผลักดันหรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 
องค์การเพียงองค์การเดียวไม่สามารถด าเนินนโยบายให้ประสบผลส าเร็จได้โดยล าพัง 

 การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การในระบบนโยบาย องค์การที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นโยบายจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันในการด าเนินการในระบบนโยบาย ซึ่งการติดต่อสื่อสารจะมีตั้งแต่
การสัมพันธ์กันแบบหลวมๆ จนถึงการมีระบบการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างมาก การติดต่อสื่อสารนี้อาจใช้
รูปแบบการเปน็กรรมการร่วมกนัในการด าเนินนโยบายเป็นสว่นหนึ่งระบบการติดต่อสื่อสารและสร้างความ
กลมกลืนในการท างานร่วมกัน 

 

2.3.2 แนวความคิดด้านการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การ 
การปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การเป็นการที่องค์การตั้งแต่ 2 องค์การข้ึนไปมีความสัมพันธ์

กันในการท างาน หรือท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเปูาหมาย ทั้งนี้เนื่องจากองค์การไม่สามารถท าหน้าที่
ดังกล่าวได้โดยล าพัง โดยการท างานร่วมกันนี้จะมีลักษณะเป็นหุ้นส่วนกัน ซึ่งการด าเนินกาในลักษณะ
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน เกิดการประหยัดทรัพยากร และช่วยใน
การชดเชยข้อจ ากัดขององค์การอื่นๆ หรือช่วยลดข้อจ ากัดของกันและกัน การท างานร่วมกันขององค์การ
นั้นมีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาดังนี้ 

2.3.2.1 ความจ าเป็นในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การ 
การท างานร่วมกันขององค์การจะเกิดจากเหตุผลหลายประการที่องค์การต่างๆ ต้องเข้า

มาท างานร่วมกัน ทั้งนี้เพราะองค์การเพียงองค์การเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือด าเนินการได้
โดยล าพัง สาเหตุที่องค์การต้องปฏิบัติงานร่วมกันเกิดจาก  

                                                
3 ลักษณะที่องค์การต่างๆ ต้องท างานในลักษณะเครือข่ายน้ืจะมีส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างมากกับเรื่อง

แนวความคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์การ ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในแนวความคิดเรื่องการท างานร่วมกันของ
องค์การ รายละเอียด ลักษณะของระบบนโยบายดูเพิ่มเติมได้ใน พิทยา บวรวัฒนา ทฤษฎีองค์การสาธารณะ หน้า 212. 
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 การแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะขององค์การ การที่องค์การแบ่งงาน
กันท าตามความช านาญเฉพาะมาก แต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่เฉพาะดังนั้นการท างานให้ส าเร็จจึง
จ าเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นมากขึ้นจึงต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 การพัฒนาโครงสร้างองค์การ การที่สังคมมีความหลากหลายมากขึ้นมีการพัฒนา
องค์การใหม่ๆ ที่มีหน้าที่เฉพาะมากข้ึน แต่ละองค์การมีการแบ่งแยกหน้าที่กันท าให้การท างานต้องร่วมมือกัน 

 ความสลับซับซ้อนของปัญหาที่เกิดข้ึน ปัญหามีความซับซ้อนมากข้ึนและมีมิติที่เข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยมากข้ึน องค์การเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะองค์การจะท างานเฉพาะด้านมากข้ึน 

 ความจ ากัดด้านทรัพยากร ทรัพยากรต่างๆ มีไม่พอที่จะให้ทุกองค์การ ดังนั้นการ
ที่องค์การจะสามารถท างานได้ตามเปูาหมายจึงต้องมีการด าเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากร 

2.3.2.2 รูปแบบของการท างานร่วมกันขององค์การ 
 องค์การที่มีการท างานร่วมกันขององค์การจะมีรูปแบบที่สามารถในการน ามาใช้ในการ

ท างานร่วมกันขององค์การได้ ซึ่งรูปแบบที่องค์การต่างๆ สามารถน ามาใช้ในการท างานร่วมกันนั้น
ประกอบด้วย 

 ก า ร ท า ง าน ร่ วมกั นแบบ จั บ คู่  pairwise or dyadic interorganization 
relationship) เป็นการที่องค์การสององค์การร่วมกันท างาน 

 การท างานร่วมกันในรูปชุดขององค์การ (interorganizational set) ได้แก่การที่
องค์การหลายองค์การร่วมกันท างานในลักษณะที่มีองค์การหนึ่งองค์การใดเป็นเจ้าของเรื่องหรือเป็น
ศูนย์กลางของการท างานร่วมกัน 

 เครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างองค์การ (interorganizational network) 
เป็นการร่วมกันท างานขององค์การมากกว่าสององค์การท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่ทุกองค์การมี
ความส าคัญในการท างานร่วมกัน แต่ละองค์การจะท าหน้าที่ของตนแต่จะมีความเช่ือมโยงกับองค์การอื่นๆ 
เพื่อบรรลุเปูาหมายร่วมกัน  

2.3.2.3 เทคนิคท่ีใช้ในการท างานร่วมกันขององค์การ 
 ในการท างานร่วมกัน องค์การจะมีแนวทางหรือเทคนิคที่ใช้ในการท างานร่วมกันหลาย

ประการคือ  

 การประสานงานระหว่างองค์การ ได้แก่การที่องค์การที่ท างานร่วมกันมีการ
ประสานงานกันในเรื่องดังกลา่ว ซึ่งการประสานงานนี้มักเกิดจากความสัมพนัธ์ที่ไม่เปน็ทางการก่อนแล้วจึง
ค่อยๆ พัฒนาต่อมา 
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 การวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน การท างานในลักษณะนี้องค์การที่เกี่ยวข้อง
จะมีการจัดท าแผนแม่บทหรือแผนหลกัในการด าเนินการในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งที่ต้องท างานรว่มกันแล้วแต่ละ
หน่วยงานก็จะน าส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนไปด าเนินการ 

 การใช้ระบบคณะกรรมการในการท างานร่วมกัน รูปแบบนี้องค์การที่เกี่ยวข้องจะ
มีตัวแทนเข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการร่วมในการด าเนินการในเรื่องที่ต้องท างานร่วมกัน ทุกหน่วยงาน
จะมีบทบาทในคณะกรรมการเท่าเทียมกัน 

 การใช้ระบบงบประมาณเป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกัน แนวทางนี้องค์การที่
ต้องท างานร่วมกันจะมีการใช้งบประมาณร่วมกัน 

 การท างานร่วมกันในลักษณะของการร่วมทุน เป็นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
งบประมาณของตนมาลงขันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

 การท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย แนวทางนี้แต่ละหน่วยงานจะมีอิสระใน
การท างานของตนเองจะจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาท างานในส่วนที่องค์การไม่สามารถท าได้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดต่างๆ แล้วช่วยให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย 

จากแนวความคิดเรื่องเครือข่ายองค์การในระบบนโยบาย และแนวความคิดในการท างาน
ร่วมกันขององค์การจะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถใช่หน่วยงานเพียง
หน่วยงานเดียวด าเนินการได้ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเป็นหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยจ านวนมาก ตั้งแต่ด้านของการให้กู้ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน รวมทั้งด้านของการช่วยเหลือ
หรือด าเนินการในเรื่องการให้ความยุติธรรมต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้คือ 

1) ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)  

กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงการอ านวยความยุติธรรมให้แก่บรรดา
ลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีค าสั่ง กระทรวงยุติธรรมที่ 325/2552 ลงวันที่            
3 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่    
382/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จนกระทั่งได้มีค าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 
135/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.)  โดยมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ 
ดังนี ้
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1.1) เป็นหน่วยงานกลางส าหรับการรับแจ้งปัญหา การคัดกรอง การบันทึกข้อมูล 
การพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การส่งต่อส าหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็น
ธรรมด้านอื่นๆ เพื่อให้บรรลุนโยบายกระทรวงยุติธรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์ฯ 

1.2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนราชการทั้ง
ในและนอกสังกัดกระทรวงยุติธรรม ด าเนินการ ติดตามผลตามมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย การ
อ านวยความยุติธรรมตามกรอบแห่งกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1.3) การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.4) จัดวางระบบฐานข้อมูล จัดตั้งเครือข่าย ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 

2) กระทรวงการคลัง หน่วยงานภายในกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบ มี 2 หน่วยงานหลัก (กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง , 2555) 
ได้แก่  

 
 

2.1) กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง  
กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัด

กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่ 1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการเงินนอกระบบ 2) รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือไม่
ได้รับความเป็นธรรมหรอืถูกหลอกลวงทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความผดิอันเปน็อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจการเงนิ 3) ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดอันเป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจการเงิน 4) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน 5) ปรับปรุ ง
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และด าเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัดกระทรวง 6) ปฏิบัติงาน
เลขานุการในคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยู่ใน
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ความรับผิดชอบของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังได้มีมาตรการด าเนินการ แบ่ง
ออกเป็น 2 มาตรการหลัก ได้แก่ 

1. มาตรการเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการป้องปรามและการแจ้งเตือนให้
ตระหนักถึงพิษภัยของธุรกิจค้าเงินเถื่อน และแชร์ลูกโซ่ โดยได้ก าหนดเป็น 4 มาตรการ ดังนี้  

1.1 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือน ทางกลุ่มปูองปรามการเงิน
นอกระบบ ด าเนินการก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือน รวมทั้งการผลิตสื่อหลายประเภท เช่น 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบบ touch screen การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบบ internet   
การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ทางตู้บริการเงินอัตโนมัติ (ATM) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้วยใบปลิวแผ่นพับ  

1.2 มาตรการด้านการปูองกันและปราบปราม กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ
ด าเนินการกวดขันตามมาตรการการประชาสมัพันธ์ แจ้งเตือน สอดส่อง สืบสวนพฤติกรรมของบุคคล และ
คณะบุคคลที่ประกอบธุรกิจในลักษณะแชร์ลูกโซ่ และธุรกิจค้าเงินเถ่ือน เช่น การออกหนังสือเรียกตาม
มาตรา 7 (1) (2) และ (3) รวมถึงการเข้าไปสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบริษัทประเภทนี้ 

1.3 มาตรการด้านระเบียบ กฎหมาย กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบได้มีการ
ประชุมและประมวลสาระที่เกี่ยวกับประเด็นความผิดตามกฎหมายต่างๆ ให้ปรากฏชัดเจนเพื่อด าเนินการ
ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด และมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการกระท า
ความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากข้ึน  

1.4 มาตรการด้านการปฏิบัติการ โดยการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อเข้าตรวจค้น 
กับบริษัทที่กระท าความผิดตามมาตรา 7 (4) ซึ่งชุดปฏิบัติการประกอบด้วย กลุ่มงานปูองปรามการเงิน
นอกระบบ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมสรรพากร ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
การเข้าด าเนินการของชุดปฏิบัติการได้ด าเนินการอย่างรัดกุมตามระเบียบกฎหมาย เช่น หมายของศาลใน
การเข้าตรวจสอบ ตรวจค้น  

 
2. มาตรการป้องกันภัยจากธุรกิจการเงินนอกระบบในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ ได้มีมาตรการด าเนินการเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข

ปัญหาเฝูาระวัง สอดส่อง ปูองปรามและการแจ้งเตือนให้ประชาชนเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยธุรกิจการเงิน
นอกระบบรูปแบบต่างๆ ทั้งธุรกิจค้าเงินเถ่ือน และแชร์ลูกโซ่ ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันแก้ไข
ปัญหาสอดส่องแจง้เบาะแสให้แก่สว่นราชการเพื่อใหส้ังคมปลอดภัยจากกลุ่มมจิฉาชีพเหลา่น้ีโดยได้ก าหนด
เป็น 4 มาตรการ ดังนี้  
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2.1 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ทางกลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ ด าเนินการก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือน 
การผลิตสื่อหลายประเภท เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบบ touch screen การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโดยระบบ internet การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยใบปลิว
แผ่นพับ และการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนและประชาชนทั้วไป 
โดยท าการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
ให้แก่พนักงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสมาชิกเครือข่าย ธ.ก.ส. ในจังหวัดต่างๆทั้วประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนจะได้น าความรู้ไปเผยแพร่แจ้งเตือนประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆต่อไป ท าให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจธุรกิจการเงินนอกระบบจะได้รู้จักการปูองกันตนจากมิจฉาชีพและช่วยสอดส่อง
พฤติกรรมกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน มายังกลุ่มปูองปรามการเงิน
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 แจ้งคณะอนุกรรมการปูองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบประจ า

จังหวัดต่างๆที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และสรรพากรพื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเลขานุการ  
2.1.6 แจ้งเบาะแส/.ร้องเรียน เป็นหนังสือ หรือเข้าแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน

ด้วยตนเอง กลุ่ มงานปูองปรามการเงินนอกระนอกระบบ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลั ง 
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 

2.2 มาตรการด้านการปูองกันและปราบปราม กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบ
ด าเนินการกวดขันตามมาตรการการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน สอดส่อง ตรวจสอบติดตามพฤติกรรมของ
บุคคล และคณะบุคคลที่ประกอบธุรกิจในลักษณะใดๆที่เข้าข่ายความผิดกู้ยืมเงินอันมีลักษณะฉ้อโกง
ประชาชน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนหรือด าเนินการตรวจสอบแล้วมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล
ใด คณะบุคคล หรือนิติบุคคลกระท าผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกหนังสอืเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า สั่งบุคคลใดให้รายงานสภาพกิจการของ
ตนตลอดจนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของตน น าบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
มาตรวจสอบ และสามารถเข้าไปในสถานที่ใดๆเพือ่ท าการตรวจสอบหรอืค้นบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอืน่
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ของบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้โดยอาศัยตามมาตรา 7 เพื่อรวบร่วมหลักฐานด าเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ
เหล่าน้ี 

2.3 มาตรการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบังคับการต ารวจ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อประสานความร่ วมมือด้านนโยบาย   
การแก้ไขปัญหาการด าเนินคดี และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และกรมสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องความร่วมมอืในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยกฎหมายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในบางกรณีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีพฤติการณ์ในลักษณะเข้า
ข่ายเป็นความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบกับมาตรา 343 จึงต้องประสานข้อมูล
และร่วมปฏิบัติการเพื่อปูองกันและปรามปราบอาชญากรทางเศรษฐกิจตามกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

2.4 มาตรการด้าน กฎหมาย ระเบียบ กลุ่มปูองปรามการเงินนอกระบบได้มี
การศึกษาวิเคราะห์เพื่อขอเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อด าเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาด ครอบคลุมการกระท าความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากข้ึนให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ในประเด็น การให้มีคณะกรรมการปอูงกันและปราบปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
โดยให้มีอ านาจ และหน้าที่วางนโยบายการปูองกันและปราบปราม พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่
ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิด เพิ่มอ านาจให้ค าสั่งเจ้าหน้าที่ในการยึดอายัดโดยให้มีผล
จนกว่าศาลจะมีค าสั่งเปน็อย่างอื่นซึง่อยู่ในดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาเพิกถอนค าสั่งพนักงานเจ้าที่เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงินได้รับการชดเชยความเสียหายทางแพ่ง แก้ไขบทการลงโทษให้
สามารถลงโทษนิติบุคคลได้ด้วยและเพิ่มโทษปรับให้สูงข้ึน และเพิ่มข้อสันนิษฐานความผิดในกรณีผู้ให้เช่า
สถานที่ด้วย ยกเว้นเสียแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิด ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่
ระหว่างพิจารณาด าเนินการ 
 

2.2) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย

และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มี
คุณภาพต่อกระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มี
มาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
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การยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุ่ม เปูาหมาย บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1) เสนอแนะนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินระดับ
ฐานรากซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันการเงินและชุมชน และ/หรือ สถาบัน
การเงินส าหรับผู้มีรายได้น้อยและการก ากับดูแลความมั่นคงขององค์กรการเงินระดับฐานราก 

2) ศึกษาและเสนอแนะน าแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 
(financial literacy) แก่ชุมชนและองค์กรการเงินระดับฐานราก 

3) เสนอแนะน านโยบายระบบความคุ้มครองทางสงัคม  ซึ่งรวมถึงสวัสดิการของ
แรงงารภาคสังคมและชุมชน 

4) เสนอแนะน านโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน 

5) เสนอแนะน านโยบาย และมาตรการปูองปรามการเงินนอกระบบ และ
ด าเนินการตรวจสอบติดตามและด าเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระท าความผิด 

6) จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานข้อมูลการเงินและการออมภาค
ประชาชน 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.3 ศูนย์แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ังองค์กรในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย

จัดต้ังศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย 3 ระดับ (กระทรวงมหาดไทย, 2553) ได้แก่ 
2.3.1 ระดับกระทรวงมหาดไทย มีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ 1) สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2) อ านวยการ ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานจังหวัด/
อ าเภอ และ 3) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รายงานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

2.3.2 ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ โดยมีอ านาจหน้าที่          
1) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในระดับจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  2) อ านวยการ 
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ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานอ าเภอและเจรจาหนี้ที่เกินขีดความสามารถของอ าเภอ 3) อ านวย
ความสะดวกในการไปลงทะเบียนกับธนาคารให้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และ 4) รวบรวม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รายงาน รมว.มท. 

2.3.3 ระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ 1) แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเชิงพื้นที่ 2) รับข้อมูลลูกหนี้จาก

กระทรวงการคลัง เพื่อประสานตรวจสอบรายละเอียด (Know who) และนัดหมายลูกหนี้เจ้าหนี้ภายใน 
15 วัน (1-15 กุมภาพันธ์ 2553) 3) จัดระบบการเจรจาหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ให้เสร็จสิ้น                           
ภายใน 4 เดือน (16 กุมภาพันธ์ – 16 มิถุนายน 2553) และมีผลปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 25         
ต่อเดือน 4) ภายหลังเสร็จการเจรจาตามข้อ 3) ให้ Re X-Ray ลูกหนี้ที่ยังตกค้าง เพื่อให้ไปลงทะเบียนกับ
ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง และ 5) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

ทั้ งนี้ ส า มา รถสรุป ข้ันตอนก ารด า เ นินกา ร แก้ ไขปัญหาหนี้ น อก ระบบขอ ง
กระทรวงมหาดไทย ดังภาพที่ 2  

 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงมหาดไทย 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป.  แหล่งที่มา www.neesin.com/pdf/22022553/dopa.ppt 

 
2.4 มิตดิ้านอาชญาวิทยา 
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จากปัญหาหนี้นอกระบบในทุกวันน้ีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างมากส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาดังกล่าวนี้มี
ความเกี่ยวข้องกับมิติทางด้านอาชญาวิทยาโดยตรง โดยหนี้นอกระบบนี้ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมประเภท
อาชญากรรมองค์การ และอาชญากรรมเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 2.4.1 อาชญากรรมองค์การ คือ 
Quinney (1980) (ควินน่ี อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2553: 327) ได้กล่าวถึง อาชญากรรม

ในรูปแบบองค์การ (organized crimes) กระท าโดยชนช้ันปกครองเพื่อคงความมีอิทธิพลในสังคม การกีด
กันทางด้านเช้ือชาติและเพศ (sexism and racism) เป็นการกระท าเพื่อควบคุมชนช้ันแรงงาน ไม่ให้มี
โอกาสเข้ามามีอิทธิพลเหนือกลุ่มของตนเอง 
  ชาย เสวิกุล (อ้างถึงในอรัญ สุวรรณบุบผา, 2518: 55) กล่าวถึง อาชญากรรมร่วม 
(organized crime) ได้แก่ การกระท าผิดที่มีผู้กระท าผิดร่วมกันหลายคน อาจจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อน 
เรียกว่า “องค์การอาชญากรรม” 
  อัจฉรียา ชูตินันทน์ (2555: 43) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมองค์การว่า เป็นคณะ
บุคคลซึ่งรวมตัวกันกระท าความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน โดยมีการจัดการการบริหารอย่างเป็นทางการ
และมีประสิทธิภาพ จึงท าให้การกระท าความผิดที่เป็นองค์การนี้ยากแก่การจับกุมปราบปราม 
  อนึ่งตามอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ องค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า 
“องค์การอาชญากรรม” หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลสามคนหรือมากกว่าที่ด ารงอยู่เป็น
ระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการด าเนินงานระหว่างกัน โดยมีเปูาหมายในการกระท าอาชญากรรม
ร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหรือในการกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใรอนุสัญญาน้ี เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 
  การประกอบอาชญากรรมองค์การนั้นผู้กระท าความผิดมักจะมีลักษณะดังนี้ 
  1. เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาชญากรที่มีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชญากรรม 
โดยมีการรวมตัวกันอย่างมั่นคงถาวร จัดต้ังองค์การโดยหวังผลประโยชน์ร่วมกัน 
  2. มีการจัดแบ่งงานกันรับผิดชอบโดยมีประสิทธิภาพหวังผลจริงจัง 
  3. บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าอาชญากรจะเป็นบคุคลที่มอี านาจทางเศรษฐกิจและ
การเมือง และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปว่ามีสถานภาพทางสังคมสูง 
  4. ทางองค์การจะดึงข้าราชการ นักการเมือง เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ และจัดหา
เงินทุนที่จะให้ผลประโยชน์ดูแลแกข้่าราชการและนักการเมอืง เพื่อแลกเปลี่ยนให้องค์การท างานได้สะดวก 
  5. เป็นอาชญากรรมที่มักใช้ความรุนแรงในการด าเนินธุรกิจผิดกฎหมาย รวมทั้งสมาชิก
ขององค์การเอง ถ้าท าผิดกฎระเบียบจะถูกจัดการทันที 
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  6. เป็นอาชญากรรมที่ยึดเปน็อาชีพและจะพยายามขยายธุรกิจให้ออกไปในวงกว้างและมี
การท าธุรกิจข้ามชาติด้วย 
  7. องค์การจะจัดสรรเงินพิเศษเพื่อดูแลพรรคพวก บริวาร รวมทั้งครอบครัวไม่ให้
เดือดร้อน และเมื่อสมาชิกขององค์การถูกจับกุมด าเนินคดี ครอบครัวของสมาชิกจะไม่เดือดร้อนและไม่ถูก
ทอดทิ้ง 
  8. ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม 
  9. มีการวางแผนก าหนดนโยบายและน ามาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อปูองกันอุปสรรคในการ
ประกอบกิจการขององค์การ 
  อัณณพ ชูบ ารุง และอุนิษา เลิศโตมรสกุล (2555: 112) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ
องค์การอาชญากรรม 4 ประการ คือ 1) มีโครงสร้างการปกครองเป็นช้ันๆ (Hierarchical Structure)    
2) ประกอบกิจที่ผิดกฎหมายช่วงระยะเวลาหนึ่ง 3) พึ่งพาตนเองตลอดไป 4) เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจที่ผิดกฎหมายนานาชนิด เพื่อหาประโยชน์ให้พวกของตน 

  จะเห็นได้ว่าอาชญากรรมองค์การนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ให้กู้ยืม กล่าวคือ ผู้ ให้กู้ยืมนั้นมีการ
ท างานกันเป็นกลุ่มองค์กร ประกอบด้วยสมาชิกหลายคนเป็นกลุ่มแบ่งแยกกันท าหน้าที่ต่างๆ เพื่อหวัง
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเกิด “แก๊งหมวกกันน็อค” เกิดข้ึน ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีก็จะท าการ
ทวงหนี้หรือในบางกรณีอาจมีการใช้ความรุนแรงหรือการท าร้ายร่างกายกับผู้กู้ยืมเงินบางคน ซึ่งจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาภายในสังคม 
 

2.4.2 อาชญากรรมเศรษฐกิจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน  
โดยวีระพงษ์ บุญโญภาส (2544: 20) กล่าวถึงความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือ

การกระท าความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลก าไรหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการ
กระท าความผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ 

อภิชัย พันธเสน (2530: 20) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่า ใครก็ตามที่
แย่งยื้อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ชอบธรรม เนื่องจากมีอ านาจมืด มีความฉลาด มีอ านาจทาง
เศรษฐกิจ มีพละก าลัง หรือมีอิทธิพลทางกฎหมาย ทางทหาร ทางการเมืองเหนือกว่า ย่อมถือได้ว่าเป็น
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็เป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ 

คณิน บุญสุวรรณ (2529: 3) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจคือการกระท า
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง หรือบ่อนท าลายเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าการกระท านั้น 
ผู้กระท ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนา 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 ในประเทศไทยการระดมเงินนอกระบบได้เกิดข้ึนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น การ
กู้ยืมเงิน เล่นแชร์ จ านอง จ าน า ขายฝาก ดังได้ปรากฎหลักฐานว่ามีคดีมาสู่ศาลตั้งแต่ปีร.ศ. 121 และได้รับ
ความนิยมจนถึงปัจจุบัน การประกอบการดังกล่าวในสมัยก่อนๆ นั้นยังมิได้มีการหลอกลวงฉ้อโกงกัน 
ต่อมาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป การระดมเงินนอกระบบได้พัฒนาจนมีลักษณะเป็น การ
หลอกลวงฉ้อโกงประชาชน ท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 

1) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ การระดมเงินนอกระบบเป็นตัว
แปรที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเกิดข้ึนแล้ว 
มักจะเกิดผลเสียหายเปน็จ านวนมากและการระดมเงินนอกระบบมักจะเกิดข้ึนสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล 
เช่น ในขณะที่รัฐบาลด าเนินนโยบายเร่งระดมเงินออมในระบบเศรษฐกิจการเงินเพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
แต่การระดมเงินออกไปนอกระบบท าให้เงินออมในระบบลดลง ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยเพราะ
การขาดแคลนเงินออมจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง 

2) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ การระดมเงินนอกระบบ เป็น
การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ  เพราะมีผลท าให้เงินฝากของ
สถาบันการเงินไหลออกสู่นอกระบบ ในขณะเดียวกันท าให้สินเช่ือของสถาบันการเงินลดลง ส่งฝลให้การ
ด าเนินธุรกิจการเงินภายในระบบไม่เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง นอกจากนี้การ
ระดมเงินในระบบโดยผ่านสถาบันทางการเงินต่างๆ เหล่าน้ัน รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลให้อยู่ในขอบเขต
และปริมาณที่ก าหนดได้ ในขณะที่การระดมเงินนอกระบบรัฐบาลไม่สามารถควบคุมดูแลได้ 

3) ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินนอกระบบ เมื่อ
เกิดข้ึนแล้วมักจะแพร่กระจายไปยังประชาชนทั่วไป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท าให้เกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง และเกิดความเดือดร้อนไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร ซึ่งต้องไป
กู้ยืมเงินมาลงทุน และความเดือดร้อนน้ีจะเกี่ยวเนื่องไปถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเป็นอยู่ ภาวะทางสังคม 
สุขภาพจิตฯลฯ ของผู้เสียหายอันจะมีผลกระทบไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย 

4) ผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาล เมื่อมีความเดือดร้อน
แพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง ท าให้เกิดการร้องเรียน ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนถึงความ
มั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน 

 

จากการเกิดหนี้นอกระบบจะเหน็ได้ว่าปัญหาหนี้นอกระบบนั้นเปน็อาชญากรรมเศรษฐกจิทาง
การเงินซึ่งเกิดจากผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืม โดยเนื่องจากระบบการกู้หนี้นอกระบบก่อให้เกิดความเสียหายและ
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ผลกระทบที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจการเงินและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการกู้เงินประเภทนี้เป็น
ระบบการกู้เงนิที่ผดิกฎหมาย ส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจการเงนิของประเทศ การประกอบธุรกิจการเงิน
การธนาคาร ประชาชนทั่วไป และต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ 

 

2.4.3 สาเหตุของการเกิดหน้ีนอกระบบ สามารถอธิบายได้โดยแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
อาชญาวิทยา ดังนี ้

 

2.4.3.1 ผู้ให้กู้ยืม สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา ดังนี้ 

 ทฤษฎีเจตจ านงอิสระ (Free will Theory)  
Cesare Beccaria (ซีซาร์ แบ็คคาเรีย อ้างถึงใน พรชัย ขันตี และคณะ, 2543: 16) 

เช่ือว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในการมุ่งแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดทางด้านวัตถุ และในการ
ตัดสินใจเลือกกระท าการหรืองดเว้นการกระท าใดๆ มนุษย์จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีเหตุมี
ผล เพื่อพิจารณาและค านวณถึงผลประโยชน์หรือผลเสียที่จะได้รับจากการกระท าน้ัน หลังจากนั้นจึงเลือก
หรืองดเว้นพฤติกรรมนั้น 

ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2546: 160) กล่าวว่า free will เป็นการกระท าของมนุษย์ที่
มีวัตถุประสงค์และมีมูลฐานมาจากหลักแห่งความพอใจและความเจ็บปวด มนุษย์เลือกกระท าสิ่งที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด 

พรชัย ขันตี และคณะ (2543: 10) กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความคิดและมีเหตุผล 
ดังนั้นจึงมีเจตจ านงอิสระ หรือเจตจ านงเสรี  (Free will) ทั้งนี้มนุษย์ได้เล็งเห็นและค านวณถึงผลที่จะ
ตามมาภายหลังแล้ว 

สุดสงวน สุธีสร (2547: 62) กล่าวว่า ทฤษฎีนี้มองว่ามนุษย์โดยธรรมชาติมีเหตุผล 
(rational) ในขณะเดียวกันเป็นพวกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง หรือยึดหลักสิทธิประโยชน์  
(utilitarian) และเป็นคนนิยมแสวงหาความสุข หรือยึดมั่นในเรื่องสุขนิยม (hedonistic) ดังนั้นในการที่
มนุษย์มีเหตุผล จึงมีเจตจ านงอิสระ (free will) มนุษย์สามารถตัดสินใจที่จะเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ มนุษย์
จะมีพฤติกรรมใดก็ขึ้นอยู่กับการช่ังน้ าหนักระหว่างความสุขหรือประโยชน์ที่จะได้รับกับความทุกข์ หรือผล
จากการกระท าผิดคือโทษ เมื่อช่ังน้ าหนักดูจุดคุ้มทุนแล้ว ถ้าความเจ็บปวด (โทษ) มีมากกว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับ มนุษย์จะใช้เจตจ านงอิสระตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท า โดยใช้อาศัยหลักมนุษย์ทุกคนแสวงหา
ความสุข หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด (seek pleasure avoid pain) เมื่อช่ังน้ าหนักแล้วถ้าเลือกที่จะท าต้อง
รับผิดชอบต่อการกระท าน้ัน ไม่ว่าผลที่จะเกิดจากการกระท าคืออะไร ต้องยอมรับโดยไม่วิงวอนขอความ
เมตตา และวิธีการหยุดยั้งให้การช่ังน้ าหนักแล้วให้ผลทางเจ็บปวดมากกว่า เราจึงมีโทษที่เหมาะสมกับการ
กระท าผิดที่ได้ท าลงไป (let the punishment fit the crime)  

จากทฤษฎีเจตจ านงอิสระ (Free will Theory) สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุของการ
เกิดหนี้นอกระบบ โดยเกิดจากการที่มนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตนเอง และมนุษย์มีเจตจ านง
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อิสระที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใด ซึ่งผู้ให้กู้ยืมได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตนเองแล้วว่าถ้าปล่อย
เงินกู้นอกระบบ ผู้ให้กู้จะได้ประโยชน์มาก จึงท าให้ผู้ให้กู้ตัดสินใจกระท าการปล่อ ยเงินกู้นอกระบบ
เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินที่มีจ านวนมหาศาล 

 อรรถประโยชน์นิยม (Utility)  
ปรัชญานี้ (สุดสงวน สุธีสร,2547: 44-45) เช่ือว่าการมุ่งแสวงหาก าไร (profit-

seeking) เป็นสภาวะปกติของมนุษย์ มนุษย์มีเจตจ านงอิสระ (free-will) ในการที่จะเลือกที่จะท าหรือไม่
ท าอะไรก็ตาม มนุษย์จะประกอบอาชญากรรม ถ้าโอกาสที่จะได้รับมีก าไรมากกว่าการขาดทุน หรือ
หมายถึงมากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าการขาดทุน หรือหมายถึงได้ประโยชน์มากกว่าเจ็บปวด (seek 
pleasure avoid pain) จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษร มีบทก าหนดโทษที่แน่นอนและชัดเจน
โดยไม่เปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจในการตัดสินการลงโทษ เพราะในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ทุกคนต้อง
ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ถ้าคนเลือกจะท าผิดโดยได้ช่ังน้ าหนักการกระท าและผลที่จะได้แล้ว ทุก
คนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดโดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ วัย ระดับสติปัญญา ศาลจึงมีหน้าที่เพียง
พิจารณาว่าบุคคลที่ยืนต่อหน้าท่าน ได้กระท าผิดหรือเป็นผู้บริสุทธ์ิเท่านั้น กฎหมายจึงมีความเข้มงวด 
เคร่งครัด แน่นอน และไม่มีอคติ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่ว่า ลงโทษให้เหมาะสมกบัอาชญากรรม (Let the 
punishment fit the crime) ถ้าเป็นการกระท าผิดซ้ า อัตราส่วนการลงโทษต้องเพิ่มข้ึน เพื่อให้ผู้กระท า
ผิดซ้ าเกิดความเข็ดหลาบ 

จากปรัชญานี้ที่ได้กล่าวถึงการแสวงหาก าไรว่าเป็นสภาวะปกติของมนุษย์ในการ
กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใด จึงสามารถอธิบายได้ถึงการที่ผู้ให้กู้ยืมให้กู้เงินแก่ผู้กู้ยิม โดยผู้ให้กู้ยืมเงินจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีมากกว่าผลเสียที่จะตามมา จึงท าให้ผู้ให้กู้เลือกที่จะปล่อยเงินกู้นอก
ระบบ อีกทั้งผู้ปล่อยกู้ยังเล็งเห็นแล้วว่าโอกาสที่จะได้ประโยชน์มีมากกว่าการขาดทุนคือการรับโทษในการ
คิดอัตราดอกเบี้ยเกินก าหนดนั้นมีอัตราโทษที่น้อยจึงท าให้ผู้ให้กู้ยืมตัดสินใจที่จะกระท าผิดกฎหมายเพื่อ
ผลประโยชน์ที่มากกว่า  

 ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory)  
Jon Elster (จอน เอลสเตอร์, 1979) กล่าวถึง Rational Choice ว่า "ความมี

เหตุผลสมบูรณ์ (perfect rationality) "ที่มนุษย์สามารถมีได้ และแถมยังเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ท าให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ด้วย ความมีเหตุผลสมบูรณ์ของมนุษย์ที่ว่านี้ มีคุณลักษณะที่เด่นชัดสองประการ 
นั่นคือ ประการแรก มนุษย์จะแสวงหาประโยชน์หรือความพึงพอใจสูงสุด  (utility maximization) 
ขณะเดียวกันก็รู้จักเลือกหาวิธีที่ดีที่สุดจะได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาที่จะให้ประโยชน์หรือความพึงพอใจสูงสุด 
โดยมนุษย์จะพยายามค้นหาจากวิธีการหรือตัวเลือกแบบต่างๆ  คุณลักษณะประการที่สองของ
ความสามารถในการใช้เหตุผลของมนุษย์ คือ การที่มนุษย์รู้ว่าคนอื่น ก็เป็นคนที่มีเหตุผลเหมือนกับตน นั่น
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คือ คนอื่นๆ หรือคนทุกคนก็รู้จักที่จะแสวงหา และรู้วิธีที่จะท าให้ตัวเองได้ประโยชน์หรือความพึงพอใจ
สูงสุดจากทางเลือกที่มีอยู่ 

พรชัย ขันตี (2553: 72) กล่าวถึงสมมติฐานของแนวคิดนี้ คือทฤษฎีนี้เช่ือว่าบุคคล
เป็นผู้มีอิสระในการเลือกที่จะกระท าผดิกฎหมาย และแนวทางในการเลือกพฤติกรรมผดิกฎหมายข้ึนอยู่กบั
การที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจหรือผลประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ซึ่งความพึงพอใจหรือผลประโยชน์ที่
ต้องการนั้นไม่จ ากัดเฉพาะในรูปของทรพัย์สนิเทา่น้ัน หากแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์หรอืความพึงพอใจด้าน
จิตใจด้วย รวมถึงยังได้อธิบายถึงพฤติกรรมอาชญากรรมที่เกิดข้ึนว่า ผู้กระท าผิดได้มีการพิจารณาไตร่ตรอง
มาก่อนแล้ว ว่าการกระท าผิดในแต่ละครั้งนี้จะได้ก าไรหรอืขาดทุน โดยการช่ังใจหรือไตร่ตรองนั้น จะอาศัย
ปัจจัยส่วนบุคคลรวมไปถึงประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการกระท าผิดมาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้
ยังต้องอาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมของการกระท าผิดในขณะนั้นด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้กระท าผิดจะ
พิจารณาถึงศักยภาพของตนเองว่ามีศักยภาพเพียงพอในการกระท าผิดหรือไม่ ประกอบกับสภาพแวดล้อม
ที่เปิดโอกาสหรือเอื้ออ านวยต่อการกระท าผิดครั้งนี้มากน้อยเพียงใด จึงน าไปสู่การตัดสินใจประกอบ
อาชญากรรมแต่ละครั้ง 

จากทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory) ที่ได้กล่าวถึงความมี
เหตุผลของมนุษย์ในการเลือกที่จะกระท าหรือตัดสินใจบางอย่างนั้นว่าได้มีการไตร่ตรองและคิดทบทวนถึง
สิ่งที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินน้ันได้คิดไตร่ตรองแล้วว่าการเลือกที่จะกระท าเช่นนี้จะท า
ให้เกิดความพึงพอใจ ฉะนั้นผู้ให้กู้จึงกระท าการเช่นนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และก าไรแก้ตนเองโดยไม่
ค านึงถึงการกระท าที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้ค านึงถึงผู้กู้ยืมเงินคือลูกหนี้ จึงท าให้ผู้ให้กู้ยืมปล่อยเงินกู้
รวมทั้งเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด 

2.4.3.2 ผู้กู้ยืม สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดและทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา ดังนี้ 

 อรรถประโยชน์นิยม (Utility)  
จากปรัชญานี้ที่ เช่ือว่าการมุ่งแสวงหาก าไร เป็นสภาวะปกติของมนุษย์ มนุษย์มี

เจตจ านงอิสระในการที่จะเลือกที่จะท าหรือไม่ท าอะไรก็ตาม มนุษย์จะประกอบอาชญากรรม ถ้าโอกาสที่
จะได้รับมีก าไรมากกว่าการขาดทุน หรือหมายถึงมากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าการขาดทุน หรือหมายถึงได้
ประโยชน์มากกว่าเจ็บปวด มนุษย์จึงคิดค านวณเพื่อช่ังใจอยู่ตลอดเวลาในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่
กระท า หรือหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจากการที่ผู้กู้ยืมมีความต้องการทางการเงิน สิ่งของ เครื่อง
อ านวยความสะดวก และอื่นๆ เป็นต้น จึงท าให้ผู้กู้ยืมตัดสินใจและเลือกแล้วว่าการกระท าใดจะส่งผลให้
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 (จิตใต้ส านึกหรือสัญชาตญาณ) ซึ่งบุคคลเองก็อาจไม่รู้
หรือไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นในการปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ต้องการหรือไม่พึงประสงค์ 
จ าเป็นต้องเจาะลึกลงไปสู่ภายในจิตใจของมนุษย์จนถึงจิตใต้ส านึกของการตอบสนอง เพื่อหาทางแก้ไขท า
ให้บุคคลพัฒนาความสามารถในการควบคุมต่อแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้น 

ตามทัศนะของฟรอยด์ โครงสร้างบุคลิกภาพที่อยู่ภายในจิตใต้ส านึกของบุคคลมี 3 
ส่วน คือ อิด (id) อัตตา (ego) และอภิอัตตา (superego) ฟรอยด์ได้ให้ค าจ ากัดความหมายของอิด คือ
พลังสัญชาตญาณทางชีวภาคที่กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรม ที่มีลักษณะเป็นการตอบสนอง
ความต้องการ ความสุข ความเพลิดเพลิน อภิอัตตา หมายถึง ส่วนของบุคลิกภาพที่ท าหน้าที่ควบคุม
พฤติกรรมและลงทัณฑ์บุคคล ซึ่งจะเกิดจากประสบการณ์ในการได้รับความรักความอบอุ่นจากบิดามารดา
ในวัยเด็ก อัตตา หมายถึง ส่วนที่ตระหนักถึงความเป็นจริงที่บุคคลอาศัยอยู่ และคอยประสานงานระหว่าง
ความต้องการของอิดกับข้อห้ามของอภิอัตตา 

จากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์นี้สามารถอธิบายได้ถึงพฤติกรรมของผู้
กู้ยืมเงิน โดยอาจกล่าวได้ว่าการที่ผู้กู้ยืมมี id (อิด) สูง กล่าวคือการที่มีความอยากและต้องการทางการเงิน
ที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่จะกู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบ เพื่อให้บรรลคุวามต้องการของตนเอง 

 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hierarchy of Need Theory)  
ตามแนวคิดของมาสโลว์ที่ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความต้องการของมนุษย์ โดยมองว่า

มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้นซึ่งความต้องการนั้นมี
มากมาย มาสโลว์จึงได้จัดล าดับข้ันโดยเรียงจากความต้องการขันต่ าสุดไปหาความต้องการข้ันสูงสุด  จาก
ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow Hieraschy of Need Theory) (Maslow อ้างถึงในสมจินต์ 
โฉมวัฒนะชัย, 2539: 18-22) 

มาสโลว์ ได้จัดความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ (the basic needs) ไว้ดังนี้ 
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (basic physioloyical need) เป็นความ

ต้องการเกี่ยวกับปัจจยัพื้นฐานทีส่ าคัญต่อการด ารงชีวิต เช่น อากาศ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน การ
ขับถ่ายเป็นต้น 

2) ความต้องการความปลอดภัย (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) ความต้องการบรรลุศักยภาพสงูสดุแห่งตน (self actualization need) เป็น
ความต้องการสูงสุดของบุคคล ที่จะต้องพยายามท าทุกสิ่งทุกอย่างตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ดีงาม 

ซึ่งจากทฤษฎีนี้จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของมาสโลว์เป็นทฤษฎีที่เน้นความต้องการของ
มนุษย์ใน 3 ด้านหลักคือ ด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยจัดข้ันความต้องการเป็น 5 ข้ันตอน ความ
ต้องการ 4 ข้ันแรกมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการตอบสนอง ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองท าให้บุคคลเกิด
ความเครียดเป็นทุกข์ ส่วนความต้องการข้ันที่ 5 อาจะไม่ได้เกิดกับทุกคน และเมื่อเกิดแล้วแม้ไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็ไม่ท าให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ แต่ถ้าได้รับการตอบสนองจะท าให้บุคคลเกิดความพอใจสูงข้ึนมาก 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ถึงพฤติกรรมของผู้กู้ยืมโดยในการด ารงชีวิตน้ัน เมื่อมนุษย์มีความต้องการหรือมีความ
ต้องการที่มากเกินไปก็จะท าให้หันไปกู้ยืมเพื่อที่จะสนองความต้องการของตนเองเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
และถือได้ว่าเป็นการกู้ยืมที่เป็นการตอบสนองทั้งที่เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิตอยู่แล้ว 
คือ การกู้ยืมเพราะไม่มี และความต้องการที่มากกว่าความต้องการข้ันพื้นฐาน คือ กู้ยืมเพราะมีเงินไม่
เพียงพอ  

2.4.3.3 สภาพแวดล้อมและสังคม สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
อาชญาวิทยา ดังนี ้

 การบริโภคนิยม ในการด ารงชีวิตของมนุษย์การบริโภคได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของมนุษย์ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งของ เสื้อผ้า หรือเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเมื่อ
เกิดความต้องการหรือความต้องการที่มากเกนิไป สังคมก็จะกลายเป็นสงัคมแห่งการบริโภคนิยม โดยสุริชัย 
หวันแก้ว (อ้างถึงใน กัลยา กนกกุศลพงศ์, 2547: 14-15) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมบริโภคว่าเป็นวัฒนธรรม
กระแสหลักในสังคมสมัยใหม่ปัจจุบันซึ่งใช้วิธีการเน้นผ่านการตลาด การบริโภคสินค้าและบริการ ดังนั้น
การบริโภคจึงเป็นลักษณะประการหนึ่งของสังคมสมัยใหม่ (modernity) ในทุกสังคมทั่วโลก 

นอกจากนี้ไมค์ เฟเธอร์สโตน (Mike Featherstone: 1991) ได้ช้ีให้เห็นว่าในสังคม
ทุนนิยมสมัยนี้การบริโภคนับเป็นความส าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ  

1) การบริโภคได้รับการผลักดันและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้
กระบวนการผลิตด าเนินไปตามปกติ คือเมื่อมีการผลิตออกมาแล้วก็มีผู้ซื้อหรือผู้บริโภคซึ่งเป็นไปตามกลไก
ของตลาด และจะได้เป็นการจงูใจให้ผูผ้ลติผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและ
ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้มากข้ึนและท ามห้คนมีงานท า 
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2) การบริโภคเป็นแหล่งที่มาของการจ าแนกความแตกต่างทางด้านสถานภาพ
แก่กลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น กลุ่มชนช้ันสูงจะบริโภคสินค้าบางยี่ห้อที่คนในชนช้ันนั้นนิยม แต่ชนช้ันล่าง
อาจจะไม่สามารถบริโภคสินค้านั้นๆ ได้ เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่า การบริโภคจึงท าให้เห็น
ความแตกต่างของสถานภาพของคนในสังคม 

3) การบริโภคเป็นแหล่งส าคัญของความบันเทิงและความใฝุฝันของสมาชิกใน
สังคมบางกลุ่ม เช่น กลุ่มชนช้ันล่างพยายามที่จะบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันหรือยี่ห้อเดียวกับที่กลุ่มชน
ช้ันสูงบริโภค เพราะถ้าพวกเขาได้บริโภคแบบเดียวกับชนช้ันสูงจะท าให้พวกเขามีรสนิยมแบบชนช้ันสูง ซึ่ง
ถือเป็นความใฝุฝันและท าให้พวกเขามีความสุข 

จากสังคมทุนนิยมในปัจจุบันที่มีการบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มนุษย์เกิดความ
ต้องการในการอยากมีอยากได้ในสิ่งต่างๆ ซึ่งบางสิ่งอาจจะเปน็สิ่งจ าเป็นแต่บางสิ่งก็ไม่มีความจ าเปน็ จึงท า
ให้สภาพแวดล้อมและสังคมมีส่วนส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดหนี้นอกระบบเนื่องจากสภาพแวดล้อมและ
สังคมที่เน้นการบริโภคนิยมท าให้คนในสังคมมีความต้องการที่จะบริโภคอย่างเกินความจ าเป็น ส่งผลให้
เกิดระบบของผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยิมตามมา 

 ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory)  
ประเทือง ธนิยผล (2552: 91) ได้กล่าวว่า กฎการเลียนแบบ หมายถึงการเลียนแบบ

พฤติกรรมและค่านิยมทางสังคม โดยเกิดจากการเรียนรู้ กฎการเรียนรู้นี้ตั้งข้ึนโดยกาเบรียล ทาร์ด  
(Gabriel Tarde) ซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยาผู้บุกเบิกแนวความคิดการเรียนรู้ทางสังคม ทาร์ดกล่าวว่าการ
เลียนแบบต่างๆ จะกระจายจากชนช้ันสูงในสังคมไปสู่ชนช้ันต่ าในสังคม การเลียนแบบเกิดจากการติดต่อ
สัมพันธ์หรือพบเห็น เรียนรู้ 

ชอง กาเบรียล ทาร์ด (Jean Gabriel Tarde อ้างถึงในสุดสงวน สุธีสร, 2547: 72) 
นักอาชญาวิทยาได้เสนอแนวคิดด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการเลียนแบบ มีกฎของการเลียนแบบอยู่ 3 กฎ
ด้วยกันที่ท าให้คนกลายเป็นอาชญากร 

1) คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจะเลียนแบบพฤติกรรมกัน 
2) การเลียนแบบ ผู้เลียนแบบมักจะเอาอย่างคนที่สถานะเหนือกว่าตน เช่น เด็ก

จะเลียนแบบผู้ใหญ่ คนช้ันต่ าจะเลียนแบบคนช้ันกลาง ส่วนคนช้ันกลางจะเลียนแบบคนช้ันสูง เป็นต้น 
3) ทาร์ดเสนอ “กฎของการแทรกแทน” (law of insertion)  ช้ี ว่าการมี

พฤติกรรมใหม่จะทดแทนพฤติกรรมเก่า  
ทฤษฎีนี้เช่ือว่า การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งและการเลียนแบบบางอย่าง

ท าให้เกิดอาชญากรรม และอาชญากรรมจะแพรไ่ปในลักษณะเดียวกับแฟช่ันและแฟช่ันของอาชญากรรมก็
เหมือนกับแฟช่ันของเสื้อผ้าและทรงผม (อัจฉรียา ชูตินันทน์, 2555: 93) ซึ่งจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มี
การเน้นการบริโภค จึงท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมและค่านิยมในสังคม ก่อให้เกิดความต้องการที่
เพิ่มมากขึ้น การเลียนแบบพฤติกรรมและค่านิยมในสังคมจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เงินกู้นอกระบบจึง
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เกิดข้ึนเพราะเมื่อคนมีความต้องการเพื่อที่จะตอบสนองความพึงพอใจ ผู้ที่ให้การตอบสนองคือเจ้าหนี้เงินกู้
จึงเกิดข้ึน 

2.4.3.4 ทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
อาชญาวิทยา 

 ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marxist Criminology Theory)  
Karl Marx (อ้างถึงในสุดสงวน สุธีสร, 2547: 88-89) อธิบายสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม คนในสังคมยังยึดติดกับความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับใคร 
ดังนั้นผลผลิตจึงไม่สามารถเพิ่มได้ การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นความต้องการของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบเรียกว่า Bourgeois capitalism (ระบบทุนนิยม
ของชนช้ันกลางมาร์กซ์มองเห็นความเติบโตของระบบทุนนิยมกับระบบสังคมนิยมที่มีความขัดแย้งในเนื้อหา
ของการผลิต จึงสรุปว่า สังคมทุนนิยมนั้นผู้ที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นผู้อยู่รอด (survival of the fittest) 
ทรัพย์สินจะผันไปอยู่ในมือของคนกลุ่มเล็กที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่ในสังคมจะกลายเป็นลูกจ้าง
มากกว่าที่จะมีงานเป็นของตนเอง คนจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร จ านวนคนว่างงานจะมากข้ึน มีการกดข่ี
ค่าจ้างแรงงาน ในที่สุดสังคมแบบทุนนิยม จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มเจ้าของเครื่องมือการผลิต (bourgeoisie)  
2. กลุ่มกรรมกร (proletariat) เป็นลูกจ้างซึ่งมีความยากจนลงเรื่อยๆ 

เมื่อกลุ่มกรรมาชีพขยายใหญ่ข้ึน ประกอบกับมีปัญหาการว่างงานและปัญหาความ
ยากจน กลุ่มทั้งสองจึงเกิดความขัดแย้งของชนช้ัน (class conflict) ต่างฝุายต่างรักษาผลประโยชน์ของตน 
เพราะหลักของทุนนิยมคือการขยายการควบคุมระบบเศรษฐกิจและท าก าไรให้ได้มากที่สุด มีการกดอัตรา
ค่าแรงงานให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ กลุ่มกรรมาชีพจึงเป็นอริกับนายทุนพยายามหาวิธีควบคุมแรงงานของ
พวกตน ในที่สุดเกิดการรวมตัวและล้มล้างระบบทนุนิยมกลายเปน็ระบบสงัคมนิยมยุคต่อมา มาร์กซ์เน้นว่า
พฤติกรรมของกรรมาชีพเกิดจากการตอบโต้การตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยม 

Willem Bonger (วิลเลียม บองเกอร์ อ้างถึงในพรชัย ขันตี, 2553: 321) นักอาชญา
วิทยาชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่น าแนวความคิดของมาร์กซ์มาอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม
อาชญากรรม ในหนังสือช่ือ อาชญากรรมและสภาพเศรษฐกิจ  (criminality and economomic 
conditions) บองเกอร์ได้ต้ังสมมติฐานไว้ว่าองค์กรในสงัคมแบบทุนนิยม (the capitalistic organization 
of society) เป็นตัวก าเนิดอาชญากรรม การเป็นเจ้าของกระบวนการผลิต (the means of production) 
โดยเอกชน และความมุ่งหวังในการหาผลก าไรในสังคมแบบทุนนิยมก่อให้เกิดแนวโน้มในการเห็นแก่ตัวเอง
มากเกินไป (egoistic tendencies) ท าให้บุคคลมีแต่ความโลภและความเห็นแก่ตัว ไม่มีความตระหนัก
รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม สังคมลักษณะนี้ท าให้คนมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งระบบทุนนิยมท าให้สังคมเกิดบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม 
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ท้ายที่สุด บองเกอร์ยังได้น าเสนอว่า อาชญากรรมจะเกิดข้ึนสูงในสังคมแบบทุนนิยม 
และการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจะกระท าได้แต่เพียงเปลี่ยนสงัคมเป็นระบบแบบสังคมนิยม ภายใต้ระบบ
นี้ทุกคน จะเป็นเจ้าของในผลผลิต ความมุ่งหวังในการหาก าไรจะหมดไป ความเห็นแก่ตัวและการแข่งขัน
จะถูกจ ากัดไปโดยที่ผลประโยชน์ส่วนรวมจะมาก่อน นอกจากนี้ระบบสังคมนิยมจะท าให้กระบวนการ
ยุติธรรมมีความเป็นธรรมมากข้ึน ในที่สุดอาชญากรรมจะลดลง ส าหรับอาชญากรรมที่เกิดข้ึนจะถูกกระท า
โดยบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ซึ่งต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญมากกว่าจากกระบวนการยุติธรรม 

กล่าวโดยสรุปจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ เป็นสังคมในแบบทุนนิยมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการเน้นความมุ่งหวังและความต้องการของผลประโยชน์มากข้ึน ความ
ต้องการของคนในสังคมจึงมีเพิ่มข้ึน คนในสังคมที่ขาดปัจจัยในด้านต่างๆ ก็มีความต้องการที่อยากจะมี
หรือทัดเทียมกับคนในสงัคมคนอื่น จึงท าให้สภาพเศรษฐกิจกลายเป็นแรงผลักดันและตัวกระตุ้นที่ท าให้คน
ในสังคมเกิดความพยายามในการที่จะเข้าถึงความต้องการของปัจจัยในด้านต่างๆ ส่งผลให้หนี้นอกระบบ
กลายมาเป็นระบบที่มีส่วนช่วยให้คนที่มีความต้องการด้านต่างๆ บรรลุจุดประสงค์เพื่อให้ทันตามสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 

2.4.4 ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่เร่งก่อให้เกิดสาเหตุ

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท าให้เกิดเป็นปัญหาหนี้นอกระบบที่ส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจ และสังคม
ภายในประเทศ 

2.4.4.1ปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
การเกิดหนี้นอกระบบท าให้เกิดปัญหาและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศอย่างมาก

เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางการเงินภายในประเทศ เพราะเงินนอกระบบท าให้
เกิดผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกจิของรัฐบาล การระดมเงินออกไปนอกระบบท าให้เงนิออมใน
ระบบลดลง ซึ่งท าให้ภายในประเทศขาดแคลนเงินออมจึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยิ่ง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ เพราะท าให้เงินฝากของสถาบัน
การเงินไหลออกสู่นอกระบบ ในขณะเดียวกันท าให้สินเช่ือของสถาบันการเงินลดลง ส่งผลให้การด าเนิน
ธุรกิจการเงินภายในระบบไม่เปน็ไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์อย่างแทจ้รงิ จึงท าให้รัฐบาลไม่สามารถ
ควบคุมดูแลระบบการเงินให้อยู่ในขอบเขตและปริมาณที่ก าหนดได้ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขาด
เสถียรภาพและเกิดปัญหาในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 

2.4.4.2 ปัญหาอาชญากรรมพ้ืนฐาน 
อันเนื่องมาจากทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแรงกระตุ้นเองหรือจากความต้องการในการ

ด ารงชีวิตด้านต่างๆ จึงท าให้หนี้นอกระบบเกิดข้ึน ซึ่งในปัจจุบันวงจรหนี้นอกระบบได้มีความรุนแรงเข้ามา
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เกี่ยวข้องร่วมด้วย อันเนื่องมาจากทางด้านผู้กู้ยืมเองที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจนต้องเข้าสู่การกู้ยืม
เงินจากนี้นอกระบบ หรือจากผู้ให้กู้ยืมที่อาศัยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่าเอาเปรียบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ท าให้ผู้กู้ยืมต้องอยู่ในภาวะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งผู้ให้กู้จะอาศัยช่องทางด้าน
กฎหมายเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ยืมในการท าสัญญากู้ยืมเงินและการท าสัญญาที่ไม่เป็น มีการเก็บดอกเบี้ยใน
อัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมต้องช าระหนี้เกินกว่าความเป็นจริง ซึ่งหากผู้กู้ยืมผิดนัด 
ผู้ให้กู้ยืมจะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟูองร้องบังคับคดีกับลูกหนี้หรือในปัจจุบันอาจใช้แก๊งหมวกกันน็อค
ในการตามทวงหนี้ ซึ่งหากผู้กู้ยืมไม่จ่ายเงินใช้หนี้ก็อาจมีการท าร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงกับผู้กู้ยืม
เงิน จากสาเหตุดังกลา่วนี้จึงท าให้ผูกู้้ยืมเงินเกิดความเกรงกลัวต่อผู้ให้กู้ยืมเงินส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางคนต้องไป
ประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เช่น การขโมยของ ฉกชิงว่ิงราว เป็นต้นเพื่อน าเงินหรือ
สิ่งของที่ได้มาชดใช้หนี้ รวมทั้งผู้ให้กู้ยืมเงิน ซึ่งอยู่ในสถานะของการเป็นอาชญากรรมองค์การนั้น  
(organized crime) คือ จะมีการท างานเป็นกลุ่มองค์กร มีสมาชิกในกลุ่มคอยตามทวงหนี้กับผู้กู้ยืมก็
พยายามที่จะขูดรีดเงินหรือใช้ก าลังเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากผู้กู้ยืมให้ได้มากที่สุด  ซึ่งจากสถานการณ์
ต่างๆ นี้ ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทางภาครัฐต้องออกนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือและแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 

 2.5 มิติด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

2.5.1 หน้ีและบ่อเกิดแห่งหน้ี 
หนี้ คือ ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝุาย โดยฝุายหนึ่งเรียกว่า “เจ้าหนี้” มี

ความชอบธรรมที่จะบังคับให้บุคคลอีกฝุายหนึ่งเรียกว่า “ลูกหนี”้ กระท าหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

ความผูกพันทางกฎหมายดังกล่าวเกิดจากบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ ดังนี้ 
1) นิติกรรม หมายถึงการใดๆอันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมคัร มุ่งโดยตรง

ต่อการผูกนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ ส่วนสัญญา 
หมายถึง นิติกรรมสองฝุายหรือหลายฝุายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนอง ต้องตรงกันของบุคคลทั้ง
สองฝุายข้ึนไปที่มุ่งจะก่อให้เกิด เปลี่ยนแปลง หรือระงับนิติสัมพันธ์  

2) นิติเหตุ หมายถึง สาเหตุในทางกฎหมาย หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทาง
กฎหมาย ได้แก่  

 ละเมิด ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลได้กระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิเด็ดขาดของบุคคล อันได้แก่ ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือสิทธิ
เด็ดขาดอื่นๆ 
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 ลาภมิควรได้ เป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยไม่มีฐานทาง
กฎหมายรองรับ จึงมีหนี้ตามกฎหมายที่จะต้องคืนให้แก่อีกฝุายหนึ่ง 

 จัดการงานนอกสั่ง คือกรณีที่บุคคลหนึ่งได้รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นโดยไม่มีฐาน
ทางกฎหมายรองรับ จึงมีหนี้ตามกฎหมายที่จะต้องคืนให้แก่อีกฝุายหนึ่ง 

หนี้นอกระบบก็เป็นลักษณะของความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล หรือกล่าวได้ว่าเป็น 
“หนี”้ นั่นเอง แต่ความผูกพันที่เกิดข้ึนของหนี้นอกระบบนั้นส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากนิติกรรมหรือสัญญา
เป็นส าคัญ 
 

2.5.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดนิติกรรมหรือสัญญา 
2.5.2.1 หลักอิสระทางแพ่ง 
หลักอิสระทางแพ่ง (private autonomy) หมายถึง อ านาจของเอกชนในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองด้วยตนเอง ทั้งในทาง ส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน ในทางส่วนตัว
อาจเป็นเรื่องการสมรส การหย่า ส่วนในทางทรัพย์สินอาจจัดการ โดยใช้นิติกรรมสัญญา บุคคลในฐานะที่
เป็นปัจเจกชนจึงมีความเป็นอิสระหรือมีเสรีภาพในการที่จะก าหนดขอบเขตในทางกฎหมายตาม แต่
ต้องการหรือเห็นสมควร กฎหมายก็จะรองรับสิ่งที่ท าให้บังเกิดผลนั้น  (ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธ์ุ, 
2554: 25 – 26) 

เมื่อต้องเคารพความอิสระทางแพ่งของปัจเจกชนแล้วก็ต้องเคารพเจตนาของบุคคลด้วย
เพราะเจตนาเป็นแหล่งก าเนิดของสิทธิหน้าที่บุคคลมีอิสระที่จะผูกมัดตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนเองต้องการ 
เจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสัญญาเป็นตัวก าหนด เนื้อหาของสัญญา และเป็นตัวกฎเกณฑ์ที่จะท าให้สัญญามี
ผลใช้บังคับแก่คู่สัญญาตลอดจนปัญหาการตีความ สัญญา (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542: 12 – 15) 

อย่างไรก็ตาม อิสระหรือมีเสรีภาพที่มีในฐานะปัจเจกขนนั้นแม้จะกว้างขวาง แต่ก็ไม่ได้ไร้
ขอบเขต เพราะหลักอิสระและเสรีภาพนี้จะต้องอยู่ในกรอบของ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นกรอบที่ปัจเจกชนไม่อาจก้าวล่วงได้  (ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธ์ุ, 
2554: 27) ดังนั้นกฎหมายจึงไม่อาจรับรองการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลในทางกฎหมายตามที่
บุคคลนั้นต้องการได้ 

2.5.2.2 หลักเสรีภาพในการท าสัญญา 
หลักเสรีภาพในการท าสัญญา (freedom of contract) นั้นอยู่บนพื้นฐานของหลักอิสระ

ทางแพ่ง (private autonomy) โดยหลักเสรีภาพในการท าสัญญานั้นเป็นเรื่องที่ปัจเจกชนใช้ความป็น
อิสระของตนจัดการขอบเขตทางกฎหมายของตนเอง แต่จัดการฝุายเดียวไม่ได้ ต้องเป็นการใช้เสรีภาพ
ร่วมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝุายที่ต่างจัดการขอบเขตทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งขอบเขตของการ
จัดการในทางกฎหมายของตนที่มีผู้อื่นร่วมด้วยในลักษณะของสัญญาควรที่จะเกิดได้เฉพาะใน เรื่องของ
ทรัพย์สินเท่านั้น (ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธ์ุ, 2554: 271) ดังนั้นเสรีภาพในการท าสัญญานั้น คู่สัญญา
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ต้องมีเจตนาตรงกันโดยตกลงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสัญญา และสัญญาเกิดจากการใช้สิทธิโดยเสรี
โดยบุคคลไม่ถูก บังคับให้เข้าท าสัญญา ถ้าเขาไม่ประสงค์เช่นน้ัน และบุคคลมีอิสระที่จะเลือกเข้าท าสัญญา
กับใครก็ได้ โดย เงื่อนไขอย่างไรก็ได้ (คนึง ฤาไชย, 2541: 23) 

เสรีภาพในการแสดงเจตนาอาจแบ่งได้ 4 ประการ คือ 
1) เสรีภาพในการท าสัญญา (freedom to make a contract) เป็นเสรีภาพในการ

ท าค าเสนอและค าสนองเพื่อให้เกิดสัญญาข้ึน ไม่ว่าจะท าสัญญาอย่างไรก็ได้ ตราบที่ไม่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

2) เสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา (freedom to select the other party) เป็น
เสรีภาพของคู่สัญญาที่จะเลือกเข้าท าสัญญากับใครก็ได้ และไม่ถูกบังคับให้เข้าท าสัญญากับบุคคลที่ไม่
ประสงค์จะเข้าท าสัญญาด้วย 

3) เสรีภาพในการก าหนดเงื่อนไขของสัญญา (freedom to decide the contract) 
บุคคลที่ประสงค์จะท าสัญญามีอิสระเสรีที่จะท าสัญญาด้วยเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

4) เสรีภาพที่จะไม่ต้องท าตามแบบ (freedom from form) เป็นเสรีภาพของบุคคล
ที่จะท าสัญญาโดยวิธีการใดๆก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี การที่กฎหมายก าหนดบังคับให้ต้องมีแบบของสัญญาใน
บางสัญญา ซึ่ งหากไม่ท าตามแบบจะตกเป็นโมะะนั้น เนื่องจากกฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง
บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญา 

2.5.2.3 หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นข้อห้ามซึ่งสังคมบังคับแก่

เอกชน เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมย่อมอยู่เหนือเอกชน ทั้งนี้ เพื่อสังคมจะได้ด ารงอยู่ได้ และจะได้
คุ้มครองปกปักรักษาเอกชน ซึ่งอยู่ในสังคมนั่นเอง” ความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชนโดยส่วนรวม มิใช่ของเอกชนคนใดหมู่
ใดโดยเฉพาะ ส่วนค าว่า “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมที่
ประชาชนถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคม ศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะมีความเกี่ยวพัน
ใกล้ชิดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงท าให้การกระท าใดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ย่อมจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย ด้วยเหตุน้ีการใดที่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงไม่อาจเกิดผลตามกฎหมายและไม่อาจบังคับการให้เป็นไปตามนั้นได ้

แม้ว่ากฎหมายเอกชนจะเป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนใน
ฐานะที่เท่าเทียมกัน และการที่บุคคลเข้าท านิติกรรมสัญญาใดๆ ต่อกันย่อมที่จะผูกพันบังคับกันตามหลัก
ความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา ตามปรัชญาของกฎหมายเอกชนจึงอยู่ที่ว่า เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามย่อมท าได้ซึ่ง
เป็นไปตามหลักหลกัอิสระทางแพง่และหลกัเสรีภาพในการท าสัญญา อย่างไรก็ตามหากวัตถุที่ประสงค์เป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนิติกรรมสัญญาน้ันจะตกเป็นโมฆะเนื่องจาก
กฎหมายย่อมไม่สนับสนุนการกระท าที่ฝุาฝืนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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2.5.2.4 หลักสุจริต 
หลักสุจริต (good fait) มาจากค าในภาษาละติน เรียกว่า bona fides แปลว่า ความ

ซื่อสัตย์ หรือสัจจะที่ดี อย่างไรก็ตาม ค าว่า “สุจริต” เป็นค าที่มีความหมายกว้างและยากที่จะก าหนด
หลักเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปให้ชัดเจน ซึ่ง ศาตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้อธิบายว่า “หลักสุจรติ” ก็คือ 
หลักความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจ แต่การที่จะบอกว่าความซื่อสัตย์และความไว้วางใจประกอบด้วย
อะไรบ้างนั้นกล่าวได้ว่าท าได้ยากยิ่ง และยอมรับกันว่า หลักสุจริตน้ันเป็นเรื่องของแนวคิด (วรนารี สิงห์โต, 
2555) 

หลักสุจริตนี้มักถูกเข้าใจว่าจะน ามาใช้เมื่อมีการเกิดข้ึนของสัญญาแล้ว แต่แท้จริงแล้ว
หลักการนี้สามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งในช่วงก่อนเกิดสัญญาและหลังเกิดสัญญา เพราะแม้ว่าสัญญายังไม่
เกิดคู่สัญญาก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติกันตามหลักสุจริตเช่นเดียวกัน หลักสุจริตเป็นหลักการที่ใช้เพื่อเสริม
ให้กฎหมาย หรือสัญญามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
2.5.3 กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ีนอกระบบในปัจจุบัน 

 

2.5.3.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
1) วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
มาตรา 150  การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้น

วิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ 
หลักกฎหมายนี้สอดคล้องกับหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนที่ก าหนดให้นิติกรรมหรือสัญญาใดๆที่ท าข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบนั้นกฎหมายจะไม่
ยอมรับ และมีผลเป็นโมฆะ 

จากหลักกฎหมายน้ีส่งผลต่อสัญญาต่างๆที่เกิดหนี้นอกระบบซึ่งส่วนมาก เช่น การ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้นั้นไม่อาจเรียกร้องต่อกกันได้ตามกฎหมาย 

2) เจตนาลวง และนิติกรรมอ าพราง 
มาตรา 155  การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะ

ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้ 
ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งท า ข้ึนเพื่ออ าพรางนิติกรรมอื่น ให้น า

บทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอ าพรางมาใช้บังคั 
3) ขายฝาก 
มาตรา 491  อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สินตกไปยังผู้

ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์น้ันคืนได้ 
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มาตรา 499  สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้ก าหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขาย
ฝาก 

ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่
แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบ
ห้าต่อปี 

บทบัญัติมาตรา 499 นี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประ
มวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่อง
ขายฝากมีบทบัญญัติยังไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้มีการเอาเปรียบผู้ขายฝากโดยการก าหนดสินไถ่ที่สูงเกิน
ควร เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา รวมทั้งในกรณีที่ถึงก าหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม 

4) ยืมใช้สิ้นเปลือง และยืมเงิน 
มาตรา 650  อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีก าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็น
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น 

สัญญาน้ีย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม 
มาตรา 653  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทข้ึนไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม

เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟูองร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมี

หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการ
กู้ยืมนัน้ได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว 

5) จ านอง 
มาตรา 702  อันว่าจ านองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ านองเอา

ทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ านอง เป็นประกันการช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สิน
นั้นให้แก่ผู้รับจ านอง 

ผู้รับจ านองชอบที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านองก่อนเจา้หนี้สามัญมิพักต้อง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ 

มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จ านองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ ากว่า
จ านวนเงินที่ค้างช าระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจ านวนสุทธิ
น้อยกว่าจ านวนเงินที่ค้างช าระกันอยู่น้ันก็ดี เงินยังขาดจ านวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินน้ัน 
 

2.5.3.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
มาตรา 3 บุคคลใด 
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(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ 
(ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจก าหนด

ข้อความอันไม่จริงในเรื่องจ านวนเงินกู้หรืออื่นๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ 
(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจก าหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งก าไรอื่นเป็นเงินหรือ

สิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่นๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตาม
เงื่อนไขแห่งการกู้ยืม 

ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบีย้เกนิอัตรา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
การก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้ยืมเงินนั้น โดยทั่วไปได้บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งการฝุาฝืนคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้จะ
มีบทลงโทษทางแพ่งคือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินให้เหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลได้มีการตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราข้ึน โดยมีเหตุผลในการออกกฎหมาย ดังนี้ 

“เหตุผลที่จูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับนี้ คือหวังจะบ ารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่
ควรการกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งมีผลงอกงามข้ึน ก็
แบ่งผลนั้นใช้เป็นดอกเบีย้บ้าง เหลอืรวบรวมไว้เพื่อใช้หนี้ทุนต่อไป ดังนี้ฝุายเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเป็นค่าปุวย
การ และมีโอกาสที่จะได้รับใช้ทุนคืนในภายหลงั แต่ถ้าดอกเบี้ยเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผลไม่พอที่จะ
ใช้ดอกเบี้ยได้ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง 2 ฝุาย ด้วยเหตุน้ีประเทศทั้งหลายและประเทศของเราเองจึงมี
กฎหมายมาแต่โบราณกาลก าหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างสูงไว้ กล่าวคือ ช่ังละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้อยละ 
15 ต่อปี) อันที่จริงอัตราน้ีเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้มีการให้กู้ยืม
กันโดยอัตราสูงกว่านั้น และเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต่างร่วมใจ ร่วมมือกันหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพราะฝุายหนึ่ง
อยากได้ อีกฝุายหนึ่งก็ความจ าเป็นบังคับ ในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวแล้ว” 

เมื่อพิจารณาเหตุผลการออกกฎหมายดังกล่าวพบว่า ในขณะนั้นแม้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกได้ส าหรับการกู้ยืมเงินคือร้อยละ 15 ต่อปีก็
ตาม แต่ผู้ให้กู้ก็ยังมีการเรยีกดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี และลูกหนี้เองก็ยอมผูกพันตนในการ
กู้ยืมเงินโดยยินยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากลูกหนี้เองก็มีความจ าเป็นใน
การใช้เงินจึงไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่กู้ยืมเงินดังกล่าวได้ ดังนั้น กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึง
ถูกบัญญัติข้ึนเพื่อปูองกันประชาชนไม่ให้เสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  

 

2.5.3.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540 
มาตรา 4  ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ 

หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนด
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สัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝุายซึ่งมิได้เป็นผู้
ก าหนดสัญญาส าเร็จรูปนั้น 

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญู
ชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง เช่น 

(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิน้สุดลงโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา

ได้โดยอีกฝุายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ 
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝุายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝุายหนึ่งต้อง

รับภาระเพิ่มข้ึนมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา 
(6) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวก

อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี 
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง

รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 

ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดช าระหนี้ 
(9) ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 

ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้น ามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม 

 
มาตรา 11  ข้อสัญญาใดที่มิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญาน้ันเป็นโมฆะ 
 

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540 
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมของบ้านเมือง ในอดีตสภาพทางสังคมไม่มีความซับซ้อน สัญญาที่เกิดข้ึนจึงมีลักษณะเรียบง่าย 
และกฎหมายลักษณะสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ก็เพียงพอที่ใช้รองรับและบังคับให้ตามสัญญา แต่เมื่อสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนทัง้ในทางเศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีแนวความคิดเสรีนิยม 
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หรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการติดต่อค้าขายมากข้ึน มีการท า
ธุรกรรมระหว่างกันมากข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครอบครัวเป็นการผลิตเพื่อขาย 
จนกระทั่งเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแสวงหาความมั่งค่ังในลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ผลที่ตามมาในด้านสัญญา คือการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดจ านวนมาก มักเป็นข้อ
สัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดท าสัญญา ดังนั้น เงื่อนไขของสัญญาจึงมีแต่ข้อก าหนดที่ฝุายที่ไม่ได้จัดท า
สัญญาเสียประโยชน์อยู่ฝุายเดียว 

ต่อมาเริ่มมีนักกฎหมายตระหนักถึงผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่า หากปล่อยให้มีการ
บังคับตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่าน้ีต่อไป ย่อมจะเกิดผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้นัก
กฎหมายที่เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มคิดและหาวิธีการที่จะควบคุมสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงท าให้เกิด
กฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้น 

การท าสัญญาทางธุรกิจระหว่างคู่สัญญาที่มีอ านาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน จะส่งผลให้ผู้ที่
มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าถือโอกาสเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งที่มีอ านาจต่อรองที่น้อยกว่า
และคู่สัญญาดังกล่าวก็มีความจ าเป็นต้องยอมรับข้อตกลงของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญา ในปี 2540 จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่ง
ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยมีเจตนาเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ในสังคมโดยก าหนดกรอบของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าข้อสัญญา
หรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้
บังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี  

 

2.5.3.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 93 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสาร

เท่านั้น เว้นแต่ 
(1) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝุายตกลงกันว่าส าเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาล

ยอมรับฟัง ส าเนาเช่นว่าน้ันเป็นพยานหลักฐาน 
(2) ถ้าต้นฉบับเอกสารน ามาไม่ได้ เพราะถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญหาย 

หรือไม่ สามารถน ามาได้โดยประการอื่น อันมิใช่เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบ หรือเมื่อศาล
เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบส าเนาเอกสาร หรือพยานบุคคล
แทนต้นฉบับเอกสารที่น ามาไม่ได้นั้น ศาลจะอนุญาตให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

(3) ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะ
น ามา แสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน อนึ่ง ส าเนาเอกสารซึ่งผู้มีอ านาจ
หน้าที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะน ามาแสดง เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดเป็น
อย่างอื่น 
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(4) เมื่อคู่ความฝุายที่ถูกคู่ความอีกฝุายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐาน ยัน
ตนมิได้คัดค้านการน าเอกสารนั้นมาสืบตาม มาตรา 125 ให้ศาลรับฟังส าเนาเอกสารเช่นว่านั้นเป็น
พยานหลักฐานได้แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอ านาจศาลตาม มาตรา 125 วรรคสาม 
 

2.5.4 ค าพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 

2.5.4.1 กรณีผู้กู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร สัญญากู้ หรือกระดาษเปล่า โดยผู้ให้กู้กรอก
ข้อความ หรือจ านวนเงินในเอกสารเกินกว่าท่ีกู้ยืมเงินกันจริง เอกสารน้ันเป็นเอกสารปลอม 

ในการกู้ยืมเงินน้ัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมี
หลักฐานการกู้ยืมเงินและลงลายมือช่ือผู้กู้ แต่อย่างไรก็ตาม หลักฐานเช่นว่านั้นอาจใช้ไม่ได้ในบางกรณี 
เช่น ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นเป็นเอกสารปลอม เพราะผู้กู้ลงลายมือช่ือไว้ให้ผู้ให้กู้
กรอกจ านวนเงินเอง แต่ผู้ให้กู้กรอกจ านวนเงินเกินจากความเป็นจริง ในกรณีเช่นน้ี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264   วรรคสอง บัญญัติว่า “ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมี
ลายมือช่ือของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนค าสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท าเพื่อน าเอา
เอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร... ” 
และหากเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอม ผู้ยืมก็สามารถน าพยานบุคคลมาสืบหักล้างได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ที่บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมา
แสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดั่งต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
จะได้ยินยอมก็ดี 

(ก) ขอสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร เมื่อไม่สามารถน าเอกสารมาแสดง 
(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อได้น าเอกสารมาแสดง

แล้วว่า ยังมีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก 
แต่ว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (2) แห่ง

มาตรา 93 และมิให้ถือว่าเป็นการตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะกล่าวอ้าง และน าพยานบุคคลมาสืบประกอบ
ข้ออ้างว่า พยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอม หรือไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือแต่บางส่วน...” (ไผทชิต 
เอกจริยกร, 2555: 96) จากผลทางกฎหมายดังกล่าว ได้มีค าพิพากษาของศาลฎีกาเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 286/2507 จ าเลยกู้เงินโจทก์ 2,000 บาท โดยจ าเลยได้ลง
ลายมือช่ือไว้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความมอบให้โจทก์ไว้ ต่อมาโจทก์น าเอกสารสัญญากู้นี้
มาฟูอง แต่ปรากฏว่ามีการกรอกข้อความว่าจ าเลยกู้เงินโจทก์ไป 8,500 บาท เอกสารสัญญากู้นี้จึงเป็น
เอกสารปลอม โจทก์อ้างเอกสารนั้นมาเป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ ได้ ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มี
พยานหลักฐานเป็นหนังสือที่จะฟูองร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1104/2508 การที่โจทก์กรอกข้อความลงในสัญญากู้และค้ า
ประกันในจ านวนเงินเกินกว่าจ านวนหนี้ที่เป็นจริง โดยจ าเลยมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้และสัญญาค้ า
ประกันดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ จ าเลยไม่ต้องรับผิด 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1290/2516 จ าเลยกู้เงินโจทก์ 8,000 บาท และเซ็นช่ือในแบบ
พิมพ์สัญญากู้โดยไม่ได้กรอกข้อความ โจทก์น าไปกรอกข้อความเป็น 30,000 บาท ขัดต่อข้อตกลงระหว่าง
โจทก์จ าเลย สัญญากู้ที่โจทก์น ามาฟูองจึงเป็นเอกสารปลอม ใช้เป็นหลักฐานในการฟูองร้องบังคับคดีไม่ได้ 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2356/2534 จ าเลยกู้ยืมเงินโจทก์จ านวน 30,000 บาท โดย
จ าเลยลงลายมือช่ือผู้กู้ในสัญญากู้ยืมเงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความให้โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้กรอกข้อความใน
สัญญากู้ว่า จ าเลยกู้ยืมเงินโจทก์จ านวน 65,000 บาท โดยจ าเลยมิได้ยินยอม สัญญากู้ดังกล่าวจึงเป็น
เอกสารปลอม และถือว่าการกูย้ืมเงนิระหว่างโจทก์จ าเลยไม่มีหลักฐานการกู้ยืม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 653 จึงไม่อาจฟูองร้องบังคับคดีได้ 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1651/2548 จ าเลยกู้เงินโจทก์จ านวน 10,000 บาท และได้ลง
ลายมือช่ือไว้ในแบบพิมพ์หนังสือสัญญากู้เงินที่ยังไม่ได้กรอกข้อความมอบไว้ให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้
กรอกข้อความและจ านวนเงินในหนังสือสัญญากู้เงินว่า จ าเลยกู้เงินโจทก์ไป 300,000 บาท โดยจ าเลย
ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้เงินตามฟูองจึงเป็นเอกสารปลอม โจทก์จึงไม่อาจอ้างเอกสารดังกล่าวมา
เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือที่จะฟูองร้องบังคับคดีได้ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง 

 

กล่าวโดยสรุป ในกรณีที่มีการลงลายมือช่ือไม่ว่าจะในสัญญากู้ยืม หรือเอกสาร หรือ
กระดาษเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะมีเจตนากู้ยืมเงินหรือไม่ก็ตาม แล้วต่อมาภายหลัง
ผู้ให้กู้ไดก้รอกข้อความเกี่ยวกับจ านวนเงินทีเ่กินไปกว่าที่กู้ยืมเงินกันจริงๆ ในกรณีเช่นน้ี ค าวินิจฉัยของศาล
ฎีกาวินิจฉัยว่า เอกสารดังกล่าวเปน็เอกสารปลอม เนื่องจากปราศจากความยินยอมของผูกู้้ ซึ่งผู้ให้กู้ไม่อาจ
อ้างเอกสารดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ และถือว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็น
หนังสือที่จะฟูองร้องบังคับคดีได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 

 

2.5.4.2 ในกรณีท่ีผู้ให้กู้มีเจตนาโกงผู้กู้ โดยการเติมตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขลงบน
หลักฐานการกู้ยืมเงิน อันท าให้ตัวเลขที่ปรากฏน้ันมีจ านวนสูงกว่าท่ีมีการกู้ยืมเงินกันจริง ต่อมาผู้ให้กู้
จะน าหลักฐานดังกล่าวมาใช้ ฟ้องร้องคดี ผู้กู้จะต่อสู้ว่าเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสาร
ปลอม ดังเช่นท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นได้หรือไม่ เพื่อจะไม่ต้องช าระหน้ีเงินกู้ท้ังหมด ในเรื่องน้ีเคยมีค า
วินิจฉัยของศาลฎีกาว่า แม้จะมีการเติมตัวเลขลงไปก็ไม่ได้ท าให้หลักฐานการกู้ยืมเงินน้ันเสียไป ผู้ให้กู้
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สามารถน าหลักฐานน้ันมาเรียกร้องเอาเงินกู้ตามท่ีเป็นหน้ีกันอยู่จริงได้ ปรากฏดังค าพิพากษาฎีกา
ดังต่อไปน้ี (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 102 - 103) 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 761/2509 จ าเลยท าสัญญากู้เงินไว้ให้โจทก์จ านวนหนึ่ง ต่อมา
โจทก์ลอบเติมเลข 1 ลงหน้าจ านวนเงินในเอกสารนั้น ท าให้จ านวนเงินกู้มากขึ้น แล้วเอาเอกสารนั้นมาฟอูง
เรียกเงินจากจ าเลย ศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระเงินจ านวนเดิม คือ จ านวนที่จ าเลยยืมไปได้ การเติมเลข 1 
ลงเพื่อเพิ่มจ านวนเงินกู้เดิมไม่ท าให้หลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเดิมเสียไป 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 407/2542 สัญญากู้ยืมที่จ าเลยลงลายมือช่ือกู้ยืมเงินโจทก์ 
30,000 บาท เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือซึ่งจ าเลยต้องรับผิด แม้ภายหลังโจทก์แก้ไขจ านวนเงิน
ในสัญญากู้ให้สูงข้ึนเป็น 60,000 บาท ก็ไม่ท าให้หลักฐานการกู้ยืมเงินที่ท าไว้แต่เดิมและมีผลสมบูรณ์ต้อง
เสียไป จ าเลยต้องรับผิดเท่าที่ กู้จริง 

ในบางกรณี หากไม่มีการส่งมอบเงินกู้ หรือส่งมอบเงินกู้น้อยกว่าที่ท าหลักฐานการกู้ยืม
เงินกันไว้ ผู้กู้มีสิทธิน าสืบได้ว่าไม่ได้รับเงินกู้เต็มตามจ านวนดังกล่าวได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง เนื่องจากเป็นการน าสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6446/2552 การที่จ าเลยที่ 3 น าสืบว่า จ าเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจาก
โจทก์ไปเพียง 15,000 บาท แต่โจทก์ให้จ าเลยที่ 1 ท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโดยระบุจ านวนเงินกู้ไว้ 
40,000 บาท เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินในกรณีที่จ าเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ช าระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ก็จะ
ด าเนินการฟูองร้องให้จ าเลยที่ 1 รับผิดช าระเงินจ านวน 40,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญา การน าสืบ
ของจ าเลยที่ 3 ดังกล่าว เป็นการน าสืบถึงความไม่บริบูรณ์ของสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้เพราะสัญญากู้ยืมเงิน
เป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง จะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง เมื่อ   จ าเลยที่ 3 น าสืบว่า จ าเลยที่ 1 ไม่ได้รับเงินเต็มตามจ านวนที่ระบุไว้
ในสัญญากู้ยืมเงินตามฟูอง จึงไม่ใช่เป็นการน าสืบเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความในเอกสารสัญญา
กู้ยืมเงิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 (ข) แต่เป็นการน าสืบถึงความไม่สมบูรณ์
แห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 วรรคท้าย จ าเลยที่ 3 ย่อมน าสืบได้ 
ดังนั้น ที่ศาลช้ันต้นวินิจฉัยว่า การที่จ าเลยที่ 3 น าสืบดังกล่าวเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 และเช่ือว่าจ าเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์ไปจ านวน 40,000 บาท จึงเป็นกรณีที่
ศาลช้ันต้นมิได้น าพยานหลักฐานของจ าเลยที่ 3 มาวินิจฉัยเพื่อช่ังน้ าหนักกับพยานหลักฐานของโจทก์ว่า
ข้อเท็จจริงเช่ือฟังเปน็ที่ยุติอย่างไร ถือได้ว่าศาลช้ันต้นมิได้ใช้อ านาจเต็มที่ในอันจะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐาน
ที่คู่ความน าสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เช่ือฟังเป็นที่ยุติหรือไม่ เป็นการไม่ชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 

 

ค าพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหลักฐานการช าระหน้ีเงินกู้ 
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การกู้ยืมเงินถือเป็นการยืมใช้สิ้นเปลือง เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ ผู้กู้เงินก็ต้องช าระเงินกู้
คืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามจ านวนเงินทีไ่ด้ตกลงกบัผูใ้ห้กู ้ทั้งนี้การช าระหนี้เงินกู้จะต้องปฎิบัติให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการช าระหนี้เงินกู้ไว้ว่า ล าพังจะน าเงินกู้ไปคืนให้แก่ผู้ให้กู้เฉยๆแล้วไม่ท าอะไรอีกเลยคงจะ
มิได้ ซึ่งมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้
ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว” 

เหตุผลที่มาตรา 653 วรรคสอง ก าหนดเช่นนี้ก็เพื่อปูองกันการโต้แย้งกันว่าได้มีการช าระหนี้
เงินกู้กันหรือยัง และเป็นการตัดข้อทุ่มเถียงในโรงศาล การที่เป็นการปูองกันการทุ่มเถียงกันในศาลก็ย่อมเป็น
เรื่องที่เกดิข้ึนเป็นปกติ เพราะผูกู้้มักจะอ้างว่าช าระหนี้เงินกู้แล้ว แต่ผู้ให้กู้มักจะอา้งว่ายังไม่ได้รับช าระหนี้เงินกู้ 
หากไม่มีสิ่งใดมายืนยันที่ปดิปากผูใ้หกู้้ในอนัที่จะโต้เถียงในเรือ่งนี้ได้ คงจะเป็นเรื่องล าบากแก่ศาลที่จะช้ีขาดลง
ไป และตามมาตรา 653 วรรคสองจะใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการช าระเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็อยู่ในบังคับ
ของมาตรานี้ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1618/2529) (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 169) 

จ านวนเงินที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรานี้ คือ การกู้เงินไม่ว่าจ านวนเท่าใด ไม่ว่าจะ
เป็นเงินจ านวน 2,000 บาทข้ึนไป หรือน้อยกว่า 2,000 บาทก็ตาม หรือ 2,000 บาทพอดี ถ้าตอนกู้ยืมเงิน
ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ การน าสืบการใช้เงินก็ตกอยู่ในบังคับของมาตรานี้ เนื่องจากตัวบทมาตรา 653 
วรรคสอง ใช้ค าว่า “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น” ไม่เหมือนมาตรา 653 วรรคแรก ที่บัญญัติ
ว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทข้ึนไปนั้น” 

 

สิ่งที่จะต้องท าก็คือ การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ต้องท า
ทุกอย่าง  ดังนี้ (ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 170) 

  

1) มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หลักฐานเป็นหนังสือจะเป็นเอกสาร
ใดๆ ก็ได้ ขอให้มีใจความว่าได้มีการช าระหนี้เงินกู้คืน ข้อส าคัญต้องมีการลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมเพื่อใช้ยันผู้
ให้ยืมว่าได้รับช าระหนี้เงินกู้แล้ว และการรับช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าวอาจจะเป็นการช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมด
หรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือนี้อาจจะอยู่ในรูปของเอกสารต่างๆ เช่น 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 531/2505 โจทก์มีจดหมายถึงจ าเลยมีข้อความว่าได้ฝากนมมา
ให้ 1 โหล ราคา 44 บาท และว่าเงินฝากไป 9,900 บาท ได้รับและลงบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ตามมาตรา 
653 วรรคสอง บัญญัติว่าในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดง กฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องมีใบรับ
เงินมาแสดงเลย เอกสารหมาย ล.1 เป็นจดหมายธุรกิจกลา่วถึงเงินที่จ าเลยฝากไปให้โจทก์แล้วด้วย ฟังเป็น
พยานหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงว่า จ าเลยได้ช าระหนี้จ านวนน้ีแก่โจทก์แล้ว 
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ค าพิพากษาฎีกาท่ี 296/2515 บันทึกของพนักงานสอบสวนในคดีที่จ าเลยถูกโจทก์
แจ้งเอาความผิดต่อต ารวจ เพราะเช็คไม่มีเงินเมื่อถึงก าหนด ที่ว่าจ าเลยได้น าเงินตามเช็คมามอบให้
พนักงานสอบสวนและโจทก์เซ็นรบัเงินดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้นแล้ว จ าเลยย่อมน าสืบอ้างบันทึกซึ่งมีลายมือ
ช่ือโจทก์ผู้ให้กู้ว่าได้มีการใช้เงินได้ 

แต่ถ้าเอกสารนั้น ไม่มีลายมือช่ือของผู้ให้กู้ ก็มิใช่หลักฐานการใช้เงินตามมาตรา 653 นี ้
เช่น 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3337/2538 โจทก์ฟูองว่าจ าเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์แล้วไม่ช าระ
หนี้ จ าเลยให้การรับว่าได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปจริง แต่ได้ช าระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์แล้ว จ าเลยย่อมมีภาระ
การพิสูจน์และหน้าที่น าสืบว่าได้ช าระหนี้เงินกู้แก่โจทก์แล้วบางส่วนตามค าให้การ  แต่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง การที่จ าเลยจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดง เมื่อจ าเลยไม่มีหลักฐานเอกสารลงลายมือช่ือของ
โจทก์มาแสดงเป็นพยานหลักฐานในคดี จึงต้องห้ามมิให้น าสืบเรื่ องการช าระหนี้เงินกู้แก่โจทก์ แม้เพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรอย่างยิ่งที่จะให้จ าเลยน าพยานบุคคลและเอกสารการช าระเงินที่ไม่มี
ลายมือช่ือโจทก์มาน าสืบก็ตาม แต่ศาลก็ไม่อาจอนุญาตหรือรับฟงัพยานหลักฐานเช่นน้ันได้ เพราะต้องห้าม
ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 อีกด้วย 

 

2) การเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม หมายความว่า ในขณะที่ท า
การกู้ยืมได้มีการท าหลักฐานการกู้ยืมให้แก่ผู้ให้กู้ยืดไว้ เมื่อน าเงินมาช าระหนี้เงินกู้ ผู้ให้กู้ก็ต้องคืนเอกสาร
นั้นให้ เมื่อคืนมาแล้วผู้กู้จะท าลายหรือท าอะไรกับเอกสารนั้นก็ได้ ผู้ให้กู้ก็ไม่มีเอกสารใดมาเรียกร้องเอา
จากผู้กู้อีก อนึ่ง การเวนคืนเอกสารนั้นจะต้องเปน็การคืนโดยความยินยอม มิใช่เพียงว่าเอกสารมาตกอยูแ่ก่
ผู้ยืม ถ้าไม่ใช่เวนคืนเพราะช าระหนี้หรือปลดหนี้ เช่น มีคนขโมยมาให้ หนี้ก็ยังไม่ระงับ (ไผทชิต เอกจริยกร
, 2555: 174)  

ในการเวนคืนเอกสารนั้นจะต้องเปน็การเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
เท่านั้น การคืนเอกสารอื่นใดที่ไม่ใช่หลกัฐานการกู้ยืมเงนิ ก็ไม่ถือว่าเป็นการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืม เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนปืน หรือทะเบียนเรือ ทั้งนี้เพราะผู้ยืมอาจได้รับคืน
มาเพราะเหตุอื่นใดได้ 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1277/2493 จ าเลยท าหนังสอืกู้เงินมใีบรับของใหย้ึดเป็นประกนั 
จ าเลยน าสืบว่าช าระเงินกู้แล้ว ผู้ให้กู้คืนใบรับของให้ แต่หนังสือสัญญากู้เงินยังไม่ได้คืน ดังนั้น ฟังว่าเป็น
การใช้เงินไม่ได้ เพราะไม่ใช่เอกสารแห่งการกู้ยืม 

 

3) แทงเพิกถอนลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม คือ การขีดฆ่าสัญญากู้ 
หรือการบันทึกลงไปในเอกสารการกู้ยืมเงินว่าได้มีการช าระหนี้เงินกู้กันแล้ว การแทงเพิกถอนนี้ อาจจะ
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เป็นการแทงเพิกถอนว่าผู้ให้กู้ได้รับช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ (ไผทชิต เอกจริยกร, 
2555: 175) 

ผลของการไม่ปฏิบัติตามที่มาตรา 653 วรรคสองก าหนดไว้ คือ แม้ผู้กู้จะได้ช าระหนี้
เงินกู้ไปแล้ว ก็จะน าพยานบุคคลเข้ามาสืบเพื่อให้เห็นว่ามีการช าระหนี้เงินกู้แล้วก็ไม่ได้ ซึ่งตรงกับที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อใดที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยาน
เอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดี”) ผลสุดท้ายก็คือ ลูกหนี้ผู้กู้จะต้องถูกบังคับให้ช าระหนี้เงินกู้ใหม่อีกครั้ง (ไผท
ชิต เอกจริยกร, 2555: 178)  

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 263-264/2508 การกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น มี
บทบัญญัติกฎหมายบังคับไว้เป็นพิเศษว่า ผู้กู้จะน าสืบการใช้เงินได้เฉพาะเท่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 653 
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น จ าเลยจะสืบพยานบุคคลว่าได้ช าระต้นเงินกู้แล้ว 
แต่โจทก์ไม่คืนสัญญากู้ให้ย่อมไม่ได้ เมื่อจ าเลยไม่มีหลักฐานการใช้ต้นเงินตามที่กฎหมายบัญญัติไว้มาแสดง
ต่อศาลจ าเลยก็ต้องแพ้คดี 

 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 653 วรรคสอง ใช้เฉพาะแก่การช าระหนี้เงินกู้ด้วยเงินสด คือ 
เงินที่ใช้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินไทย หรือเงินต่างประเทศก็ตาม ซึ่งสามารถแปลงค่า
เป็นเงินไทยได้ ดังนั้น มาตราน้ีจึงไม่ใช้บังคับกับการช าระหนี้เงินกู้ด้วยของอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน ซึ่งหากว่าได้
มีการช าระหนี้ด้วยของอื่นไปแล้วก็สามารถน าพยานบุคคลมาสืบได ้(ไผทชิต เอกจริยกร, 2555: 181) 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4653/2539 ล. ท าสัญญากู้เงินจากโจทก์ 2 ครั้ง และได้มอบ
สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัตรถอนเงินอัตโนมัติไว้กับโจทก์ โดยมีข้อตกลงให้โจทก์น าสมุดคู่
ฝากบัญชีเงินฝากออมทรพัย์และบัตรถอนเงินอตัโนมัติดังกล่าวไปเบกิเงินจากธนาคารเพื่อหกัช าระหนี้เงินกู้
ได้ แม้การใช้เงินกู้จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสาร
อันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง แต่การที่โจทก์ได้รับมอบสิทธิในการเบิกเงินจาก ล. โดย
น าบัตรถอนเงินอัตโนมัติไปถอนเงินจากบญัชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ ล. ที่เปิดไว้กับธนาคารผ่านเครื่องถอน
เงินอัตโนมัติของธนาคารนั้น ถือว่าเป็นการช าระหนี้อย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรก 

 

2.5.4.3 กรณีเจ้าหน้ีกับลูกหน้ีท าสัญญากู้โดยระบุจ านวนเงินสูงกว่าท่ีได้รับจริงโดยลง
วันท่ีกู้ย้อนหลัง แล้วเจ้าหน้ีน าสัญญากู้ไปฟ้องต่อศาลโดยให้ลูกหน้ีไปท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความก่อน เมื่อศาลมีค าพิพากษาตามยอมแล้วจึงค่อยมอบเงินให้ลูกหน้ี (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2554: 17)  
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จากกรณีดังกล่าว เมื่อศาลมีค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้ว 
ค าพิพากษาผูกพันคู่กรณี จะมีการร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อศาลนั้นอีกไม่ได้ เนื่องจากค าพิพากษา
ย่อมผูกพันคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ ค า
พิพากษาหรือค าสั่งใดๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีค าสั่ง  นับแต่
วันที่ได้พิพากษาหรือมีค าสั่ง จนถึงวันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย 
ถ้าหากมี” หากจ าเลยเห็นว่าค าพิพากษาตามยอมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องก็ต้องอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษา
เพื่อให้ศาลสูงแก้ไข อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีตามมาตรา 138 วรรคสอง (1) (2) และ (3) เมื่อจ าเลยไม่
อุทธรณ์ค าพิพากษาตามยอมย่อมถึงที่สุดไม่อาจถูกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีก  (มานิต จุมปา, 
2551: 79)  

ส าหรับกรณีดังกล่าวทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ค าแนะน าส าหรับลูกหนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น โดยลูกหนี้ผู้กู้
ควรปฏิบัติดังนี้ (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 2554: 18 - 19) 

1) ไม่ควรยอมร่วมมือกับเจ้าหนี้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความหลอกศาล 
เพราะเมื่อศาลมีค าพิพากษาตามยอมแล้ว ค าพิพากษานั้นก็ผูกพันเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องบังคับไปตามนั้น 
แม้แต่ศาลเองก็ไม่อาจแก้ไขได้ ถึงแม้จะมีการอุทธรณ์ฎีกา ก็ยากจะชนะคดีได้ 

2) หากจ ายอมท าสัญญาประนีประนอมยอมความ และเมื่อศาลมีค าพิพากษาตาม
ยอมแล้ว แต่ยังไม่พ้น 1 เดือน ลูกหนี้ควรอุทธรณ์ว่าค าพิพากษาน้ันขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน โดยแสดงหลักฐานที่พิสูจน์ความจริงในช้ันศาลอุทธรณ์ 

3) หากพ้นก าหนดอุทธรณ์แล้ว ไม่มีทางแก้ไข อาจใช้มาตรการทางคดีอาญา โดย
ด าเนินคดีแก่เจ้าหนี้ข้อหาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อต่อรองกับเจ้าหนี้ในช้ันบังคับคดี และแจ้ง
กรมสรรพากรเพราะโดยทั่วไปเจ้าหนี้นอกระบบไม่ได้เสียภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ได้รับ 

4) การกระท าของเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจเป็นการละเมิดอ านาจศาล (เจ้าหนี้ไม่ต้องเบิก
ความต่อศาล จึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ) แต่ลูกหนี้อยู่ในภาวะที่น่าเห็นใจ ทั้งนี้ ลูกหนี้อาจรวมกลุ่มกับ
ลูกหนี้รายอื่นที่เจ้าหนี้ใช้วิธีเดียวกันนี้ร้องเรียนต่อศาลเพื่อให้ลงโทษเจ้าหนี้ ฐานละเมิดอ านาจศาล 

 

พฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบที่ใช้ค าพิพากษาตามยอมเป็นเครื่องมือได้มีมานาน
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วลูกหนี้ไม่อาจต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลย และเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระ
หนี้ เจ้าหนี้จะน าค าพิพากษาตามยอมไปบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกัน เป็น
เหตุให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีทางเลือก ต้องบังคับคดีด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์ให้เป็นไปตามค า
พิพากษา 
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ปกติในคดีแพ่งการเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาจะกระท าได้โดยค าพิพากษาของศาลสูง
เท่านั้น แต่ในกรณีนี้เป็นค าพิพากษาที่ไม่มีข้อเท็จจริงเกิดข้ึนจริง จึงเป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และค าพิพากษาของศาลที่มีความมุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม หรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการพิจารณาคดี ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ทั้งนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
ได้ให้ความเห็นว่า หากลูกหนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมกลุ่มยื่นค าร้องเพื่อน าคดีข้ึนสู่ศาล มีความเช่ือว่า
ศาลฎีกาจะต้องมีแนวทางที่ดีเป็นบรรทัดฐาน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 40 ให้การคุ้มครองไว้ ได้แก่ “บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้... (3) บุคคล
ย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม” ดังนั้น การท าสัญญา
ประนีประนอมโดยไม่มีการกู้เงินกันจริง และหลอกลวงศาลเพื่อให้มีค าพิพากษาตามยอม จึงเป็นเรื่องไม่
เป็นไปอย่างถูกต้อง และไม่เป็นธรรม จึงขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 
 

2.5.4.4 การก าหนดดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สมเหตุสมผลหรือไม่ 
การที่สัญญากู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมสองฝุาย เกิดข้ึนด้วยการแสดงเจตนาตรงกันของ

คู่สัญญา ดังนั้น คู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ ถ้าตกลงว่าจะคิดดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ที่ตกลง รวมทั้งวิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้นต้องไม่ฝุาฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 654 และมาตรา 655 ข้อตกลงนั้นจึงจะใช้บังคับได้ โดยผู้กู้มีหน้าที่จะต้องเสียดอกเบี้ยตามที่ตกลง
กันไว้ (ปัญญา ถนอมรอด, 2554: 48) ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า “ท่าน
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นร้อย
ละสิบห้าต่อปี”  

ส่วนมาตรา 655 วรรคสอง บัญญัติว่า “ส่วนประเพณีการค้าขายที่ค านวณดอกเบี้ยทบ
ต้นในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นท านองเช่นว่าน้ีก็ดี หาอยู่ในบังคับห่งบทบัญญัติซึ่งกล่าวมา
ในวรรคก่อนน้ันไม่” ตามบทบัญญัติน้ีจะต้องเป็นเรื่องกรณีมีประเพณีการค้าขายให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ 
เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยมีข้อตกลงให้น าหนี้เงินกู้ไปรวมกับหนี้อื่นที่มีข้อตกลงเรื่องสัญญาบัญชี
เดินสะพัดด้วย เช่นน้ีธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ แต่มิได้หมายความว่า ถ้าเราไปกู้เงินจากธนาคาร 
ธนาคารจะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ทุกกรณี 

จากหลักกฎหมายดังกล่าว การกู้ยืมเงินของประชาชนจะก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปีไม่ได้ หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แน่ชัดก็ให้เรียกได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปี และแม้คู่สัญญาจะตกลงข้อความในสัญญาว่าการกู้ยืมเงินนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย 
ข้อความเช่นน้ีผู้ให้กู้เข้าใจว่าคงจะเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่ศาลฎีกาตีความหมายว่าให้
เรียกได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปีเท่านั้น 
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ค าพิพากษาฎีกาท่ี 497/2506 สัญญากู้มีข้อความว่า จ าเลยยอมให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์
ตามกฎหมาย ถือว่ามีอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แม้ในใบรับเงินที่ผู้กู้ออกให้แก่ผู้กู้จะปรากฏอัตราร้อยละ 
15 ต่อปี ก็ไม่อาจหักล้างว่าไม่ใช่ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เพราะมิได้มีลายมือช่ือของผู้กู้ 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3708/2528 สัญญากู้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้เพียงว่า “ยอมให้ดอกเบี้ย
ตามกฎหมายอย่างสูง” ข้อความดังกล่าวไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้งว่าเป็นอัตราอย่างสูง
เท่าใด ต้องตีความในทางเป็นคุณแก่ฝุายลูกหนี้ คืออัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 7 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 678/2509 แม้ในสัญญาจะไม่ได้ก าหนดว่าเมื่อผิดนัดไม่ช าระหนี้ให้
เสียดอกเบี้ยก็ตาม เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา 224 

ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย หากเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 654 จะบัญญัติให้ลดดอกเบี้ยเหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีก็ตาม แต่เนื่องจากมี
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 บัญญัติว่าการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่
กฎหมายก าหนดถือเป็นความผิดทางอาญา ฉะนั้น ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยไปในแนวที่ว่า หากมีการเรียก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ถือว่าในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นโมฆะ เพราะขัด
ต่อกฎหมาย (ส านักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, 2523:7) 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 136/2507 กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด
เป็นโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น ต้นเงินหาเป็นโมฆะไม่ ผู้ให้กู้ฟูองเรียกต้นเงินคืนได้ 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 567/2536 เมื่อโจกท์เรียกดอกเบี้ยจากจ าเลยซึง่เปน็ผู้กูอ้ัตราร้อยละ 
19.5 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด และเป็นการฝุาฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ข้อก าหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์หมดสิทธิที่จะเรียก
ดอกเบี้ยจากจ าเลยตามสัญญา 

 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 178/2549 แม้สัญญากู้ยืมระหว่างโจทก์และจ าเลยมีหนี้ส่วนที่เป็น
โมฆะรวมอยู่ด้วย เนื่องจากโจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด โจทก์ก็ยังมีสิทธิเรียกร้องต้นเงิน
อันเป็นหนี้ประธานที่สมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ มิใช่สัญญากู้ตกเป็นโมฆะทั้งหมด จ าเลยจึง
ต้องรับผิดช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งตามกฎหมาย 

 

เพดานอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา 654 ดังกล่าวข้างต้นเป็นบทบัญญัติที่ตราไว้นับตั้งแต่มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ที่ได้ตรวจช าระใหม่ให้มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2472 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานมาก บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ดังกล่าวบังคับใช้มาเป็นเวลาถึง 67 ปี จึงมีประเด็นปัญหาว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมกับ
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สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ จากกรณีดังกล่าวมีความเห็นในทางวิชาการ
ออกมาว่า (กานดา ภู่เช่ียวชาญวิทย์, 2529: 162) โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะถูกก าหนดข้ึนโดย
กระบวนการทางเศรษฐกิจ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยกับสภาพเศรษฐกิจนั้นจะต้องสอดคล้องกันตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตร์ที่ว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นราคาของเงินทุนที่ผู้ให้กู้กับผู้กู้ตกลงกันในการกู้ยืมเงินในระยะเวลา
หนึ่ง และอัตราดอกเบี้ยนี้ถูกก าหนดโดยปริมาณเงินที่จะให้กู้ และความต้องการกู้ และเมื่อสภาพทาง
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อัตราดอกเบี้ยจึงควรเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ ว่าเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 15 ที่ก าหนดข้ึนเมื่อ 67 ปีที่แล้วก็ควรเป็นอัตราที่เหมาะสมส าหรับสภาพ
เศรษฐกิจเมื่อ 67 ปีที่แล้ว (หรือ 84 ปีที่แล้วเมื่อเทียบกับระยะเวลาปัจจุบัน พ.ศ.2556)  

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐได้ตราพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ ยืมของสถาบันการเงิน 
พ.ศ.2523 ก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสภาวะทางเศรษฐกิจได้ดีประการหนึ่ง 
โดยปรากฏเหตุผลแห่งการตราพระราชบัญญัติว่า โดยที่มาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมานานแล้ว บัดนี้
ภาวะทางการเงินของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก หากยังคงจ ากัด
ดอกเบี้ยไว้ในอัตราเดิมจะเปน็อุปสรรคแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมควรมีกฎหมายให้อ านาจแก่
ทางราชการก าหนดอัตราดอกเบี้ยให้สูงกว่าอัตราดังกล่าว 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 ประกอบกับข้อจ ากัดทางกฎหมายวิธีพิจารณาความส่งผลให้การ
บังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไม่ได้ผลเท่าที่ควร กล่าวคือ (กานดา ภู่เช่ียวชาญวิทย์, 2529: 
205) แม้ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจะเป็นความผิดต่อแผ่นดิน ซึ่งถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย มี
อ านาจฟูองร้องลงโทษผู้กระท าความผิดฐานน้ีได้เหมือนความผิดอาญาอื่นๆ แต่โดยลักษณะความผิดฐานนี้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความยากล าบากในการแสวงหาพยานหลักฐานมาลงโทษผู้กระท าความผิด เนื่องจากผู้กู้
มักยินยอมร่วมมือกระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากับผู้ให้กู้ ซึ่งถือว่าผู้กู้ไม่ใ ช่ผู้เสียหายตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(8) พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475 ซึ่งแทบจะไม่มีสภาพบังคับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยเหตุนี้ 
อัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินดังกล่าวควรได้รับการก าหนดอัตราใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 

 

2.5.5 การบังคับใช้กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรม 
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2.5.5.1 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายคือการน าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และเพื่อให้
ประชาชนส่วนใหญ่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยความสงบสขุ ดังนั้น เมื่อได้มีการประกาศใช้กฎหมายใดแลว้ 
ต้องใช้กฎหมายนั้นไปจนกว่าจะมีกฎหมายไหม่ ส าหรับเรื่องเดียวกันนั้นออกมาไห้ยกเลิกกฎหมายเก่า
เสียก่อน ทั้งส่วนที่เป็นการบังคับให้กระท าการหรือ ข้อบังคับไห้ยกเว้นการกระท าก็ได ้

ในมิติทางสังคมวิทยากฎหมาย การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยกระบวนการ
ยุติธรรมยังมีนัยที่รวมถึงการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมและแบบอย่างที่ดี เพื่อให้พลเมืองของประเทศ
ยอมรับและเคารพต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบอื่นๆ ของสังคม อันจะส่งผลให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และ
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและสงบเรียบร้อยภายในประเทศจะส่งผลให้มีสถานภาพเป็นที่
ได้ยอมรับนับถือจากนานาอารยะประเทศไปพร้อมๆ กัน  

ในทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายถือว่าภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็
คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การควบคุมการกระท าความผิด
ในสังคมได้ตามความมุ่งหมาย ในเรื่องนี้นักอาชญาวิทยาได้พัฒนาแนวคิดและขอบเขตปรัชญาการบังคับใช้
กฎหมายและการควบคุมสังคม (The Philosophy of Enforcing Laws and Social Control) ให้รวม
ตลอดไปถึงการควบคุมพฤติกรรมอันจะน าไปสู่การกระท าความผิดด้วย ส าหรับลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับ
ปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคมมีอยู่ 3 ประการ คือ 

1) รัฐเป็นผู้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติและคุ้มครองพิทักษ์
ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐมีอ านาจเหนือราษฎรมิได้รวมถึง
กฎหมายเอกชนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน 

2) รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ 
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลัก
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3) การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบงัคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาคภายใต้หลกั
นิติธรรม ปราศจากความล าเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์โดยสิ้นเชิง 

 

2.5.5.2 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมเป็นไปตามความมุ่งหมายของการบังคับใช้กฎหมายในอัน

ที่จะควบคุมการกระท าความผดิที่เกิดข้ึนในสังคม น าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และปูองกันภยันตราย
ที่เกิดข้ึนแก่สมาชิกในสังคม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบทฤษฎีการ
บังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานยุติธรรม ซึ่งได้แก่ 
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1) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)  เป็นทฤษฎีที่เน้นหนัก
ทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่งจะควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็น
หลักคดีอาญา ทั้งหลายที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีนี้จะต้องด าเนินการไปตามข้ันตอน
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอไม่หยุดชะงัก โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process) ในแต่
ละข้ันตอน และเป็นการปฏิบัติงานประจ าซึ่งจะเริ่มต้นต้ังแต่การสิบสวนก่อนท าการจับกุม การจับกุม การ
สอบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพื่อฟูองร้องยังศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาลงโทษ
ผู้กระท าผิด และการปลดปล่อยจ าเลย ดังนั้นการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้ 

กล่าวมานี้ ในการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความรวดเร็วและแน่นอน (หมายถึง
โอกาสที่ผู้กระท าความผิดจะหลุดพ้นจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้น้อย
ที่สุด) ฉะนั้นเมื่อได้ตัวผู้กระท าความผิดมาแล้ว ทฤษฎีนี้ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดไว้ก่อน 
จากนั้นจึงจะด าเนินการตามข้ันตอนจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้การค้นหา
ข้อเท็จจริงในช้ันศาลมีอยู่น้อยมากเนื่องจากเน้นการวินิจฉัยคดีให้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่ข้ันตอนต้น ๆ ของ
กระบวนยุติธรรม อันได้แก่ ต ารวจและอัยการ อันท าให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้บริสุทธ์ิได้รับการปลดปล่อย
โดยเร็ว และจะท าให้การด าเนินคดีกับผู้ต้องหามีพยานหลักฐานแน่นแฟูน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

2) ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process)  การบังคับใช้กฎหมายตาม
ทฤษฎีนี้ยึดกฎหมายเป็นหลัก การบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรมตามข้ันตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ต้องหาถูกส่งผ่านไปตามข้ันตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวกไม่ได้ ทฤษฎีนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็น
ทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานทีม่ีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายข้ันต้น และเห็นว่า
ต้องจัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการก่อนการด าเนินการนั้น
ต้องกระท าโดยเปิดเผยในศาลสถิตยุติธรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้จึงถือว่าบุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดเพียงเพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระท าผิดเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมายพิจารณาพิพากษาช้ีขาดแล้วว่าเขามีความผิดจริง นอกจากนั้นผูม้ีอ านาจพิจารณาพิพากษาจะต้อง
ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเขาอย่างครบถ้วนแล้ว และทฤษฎีนี้ยอมรับ
ว่ามีแต่องค์คณะผู้พิพากษาที่เป็นกลางและไม่ล าเอียงเท่านั้นที่จะเช่ือถือได้ ส าหรับการพิจารณาคดีให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นศาล อีกเช่นกันที่จะคอยทบทวนวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายข้ันต้นสืบเสาะมาเองว่าได้มาโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้แก่
ประชาชนได้รับทราบ 

 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วท าให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีทั้งสองมีวิธีปฏิบัติ (Procedures) ในการ
บังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีแรกเน้นความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและแน่นอน
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ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น ตามทฤษฎีนี้เนื่องจากต้องการผลส าเร็จ
ที่รวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจจะกระทบสทิธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากการควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเปูาหมายนั้นเป็นภารกิจของรัฐ การค้นหาความจริง
เกี่ยวกับการกระท าความผดิจึงเป็นกระบวนการของฝุายบริหาร ซึ่งอาศัยบทบัญญัติของฝุายบริหารเป็นข้อ
ผูกมัดในการใช้อ านาจของตนเอง แต่ส าหรับทฤษฎีที่สองจะเน้นการบังคับใช้ในด้านของตัวบทกฎหมาย 
โดยมุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสริภาพส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบใน
อุดมคติ (Ideal Type) ที่นักนิติศาสตร์แสวงหา อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศต่างๆ ก็มิได้บังคับใช้กฎหมายตามแนวความคิดของทฤษฎีหนึ่งในสอง
ทฤษฎีนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง แต่มักจะใช้ทฤษฎีทั้งสองอย่างผสมผสานกันโดยค านึงถึงสภาพการกระท า
ผิดในสังคมเป็นหลัก สังคมใดที่มีปัญหาอาชญากรรมรุนแรงก็มักจะใช้ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมเป็น
หลักและเสริมด้วยกระบวนการนิติธรรม ในขณะเดียวกันสังคมที่มีการควบคุมอาชญากรรมอย่างดี มี
ปัญหาอาชญากรรมน้อย ก็มักจะใช้ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมน าหน้าและตามด้วยทฤษฎีการควบคุม
อาชญากรรม 

 

2.5.5.3 การบังคับใช้กฎหมายทางแพ่ง 
การบังคับใช้กฎหมายทางแพ่ง มีความหมายรวมถึง 

1) การบังคับเอากับบุคคลที่ฝุาฝืนกฎหมายให้กระท าหรืองดเว้นการกระท าตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ และ 

2) การบังคับเอากับตัวทรัพย์สิน 
เมื่อมีการด าเนินกระบวนพิจารณาความแพ่ง ธนกฤต วรธนัชชากุล (2556) อธิบาย

ว่า ต้องค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานของกระบวนพิจารณาความแพ่งที่ส าคัญคือ หลักความประสงค์ของ
คู่ความ (principle of party disposition)  ซึ่งท าให้อ านาจของศาลจะถูกจ ากัดโดยสิทธิต่างๆ โดย
หลักการด าเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความหรือโดยหลักที่เรียกว่าหลักความประสงค์ของคู่ความนี้ 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการดังกล่าวส่งผลให้ขอบเขตของคดีและเนื้อหาสาระของคดีต้อง
เป็นไปตามความประสงค์ของคู่ความ (nemo judex sine actore ; ne eat judex ultra petita et 
allegata a partibus) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยหลายประการได้แก่ 

1) คู่ความเป็นผู้ร้องขอ (parties’ disposition) 
2) เอกชนเป็นฝุายต่อสู้คดีและฟูองแย้ง 
3) ศาลพิพากษาไม่เกินค าขอ (ne eatiudex ultra petita partium) 
4) คู่ความมีสิทธิเด็ดขาดในการโต้แย้งค าพิพากษา และ  
5) คู่ความมีสิทธิเด็ดขาดในการประนีประนอมยอมความ 
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อนึ่ง กระบวนพิจารณาแบบกล่าวหา เช่นกระบวนการยุติธรรมไทย มีลักษณะใกล้เคียง
หรือมีความสัมพันธ์กับหลักความประสงค์ของคู่ความ และกระบวนพิจารณาแบบกล่าวหายังเน้นเรื่อง 

- คู่ความมีบทบาทและสิทธิในการด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นส าคัญ  
- คู่ความไม่เพียงแต่เป็นฝุายก าหนดขอบเขตของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคดี 

แต่ยังมีบทบาทที่ส าคัญในการด าเนินกระบวนพิจารณารวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานอีกด้วย 
- มีการแสดงออกโดยถือว่าคู่ความเป็นฝุายริเริ่มข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้ แต่ต้องมี

ความชัดเจนไม่เคลือบคลุม ต้องร่วมมือกัน และ 
- ยอมรับว่าข้อหา หรือตกลงระงับข้อพิพาทกันเองได้เสมอ 

 

อนึ่ง มีข้อควรระวังคือ กระบวนพิจารณาแบบกล่าวหามักจะมีปัญหาในเรื่องคู่ความ
ด าเนินกระบวนพิจารณาไม่สุจริต ท าให้เกิดการได้เปรียบในทางเชิงกระบวนพิจารณาหรือท าให้เกิดการ
ประวิงคดีได ้

ส่วนหลักที่ตรงกันข้ามกับหลักความประสงค์ของคู่ความ คือ หลักการหน้าท่ีในการ
ควบคุมกระบวนการพิจารณา หรือหลักการไต่สวนโดยศาล (principle of officiality)  เป็นหลักที่
เช่ือว่า หน้าที่ของศาลไม่ใช่เพียงการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังรวมถึงการก าหนดขอบเขตของสาระส าคัญอัน
เป็นมูลเหตุแห่งคดีด้วย และหลักการแสวงหาความจริงต่อศาล (judicial investigation)  เป็นหลักที่มี
แนวความคิดว่าศาลสามารถเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหลายในคดีด้วยตนเอง ศาลจึงมีหน้าที่ต้อง
พิจารณาให้แน่ใจถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความน าเสนอและต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้น าเสนอต่อ
ศาลด้วย  

 

2.5.5.4 การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง 
ในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐมีการน ามาตรการไกล่เกลี่ยคดีมาใช้ในทาง

แพ่ง โดยมีกฎหมายหรือระเบียบรองรับการปฏิบัติหน้าที่ โดยรูปแบบที่เป็นทางการหรือรูปแบบหลักของ
สังคมคือ กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งเป็นกระบวนการหรือวิธีการช้ีขาดหรือระงับข้อพิพาทตาม
กฎหมายหลักของสังคม ท าให้การระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยคดี  ได้ช่ือว่าเป็นการท าให้ข้อพิพาท
ทางกฎหมายสิ้นสุดลงโดยคู่กรณีไม่น าข้อพิพาทไปด าเนินการฟูองร้องหรือเรียกร้องสิทธิกันอีกต่อไป และ
ค าว่าข้อพิพาทในที่นี้หมายถึง ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่กรณีพิพาท
ในทางแพ่ง หรือทางอาญา หรือทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือทางกฎหมายปกครอง หรือทางกฎหมาย
มหาชนอื่นๆ และกฎหมายได้ก าหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของข้อ
พิพาท (บุญตา ส.ผาบมีชัย, 2547: 7 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย และคณะ, 2551) ในที่นี้จะกล่าวถึง
กรณีพิพาททางแพ่ง คู่กรณีสามารถระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  

1) การระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรองและปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ
คู่กรณี วิธีการนี้มีผลท าให้กรณีพิพาทระงับลงไปได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
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เกิดข้ึนเมื่อคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในทางแพ่งยอมเจรจาต่อรองกันและไม่ต้องการจะโต้แย้งสิทธิ
ของคู่กรณีพิพาทอีกต่อไปและยอมที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคู่กรณีอีกฝุายหนึ่ง เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ
เรียกร้องดังกล่าวแล้ว กรณีพิพาทก็จะระงับสิ้นสุดลง (ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่
ประชาชน, ม.ป.ป.: 14-15 อ้างถึงใน ดล บุนนาค, 2552)  

2) การระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรองและท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความ วิธีนี้คู่กรณีที่โต้แย้งสิทธิกันได้ท าการเจรจาหาทางประนีประนอมตามแบบข้อ 1 แต่แตกต่างกัน
ตรงที่คู่กรณีสามารถที่จะตกลงระงับข้อพิพาทโดยต่างฝุายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันโดยการท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ซึ่งมีผลให้ข้อพิพาทเดิมระงับไปแล้วเกิดสิทธิข้ึนมาใหม่ตามที่ได้ตกลงกันใน
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ท าข้ึนมาใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช มาตรา 852 

3) การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจของคู่กรณีพิพาทโดยทั้งสองฝุายได้
ยอมให้บุคคลภายนอกเข้ามาท าการไกล่เกลี่ยให้ค าแนะน าพร้อมเหตุผลเพื่อชักจูงใจให้คู่กรณีพิพาท
ทบทวนข้อเรียกร้องและหาทางระงับข้อพิพาทตามที่พอจะตกลงกันได้ คู่กรณีพิพาทเป็นผู้ตกลงกันเอง 
หากสามารถตกลงกันได้ คู่กรณีพิพาทจะท าสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู้ตรวจ
สอบให้  

วิธีนี้ท าให้เกิดการผ่อนผันหนี้แก่กันและกันท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ปรับ
ความเข้าใจสมานฉันท์กันได้และลดความขัดแย้งทางสังคม โดยมีบุคคลที่สามช่วยแนะน า ซึ่งการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความวิธีนี้มีการด าเนินการทั้งในศาลและนอกศาล 

4) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
4.1) อนุญาโตตุลาการในศาล เป็นกรณีที่คู่พิพาทได้น าคดีข้ึนสู่ศาลและคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล คู่ความอาจตกลงกันเสนอข้อพิพาททั้งหมดหรือบางสว่นให้อนุญาโตตุลาการ
คนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้ช้ีขาดโดยยื่นค าขอร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการตามหลักเกณฑ์ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพาณิช หมวด 3 ตั้งแต่มาตรา 210 ถึงมาตรา 222 

4.2) อนุญาโตตุลาการนอกศาล เป็นกรณีคู่พิพาทยังไม่ได้น าคดีข้ึนสู่ศาลแต่ตก
ลงกันให้ระงับข้อพพิาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการก่อนหรือหลังจากข้อพิพาทเกิดข้ึนแล้ว การระงับข้อพิพาท
โดยวิธีอนุญาโตตุลาการนอกศาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 
มาตรา 221 

อนึ่ง การตกลงกันของคู่พิพาทที่จะใช้อนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเกิดข้อ
พิพาทจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนอนุญาโตตุลาการจะด าเนินกระบวนพิจารณา ณ สถานที่ เวลา 
และใช้ภาษาตามที่คู่กรณีตกลงกันหรืออนุญาโตตุลาการจะก าหนดข้ึนตามหลักแห่งความยุติธรรมก็ได้และ
การตัดสินข้อพิพาทต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องส่งส าเนาค าช้ีขาดให้คู่กรณีพิพาททราบซึ่งต้อง
ปฏิบัติการค าช้ีขาดนั้น หากฝุายหนึ่งฝุายใดไม่ยอมปฏิบัติตามค าช้ีขาด คู่กรณีสามารถด าเนินการยื่นค า
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ฟูองต่อศาลเพื่อให้ด าเนินการพิพากษาคดีบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการภายในก าหนดเวลา 1 ปี 
นับแต่วันที่ได้รับส าเนา ค าพิพากษาศาลซึ่งรับรองและบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการถือว่าเสร็จ
เด็ดขาดและเป็นที่สุด เว้นแต่เข้าข่ายข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้น (เสาวนีย์ อัศวโรจน์, 
2543: 10 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย และคณะ, 2551) 

5) การระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องคดีแพ่งให้ศาลมีค าพิพากษาให้เสร็จเด็ดขาด 
เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง หรือเรียกว่าเป็นการน าคดีแพ่งไป
ฟูองร้องกันที่ศาลโดยใช้ผู้รู้กฎหมาย คือทนายความเป็นผู้ด าเนินการตามระเบียบวิธีการที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดีเพราะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางแพ่งหลักของสังคม  

นอกจากนี้ การประนอมข้อพิพาทโดยศาลนั้น  ศาลจะท าการประนอมข้อพพิาทด้วย
การน าเอาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 19 และ 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่านั้น  

การไกล่เกลี่ยในห้องไกล่เกลี่ยนั้นสามารถกระท าได้ตลอดเวลา กล่าวคือไม่ว่า
กระบวนการพิจารณาจะด าเนินอยู่ในช้ันใด คดีก็อาจส่งเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยได้  

วิธีการส่งส านวนน้ีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยคือให้คู่ความท าค าแถลงขอ ซึ่งอาจแถลงขอ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือแถลงขอด้วยวาจาในห้องพิจารณาแล้วศาลจดรายงานกระบวนการพิจารณาไว้ก็
ได้ ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นว่าคดีสมควรส่งเข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยหรือไม่ 
เพราะ ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนเป็นผู้รู้ข้อเท็จจริงในคดีดีที่สุด กรณีที่ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนเห็นว่าไม่
สมควรน าคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยให้น าส านวนปรึกษาอธิบดีหรือรองอธิบดีอีกครั้งและหากคดีเข้าสู่ระบบ
การ ไกล่เกลี่ยผู้พิพากษาเจ้าของส านวนจะต้องงดการด าเนินกระบวนพิจารณาปกติไว้ 

การไกล่เกลี่ยต้องด าเนินการไกล่เกลี่ยในเวลาราชการ เว้นแต่มีเหตุเฉพาะอันจ าเป็น
เท่านั้น ในกรณีที่ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ต้องจดรายงานกระบวนการพิจารณาส่งส านวนคืน กรณีที่ ไกล่เกลี่ย
ส าเร็จในบางส่วนและมีข้อเท็จจริงบางประการที่คู่ความประสงค์จะรับกันแล้วน าไปใช้อ้างอิงในวัน
พิจารณา ผู้ไกล่เกลี่ยต้องจดบันทึกข้อตกลงไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาที่ส่งคืนส านวนโดยจดแจ้ง
ระบุด้วยว่าเป็นความประสงค์ของคู่ความที่จะน าไปใช้อ้างอิงในการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อ
กฎหมายที่อาจเกิดข้ึนได้ว่า การด าเนินกระบวนการพิจารณาช้ันไกล่เกลี่ยเป็นความลับ และคู่ความได้ตก
ลงแล้วว่าจะไม่น าข้อเท็จจริงใดๆ ในช้ันไกล่เกลี่ยมาอ้างอิงในช้ันพิจารณา 

ดังนั้น การจดรายงานกระบวนพิจารณาของผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องเป็นไปตามความ
ประสงค์ของคู่ความ และให้ผู้พิพากษาเจ้าของส านวนจดรายงานกระบวนพิจารณาในช้ันพิจารณาตามปกติ
ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อมิให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายในกรณีที่คู่ความกลับไปสู่กระบวนพิจารณาปกติแล้วขอ
ศาลมีค าสั่งเรียกเอกาสรบางช้ินบางฉบับที่อยู่ในส านวยไกล่เกลี่ยไปใช้อ้างอิงเป็นพยาน จึงก าหนดให้มีการ
ท าลายส านวนไกล่เกลี่ยไม่ส าเสร็จเสียภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ไกล่เกลี่ยมีค าสั่งให้ส่งส านวนหลักคืน 
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้ออก
ระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2544 เพื่อให้มีการยุติหรือ
ระงับข้อพิพาทโดยความตกลงยินยอมของคู่ความกันเอง และมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะน า 
เสนอแนะ หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทแก่คู่ความ โดยคดีข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ 
ได้แก่ คดีหรือข้อพิพาททางแพ่ง คดีหรือข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้ และคดีหรือข้อพิพาทอื่นที่
สามารถจะไกล่เกลี่ยได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการไกล่เกลี่ย สะดวก ไม่เป็นทางการมากเกินไป รวดเร็ว ลด
ข้ันตอนที่ยุ่งยากสลับซับซอ้น ประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่าย พึงพอใจ คู่พิพาทตัดสินใจเองในผลการไกล่เกลีย่ ข้อ
พิพาท รักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความ เพราะผลการไกล่เกลี่ย ไม่มีฝุายใดชนะ ฝุายใดแพ้  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.1 สาเหตุของหน้ีนอกระบบ 
 ประสิทธิ์ ผาสุข (2550) ไดศึ้กษาเรื่อง “ปัญหาหนีส้ินนอกระบบภาคประชาชน : ศึกษากรณี
ประชาชนในเขตอ าเภอพนสันิคม จังหวัดชลบรุี” พบว่า สาเหตขุองการเกิดปัญหาหนี้นอกระบบเกิดจาก 
1) ความต้องการปจัจัย 4 เช่น เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 2) สาเหตุทางด้านสงัคม โดยเพื่อซื้อหรือผ่อน
ช าระรถจกัรยานยนต์หรือรถยนต์ ผ่อนช าระค่าเครื่องใช้ไฟฟาู และเกิดจากการใช้จ่ายฟุุมเฟือย เช่น กู้เงิน
เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เนื่องมาจากต้องการลงทุนในการประกอบอาชีพ 
ถูกหลอกถูกโกง เล่นการพนัน และ 4) ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ เกิดจากความลม้เหลวหรือการ
ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ราคาผลผลิตตกต่ า  
 

 มัทนี สุจาศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่สนับสนุนการกู้ยืมเงินนอกระบบของประชากรใน
เขตเทศบาลต าบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่” พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบ คือ 1) 
ปัจจัยด้านรายได ้ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกู้ยืมเงินนอกระบบมากที่สุด กล่าวคือประชากรมีจ านวน
รายได้ที่น้อยเกินไป 2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 3) ปัจจัยด้านการบริการ คือ การกู้ยืม
เงินนอกระบบมีขั้นตอนการกู้ยืมง่ายและไม่ยุ่งยากเหมือนกู้เงินในระบบ มีความรวดเร็วในการให้กู้ยืม และ
ได้จ านวนเงินครบตามที่ต้องการกู้ยืม 4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจและสิ่งกระตุ้น คือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ า
ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่น ต่อรองได้ และมีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้นานและยืดหยุ่นได้ 5) ปัจจัย
ด้านสังคม คือ แหล่งกู้เงินเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายใน
ครอบครัว เพี่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงานแนะน าให้ใช้บริการ  
 

 พฤกษ์ เถาถวิล (2543) ได้วิเคราะห์สาเหตุในการเป็นหนี้สินของเกษตรกร ใน “คันไถกับโซ่
ตรวน : บทวิเคราะห์ สาเหตุการเป็นหน้ีสินของเกษตรกรภาคเหนือ” พบว่า สาเหตุในการเป็นหนี้สิน
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ของเกษตรกร มาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ซึ่งท าให้เกิดการความเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การเป็น
หนี้สิน โดยจ าแนกความเปลี่ยนแปลงได้ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การพังทลายของเศรษฐกิจแบบยังชีพ  
ในอดีตชุมชนหมู่บ้านด ารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ โดยพึ่งพาธรรมชาติเป็นแหล่ง

อาหารและปัจจัยสี่ พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจ าเป็นที่ผลิตไม่ได้กับชุมชนอื่นๆ แต่วิถีชีวิตในระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพได้ถูกท าลายจากการขยายอ านาจของรัฐ  ภายใต้มาตรการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ    
1) การเก็บภาษี 2) การควบคุมทรัพยากรของรัฐ และ 3) การส่งเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การพ่ึงพาทุนและตลาด  
เมื่อเข้าสู่การผลิตในระบบตลาดชาวบ้านต้องอยู่ในภาวะเสียเปรียบ เพราะในระบบนี้มี “ทุน

การผลิต” เป็นปัจจัยช้ีขาดของอ านาจต่อรอง หมายความว่า ผู้ใดที่สามารถควบคุมปัจจัยทุน ก็จะสามารถ
ควบคุมการผลิตและการก าหนดราคาผลผลิตในตลาดได้ในทางตรงกันข้ามฝุายที่ไม่สามารถควบคุมปัจจัย
ทุน ก็ต้องไปซื้อหา เช่า หรือกู้ยืม จึงตกอยู่ในภาวะพึ่งพาและถูกก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 การพ่ึงพาแหล่งทุน  
เมื่อเกษตรกรไม่มีความสามารถในการสะสมทุน ในขณะที่ต้องใช้เงินทุนในการผลิตมากข้ึนจึงมี

ความจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งสินเช่ือเพื่อการผลิต 
ขั้นตอนท่ี 4 การตกอยู่ในภาวะล้มละลาย  
ในภาวะที่ไม่สามารถสร้างรายได้จากการผลิต พร้อมกับเป็นหนี้สถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ย

เพิ่มข้ึนในอัตราทวีคูณ ท าให้เกษตรกรตกอยู่ในภาวะล้มละลายหมดหนทางจะชดใช้หนี้ เกษตรกรที่พอมี
ที่ดินก็ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้ หรือไม่ก็ถูกเจ้าหนี้ยึดไป บางส่วนหันหน้าเข้าสู่การเป็นแรงงานรับจ้าง และ
บางส่วนก็เข้าสู่อาชีพผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่อชุมชนและสังคม 
 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยใหญ่ คือ ปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบาย หรือโครงการการพัฒนาจากภาครัฐ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
ภัยธรรมชาติ หรือว่าผลผลิตตกต่ าเกินกว่าที่คาดหมาย ระบบของสถาบันการเงิน ประชาชนไม่ได้รับ
การศึกษาอย่างเพียงพอ ฯลฯ ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะนิสัยของลูกหนี้ การบริหารจัดการและการ
วางแผนในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายต่างๆ 
 

3.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายใน

การก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ” พบว่า  
แนวทางของกฎหมายและการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบของต่างประเทศพบว่า ปัญหาเจ้าหนี้

นอกระบบในต่างประเทศมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบของไทยในแง่ของปัญหาที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางสงัคม เช่น การเรียกดอกเบี้ยทีสู่งเกินสมควร ส่งผลให้ลูกหนี้ต้องรบัภาระในการชา
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ระหนี้สูงอย่างไม่เป็นธรรม แม้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
อังกฤษจะประสบปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบน้อยกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา แต่ที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายาม
ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบมาโดยตลอดเช่นกัน รวมทั้งการเน้นสรา้งหลักเกณฑ์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเปรียบเทียบข้อสัญญาการให้
สินเช่ือกับสถาบันการเงินต่างๆ ได้ สาหรับประเทศกาลังพัฒนาในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ และ
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้พยายามจัดท าโครงการต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับการจัดทา “Self-Help Groups” 
หรือ “Non-Governmental Organizations” เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลคนใน
ท้องถ่ิน และการสร้างระบบ “linkage” ระหว่างสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือกับองค์กรอื่นใดในการ
ปล่อยสินเช่ือและประชาชน เพื่อส่งให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่าน
โครงการหรือองค์กรต่างๆ 

แนวคิดของคณะผู้วิจัยในการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น ภาครัฐต้องให้ความยอมรับการมี
อยู่ของเจ้าหนี้นอกระบบเหล่าน้ี และสร้างระบบที่ให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยให้ ถือว่า
เป็นหนึ่งในกลไกทางการเงินระดับฐานรากที่มีความสาคัญและมีศักดิ์ศรีในการประกอบอาชีพดังกล่าวได้
อย่างเปิดเผยและกฎหมายต้องเปิดช่องทางในการดาเนินธุรกิจให้แก่บุคคลเหล่านี้ด้วย การเสนอแนะ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ รวมทั้ง การพิจารณาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศมา
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในแต่ละประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องพิจารณาถึงหลายองค์ประกอบเพื่อสร้างระบบที่เหมาะสมกับสภาพสังคม
ของไทยและลักษณะของเจ้าหนี้นอกระบบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) มาตรการทางกฎหมายเพ่ือก ากับดูแลเจ้าหน้ีนอกระบบ 
(1) สมควรที่จะออกกฎหมายเฉพาะลักษณะการให้สินเช่ือนอกระบบ และการกากับดูแลที่

เหมาะสมกับ รวมทั้ง การนาระบบ “linkage” ของประเทศอินเดียมาเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดช่องทางใหม่
ส าหรับสถาบันการเงิน ธนาคาร หรือกับองค์กรอื่นใดในการปล่อยสินเช่ือ และช่วยผลักดันให้การกระจาย
สินเช่ือในระบบไปสู่ประชาชนระดับฐานรากได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยมีสาระสาคัญ เช่น 

(1.1) ก าหนดให้ผู้ให้สินเช่ือที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้ง บุคคลที่มีสัญญากับสถาบัน
การเงินเพื่อนาสินเช่ือที่ตนได้รับจากสถาบันการเงินนั้น ไปให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นในนามของตนเอง หรือที่
เรียกว่าระบบ linkage ต้องได้จดทะเบียนการให้สินเช่ือกับหน่วนงานภาครัฐ 

(1.2) ไม่มีการก าหนดวงเงิน เงื่อนไข คุณสมบัติในการให้สินเช่ือ โดยให้เจ้าหนี้พิจารณาการ
ให้สินเช่ือนั้น ตามความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ขอสินเช่ือและข้อตกลงกันเองระหว่างจ้าหนี้และลูกหนี้ 

(1.3) ยกเว้นบทบัญญัติมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้
และให้หน่วยงานของภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลอาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ 

(1.4) ก าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ในการกากับดูแล ซึ่งอาจเป็น ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส านักพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สังกัดส านักงานเศรษฐกิจ
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การคลัง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเงินภาคประชาชนโดยตรง สามารถเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวได ้

(2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมรูปแบบการให้การให้กู้ยืมเงินหรือการดาเนินการในลักษณะทานองเดียวกันแต่เรียกช่ืออย่างอื่น 
เพื่อมิให้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้ง เพิ่มบทลงโทษจากการกระท า
ความผิดดังกล่าวให้สูงข้ึน เพื่อให้ผู้ที่จะกระท าความผิดเกรงกลัวต่อบทบัญญัติของกฎหมายมากข้ึน 

 

2) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
(1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของภาครัฐ ไม่ควรกระท าบ่อยจนเกินไป เพราะ

ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจนเคยชินแล้ว ท าให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ด้วยตัวเองและ
อ่อนแอลง เนื่องจากคาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เรื่อยๆ แต่ภาครัฐควรจะกระท า
เฉพาะเท่าที่จาเป็น และควรส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถดาเนินดารงชีพของตนได้ โดยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ส่งเสริมอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเอง 

(2) การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้นเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจาก
ปัญหาความยากจนของประชาชนโดยรวม ดังนั้น การแก้ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องพิจารณาถึงการ
แก้ปัญหาความยากจนไปด้วยพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน และ
การส่งเสริมให้ลูกหนี้ที่ได้กู้ยืมเงินไปนาเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มรายได้ ไม่ท าให้ลูกหนี้ต้องกลับมา
เป็นหนี้อีกอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และคณะ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทของระบบการเงิน
ระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบรกิารทางการเงิน” พบว่า แนวทางในการน ามาใช้ประยุกต์กับการ
พัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากของไทย ดังนี้ 

1. ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีการศึกษา พบว่า มีการลดบทบาทของภาครัฐของในการแทรกแซง
กลไกตลาด อาทิ การก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย และการปฏิรูปธนาคารเฉพาะกิจของรัฐให้เป็นธนาคาร
พาณิชย์ที่ยังคงเน้นการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ โดยในประเด็นการก าหนดเพดาน
ดอกเบี้ยของทางการไทยที่อาจไม่ใช่อุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงบริการทางการเงินในประเทศไทย
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งสามารถให้บริการแก่
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าไม่ถึงบรกิารของธนาคารพาณิชย์ โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดอัตราดอกเบีย้ที่สงูจนเกินไป 
ส่วนการให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นองค์กรการเงินที่มีบทบาทส าคัญ
ในการให้บริการระดับฐานรากของไทย ได้มีการปฏิรูปโครงสร้างและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องนับแต่มี
การจัดต้ังเป็นระยะเวลาเกือบ 50 ปี ท าให้มีการให้บริการที่เป็นไปตามกลไกตลาด 

2. การก ากับดูแลองค์กรการเงินประเภทองค์กรพัฒนาเอกชน ในต่างประเทศได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลองค์กรที่มีขนาดเล็กโดยมีธนาคารกลางเป็นผู้ก ากับดูแล ส าหรับ
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ประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ ยังขาดกรอบการก ากับดูแลองค์กรประเภทดังกล่าวที่มี
ประสิทธิภาพดังนั้น การมีกรอบกฎหมายก ากับดูแลทีชั่ดเจนและมีหลักเกณฑ์ทีเ่หมาะสมจงึเปน็สิง่จ าเปน็ที่
จะเอื้อให้เกิดการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การคุ้มครองเงินฝากเงินฝากให้กับองค์กรการเงินระดับฐานรากเป็นแนวทางหนึ่งในการ
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินระดับฐานราก อย่างไรก็ดี การคุ้มครองเงินฝากแก่องค์กรที่เพิ่ง
ก่อตั้งและได้รับใบอนุญาตอาจมีความเสี่ยงสูง โดยเงินทุนที่องค์กรการเงินระดับฐานรากจัดสรรมาให้เพื่อ
การคุ้มครองผู้ฝากเงินจะมีจ านวนน้อยเกินไป ดังนั้น ภาครัฐอาจต้องจัดหาเงินทุนข้ันต้นเพื่อจัดตั้งกองทุน
คุ้มครองเงินฝากของลูกค้าองค์กรการเงินระดับฐานราก 

4. แม้ว่าการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเครดิตระดับฐานราก จะเป็นการแก้ไขปัญหาการมีข้อมูลไม่เท่า
เทียมกันระหว่างผู้ใหกู้้และผู้กู ้แต่ส าหรับประเทศไทย รูปแบบองค์กรการเงินระดับฐานรากในระดับชุมชน
จะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมของข้อมูลระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ได้เช่นกัน เนื่องจากเกิดจากการ
รวมตัวขององค์กรภายในชุมชน จึงมีความคุ้นเคยและรู้จักผู้มาขอสินเช่ือเป็นอย่างดี 

5. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านการให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินข้ึนอาจจะเป็น
การแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ทางการเงนิและการคุ้มครองผูใ้ช้บริการทางการเงินในระยะยาวที่เหมาะสม 
ในขณะที่ในระยะสั้นถึงปานกลาง ทางการควรจัดท าแผนยกระดับความรู้ทางการเงินของประชาชนใน
ประเทศโดยการจัดท าแผนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันแผนพัฒนาตลาดทุนไทยได้มี
การด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมของประเทศไปแลว้บางสว่น ในส่วนของการให้บริการทางการเงินระดับ
ฐานรากนั้น กระทรวงการคลังควรบรรจุแนวทางการพัฒนาความรู้ทางการเงินของประชาชนระดับฐาน
รากเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาระบบการเงินฐานรากภายใต้แผนพัฒนาระบบการเงินระดับฐานราก
ระยะที่ 2 

 
 
4. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 4.1 สาเหตุของการเกิดหน้ีนอกระบบ 

แม้ว่าในระบบเศรษฐกิจจะมีสถาบันการเงินอยู่มากมายหลายประเภทที่ให้บริการเงินกู้ภายใต้การ
ควบคุมของทางราชการและอยู่ภายใต้กฎหมาย เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น แต่การให้กู้ยืมเงินนอกระบบซึง่เป็นสาเหตุให้เกิดหนี้นอกระบบ
ในปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมและมีการขยายตัวมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้  (อรรถพล 
อรรถวรเดช และคณะ, 2554)  
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4.1.1 เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ 
ลูกหนี้บางคนต้องยากจนลง เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตหรือ 

ยากจนจากการล้มละลายของการลงทุนในการประกอบอาชีพ เช่น ท านาแล้วน้ าท่วม ฝนแล้งราคาผลผลิต 
ตกต่ าผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ เนื่องจากไม่มี
คุณสมบัติที่จะสามารถกู้ยืมเงินในระบบได้  

 

4.1.2 เกิดจากตัวลูกหน้ี 
 

4.1.2.1 ลักษณะนิสัยของลูกหน้ี  
ลูกหนี้บางคนมีลักษณะนิสัยใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินตัว ไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอกับ 

รายจ่าย เมื่อมีรายได้เพิ่มข้ึนก็ก่อหนี้เพิ่มข้ึน เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้านราคาแพง กินอยู่หรูหราเกินฐานะ เป็นต้น 
ซึ่งพฤติกรรมเช่นน้ีอาจเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งผู้ผลิตจะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใหม่ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้ประชาชนมีการใช้เครื่องอุปโภค บริโภคในการอ านวยความ
สะดวกมากข้ึน ลูกหนี้บางคนเมื่อก่อหนี้ข้ึนแทนที่จะหาทางช าระหนี้ กลับก่อหนี้เพิ่มโดยกู้หนี้ใหม่เพื่อช าระ
หนี้เก่า หรือที่เรียกว่า“หมุนหนี้” คือลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้หนึ่งไปใช้คืนแหล่งกู้ยืมอีกแห่งหนึ่งที่
เร่งรัด มากกว่า กลายเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจนยากจะช าระให้หมดได้ 

 

4.1.2.2 ไม่มีคุณสมบัติท่ีจะเข้าสู่การกู้ยืมเงินในระบบ 
การเข้าสู่การกู้ยืมเงินในระบบนั้น สถาบันการเงินจ าเป็นที่จะต้องเรียกเอกสารหลักฐาน

ต่างๆ จากลูกหนี้จ านวนมากเพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเช่ือว่าลูกหนี้มีความสามารถที่จะช าระหนี้ไ ด้
หรือไม่ สถาบันการเงินควรอนุมัติหรือไม่ ซึ่งเอกสารต่างๆ เหล่าน้ัน จะแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 

1) เอกสารที่เกี่ยวกับผูข้อกู้ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาใบส าคัญการสมรส ส าเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี และหลักฐานการช าระภาษี เป็นต้น 

2) เอกสารที่เกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน ส าเนาใบส าคัญการสมรส เป็นต้น 

3) เอกสารที่เกี่ยวกับฐานะการด าเนินการของบริษัทผู้ขอกู้ เช่น ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ส าเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ แผนธุรกิจหรือโครงการ แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของสถานประกอบการและทรัพย์สนิทั้งหมด จดหมายจากผู้ขอกู้และเจา้ของทรพัย์สนิทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า
ทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกันให้กับธนาคารนั้นไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยู่แล้วและจะมี ต่อไปใน
อนาคต เป็นต้น 

4) เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่น ามาเป็นหลักประกัน เช่น ส าเนาเอกสารสิทธิใน 
สินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เป็นต้น 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
72 

 

ทั้งนี้เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จ าเป็นในการขอสินเช่ืออาจมีจ านวนมากกว่าดังที่กล่าวมา 
ซึ่งข้ึนอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งและประเภทสินเช่ือด้วย ซึ่งก็เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ผู้ขอกู้ไม่
สามารถเข้าสู่การกู้ยืมในระบบได้ 

 

4.1.2.3 เกิดจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยม 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนในหลายประเทศ

เปลี่ยนแปลงแนวความคิดและค่านิยมในการยึดติดกับวัตถุมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการโฆษณาที่เกินความเป็น
จริงก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มกีารบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ในปัจจุบันจะพบว่าผลิตภัณฑ์ด้าน
เสริมความงาม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ จะได้รับส่วนแบ่งในตลาดอยู่ในอันดับต้นๆ อยู่เสมอ 

 

4.1.2.4 เกิดจากระบบของสถาบันการเงิน 
การกู้ยืมเงินในระบบนั้น มีพิธีรีตอง และยุ่งยาก เนื่องจากสถาบันการเงินจ าเป็นที่จะต้อง

เรียกให้ลูกหนี้หาหลักทรัพย์มาค้ าประกัน หากเกิดกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ สถาบันการเงิน
เหล่าน้ันจะบังคับกับทรัพย์สินที่ลูกหนี้น ามาเป็นหลักประกัน เนื่องจากสถาบันการเงินจะต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ มิฉะนั้นหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้โดยไม่มีหลักทรัพย์มาค้ าประกัน 
สถาบันการเงินจะไม่ได้รับช าระหนี้ ซึ่งก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการด าเนินการของสถาบันการเงินนั้นๆ 
สถาบันการเงินจึงไม่อนุมัติการกู้ยืมที่ปราศจากหลักประกัน จึงท าให้ประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
หรือไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันได้ไม่สามารถเข้าสู่การกู้ยืมเงินในระบบได้ อีกทั้งการกู้เงินในระบบนั้นต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆ ส่งผลให้ผู้ด้อยการศึกษารู้สึกไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงหันไป
กู้เงินนอกระบบแทน 

 

4.1.2.5 เกิดจากการท่ีประชาชนไม่ได้รับการศึกษา 
การที่ประชาชนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ท าให้ไม่มี

ความรู้ทางด้านการเงิน ขาดการวางแผนการใช้เงิน รวมทั้งไม่มีวินัยทางการเงิน หรือไม่สามารถจัดการ
บริหารหนี้ จนท าให้เกิดปัญหาด้านการเงินในครอบครัวได้ 

 

4.2 รูปแบบของหน้ีนอกระบบ 
 รูปแบบของหนี้นอกระบบ สามารถจ าแนกตามลักษณะการให้กู้ยืม และการช าระหนี้ ดังนี้ 
 

4.2.1 รูปแบบของหน้ีนอกระบบจ าแนกตามลักษณะการให้กู้ยืม 
หากจ าแนกรูปแบบของหนี้นอกระบบตามลักษณะของการให้กู้ยืม สามารถแบ่งเป็น 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 หรือบริษัทจ ากัด วงเงินที่ให้กู้ยืม 
จะอยู่ในระดับตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป ไม่มีการท าสัญญากู้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3-5 
ต่อเดือน ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินต้องน าโฉนดที่ดินมาให้นายทุนเงินกู้ยึดถือและเซ็นใบมอบฉันทะ และเก็บ
ดอกเบี้ย ทุกเดือน หากผู้กู้ยืมผิดนัดไม่ช าระดอกเบี้ยงวดใด นายทุนเงินกู้จะน าใบมอบฉันทะที่ผู้กู้ยืมให้ไว้
ไปจดทะเบียนโอนที่ดินที่ยึดไว้ทันที  

4.2.1.1.2 บริษัทจ ากัดปล่อยเงินกู้โดยรับเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนมั่นคง ส่วนใหญ่จะท า
สัญญา กู้เงินกันเป็นลายลักษณ์อักษร บางรายจะรวมดอกเบี้ยกับเงินต้นโดยกรอกไว้เป็นจ านวนเดียวกันใน
สัญญากู้ เพื่อหลบเลีย่งกฎหมาย ผู้ให้กู้จะยึดบัตร ATM ของผู้กู้ไว้และให้ผู้กู้ผ่อนช าระเงนิกู้ผา่นธนาคารผู้กู้
จะต้องมีคู่ เพื่อค้ าประกันซึ่งกันและกันคือเป็นผู้กู้ทั้งคู่ นายทุนจะปล่อยเงินกู้ในวงเงินซึ่งจะข้ึนอยู่กับ
นายทุนและผู้กู้จะตกลงกัน โดยจะเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 – 30 ต่อเดือน ในการกู้เงินนอกระบบนี้
จะมีการท าสัญญา โดยเก็บไว้ที่นายทุนและผู้กู้คนละฉบับ ระยะเวลาในการกู้เงินจะไม่ก าหนดไว้ หากตราบ
เท่าที่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ มีทั้งเงินกู้รายวัน เงินกู้รายสัปดาห์ และเงินกู้รายเดือน 

4.2.1.1.3 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดจัดทีมไปปล่อยเงินกู้ใน
ย่านชุมชนให้กับประชาชนผู้ต้องการเงินด่วนในวงเงิน 3,000 – 5,000 บาท โดยที่ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ย
รายวัน วันละ 20 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 73 – 223 ต่อปี ส่วนใหญ่จะท าสัญญาเงินกู้เป็นลายลักษณ์
อักษร และรวมดอกเบี้ยกับเงินต้นบันทึกไว้เป็นจ านวนเดียวกันในสัญญาเงินกู้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย 
นายทุนบางรายจะยึดบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ไว้ หากผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระดอกเบี้ยงวดใดก็จะข่มขู่
และท าร้ายร่างกาย หรือนายทุนบางรายจะถ่ายรูปทรัพย์สินในบ้านของผู้กู้ไว้ หากผู้กู้ผิดนัดช าระดอกเบี้ย
เมื่อใดก็จะเข้ายึดทรัพย์สินในบ้านผู้กู้เพื่อน ามาช าระหนี้เงินกู้รวมทั้งดอกเบี้ยทันที 

 

4.2.1.2 การให้เงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้า 
4.2.1.2.1 กรณีให้ผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้าไปรูดซื้อสินค้าภายในวงเงิน

ของบัตร นั้น ซึ่งผู้ให้กู้เงินจะรับซื้อสินค้าน้ันไว้และมอบเงินสดให้แก่ลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินโดยมีการคิด
ค่าใช้จ่าย ประมาณร้อยละ 10–15 ส าหรับสาเหตุที่เจ้าของบัตรดังกล่าวไม่ใช้บริการกดเงินสดจากเครื่อง 
ATM เนื่องจากติดข้อจ ากัดของบัตรเครดิตต่าง เช่น บางกรณีอาจกดเงินสดได้ไม่เต็มจ านวนของวงเงินบัตร
โดยอาจ ใช้ได้เพียง 1 ใน 3 ของวงเงินบัตร หรือกรณีบัตรผ่อนสินค้าก็ไม่สามารถใช้บริการกดเงินสดได้ 

4.2.2.2 กรณีที่น าบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าในร้านค้าที่ให้บริการเงินกู้ โดยร้านค้า
ดังกล่าวจะรับซื้อคืนสินค้าดังกล่าวทันทีและมอบเงินสดให้แก่ผู้ซื้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 10 – 
15 ของมูลค่าสินค้า 
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4.2.1.2.2 กรณีบัตรเครดิตเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้ให้กู้เงินจะให้เจ้าของบัตรรูด
บัตรในจ านวนเงินเล็กน้อย เช่น 100 บาท และให้น าสลิปที่รูดนั้นเป็นหลักฐานเพื่อขอท าบัตรผ่อนสินค้า
ทั่วไปกับผู้ประกอบการประเภท Non-Bank และใช้บัตรผ่อนสินค้าดังกล่าวไปซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมกับ
ผู้ให้กู้เงินดังกล่าวโดยจะมีค่าด าเนินการประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าสินค้า 

4.2.1.2.3 การซื้อขายลดเช็ค เป็นการน าเช็คที่เขียนสั่งจ่ายลงวันที่ล่วงหน้าไปฝาก
ขายลดเพื่อน าเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของตนเองก่อนวันครบก าหนดในเช็ค อัตราดอกเบี้ยข้ึนอยู่กับ
ข้อตกลงระหว่างผู้รับซื้อลดเช็คมาขายว่าราคาซื้อขายเช็คมากน้อยเท่าใด 

4.2.1.2.4 เครดิตการค้า คือเครดิตที่ขายให้แก่ผู้รับสินค้าไปขายต่ออีกทอดหนึ่งโดย
ผู้รับสินค้านั้นไม่ต้องช าระเงินทันทีในตอนรับสินค้า สามารถยืดเวลาช าระเงินไปได้ช่วงหนึ่งวิธีนี้เป็น
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญส าหรับกิจการค้า 

4.2.1.2.5 การเล่นแชร์ เป็นการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งสัญญาว่าจะส่งเงินแชร์เป็นงวดงวด
ละเท่ากันเข้า กองกลาง ผู้ใดที่ต้องการใช้เงินจะเสนออัตราประมูลแชร์มาแข่งขันกัน ผู้เสนออัตราประมูล
สูงสุดจะได้รับเงนิ กองกลางนั้นไป จ านวนเงินกองกลางจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เล่นใน
กลุ่มแชร์นั้นๆ 
 

 4.2.2 รูปแบบของหน้ีนอกระบบจ าแนกตามการช าระหน้ี 
 

 ธีรภัทร เจริญสุข (2554) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินนอกระบบในท้องถ่ิน พบว่า หนี้
นอกระบบในจังหวัดหนองคายมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1) เงินกู้ดอกเบ้ียรายวัน หรือเงินกู้ดอกเบ้ียสูง (Loan Sharks) ในชุมชนอ าเภอท่าบ่อ
เรียกว่า สลัดดอก เป็นเงินกู้ส าหรับผู้ต้องการเงนิทุนเรง่ด่วน แต่ไม่มีหลักค้ าประกัน และไม่สามารถหากู้ยืม
ได้จากทางอื่น ดอกเบี้ยมาตรฐานของเงินกู้ประเภทนี้คือ ร้อยละ 10 ต่อสิบวัน (ร้อยละ 1 ต่อวัน) โดยจ่าย
ดอกเบี้ยรายวันทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 365 ต่อปี เป็นการกู้เงินที่เรียกว่า “ดอกลอย” ส่งไปเพียงแค่
ดอกเบี้ย ไม่ลดเงินต้นจนกว่าจะหาเงินต้นมาปลดหนี้ให้จนหมดได้  
 การกู้ดอกเบี้ยสูงมีลักษณะการให้เงินกู้ ดังนี้ 
 1.1) การให้ผู้ต้องการกู้รวมกลุ่มค้ าประกันหนี้ซึ่งกันและกันจ านวนสองหรือสามคน 
คล้ายรูปแบบของการกู้เงินสหกรณ์  
 1.2) การก าหนดให้ลูกหนี้จ่ายเงินต้นไปพร้อมกันด้วยทุกวันแต่ไม่หักยอดเงินต้นที่ใช้
ค านวณดอกเบี้ยออก เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบต่อสิบวัน ต้องจ่ายเงินคืนห้าร้อยบาท
ต่อวัน คิดเป็นดอกเบี้ยสองร้อยบาท เงินต้นสามร้อยบาททุกวัน ถ้าจ่ายครบหมดจะหมดหนี้ภายใน 34 วัน 
แต่ต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกรวม 17,000 บาท ทั้งที่ความจริงแล้ว เมื่อจ่ายต้นเงินหักออกไปสมควรจะค านวณ
มาหักลดดอกเบี้ยด้วย 
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 1.3) การล้มยอดหนี้เดิม เกิดข้ึนเมื่อการจ่ายเงินตามข้อ 1.2) ผ่านไประยะหนึ่ง แล้ว
ลูกหนี้ต้องการเงนิเพิ่ม นายทุนก็จะหักยอดเงินทั้งหมดที่ควรได้เต็ม มาลบกับเงินที่ส่งหนี้ไปแล้ว จากนั้นจึง
เพิ่มเติมเงินส่วนเกินคืนให้กับลูกหนี้ เช่นกรณี 1.2) ที่ลูกหนี้จ่ายเงินมา 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 บาททบต้นไปตามล าดับ 
 1.4) การคิดค่าปุวยการจิปาถะ เช่น ค่าสมุดบัญชีหนี้ ค่าท าสัญญา ค่าค้ าประกัน ค่า
ทวงถาม, ค่าปรับล่าช้า จากที่พบนั้น เมื่อต้องการกู้เงินเจ้าหนี้รายใด จะมีค่าสมุดบัญชีเพื่อเปิดการกู้ 200 
บาท ค่าท าสัญญา 200 บาท ค่าค้ าประกันคนละ 100 บาท ถ้าไม่ไปพบคนเก็บเงินตามเวลา จะคิดค่าทวง
ถาม 40 บาท ถ้าจ่ายเงินล่าช้า คิดเพิ่มร้อยละสิบของดอกเบี้ยประจ าวันต่อวัน อีกทั้งเมื่อเริ่มกู้ก็จะถูกหัก
ดอกเบี้ยวันแรกไปทันที ดังนั้น หากกู้เงินหนึ่งหมื่นบาท จะเหลือเงินออกมาจริงๆ ประมาณ 9,500 – 
9,200 บาทเท่านั้น 
 1.5) การให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาลอยไม่ระบุตัวเลขเงินกู้พร้อมกับสัญญาค้ าประกัน โดยมี
สมุดบัญชีแยกค านวณต่างหาก เมื่อถึงข้ันจ าเป็นต้องใช้อ านาจศาลในการฟูองเรียกเงิน ก็จะกรอกตัวเลขที่
รวมต้นเงินและดอกเบี้ยแล้วเป็นตัวเลขยอดเงินที่ใช้ฟูอง เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูง
ดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 มีระวางโทษ
จ าคุกหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตรานั้นจะเป็นโมฆะ ส่วน
ยอดเงินต้นยังคงอยู่สมบูรณ์ (ค าพิพากษาฎีกาที่ 1913/2537) การกรอกยอดเงินว่างเปล่าไว้จึงเป็นการ
ปูองกันตัวเองของนายทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งในกรณีที่มีพยานเอกสารชัดเจนแล้ว จ าเลย ซึ่งก็คือลูกหนี้เงินกู้ 
จะน าสืบพยานบุคคลมาหักล้างพยานเอกสารไม่ได้ หากไม่ยื่นค าให้การคัดค้านว่าเป็นเอกสารปลอม
เสียก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 ซึ่งส่วนมากจ าเลยที่ขาดความรู้ทาง
กฎหมาย ก็มักจะยอมแพ้ตั้งแต่เห็นหมายศาลมาส่งถึงบ้าน หรือหากทนายจ าเลยน้ันไม่รอบคอบ หรือเป็น
ใจกับนายทุน ก็จะไม่ให้การต่อสู้ในประเด็นนี้ซึ่งจะท าให้แพ้คดีไปในที่สุด ทั้งที่หากต่อสู้คดีถูกต้องแล้วก็จะ
ชนะได ้(ค าพิพากษาฎีกาที่ 286/2507, 1375/2508, 1372/2526)  
 2) เงินกู้หักเงินเดือนผ่านเอทีเอ็ม เป็นรูปแบบของการให้ลูกหนี้มอบบัตรเอทีเอ็มบัญชี
เงินเดือนไว้กับเจ้าหนี้ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน โดยหักดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นจนกว่าจะหมดหนี้ เช่น 
พนักงานคนหนึ่งกู้เงินจ านวน 10,000 บาท มอบบัตรเอทีเอ็มไว้กับเจ้าหนี้ไว้เป็นประกัน โดยค่าจ้างออก
ทุกวันที่ 10 และ 25 เจ้าหนี้ก็จะไปกดเงินออกจากบัญชีทั้งหมด แล้วหักไว้ 750 บาท ต่อครั้ง แล้วจ่ายเงิน
ส่วนที่เหลือคืนให้พร้อมสลิปเอทเีอ็มเปน็หลกัฐาน หักเงินทั้งหมด 20 ครั้ง เป็นเวลา 10 เดือน หนี้ก็จะหมด
พอดี คิดเป็นดอกเบี้ยรวมร้อยละ 50 ของเงินต้น ซึ่งหากเจ้าหนี้อยากได้เงินเพิ่มระหว่างผ่อนจ่ายหนี้ ก็จะ
เกิดรูปแบบการล้มยอดหนี้เช่นเดียวกับกรณี 1.3)  
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 3) การขายฝาก ท่ีดิน เจ้าหนี้จะให้ผูกู้้เงินจดทะเบยีนขายฝากมีระยะเวลาก าหนดแน่นอน โดย
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ต่อเดือน ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดด้วยตนเอง ท าให้ผู้กู้แบกรับภาระ
สองประการ คือ ภาระค่าจดทะเบียนการโอน เนื่องจากการขายฝากถือเป็นนิติกรรมประเภทขาย ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมในการจดจ านองร้อยละ 1 
และเมื่อไถ่ถอน ผู้ไถ่ถอนการขายฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนกลับเสมือนการขายอีกรอบหนึ่งร้อยละ 2 บวก
กับภาษีธุรกิจเฉพาะเพราะเป็นการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย์ที่มีการครอบครองน้อยกว่า 5 ปีอีกร้อยละ 
3.3 เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจ านองเพียง 50 บาท และหากผู้กู้ไม่มาไถ่ถอนจากการขายฝาก 
เจ้าหนี้ก็สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิเป็นของตนได้เลยโดยไม่ต้องรอบังคับจ านอง 
 

จากรูปแบบของหนี้นอกระบบที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบลักษณะการให้กู้ยืมที่น าไปสู่การเป็นหนี้
นอกระบบ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงกับสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบ น าไปสู่การน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขและลดปัญหาจากหนี้นอกระบบอย่างตรงจุด 
 

 4.3 สถานการณ์ลูกหน้ี 
 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาหนี้นอกระบบที่มีการลงทะเบียน และด าเนินการเจรจาหนี้ ตาม

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สนิภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) (กรมบัญชีกลาง, 2555) พบว่า มีจ านวนลูกหนี้
ทั้งหมด 2,320,273 ราย มูลหนี้ 246,178,705,634.99 บาท สามารถเจรจาหนี้ส าเร็จ จ านวน 578,622 
ราย มูลหนี้ 65,948,351,603.18 บาท เจรจาไม่ส าเร็จ 139,296 ราย มูลหนี้ 14,474,190,355.08 ยุติ
เรื่อง จ านวน 466,950 มูลหนี้ 45,841,954,570.17 บาท (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)  



ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการเจรจาหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินภาคประชาชน 
 

ข้อมูลผลการเจรจาหนี ้

  

จ านวนลูกหน้ี (ราย)  มูลหน้ี (บาท)  
ธ.

อ.ส. ธ.ก.ส. 
ออม
สิน ธพว. 

กรุง 
ไทย อิสลาม รวม ธ.อ.ส. ธ.ก.ส. ออมสิน ธพว. กรุงไทย อิสลาม รวม 

จ านวนลูกหนี้ทั้งหมด 19,391 1,328,494 913,401 46,149 6,113 6,725 2,320,273 
2,209,359,416. 

28 
142,147,676,142. 

58 
95,228,949,658. 

38 
5,276,519,703. 

02 
484,351,646. 

09 
831,849,068. 

64 
246,178,705,634. 

99 

กรณีเจรจาส าเร็จ 2,878 353,594 212,075 7,431 400 2,244 578,622 
326,415,674. 

00 
38,734,920,993. 

98 
25,669,589,293. 

94 
896,034,729. 

12 
41,940,729. 

50 279,450,182.64 
65,948,351,603. 

18 

- ประสงค์เข้าธนาคาร 2,839 341,080 209,167 7,388 336 2,235 563,045 
322,875,674. 

00 
37,775,621,820. 

02 
25,657,394,258. 

94 
891,127,229. 

12 
36,384,099. 

50 279,450,182.64 
64,962,853,264. 

22 

 กู้ได้ 563 265,993 146,361 3,716 329 915 417,877 
69,368,000. 

00 
27,236,252,295. 

00 
15,932,708,188. 

00 
387,215,223. 

00 
36,316,179. 

00 110,370,369.00 
43,772,230,254. 

00 

 กู้ไม่ได้ 2,276 74,103 60,254 3,672 7 1,320 141,632 
267,849,762. 

00 
8,156,693,009. 

50 
4,168,036,075. 

66 
467,463,250. 

12 
1,361,870. 

00 162,933,505.00 
13,224,337,472. 

28 

- ไม่ประสงค์เข้าธนาคาร 39 12,420 283 37 64 8 12,851 
3,540,000. 

00 
959,299,173. 

96 
11,562,035. 

00 
4,907,500. 

00 
5,556,630. 

00 0 
984,865,338. 

96 

กรณีเจรจาไม่ส าเร็จ  1,543 29,673 104,130 3,214 736 0 139,296 
140,125,139. 

93 
3,205,219,771. 

11 
10,692,127,958. 

40 
354,556,723. 

76 
82,160,761. 

88 0 
14,474,190,355. 

08 

กรณียุติเร่ือง  9,253 251,631 181,131 20,691 4,241 3 466,950 
1,011,392,827. 

59 
25,835,013,390. 

03 16,448,850,852.01 
2,275,759,454. 

64 
270,692,045. 

90 
246,000. 

00 
45,841,954,570. 

17 

คงเหลือ 0 0 0 0 0 0 0 
67,792,338. 

76 
244,655,688. 

98 
-3,351,319,003. 

57 
-544,406. 

74 
9,939,330. 

31 
-601,170. 

64 
-3,030,077,222. 

90 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555)  
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4.4 ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
เมื่อได้มีการท าสัญญากู้ยืมหรือก่อหนี้นอกระบบข้ึนมาในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียกเก็บดอกเบีย้สูงกว่าอัตราทีก่ฎหมายก าหนด หรือการท าสัญญาเงินกู้สงูกว่าจ านวนเงินทีกู่้จรงิ การขาย
ฝากที่ดิน ฯลฯ ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

4.4.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 

 การถูกติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง 
เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้ตามก าหนดที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้ 

เจ้าหนี้ได้ใช้มาตรการในการการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง เช่น การทวงหนี้ด้วยการประจานท าให้
อับอาย การยึดบ้านยึดที่ดินท ากิน การข่มขู่ การท าลายทรัพย์สิน การท าร้ายร่างกาย หรือแม้กระทั่งการ
ข่มขืนลูกหนี้เพื่อขัดดอกหนี้เงินกู้ (ไทยโพสต,์ 12 พฤศจิกายน 2555 และ ต่อรัฐ สิงห์เรืองเดช, ม.ป.ป.)  

 การกระท าความผิดเพื่อหาเงินมาช าระหนี้ โดยการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น แล้ว
น าทรัพย์สินเหล่าน้ันมาช าระหนี้ เช่น กรณีเบลบอยของโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยา ที่ใช้คีย์การ์ดส ารองของ
โรงแรมเปิดห้องพักลูกค้าไปขโมยบัตรเอทีเอ็มและน าไปกดเงิน และน าเงินนั้นไปช าระหนี้นอกระบบ 
(คมชัดลึก, 11 กันยายน 2555) กรณีนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 5 จี้ชิงเงินสดจากธนาคารกสิกรไทย 
(บ้านเมือง, 31 สิงหาคม 2555) หรืออีกกรณีที่แม่น าลูกวัย 15 ปี ไปค้าประเวณีที่พัทยาเพื่อน าเงินไปช าระ
หนี้นอกระบบ (บ้านเมือง, 3 พฤศจิกายน 2555)  

 การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา เช่น กรณีนักศึกษาราชภัฏล าปางที่ถูกเจ้าหนี้นอกระบบ
เร่งให้คืนเงิน จึงตัดสินใจใช้เชือกไนลอนแควนคอตายหนีปัญหา (คมชัดลึก, 16 เมษายน 2555)  

 การถูกยึดทรัพย์สิน ที่ดินท ากิน และบ้านพักอาศัย จากการให้เอกสารสิทธ์ิที่ดินเป็น
หลักประกันในการกู้ยืมเงิน และถูกเจ้าหนี้ฟูองร้องและบังคับยึดทรัพย์สินอย่างไม่เป็นธรรม (วิชัย สุวรรณ
ประเสริฐ, 2555)  

 

4.4.2 ปัญหาต่อตัวเจ้าหน้ี 
เมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ในขณะนี้ลูกหนี้ยังไม่สามารถน าเงินมา

ช าระหนี้ทั้งหมดได้ ก็พบว่ามีลูกหนี้หลายรายที่เลือกใช้วิธีการฆ่าเจ้าหนี้เพื่อตัดปัญหาหนี้เหล่านั้น เช่น 
กรณีของครูแจ็คถูกลูกหนี้ 2 รายร่วมมือกันจ้างมือปืนไปฆ่าเจ้าหนี้นอกระบบ (คมชัดลึก, 15 สิงหาคม 
2555)  

 

4.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
ปัญหาหนี้นอกระบบได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ท าให้

รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งในอดีตได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
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4.5.1 การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ ตามที่รัฐบาลน าโดยนายอภิสิทธ์ิ    
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยก าหนดให้กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ได้มี
การ เปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบพร อมข อเสนอเงินก  ูภายใต เงื่อนไขพิ เศษ และให
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เปนผ ูรวมด าเนินการในการเจรจาประนอม
หนี้ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ  

 กระทรวงการคลัง มีนโยบายจะด าเนินการดูแลทุกขสุขทางดานการคลังของพี่นอง
ประชาชน หรือใหความชวยเหลือใหสามารถปรับโครงสรางหนี้ไดตามนโยบายรัฐบาลโดยน าหนี้นอกระบบ
เขาส ูสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัและธนาคารพาณิชยของรัฐ หลังจากนั้นจึงน าไปส ูการพัฒนาศักยภาพ
ลูกหนี้ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพอยางเปนปกติโดยตองท าการอบรมฟนฟูลูกหนี้ควบค ูกันไป 
ภารกิจจึงไมใชเพียงการเจรจาหนี้และน าลูกหนี้เขาส ูระบบเพียงอยางเดียว ในระยะแรกให้ด าเนินการน า
ลูกหนี้เข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด (กรมบัญชีกลาง, 2552)  

สรุปผลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังทั้ง 2 รอบ (รอบที่ 1 ตั้งแต่
วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มกราคม 2553) (ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบกระทรวงมหาดไทย , 2553) มีจ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 1,181,133 ราย มูลหนี้ 
122,406,236,981.23 บาท ทั้งนี้ได้แยกให้ธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ด าเนินการเจรจา โดยปรากฏ
รายละเอียดตามตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 3 ตารางสรปุจ านวนผูล้งทะเบียนหนี้นอกระบบ จ าแนกตามธนาคารที่รบัผิดชอบ 
 

ธนาคาร 
จ านวน  
 (ราย)  

จ านวนเงิน  
 (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. ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)  

35,451 3,871,882,932.97 
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ธนาคาร 
จ านวน  
 (ราย)  

จ านวนเงิน  
 (บาท)  

5. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  35,857 2,332,308,651.91 

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  17,898 2,031,454,333.49 

รวม 1,181,133  122,406,236,981.23 
 

ที่มา: คณะกรรมการเพื่ออ านวยการบริหารงานการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน กรมบัญชีกลาง, 2553 
 

 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
กระทรวงมหาดไทยข้ึน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเจรจาหนี้นอกระบบ จ านวน 6,095 คณะ โดยมอบหมายให้บุคลากรจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น 52,943 คน เข้าร่วมเป็นคณะท างาน และได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น จ านวน 45,000,000 บาท (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน 2553) การจัดสรรดังกล่าวข้างต้น 
ให้แก่จังหวัด และอ าเภอ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ส าหรับผลการด าเนินงานปรากฏ
ว่าสามารถเชิญลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบธนาคารได้ จ านวน 756,073 ราย เข้าสู่
กระบวนการเจราจาได้ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

o ลูกหนี้ที่ มีมู ลหนี้ ไม่ เกิ น 50 ,000 บาท จ านวน 425 ,060 ร าย มูลหนี้ 
30,693,300,375 บาท ธนาคารสามารถอนุมัติสินเช่ือได้ จึงมอบหมายให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
เจรจาหนี้และโอนหนี้เข้าสู่ระบบได้ 

o ลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ต้ังแต่ 50,001 - 200,000 บาท จ านวนทั้งสิ้น 756,073 ราย มูล
หนี้ 91,713,236,606 บาท มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการเจรจาหนี้ และจัดส่งให้
ธนาคารโอนหนี้เข้าสู่ระบบต่อไป 
 

 กระทรวงยุติธรรมได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 
2555 – 2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรม โดยมี
เปูาประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งในประเด็น
ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีนโยบายส าคัญเร่งด่วน ด้านการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สินภาคประชาชน ด้านที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ  
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ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบตั้งแต่ข้ันตอนการท าสัญญา การด าเนินคดีในช้ัน
ศาล ช้ันบังคับคดี ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ความรู้และช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอดจนให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย การเข้าถึงระบบสินเช่ือของสถาบันการเงิน การรับ
เรื่องร้องเรียน โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐอื่นทั้งจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชนอื่น 

ผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ถึงปัจจุบัน (ศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.), 2555) ได้ด าเนินมาตรการ
เชิงรุกในด้านการสนับสนุนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ติดตามเร่งรัดให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ การเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม การรวบรวมข้อมูลและเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมายและ
วิธีการท านิติกรรมสัญญาเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบ การถอด
บทเรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จ านวน 122 เรื่อง โดยมีจ านวนผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 82 คน รวมทุนทรัพย์ 
150,590,883 บาท นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการเป็นลูกหนี้นอกระบบของเจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 595 ราย ทุน
ทรัพย์ฟูอง จ านวน 106 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินมาตรการทางอาญา ภาษี ควบคู่กับ
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและคดีความ 
 

 4.6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ีนอกระบบและปัญหาการบังคับใช้ 
 

4.6.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
4.6.1.1 วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย

หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ 
หลักกฎหมายน้ีสอดคล้องกับหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่

ก าหนดให้นิติกรรมหรือสัญญาใดๆที่ท าข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบนั้นกฎหมายจะไม่ยอมรับ และมี
ผลเป็นโมฆะ 

จากหลักกฎหมายนี้ส่งผลต่อสัญญาต่างๆที่เกิดหนี้นอกระบบซึ่งส่วนมาก เช่น การ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้นั้นไม่อาจเรียกร้องต่อกกันได้ตามกฎหมาย  

4.6.1.2 เจตนาลวง และนิติกรรมอ าพราง 
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มาตรา 155 การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งเป็นโมฆะ แต่จะยกข้ึน
เป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระท าการโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นมิได้ 

ถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งท าข้ึนเพื่ออ าพรางนิติกรรมอื่น ให้น าบทบัญญัติ
ของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอ าพรางมาใช้บังคับ 

4.6.1.3 ขายฝาก 
มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ 

โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์น้ันคืนได้ 
มาตรา 499 สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้ก าหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก 
ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่ก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริง

เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี 
บทบัญญัติมาตรา 499 นี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวกฎ

หมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2543 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องขาย
ฝากมีบทบัญญัติยังไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้มีการเอาเปรียบผู้ขายฝากโดยการก าหนดสินไถ่ที่สูงเกินควร 
เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา รวมทั้งในกรณีที่ถึงก าหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม 

4.6.1.4 ยืมใช้สิ้นเปลือง และยืมเงิน 
มาตรา 650 อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน

ชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีก าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิด 
และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น 

สัญญาน้ีย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม 
มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทข้ึนไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น

หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟูองร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ 
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐาน

เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือช่ือผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้
เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว 

4.6.1.5 จ านอง 
มาตรา 702 อันว่าจ านองนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้จ านองเอาทรัพย์สิน

ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ านอง เป็นประกันการช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้รับจ านอง 

ผู้รับจ านองชอบที่จะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านองก่อนเจ้าหนี้สามัญมิพักต้อง
พิเคราะห์ว่ากรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่ 
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มาตรา 733 ถ้าเอาทรัพย์จ านองหลุดและราคาทรพัย์สนิน้ันมีประมาณต่ ากว่าจ านวนเงิน
ที่ค้างช าระกันอยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจ านองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ ได้เงินจ านวนสุทธิน้อยกว่า
จ านวนเงินที่ค้างช าระกันอยู่น้ันก็ดี เงินยังขาดจ านวนอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินน้ัน 

 

4.6.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
มาตรา 3 บุคคลใด 
 (ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ 
 (ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจก าหนด

ข้อความอันไม่จริงในเรื่องจ านวนเงินกู้หรืออื่นๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ 
 (ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจก าหนดจะเอา หรือรับเอาซึง่ก าไรอืน่เปน็เงินหรือสิ่งของ 

หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่นๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไข
แห่งการกู้ยืม 

ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบีย้เกนิอัตรา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
การก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้ยืมเงินนั้น โดยทั่วไปได้บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งการฝุาฝืนคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายบัญญัติไว้จะ
มีบทลงโทษทางแพ่งคือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินให้เหลือในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลได้มีการตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราข้ึน โดยมีเหตุผลในการออกกฎหมาย ดังนี้ 

“เหตุผลที่จูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับนี้ คือหวังจะบ ารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่
ควรการกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งมีผลงอกงามข้ึน ก็
แบ่งผลนั้นใช้เป็นดอกเบีย้บ้าง เหลอืรวบรวมไว้เพื่อใช้หนี้ทุนต่อไป ดังนี้ฝุายเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเป็นค่าปุวย
การ และมีโอกาสที่จะได้รับใช้ทุนคืนในภายหลงั แต่ถ้าดอกเบี้ยเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผลไม่พอที่จะ
ใช้ดอกเบี้ยได้ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง 2 ฝุาย ด้วยเหตุนี้ประเทศทั้งหลายและประเทศของเราเองจึงมี
กฎหมายมาแต่โบราณกาลก าหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างสูงไว้ กล่าวคือ ช่ังละ 1 บาทต่อเดือน (หรือร้อยละ 
15 ต่อปี) อันที่จริงอัตราน้ีเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้มีการให้กู้ยืม
กันโดยอัตราสูงกว่านั้น และเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต่างร่วมใจ ร่วมมือกันหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพราะฝุายหนึ่ง
อยากได้ อีกฝุายหนึ่งก็ความจ าเป็นบังคับ ในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวแล้ว” 

เมื่อพิจารณาเหตุผลการออกกฎหมายดังกล่าวพบว่า ในขณะนั้นแม้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกได้ส าหรับการกู้ยืมเงินคือร้อยละ 15 ต่อปีก็
ตาม แต่ผู้ให้กู้ก็ยังมีการเรยีกดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี และลูกหนี้เองก็ยอมผูกพันตนในการ
กู้ยืมเงินโดยยินยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากลูกหนี้เองก็มีความจ าเป็นใน
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การใช้เงินจึงไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่กู้ยืมเงินดังกล่าวได้ ดังนั้น กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึง
ถูกบัญญัติข้ึนเพื่อปูองกันประชาชนไม่ให้เสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด  
 

4.6.3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540 
มาตรา 4 ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ 

หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้ก าหนด
สัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ
ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝุายซึ่งมิได้เป็นผู้
ก าหนดสัญญาส าเร็จรูปนั้น 

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญู
ชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่ง เช่น 

(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิน้สุดลงโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา

ได้โดยอีกฝุายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ 
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝุายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝุ ายหนึ่งต้อง

รับภาระเพิ่มข้ึนมากกว่าภาระที่เป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา 
(6) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวก

อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี 
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้อง

รับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 

ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดช าระหนี้ 
(9) ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 

ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ
ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้น ามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม 

 

มาตรา 11 ข้อสัญญาใดที่มิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญาน้ันเป็นโมฆะ 
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หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม พุทธศักราช 2540 
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมของบ้านเมือง ในอดีตสภาพทางสังคมไม่มีความซับซ้อน สัญญาที่เกิดข้ึนจึงมีลักษณะเรียบง่าย 
และกฎหมายลักษณะสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ก็เพียงพอที่ใช้รองรับและบังคับให้ตามสัญญา แต่เมื่อสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนทัง้ในทางเศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีแนวความคิดเสรีนิยม 
หรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นการส่งเสริมให้มีการติดต่อค้าขายมากข้ึน มีการท า
ธุรกรรมระหว่างกันมากข้ึนมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครอบครัวเป็นการผลิตเพื่อขาย 
จนกระทั่งเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการแสวงหาความมั่งค่ังในลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ผลที่ตามมาในด้านสัญญา คือการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดจ านวนมาก มักเป็นข้อ
สัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดท าสัญญา ดังนั้น เงื่อนไขของสัญญาจึงมีแต่ข้อก าหนดที่ฝุายที่ไม่ได้จัดท า
สัญญาเสียประโยชน์อยู่ฝุายเดียว  

ต่อมาเริ่มมีนักกฎหมายตระหนักถึงผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมว่า หากปล่อยให้มีการ
บังคับตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่าน้ีต่อไป ย่อมจะเกิดผลเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุนี้นัก
กฎหมายที่เห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มคิดและหาวิธีการที่จะควบคุมสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงท าให้เกิด
กฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้น  

การท าสัญญาทางธุรกิจระหว่างคู่สัญญาที่มีอ านาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน จะส่งผลให้ผู้ที่
มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากกว่าถือโอกาสเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งที่มีอ านาจต่อรองที่น้อยกว่า
และคู่สัญญาดังกล่าวก็มีความจ าเป็นต้องยอมรับข้อตกลงของคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมขึ้นระหว่างคู่สัญญา ในปี 2540 จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่ง
ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 โดยมีเจตนาเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรม
ในสังคมโดยก าหนดกรอบของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าข้อสัญญา
หรือข้อตกลงใดที่ไม่เป็นธรรม และให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลใช้
บังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี  

 

4.6.4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 93 การอ้างเอกสารเป็นพยานหลักฐานให้ยอมรับฟังได้เฉพาะต้นฉบับเอกสาร

เท่าน้ัน เว้นแต ่
(1) เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝุายตกลงกันว่าส าเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วให้ศาล

ยอมรับฟัง ส าเนาเช่นว่าน้ันเป็นพยานหลักฐาน 
(2) ถ้าต้นฉบับเอกสารน ามาไม่ได้ เพราะถูกท าลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือสูญหาย 

หรือไม่ สามารถน ามาได้โดยประการอื่น อันมิใช่เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบ หรือเมื่อศาล
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เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะต้องสืบส าเนาเอกสาร หรือพยานบุคคล
แทนต้นฉบับเอกสารที่น ามาไม่ได้นั้น ศาลจะอนุญาตให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

(3) ต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะ
น ามา แสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสียก่อน อนึ่ง ส าเนาเอกสารซึ่งผู้มีอ านาจ
หน้าที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพียงพอในการที่จะน ามาแสดง เว้นแต่ศาลจะได้ก าหนดเป็น
อย่างอื่น 

(4) เมื่อคู่ความฝุายที่ถูกคู่ความอีกฝุายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐาน ยัน
ตนมิได้คัดค้านการน าเอกสารนั้นมาสืบตาม มาตรา 125 ให้ศาลรับฟังส าเนาเอกสารเช่นว่านั้นเป็น
พยานหลักฐานได้แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอ านาจศาลตาม มาตรา 125 วรรคสาม 
 

 



บทท่ี 3 
กรณีศึกษาหนี้นอกระบบในสังคมไทย 

 
 ในบทนี้จะน าเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด โดยสามารถจ าแนกข้อมูล
เป็นกรณีศึกษาได้ 10 กรณี ซึ่งในแต่ละกรณีจะกล่าวถึง 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) พฤติการณ์แห่งคดี   
3) ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ และ 4) การด าเนินการแก้ไขปัญหา และจะน าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. กรณีศึกษา 
 2. สรุปกรณีศึกษา 
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาที่ 1: เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ กิจการนอกกฎหมาย 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
นายชาติ (นามสมมติ) ได้จัดตั้งบริษัท สมชาติ จ ากัด (นามสมมติ) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น

บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนว่าประกอบธุรกิจหลัก
ในการซื้อขาย ขายฝาก ให้เช่า เช่าซื้อ และด าเนินธุรกิจการค้าในการจัดสรรที่ดิน แต่แท้จริงแล้วนายชาติ
ได้จัดต้ังบริษัทเพื่อปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยด าเนินการเป็นรูปแบบบริษัท มีเอกสารแสดงการท างานใน
รูปแบบบริษัท ทั้งเอกสารแสดงหน้าที่การท างานของพนักงานและการปล่อยเงินกู้ บัญชีจัดอันดับสาขา 
บัญชีสรุปรายได้ประจ าเดือน และบันทึกหลังการประชุม และมีส านักงานย่อยทั้งหมด 41 สาขาทั่ว
ประเทศ แบ่งผู้รับผิดชอบเป็น 4 สาย ได้แก่ 1) นายเอ (นามสมมติ) รับผิดชอบพื้นที่หาดใหญ่ เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง 2) นายบี (นามสมมติ) รับผิดชอบพื้นที่เชียงใหม่ ระยอง จันทบุรี 
ยโสธร ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ล าปาง พะเยาว์ 3) นายซ ี(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...วิธีการด าเนินการของกลุ่มพวกนี้ เขาจะ
เปิดเป็นบริษัท ไปเช่าบ้านเป็นหลังๆ หรือห้องแถว แล้วเอาคนในท้องถ่ินมาท า หรือไม่ก็ต้องเป็นญาติพี่
น้องหรือคนสนิท ที่ต้องเป็นคนในท้องถ่ินท าก็เพราะว่าพวกนี้ เวลาไปปล่อยกู้ มีโอกาสที่จะโกงได้มาก” 

พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556 
 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
76 

 

ในแต่ละสายงานจะมีสาขาและผู้รับผิดชอบแต่ละสาขา เช่น นางสาวหญิง (นามสมมติ) อยู่ในสาย
ของนายบแีละเป็นหัวหน้าสาขาที่พิษณุโลก มีหน้าที่ควบคุมพนักงานของสาขาพิษณุโลกที่จะออกไปปล่อย
เงินกู้ให้กับลูกค้าเงินกู้ และเป็นฝุายบัญชี ท าบัญชีเงินกู้และบัญชีลูกค้าที่กู้ รวบรวมเงินรายได้ซึ่งเป็นผล
ก าไรจากการปล่อยกู้ในแต่ละช่วงเวลาส่งส านักงานใหญ่ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายได้เป็นค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท และค่าคอมมิชช่ันอีกประมาณ
เดือนละ 30,000-40,000 บาท นอกจากนี้ในสาขายังมีพนักงานฝุายบุคคลท าหน้าที่ขับข่ีจักรยานยนต์
ออกไปเก็บดอกเบี้ยรายวันจากลูกหนี้รวมทั้งปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้ที่ต้องการกู้ (ส่วนใหญ่กู้เพราะจะน า
เงินไปเล่นการพนัน และรองลงมาคือใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นในบ้าน) โดยแบ่งเป็นสายๆ อีกด้วย ซึ่งก่อนออก
เก็บเงินและหลังจากเก็บเงินแล้วจะรวมตัวกันเพื่อน าเงินที่เก็บได้ส่งเพื่อท าบัญชี โดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 
6,000-8,000 บาท และจะได้รับค่าคอมมิชช่ันเป็นรายวันตามยอดเงินที่สามารถปล่อยกู้ได้ เช่น ปล่อยเงิน
ได้ 20,000 บาท พนักงานจะได้รับค่าคอมมิชช่ัน 1,000 บาท  

ทั้งนี้ในการปล่อยเงนิกู้ เจ้าหนี้จะท าในลักษณะให้ผ่อนรายวัน วันละเท่าๆ กัน จ านวน 24 วัน โดย
เรียกเก็บดอกเบีย้ร้อยละ 20 ต่อเดือน เช่น ลูกหนี้กู้เงิน 2,000 บาท เจ้าหนี้จะเก็บเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็น
รายวัน วันละ 100 บาท จ านวน 24 วัน รวมเป็นเงิน 2,400 บาท โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงช่ือในเอกสาร
เปล่าไว้ และขอส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของลูกหนี้ และผู้ค้ าประกัน 1 คน แต่หาก
เจ้าหนี้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยและรู้จักที่อยู่อาศัยของลูกหนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อได้
เอกสารของลูกหนี้มาแลว้พนักงานต้องส่งให้ส านักงานใหญ่ และท าลายเอกสารทั้งหมดทิ้ง เนื่องจากบริษัท
มีกฎระเบียบห้ามพนักงานที่ท างานอยู่หน้างานเก็บเอกสารใดๆ ไว้ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการปูองกันการ
ตรวจสอบและเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

“เขาจะให้เซ็นลอยไว้ในสัญญาเงินกู้ฉบับหนึ่ง แล้วก็เอาส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านมาชุดหนึ่ง เขาก็ปล่อยแล้ว แต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักหน้ารู้จักตาก็อาจจะไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้ แต่นี่
หมายถึงว่าเขารู้ที่อยู่แน่นอน ... อุทัยธานีเขาจะยึดรูปแบบ ปล่อยร้อยละยี่สิบ ระบบยี่สิบสี่วัน ตอนแรกก็
ธุรกิจนี้ก็มีแค่เจ้าสองเจ้า ต่อมามันก็บูม ขายที่นาหรือกู้เงินมาสองแสนสามแสน เพื่อมาลงทุนพวกนี้ มันก็
ท าให้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ” 

พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556 
 

อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้จา่ยเงนิต้นจนครบ เจ้าหนี้จะมีการลดดอกเบีย้ให้บา้ง แต่หากลูกหนี้มีการ
โกง ก็จะส่งพนักงานไปข่มขู่ หรือคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 

 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
77 

 

ภาพท่ี 3 บัญชีคุมงานของบริษัท สมชาติ จ ากัด (นามสมมต)ิ 
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3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
 

3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
ลูกหนี้ถูกถามตามทางหนี้เปน็รายวัน หากวันใดลูกหนี้ไม่มีเงินช าระหนี้กจ็ะถูกข่มขู่ หรือบางที

อาจจะถูกท าร้ายร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ย่ าแย่ 
 

3.2 ปัญหาด้านกฎหมาย 
เมื่อพนักงานปล่อยเงินกู้ถูกต ารวจจับกุมด าเนินคดี และถูกปล่อยตัวเมื่อได้รับโทษตาม

กฎหมายแล้ว ก็กลับมาด าเนินงานเช่นเดิมอีก เนื่องจากบทลงโทษที่ก าหนดไว้นั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
รายได้ที่ได้รับ กล่าวคือ มีบทลงโทษจ าคุกเพียง 6 เดือน – 1 ปี อีกทั้งยังไม่สามารถจับกุมเจ้าหนี้ที่เป็น
หัวหน้าขบวนการใหญ่ได้  

 

3.3 ปัญหาด้านนโยบาย 
เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนยุคสมัย นโยบายต่างๆ ที่เคยได้ท าบางนโยบายก็ไม่ได้ถูกสานต่อ เช่น 

กระทรวงการคลังเคยได้จัดชุดท างานเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบข้ึน แต่เมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสนใจ
กับเรื่องนี้ต่อ หน่วยงานก็ไม่ได้ท า ไม่มีคนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่อ 

 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเครือข่ายเจ้าหนี้จังหวัดอุทัยธานีนั้น พ.ต.อ. 

เกียรติกมล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะท างานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเจ้าหนี้
จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสามารถจับกุมเครือข่ายจากจังหวัดพิษณุโลกและนครราชสีมาได้ ต่อมาได้มีการ
โยกย้ายไปด ารงต าแหน่ง สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 2 ได้รับการประสานงาน
จากกรมสอบสวนคดีพิเศษขอข้อมูลเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจากจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับ
เครือข่ายเงินกู้ของนายชาติที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ไปสร้างอิทธิพลในอ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
น าไปขยายผลจับกุมต่อไป 

 

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 มีรายได้วันละไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท แต่ทั้งสองได้เกิด
ปัญหาส่วนตัวและปัญหาการด าเนินงานของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ข้ึน ท าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
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จึงจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ จ านวน 10 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันประกอบกิจการร้านอาหาร
อยู่ใน อ.ท่าตะโก และเป็นเจ้าหนี้จากจังหวัดอุทัยธานี  

 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
นางกรองแก้ว (นามสมมติ)กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหมด 10 ราย โดยกู้ยืมเงินครั้งแรก 

จากนางจี๊ด ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหารอยู่ในตลาดท่าตะโก จ านวน 10,000 บาท โดยไม่ได้ท าสัญญา
กู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยรายวันวันละ 200 บาท เป็นการกู้ลักษณะดอกลอย ซึ่ง
นางกรองแก้วได้ช าระแต่ดอกเบี้ยได้ประมาณ 6 เดือน เป็นจ านวนเงิน 44,000 บาทแล้ว โดยเงินต้นยังเท่า
เดิม และเจ้าหนี้แจ้งว่ายังเหลือหนี้อีก 20,000 บาท และข่มขู่ว่าหากไม่ช าระหนี้จะให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.
ท่าตะโก ช่ือ ก้อง (นามสมมติ) มายึดทรัพย์สิน ซึ่งนางกรองแก้วไม่มีเงินช าระหนี้ต่อไป ท าให้ต้องกู้ยืมเงิน
จากเจ้าหนี้รายอื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้จากจังหวัดอุทัยธานีมาเพื่อปิดบัญชีเจ้าหนี้รายแรก และเมื่อไม่มีเงินช าระ
ดอกเบี้ยก็จะไปกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จากจังหวัดอุทัยธานีอีก 8 ราย (รวม 9 ราย) เพื่อ
มาช าระหนี้  ท าให้นางกรองแก้วเป็นหนี้ทั้งหมดรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 80,000 บาท        
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) เจ้าหนี้ช่ือนายไก่ (นามสมมติ) มาเก็บเงินด้วยตนเองและมีเพื่อนมาด้วยช่ือนายปลา (นาม
สมมติ) เรียกกันว่าสายตรวจ โดยนางกรองแก้วกู้เงินเจ้าหนี้รายนี้ จ านวน 10,000 บาท ด้วยการให้ลงช่ือ
ในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ นางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 8,000 บาท ถูก
หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 1,500 บาท ค่าเอกสาร 500 บาท และมีวันก าหนดส่งเงินต้นและดอกเบี้ย 24 วัน วัน
ละ 500 บาท รวม 12,000 บาท หากไม่ช าระหนี้ตามตกลง เจ้าหนี้จะพาเพื่อนมาท าร้ายร่างกายและ
ท าลายทรัพย์สินภายในบ้าน 

2) เจ้าหนี้ช่ือนายสาม (นามสมมติ) นางกรองแก้วกู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้ จ านวน 6,000 บาท 
โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ นางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 
บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600 บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 300 บาท รวม 7,200 
บาท ต่อมาสามีนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้เพิ่มอีก 4,000 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้รวม
ประมาณ 10,000 บาท 

3) เจ้าหนี้ช่ือนายเอียด (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
5,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นางรัชนก 
(นามสมมติ) เป็นผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 4,500 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและ
ค่าเอกสาร 500 บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 250 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 5,000 บาท แต่
เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด 

4) เจ้าหนี้ช่ือนายมาตร (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
5,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นางรัชนกเป็น
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ผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 4,500 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 500 
บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 250 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 5,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์
ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้ าไม่สุภาพ  

5) เจ้าหนี้ช่ือนายปาน (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
4,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นายอรุณ 
(นามสมมติ) เป็นผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและ
ค่าเอกสาร 600 บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 3,000 บาท แต่
เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้ าไม่สุภาพ 

6) เจ้าหนี้ช่ือนายอั้ม (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
4,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600 
บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท และต่อมาได้กู้เพิ่มอีก 4,000 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้รวม 
5,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้ าไม่สุภาพ 

7) เจ้าหนี้ช่ือนายออย (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
4,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600 
บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 3,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์
ข่มขู่แต่อย่างใด เพียงแต่โทรศัพท์ไปทวงหนี้โดยใช้ถ้อยค้ าไม่สุภาพ 

8) เจ้าหนี้ช่ือนายชัช (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
4,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 3,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 600 
บาท ก าหนดส่ง 24 วัน วันละ 200 บาท ท าให้เป็นหนี้เจ้าหนี้รายนี้ 3,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์
ข่มขู่แต่อย่างใด  

9) เจ้าหนี้ช่ือนายตั้ม (นามสมมติ) สามีของนางกรองแก้วได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้จ านวน 
8,000 บาท โดยลงช่ือในสัญญากู้ยืมเงินเปล่าที่ไม่ได้กรอกข้อความและจ านวนเงินไว้ และให้นายอรุณเป็น
ผู้ค้ าประกัน สามีของนางกรองแก้วรับเงินสดไว้ 5,400 บาท ถูกหักดอกเบี้ยล่วงหน้าและค่าเอกสาร 2,600 
บาท ก าหนดส่ง 15 วัน วันละ 400 บาท และได้กู้เงินจากเจ้าหนี้รายนี้เพิ่มอีก 5,000 บาท ท าให้เป็นหนี้
เจ้าหนี้รายนี้รวม 13,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่แต่อย่างใด 

 

จะเห็นได้ว่าเมื่อนางกรองแก้วไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ เจ้าหนี้บางรายจะด่าทอและบุก
รุกเข้าไปในบ้าน ทุบประตู หน้าต่าง และท าร้ายร่างกายหลายครั้ง เมื่อไปแจ้งความที่สถานีต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่รับแจ้งและได้แต่เพียงค าตอบว่าเป็นหนี้ ก็ต้องใช้หนี้ และเมื่อกลับไปถึงบ้าน กลุ่ม



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
81 

 

เจ้าหนี้ก็มาท าร้ายร่างกายนางกรองแก้วรุนแรงกว่าเดิม และพูดกับนางกรองแก้วว่า “กูเป็นพ่อต ารวจ” ท า
ให้นางกรองแก้วไม่กล้าไปแจ้งความอีก อีกทั้งเจ้าหนี้ได้พูดข่มขู่ไว้ว่าจะฆ่าให้ตาย ท าให้นางกรองแก้วกลัว
มากจนคิดจะฆ่าตัวตายและไม่สามารถท างานในเวลากลางวันตามปกติได้ ต้องแอบไปท างานรับจ้างใน
เวลากลางคืน แต่เจ้าหนี้ก็สืบทราบและตามท าร้ายในเวลากลางคืนอีก จนทั้งนางกรองแก้วและสามีไม่
สามารถท างานหารายได้และเข้าบ้านได้ ต้องอาศัยอยู่บริเวณวัด ศาล หรือสถานที่ราชการ 

 

“ของนครสวรรค์ เขาโทรมาว่าหนีเจ้าหนี้อยู่ บอกว่าโดนเจ้าหนี้ทุบ ไปแจ้งความกับ
ต ารวจ ต ารวจก็ไม่รับแจ้งความ ก็ถามว่าเขาหนีไปไหน เขาก็บอกว่าอยู่ตามนา...พออีกวันโทรไปถาม เขา
บอกว่าเขาหลบอยู่ที่ศาล เราก็ถามว่าท าไมไปหลบที่ศาล เขาก็บอกว่าปลอดภัย พออีกวันก็ไปหลบที่วัด...
ข้อเท็จจริงคือสามที าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ มีรายได้ แต่วันหนึ่ง เขาไปยืมเงินเจ้าหนี้นอกระบบ พอถามว่ารู้
ไหมว่าเจ้าหนี้เป็นใคร มาจากไหน เขาก็บอกว่ารู้จักแต่คนที่เป็นแก๊งค์หมวกกันน็อค มาจากอุทัยธานี เขา
เห็นจากทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์...เขารู้ว่าเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากอ าเภอ อ าเภอก็บอกให้เขาไป
เจอกับต ารวจเพื่อให้เอาเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ย พอเจอต ารวจวันนั้น ...เขาบอกว่าต ารวจพูดเหมือนเข้าข้าง
เจ้าหนี้ บอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เขา ทุกครั้งที่ไปแจ้งความกับต ารวจ กลับมาก็โดนทุบหนักทุกที แล้วเขา
ก็เลยต้องไปหลบตามที่ต่างๆ เขามีลูกสองคน ร้านก็ต้องปิด พอปิดร้านก็ไม่มีรายได้ แล้วตอนเช้าลูกก็ต้อง
แอบไปโรงเรียน ตอนกลางคืนก็ต้องหาเงินมาให้ลูกไปโรงเรียน เขาก็เลยไปรับจ้างล้างจานตอนกลางคืน 
เจ้าหนี้รู้ก็ตามไปทุบอีก เราก็ถามว่าท าไมเปิดร้านไม่ได้ ให้เปิดร้าน จะได้มีรายได้เข้ามา จะได้เอาไปใช้เขา 
เขาบอกว่าถ้าเปิดร้านแล้วเจ้าหนี้รู้ เจ้าหนี้จะตามมายึดของในร้านเลย” 

นางสาวกาญจนา (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556 
 

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นางกรองแก้วจึงร้องขอความช่วยเหลือไปที่ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ และที่ว่าการอ าเภอ แต่ไม่มีผู้ติดต่อให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด และได้ติดต่อไปยังธนาคาร
ออมสินเพื่อขอกู้เงินไปใช้หนี้ ซึ่งธนาคารมีเงื่อนไขว่าการกู้เงินต้องมีข้าราชการค้ าประกัน แต่นางกรองแก้ว
ไม่สามารถหาข้าราชการมาค้ าประกันได้ จึงไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้ เมื่อไม่สามารถหาคน
ค้ าประกัน ประกอบกับไม่สามารถเปดิกิจการเพื่อประกอบอาชีพหารายได้เพื่อจุนเจือตนเองและครอบครัว
ได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความล าบากและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  

นางกรองแก้วจึงร้องเรยีนทางโทรศัพท ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 (ในคืนก่อนที่จะโทรศัพท์ไปขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น นางกรองแก้วถูก
เจ้าหนี้ดักท าร้ายร่างกายและแย่งเอาเงินค่าแรงไป จ านวน 200 บาท) และส่งจดหมายมายังศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ 
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“ไปร้องขอตามหน่วยงานต่างๆ ก็ประสานงานให้กู้เงินของธนาคารออมสิน โดยหา
ข้าราชการมาค้ าประกัน และเห็นซึ่งความเดือดร้อน ทางธนาคารจะอนุมัติให้เร็วที่สุด ดิฉันและสามี
พยายามดิ้นรนหาคนค้ าประกันมา 4 เดือน จนหมดหนทางแล้วจรงิๆ ตอนนี้เดือดร้อนกว่าเดิม จะออกจาก
บ้านก็ไม่ได้ จะออกไปรับจ้างข้างนอกก็ไม่ได้...จึงขอร้องมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสานงาน
ช่วยเหลือครอบครัวดิฉันด่วนค่ะ” 

นางกรองแก้ว (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556 
 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
 

3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
เนื่องจากเจ้าหนี้มีพฤติกรรมการทวงหนี้ที่โหดร้ายทารุณ ตามท าร้ายทุบตีลูกหนี้ ท าให้ลูกหนี้

ไม่สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตามปกติได้ ส่งผลให้ไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก เช่น ไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทาน ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่า
เช่าบ้าน จนเจ้าของบ้านก าหนดให้ย้ายออก เป็นเหตุให้จะไม่มีที่อยู่ในอนาคต 

 

3.2 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม 
เมื่อลูกหนี้เข้าไปแจ้งความด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจเพิกเฉย ไม่สนใจใน

ความเดือดร้อนของลูกหนี้ ส่งผลให้ลูกหนี้เดือดร้อนมากยิ่ง ข้ึน ท าให้เห็นถึงปัญหาในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

 

3.3 ปัญหาการไม่เข้าถึงแหล่งทุน 
ในการกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนมากมีเงื่อนไขว่าต้องมีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการโดยก าหนด

ระดับของข้าราชการที่จะเป็นผู้ค้ าประกันได้ไว้ด้วย ส่งผลให้ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับ
ข้าราชการหรือไม่ได้มีญาติเป็นข้าราชการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เงินในระบบได้ 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
นางกรองแก้วได้ร้องขอความช่วยเหลือมาทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม ทางโทรศัพท์ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากเจ้าหนี้นอกระบบ
เรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดและข่มขู่ว่าจะท าร้ายให้ได้รับอันตราย และแจ้งความ
ประสงค์ให้ทราบ 2 ข้อ ดังนี้ 1) ขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือให้ตนเองและสามีกลับไปท างานได้
ตามปกติ ซึ่งจะท าให้ทั้งสองหาเงินมาช าระคืนเจ้าหนี้ทุกรายได้ 2) ขอให้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 คณะท างานของศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและ
ข้อมูลเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อประกอบการพิจารณาช่วยเหลือ จนกระทั่งวันที่  17 มกราคม 2556 
ผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงมีบันทึกสั่ง
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การให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมท าหนังสือประสานงานกับผู้
บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสืบสวนพฤติการณ์เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบในพื้นที่ และ
ประสานงานกับผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ด้านเงินทุน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าตะโก ซึ่งเป็นสถานีต ารวจในท้องที่ได้จัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจไปดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนางกรองแก้ว และได้ด าเนินคดีกับผู้กระท า
ผิดจ านวน 9 ราย ท าให้นางกรองแก้วสามารถกลับเข้าพื้นที่และท างานได้ตามปกติ และปัจจุบันไม่มีเจา้หนี้
นอกระบบมาติดตามทวงหนี้นางกรองแก้วอีก (สถานีต ารวจภูธรท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์, 2556) ส่วน
ธนาคารออมสินได้ช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับนางกรองแก้วจนเป็นที่พอใจ 

 

กรณีศึกษาที่ 3: ปัญหาการร้องเรียนหนี้นอกระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
นางกมลชนก (นามสมมติ) มีอาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย และอ าเภอ

ใกล้เคียงในจังหวัดสุโขทัย โดยการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนจะมีการบอกปากต่อปาก หากต้องการที่จะกู้เงินจาก
นางกมลชนกต้องเข้าไปกู้ที่บ้านพักของนางกมลชนกที่ อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพื่อน
บ้านที่เคยกู้มาแล้วเป็นผู้พาไปพบนางกมลชนกถึงบ้านพัก  

 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
เมื่อลูกหนี้ต้องการกู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนก ก็จะเข้ามาพบนางกมลชนกที่บ้านพักที่     

ต.หนองอ้อ  อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย ซึ่งนางกมลชนกจะปล่อยกู้โดยที่ไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ าประกัน แต่
ต้องมีบุคคลค้ าประกัน ซึ่งคนที่จะค้ าประกันได้นั้นจะต้องเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านเท่านั้น โดยนาง
กมลชนกจะขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเก็บไว้  

เมื่อคนที่ต้องการกู้เข้ามาขอกู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนก นางกมลชนกจะให้ลงนามหรือ
ประทับรอยนิ้วมือเอาไว้ในสัญญาเปล่า โดยไม่มีการระบุข้อความใดๆ ลงในสัญญาเงินกู้ ไม่มีการพูดถึง
ดอกเบี้ยเพราะเป็นการกู้รายวัน และไม่มีการให้สัญญาคู่ฉบับแก่ผู้กู้ 

หลังจากท าสัญญาการกู้ยืมกนัเรยีบรอ้ยแล้วนางกมลชนกจะให้ผ่อนช าระคืนทุกวันเป็นจ านวน 24 
วัน  และจะหักเงินส่วนหนึ่งจากยอดกู้ทั้งหมด โดยยอดที่หักนั้นจะเป็นค่าเอกสารและค่าช าระหนี้วันแรก 
หลังจากนั้นผู้ขอกู้จะต้องผ่อนอีก 23 วัน หากวันใดไม่ผ่อนช าระจะถูกปรับเป็นเงินวันละ 500 บาท 
ระหว่างที่มีการเก็บเงินผ่อนส่งจากผู้กู้นั้น นางกมลชนกและผู้กู้จะไม่มีเอกสารหรือหลักฐานการรับเงินแต่
อย่างใด 

นางสร้อยฟูา (นามสมมติ) เข้ามาขอกู้กับนางกมลชนกจ านวน 600,000 บาท โดยที่นางสร้อยฟูา
ได้ไปพร้อมกันคนอื่นอีก 3 คน คือ บุตรสาว สามี และเพื่อนบ้าน แต่นางสร้อยฟูาไม่สามารถกู้เองได้เพราะ
ต้องมีผู้ค้ าประกัน นางสร้อยฟูาจึงให้ผู้อื่นเป็นผู้กู้ส่วนตนในฐานะที่มีช่ือเป็นเจ้าบ้านจึงเป็นผู้ค้ าประกัน   
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นางกมลชนกแบ่งสัญญาเงินกู้ออกเป็น 3 ฉบับ ให้ทั้งสามคนเป็นผู้กู้รายละ 200,000 บาท และให้นาง
สร้อยฟูาเป็นผู้ค้ าประกันทัง้หมด ซึ่งสัญญาทั้งสามฉบบันั้นไม่มีการลงรายละเอียดการกู้ไว้ในเอกสารสัญญา
แต่อย่างใด ให้เพียงผู้กู้และผู้ค้ าประกนัลงนามในสัญญาเปลา่เท่านั้น และไม่มีการส่งมอบสัญญาคู่ฉบับแต่ผู้
กู้ หลังจากกู้แล้วนางสร้อยฟูาได้รับเงินสดมาไม่เต็มจ านวน เพราะนางกมลชนกหักเป็นค่าเอกสารจ านวน 
30,000 บาท และค่าผ่อนช าระวันแรกอีก 30,000 บาท รวม 60,000 บาท หลังจากถูกหักไปส่วนหนึ่งแล้ว
เหลือยอดเงินสดทีน่างสร้อยฟาูได้เพียง 540,000 บาท และหลังจากนี้นางสร้อยฟูาจะต้องผ่อนช าระคืนอีก 
23 วัน วันละ 30,000 บาท 

สอดคล้องกับนางฑิฆัมพร (นามสมมติ) ที่เข้าไปขอกู้กับนางกมลชนกที่บ้านพักจ านวน 20,000 
บาท โดยมีนางวิรงรอง (นามสมมติ) เพื่อนบ้านเป็นผู้ค้ าประกัน เมื่อตกลงเรื่องการกู้ยืมเงินกันเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นางกมลชนกก็ให้นางฑิฆัมพรและนางวิรงรองลงนามในเอกสารสัญญาเปล่าที่ไม่ได้ลง
รายละเอียดการกู้เงินใดๆ และไม่มีการมอบสัญญาคู่ฉบับให้กับนางฑิฆัมพร เมื่อท าเอกสารเรียบร้อยแล้ว
นางฑิฆัมพรถูกหักค่าเอกสาร 1,000 บาท และค่าผ่อนช าระวันแรกอีก 1,000 บาท เหลือยอดเงินสดที่นาง
ฑิฆัมพรได้รับเพียง 18,000 บาท และหลังจากนี้นางฑิฆัมพรจะต้องผ่อนช าระคืนอีก 23 วัน วันละ 1,000 
บาท 

หลังจากที่ผู้กูไ้ด้รับเงินสดจากนางกมลชนกเรยีบรอ้ยแลว้ นางกมลชนกจะเป็นผู้ขับรถตระเวนเก็บ
เงินค่าผ่อนช าระตามบ้านของลูกหนี้รายต่างๆ ทุกวัน หากวันใดนางกมลชนกไม่สามารถเดินทางไปเก็บเงิน
ด้วยตัวเองได้ จะให้บุตรชายเป็นผู้ไปเก็บแทนให้ ซึ่งระหว่างการผ่อนช าระนั้นหากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนช าระ
ได้ตรงเวลานางกมลชนกจะคิดค่าปรับวันละ 500 บาท และหากไม่สามารถผ่อนช าระได้เกินกว่า 8 วัน 
นางกมลชนกจะท าการ “ล้มบัญชี” โดยคิดดอกเบี้ยใหม่จากยอดกู้เดิม 

ยกตัวอย่าง กรณีนางสร้อยฟูา ผู้กู้เงินจากนางกมลชนกจ านวนเงิน 600,000 บาท แต่นางสร้อย
ฟูาส่งได้เพียง 12 วัน รวมเป็นเงิน 360,000 บาท ก็ไม่มีเงินส่ง ท าให้เกิดการขาดส่ง โดยการจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งนั้นนางกมลชนกไม่ได้ให้หลักฐานหรือเอกสารการรับเงินแต่อย่างใด เมื่อขาดส่งเงินต้นและดอกแล้ว 
นางกมลชนกจึงยกเลิกการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือล้มบัญชี และให้นางสร้อยฟูาเริ่มต้นการส่งเงินต้น
และดอกเบี้ยใหม่จากเงินต้นจ านวน 600,000 บาท เช่นเดิม และส่งต่อไม่ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากสาเหตุของ
การขาดส่งนางกมลชนกได้ล้มบัญชีของนางสร้อยฟูารวมทั้งหมด 9 ครั้ง เป็นเงินรวม 1,890,000 บาท 

หรือบางกรณีเมือ่ผู้กูไ้ม่สามารถหาเงินมาจ่ายรายวันได้ท าให้เกิดการขาดส่ง นางกมลชนกจะเสนอ
ให้มีการกู้ยืมเงินนอกระบบจากนางกมลชนกอีกครั้ง เพื่อช าระยอดที่คงค้างอยู่ แล้วน ายอดใหม่ที่กู้ยืมรอบ
ที่สองนั้นไปทบกับยอดเดิมโดยที่ผู้กู้จะไม่ได้เงินสดกลับมา 

ยกตัวอย่างกรณีนางอรอนงค์ (นามสมมติ) ไปขอกู้ยืมเงินนอกระบบจากนางกมลชนกที่บ้านพัก
จ านวน 6,000 บาท โดยทางกันนิกาให้ลงนามในสัญญาเปล่าไม่มีการลงรายละเอียด และมีการหักเงินค่า
เอกสาร 300 บาท ค่าผ่อนช าระวันแรกอีก 300 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท นางฑิมพิกาได้รับเงินสด 
5,400 บาท โดยทางกันนิกาให้นางฑิมพิกาผ่อนช าระวันละ 300 บาท อีก 23 วัน แต่ทางฑิมพิกาผ่อน
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ช าระได้เพียงประมาณ 15 วัน ก็ไม่มีเงินผ่อนช าระ นางกมลชนกจึงเสนอให้กู้ยืมเงินอีก 6,000 บาท แต่จะ
หักส่วนที่ยังช าระของเดิมไม่ครบ และเริ่มผ่อนใหม่อีก 24 วัน ในยอดเงิน 6,000 บาท แต่จะใช้สัญญากู้ยืม
เงินฉบับเดิม จากนั้นก็มีการตกลงกนัใหม่หลายครั้ง ต่อมานางฑิมพิกาได้ขอกู้ยืมเงินอีกจ านวน 7,000 บาท 
ไม่มีการท าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นโดยตกลงจ่ายดอกเบี้ยวันละ 700 บาท นางฑิมพิกาผ่อนมาได้ 3 เดือนกว่า 
แตน่างกมลชนกบอกว่าถ้าจะช าระเงินส่วนน้ีจะต้องหาเงินต้นจ านวน 7,000 บาท มาจ่ายให้ตนเต็มจ านวน 
หลังจากนั้นเมื่อดอกเบีย้ทบมากเข้า จึงตกลงท าสัญญาใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ โดยทางกันนิกาแจ้งว่าจะยก
ยอดที่คา้งช าระทั้งหมดมารวมกันไว้เป็นสัญญาฉบับเดียว เป็นเงินจ านวน 22,000 บาท โดยรอบนี้มีการ
ก าหนดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน ตกลงจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,200 บาท ซึ่งขณะที่ท าสัญญาน้ัน
ก็เป็นการลงนามในสญัญาเปลา่ไม่มีการกรอกข้อมูลลงในเอกสาร เมื่อมีการทักท้วงจากผู้ค้ าประกันที่มาค้ า
ประกันให้นางฑิมพิกา ก็ได้รับค าตอบว่า “ไม่เป็นไร ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกัน” โดยพูดให้ทั้งผู้กู้และผู้ค้ าประกัน
เกิดความไว้วางใจ แต่นางฑิมพิกาก็ช าระได้เพียง 2 งวด ก็ไม่มีเงินช าระต่อ 

การช าระหนี้ของลูกหนี้นางกมลชนกนั้นหากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ นางกมลชนกจะ
ด าเนินการฟูองแพ่งที่ศาลจังหวัดสวรรคโลก โดยนางกมลชนกจะด าเนินการกรอกข้อมูลลงในสัญญากู้ยืม
เงินที่ผู้กู้ลงนามในสัญญาเปล่าเอาไว้ แต่การกรอกข้อมูลของนางกมลชนกนั้น ผู้กู้ให้ข้อมูลว่าเป็นการกรอก
ตัวเลขยอดเงินกู้ที่เกินกว่าความเป็นจรงิ และเมื่อผู้กู้ได้รับหมายเรียกศาลและมาพบศาลตามวันและเวลาที่
ศาลก าหนด นางกมลชนกและทนายความจะมาดักรอที่หน้าศาลเพื่อไกล่เกลีย่หรอืเพือ่ให้ยอมความต่อศาล 
โดยให้เหตุผลว่าสู้ไปก็ไม่ชนะ หรือบางกรณีถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยกันเองเรียบร้อยแล้ว จะให้ผู้กู้กลับบ้านไป
เลย ส่วนตนน้ันเข้าไปให้การต่อศาลเพียงผู้เดียว 

ยกตัวอย่างกรณีนางกิ่งแก้ว (นามสมมติ)เข้าไปพบนางกมลชนกพร้อมกับนางสมจิตร (นามสมมติ) 
ขอกู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนกจ านวน 5,000 บาท โดยมีนางสมจิตรเป็นผู้กู้ ส่วนนางกิ่งแก้วเป็นผู้ค้ า
ประกัน ทั้งสองคนได้ลงนามในเอกสารเปล่าที่ไม่มีการกรอกรายละเอียดในสัญญาและไม่ได้รับสัญญาคู่
ฉบับจากนางกมลชนก นางกิ่งแก้ว จะต้องผ่อนช าระให้กับนางกมลชนกเป็นจ านวน 24 วัน วันละ 250 
บาท โดยทางกันนิกาเป็นผู้เดินทางมาก็เก็บเงินด้วยตัวเอง หลังจากได้ช าระเงินไปจ านวน 20 วันแล้ว นาง
สมจิตรก็หนีไป ยังคงทิ้งหนี้ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ช าระ ส่วนเงินส่วนที่เหลือนางกิ่งแก้วไม่ได้ช าระแทน
เนื่องจากไม่ได้ขายของและไม่มีเงนิ เมื่อนางกมลชนกมาเก็บเงินแล้วไม่สามารถเก็บได้ นางกมลชนกจึงบอก
กันนางกิ่งแก้วว่าจะต้องฟูองให้ไปเจอกันที่ศาล แต่เมื่อไปข้ึนศาลแล้ว นางกมลชนกแถลงต่อศาลว่ามีการกู้
เงินทั้งสิ้น 50,000 บาท แล้วไม่ช าระคืน ทั้งเงินต้นและเงินดอกรวมเป็นเงิน 57,500 บาท แต่นางกิ่งแก้ว
ยืนยันต่อศาลว่ามีการกู้กันจริง แต่ตัวเลขเพียง 5,000 บาท เมื่อถูกทนายซักถามมากเข้าเกิดความสับสนจึง
ยอมตามที่เจ้าหนี้ร้อง สอดคล้องกับ นางฑิมพิกา ที่มียอดเงินกู้ครั้งสุดท้ายจ านวน 22,000 บาท แต่ถูก
ฟูองร้อง 80,000 บาท นางประยงค์ (นามสมมติ)มียอดเงินกู้สุดท้ายจ านวนเงิน 24,000 บาท แต่ถูก
ฟูองร้อง 104,000 บาท นายโชคชัย (นามสมมติ) กู้ยืมเงินจ านวน 50,000 บาท แต่ถูกฟูองร้อง 556,250 
บาท ซึ่งทั้งหมดกล่าวว่านางกมลชนกกรอกข้อมูลลงในสัญญากู้ยืมเงินด้วยตัวเลขที่ไม่เป็นจริง 
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ทั้งนี้มีผู้กู้บางรายให้การว่าตนได้ช าระเงินกู้ครบวันที่ก าหนดแล้ว แต่ยังมีการฟูองตนด้วยตัวเลขที่
เกินกว่าความเป็นจริง และพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้ตนนั้นไม่ต้องสู่คดีเพราะถึงสู้ไปอย่างไรก็แพ้ 

ยกตัวอย่างกรณีนางวิรงรอง ซึ่งเป็นผู้ค้ าประกันให้นางฑิฆัมพร กู้เงินนอกระบบจากนางกมลชนก
จ านวน 20,000 บาท แต่เมื่อนางฑิฆัมพรช าระเงินจนครบก าหนดแล้ว นางฑิฆัมพรได้ขอเอกสารคืน แต่
นางกมลชนกให้ค าตอบแต่เพียงว่า “ตนไม่เคยคืนสัญญาเงินกู้ให้ใคร แต่จะเผาสัญญากู้และสัญญาค้ า
ประกันทิ้งให้” หลังจากนั้นนางวิรงรองได้รับหนังสือจากส านักงานทนายความของนางกมลชนกว่าตนเป็น
ผู้ค้ าประกันให้นางฑิฆัมพร ให้ไปช าระเงินส่วนที่ยังค้างอยู่หากไม่ไปช าระตามที่ก าหนดจะถูกบอกเลิก
สัญญา ตนจึงได้.โทรไปสอบถามที่นางกมลชนก แตน่างกมลชนกกลับกล่าวว่า “ไม่ต้องไกล่เกลี่ยใดๆ ทั้งสิ้น 
รอหมายศาลอย่างเดียว” เมื่อไปที่ศาลทนายของนางกมลชนกบอกว่าให้หาทนายมาสู้คดี แต่นางวิรงรอง
กล่าวว่าตนไม่มีเงิน จึงไม่ขอต่อสู้คดี ทนายความของนางกมลชนกจึงให้นางวิรงรองกลับบ้านโดยที่ไม่มีการ
ลงนามหรือท าสัญญายินยอมแต่อย่างใด จากนั้นนางกมลชนกและทนายก็เข้าไปแถลงต่อศาลเอง หลังจาก
นั้นก็มีการนดัมาศาลอีกครั้งโดยที่ศาลนัดมาทั้งนางฑิฆัมพรและนางวิรงรอง โดยในครั้งนี้ก็มีการถามจาก
ทนายของนางกมลชนกว่าจะตั้งทนายเพื่อต่อสู้คดีหรือไม่ นางวิรงรองไม่ต่อสู้คดีส่วนนางฑิฆัมพรจะสู้คดี
ต่อไป 

จะเห็นได้ว่าการฟูองร้องด าเนินคดีทางแพ่งนั้น ลูกหนี้จะไม่มีเงินมาจ้างทนายเพื่อต่อสู้คดี ท าให้
ต้องแพ้คดีในช้ันศาล และด าเนินการตามที่ศาลสั่งให้ด าเนินการ  

 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
เมื่อลูกหนี้ถูกฟูองในช้ันศาล ไม่สามารถหาทนายมาสู้คดีได้ เนื่องจากไม่มีเงิน ท าให้ต้องแพ้คดี

ในช้ันศาล ถือเป็นปัญหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่ง 
 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ขณะนี้ลูกหนี้ต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงินนอกระบบ โดยปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดจาก

นางกมลชนก กรอกข้อมูลในสัญญากู้เงินเกินกว่าความเป็นจริง หลังจากลูกหนี้ร้องขอความช่วยเหลือไปที่
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการไกล่
เกลี่ยทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  โดยท าการนัดไกล่เกลี่ยที่ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้หมดตามจ านวนที่กู้ยืมมาจริง โดยการผ่อนช าระ
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนางกมลชนก และท าหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หากลูกหนี้ช าระ
เงินครบถ้วนแล้วถือว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่มีหนี้ผูกพันต่อกันอีก แต่หากลูกหนี้ยังคงผิดสัญญาการผ่อน
ช าระก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธ์ิทางศาลด าเนินคดีตามสัญญา 

 

กรณีศึกษาที่ 4: ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี 
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1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ชุมชนซอยสวนเงินเป็นชุมชนเก่าแก่ขนาดเล็ก บนที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี

ครอบครัวประมาณ 235 ครอบครัว และมีประชากรประมาณ 905 คน มีรายได้ต่อเดือนประมาณคนละ 
3,000-8,000 บาท ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนแออัด เด็กก่อนวัยเรียนจะอยู่กับผู้สูงอายุส่วนพ่อแม่จะ
ออกไปท างาน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขายพวงมาลัย บางส่วนขายอาหารและเครื่องดื่มหรือ
ตั้งแผงหาบเร่ขายของทั่วไป ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ขับรถแท็กซี่ และรับจ้างรายวัน สภาพเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชนมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก มีคนตกงาน และค้าขายไม่ได้
ก าไรท าให้ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมาใช้จ่ายจนเป็นปัญหาที่รุนแรง 

 

“ปัญหาหนี้นอกระบบในซอยสวนเงินรุนแรงมาก สามารถพูดได้ว่าเกือบทั้งซอยทุกบ้าน
เป็นหนี้นอกระบบกันทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุของการกูห้นี้นอกระบบมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้กู้ซึ่ง
ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน การหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาการขาดทุนจากการค้าขาย ปัญหาการ
ว่างงานของสมาชิกในครอบครัว และปัญหาสภาพแวดล้อมที่กระทบต่ออาชีพ เป็นต้น” 

 ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556 
 

ชาวชุมชนซอยสวนเงินที่ประกอบอาชีพขายพวงมาลัยจะเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเกิดจากปัญหา
สภาพแวดล้อมที่กระทบต่ออาชีพ การหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย และปัญหาการขาดทุนจากการค้าขาย 
กล่าวคืออาชีพขายพวงมาลัยต้องใช้วัตถุดิบเป็นมะลิจ านวนมาก ในช่วงหน้าร้อนดอกมะลิจะมีราคาถูก
เนือ่งจากมีผลผลิตออกมาจ านวนมาก ท าให้คนที่ขายพวงมาลัยสามารถท าก าไรได้ประมาณร้อยละ 200-
300 ของเงินลงทุน แต่ในฤดูหนาวดอกมะลิขาดตลาดและมีราคาแพง ท าให้คนที่ขายพวงมาลัยขาดทุนจน
ต้องหยุดกิจการท าให้ไม่มีรายได้ และหากช่วงใดเกิดปัญหาเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติน้ าท่วมอย่างเช่นต้นปี 
2555 ที่ผ่านมา จะท าให้คนในชุมชนมีรายจ่ายเพิ่มข้ึนในขณะที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงท าให้ต้อง
เข้าสู่การกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนนอกระบบ การที่พ่อค้าแม่ค้าพวงมาลัยจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบเป็นไป
ได้ยาก เนื่องด้วยอาชีพขายพวงมาลัยเป็นอาชีพหาเช้ากินค่ าไม่มีหลกัประกนัที่แหลง่ทนุในระบบโดยเฉพาะ
ธนาคารต้องใช้ประกอบการอนุมัติสินเช่ือ นอกจากนั้นระบบอนุมัติของแหล่งเงินกู้ในระบบมีความยุ่งยาก 
ต้องใช้เอกสารหรือผู้ค้ าประกันประกอบการกู้ยืมเงิน และต้องใช้เวลานานในการพิจารณาเพื่ออนุมัติเงินกู้ 
(ประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน) ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินของลูกหนี้
ท าให้คนในชุมชนเลือกใช้บริการเงินกู้ด่วนนอกระบบที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องรอการอนุมัติ เพียงแต่ลงช่ือ
ในสัญญาเงินกู้ก็สามารถรับเงินได้ทันที   

การกู้เงินนอกระบบของคนในชุมชนซอยสวนเงินนั้นนอกจากจะเป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ
การค้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน และเพื่อกรณี
ฉุกเฉินในเรื่องของความเจ็บปุวย เป็นต้น ปัญหาหนี้นอกระบบของชุมชนซอยสวนเงินมีมายาวนาและเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่การจ่ายหนี้นอกระบบเป็นลักษณะของการจ่ายดอกครั้งเดียวพร้อม
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กับเงินต้นเมื่อครบก าหนด ซึ่งดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราที่ไม่มากนัก ต่อมามีการพัฒนาความรุนแรงของ
รูปแบบหนี้นอกระบบจนถึงปัจจุบันที่มีการเก็บดอกเบี้ยเป็นรายวันในอัตราที่สูงมาก มีการเอารัดเอา
เปรียบลูกหนี้โดยการจ่ายเงินกู้ไม่ตรงกับจ านวนเงินกู้ที่ท าสัญญา และมีการใช้อ านาจบังค า มีการด่าทอให้
เป็นที่อับอายจนถึงการท าร้ายร่างกายลูกหนี้ คนในชุมชนซอยสวนเงินผูกพันกับหนี้นอกระบบมาเป็น
เวลานานจนหลายคนไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้นอกระบบได้ 

 

“ลูกหนี้บางคนเป็นหนี้นอกระบบมาตั้งแต่อายุ 21 ปัจจุบันอายุ 65 แล้วยังไม่เคยหลุด
จากหนี้นอกระบบได้เลย  เนื่องจากลูกหนี้เป็นหนี้หลายราย ลูกหนี้มักจะมีพฤติกรรมการกู้ยืมเงินจาก
เจ้าหนี้รายหนึ่งมาเพื่อส่งดอกให้กับเจ้าหนี้อีกรายหนึ่ง หมุนเงินส่งดอกเบี้ยวนเวียนอยู่เช่นนี้เหมือน “งูกิน
หาง” ท าให้ไม่สามารถหลุดจากวงจรหนี้นอกระบบได้” 

 ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556 
 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
การกู้ยืมเงินนอกระบบของคนในชุมชนซอยสวนเงินนั้นจะมีเจ้าหนี้นอกระบบรายใหญ่ประมาณ 

4-5 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าหนี้นอกระบบทีเ่ป็นคนในชุมชน 2) เจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นคน
ภายนอก และ 3) เจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นแขกปล่อยเงินกู้  โดยอัตราเงินกู้นอกระบบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
60  ต่อเดือน ส าหรับรูปแบบการให้กู้นั้น เจ้าหนี้ 2 กลุ่มแรกจะให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดยเขียนจ านวน
เงินกู้ในสัญญาสูงกว่าเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง โดยเจ้าหนี้เป็นผู้กรอกจ านวนเงิน ลูกหนี้เพียงกรอก
รายละเอียดของตนเองและลงลายมือช่ือ ซึ่งสัญญาเหล่านี้จะถูกใช้ฟูองบังคับคดีเมื่อลูกหนี้ขาดช าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้น  

การจ่ายเงินกู้นั้นผู้กู้จะไม่ได้รับเงินตามจ านวนจริงที่กรอกในสัญญาเงินกู้ เมื่อผู้กู้ต้องการกู้เงิน
จ านวน 10,000 บาท จะได้รับเงินจริงประมาณ 9,100 บาท ที่เหลือจะต้องถูกหักเป็นค่า “สมุดดินสอ” 
และ ค่าสัญญาเงินกู้ประมาณ 500 บาท หักดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้า 1 วัน 200 บาท และ เป็น“ค่าขนม” 
ของผู้ที่ด าเนินเรื่องให้กู้อีกประมาณ 200 บาท  หลังจากนั้นเจ้าหนี้เงินกู้จะส่งคนมาเก็บดอกเบี้ ยเป็น
รายวันในกรณีนี้จะตกอยู่ที่วันละ 200 บาท โดยลูกหนี้จะต้องจ่ายไปจนกว่าจะช าระเงินต้นครบตาม
จ านวน หากลูกหนี้ขาดช าระเงินดอกเบี้ยจะทบไปเรื่อยๆ จนกว่าลูกหนี้จะหาเงินมาช าระทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ครบ บางรายขาดช าระจนดอกเบี้ยทบต้นหรือมากกว่าเงินต้นโดยไม่สามารถช าระคืนเจ้าหนี้ได้  
และหากลูกหนี้ค้างช าระเป็นเวลานานเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะใช้วิธีการทวงหนี้โหดต้ังแต่การต่อว่าอย่าง
รุนแรง การสร้างความอับอาย การท าร้ายร่างกาย จนถึงการฟูองศาลบังคับคดีลูกหนี้  

 

“ลูกหนี้ไม่สามารถท าอะไรได้เมื่อได้รับหมายศาล เพราะไม่มีเงิน ไม่รู้หนังสือ ไม่รู้จะ
พึ่งพาใคร นอกจากนั้นยังกลัวอิทธิพลของเจ้าหนี้ เมื่อหมายศาลมาต้องรีบไปหาเงินจากเจ้าหนี้อีกรายหรือ
แหล่งทุนรายใหม่อีกทอดหนึ่งมาจา่ยหนีด้้วยความกลัว สัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดท าให้พวกเขาไม่ได้
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ค านึงถึงผลแห่งหนี้ที่จะตามมาอีก พวกเขาขอแค่ให้สามารถใช้หนี้และรอดพ้นจากการทวงหนี้ของเจ้าหนี้
ให้ได้ไปวันๆ” 

  ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556 
 

นอกจากวิธีดังกล่าวแล้วหากลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ยอมจ่ายหนี้ในรายที่รุนแรงที่สุดเจ้าหนี้เงินกู้นอก
ระบบจะใช้วิธีน ารถตู้มาอุ้มลุกหนี้ไปท าร้ายร่างกาย โดยขู่ว่าหากในวันต่อไปไม่น าเงินมาจ่ายซึ่งลูกหนี้ต้อง
จ่ายเงินเป็น 2 เท่าของดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ และหากไม่มีเงินจ่ายอีกจะถูกท าร้ายมากกว่านี้ ลูกหนี้เกิดความ
กลัวต้องไปกู้หนี้นอกระบบจากเจ้าหนี้นอกระบบรายใหม่เพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยและไม่ให้ตนถูกท าร้ายอีกใน
วันพรุ่งนี ้

กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นแขกปล่อยเงินกู้ประจ าซอยนั้น จะนั่งอยู่หน้าซอยเพื่อรอเก็บ
ดอกเบี้ยและปล่อยเงินกู้แก่คนที่เดือดร้อนในชุมชน แต่แตกต่างจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 2 กลุ่มแรก 
ตรงที่ไม่มีการท าสัญญาเงินกู้และไม่มีการทวงเงินกู้ที่รุนแรงในทวงหนี้ 

 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
 

3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
ปัญหาหนี้นอกระบบในซอยสวนเงินน้ันกระทบโดยตรงต่อลูกหนี้เนื่องจากต้องแบกรับภาระ

ดอกเบี้ยเงินกู้และสญัญาที่ไม่เปน็ธรรม โดยลูกหนี้ยอมแบกรับภาระจากดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อเดือน และ
ยอมลงช่ือในสัญญาเงนิกู้ที่เขียนจ านวนเงินกูสู้งกว่าเงินทีกู่้จริง ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบเพิ่มพูนข้ึนทุกวันใน
จ านวนมากท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้คืนเจ้าหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถใช้หนี้เจ้าหนี้นอกระบบราย
แรกได้ ลูกหนี้ก็จะไปกู้เจ้าหนี้นอกระบบรายที่ 2 และ 3 เพื่อน าไปใช้เจ้าหนี้รายที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
เป็นเช่นน้ีไปเรื่อยๆ ยากที่จะแก้ไขได้ จากภาระหนี้นอกระบบดังกล่าวส่งผลให้ลูกหนี้ตกอยู่ในอ านาจของ
เจ้าหนี้ ลูกหนี้จะยินยอมเจ้าหนี้ทุกประการเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ด าเนินคดีและท าร้ายร่างกายตน นอกจากนั้น
ลูกหนี้ยังยอมปกปิดข้อมูลของเจ้าหนี้และการเป็นหนี้ของตนเองเมื่อมีผู้พยายามให้การช่วยเหลือ ปัญหา
ของลูกหนี้นอกระบบมีความรุนแรงมากท าให้ลูกหนี้เกิดความเครียดและกังวลส่งผลต่อการท างานและ
อาชีพ บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าวจนสามารกระท าความรุนแรงกับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านหรือหัน
ไปสู่อาชีพผิดกฎหมายเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ 

 

“ลูกหนี้ในชุมชนซอยสวนเงินมีชีวิตอยู่ไปวันๆ ประคองชีวิตให้วันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งวัน ให้
รอดพ้นจากเจ้าหนี้นอกระบบ และเมื่อวันใหม่มาถึงจึงเริ่มต้นหาเงินเพื่อน ามาส่งดอกเบี้ยนอกระบบมหา
โหดอีกครั้ง เป็นเช่นน้ีวนเวียนอยู่ทั้งชีวิตของพวกเขา” 

 ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556 
 

3.2 ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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กรณีปัญหาหนี้นอกระบบในซอยสวนเงินเจ้าหนี้ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการหาประโยชน์
จากลูกหนี้โดยเขียนจ านวนเงินกู้สูงกว่าเงินที่กู้จริง ลูกหนี้จะได้รับเงินจากการกู้ไม่เต็มจ านวน และเมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้เจา้หนี้จะฟูองศาลเพื่อบงัคับคดี เมื่อลูกหนี้ได้รับหมายศาลลูกหนี้กลับยินยอมที่จะหา
เงินมาใช้คืนเจ้าหนี้มากกว่าการสู้คดีในช้ันศาล แม้ว่าจะรู้ว่าสัญญาที่เจ้าหนี้ใช้ในการฟูองด าเนินคดีกับตน
นั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม แต่ลูกหนี้กลับยอมท าตามที่เจ้าหนี้นอกระบบต้องการ โดยลูกหนี้คิดว่า
เจ้าหนี้เป็นผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีอ านาจและอิทธิพล กฎหมายไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ดังนั้นการต่อสู่คดีใน
ช้ันศาลจึงไม่มีประโยชน์ นอกจากนั้นพวกเขายังไม่มีเงินจ้างทนายเก่งๆ หรือเสียค่าใช้จ่ายในศาล และไม่มี
ความรู้ แม้ว่าหลายหน่วยงานพยามเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกหนี้แต่ลูกหนี้จะปิดบังข้อมูลเจ้าหนี้และ
ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ท าให้หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้นอกระบบน้อยมาก 

 

3.3 ปัญหาต่อสังคม 
จากปัญหาเงินกู้นอกระบบได้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนซอยสวนเงินในวงกว้าง ก่อให้เกิด

ปัญหาด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่ห่างเหินกันมากข้ึน เดิมที่คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เมื่อมีเวลาว่างจากกิจการงานก็จะออกจากบ้านมาพูดคุยกันในชุมชน แต่เมื่อคนในชุมชนเริ่มเป็นหนี้นอก
ระบบกันมากขึ้นแทบทุกหลังคาเรือนท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 

 

“เดี๋ยวนีค้นในชมชุมชนเป็นหนี้กันแทบทุกบ้าน หลังเลิกงานก็ไม่ค่อยมาคุยกันเหมือนแต่
ก่อน พอกลับมาจากงานก็เข้าบ้าน ประมาณหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งคนในชุมชนจะปิดบ้านกันเงียบเหมือน
ซอยล้าง...เขาหนี้เจ้าหนี้นอกระบบกัน” 

 ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556 
 

นอกจากนั้นปัญหาหนี้นอกระบบยังส่งผลให้เด็กและผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากทุก
คนต้องดิ้นรนประกอบอาชีพทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยรายวัน เด็กต้องอยู่กับผู้สูงอายุในขณะที่
พ่อแม่ต้องออกไปท างานเพื่อหาเงินมาส่งดอกเบี้ยเงินกู้และเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ในขณะที่ บางราย
จัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบด้วยกาสรา้งปญัหาที่ใหญข้ึ่นโดยหันเข้าไปหาอาชีพผดิกฎหมายเพื่อน าเงินที่
ไดม้าจ่ายหนี้นอกระบบ  น าไปสู่การสร้างปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น 

 
4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาหนี้นอกระบบของซอยสวนเงินนั้นได้มีความพยายามจากกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนโดยการ

หาอาชีพเสริมมาให้คนในชุมชนท าในช่วงที่พวงมาลัยขายไม่ได้ราคาและมีต้นทุนสูง แต่ไม่ได้รับความสนใจ
จากคนในชุนมากนักเนื่องจากอาชีพเสริมนั้นท าก าไรช้าและได้ก าไรไม่มากนัก ท าให้คนในชุมชนไม่ต้องการ
ลงทุน ต่อมาธนาคารออมสินได้เข้ามาให้การช่วยเหลือเพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนง่ายข้ึน เพื่อให้คน
ในชุมชนสามารถหลุดออกจากวงจรของการเป็นหนี้นอกระบบได้ ธนาคารออมสินเข้าไปให้การสนับสนุน
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ด้านการเงินโดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพิ่มข้ึนอีก 2 กลุ่ม และให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแก่กลุ่มออม
ทรัพย์ไปปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูก เพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากข้ึน 
แต่ผลจากความพยายามในการแก้ไขปัญหายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากคนในชุมชนยังขาด
ความรู้และวินัยในการใช้เงินอยู่มาก 

 

“การเพิ่มกลุ่มออมทรัพย์หลายกลุ่มท าให้ครอบครัวหนึ่งสามารถกู้เงินจากกลุ่มได้ทั้ง 3 
กลุ่ม พ่อกู้จากกองทุนที่ 1 แม่กู้จากกองทุนที่ 2 และลูกกู้จากกองทุนที่ 3 สมาชิกทุกคนในครอบครัวจึง
เป็นหนี้กันทุกคน ซึ่งเมื่อรวมหนี้นอกระบบที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วท าให้กองทุนกลายเป็นปัญหาที่คนใน
ชุมชนต้องรับภาระ ซึ่งบางครอบครัวแม้จะกู้เงินจากกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ไปใช้หนี้เจ้าหนี้นอกระบบได้ 
แต่เมื่อถึงก าหนดการช าระเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์ เมื่อไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็ต้องกลับไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอก
ระบบอีกครั้ง จึงท าให้คนในชุมชนไม่สามารถหลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบได้ การแก้ไขปัญหาหนี้นอก
ระบบนั้นผู้ที่จะแก้ไขต้องเข้าใจปัญหาหนี้นอกระบบอย่างถ่องแท้ ต้องได้รับข้อมูลจากลูกหนี้ที่ประสบ
ปัญหาว่าปัญหาของพวกเขาคืออะไร พวกเขาต้องการอะไร และพวกเขามีศักยภาพเพียงใด เพื่อน าข้อมูล
เหล่าน้ีไปสร้างเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป” 

 ปูาน้อย (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556 
 

กรณีศึกษาที่ 5: สาวโรงงานยอมหลับนอนกับเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อขัดดอก 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ในโรงงานหลายแห่งโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

ส าหรับโรงงานแห่งหนึ่งกอ่นถึงจงัหวัดลพบุร ีมีสาวโรงงานจ านวนมากทั้งผู้ทีเ่ป็นสาวโสด แม่หม้าย และแม่
หม้ายที่มีลูกต้องดูแล สาวโรงงานเหล่านี้มีรายได้จากการท างานในโรงงานประมาณเดือนละ 8,000 -
10,000 บาท ส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัวและปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะสาวโรงงานที่มีลูกในวัยเรียน
ในช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมต้องรับภาระค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายของลูก ส าหรับสาวโรงงานที่เป็นก าลังหลัก
ของครอบครัวต้องมีภาระในการดูแลคนในครอบครัวหรือในบางครั้งมีเหตุฉุกเฉินต้องรับภาระในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่หรือคนในบ้าน และมีค่าใช้จ่ายในภาวะที่ไม่คาดคิดเพิ่มข้ึนมาอีก ในขณะที่
รายจ่ายเพิ่มข้ึนทุกด้านแต่รายได้ของสาวโรงงานมีจ านวนเท่าเดิมท าให้รายได้ไม่พอใช้ต้องหาทางกู้เงินมา
เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว สาวโรงงานเหล่าน้ีจะประสบกบัปญัหาการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินในระบบซึ่ง
เป็นเรื่องยุ่งยากมากส าหรับพวกเธอ เนื่องจากสาวโรงงานเหล่านี้มียอดเงินเดือนไม่ถึงตามที่ธนาคาร
ก าหนดและไม่มีหลักประกันตามระเบียบการกู้เงินของทางธนาคาร นอกจากนั้นการกู้เงินผ่านสถาบัน
การเงินในระบบยังเป็นเรื่องยุงยากและต้องใช้เวลานานในการอนุมัติสินเช่ือ  บางครั้งพวกเธอจะถูกปฏิเสธ
การให้สินเช่ือจากธนาคาร สาวโรงงานจึงหันไปใช้บริการทางการเงินจากเจ้าหนี้นอกระบ บมากกว่า
ธนาคาร เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนในการด าเนินการไม่มากและสามารถรับเงินกู้กลับบ้าน
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ได้ทันที เงินกู้นอกระบบสามารถตอบสนองและทันต่อความต้องการในการใช้เงินของสาวโรงงานมากกว่า
เงินกู้ในระบบ 

สาวโรงงานแห่งนี้จะมีเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาปล่อยเงินกู้ในโรงงานประมาณ 3-4 ราย เป็นผู้มี
ฐานะและมีอิทธิพล ลูกหนี้และคนทั่วไปมักเรียกว่า “เฮีย” เฮียจะส่งนายหน้าที่เป็นพนักงานโรงงานเข้ามา
ชักชวนสาวโรงงานที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน ปัญหาเรื่องการเงิน รวมถึงคนที่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
ความต้องการเร่งด่วนในการใช้เงิน โดยนายหน้าจะเข้าไปตีสนิทกับสาวโรงงานที่มีปัญหาและพูดจาชักชวน
ให้กู้เงินจากเฮีย  

 

“นายหน้าจะเข้ามาติดต่อสาวโรงงานที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วแนะน าว่า  ถ้ามีปัญหาเรื่อง
เงินให้ไปกู้เงินกับเฮีย เขาสามารถช่วยเหลือเราได้ ถึงเวลาก็ค่อยทยอยผ่อนส่ง เมื่อก่อนพี่ก็มีปัญหาแบบนี้ 
ใช้บริการเฮียเดี๋ยวนี้ก็จบแล้ว” 

นายเฉลิมชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556  
 

นายหน้าเหล่าน้ีจะได้ค่าคอมมิชช่ันหากชักชวนสาวโรงงานเข้ามาเป็นลูกหนี้เงินกู้ส าเร็จ ส าหรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นถ้าสาวโรงงานที่เป็นหญิงสาวโสดหน้าตาดีจะได้รับการให้เงินกู้ในจ านวนที่สูงกว่า
ปกติ  และได้รับดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน หากคนใดโสดแต่ไม่สวยจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 8 ต่อเดือน ส่วนลูกหนี้ที่เป็นแม่หม้ายหย่าล้างกับสามีจะคิดดอกเบี้ยสูงร้อยละ 10 ต่อเดือน ซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่าการให้กู้และคิดดอกเบี้ยในหมู่สาวโรงงานในกรณีนี้ข้ึนอยู่กับสถานภาพและรูปลักษณ์
ภายนอก เนื่องจากเฮียหรือเจ้าหนี้ต้องการผูกพันกับสาวโรงงานที่หน้าตาดี โดยพยายามให้ลูกหนี้จ่าย
ดอกเบี้ยและช าระเงินต้นหมดช้าหรือไม่ให้ลูกหนี้สามารถใช้คืนเงินกู้ได้ เพื่อหวังที่จะให้ลูกหนี้เหล่านี้หลับ
นอนกับตนแทนการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 

 

“สาวโรงงานต้องยอมหลับนอนกับเจ้าหนี้เพื่อขัดดอก ปัญหานี้มีผลกระทบต่อศีลธรรม
อันดีโดยรวมของสังคม กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถือเป็นความผิดทางอาญา ต้องมีการ
ด าเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบโดยใช้วิธีทางอาญามาลงโทษด้วย” 

นายเฉลิมชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556  
 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
การกู้เงินของสาวโรงงานจากเฮียนั้น ทุกคนจะต้องท าสัญญาเงินกู้ โดยลงลายมือช่ือในสัญญาเปลา่ 

2 ชุด และต้องน าสมุดเงินฝากทีม่ียอดเงินเดือนเข้าแต่ละเดือน พร้อมบัตรเอทีเอ็มกับรหัสกดเงินให้เฮียเก็บ
ไว้เพื่อกดเงินเป็นค่าดอกเบี้ยจากบัญชีของลูกหนี้ในแต่ละเดือนตามจ านวนที่ได้ท าสัญญาเงินกู้ไว้ เจ้าหนี้
บางรายมีพฤติกรรมชอบเลน่การพนัน ใช้ความรุนแรงขูดรีดและข่มขู่ท าร้ายลูกหนี้ รวมถึงเอาเปรียบลูกหนี้
จากสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรม  
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“ถ้าเจ้าหนี้เก็บดอกเบี้ยในอัตราปกติ เป็นธรรมและตรงไปตรงมา ผมเช่ือว่าลูกหนี้เก้าสิบ
เปอร์เซ็นต์สามารถรักษาสัญญาและจ่ายหนี้ได้ แต่หนี้นอกระบบนั้นเจ้าหนี้มุ่งแต่จะเอาเปรียบลูกหนี้ คิด
ดอกเบี้ยและเงินต้นเกินจ านวนเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง” 

นายเฉลิมชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556  
 

ส าหรับสาวโรงงานที่มีรายจ่ายจ านวนมากแม้จะน าเงินเดือนเข้าบัญชีเพื่อจ่ายหนี้นอกระบบ
แล้วแต่ก็ยังไม่พอหมุนส่งดอกของเจ้าหนี้แต่ละรายได้จึงท าให้ค้างช าระดอกเบี้ยบ่อยครั้ง เมื่อลูกหนี้ค้าง
ช าระดอกเบี้ยประมาณสอง-สามเดือน เฮียจะโทรหาสาวโรงงานผู้เป็นลูกหนี้เพื่อทวงถามและข่มขู่ลูกหนี้ 

 

“หนไูม่ส่งดอกเฮียนานแล้ว เฮียจ าเป็นต้องฟ้อง ถ้าฟ้องยอดฟ้องห้าแสนบาทนะ เพราะ
หนูขาดส่งมาหลายเดือนดอกจึงทบต้น ถ้าเฮียฟ้องหนูต้องออกจากงานนะหนูจะท าอย่างไร มาคุยกันหน่อย
ไหม” 

นายเฉลิมชัย (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2556  
 

เฮียจะอ้างว่าจะฟูองสาวโรงงานยอดรวมดอกและต้นประมาณห้าแสนแต่ในความเป็นจริงสาว
โรงงานกู้เงินเฮียไปเพียงหนึ่งแสนบาท แม้สาวโรงงานจะโต้แย้งว่าตนกู้เงินไปเพียงหนึ่งแสนบาทเท่านั้น  
เฮียจะอ้างว่ามีหลักฐานที่ลูกหนี้ได้ลงลายมือช่ือในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้แล้ว เนื่องจากตอนที่ลงลายมือ
ช่ือนั้นลูกหนี้ลงลายมือช่ือไว้ในสัญญาเปล่า 2 ฉบับ โดยอ้าวว่ากลัวลูกหนี้กรอกข้อมูลผิดหรือเป็นการ
ส ารองไว้ หลังจากนั้นเจ้าหนี้นอกระบบจะน าสัญญาไปกรอกข้อมูลทุกตัวอักษรและกรอกจ านวนเงินตาม
ต้องการ  แม้ลูกหนี้จะพยายามผ่อนหนี้งวดแรกจนหมดทั้งต้นและดอก พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเฮียจะน า
สัญญาเปล่าใบที ่2 ที่เคยลงลายช่ือไว้พร้อมกับฉบับแรกไปกรอกข้อมูล จ านวนเงิน และเขียนวันที่ย้อนหลัง 
1 ปี เพื่อให้เห็นว่ากู้มานานแล้ว ก่อนน าไปยื่นฟูองบังคับคดีอีกครั้ง โดยเฮียจะขู่ว่าถ้าไม่จ่ายหนี้เรื่องนี้จะไม่
จบเฮียจะด าเนินการให้ถึงที่สุดซึ่งลูกหนี้จะต้องออกจากงาน สาวโรงงานบางคนที่เดือดร้อนจะกลัวมาก
หากตนต้องตกงานเนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ตนต้องรับผิกชอบถ้าต้องตกงานคนในครอบครัว
ของพวกเธอจะได้รับความเดือกร้อนไปด้วย สาวโรงงานจึงไปตกลงกับเฮียซึ่งเฮียจะเสนอให้สาวโรงงานไป
เที่ยวหรือหลับนอนกับตนแทนการจ่ายดอกเบี้ยที่ค้างไว้ ส าหรับเงินต้นและดอกเบี้ยงวดใหม่ยังคงอยู่เท่า
เดิม สาวโรงงานต้องยอมจ าใจ บางรายรับได้ก็ต้องยอมเฮียอยู่เรื่อยๆ  แต่บางรายรับไม่ได้ต้องยอมลาออก
จากงาน ยอมตกงาน และยอมอยู่ในสภาพที่ล าบาก จากข้อมูลของผู้จัดการฝุายบุคคลของโรงงานแห่งนี้
พบว่ามีสาวโรงงานลาออกอยู่ เป็นประจ า จากการสอบถามสาวโรงงานที่เข้ามายื่นหนังสือลาออกของ
ผู้จัดการฝุายบุคคลพบว่าสาเหตุที่ต้องลาออกเพราะไม่ต้องการไปหลับนอนกับเฮียเพื่อขัดดอกหนี้นอก
ระบบ 

 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
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3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
สาวโรงงานได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระท าของเจ้าหนี้ซึ่งมีการเอาเปรียบและกระท า

ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ การจ ากัดและลิดรอนสิทธิเหนือทรัพย์สินส่วนบุคคล และการใช้อ านาจ
เหนือบุคคลจากการเป็นเจ้าหนี้บังค าให้ลูกหนี้ต้องท าในสิง่ที่ตนไม่ต้องการเช่น การไปหลับนอนกับเฮียเพื่อ
ขัดดอกซึ่งถือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

 

3.2 ปัญหาต่อครอบครัว 
เนื่องมาจากการที่สาวโรงงานจะต้องตกงานจากการฟูองร้องด าเนินคดีของเจ้าหนี้ และความ

กลัวที่จะต้องไปหลบันอนกับเจ้าหนี้เพื่อขัดดอก ท าให้สาวโรงงานตัดสินใจลาออกจากงาน ท าให้ครอบครัว
ซึ่งเดิมมีรายได้หลักจากสาวโรงงานเมือ่แหลง่รายได้หลักไม่มีแลว้ ย่อมส่งผลให้คนในครอบครัวของพวกเธอ
ได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย 

 

3.3 ปัญหาต่อโรงงาน 
ส าหรับผลกระทบต่อโรงงานและองค์กรที่สาวโรงงานท างานอยู่นั้น การที่สาวโรงงานต้อง

ประสบกับปญัหาหนี้นอกระบบและปัญหาครอบครัว ส่งผลให้พวกเธอเกิดความเครียดและเป็นกังวลท าให้
การปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ ผลงานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐาน และการที่โรงงานมีอัตราการลาออกที่สูงยัง
ส่งผลต่องานของฝุายบุคคลที่ต้องเสียเวลาและงบประมาณจ านวนมากเพื่อด าเนินการรับสมัครพนักงาน
ใหม่ ต้องลงทุนกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของโรงงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่เสียไปของ
บริษัท 

 

3.4 ปัญหาด้านกฎหมาย 
จากกรณีดังกล่าวเจ้าหนี้ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้โดยหลอกให้

ลูกหนี้ลงช่ือในสัญญาเปลา่ถึง 2 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟูองบังคับคดีกับลกูหนี้ แม้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับเจตนาของสัญญาจะไม่ถูกต้อง แต่ในแง่ของการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายน้ันสัญญานี้กลับเป็น
สิ่งสมบูรณ์ที่จะใช้เป็นหลักฐานเชิงลายลักษณ์อักษรทางกฎหมายได้ นอกจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้วการ
ที่เจ้าหนี้บังคับสาวโรงงานให้หรับนอนกับตนโดยอาศัยข้ออ้างทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผลจากสัญญาเงินกู้
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยและสิทธิในการฟูองด าเนินคดีลูกหนี้มาเป็นเงื่อนไขบังคับให้ลูกหนี้ยอมหรับนอน
กับตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในทางกฎหมายต้องมีการด าเนินคดีหรือมีการสอบสวนข้อเท็จจริงแห่ง
สัญญาให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหนี้นอกระบบ 

 

3.4 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม 
เนื่องจากเจ้าหนี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีฐานะทางการเงินดี เป็นที่นับหน้าถือตาของคนใน

สังคม  แม้จะกระท าการอันเป็นสิ่งผิดกกหมาย เอารัดอาเปรียบลูกหนี้ แต่ข้อมูลและหลักฐานชองเจ้าหนี้
กลับมีอ านาจเหนือค าให้การและข้อมูลจากลูกหนี้ ทั้งนี้เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้คดี ลูกหนี้



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
95 

 

ไม่มีเงิน ไม่มีทนายเก่งๆ เท่าเจ้าหนี้ ท าให้ลูกหนี้แพ้คดีต้องเสียค่าใช้จ่ายแก่ศาลและถูกศาลบังคับคดีให้
ชดใช้หนี้ที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแก่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีลูกหนี้ส่วนใหญ่จึงเลือกที่
จะไม่พึ่งกระบวนการยุติธรรม แต่กลับหันไปหาเจ้าหนี้รายใหม่หรอืยินยอมท าตามความต้องการของเจา้หนี้
เพื่อไม่ให้ปัญหาของตนไปเป็นคดีความในช้ันศาล 

 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ทางผู้จัดการฝุายบคุคลของโรงงานแห่งนี้ได้ขอความช่วยเหลอืจากนายเฉลิมชัย  เพื่อด าเนินคดีกับ

เจ้าหนี้ จึงมีการนัดหมาย “เฮีย” มาที่โรงงานเพื่อเจรจา โดยได้น าบัญชีรายช่ือของลูกหนี้กว่าร้อยรายมา
ขอให้เฮียช่วยจัดรายการลดหนี้ให้ลูกหนี้ ซึ่งทางโรงงานจะช่วยติดต่อทางธนาคารเพื่อโอนหนี้และผู้จัดการ
ฝุายบุคคลของโรงงานจะเป็นผู้ค้ าประกันลูกหนี้ของเฮียทุกคนในโรงงาน  ผลจากการการเจรจาเจ้าหนี้ไม่
ยอมลดหย่อนหรือโอนหนี้ให้กับลูกหนี้เพราะคิดว่าตนมีทนายที่เก่งสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ในช้ันศาล
ได้เนื่องจากที่ผ่านมาการด าเนินคดีกับลูกหนี้เจ้าหนี้รายนี้ไม่เคยแพ้คดีความเลย  

ต่อมาสาวโรงงานที่เคยไปหลับนอนกับเฮียเพื่อขัดดอกได้มีการแจ้งด าเนินคดีกับเจ้าหนี้รายนี้จน
กลายเป็นข่าวใหญ่นักข่าวสาวคนหนึ่งสนใจท าข่าวนี้จึงมีการประสานงานกับทางต ารวจและอัยการเพื่อ
ปลอมตัวเป็นสาวโรงงานเข้าไปสืบคดี เธอท าที่เป็นสาวโรงงานที่เข้าใหม่มีความเดือดร้อนและปัญหาเรื่อง
เงิน เธอติดต่อนายหน้าเงินกู้ในโรงงานเพื่อขอกู้เงินครั้งแรก 10,000 บาท โดยติดต่อเฮียมาที่ร้านอาหาร
เพื่อท าการตกลงและท าสัญญาเงินกู้พร้อมแผนการจับกุม ภายหลังจับกุมเฮียได้เมื่อต ารวจค้นบ้านพบว่า
ฉากหน้าเฮียเปิดร้านจักสานแต่หลังบ้านมีห้องท างานและเอกสารการกู้เงินจ านวนมาก จากหลังฐาน
ทั้งหมดน าไปสู่การฟูองคดีต่อศาลผลปรากฏว่าศาลตัดสิน “เฮีย” ซึ่งเป็นเจ้าหนี้นอกระบบที่มีพฤติกรรม
บังคับให้สาวโรงงานหลับนอนกับตนแทนการจ่ายดอกเบี้ยกู้เงินซึ่งมีความผิดจริง และถูกยึดทรัพย์ใน
ความผิดฐานฟอกเงิน 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการกับเจ้าหนี้นอกระบบเกิดจากการท างานอย่างจริงจัง
ของทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทีมอัยการและทนายที่มีความรู้ความสามารถ 
เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ ทุกคนมุ่งมั่นท างานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหนี้นอกระบบของประชาชนอย่าง
จริงจัง มีการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานี่เกี่ยวข้องได้แก่  ศาล อัยการ ทนายความ ต ารวจ สาว
โรงงานที่ให้ข้อมูล ผู้จัดการฝุายบุคคลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในโรงงาน และธนาคารที่ให้
ความร่วมมือในการช่วยเหลือเกี่ยวกับการโอนหนี้ รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ให้ความส าคัญกับปัญหาหนี้นอก
ระบบ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมสืบคดี จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนั้นไม่สามารถแก้ไขได้
ด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบมีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่
หลากหลายจึงต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจะต้องท าความเข้าใจกับลักษณะปัญหาของลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรูปแบบหนี้นอกระบบ เพื่อสร้าง
แนวทางใหม่ๆ ในการรับมือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนในสังคมไทยต่อไป 
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กรณีศึกษาที่ 6: สัญญาซ้ือขายทองค า หนี้ก้อนโตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
นางก้อย (นามสมมติ) เป็นพนกังานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแหง่หนึ่ง ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินในรปูแบบ

ของสัญญาซื้อขายทองค ากับนายเก้า (นามสมมติ) โดยนางก้อยรู้จักนายเก้าผ่านทางนางนิด (นามสมมติ) ซึ่ง
ท างานในหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งนางนิดได้แนะน านางก้อยว่านายเก้าเป็นผู้ออกเงนิกู้โดยน าทองค ามาใหแ้ทนเงนิ 
เมื่อนางก้อยสนใจ นางนิดจึงนัดหมายให้นายเก้ามาพบนางก้อยที่โรงอาหารของหน่วยงาน พร้อมกับให้เตรียม
ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสลิปเงินเดือน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องไว้ด้วย  

 

“มีนายทุนคนหนึ่ง คือ คุณเก้า (นามสมมติ) มีเส้นสาย คือ รู้วิธีการหรือกระบวนการใน
กรมบังคับคดีเป็นอย่างดี จึงอาศัยความโลภ ความไม่รู้ของพนักงาน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเสียส่วนใหญ่ ...
เพราะว่าตามกฎหมายแล้ว เงินเดือนของรัฐวิสาหกิจสามารถอายัดได้...แต่เงินเดือนราชการอายัดไม่ได้ 
ฉะนั้น เขาก็จะเบี่ยงเบนเป้าไปที่กลุ่มรัฐวิสาหกิจ TOT การรถไฟ แต่ในกรณีของเราจะเป็นของ TOT เรื่อง
ของเรื่องคือเขาจะมีหน้าม้าของเขาคนหนี่งในการไปปฏิสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท TOT เลย มีทั้งคนใน
และคนนอก  TOT โดยบอกให้ว่ามีคนสามารถปล่อยกู้ได้ สนใจไหม ดอกถูก แต่ถ้ากู้ไปแสนนึงก็ขอหน่อย 
สักสองหมื่น มันจึงเกิดลักษณะเช่นน้ี ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็หลงเช่ือ ส่วนใหญ่ก็เกิดเรื่องกับคนที่การศึกษาสูงๆ 
เงินเดือนสูงๆ เท่าที่เราเจอ เงินเดือนต่ าสุดที่เจอคือสองหมื่นห้า ส่วนใหญ่ที่โดนจะเป็นคนที่เงินเดือนหก
หมื่นเจ็ดหมื่น คือไปท าสัญญา เวลาไปยืมเงินจริงๆ ไม่มีเงินให้ อ าพรางโดยการซื้อทอง” 

นายชวลิต (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556  
2. พฤติการณ์แห่งคดี  
เมื่อถึงวันนัดหมาย นายเก้าจึงมาพบนางก้อยกับนางนิดที่โรงอาหารของหน่วยงาน จากนั้นนาย

เก้าได้อธิบายวิธีการกู้เงินให้นางก้อยฟังว่า การกู้เงินจะออกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทองค าแทนการให้
เงินสด พร้อมบอกวิธีการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยนายเก้าจะก าหนดเองว่าจะให้ผ่อนช าระเป็น
ระยะเวลากี่เดือน โดยไม่ช้ีแจงรายละเอียดถึงจ านวนดอกเบี้ยว่าเป็นจ านวนเงินเท่าใด ในงวดสุดท้ายของ
การผ่อนช าระจะลดให้ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่ออธิบายรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว นายเก้าได้น าเอกสารซึ่ง
เป็นสัญญาซื้อขายทองค า พร้อมหนังสือสัญญาค้ าประกันที่เตรียมมาด้วย ให้นางก้อยในฐานะลูกหนี้และ
นางนิดในฐานะผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือ จ านวน 5 ฉบับ โดยนางก้อยตกลงซื้อทองค าในจ านวน 8 บาท 
ราคาบาทละ 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท (โดยได้ตกลงแบ่งกันกับนางนิดคนละครึ่ง) 
แตน่ายเก้าได้ลงจ านวนทองค าในสัญญาซื้อขายถึง 60 บาท และระบุวันที่ในการท าสัญญาซื้อขายทองค า
เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2554 ทั้งที่วันที่ท าสัญญาซื้อขายจริงเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ซึ่งเมื่อนางก้อยเห็น
ดังนั้น จึงทักท้วง แต่นายเก้ากลับอ้างว่าลงไว้อย่างนั้น ไม่มีผลใดๆ จะไม่มีการฟูองร้องกันตามจ านวนนั้น
จริง เพียงแต่ให้นางก้อยปฏิบัติตามข้อตกลง คือช าระดอกเบี้ยและเงินต้นให้ตรงเวลาและตรงตามอัตราที่
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ก าหนด สัญญาซื้อขายทองค าน้ันก็จะเป็นโมฆะทันที นางก้อยจึงหลงเช่ือและยอมลงนามตามสัญญานั้น 
โดยที่ยังไม่ได้รับทองค าแต่อย่างใด และได้มอบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสลิป
เงินเดือน ที่รับรองส าเนาถูกต้องนั้นให้นายเก้าในวันท าสัญญา  

 

“สมมติว่าเขาเอาทองมาจริงๆ เดือนมิถุนายน วันที่ย้อนหลังจะเป็นมีนาคม ทุกสัญญา
เหมือนกันเลย จ าเลยก็ถามเขาว่าท าไมท าแบบนี้ มันไม่ตรง เจ้าหนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่เป็นไร ถ้าคุณใช้
ผมตรงตามก าหนด ก็ไม่มีปัญหา สมมติว่าวันที่เซ็นสัญญาเป็น 1 มิถุนายน วันที่เขียนในสัญญาจะเป็น 1 
มีนาคม พอท าสัญญาวันน้ี พรุ่งนี้เขาไปฟ้องศาลเลย เนื่องจากระบุสัญญาชัดเจนว่าให้จ่ายภายในวันที่ 10 
เมษายน แต่มาเอาทองตอนเดือนมิถุนายนแล้ว พอเขาไปฟ้องศาล วันนี้เซ็นสัญญารับเงินรับทอง เขียน
ตัวเลขระบุย้อนหลัง คือ มันครบก าหนดย้อนหลังไปเดือนเมษายน แต่รับทองจริงๆ เดือนมิถุนายน วันนี้
เซ็นสัญญาห้าสัญญา พรุ่งนี้เขาไปฟ้องศาลเลย พอฟ้องศาล เนื่องจากกระบวนการส่งหมาย มันมีการ
ตรวจสอบภูมิล าเนา หมายจะยังไม่มีทางไปถึงจ าเลยภายในวันสองวัน ตามหลักปฏิบัติ มันจะไปถึงจ าเลยก็
เป็นสิบวันหรืออาจจะเดือนหนึ่งไปแล้ว พอวันรุ่งข้ึนหลังจากวันฟ้อง เขาจะนัดจ าเลยไปที่ศาลเลย จ าเลยก็
ยังไม่ทราบว่าตัวเองถูกฟ้อง ก็ไปท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันข้างล่าง” 

นายชวลิต (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556  
 

จากนั้น (วันที่ 29 มิถุนายน 2554) นายเก้าได้นัดนางก้อยและนางนิดให้ไปพบกันที่ศาลจังหวัด
นนทบุรีเพื่อรับทองจ านวน 8 บาท ตามที่ตกลงกันไว้ และเมื่อทั้งสองไปถึงศาล นายเก้าได้เตรียมหนังสือ
สัญญาประนีประนอมยอมความของศาลจังหวัดนนทบุรีให้ทั้งนางก้อยในฐานะลูกหนี้และนางนิดในฐานะผู้
ค้ าประกันลงนาม โดยทั้งสองถูกนายเก้าฟูองมาก่อนแล้วว่าผิดนัดช าระหนี้ (โดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อน เนื่องจาก
ศาลยังไม่ได้ส่งส าเนาค าฟูองให้นางก้อย) ทั้งสองจึงยอมลงช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น 
หลังจากเสร็จเรื่องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ในวันเดียวกันนายเก้าได้นัดให้ทั้งนางก้อยและนางนิดไปพบที่ศาล
จังหวัดมีนบุรีอีก ปรากฏว่าที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ทั้งสองถูกฟูองถึง 2 คดี และนายเก้าให้ลงช่ือในสัญญา
ประนีประนอมยอมความเช่นเดิม โดยอ้างว่าเรื่องทั้งหมดที่ศาลจะไม่มีการด าเนินคดีจริงแต่อย่างใ ด 
หลังจากนั้นนายเก้าได้มอบสร้อยคอทองค ารูปพรรณ 2 เส้น เส้นละ 4 บาท ให้นางก้อยในรถยนต์ของนาง
ก้อยเอง และพาทั้งนางก้อยและนางนิดไปยังร้านทองค าเยาวราช ที่ห้างแฟช่ันไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นร้านทองที่
นายเก้าซื้อทองมา โดยบอกว่าหากนางก้อยขายทองที่ร้านนี้จะได้ราคาดีกว่าร้านอื่น นางก้อยจึงขายทอง
ทั้งหมดที่ได้มาที่ร้านดังกล่าวและน าเงินไปแบ่งคนละครึ่งกับนางนิด  

ต่อมานายเก้าได้โทรศัพท์ไปถามนางก้อยว่าต้องการทองค าอีกหรือไม่ จ านวนเท่าใด ซึ่งนางก้อยได้
บอกไปว่าต้องการอีก 4 บาท จากนั้นนายเก้าจึงนัดให้นางก้อยไปพบที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแต่เพียงผู้เดียว 
และได้ท าสัญญาซื้อขายทองค ากันอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้นายเก้าได้ให้นางก้อยลงช่ือในสัญญาประนีประนอม
ยอมความทันทีอีก 2 คดี โดยนางก้อยไม่ทราบมาก่อนเช่นเคยว่าถูกฟูอง หลังจากได้ลงช่ือในสัญญา
ประนีประนอมยอมความแล้ว นายเก้าได้มอบทองค าแท่งให้นางก้อยจ านวน 2 แท่ง แท่งละ 2 บาท  
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ทั้งนี้นายเก้าได้ก าหนดให้นางก้อยผ่อนช าระทองค าจ านวน 8 บาท เป็นรายงวด งวดละ 14,000 
บาท โดยไม่ทราบว่าจะต้องให้ช าระกี่งวด และให้ช าระงวดแรกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และงวดต่อไป
ทุกวันที่ 29 ของเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของนายเก้า ซึ่งนางก้อยได้ผ่อนช าระในงวดแรกจ านวน 
14,000 บาท ตามข้อตกลงแต่ต่อมาภายหลังไม่ได้ผ่อนช าระ เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจากเจา้หนี้อีกรายท า
ให้ไม่มีเงินจ่ายหนี้ให้กับนายเก้า ส่วนทองค าแท่งจ านวน 4 บาท ที่กู้ยืมครั้งที่สอง นายเก้าได้ก าหนดให้นาง
ก้อยช าระหนี้โดยแบ่งช าระ 30 งวด คือ งวดที่ 1-10 งวดละ 8,000 บาท และงวดที่ 11-30 งวดละ 
12,800 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่ได้ผ่อนช าระแม้แต่งวดเดียว  

เมื่อนางก้อยไม่ได้ช าระหนี้ตามสัญญา นายเก้าจึงได้ท าเรื่องไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน
ที่นางก้อยท างานอยู่เพื่ออายัดเงินปันผลและหุ้นของนางก้อย ท าให้นางก้อยไม่สามารถท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 นางก้อยได้รับหมายจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
เรื่องการยึดทรัพย์ว่าผิดนัดช าระหนี้และจะถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ (บ้านและที่ดิน) และให้ไปที่ศาลจังหวัด
ธัญบุรีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

“พอถึงวันก าหนด ประมาณ 12 ธันวาคม เขาไปข้ึนเงิน เขาไม่ได้ วันที่ 3 เขาไปข้ึนเงิน 
เขาไม่ได้ เจ้าหนี้เขาก็ไปฟ้องเป็นคดีอาญา เอาเช็คใบใหม่ไปฟ้อง เขาจะอายัดเงินเดือน เขาพูดกับจ าเลย 
จ าเลยบอกผมว่า เจ้าหนี้บอกเขาว่า “ไม่เป็นไร คุณไปศาลวันไต่สวน คุณไปท ายอม จะผ่อนฉันเดือน
เท่าไหร่ก็ว่าไป” เขาไม่ได้อยากให้มันเป็นคดีอาญา แต่ต้องการใช้คดีอาญามาบีบ” 

นายชวลิต (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556  
 

เมื่อนางก้อยได้อยู่ต่อหน้าศาลพร้อมนายเก้า นางก้อยได้ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเพื่อจะได้
เจรจากับนายเก้า ซึ่งศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีกประมาณ 3 เดือน ระหว่างนั้นนางก้อยได้นัด
หมายเจรจาจะคืนเงินทั้งหมดตามความจริงพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่นายเก้า ซึ่งไม่สามารถตกลง
กันได้ และนายเก้าอ้างว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง แต่ก็ไม่ติดต่อกลับมาจนกระทั่งวันข้ึนศาลตามหมายนัด 
โดยนางก้อยได้ย่ืนเอกสารที่ทนายของตนเองขอถอนตัวออกจากคดีนี้ เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันและ
ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีกครั้ง ศาลจึงเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอีก 

 
 
 
 
 
3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
 

3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
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เนื่องจากนางก้อยไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ประกอบกับต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนและ
ไว้ใจนายเก้า จึงยอมลงช่ือในสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเมื่อไม่มีเงินช าระหนี้ จึงถูกอายัดเงินปัน
ผลและหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนเอง ท าให้ไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ อีกทั้ง
ท าให้ถูกฟูองในคดีน้ี ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก เงินไม่พอใช้จ่าย และต้องแบ่งเวลาเพื่อการสู้คดี
ในศาล ท าให้เสียเวลาในการท างาน 

 

3.2 ปัญหาการไม่เข้าถึงแหล่งทุน 
เนื่องจากนางก้อยมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้รายอื่นอยู่แล้ว จึงไม่

สามารถกู้ยืมเงินในระบบอีกได้ ท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายเก้า แต่ในภายหลังไม่สามารถผ่อนช าระได้ 
เนื่องจากถูกหักเงินเดือนจากเจ้าหนี้อีกราย จนกระทั่งถูกฟูองบังคับคดี 

 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ในการแก้ไขปัญหานั้น นางก้อยได้ยื่นเรื่องให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือ โดยศูนย์ลูกหนี้ได้เสนอเรื่องเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
การเงินของเจ้าหนี้ อีกทั้งหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะถอนหมายบังคับคดี 

 

“อันน้ีผมจะเสนอเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ แล้วขอเลขสืบสวนเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
เงินแล้วส่งไปให้สรรพากร...แต่ทีนี้ ถ้าจะขอเลขสืบสวน ผมต้องมีเหตุ คือ มีคนร้องเรียนห้าสิบรายข้ึนไป 

พยายามหาช่องให้เยอะที่สุด ดูตามหมายบังคับคดี ดูตามช่องในมิติกฎหมายก่อน ยังไม่ดู
ตามช่องอื่นๆ ผมพยายามดูว่ามันสามารถจะถอนหมายบังคับคดี ค าบังคับคดีได้หรือไม่ พยายามดูแล้ว มัน
ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด ก็เลยคิดว่าเราพยายามจะหาเหตุอื่น โดยเฉพาะคดีอาญาที่ทางจ าเลยถูกฟ้อง 
หรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งโดยข้อสันนิษฐานของผม ผมคิดว่าจะมีเหยื่อที่ยังไม่ถึงการท ายอม เป็นเหยื่อรายใหม่ๆ” 

พ.ต.ท.ก าพล (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2556  
 

ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ทางส่วนราชการได้ท ามาอย่างต่อเนื่องก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้เงิน
นอกระบบกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยกรมบังคับคดี 

 

“ผมคุยกับทางกรมบังคับคดี เขาบอกว่าระดับสูงก็ไปให้ความรู้ตลอด รถไฟ TOT เขาก็
เพิ่งไปมา เพราะเขาได้รับหมายอายัดเงินเดือนพวกนี้เยอะมาก” 

นายชวลิต (นามสมมต)ิ, 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 ส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล การท่าเรือแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อเสนอเงินกู้ให้กับบุคคลในหน่วยงาน
ต่างๆ เหล่าน้ี หรือให้บุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เคยกู้ยืมเงินจากตนเองแนะน าบุคคลอื่นในหน่วยงาน
ให้กู้เงิน ซึ่งผู้แนะน าจะได้รับเงินค่าแนะน าจากเจ้าหนี้  

 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
เมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจตกลงที่จะไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ นายหน้าหรือผู้แนะน าก็จะให้เตรียม

เอกสารในการกู้ยืมเงิน ได้แก่ ส าเนาบัตรพนักงาน สลิปเงินเดือน หลักฐานการรับเงินเดือน และส าเนา
ทะเบียนบ้าน พร้อมหาผู้ค้ าประกัน 1 คน ซึ่งเมื่อเตรียมเอกสารดังกลา่วเรียบร้อยแล้ว พนักงานรัฐวิสาหกจิ
ผู้จะกู้ยืมเงินจะต้องติดต่อกับตัวแทนนายหน้า เพื่อให้พาไปพบเจ้าหนี้ โดยต้องพาผู้ค้ าประกันไปด้วย เมื่อ
ไปถึงสถานที่นัดพบ เจ้าหนี้จะก าหนดให้ เข้าพบได้ครั้งละ 2 คน คือ ผู้ที่จะกู้เงินและผู้ค้ าประกัน (*
ข้อสังเกต ผู้ปล่อยเงินกู้ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าจะมีใครมากู้เงิน และผู้นั้นประกอบอาชีพอะไร) 

เมื่อทั้งสองฝุายพบกัน เจ้าหนี้หรือพนักงานจะตรวจสอบเอกสารและบอกเงื่อนไขในการกู้เงิน ซึ่ง
เจ้าหนี้จะเป็นผู้ก าหนดวงเงินกู้ โดยพิจารณาจากสลิปเงินเดือน เช่น เงินเดือน 10,000 บาท กู้ได้ 30,000 
บาท เป็นต้น โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน และต้องช าระดอกเบี้ยคืนทุกเดือนผ่านการ
โอนเงินทางธนาคารหรือทางไปรษณีย์ ทั้งนีม้ีเงื่อนไขว่าคนค้ าประกันต้องกู้เงินด้วย  

 

“เขาก็บอกเงื่อนไขว่าการกู้ยืมเงินนอกระบบครั้งนี้ คุณต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อ
เดือนของเงินต้นที่กู้ยืม จะกู้เป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้ จากตรงนั้นก็มีเงื่อนไขว่าคนค้ าที่ไม่ต้องการกู้ยืมเงิน แต่
เขาจะบอกว่าคนค้ าก็ต้องกู้ด้วย บังคับให้คนค้ าต้องกู้ ถ้าคนค้าไม่กู้ เขาก็ไม่ให้กู้ ก็ต้องตกกระไดพลอยโจน 
ต้องกู้โดยอัตโนมัต”ิ 

นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556  
 

เมื่อลูกหนี้ยอมรับเงื่อนไขในการกู้ยืม ก็ต้องท าสญัญาเงนิกู้ โดยเจ้าหนีม้ีแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ให้และ
ลกูหนี้ต้องเป็นผูเ้ขียนสญัญาเงินกู้เองทั้งหมด แต่ต้องระบุจ านวนเงินในสัญญามากกว่าจ านวนที่ขอกู้ เช่น กู้เงิน 
30,000 บาท ต้องระบุในสัญญาว่ากู้ 240,000 บาท โดยเจ้าหนี้อ้างว่าเป็นหลักประกันในกรณีขาดส่งดอกเบี้ย 
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ทั้งนี้เจ้าหนี้จะถ่ายรูปในขณะที่ลกูหนี้เขียนสัญญาเงินกู้และเมื่อเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเจ้าหนี้
จะจ่ายเงินให้ลูกหนี้ แต่จะหักดอกเบี้ยในเดือนแรกและค่าจัดท าเอกสาร เช่น กู้เงิน 30,000 บาท ลูกหนี้จะ
ได้รับเงินเพียง 26,000 บาท (ดอกเบี้ยเดือนแรก 3,000 บาท และค่าจัดท าเอกสาร 1,000 บาท)  

 

“ในการกู้ยืมมีสัญญา การท านิติกรรมทั้งหมด เขามีแบบฟอร์มให้ และให้ลูกหนี้เขียน
ด้วยตัวเอง ตัวเลขอะไรให้เขียนเอง หลังจากเขียนเสร็จ มันจะมีอันหนึ่งที่น่าสังเกต คือ แทนที่ผมจะยืม
สามหมื่น ผมต้องลงสามหมื่น  แต่เขาบอกว่าไม่ได้ เขาบอกว่าคุณต้องลงสองแสนสี่หมื่นบาท ผมก็บอกว่า
ท าไมต้องลงสองแสนสี่หมื่นบาท เขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขวางไว้ป้องกันการโกง ป้องกันการขาดส่งดอกเบี้ย 
ถ้าคุณไม่เอาก็ไม่ต้องกู้ คนที่ไปก็จ าเป็นต้องใช้เงินอยู่แล้วจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม ก็เลยตกลง โดยหารู้ไม่ว่า
เราได้ตกไปในกับดักของเขาแล้ว” 

นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556  
 

อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้จะกู้เงินในจ านวนที่มากกว่าวงเงินที่ก าหนด ก็สามารถกู้ได้ เช่น เจ้าหนี้
พิจารณาให้ลูกหนี้กู้เงินได้ 30,000 บาท แต่ลูกหนี้ต้องการกู้เงิน 100,000 บาท ก็สามารถกู้ได้ แต่จะต้อง
ลงจ านวนเงินกู้ในสัญญาเป็น 400,000 บาท เมื่อท าข้อตกลงและท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหนี้จะ
จ่ายเงินให้ลูกหนี้ครึ่งหนึ่งในวันนั้นเลย (50,000 บาท) และจะนัดให้ลูกหนี้เดินทางไปศาลเพื่อรับเงินอีก
ครึ่งหนึ่ง โดย เจ้าหนี้ย่ืนฟูองลูกหนี้ และนัดหมายให้ลูกหนี้ไปพบที่ศาลเพื่อท าสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โดยทนายความของเจ้าหนี้จะรา่งสญัญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งมีข้อความส าคัญระบุว่า ลูกหนี้
ได้กู้เงินจากเจ้าหนี้ เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท และยินยอมที่จะผ่อนส่งคืนเงินตามจ านวนดังกล่าว 
จากนั้นจึงระบุจ านวนเงินที่จะผ่อนใช้คืนในแต่ละเดือน เช่น ผ่อนช าระคืนเดือนละ 3,000 บาท หรือ 
10,000 บาท เป็นต้น  เมื่อศาลข้ึนพิจารณาคดี ทนายของเจ้าหนี้ได้ยื่นเอกสารการประนีประนอมยอม
ความต่อศาล และศาลจะสอบถามข้อเท็จจริงจากลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้จ ายอมต้องตอบศาลว่าเป็นหนี้ตาม
ยอดเงินที่ระบุในสัญญาประนีประนอมยอมความ เนื่องจากเจ้าหนี้จะไม่มอบเงินกู้อีกครึ่งหนึ่ง 50,000 
บาท หากไม่ยินยอมตอบรับหนี้ตามที่ระบุในสัญญา จากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เจ้าหนี้จึงมอบ
เงินส่วนที่เหลือให้ลูกหนี้ 

หลังจากนั้นลูกหนี้จะต้องผ่อนช าระดอกเบี้ยตามสัญญา แต่หากเกิดกรณีการขาดส่งดอกเบี้ย
ติดต่อกันประมาณสองถึงสามเดือน เจ้าหนี้จะมีการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์และอาจจะก าหนดเส้น
ตายวันส่งดอกเบี้ยครั้งต่อไปเอาไว้  เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินจะจ่ายและผัดผ่อนมาสองสามเดือนแล้ว  เจ้าหนี้ก็
จะฟูองศาลและหลงัจากนั้นอีกสองถึงสามเดือน ลูกหนี้ก็จะได้รับหมายศาลแจ้งไปว่าฟูองผดิสัญญากูย้ืมเงนิ
ในวงเงินตามจ านวนที่เขียนไว้ในสัญญาพร้อมดอกเบี้ย  ซึ่งเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ข้ึนลูกหนี้ส่วนใหญ่จะไม่ไป
ศาล  เจ้าหนี้ก็จะด าเนินการขอหมายศาลว่าจ าเลยขาดนัดโดยชอบ ขอให้ศาลบังคับคดีทันที จากนั้น
ทนายความของเจ้าหนี้ก็จะด าเนินการทางศาล และหลังจากนั้นไม่เกินสองถึงสามเดือนก็จะมีหมายศาล
บังคับคดี กรมบังคับคดีก็จะส่งเอกสารแจ้งอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง รายได้ของลูกหนี้ ไปยังหน่วยงาน



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
102 

 

ที่ลูกหนี้ท างานอยู่ เช่น ให้อายัดเงินเดือนสามสิบเปอร์เซ็นต์ โบนัสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการบังคับคดีน้ี 
หน่วยงานจะส่งเอกสารไปให้ลูกหนี้ทราบ ซึ่งลูกหนี้ก็ต้องยอมรับโดยปริยายเพราะมีค าสั่งศาล 

 

“คนหนึ่งต้องส่งระหว่างหักเงินเดือนไปไม่ต่ ากว่าสี่แสนถึงห้าแสนบาท เพราะในสัญญากู้
นั้น บังคับคดีสามแสนกว่า ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าบังคับ  นายทุนมันฉลาด
ตรงที่ ก่อนฟ้องจะปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองปี เข้าปีที่สองจะฟ้องบังคับคดีทันที เพื่อให้ระยะเวลาของ
ดอกเบี้ยมันเดิน ร้อยละสิบห้าต่อปีมันจะเริ่มต้นต้ังแต่วันแรกที่เขียนสัญญาเงินกู้ ฉะนั้น ถ้าฟ้องตอนครบ
สองปีก็บวกร้อยละสิบห้าของเงินต้น ก็เป็นสามแสนกว่าบาท สรุปแล้ว คนหนึ่งก็ส่งไปไม่ต่ ากว่าห้าแสนหก
แสนจึงจะหมด” 

นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556  
 
 
 
 
 

3. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
พนักงานองค์การโทรศัพท์ที่เป็นหนี้นอกระบบและถูกฟูองบังคับคดี ได้เข้าปรึกษานายอลงกรณ์ 

บุตรดี ซึ่งขณะนั้นได้เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ให้ช่วยเหลือ ซึ่งนายอลงกรณ์สนใจเรื่องนี้จึงรับเรื่องมา
ศึกษา โดยเริ่มต้นจากการหาข้อมูลจ านวนและรายช่ือพนักงานขององค์การโทรศัพท์ที่เป็นหนี้นอกระบบ 
จากนั้นจึงนัดประชุมลูกหนี้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 

 

“ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ผมก็ปรึกษากรรมการสหภาพแรงงาน สหภาพก็
มอบหมายให้ผมด าเนินการเรือ่งนี้ ผมก็ไปสืบทราบจากต้นสังกัดว่ามีพนักงานกี่คนที่มีลักษณะพฤติกรรมการกู้
เงินตรงนี้ เขาส่งรายช่ือมามีสองร้อยกว่าคนที่ถูกบังคับคดี เฉพาะนายทุนคนนี้ มีประมาณสองร้อยกว่าคน ผม
ไปเจาะๆ สืบมา แล้วผมก็นัดประชุมลูกหนี้ที่ไปรษณีย์แจ้งวัฒนะ แล้วก็บอกต่อๆ กันไปในกลุ่มรัฐวิสาหกิจว่า
ผมจะเรียกประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปรากฎว่าในปี 47 48 ที่
ผมจัดประชุม ข่าวมันก็แพร่หลายไปในกลุ่มพนักงานรฐัวิสาหกิจ ปี 48 ผมประชุมลูกหนี้นอกระบบ มาทั้งหมด
สามร้อยกว่าคน แต่ละคนมีพฤติการณ์เดียวกัน แต่ว่านายทุนนั้นไม่ได้มีคนเดียว คือพวกที่ปล่อยเงินกู้ในกลุ่ม
พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดสิบห้าแห่ง” 

นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556  
 

เมื่อนัดประชุมลูกหนี้บ่อยครั้งข้ึน ข่าวก็แพร่หลายออกไปในกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ จนมีลูกหนี้
ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมาร่วมประชุมกันสามร้อยกว่าคน นายอลงกรณ์จึงได้ชวนเพื่อนที่ เป็น
ทนายความมาช่วยกันคิดหาทางออก และตั้งกลุ่มเพื่อต่อสู้คดีในนามว่า “กลุ่มพิทักษ์ธรรม” ข้ึน โดยมีนาย
อลงกรณ์เป็นประธานของกลุ่ม และมีสหภาพแรงงานให้ความช่วยเหลือ 
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“ในที่สุด เราก็ทราบว่าทุกคนถูกกับดักที่วางไว้ ถูกฟ้องโดยไม่ตรงกับความจริงที่รับเงิน...
ปรากฎว่าเป็นหนี้เป็นสิน ถูกฟ้องบังคับคดีกันมากมาย ผมก็เลยบอกว่าเราต้ังกลุ่มเพื่อต่อสู้กันดีกว่า เราก็
ตั้งกลุ่ม เรียกว่า “กลุ่มพิทักษ์ธรรม” พอเป็นกลุ่มข้ึนมาก็มีสมาชิก มีกรรมการในทุกรัฐวิสาหกิจที่เป็น
ลูกหนี้เงินกู้มาเป็นกรรมการกลุ่มนั้น แล้วผมก็เป็นประธาน” 

นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556  
 

จากนั้นกลุ่มพิทักษ์ธรรมได้หาทางช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบมาโดยตลอด จนกระทั่งต้นปี พ.ศ.
2547 คุณทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้จัดมหกรรมคลายทุกข์ที่ท าเนียบรัฐบาลข้ึน 
นายอลงกรณ์และกรรมการกลุ่มจึงไปยื่นเรื่องกับคุณทักษิณ และได้มีการจัดให้ส่วนงานต่างๆ มารับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานน้ันก็คือส านักงานอัยการฝุายช่วยเหลือทางกฎหมาย 
นายอลงกรณ์จึงได้ย่ืนเรื่องร้องเรียน โดยมีนายเฉลิมชัย เป็นผู้รับเรื่องและด าเนินการช่วยเหลือเรื่อยมา  

หลังจากนั้นนายอลงกรณ์ก็ได้น าลูกหนี้ให้ต่อสู้คดีเรื่อยมา โดยเมื่อนายอลงกรณ์รับเรื่องช่วยเหลือ
มา ก็จะส่งเรื่องให้เพื่อนที่เป็นทนายความด าเนินการช่วยเหลือ ซึ่งทั้งสองตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องสู้คดี
ทางแพ่งก่อน ซึ่งคดีแรกที่ฟูองส าเร็จคือคดีของพนักงานท่าอากาศยาน โดยเจ้าหนี้ถูกฟูองในข้อหาเบิก
ความเท็จต่อการพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 

 

“แต่เพื่อจะให้มันเป็นหลักฐานสักนิดหนึ่ง ผมก็พาพันจ่าเอกภักดีไปแจ้งความที่โรงพัก
พหลโยธิน เพราะเหตุมันเกิดที่ศาลแพ่งรัชดา เราก็ไปแจ้งความนายทุนว่าให้การเป็นเท็จ ผิดมาตรา 177 ทาง
โรงพักก็มีการด าเนินการอะไรต่างๆ ทั้งสืบสวน สอบสวน เรียกพยานต่างๆ ทั้งหมด กระบวนการมันก็ล่าช้า
นิดหน่อย เราก็วางแผนว่าเอาบันทึกประจ าวันของต ารวจมา แล้วเราก็ตั้งแท่นฟ้องเอง...รวบรวมผู้เสียหาย
ทั้งหมดสิบห้าแห่ง จากเจ้าหนี้รายเดียว ประมาณห้าสิบคน ทั้งที่ฟ้องไปแล้วและยังไม่ฟ้อง ทั้งที่บังคับคดีแล้ว 
ก็พาไปร้องทุกข์ที่กองปราบปราม แจ้งข้อหากับนายทุนคนนี้ ฐานฉ้อโกงประชาชน แล้วก็ผิด พ.ร.บ. 2475” 

นายอลงกรณ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556  
 

กรณีศึกษาที่ 8: การกู้เงินเพื่อไปท างานต่างประเทศของชาวบ้านใน จ.ชัยภูมิ 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในช่วงปี 2540 - 2547 กลุ่มเจ้าหนี้ ประกอบด้วย นางเสมอใจ (นามสมมติ) และนายยิ่งยศ (นาม

สมมติ) (สามีของนางเสมอใจ) เป็นนายหน้าจัดหาคนงานไปท างานต่างประเทศ ผ่านบริษัท ซ. โดยนาง
เสมอใจและนายยิ่งยศได้ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อชักชวน
ชาวบ้านให้มาสมัครไปท างานต่างประเทศกับพวกตนเอง โดยอ้างว่าหากไปท างานที่มาเลเซีย จะได้รับ
เงินเดือนๆ ละ 13,000 บาท มีค่าล่วงเวลาและสวัสดิการ โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 ,000 บาท และ
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หากไปท างานที่ประเทศไต้หวันจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 30,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประมาณ 160,000-240,000 บาท แล้วแต่ต าแหน่งงานที่สมัคร  

 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
ชาวบ้านที่ต้องการไปท างานต่างประเทศส่วนมากไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าหัวคิว) นางเสมอใจ 

และนายยิ่งยศจะให้คนที่จะไปท างานต่างประเทศน าเอกสารสิทธิที่ดินพร้อมผู้ค้ าประกัน ส่วนมากจะ
เกี่ยวข้องเป็นภรรยา บิดา มารดา ญาติพี่น้อง มาพบก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดยทั้งสองจะน าเอกสาร
ต่างๆ รวมทั้งสัญญาเงินกู้มาให้ผู้ที่สมัครงาน ผู้ค้ าประกัน และเจ้าของเอกสารสิทธิที่ดิน ลงช่ือในเอกสาร
และสัญญาเงินกู้ โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความในเอกสารหรือสัญญากู้ และให้บุคคลใกล้ชิด เช่น ภรรยา พ่อ 
แม่ หรือญาติพี่น้อง ไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาใกล้ภูมิล าเนา พร้อมขอ
ท าบัตรเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) แล้วน ามามอบให้นางเสมอใจเก็บไว้ ซึ่งเมื่อผู้ ไปท างาน
ต่างประเทศได้รับค่าจ้างและโอนเงินมาเข้าบัญชีของนางเสมอใจแล้ว นางเสมอใจจะให้ลูกน้องไปถอนเป็น
เงินสดออกมาเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อเดือน โดยจะหัก
เป็นค่าดอกเบี้ยก่อนทุกเดือน และมอบสมุดเล่มเล็กๆ เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนเงินและภาระหนี้
ทั้งหมดให้ญาติผู้ไปท างานเก็บไว้ ต่อมาสมุดดังกล่าวเจ้าหนี้ก็จะยึดคืนไป  

 

“โฉนดจะถูกยึดเอาไว้พร้อมกับสัญญากู้ โดยให้เจ้าของโฉนดลงช่ือในสัญญากู้ที่ไม่ได้
กรอกข้อความ แล้วก็มีคนค้ าประกัน หลังจากนั้นก็ให้ญาติพี่น้องไปเปิดบัญชี ท าเอทีเอ็ม แล้วก็ยึดไว้ 
หลังจากนั้นคนงานก็ไปท างานที่ต่างประเทศ ซึ่งวิไลพรออกค่าใช้จ่ายให้หมด ให้โอนเงินเข้าบัญชีมา เสมอ
ใจก็เอาเอทีเอ็มไปกด หักหนี้ ส่วนมากก็แปดพันถึงหนึ่งหมื่นแล้วแต่โอนไป วิไลพรจะกดไปหมด และจะให้
สมุดเล็กๆ ชาวบ้านไปเล่มหนึ่ง ให้ไว้เขียนหนี้ คนที่ไปท างานต่างประเทศกลับมาก็ไปเคลียร์กับเขา เขาจะ
บอกว่าที่ส่งมาทั้งหมดเปน็ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยร้อยละสี่บาท ที่ไปท างานต่างประเทศทั้งหมดคือสองแสนสี่ ที่
ส่งมาก็คือดอกเบี้ยทั้งหมด ก่อนจะไปฟ้องชาวบ้าน เขาก็ไปยึดสมุดเล่มเล็กคืนมา” 

พ.ต.ท. พิเชษฐ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556  
 

หากกรณีผู้ไปท างานต่างประเทศบางรายไม่ได้ท างานตามที่ตกลงกันไว้ เช่น ค่าจ้างน้อย ลักษณะ
งานไม่ตรงตามที่สมัครจึงเดินทางกลับ ท าให้นางเสมอใจไม่สามารถหักเงินมาช าระหนี้และดอกเบี้ยได้ครบ 
นางเสมอใจจะทวงและหาลู่ทางให้ไปท างานที่ประเทศอื่นอีก เพื่อหาเงินมาช าระหนี้และคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม และหากมีรายใดไม่ช าระเงนิคืน นางเสมอใจจะน าสญัญากูย้ืมเงนิและสญัญาค้ าประกันที่เซ็นช่ือไว้
ให้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ไปท าการกรอกตัวเลขและลงวันที่ย้อนหลงัไปตั้งแต่วันที่ผู้ท างานเดินทางไป
ต่างประเทศ แล้วน าสัญญากู้เงินมาฟูองคดีแพ่งตามสัญญากู้ยืมเงินต่อศาลในเขตพื้นที่ 

ทั้งนี้มูลหนี้ที่นางเสมอใจน ามาฟูองคดีกับลกูหนี้น้ัน เป็นมูลหนี้กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง ซึ่งชาวบ้าน
ที่ถูกฟูองส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้อง สามีภรรยา หรือบุคคลที่มาช่วยค้ าประกันการเดินทางไปท างาน
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ต่างประเทศ จากนั้นเมื่อลูกหนี้ไปข้ึนศาลและศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้ นางเสมอใจจะขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ โดยศาลจะส่งหมายบังคับคดีมาให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเพื่อรอให้นางเสมอใจมาตั้งเรื่องยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ ลูกหนี้ที่ไม่ไปศาลจะแพ้คดี
เนือ่งจากขาดนัดยื่นค าให้การจากความไม่รู้กฎหมาย เช่น ไม่เข้าใจหมายศาล เดินทางไปผิดศาล จะรู้ตัว
เมื่อมีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน นางเสมอใจจะเข้าสู้
ราคาและหากเห็นว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในท าเลที่ดี จะเป็นผู้ซื้อไว้เอง ซึ่งโดยมากแล้วจะเข้าซื้อ
ทรัพย์ในการขายทอดตลาดครั้งที่ 3 หรือ 4 เนื่องจากราคาทรัพย์สินจะต่ ามาก และหากลูกหนี้มาติดต่อซื้อ
คืน นางเสมอใจก็จะขายให้ในราคาที่สูงหรือให้ลูกหนี้อยู่อาศัยต่อไปโดยผ่อนช าระ เป็นรายเดือนโดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อเดือน ส่วนลูกหนี้ที่มีความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี มักจะ
ชนะคดีเพราะมีการน าสืบให้ศาลเห็นว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นการอ าพราง
การจัดหางานให้ไปท างานต่างประเทศเท่านั้น 

 

“หลังจากนั้นประมาณห้าปี เขาก็เอาสัญญาไปกรอกตัวเลข แสนหกถึงสองแสนสี่พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี แล้วไปฟ้องชาวบ้านประมาณสามแสน ถ้าชาวบ้านสู้คดี ส่วนใหญ่จะชนะ แต่
ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ต่อสู้  แต่จะไปท ายอมหรือขายทอดตลาด ก็เป็นหนี้สองแสนกว่า บางคนขาดนัดยื่น
ค าให้การ หลังจากนั้นเขาก็ยื่นบังคับคดี เขาก็ได้หนี้คืน แล้วก็ให้ชาวบ้านเช่าอยู่หรือซื้อคืนไป” 

พ.ต.ท. พิเชษฐ์ (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2556 

 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
 

3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
ลูกหนี้บางรายช าระหนี้ครบถ้วนแล้ว เจ้าหนี้ก็ยังฟูองคดีเนื่องจากเจ้าหนี้เก็บหลักฐานการ

ช าระหนี้ไว้เองทั้งหมด และในช้ันพิจารณาคดี ลูกหนี้ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีทนายความหรือผู้มี

ความรู้ทางกฎหมายให้ค าแนะน า ท าให้เมื่อได้รับหมายศาลแล้วจะไม่เดินทางไปศาลตามก าหนด บางราย

ไม่เข้าใจและเพิกเฉย บางรายเดินทางไปผิดศาล บางรายอ้างว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกเลย ดังนั้นในช้ันการ

พิจารณาคดีของศาล ชาวบ้านกลุ่มนี้จะถือว่าขาดนัดยื่นค าให้การและถูกตัดสินให้แพ้คดี นอกจากนี้บาง

ราย เมื่อเดินทางไปศาลกลับได้รับค าแนะน าจากเจ้าหนี้ให้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความว่ามีมูลหนี้

กันจริงในจ านวนเงินที่สูงและให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือน ท าให้เป็นหนี้ซ้ าซ้อนอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

นอกจากนี้ลูกหนี้ยังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเมื่อเดินทางไปท างานต่างประเทศแล้ว
ปรากฎว่าลักษณะงาน ค่าจ้างไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ ลูกหนี้บางรายถูกทางการของประเทศ
มาเลเซีย ไต้หวันจับกุมและส่งตัวกลบั ท าให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับการช าระหนี้ ลูกหนี้จึงถูกฟูองด าเนินคดี ซึ่งเมื่อ
แพ้คดีได้ถูกยึดทรัพย์สินไปขายทอดตลาด ส่งผลให้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน 
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3.2 ปัญหาด้านกฎหมาย 
เจ้าหนี้อาศัยช่องทางและโอกาสที่ตนเองที่ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าชาวบ้านในกร

เป็นนายทุนจัดส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศ ด้วยวิธีการที่เอารัดเอาเปรียบในการท าสัญญาโดยการให้
ลูกหนี้เซ็นช่ือในสัญญาเปล่า กรอกมูลหนี้สูงกว่าความเป็นจริง ให้ญาติพี่น้องมาค้ าประกันและยึดเอกสาร
สิทธิที่ดินเป็นหลักประกนั และหักเงินที่โอนมาจากต่างประเทศเพื่อช าระหนี้ค่าดอกเบี้ยและเงนิต้นในอัตรา
ที่สูงจนแทบจะเป็นการช าระดอกเบี้ยอย่างเดียว โดยที่ชาวบ้านไม่มีโอกาสได้รู้ถึงรายละเอียดของสัญญา
หรือมูลหนี้ จนกระทั่งเมื่อถูกฟูองร้องด้วยมูลหนี้ที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม 

 

3.3 ปัญหากระบวนการยุติธรรม 
เมื่อลูกหนี้ถูกฟูอง และไม่มีศักยภาพหรือความสามารถในการจ้างทนายความเข้าให้ความ

ช่วยเหลือหรือต่อสู้คดี บางรายไม่ได้ยื่นค าให้การ เป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ได้เข้าไปต่อสู้คดี ท าให้เจ้าหนี้ชนะคดี
โดยการพิจารณาคดีฝุายเดียว และบางรายถูกหลอกให้เจรจาไกล่เกลี่ยและยินยิมท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความในลักษณะที่เสียเปรียบและยากที่จะแก้ไข นอกจากนี้บางรายมีปัญหาเนื่องจากไม่ได้รับ
หมายเรียก ท าให้ไม่ได้ไปต่อสู้คดีในช้ันศาลหรือไม่เข้าใจกระบวนการในการพิจารณาคดีของศาล 

 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
กรณีชักชวนให้ไปท างานต่างประเทศ โดยให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบท าสัญญาเงินกู้

โดยให้ลูกหนี้ลงนามในเอกสารเปล่าของนางเสมอใจนั้น ได้มีการแก้ไขปัญหาจากการลงทะเบียนหนี้นอก
ระบบตามโครงการของรัฐบาล โดยมีลูกหนี้มาลงทะเบียนทั้งหมด 57 ราย ซึ่งโครงการได้เจรจาประนอม
หนี้ ยุติเรื่องส าเร็จ 20 รายจากลูกหนี้ที่ถูกนางเสมอใจฟูองร้องทางแพ่งและอยู่ระหว่างข้ันตอนการบังคับ
คดีทั้งหมดจ านวน 495 ราย 
 

กรณีศึกษาที่ 9: ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ คิดดอกลอย 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
นายแดง (นามสมมติ) ได้จัดต้ังบริษัท ดาวแดง จ ากัด (นามสมมติ) เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการ

บริการให้สินเช่ือส่วนบุคคล และเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงได้เปลี่ยนธุรกิจ
เป็นการค้าพลอย และเปิดสถานเริงรมย์ แต่แท้จริงแล้วนายแดงได้จัดตั้งกิจการต่างๆ ข้ึน บังหน้า เพื่อ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยด าเนินการเป็นรูปแบบบริษัท มีเอกสารแสดงการท างานในรูปแบบบริษัท ทั้ง
เอกสารแสดงหน้าที่การท างานของพนักงานและการปล่อยเงินกู้ บัญชีจัดอันดับสาขา บัญชีสรุปรายได้
ประจ าเดือน และบันทึกหลังการประชุม และมีส านักงานย่อย 65 สาขา ทั่วประเทศ  
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“เขาจะมีรูปแบบของเขา แต่ตอนน้ีเขาผันตัวไปเป็นประธานบริษัทสนิเช่ือ ตอนหลังผมไป
กดดันหนักๆ เขาก็เปลี่ยนไปท าธุรกิจพลอยบังหน้า แต่ลูกน้องก็ท าอยู่ทุกคน นี่คือสองแบบที่ท ากันอยู่ แล้ว
ก็แพร่หลาย” 

พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556 
 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
เมื่อผู้กู้ (ส่วนใหญ่จะเปน็พนักงานโรงงาน กรรมกร พ่อค้าแม่ค้า หญิงขายบริการ และเกษตรกร กู้

เงินเพื่อซื้อของที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต บางส่วนน าไปเล่นการพนันและซื้อของฟุุมเฟือย) จะขอกู้ยืมเงิน 
ส านักงานสาขาย่อยจะต้องรวบรวมเอกสารในการกู้ยืมเงินของผู้ขอกู้ แล้วส่งไปที่ส านักงานใหญ่ ซึ่งอยู่แถว
เลียบทางด่วนรามอินทรา เพื่อท าการตรวจสอบประวัติการกู้ยืมเงิน ที่พักอาศัย และทรัพย์สินต่างๆ โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ หากท าการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส านักงานใหญ่จะท าการแจ้งไปที่สาขาย่อยว่าให้ผู้
กู้ท าการกู้เงินได้หรือไม่ และกู้ได้จ านวนเท่าไร โดยพิจารณาจากทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้มี ซึ่งเมื่อสาขาย่อยได้รับ
แจ้งแล้ว จึงปล่อยเงินกู้ได้ โดยจะมีพนักงานซึ่งเป็นลูกสายน าเงินไปให้ผู้ขอกู้ (ส่วนใหญ่เจ้าหนี้รายนี้จะ
ปล่อยเงินกู้ในจ านวนเงินที่สูง ตั้งแต่ 10,000 – หลายแสนบาท ซึ่งถือเป็นจ านวนเงินในการปล่อยกู้ที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน) 

 

“เขาพัฒนาไปอีกช้ันหนึ่ง คือ เข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท าระบบคล้ายๆ ธนาคาร 
สมมติว่า นาย ก จะขอกู้ จะต้องส่งแฟกซ์มาที่ส านักงานใหญ่ แถวเลียบทางด่วนรามอินทรา พอส่งแฟกซ์
มาปุ๊บ เขาจะเข้าคอมพิวเตอร์ เช็คเลยว่าคนน้ีเคยกู้ไหม บ้านอยู่ไหน เขาเช็คทางคอมพิวเตอร์ ส่งมาแล้ว 
จึงจะปล่อยไป” 

พ.ต.อ. เกียรติกมล (นามสมมต)ิ, สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556 
 

เมื่อลูกสายน าเงินไปให้ผู้จะขอกู้ ก็จะให้ผู้จะขอกู้ท าสัญญาการกู้เงินโดยให้ลงลายมือช่ือในสัญญา
ที่มีการกรอกจ านวนเงินสูงกว่าจ านวนเงินที่กู้จริง ซึ่งในการปล่อยเงินกู้ เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 2 ต่อวัน (เท่ากับร้อยละ 60 ต่อเดือน) โดยลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวัน วันละเท่าๆ กัน ไปจนกว่าจะ
มีเงินต้นทั้งหมดคืนเจ้าหนี้ เรียกว่า “ดอกลอย” เช่น นางเจี๊ยบกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เป็นจ านวนเงิน 10,000 
บาท ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 200 บาททุกวัน จนกว่าจะมีเงิน 10,000 บาทมาคืนให้เจ้าหนี้ จึงจะถือว่า
นางเจี๊ยบไม่มีภาระหนี้สินและไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้รายนี้อีกต่อไป 

อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้มีการโกง เจ้าหนี้ก็จะส่งพนักงานไปข่มขู่ หรือคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ยังเข้าท าการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ โดยเฉพาะหากลูกหนี้มีรถยนต์ เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ท า
เอกสารโอนลอยไว้ในวันท าสัญญาเงินกู้ และเมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินส่งดอกเบี้ย จึงท าการยึดรถยนต์ของลูกหนี้
ไว้ 

 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
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3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
ลูกหนี้ถูกถามตามทวงหนี้เปน็รายวัน หากวันใดลูกหนี้ไม่มีเงินช าระหนี้ก็จะถูกข่มขู่ หรือบางที

อาจจะถูกท าร้ายร่างกาย นอกจากนี้หากผิดนัดบ่อยครั้ง อาจจะถูกยึดทรัพย์สิน ส่งผลให้มีสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตที่ย่ าแย่ 

 

3.2 ปัญหาด้านกฎหมาย 
เมื่อพนักงานปล่อยเงินกู้ถูกต ารวจจับกุมด าเนินคดี และถูกปล่อยตัวเมื่อได้รับโทษตาม

กฎหมายแล้ว ก็กลับมาด าเนินงานเช่นเดิมอีก เนื่องจากบทลงโทษที่ก าหนดไว้นั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
รายได้ที่ได้รับ กล่าวคือ มีบทลงโทษจ าคุกเพียง 6 เดือน – 1 ปี อีกทั้งยังไม่สามารถจับกุมเจ้าหนี้ที่เป็น
หัวหน้าขบวนการใหญ่ได้ เนื่องจากเจ้าหนี้ประกอบการปลอ่ยเงนิกู้นอกระบบเป็นขบวนการ มีการวางแผน
ในการจัดเก็บและท าลายข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งประกอบธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้า 
ท าให้สืบจับไปถึงตัวได้ยาก 

 

3.3 ปัญหาด้านนโยบาย 
ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องเข้ามาร่วมมือกันแก้ไข เนื่องจากเป็น

ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้านต่างๆ หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
กฎหมาย ฯลฯ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเป็นส่วนกลางในการเช่ือมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้า
ด้วยกัน จึงไม่ก่อเกิดนโยบายที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเมื่อรัฐบาลเปลี่ยน
ยุคสมัย นโยบายต่างๆ ที่เคยได้ท าบางนโยบายก็ไม่ได้ถูกสานต่อ เช่น กระทรวงการคลังเคยได้จัดชุด
ท างานเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบข้ึน แต่เมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้ต่อ หน่วยงานก็ไม่ได้
ท า ไม่มีคนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาต่อ 

 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเครอืข่ายเจา้หนี้จังหวัดจันทบุรีนั้น พ.ต.อ. เกียรติ

กมล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะท างานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเจ้าหนี้จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งสามารถจับกมุลกูสายของเจา้หนี้รายนี้ได้และด าเนินการสบืสวนและขยายผลจบักุมไปยังเจ้าหนี้
รายใหญ่ต่อไป แต่ พ.ต.อ.เกียรติกมล ได้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่ง สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 2 ก่อน จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการจับกุมต่อไปแต่อย่างใด 
 

กรณีศึกษาที่ 10: เครือข่ายเงินกู้นอกระบบอุทัยธานีในขอนแก่น 
 

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
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นายอ้น (นามสมมติ) เป็นพนักงานในเครือข่ายของเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันกับ
เจ้าหนี้นอกระบบจังหวัดอุทัยธานี ได้ด าเนินการแจกใบปลิวและนามบัตรซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้
กู้ยืมเงินด่วนให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้สัญจรไปมาในตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ขณะนั้นนางกิ่ง  
(นามสมมติ) ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในตลาดแห่งนี้ก าลังต้องการลงทุนประกอบกิจการร้านอาหาร แต่ไม่
สามารถกู้เงินในระบบได้ เนื่องจากเคยกู้เงินกับธนาคาร ก. แต่ไม่มีความสามารถในการช าระคืน จึง
ตัดสินใจโทรศัพท์ติดต่อขอกู้ยืมเงินกับนายอ้นเป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท โดยไม่ทราบเจ้าหนี้ที่แท้จริง 

 

2. พฤติการณ์แห่งคดี  
เมื่อนางกิ่งติดต่อนายอ้นแล้ว จึงได้นัดหมายกันเพื่อท าสัญญากู้ยืมเงิน โดยให้นางกิ่งหาผู้ค้ า

ประกัน 1 คน ซึ่งในวันท าสัญญา นายอ้นให้นางกิ่งเขียนแต่เพียงช่ือ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ลงในสัญญาที่
ไม่ระบุจ านวนเงิน จากนั้นให้ทั้งนางกิ่งและผู้ค้ าประกัน (เป็นยายของนางกิ่ง) ลงนามในสัญญา แล้วจึงมอบ
เงินจ านวน 10,000 บาท ให้กับนางกิ่ง โดยมีข้อตกลงให้ช าระเงินคืนวันละ 500 บาท เป็นเวลา 24 วัน 
รวมเป็นเงินทั้งหมดที่ต้องช าระคืน 12,000 บาท (ดอกเบี้ย 2,000 บาท) หากวันใดไม่สามารถช าระได้ ใน
วันถัดไปนางกิ่งต้องจ่ายเงินทบเป็น 1,000 บาท ต่อมานางกิ่งต้องการขยายร้านอาหารของตนเอง 
ประกอบกับจะน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว จึงไปขอกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้อีก 4 ราย รายละ 
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (ซึ่งหนี้เดิมยังช าระไม่ครบจ านวน) โดยต้องช าระเงินคืนเจ้าหนี้ 3 
ราย รายละ 500 บาทต่อวัน ส่วนอีกรายหนึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อวัน (ดอกลอย) คือต้องช าระ
เฉพาะดอกเบี้ยวันละ 200 บาท ไปจนกว่าจะมีเงินต้นมาช าระคืนทั้งหมด รวมแล้วต้องช าระเงินวันละ 
2,200 บาท ให้แก่เจ้าหนี้ 5 ราย โดยในการเก็บเงินแต่ละวัน พนักงานของเจ้าหนี้แต่ละรายจะมีสมุดบนัทกึ
ให้นางกิ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ลงช่ือทุกครั้งที่ช าระเงิน 

ต่อมานางกิ่งไม่มีเงินที่จะช าระใหแ้ก่เจา้หนี้ทัง้ 5 ราย จึงถูกทวงถามทางโทรศัพท์ รวมถึงถูกบังคับ
ข่มขู่ และเข้าท าลายข้าวของที่บ้าน จนไม่สามารถเปิดร้านขายอาหารได้ 

 

“มันบอกว่าจะเอาไฟมาเผาบ้าน เอาลูกไปขาย เอาลูกสาวไปข่มขืน” 
นางกิ่ง (นามสมมติ), สัมภาษณ์,  13 มีนาคม 2556  

 

เมื่อเหตุการณ์รุนแรงเช่นน้ัน นางกิ่งจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้เข้า
ไปให้ความดูแลคุ้มครองที่บ้าน ท าให้นางกิ่งรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็มาดูแลเฉพาะกลางวัน
เท่านั้น ท าให้เจ้าหนี้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อข่มขู่เช่นเดิมในช่วงเวลากลางคืน และมีการข่มขู่ว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจก็เป็นพวกเดียวกับเจ้าหนี้ทั้งหมด นางกิ่งจึงหนีไปอยู่กับสามีในอีกอ าเภอหนึ่ง เจ้าหนี้แต่ละรายจึง
เริ่มตามเก็บเงินกับคนค้ าประกัน ซึ่งเป็นยายของนางกิ่งเอง เมื่อยายไม่มีเงินที่จะช าระให้เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็
บังคับข่มขู่ยายและโทรศัพท์ไปข่มขู่นางกิ่งด้วย แต่นางกิ่งก็ผัดผ่อนเรื่อยมา เนื่องจากไม่มีเงินช าระ 

 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากหน้ีนอกระบบ 
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3.1 ปัญหาต่อตัวลูกหน้ี 
เนื่องจากเจ้าหนี้มีพฤติกรรมการทวงหนี้ที่รุนแรง ตามท าร้ายทุบตีและท าลายข้าวของของ

ลูกหนี ้ท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตตามปกติได้ ส่งผลให้ไม่มีรายได้ในการช าระหนี้
และมีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก รวมถึงเจ้าหนี้ตามทวงหนี้กับผู้ค้ าประกันก็คือคุณยายของลูกหนี้ ส่งผลให้
ครอบครัวด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว 

 

3.2 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม 
เมื่อลูกหนี้เข้าไปแจ้งความด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานของเครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้

นอกระบบได้ข่มขู่และอ้างว่าต ารวจกับกลุ่มเจ้าหนี้เป็นพวกเดียวกัน ไม่สามารถจับกุมด าเนินคดีได้ อีกทั้ง
พนักงานของเครือข่ายเจ้าหนี้นอกระบบไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเคยถูกจับด าเนินคดีใน
ฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบ่อยครั้งและถูกปล่อยตัวออกมา ประกอบกับเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่
ด าเนินการอย่างจริงจัง ถึงแม้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนเข้าแจ้งความ จะด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปเฝูาดูแล
ความปลอดภัยให้ แต่ไม่ได้ด าเนินการจับกุมเจ้าหนี้ผู้ก่อความรุนแรงและปล่อยเงินกู้ที่เรียกอัตราดอกเบี้ย
สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ท าให้เครือข่ายของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบยังด าเนินการได้ตามปกติ 

 
 
 
 

3.3 ปัญหาการไม่เข้าถึงแหล่งทุน 
เนื่องจากลูกหนี้เคยขอสินเช่ือกับทางธนาคารแห่งหนึ่ง และธนาคารอนุมัติแล้ว แต่ลูกหนี้ ไม่

สามารถช าระเงินคืนธนาคารได้ตรงก าหนดเวลา และต่อมาไม่ได้ช าระเงินคืนธนาคาร จึงไม่สามารถขอ
สินเช่ือกับทางธนาคารได้อีก 

 

4. การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
นางกิ่งร้องเรียนไปที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวง

ยุติธรรม ท าให้ทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้
เงินจากเครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ และหาแนวทางในการด าเนินการช่วยเหลือต่อไป 
 

2. สรุปกรณีศึกษา 
 จากกรณีศึกษาหนี้นอกระบบทั้งหมดจ านวน 10 กรณี สามารถสรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาได้ดังนี้ 
 

2.1 สาเหตุของการเป็นหน้ีนอกระบบ 
สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบของลูกหนี้จากกรณีศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากความจ าเป็นและ

ความไม่พอในการด ารงชีวิต กล่าวคือ ลูกหนี้ที่มีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพโดยเป็นกลุ่มผู้ที่อาชีพไม่
มั่นคงหรือมีเงินเดือนที่ไม่สูงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพขายพวงมาลัย  ท างานในโรงงาน หรือ 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
111 

 

ต้องการไปท างานต่างประเทศจะมีการกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน หรือใช้ใน
การประกอบอาชีพ รวมทั้งเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน แม้จะมีการกู้เนื่องจากความไม่พอในกลุ่มนี้ หากแต่มี
เพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้เพราะความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเป็นส าคัญ แต่ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างจากกรณีศึกษาที่มีอาชีพที่มั่นคงหรือมีรายได้สูง หากแต่ยังมีการกู้หนี้นอกระบบ อาจเกิดจากการ
ด ารงชีวิตที่ไม่พอเพียง มีการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินความจ าเป็นในการด ารงชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
สาเหตุมาจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิตแต่ก็มีจ านวนน้อยในกลุ่มผู้ที่มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้สูง ดัง
แสดงให้เห็นการสรุปสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบในตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ 

 

กรณีศึกษา สาเหตุของการเป็นหน้ีนอกระบบ 

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ กิจการนอก
กฎหมาย (ทั่วประเทศ) 

- เกิดจากความจ าเป็น น าไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน 
- เกิดจากการติดการพนัน 

2. ปิดกิจการหนีเจ้าหน้ีโหด (นครสวรรค์) - เกิดจากความจ าเป็น น าไปใช้ในการด ารงชีวิตและการลงทุน
ประกอบธุรกิจ 

3. ปัญหาการร้องเรียนหน้ีนอกระบบ 
จังหวัดสุโขทัย น่าน 

- เกิดจากความจ าเป็น น าไปใช้ในการด ารงชีวิตและการลงทุน
ประกอบธุรกิจ 

4. ปัญหาหน้ีนอกระบบในชุมชนซอยสวน
เงินเขตราชเทวี 
(กรุงเทพฯ) 

- เกิดจากความจ าเป็น น าไปประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายของ
บุตรหลานและภาวะฉุกเฉิน อาทิ การเจ็บปุวย 
- เกิดจากความไม่พอ เช่น ผู้กู้ขาดวินัยในการใช้จ่ายเงิน  
 

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับเจ้าหน้ีนอก
ระบบเพ่ือขัดดอก (จ.สระบุรี) 
 

- เกิดจากความจ าเป็น  น าไปใช้หนี้สิน จ่ายค่าเทอมให้บุตร ดูแล
คนในครอบครัว หรือน าไปใช้จ่ายในภาวะที่ไม่คาดคิด เช่น การ
รักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 

6. สัญญาซื้อขายทองค า หน้ีก้อนโตของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพฯ) 

- เกิดจากความไม่พอ ต้องการน าเงินไปใช้จ่ายเกินความจ าเป็น
และมีการใช้จ่ายที่มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ 

7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง บทเรียนจาก
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พอมากกว่าความจ าเปน็ มีการใช้จ่ายที่
สูงมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ 

8. การกู้เงินเพ่ือไปท างานต่างประเทศของ
ชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิ 

- เกิดจากความจ าเป็น น าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ท างานที่ต่างประเทศ 

9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี คิดดอกลอย - ส่วนใหญ่น าไปเล่นการพนัน และรองลงมาคือน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบอุทัยธานีใน - เกิดจากความจ าเป็น น าไปใช้ในการด ารงชีวิตและการลงทุน
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กรณีศึกษา สาเหตุของการเป็นหน้ีนอกระบบ 

ขอนแก่น ประกอบธุรกิจ 
 
2.2 ปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้

น้อยจะไม่มีหลักประกนัในการกู้ยืมเงินจากในระบบ เนื่องจากการกู้ยืมเงินในระบบต้องใช้เอกสาร อาทิ สลิป
เงินเดือน มีหลักประกัน หรือ มีผู้ค้ าประกัน ซึ่งผู้ที่มีรายได้น้อย หรือ ไม่มีรายได้ประจ าจะไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทนุในระบบได้  หากแต่ส าหรบัผูท้ี่มีรายได้สงู หรือ มีอาชีพที่มั่นคงซึง่ไมส่ามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน
ระบบได้ เนื่องมาจากการมีภาระหนี้สินอยู่ก่อนแล้ว ท าให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากในระบบได้ รวมทั้งผู้ที่มี
รายได้สูงหรอืมอีาชีพที่มัน่คงบางสว่นอาจเห็นว่าการกู้ยืมเงินจากนอกระบบสามารถกระท าได้ง่าย สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการได้โดยง่ายและวงเงินจ านวนมาก จึงให้ความสนใจในการกู้ยืมเงินจากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบ ดังแสดงให้เห็นถึงการสรุปปัญหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงปญัหาของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 
 

กรณีศึกษา การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) 

- ผู้กู้ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ เนื่องจากสามารถกู้เงินจาก
เครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้ง่าย ไม่เสียเวลาในการเดินทาง (ผู้
ปล่อยกู้ เ ข้าหาผู้กู้ เอง) ได้ เงินทันที  และใช้หลักฐานเพียงบัตร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น 

2. ปิดกิจการหนีเจ้าหน้ีโหด 
(นครสวรรค์) 

- ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ เพราะการกู้ เงินจากเจ้าหนี้นอก
ระบบสามารถท าได้ง่าย และไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ยืม 

3. ปัญหาการร้องเรียนหน้ีนอก
ระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน 

- ผู้กู้ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ เนื่องจากสามารถกู้เงินจาก
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้ง่าย โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้าน และผู้ค้ าประกัน 1 คนเท่านั้น 

4. ปัญหาหน้ีนอกระบบในชุมชน
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี 
(กรุงเทพฯ) 

- การกู้ ยืมเ งินในระบบมีความยุ่ งยาก ต้องใช้ เอกสารต่างๆ 
ประกอบการกู้ยืม หรือต้องมีผู้ค้ าประกัน แต่ผู้อาศัยในชุมชนซอย
สวนเงินส่วนใหญ่มีอาชีพขายพวงมาลัยซึ่งเป็นอาชีพหาเช้ากินค่ า ท า
ให้ไม่มีหลักฐานต่างๆ ตามที่แหล่งเงินทุนในระบบต้องการ  
- แหล่งเงินทุนในระบบมีระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้ที่ไม่ทันต่อ
ความต้องการในการใช้เงินของลูกหนี้ ท าให้คนในชุมชนเลือกใช้
บริการเงินกู้ด่วนนอกระบบที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องรอการอนุมัติ  



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
113 

 

กรณีศึกษา การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ
เจ้าหน้ีนอกระบบเ พ่ือขัดดอก    
(จ.สระบุรี) 
 

ประสบกับปัญหาการขอสินเช่ือจากแหล่งเงินทุนในระบบ เนื่องจาก 
- มียอดเงินเดือนไม่ถึงตามที่ธนาคารก าหนด 
- ไม่มีหลักฐานและหลักประกันตามระเบียบการกู้เงินของแหล่ง

เงินทุนในระบบ 
- การกู้ในระบบมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการอนุมัติสินเช่ือ 

6. สัญญาซื้อขายทองค า หน้ีก้อนโต
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพฯ) 

-ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพราะมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืม
เงินนอกระบบอยู่แล้ว จึงไม่สามารถกู้ยืมเงินในระบบอีกได้ 

7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง 
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพราะการกู้นอกระบบสามารถ
ด าเนินการได้ง่ายและสะดวกกว่าการกู้ในระบบ เนื่องจากมีตัวแทน
นายหน้าเข้าไปเสนอเงินกู้ หรือ ให้เพื่อนในองค์กรเป็นคนแนะน า 
รวมทั้งลูกหนี้บางส่วนอาจกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบอยู่แล้วท า
ให้ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนในระบบได้อีก 

8. การกู้เงินเพ่ือไปท างาน
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
จังหวัดชัยภูมิ 

- ไม่ ได้ เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ เพราะเจ้าหนี้ ชักจูงให้เ ข้าสู่
กระบวนการเป็นหนี้นอกระบบด้วยการใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เป็น
หลักทรัพย์ในการกู้ยืม 

9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี 
คิดดอกลอย 

- ผู้กู้ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ เนื่องจากสามารถกู้เงินจาก
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้ง่าย โดยใช้เพียงหลักทรัพย์ค้ าประกัน
เท่านั้น 

10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
อุทัยธานีในขอนแก่น 

- ผู้กู้ไม่สามารถกู้เงินในระบบได้อีก เนื่องจากเคยขอสินเช่ือจากแหล่ง
เงินกู้ในระบบ แต่ไม่มีความสามารถในการช าระคืน 

 
2.3 พฤติกรรมการกระท าผิดของหน้ีนอกระบบ 
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการกระท าผิดของหนี้นอกระบบ ซึ่งเจ้าหนี้ได้ใช้ช่องว่าง

ของกฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระท าผดิ โดยเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การชักจูงใจ
ให้ลูกหนี้มีความต้องการการกู้ยืมเงินจากตนเอง โดยอาจมีนายหน้าที่ท าหน้าที่ในการชักชวนลูกหนี้ให้มี
การกู้ยืมเงินจากลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีการกระท าผิดในรูปแบบของให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดย
เขียนจ านวนเงินกู้ในสัญญาสูงกว่าเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริงเนื่องจากมีการหักดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้กู้  รวมทั้งเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงลายมือช่ือในเอกสารที่กรอกจ านวนเงินไว้
เรียบร้อยแล้ว ลูกหนี้เพียงกรอกรายละเอียดของตนเองและลงลายมือช่ือถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการทาง
ธุรกรรมระหว่างเจ้าหนี้กับลกูหนี้  นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการกระท าผิดในรูปแบบการจ านอง  การขาย
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ทอง เป็นต้น  โดยมีพฤติกรรมการกระท าผิดของเจา้หนี้ทีเ่หมือนกัน คือ การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่
สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด   ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบของพฤติกรรมการกระท าผิดของเจ้าหนี้นอกระบบ
จากกรณีศึกษา  ได้แก่ 

 การคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 การคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด หากแต่มีการตามทวงหนี้และท า
ร้ายร่างกาย ขู่ฆ่า 

 ท าสัญญาเงินกู้โดยเขียนจ านวนเงินกู้ในสัญญาสูงกว่าเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง 

 จัดท าสัญญาเงินกู้ โดยระบุยอดเงินที่สูงกว่ายอดเงินกู้จริง ให้ลูกหนี้เขียนสัญญาเงินกู้
ด้วยลายมือตนเองทั้งหมด 

 ลูกหนี้ลงลายมือช่ือในเอกสารที่กรอกจ านวนเงินไว้เรียบร้อย 

 ท าสัญญาเงินกู้ โดยลงรายมือช่ือในสัญญาเปล่า 

 ค้ าประกัน  

 จ านอง โดยเจ้าหนี้จะขอให้ศาลออกหมายบงัคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ 

 การกู้เงินจะออกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทองค าแทนการให้เงินสด 
 

 ส าหรับพฤติกรรมการกระท าผิดที่ส าคัญของเจ้าหนี้ คือ การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
กระท าผิด เนื่องจากลูกหนี้เป็นผู้ที่ขาดความรู้ในด้านกฎหมายจึงท าให้เจ้าหนี้มีการท าสัญญาในลักษณะ
ของการเอารัดเอาเปรียบ มีการใช้เงื่อนไขของกฎหมายในการอายัดหรือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาเป็นของ
ตนเอง อาทิ การให้ลูกหนี้ไปท าสัญญาประนอมยอมความ หรือ การที่ลูกหนี้ไม่ไปศาลจนกระทั่งท าให้เกิด
การยึดทรัพย์สิน เป็นต้น  
 นอกจากนี้พฤติกรรมที่ส าคัญที่เกิดข้ึนของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้  คือ การใช้ก าลังในการข่มขู่ลูกหนี้
ให้มีการช าระหนี้ อาทิ การใช้วาจาข่มขู่ การท าร้ายร่างกาย เพื่อให้ลูกหนี้เกิดความเกรงกลัวและช าระหนี้ 
รวมทั้งพฤติกรรมที่เจ้าหนี้บางรายได้ให้ลกูหนี้หลบันอนเพื่อเป็นการช าระดอกเบี้ย อันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้อย่างรุนแรง  
 พฤติกรรมการกระท าผิดของเจ้าหนี้นอกระบบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรวมกลุ่มการ
ปล่อยกู้หนี้นอกระบบในลักษณะขององค์กรอาชญากรรม กล่าวคือ มีการกระท าผิดที่มีการรวมกลุ่มกัน
จ านวนต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป มีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ อาทิ นายหน้าในท าหน้าที่ชักชวนให้มีผู้กู้ 
ผู้ท าหน้าที่เขียนสัญญากู้ ผู้ท าหน้าที่จ่ายเงิน ผู้ท าหน้าที่ทวงเงิน  นักกฎหมายที่ท าหน้าที่ในการต่อสู้คดี 
หรือ บังคับคดีให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งการกระท าผิดในลักษณะดังกล่าวของเจ้าหนี้อาศัยความเช่ียวชาญ รวมทั้ง
เงิน อ านาจและบารมีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนเอง จนกระทั่งท าให้สามารถใช้ กลอุบายและ
ช่องว่างของกฎหมายในการหลอกลวงให้มีผู้ตกเป็นหนี้จ านวนมาก จนยากที่จะถอนตัวจากการเป็นลูกหนี้
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นอกระบบ เปรียบเสมือนทาสที่ไม่มีโอกาสในการไถ่ถอนตัวเองได้ หากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
 ซึ่งพฤติกรรมการกระท าผิดของเจ้าหนี้มักเกิดจากความละโมบ ต้องการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
เป็นส าคัญ ในขณะที่ลูกหนี้ส่วนหนึ่งตกลงท าสัญญากู้ยืมเงินส่วนหนึ่งทราบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ก็ยังมี
ความเต็มใจในการกู้ยืมเงิน เพราะสามารถกู้ยืมเงินมาได้ง่าย และลูกหนี้ส่วนหนึ่งซึ่งขาดความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ในการกู้ยืมเงินแม้จะทราบในเบื้องต้นว่าเจ้าหนี้มีการคิดดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายก าหนด แต่
ส่วนหนึ่งก็ไม่คิดว่าเจ้าหนี้จะมีการเอารัดเอาเปรียบจากช่องว่างของกฎหมายกับตนเองจนกระทั่งต้อง
สูญเสียทรัพย์สิน จนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว  
 ส าหรับผลการสรุปพฤติกรรมการกระท าผิดของเจ้าหนี้ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงพฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบ 
 

กรณีศึกษา พฤติกรรมของเจ้าหน้ีนอกระบบ 

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) 

- ท าเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ มีระบบบริหารจัดการที่
แน่นอน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
- การติดตามทวงหนี้ใช้วิธีการรุนแรง ข่มขู ่ท าร้ายร่างกาย 
- นักการเมือง/เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ มสี่วนรูเ้ห็นการด าเนนิการของ
เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 

2. ปิดกิจการหนีเจ้าหน้ีโหด 
(นครสวรรค์) 

- คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อปี  
- ตามทวงหนี้และท าร้ายร่างกาย ขู่ฆ่าทุกวัน จนลูกหนี้ต้องปิดกิจการ
หนีไปอยู่ที่อื่น 

3. ปัญหาการร้องเรียนหน้ีนอก
ระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน 

- ห้ลูกหนีล้งนามในสัญญาเปล่า 
- ติดตามทวงหนี้ทุกวัน ถ้าลูกหนี้ ไม่ช าระหนี้  เจ้าหนี้จะคิด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามเพิ่ม 
- เมื่อขาดส่ง ไม่สามารถช าระหนี้ได้ หรือช าระหนี้หมดแล้ว แต่ไม่
กู้ยืมต่อ เจ้าหนี้จะน าสัญญากู้ยืมเงินไปกรอกตัวเลขเงินกู้ที่สูงเกินจริง 
และฟูองร้องลูกหนี้ 

4. ปัญหาหน้ีนอกระบบในชุมชน
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี 
(กรุงเทพฯ) 

เจ้าหนี้มี 3 กลุ่ม คือ คนในชุมชน คนนอกชุมชน และแขกปล่อยเงินกู้ 
มีพฤติกรรมต่างๆ กัน ดังนี้ 
เจ้าหน้ีท่ีเป็นคนในชุมชนและนอกชุมชน 
- ให้ลูกหนี้ท าสัญญากู้ยืมเงินโดยเขียนจ านวนเงินกู้ในสัญญาสูงกว่า
จ านวนเงินที่ลูกหนี้ได้รับจริง  
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กรณีศึกษา พฤติกรรมของเจ้าหน้ีนอกระบบ 

- ท าเป็นองค์กรอาชญากรรม มีการข่มขู่ท าร้ายร่างกาย และมีการทวงหนี้ที่รุนแรง 
เจ้าหน้ีท่ีเป็นแขกปล่อยเงินกู ้
- นั่งอยู่หน้าซอยเพื่อรอเก็บดอกเบี้ยและปล่อยเงินกู้แก่คนที่เดือดร้อน
ในชุมชน  
- ไม่มีการให้ลูกหนี้ท าสัญญาการกู้ยืมเงินและไม่มีการทวงหนีท้ี่รุนแรง 
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อเดือน 
 

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ
เจ้าหน้ีนอกระบบเ พ่ือขัดดอก    
(จ.สระบุรี) 
 

- เป็นผู้มีอิทธิพล เรียกว่า “เฮีย” 
- เปิดร้านจักสาน (บังหน้า) แต่หลังบ้านมีห้องท างานและเอกสารการ
กู้เงินจ านวนมาก  
- ท างานในลักษณะองค์กรอาชญากรรม และมีการแบ่งงานกันอย่าง
ชัดเจน 
- ส่งนายหน้าที่เป็นพนักงานโรงงานมาติดต่อชักจูงลูกหนี้ให้กู้ยืมเงิน
กับตนเอง โดยนายหน้าได้รับค่าคอมมิชช่ัน 
- อัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาจากรูปร่างหน้าตา อายุของผู้กู้เป็นส าคัญ 
ถ้ารูปร่างหน้าตาดีหรือไม่มีครอบครัว จะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าผู้ที่
มีหน้าตาไม่ดี หรือมีครอบครัวแล้ว  
- ท าสัญญาเงินกู้ โดยลงรายมือช่ือในสัญญาเปล่า2 ชุด และต้องน า
สมุดเงินฝากที่มียอดเงินเดือนเข้าแต่ละเดือน พร้อมบัตรเอทีเอ็มกับ
รหัสกดเงินให้เจ้าหนี้เก็บไว้ 

6. สัญญาซื้อขายทองค า หน้ีก้อน
โตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(กรงุเทพฯ) 

- การกู้เงินจะออกเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายทองค าแทนการให้เงิน
สด พร้อมบอกวิธีการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ย  
- ด าเนินการในลักษณะองค์กรอาชญากรรม 
- ไม่ช้ีแจงรายละเอียดว่าคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใด แตใ่นงวดสุดท้าย
ของการผ่อนช าระจะลดให้ 20 เปอร์เซ็นต์ 
- ลงจ านวนทองค าในสัญญากู้ยืมเงินเกินจริง ลงวันที่ในสัญญาก่อน
วันท าสัญญาจริง 3 เดือน และต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และส าเนาสลิปเงินเดือนในการกู้ยืมเงิน  
- นัดลูกหนี้ไปพบที่ศาลและน าสัญญาประนีประนอมยอมความมาให้
ลงลายมือช่ือ และรับทองค าตามจ านวนที่ตกลงกันไว้  
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- เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินในการผ่อนช าระ เจ้าหนี้ท าเรื่องไปที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ของหน่วยงานที่ลูกหนี้ท างานอยู่เพื่ออายัดเงินปันผลและหุ้น 
ฟูองศาลเพื่อบังคับคดี และเมื่อลูกหนี้เจรจาจะช าระหนี้ตามความ
เป็นจริงพร้อมดอกเบี้ยที่กฎหมายก าหนดให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่ยอม 

7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง 
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- ให้กู้เงินได้ประมาณ 3 เท่าของสลิปเงินเดือน คิดอ้ตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 10 ต่อเดือน  
- ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินได้ครั้งละ 1 คู่ คือ ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
- มีการบันทึกภาพถ่าย 
- จัดท าสัญญากู้ยืมเงิน โดยระบุยอดเงินที่สูงกว่ายอดเงินกู้จริง ให้
ลูกหนี้เขียนสัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตนเองทั้งหมด 
- ในวันท าสัญญากู้ยืมเงินให้รบัเงินครึง่หนึ่ง ที่เหลือรับในวันท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ศาล 
- เมื่ อศาลพิจารณาคดี  ทนายของเจ้าหนี้ ได้ยื่น เอกสารการ
ประนีประนอมยอมความต่อศาล และบังคับให้ลูกหนี้ตอบต่อศาลว่า
เป็นหนี้ตามที่ระบุในสัญญา (ที่เกินจริง) เนื่องจากหากไม่ตอบเช่นนั้น
เจ้าหนี้จะไม่มอบเงินอีกครึ่งหนึ่งให้ 
- เจ้าหนี้จะทิ้งช่วงไว้ 1-2 ปี จึงจะฟูองบังคับคดี เพื่อให้ดอกเบี้ย
เพิ่มข้ึน 

8. การกู้เงินเพ่ือไปท างาน
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
จังหวัดชัยภูมิ 

- เป็นนายหน้าจัดหาคนงานไปต่างประเทศ โดยชักชวนให้ชาวบ้านไป
ท างานต่างประเทศ แต่คิดค่าหัวคิว โดยต้องมีหลักฐานส าคัญคือ
เอกสารสิทธิที่ดินพร้อมผู้ค้ าประกัน 
- ให้ลูกหนี้ ผู้ค้ าประกัน และเจ้าของเอกสารสิทธิที่ดิน ลงช่ือในใน
เอกสารต่างๆ และสัญญากู้ยืมเงิน โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ 
 - ให้บุคคลใกล้ชิด ไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร พร้อมขอท าบัตร
เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) แล้วน ามามอบให้เหจ้าหนี้เก็บไว้  
- เมื่อลูกหนีไ้ด้รับค่าจ้างและโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้จะให้ลูกน้องไป
ถอนเป็นเงินสดออกมาเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกันโดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3-5 ต่อเดือน โดยจะหักเป็นค่าดอกเบี้ยก่อน
ทุกเดือน  
- มอบสมุดเล่มเล็กๆ เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการถอนเงินและ
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ภาระหนี้ทั้งหมดให้ญาติของลูกหนี้เก็บไว้ ต่อมาสมุดดังกล่าวเจ้าหนี้ก็
จะยึดคืนไป  
- หากมีลูกหนีร้ายใดไม่ช าระเงินคืน เจ้าหนี้จะน าสัญญากู้ยืมเงินและ
สัญญาค้ าประกันที่เซน็ช่ือไว้ให้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ไปท าการ
กรอกตัวเลขและลงวันที่ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ลูกหนี้เดินทางไป
ต่างประเทศ แล้วน าสัญญากู้เงินมาฟูองคดีแพ่งตามสัญญากู้ยืมเงิน
ต่อศาลในเขตพื้นที่ 
- มูลหนี้ที่ เจ้าหนี้น ามาฟูองคดีกับลูกหนี้นั้น เป็นมูลหนี้กู้ยืม ค้ า
ประกัน จ านอง  
- เมื่อลูกหนี้ไปข้ึนศาลและศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้ เจ้าหนี้จะ
ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ 
- การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เจ้าหนี้จะเข้าสู้ราคาและหากเห็นว่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ในท าเลที่ดี จะเป็นผู้ซื้อไว้เอง และหาก
ลูกหนี้มาติดต่อซื้อคืน เจ้าหนี้ก็จะขายให้ในราคาที่สูงหรอืใหลู้กหนี้อยู่
อาศัยต่อไปโดยผ่อนช าระ เป็นรายเดือนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 3-5 ต่อเดือน  
- ลูกหนี้ที่มีความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี มักจะชนะ
คดีเพราะมีการน าสืบให้ศาลเห็นว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินยืมตาม
สัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นการอ าพรางการจัดหางานให้ไปท างาน
ต่างประเทศเท่านั้น 

9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี 
คิดดอกลอย 

- มีส านักงานสาขาย่อยถึง 65 สาขา โดยพนักงานในส านักงานสาขา
ย่อยจะต้องรวบรวมเอกสารในการกู้ยืมเงินของผู้ขอกู้ แล้วส่งไปที่
ส านักงานใหญ่ เพื่อตรวจสอบประวัติการกู้ยืมเงิน ที่พักอาศัย และ
ทรัพย์สินต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  
- เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ส านักงานใหญ่จะแจ้งไปที่สาขาย่อยว่า
ให้ผู้กู้ท าการกู้เงินได้หรือไม่ และกู้ได้จ านวนเท่าไร โดยพิจารณาจาก
ทรัพย์สินที่ผู้ขอกู้มี  
- พนักงานซึ่งเป็นลูกสายไปท าสัญญาและน าเงินไปให้ผู้ขอกู้ โดยคิด
อัตราร้อยละ 2 ต่อวัน  

10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ - เป็นเครือข่ายเงินกู้นอกระบบจากจังหวัดอุทัยธานี 
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อุทัยธานีในขอนแก่น - ติดประกาศหรือแจกนามบัตรให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่น 
- เมื่อมีคนสนใจติดต่อทางโทรศัพท์ จึงนัดหมายเพื่อท าสัญญาและน า
เงินไปมอบให้ โดยในสัญญาเป็นสัญญาเปล่า ให้ผู้กู้ลงช่ือ ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น พร้อมกับต้องมีผู้ค้ าประกัน 1 คน 
- ในการช าระคืน หากลูกหนี้กู้ยืมเงิน 10,000 บาท ให้ลูกหนี้ช าระ
คืนวันละ 500 บาท เป็นเวลา 24 วัน และถ้าวันใดไม่มีเงินช าระคืน 
จะทบไปในวันถัดไป 
- เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระคืน ตามทวงหนี้โดยการโทรศัพท์ข่มขู่และไป
ท าลายข้าวของที่บ้านของลูกหนี้ และเมื่อไม่สามารถติดตามลูกหนี้ได้
จึงไปทวงหนี้กับผู้ค้ าประกัน 

 
2.4 ปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากเป็นหน้ีนอกระบบ 
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเป็นหนี้นอกระบบ  ไม่ว่า

จะเป็นการสูญเสียเงินจ านวนมาก การสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งเกิดข้ึนต่อตัวลูกหนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นประสบ
กับความเครียด อยู่ไปวัน ๆ เพื่อให้เงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ  นอกจากนี้ ลูกหนี้บางส่วนแม้จะมีความตั้งใจ
ในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อให้ได้เงินมาช าระหนี้ หากแต่เจ้าหนี้นอกระบบได้ใช้ก าลังในการท าร้าย
ร่างกายเพื่อให้ลูกหนี้ช าระเงิน ท าให้ลูกหนี้ต้องหลบหนี ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัวและน ามาช าระหนี้ได้ รวมทั้งบางส่วนอาจหันไปประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาช าระหนี้
นอกระบบ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของลูกหนี้ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพต่อ
การประกอบอาชีพ เพราะลูกหนี้อาจไม่มีเวลาให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพ หากแต่มีความกังวล
กับการที่ต้องหาเงนิมาเพือ่ช าระหนี้ให้ได้เป็นส าคัญ เพราะหากไม่ได้รับเงินมาช าระหนี้ตามก าหนด อาจถูก
ท าร้ายร่างกาย รวมทั้งภาระหนี้ที่ต้องช าระเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งส่งผลต่อองค์กรที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ 
เพราะท าให้ศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกหนี้ลดลง ได้ผลผลิตไม่เต็มที่เพราะลูกหนี้นอกระบบลาออก
เพื่อหนีหนี้ หรือ มีความกังวล ความเครียด ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ และต้องแบ่งเวลาเพื่อการสู้คดีในศาล 
ท าให้เสียเวลาในการท างานอันส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่  
 ปัญหาหนี้นอกระบบยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวของลูกหนี้โดยตรง โดยอาจท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเครียดจากปัญหาหนี้นอกระบบ อันน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อาจมีการ
ทะเลาะเบาะแว้งที่อาจน าไปสู่ปัญหาครอบครัวล่มสลายได้ในที่สุด  
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 นอกจากนี้ จากปัญหาหนี้นอกระบบยังประสบปัญหาต่อความสัมพันธ์ในชุมชนที่มีความห่างเหิน
มากขึ้นเพราะสมาชิกในชุมชนต้องดิ้นรนประกอบอาชีพเพราะน าเงินมาจ่ายหนี้นอกระบบ ท าให้สมาชิกใน
ชุมชนขาดความผูกพันต่อชุมชน อันอาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน หรือ ปัญหาชุมชนล่มสลายได้  
 รวมทั้งปัญหาผลกระทบที่ส าคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ คือ ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
ศีลธรรมที่ดีงามของประเทศ เพราะเจ้าหนี้มีการปฏิบัติต่อลูกหนี้ในลักษณะของการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากการให้ลูกหนี้ขัดดอกด้วยการไปหลับนอนกับเจ้าหนี้ หรือ การข่มขู่ท าร้าย
ร่างกายลูกหนี้ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาแม้จะไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบที่ส าคัญต่อตัวลูกหนี้ คือ การ
ประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือ การค้ายาเสพติด เพื่อให้ได้เงินมา
ช าระคืนให้แก่เจ้าหนี้ หากแต่ปัญหาดังกล่าวมักปรากฏให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ  
ดังจะเห็นได้จากผลกระทบที่เกิดจากปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เห็นได้จากพาดหัวข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์
ต่างๆ จะมีอาชญากรรมที่เกิดข้ึนระหว่างทั้งกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้ และการแก้ปัญหาเพื่อที่จะหา
ทางออกของตัวลูกหนี้เอง โดยมีพาดหัวข่าวที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่อาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น  
 

“สองผัวเมีย เขียนจดหมายขอโทษลูก ฆ่าตัวตายหนีหนี้” สองผัวเมีย เดินเข้าห้องเขียนจม.ลา
ตาย เหตุเครียดไม่มีเงินใช้หนี้กู้นอกระบบตัดสินใจซดยาฆ่าแมลงลาโลก โดยมารดาผู้ตายให้การว่า ทั้งคู่มี
อาชีพรับจ้าง มีบุตรด้วยกัน 2 คน ก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงลกูสาวมาพูดคุยด้วยสีหน้าเครง่เครียด บอกว่าเป็น
หนี้เยอะส่งได้แต่ดอกเบี้ยรายวัน ไม่รู้จะท าอย่างไร จากนั้นก็เดินเข้าห้องนอนพร้อมลูกเขย กระทั่งช่วงบ่าย
พบทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว (สนุกออนไลน์, 11 ตุลาคม 2554) 

 

“หนี้ท่วมหัว! หนุ่มนศ.ปี 4 ผูกคอตายคาห้องพัก” หนุ่มนักศึกษาปี 4 ใน จ.ล าปาง ผูกคอตาย
คาห้องพัก แฟนสาวระบุผู้ตายกลัวแก๊งทวงหน้ีนอกระบบ ซึ่งจากการตรวจสอบในห้องพัก พบหนังสือ
สัญญาเงินกู้นอกระบบอยู่ในห้อง 1 ฉบับ สอบสวนแฟนสาวผู้ตายทราบว่า ผู้ตายเคยบ่นว่ากลัวพวกชาย
ฉกรรจ์ที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยจะมาท าร้าย เนื่องจากผู้ตายกลัวแก๊งเก็บเงนิกู้นอกระบบที่เข้ามาทวงเงินเมื่อ 
3 วันก่อน แต่ไม่ได้เงิน (สนุกออนไลน์, 15 เมษายน 2555) 

 

“แก๊งเงินกู้ดอกโหดรุมท าร้ายสาวล าปางน่วม” โดยนางเตือนจิต ได้ให้การกับต ารวจว่า ช่วง
หลายวันก่อนที่ผ่านมา ตนได้ไปกู้เงินมาจ านวน 50,000 บาท ต้องส่งดอกเบี้ยวันละ 600 บาท แต่นายโก้
บอกว่าวันน้ีตามเก็บเงินใครไม่ได้ ต้องการเก็บเงิน 1,000 บาท แต่ตนมีให้เพียง 600 บาท นายโก้ไม่พอใจ 
จึงเข้าท าร้ายร่างกาย ใช้เท้าถีบ และเตะที่ดวงตา ใบหน้า ซึ่ง นายโก้ ยังตะโกนบอกว่า มีข้าราชการระดับ  
บิ๊กคุ้มครอง ไม่มีใครท าอะไรได้ (ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์, 21 ตุลาคม 2555) 

“จับหนุ่มก่อสร้างหนี้เยอะคิดสั้นขายยาบ้า” เจ้าหน้าที่ต ารวจสบืสวน 2 บก.สส.ภ.4 สืบทราบมา
ว่านายมงคลที่มีอาชีพรับจ้างท างานก่อสรา้งทั่วไป ได้ลักลอบขายยาบ้าอยู่ในเขต อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 
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มานานมากกว่า 2 ปี เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมจึงได้วางแผนจับกุมได้ที่หน้าบ้านของนายมงคล ด้าน
ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตนเป็นคนที่มีหนี้สินเยอะ จึงได้ยืมเงินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาท/เดือน 
เมื่อไม่มีเงินใช้หนี้รายวัน เพื่อนคนหนึ่งได้ติดต่อมาให้ค้ายาบ้าเพื่อหาเงินใช้หนี้ แถวชายแดนริมโขง จ.
หนองคาย และมาขายใน จ.กาฬสินธ์ุเม็ดละ 250 – 300 บาท โดยทุนเม็ดละ 150 บาท ท ามาระยะหนึ่ง
จนสามารถหาเงินใช้หนี้นอกระบบจนหมด (เดลินิวส์ออนไลน์, 12 กุมภาพันธ์ 2556) 

 

“ยิงสาวแม่ลูกอ่อนดับอนาถ คาดฝีมือแก๊งทวงหนี้” จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
พบว่า ผู้ตายเป็นหนี้เงินกู้จ านวนหลายแสน จากการกู้ยืมเงินจากนายทุนผูเ้ปน็ญาติกันแลว้ไปปลอ่ยกู้ให้กบั
เพื่อนร่วมงานที่โรงงานที่เคยท าอยู่แล้วถูกเบี้ยวไม่จ่ายหนี้ท าให้ นายทุนส่งคนมาทวงหนี้เรื่อยมา ประกอบ
กับผู้ตายได้เล่นแชร์ด้วย ท าให้เป็นหนี้เพิ่มพูนเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้ตายนอนอยู่
กับลูกน้อยก็มีคนร้ายโทรเข้ามือถือผู้ตายเรียกให้ออกไปพบที่หน้าบ้าน ก่อนใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต 
เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่รู้ จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี ผู้ตายจึงออกไปหาและถูกยิงเสียชีวิต
ดังกล่าว ส่วนสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องหนี้สินที่ผู้ตายเป็นหนี้จ านวนหลายแสนและไม่ยอมใช้หนี้นั่นเอง (ข่าว
สดออนไลน์, 7 เมษายน 2556) 
 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเกิดหนี้นอกระบบส่งผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจและ
ชีวิตของลูกหนี้ โดยจากการเกิดหนี้นอกระบบนั้นส่งผลให้ทั้งตัวเจ้าหนี้ใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้  เช่น การ
ท าร้ายร่างกาย หรือการฆาตกรรม และจากตัวของลูกหนี้เองที่หาทางออกโดยการไปประกอบ
อาชญากรรม เช่น การฆ่าตัวตาย หรือการค้ายาเสพติด เพื่อที่จะน าเงินมาเป็นค่าส่งดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้  
ซึ่งจากการเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากหนี้นอกระบบทั้งสิน ซึ่งทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก
ลูกหนี้บางรายหาทางออกที่ผิดวิธี กล่าวคือ บางรายหาทางออกในการใช้หนี้ไม่ได้ จึงท าให้ต้องหันมา
ประกอบอาชญากรรมตามมา อันส่งผลให้คนในสังคมต้องได้รับผลกระทบจากการต้องตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมทางอ้อมของหนี้นอกระบบ 
 

2.5 การด าเนินการกับปัญหาหน้ีนอกระบบ 
ส าหรับการด าเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบของกรณีศึกษาประกอบด้วย ธนาคารออมสินเข้า

มาช่วยเหลือให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งกู้ได้ง่ายข้ึน อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้บางส่วนยังประสบกับปัญหาใน
การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนในระบบเพราะไม่มีบุคคลค้ าประกัน เป็นต้น นอกจากนี้การด าเนินการกับ
ปัญหาหนี้นอกระบบยังประกอบด้วยการจดัต้ังกลุม่ออมทรพัย์และใหก้ารสนับสนุนเงินทุนกูย้ืมแก่กลุม่ออม
ทรัพย์ไปปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูก รวมทั้งการติดต่อการติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
สถานที่ท างาน อาทิ การรวบรวมรายช่ือผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ  กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สื่อมวลชน เป็นต้น  การเข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาจากการลงทะเบียนหนี้นอก
ระบบตามโครงการของรฐับาล  ประกอบด้วยการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจา้หนี้และลูกหนี้  นอกจากนี้
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ลูกหนี้ได้ย่ืนเรื่องให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือ โดยศูนย์
ลูกหนี้ได้เสนอเรื่องเข้ากรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหนี้ อีกทั้งหาช่องทาง
ทางกฎหมายเพื่อที่จะถอนหมายบังคับคดี รวมทั้งการฟูองว่าเจ้าหนี้ฟูองเจ้าหนี้ว่ามีการเบิกความเท็จต่อ
ศาลแพ่ง ศาลลงโทษจ าคุกสามปีโดยไม่รอลงอาญา และการแจ้งความฐานฉ้อโกงประชาชน  โดยลูกหนี้ที่มี
ความสามารถในการจ้างทนายความต่อสู้คดี มักจะชนะคดีเพราะมีการน าสืบให้ศาลเห็นว่าไม่ได้มีการส่ง
มอบเงินยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นการอ าพรางเท่านั้น 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ส าคัญ คือ การร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือไม่ให้ลูกหนี้ต้องถูก
ด าเนนิคดี หรือ ถูกยึดทรัพย์จากการถูกเอารัดเอาเปรียบของเจ้าหนี้  รวมทั้งหน่วยงานด้านสถาบันการเงิน
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกหนี้ ในขณะที่เจ้าหนี้ซึ่งถูกด าเนินการตามกฎหมาย
กับปัญหาหนี้นอกระบบโดยสว่นใหญ่จะเกดิข้ึนได้ เมื่อมีการน าช่องว่างของกฎหมายที่เจ้าหนี้เป็นคนกระท า
มาพิสูจน์ให้ศาลเห็น หากแต่การลงโทษเจ้าหนี้จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหนี้ได้ถูกลงโทษที่ไม่มี
ความรุนแรงมากนัก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลใหเ้จา้หนี้มีการกระท าผดิในหนี้นอกระบบต่อไปก็อาจเปน็ได้ ส าหรับ
ผลการสรุปการด าเนินการกับปัญหาหนี้นอกระบบได้แสดงให้เห็นในตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 การด าเนินการกบัปญัหาหนี้นอกระบบ 
 

กรณีศึกษา การด าเนินการกับปัญหาหน้ีนอกระบบ 

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มอบหมาย พ.ต.อ. เกียรติกมล ให้
รับผิดชอบเป็นหัวหน้าคณะท างานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่าย
เจ้าหนี้จังหวัดอุทัยธานี ต่อมาได้มีการโยกย้ายไปด ารงต าแหน่ง สังกัด
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 2 ได้รับการ
ประสานงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขอข้อมูลเจ้าหนี้เงินกู้นอก
ระบบจากจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับเครือข่ายเงินกู้
ของนายชาติที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ไปสร้างอิทธิพลในอ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อน าไปขยายผลจับกุมต่อไป 

2. ปิดกิจการหนีเจ้าหน้ีโหด 
(นครสวรรค์) 

- ลูกหนี้ร้องเรียนไปยังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการศูนย์ฯ จึงมีบันทึกสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฯ ท าหนังสือประสานงานกับผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์  เพื่อสืบสวนพฤติการณ์เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบในพื้นที่ 
และประสานงานกับผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ภาค 6 จังหวัด
นครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน 
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- เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรท่าตะโก ซึ่งเป็นสถานีต ารวจใน
ท้องที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจไปดูแลคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ และได้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดจ านวน 9 ราย 

3. ปัญหาการร้องเรียนหน้ีนอก
ระบบ จังหวัดสุโขทัย น่าน 

- ลูกหนี้ร้องขอความช่วยเหลือไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม  ศูนย์ฯ ได้
ด าเนินการไกล่เกลี่ยทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
โดย ให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้หมดตามจ านวนที่กู้ยืมมาจริง โดยการผ่อน
ช าระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้ และท าหนังสือ
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน หากลูกหนี้ช าระเงินครบถ้วนแล้วถือว่าเจ้าหนี้
และลูกหนี้ไม่มีหนี้ผูกพันต่อกันอีก แต่หากลูกหนี้ยังคงผิดสัญญาการ
ผ่อนช าระก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธ์ิทางศาลด าเนินคดีตามสัญญา 

4. ปัญหาหน้ีนอกระบบในชุมชน
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี 
(กรุงเทพฯ) 

- ธนาคารออมสินเข้ามาช่วยเหลือให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ใน
ระบบได้ง่ายข้ึน 
- จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์และให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมแก่กลุ่มออม
ทรัพย์ไปปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ถูก 
- ขยายเพิ่มกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มข้ึนอีก 2 กลุ่ม เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้น 

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ
เจ้าหน้ีนอกระบบเ พ่ือขัดดอก    
(จ.สระบุรี) 
 

- ผู้จัดการฝุายบุคคลของโรงงานติดต่อขอความช่วยเหลอืจากบุคคลที่
อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
- อัยการเชิญเจ้าหนี้มาเจรจาลดหนี้ให้ลูกหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอม 
- ด าเนินคดีกับเจ้าหนี้โดยให้นักข่าวเข้ามาปลอมตัวเป็นลูกหนี้และท า
เป็นข่าวจนเจ้าหนี้ถูกจับกุม 
- ศาลตัดสินเจ้าหนี้มีความผิดจริง และถูกยึดทรัพย์ในความผิดฐาน
ฟอกเงิน 

6. สัญญาซื้อขายทองค า หน้ีก้อน
โตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(กรงุเทพฯ) 

- ลูกหนี้ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ฯ ได้เสนอเรื่องเข้ากรม
สอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหนี้ อีกทั้งหา
ช่องทางทางกฎหมายเพื่อที่จะถอนหมายบังคับคดี 

7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง 
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- กรรมการสหภาพแรงงานรวบรวมรายช่ือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่
เป็นหนี้นอกระบบ แจ้งความเจา้หนี้ฐานฉ้อโกงประชาชน และท าการ
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ฟูองเจ้าหนี้ว่ามีการเบิกความเท็จต่อศาลแพ่ง ท าให้ศาลลงโทษจ าคุก
เจ้าหนี้ 3 ปีโดยไม่รอลงอาญา 

8. การกู้เงินเพ่ือไปท างาน
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
จังหวัดชัยภูมิ 

- แก้ไขปัญหาจากการลงทะเบียนหนี้นอกระบบตามโครงการของรัฐบาล 
โดยมีลูกหนี้มาลงทะเบยีนทัง้หมด 57 ราย ซึ่งโครงการได้เจรจาประนอม
หนี้ ยุติเรื่องส าเร็จ 20 รายจากลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้ฟูองร้องทางแพ่งและ
อยู่ระหว่างข้ันตอนการบังคับคดีทั้งหมดจ านวน 495 ราย 

9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี 
คิดดอกลอย 

- พ.ต.อ. เกียรติกมล ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้า
คณะท างานสืบสวนสอบสวนคดีเครือข่ายเจ้าหนี้จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
สามารถจับกุมลูกสายของเจ้าหนี้รายนี้ได้และด าเนินการสืบสวนและ
ขยายผลจับกุมไปยังเจ้าหนี้รายใหญ่ต่อไป แต่ พ.ต.อ.เกียรติกมล ได้
โยกย้ายไปด ารงต าแหน่ง สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต ารวจภูธรภาค 2 ก่อน จึงยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการ
จับกุมต่อไปแต่อย่างใด 

10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
อุทัยธานีในขอนแก่น 

- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและซักถามรายละเอียด
เกี่ยวกับการกู้เงินจากเครือข่ายเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ  และหา
แนวทางในการด าเนินการช่วยเหลือต่อไป 

 
2.6 แนวโน้มของการเป็นหน้ีนอกระบบต่อไป 
จากกรณีศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบหากได้รับการแก้ไขไม่ได้ จะมีแนวโน้ม

ที่จะต้องเป็นหนี้นอกระบบต่อไป โดยมีแนวโน้มที่จะมีการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รายหนึ่งไปจ่ายต่อให้เจ้าหนี้
รายต่อไปในลักษณะของงูกินหาง แต่ในทางตรงกันข้ามหากได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที
เหมาะสม ลูกหนี้ส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นหนี้นอกระบบต่อไป เพราะอาจเห็นถึงการถูกเอารัดเอา
เปรียบและข้อเสียที่เกิดข้ึนจากปัญหาหนี้นอกระบบก็อาจเป็นได้ โดยสรุปแนวโน้มของการเป็นหนี้นอก
ระบบได้แสดงให้เห็นในตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงแนวโน้มของการเป็นหนี้นอกระบบตอ่ไป 
 

กรณีศึกษา แนวโน้มของการเป็นหน้ีนอกระบบ 

1. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ 
กิจการนอกกฎหมาย (ทั่วประเทศ) 

- หากไม่มีแหลง่เงินทุนอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงไดง้่าย 
เครือข่ายเงินกู้นอกระบบเหล่าน้ีจะยงัคงอยู่ และจะทวีความรุนแรง
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ในการติดตามทวงหนี้มากยิง่ข้ึน 
- ลูกหนี้หลายรายนั้นกู้ยมืเงินนอกระบบเพื่อการพนัน ดังนั้น หากยัง
มีแหลง่การพนันอยู่ ก็จะท าให้การเป็นหนี้นอกระบบยังด ารงอยู่
เช่นกัน 

2. ปิดกิจการหนีเจ้าหน้ีโหด 
(นครสวรรค์) 

- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ลูกหนี้อาจถูกเจ้าหนี้ท าร้ายร่างกาย
จนกระทั่งเสียชีวิต หรือ อาจบีบค้ันให้ลูกหนี้ต้องหันไปกู้ยืมเงินจาก
เจ้าหนี้นอกระบบอื่นๆ เพื่อน าไปช าระแก่เจ้าหนี้ปัจจุบัน 

3. ปัญหาการร้องเรียนหน้ีนอก
ระบบ จังหวัดสุโขทัย และน่าน 

- ลูกหนี้ที่ช าระหนี้ครบแล้ว มีแนวโน้มจะไม่เป็นหนี้นอกระบบต่อไป 
เนื่องจากได้บทเรียนจากการเป็นหนี้นอกระบบมาแล้ว ส่วนลูกหนี้ที่
ยังผิดสัญญาการผ่อนช าระ ก็จะถูกเจ้าหนี้ใช้สิทธ์ิด าเนินคดี 

4. ปัญหาหน้ีนอกระบบในชุมชน
ซอยสวนเงินเขตราชเทวี 
(กรุงเทพฯ) 

- สมาชิกในชุมชนส่วนหนึ่งมีแนวโน้มจะเป็นหนี้นอกระบบต่อไป 
เนื่องจากต้องใช้เงินมาจ่ายทั้งหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบ
จนกระทั่งยากที่จะออกจากวงจรของหนี้นอกระบบได้ 

5. สาวโรงงานยอมหลับนอนกับ
เจ้าหน้ีนอกระบบเ พ่ือขัดดอก    
(จ.สระบุรี) 
 

- ลูกหนี้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบด้วยการประสานงานจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในกระบวนการยุติธรรม สื่อมวลชน นายจ้าง 

6. สัญญาซื้อขายทองค า หน้ีก้อน
โตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(กรงุเทพฯ) 

- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลูกหนี้อาจต้องเป็นหนี้นอกระบบที่มี
ความรุนแรงมากข้ึน เพราะถูกเจ้าหนี้ถูกฟูองยึดบ้าน และเป็นหนี้
เจ้าหนี้สองรายที่ยังช าระหนี้ได้ไม่หมด 

7. เขียนสัญญาเงินกู้เกินจริง 
บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้บทเรียนจากการเป็นหนี้นอกระบบ มี
แนวโน้มในการวางแผนทางการเงินที่ดีข้ึน และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
ถูกชักจูงให้เป็นหนี้นอกระบบจะรู้เท่าทัน ไม่เข้าสู่วงจรการเป็นหนี้
นอกระบบอีก เนื่องจากได้รับบทเรียนและได้รับความรู้เกี่ยวกับหนี้
นอกระบบจากหน่วยงานที่เข้าไปให้ความรู้ 

8. การกู้เงินเพ่ือไปท างาน
ต่างประเทศของชาวบ้านใน
จังหวัดชัยภูมิ 

- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ลูกหนี้อาจต้องเป็นหนี้นอกระบบที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น เพราะถูกเจ้าหนี้หลอกลวงเอาทรัพย์สินทั้งที่เป็น
ที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน แต่เมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
ลูกหนี้มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นลูกหนี้นอกระบบต่อไป 

9. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจันทบุรี - หากไม่มีแหลง่เงินทุนอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงไดง้่าย 
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คิดดอกลอย เครือข่ายเงินกู้นอกระบบเหล่าน้ีจะยงัคงอยู่ และจะทวีความรุนแรง
ในการติดตามทวงหนี้มากยิง่ข้ึน 
- ลูกหนี้หลายรายนั้นกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อการพนัน ดังนั้น หากยัง
มีแหล่งการพนันอยู่ ก็จะท าให้การเป็นหนี้นอกระบบยังด ารงอยู่
เช่นกัน 

10. เครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
อุทัยธานีในขอนแก่น 

หากไม่มีแหล่งเงินทนุอื่นๆ ที่ลูกหนี้จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย เครือข่าย
เงินกู้นอกระบบจะยังคงอยู่ และจะทวีความรุนแรงในการติดตามทวง
หนี้มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้หากลูกหนี้ไม่สามารถหาเงินมาช าระหนี้คืน
ได้ทั้งหมด ก็ยังต้องตกอยู่ในวงจรการกู้ยืมหนี้นอกระบบเพื่อกู้เงิน
จากเจ้าหนี้นอกระบบรายใหมม่าช าระคืนให้เจ้าหนี้นอกระบบรายเก่า
อยู่เรื่อยๆ 

 



บทท่ี 4 
ตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ 

 

1. ประเทศอินโดนีเซีย 
 

1.1 ภาพรวมของประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ กลุ่มเผ่าพันธ์ุ ศาสนา และ

วัฒนธรรมประเพณี อย่างไรก็ดี ประเทศอินโดนีเซียสามารถพัฒนามาได้ภายใต้การปกครองของอดี ต
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตภายหลังการการก่อกบฎรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน ความส าเร็จหลัก
ระหว่างการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี  32 ปี คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ช่ือที่รู้จักกัน
ทั่วไปในนาม “รัฐบาลแบบแผนใหม่ (New Order Government)” กลุ่มนักวิชาการได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
และในฐานะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้ท าเรื่องนี้มาตลอดสามทศวรรษของการเติบโตอย่างน่าทึ่งด้วยการ
เน้นทุน (Equity)ตั้งแต่ปี 1970-1996เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 7ต่อปี ในช่วงปี 1986-
1996อัตราการเติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ 8ในขณะที่อัตราเงินเฟูอรายปีเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 10 โดยจุดแข็ง
ส าคัญของอินโดนีเซียคือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากแรงงานที่มีการศึกษาปริมาณสูงที่ตั้งได้เปรียบ
โครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางและตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ 

ซูฮาร์โต้ได้รับยกย่องว่าให้ความส าคัญกับการลดป๎ญหาความยากจน และทีมงานนักวิชาการของ
เขาสามารถช่วยคนจนเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต ผลก็คือ ซูฮาร์โต้ได้รับรางวัลนานาชาติส าหรับ
ความส าเร็จที่อินโดนีเซียได้รับในเรื่องการเกษตรและอาหาร การวางแผนครอบครัว และการขจัดความ
ยากจน แต่ภายใต้การปกครองแบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาลซูฮาร์โต ประเทศยังคงด้อยพัฒนาการเมือง โดยซู
ฮาร์โตได้เข้าครอบง ารัฐบาลทุกด้าน ควบคุมพรรคฝุายค้านและสื่อมวลชน และพยายามสกัดกั้นฝุายค้านที่
เข้มแข็ง และผู้น าที่มีศักยภาพ 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 การปฎิรูปสีเขียว (Green Revolution) ได้เข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซียท าให้
ผลผลิตของข้าวและอาหารเพิ่มข้ึนมาก รัฐบาลเองน าเงินที่ได้จากน้ ามันไปลงทุนในพื้นที่ชนบท พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และทรัพยากรบุคคล ระบบเงินตราแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และรายได้
เพิ่มข้ึนอย่างมากในชนบท ในต้นทศวรรษที่ 1990 พื้นที่ชนบทในอินโดนีเซียหลายแห่งได้รับประโยชน์
อย่างมากจากการปฎิรูปสีเขียว แต่ความยากจนในชนบทยังคงเหลืออยู่มาก เช่นเดียวกับความเหลื่อมล้ าที่
เห็นได้จากการกระจายรายได้และโอกาสในการจ้างงานท้องถ่ินและภูมิภาค (p.9-1) 

อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของประธานาธิบดีซูฮารโ์ต้และเพื่อนฝงูกลุม่เล็กๆเริ่มทุจริตคอรัปช่ันเพิ่มข้ึน
อย่างกว้างขวาง ระหว่างนั้นซูฮาร์โต้แทบไม่ฟ๎งเสียงทีมงานคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอีกต่อไป ชาว
อินโดนีเซียส่วนมากเริ่มต่อต้านอ านาจแบบเบด็เสร็จ ซูฮาร์โต้และการทุจริตคอรัปช่ันเริ่มมีมากขึ้น ในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1997 วิกฤติการณ์การเงินเกิดข้ึนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในอินโดนีเซีย เงินสกุลรูเปี๊ยะ
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ดิ่งลง เงินเฟูอสูงข้ึน องค์กรล้มละลาย ธนาคารปิดกิจการ และระบบการเงินล่มสลาย การว่างงาน การ
ขาดแคลนอาหาร และข้าวของราคาแพงน าไปสู่การจราจลที่รุนแรงและความไม่สงบในสังคมมาร์เกอริต 
เอส โรบินสัน (2002) ระบุว่าสาเหตุหลักของวิกฤติไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่เป็นความอ่อนแอของระบบการ
ปกครองและการเงินที่เพิ่มข้ึนและฝ๎งรากลึกซูฮาร์โต้ถูกบังคับให้ลาออกในเดือนพฤษภาคม 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) 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Pension Fund) 

 สหกรณ์ (Cooperatives) 

 สถานธนานุบาล (Pawn Office) 

 บริษัทการเงิน (Financing Companies) 
 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงจ านวนสถาบันการเงินของประเทศอินโดนีเซีย โดยข้อมลูล่าสุดในปี ค.ศ. 2010 
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ที่มา: Pradiptyo, Sahadewo, Sasmitasiwi, Rokhim, Ulpah, และ Faradynawati, 2011 
 

จากตารางที่ 9 ธนาคารมีจ านวนถึงร้อยละ 56.7 ของจ านวนสถาบันการเงินในอินโดนีเซีย 
นอกจากนั้นแล้วในปี ค.ศ.2008 ธนาคารยังมีสินทรัพย์จ านวน 2,671 ล้านล้านรูเปี๊ยะคิดเป็นร้อยละ 87 
ของจ านวนสินทรัพย์ทั้งหมดของสถาบันการเงินทั้งนี้สถานธนานุบาล สถาบันการเงิน และธนาคารล้วน
เป็นสถาบันที่มีการเติบโตของสินทรัพย์สูงสุดในช่วงปี ค.ศ. 2006-2008 กล่าวคือมีอัตราเติบโตคิดเป็นร้อย
ละ 114.9, 54.7 และ 36.7 ตามล าดับ 

 

1.2 สาเหตุของปัญหาหน้ีนอกระบบ 
การศึกษาเกี่ยวกับสินเช่ือนอกระบบในช่วงปี ค.ศ.1990 มากมายที่มีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกัน 

ตลาดสินเช่ือนอกในระบบที่เขตชนบทเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กมาก ในขณะที่ตลาดนอกระบบกลับมีขนาด
ใหญ่มาก โดยใช้การประมาณค่าจากสัดส่วนตลาดสินเช่ือที่เหลือจากสินเช่ือในระบบ อย่างไรก็ดี ไม่มี
การศึกษาช้ินไหนที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินเช่ือที่เกิดจากการให้กู้ยืมของพ่อค้าเงินกู้, สมาคม
หมุนสินเช่ือและเงินออมแบบหมุนเวียน (Rotating Saving and Credit Association: ROSCAs), การ
ระดมเงินทุนเพื่อนการช่วยเหลือกันในกลุ่ม รวมทั้งการกู้ยืมจากครอบครัวและเพื่อนของผู้กู้ยืมได้ 
(Germidis,Kessler and Meghir 1991; Von Pischke 1991; Hoff,Braverman,and Stiglitz 1993; 
and Ghate and others 1993 cited in Robinson 2001) 

ในเบื้องต้นนั้น ข้อจ ากัดทางด้านภาษาและการเข้าถึงข้อมูลสินเช่ือนอกระบบในประเทศ
อินโดนีเซียท าให้การศึกษานี้ไม่สามารถจ าแนกรายละเอียดลงเฉพาะแต่ประเทศอินโดนีเซียได้ ดังนั้น
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การศึกษาน้ีจึงจะอธิบายสภาพสินเช่ือนอกระบบซึ่งเกิดในประเทศก าลังพัฒนาทั่วๆไป โดยรายละเอียด
หลักจะมาจากรายงานธนาคารโลกตั้งแต่ปี  ค.ศ.1997-2001 โดยมาร์เกอริด เอส โรบินสัน 

มาร์เกอริด เอส โรบินสัน (2001) ได้อธิบายว่าสินเช่ือนอกระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
รูปแบบคือ 1).สินเช่ือนอกระบบเชิงพาณิชย์ (Informal Commercial Lender) ซึ่งเป็นสินเช่ือจากพ่อค้า
เงินกู้ ,นายจ้าง, ผู้ค้าของส่ง,เจ้าของที่ดิน และ 2). สินเช่ือนอกระบบที่ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ (Informal 
Uncommercial Lender) ซึ่งเป็นสินเช่ือที่ไม่ได้คาดหวังก าไรจากดอกเบี้ย ซึ่งผู้ที่ให้กู้ยืมมักจะมีสาย
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ให้กู ้กล่าวคือมักจะเป็นเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนบ้าน แต่มักจะให้กู้ยามฉุกเฉิน
เท่านั้น อย่างไรก็ดี โรบินสันได้ระบุว่าการรวมกลุ่มเพื่อเปูาหมายในการระดมทุนในบางกลุ่มนั้นไม่ อาจ
จ าแนกได้ว่าเป็นสินเช่ือนอกระบบประเภทใด แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มโดยใช้ความสัมพันธ์
ทางสังคมน าทาง ขณะที่บางครั้งอาจจะมีการรวมกลุ่มโดยใช้ความต้องการทางเศรษฐกิจน าทาง  

ทั้งนี้ในรายงานนี้ได้เน้นการศึกษาสินเช่ือนอกระบบเชิงพาณิชย์ เนื่องจากที่มีความเป็นไปได้ว่าจะ
สามารถน าเอากรอบแนวคิดบางประการเพื่อมาใช้ในองค์กรการเงินระดับจุลภาคตามกรอบแนวคิดและ
ประสบการณ์ของมาร์เกอริด เอส โรบินสัน 

 

1.3 สาเหตุของการใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ 
การท าความเข้าใจกับสินเช่ือนอกระบบกคื็อการศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องการกู้ สาเหตุหลักที่คน

จนเหล่าน้ันไม่กู้เงินกบัธนาคารหรอืสถาบันการเงนิในระบบ เนื่องจากรูปแบบความต้องการในการกู้ยืมของ
ผู้กู้ที่มีรายได้ต่ าน้ันมักจะต้องการกูเ้งินจ านวนน้อย หากแต่ช าระคืนเงินในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเดินทาง
ได้สะดวก มีตารางการจ่ายคืนเงินที่เหมาะสม ได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็ว ณ อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะ
สามารถช าระคืนได้ และไม่ต้องการเอกสารการกู้ยืมที่มากมาย ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการกู้ยืมเงินเช่นนี้จึง
ท าให้พ่อค้าเงินกู้นอกระบบ (Moneylenders) เป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินที่ดีสุดส าหรับผู้กู้เหล่าน้ัน 

รูปแบบความสัมพันธ์ของสินเ ช่ือนอกระบบนี้ ผู้กู้และผู้ให้กู้มักจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจไปในตัว 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้กู้มักจะเป็นลกูค้าที่มาขอซื้อของไปขายต่อ หรืออาจจะเป็นลูกจ้าง หรือ ผู้เช่าที่ดิน  ซึ่งใน
สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ผู้ให้กู้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้กู้เป็นอย่างดีรวมถึงวิธีการที่ จะท าให้ผู้กู้คืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตนด้วย 

ในประเด็นของอัตราดอกเบี้ยน้ัน พ่อค้าเงินกู้นอกระบบมักจะค านวณอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตรา
เหมา (Flat Rate) โดยใช้พื้นฐานจากยอดเงินต้น ซึ่งวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเช่นนี้แตกต่างจากวิธีการ
ค านวณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะใช้อัตราดอกเบี้ยประสิทธิผล 
(Effective Interest Rate) ซึ่งมักจะลดลงตามยอดเงินกู้ที่คงเหลือในแต่ละเดือน ในประเทศก าลังพัฒนา
ส่วนใหญ่นั้น อัตราดอกเบี้ยเงินเช่ือนอกระบบมักจะอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 100 ต่อเดือน หาก
เป็นเงินกู้รายสัปดาห์หรือรายวันเมื่อค านวณเป็นอัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ 10 
ถึงร้อยละ 1500  โดยอัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเช่ือนอกระบบในประเทศอินโดนีเซียเป็นตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือนอกระบบของประเทศอินโดนีเซีย 
 

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 
 
ทั้งนี้พ่อค้าเงินกูจ้ะเพิม่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้สงูข้ึนไปอีกเนื่องจากเหตผุล 3 ประการ คือ  

1. พ่อค้าเงินกูจ้ะต้องมีการประกันความเสี่ยงของลกูค้าซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าผู้กู้ปกติ
เล็กนอ้ย แต่ทั้งนี้พ่อค้าเงินกู้มกัจะปฎิเสธการใหกู้้กับรายทีม่คีวามเสี่ยงสูง  

2. ผู้กู้ไม่มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าเงินกู้เนื่องจากผู้กู้ไม่มีทางเลือกอื่น ยิ่งผู้กู้ที่มีความยากจน
มากและอาศัยอยู่ในที่ที่ทั้งสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์ และองค์กรการเงินระดับจุลภาคเข้าไม่ถึง อัตรา
ดอกเบี้ยก็จะสูงข้ึนตามไปด้วย  

3. ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมสินเช่ือนั้นเป็นค่าใช้จ่ายชนิดคงที่ ไม่แปรผันตามมูลค่าสินเช่ือ 
ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยอัตราเดียวกันกับเงินกู้มูลค่าสูงก็จะท าไม่ให้ธุรกิจการกู้ยืมกับผู้มีค่ารายได้ต่ าเกิด
ก าไรในการด าเนินงาน 

การค านวณอัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือนอกระบบนั้นไปภายใต้แนวคิดของพ่อค้าเงินกู้  3 ประเภท 
คือ 

1. พ่อค้าเงินกู้หน้าเลือด(Malicious Moneylenders) เป็นแนวคิดของพ่อค้าเงินกู้ที่เก่าแก่
ที่สุด โดยจุดประสงค์ของการใหกู้้ประเภทนี้คือ ต้องการสินทรัพย์หรือแรงงานจากผูม้ากู้ โดยพ่อค้าเงินกู้จะ
คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากจนกระทั่งผู้กู้ไม่สามารช าระคืนได้ในที่สุด 

2. พ่อค้าเงินแบบคุณค่าต่อผู้คน (Value for people Moneylenders) เป็นพ่อค้าที่ต้องการ
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยใช้หลักการพื้นฐานคือ “ให้ซ่อมก่อนที่จะ
เสีย (Fix what is not broken)” ซึ่งสินเช่ือนอกระบบชนิดนี้จะได้รับอย่างรวดเร็วและมีความสะดวก
เนื่องมาจากข้ันตอนที่น้อย  
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3. พ่อค้าเงินกู้ผูกขาด (Monopolitstic Moneylenders) พ่อค้าเงินกู้ประเภทนี้จะค านวณ
อัตราดอกเบี้ยมาจากพื้นฐานการแข่งขันแบ่งผูกขาดเนื่องจากสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใน
ท้องถ่ินน้ันๆเอื้อประโยชน์ให้พ่อค้าเงินกู้สามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยเองได้ อย่างไรก็ดี หากอ านาจใน
ผูกขาดมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ พ่อค้าประเภทนี้อาจเปลี่ยนเป็นพ่อค้าหน้าเลือดในที่สุด 

นอกจากสาเหตุข้อจ ากัดทางโอกาสของคนจนในการเข้าถึงสินเช่ือไม่ว่าจะเป็นในระบบที่เป็น
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปหรือองค์กรระดับจุลภาคแล้วนั้น ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินยังเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่
ส าคัญด้วย Bouman (1989) ระบุว่าสินเช่ือนอกระบบนั้นเป็นของคู่กันกับการเงินของคนจน กล่าวคือเป็น
สิ่งที่มีบทบาทต่อคนจนและช่วยให้พวกเขาเหล่าน้ันสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ในราคาต้นทุนการ
กู้ยืมที่ต่ า เนื่องจากปริมาณเงินกู้ในแต่ละครั้งที่ไม่ได้เป็นมูลค่าที่สูงมากนัก คนจนจึงมักที่จะพิจารณาถึง
ป๎จจัยอื่นๆด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารต่างๆ,ค่าเสยีโอกาสทีจ่ะน าเงนิ
ค่าธรรมเนียมไปใช้จ่ายอย่างอื่นและค่าเสียเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเหล่านี้รวมเรียกว่า 
“ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม” โดยมีรายงานว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้กลับมีต่ ามากเมื่อผู้กู้ยืมรายได้น้อยใช้บริการ
สินเช่ือนอกระบบ จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรจะน ามาประยุกต์ใช้สถาบันการเงินในระบบควรจะมีข้ันตอน
ต่างๆให้ง่ายและรวดเร็วที่สุด ตั้งอยู่ในท าเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก และ มีบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและจูงใจให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

ขนาดของตลาดสินเช่ือนอกระบบมักจะมีขนาดที่ใหญ่มากก็ต่อเมื่อสินเช่ือในระบบไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มนั้น ในอีกนัยหนึ่ง คือตลาดสินเ ช่ือนอกระบบจึงเป็นตลาดที่ ไม่มีการแข่งขัน 
(Noncompetitive Market) จากการศึกษาของ Braverman and Guasch (1993) พบว่ามีเพียงร้อยละ 
5 ของชาวนาในทวีปแอฟริกา และร้อยละ 15 ของชาวนาในทวีปเอเชียและลาตินอเมริกาสามารถเข้าถึง
แหล่งสินเช่ือในระบบเท่านั้น โดยมีรายงานว่าในปีช่วงต้นศตวรรษที่ 19 มีโครงการพิเศษของรัฐบาลในการ
ช่วยเหลือชาวเกษตรกรรมในอินโดนีเซียสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น ซึ่ง
หมายความว่าประชาชนอีกร้อยละ 83 ก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้เลย ผล
ของโครงการพิเศษประเภทนี้ได้รับการวิเคราะห์จากโรบินสัน  (2002)ว่า โครงการเช่นนี้ไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้โดยตรง หากแต่เป็นโครงการที่ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า 
เนื่องจากภูมิภาคที่ยากจนกว่าโดยเฉพาะในเกาะทางด้านตะวันออกมีโอกาสได้รับพัฒนาน้อยกว่าที่อื่นๆ 
ขณะที่โครงการสินเช่ือที่ได้รับการอุดหนุนซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ด าเนินการโดยมีรัฐบาลและผู้บริจาคให้
การสนับสนุนทางการเงนิ มักจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายราคาแพงและมีหนี้สนิจ านวนมาก เงินส่วนใหญ่ตกไปไม่
ถึงมือคนจน หรือถ้าถึง ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้กู้ต้องการและโครงการเหล่าน้ีไม่ยั่งยืน 
 

1.4 แนวทางการแก้ปัญหา 
แม้ว่าสินเช่ือนอกระบบจะช่วยขยายโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ต่ ามากๆในสังคม แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ย

ที่สูงมากอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะผู้กู้ไม่สามารถจะ
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น าเอาผลตอบแทนที่ได้รับมาขยายกิจการของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ในขณะที่จ านวนผู้ต้องการกู้มี
มาก และปริมาณสินเช่ือที่สูง แต่จ านวนสถาบันการเงินในระบบที่จะเข้าไปให้บริการตามความต้องการ
ของผู้มีรายได้ต่ าในชนบทยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น แนวคิดของการให้บริการแบบสถาบันการเงินระดับ
จุลภาค (Microfinance) จึงควรน าเข้ามาใช้เพื่อให้ขยายโอกาสให้ประชาชนมากข้ึน 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 ธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ต้องการที่จะเข้ามาแข่งขันด้านสินเช่ือขนาดย่อยกับ
พ่อค้าเงินกู้ เนื่องจาก 2 เหตุผลคือ 1). ธนาคารพาณิชย์เช่ือว่าตนมีข้อมูลในการพิจารณาสินเช่ือน้อยกว่าที่
พ่อค้าเงินกู้ในท้องถ่ินมี และ 2). นักธนาคารเช่ือว่ามูลค่าธุรกรรมระดับจุลภาคเช่นน้ีจะไม่สามารถท าก าไร
ให้กับธนาคารได้ 

ดังนั้นองค์กรการเงินระดับจุลภาค(microfinance institution)จึง เป็นสถาบันทางการเงิน
ทางเลือกที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างพ่อค้าสินเช่ือนอกระบบกับธนาคารพาณิชย์  

 

1.5 องค์กรการเงินระดับจุลภาคในประเทศอินโดนีเซีย 
องค์กรการเงินระดับจุลภาคมีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการรายได้ปานกลางและ

รายได้น้อยได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ถึงแม้ว่าปริมาณสินทรัพย์จะมีสัดส่วนไม่มากเหมือนธนาคาร 
หากแต่องค์กรการเงินระดับจุลภาคสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้มากกว่า ในปี ค.ศ.2009 ประเทศ
อินโดนีเซียมีองค์กรการเงินระดับจุลภาคจ านวนทั้งสิ้น 94,320 แห่ง และมีจ านวนผู้ใช้บริการกว่า 36 ล้าน
คนตามตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงข้อมลูสถานภาพองค์กรการเงนิระดบัจุลภาคในอินโดนเีซีย ณ ปี ค.ศ. 2009 
 

 
 

ที่มา: Pradiptyo, Sahadewo, Sasmitasiwi, Rokhim, Ulpah, & Faradynawati, 2011 
 

ข้อมูลเหล่าน้ีไม่รวมถึงการเข้าถึงแหลง่ทุนนอกระบบ เช่น พ่อค้าเงินกู้,สมาคมหมุนสินเช่ือและเงิน
ออมแบบหมุนเวียน (Arisan หรือ Rotating Savings and Credit Associations: ROSCA) โดยส่วนใหญ่
แล้วกลุ่มเปูาหมายจะเป็นธุรกิจรายย่อย (Small Business) 

นอกจากนั้นแล้ว โครงการเงินกู้โดยรัฐบาลยังถึงเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่ไม่ใช่ส่วนของ
ธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกับองค์กรการเงินระดับจุลภาค ในปี ค.ศ. 2006 มีโครงการเงินกู้
โดยรัฐบาลจ านวน 35,135 โครงการ โดยให้บริการแก่ผู้รับจ านวน 16 ล้านคน และมีจ านวนเงินกู้
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ประมาณ 2.8 ล้านล้านรูเปี๊ยะ แม้ว่าโครงการเงินกู้เหล่านี้อาจจะไม่มีสินทรัพย์ปริมาณมาก แต่ในแง่
วัตถุประสงค์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่อาศัยในถ่ินทุรกันดาร 

1.6 การพัฒนาการเงินชนบท 
การพัฒนาการเงินรายย่อยขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียมิได้เกิดข้ึนเอง หรือเกิดจากการริเริ่มระดับ

รากหญ้าแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามมีการวางแผนและด าเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
ประเทศ   

อินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์ว่าด้วยสถาบันการเงินชนบทเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถย้อนหลังไปได้
ถึงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อผู้บริหารอาณานิคมชาวดัทช์เปิดตัวธนาคาร Voksbank (People’s Bank) ใน
ตอนต้น และธนาคาร Afdeelingsbank (Village Bank) หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับอิสรภาพก็ได้เกิด
สถาบันการเงินชนบทรูปแบบต่างๆเกิดข้ึนเรื่อยมา และมีการพัฒนาสถาบันหลายแห่ง โดยเรียกช่ือต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารชนบท ธนาคารหมู่บ้าน ธนาคารตลาด ธนาคารเพื่อประชาชน และท้ายที่สุดคือ
ธนาคาร Bank Perkeditan Rakyat (ธนาคารสินเช่ือเพื่อประชาชน – People’s Credit Bank:BPR) ซึ่ง
เป็นสถาบันการเงินชนบทที่เป็นอิสระชนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศที่เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรก
ในค.ศ. 1895 

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 พื้นที่ชนบทในอินโดนีเซียแทบไม่มีธนาคารพาณิชย์รายอื่นนอกจาก
ธนาคารสาขาระดับหมู่บ้าน (Desa Unit) ของธนาคารากยาดอินโดนีเซีย (Bank Rakyat Indonesia: BRI) 
เลย อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์หลายแห่งในชนบทส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลท้องถ่ินหรือ
จังหวัด แต่สถาบันเหล่าน้ีมักด าเนินการในระดับเล็กๆ ในปลายทศวรรษที่ 1980 ภายหลังการเปิดเสรีการ
ธนาคาร และกฎหมายธนาคารท าให้ธนาคารและสาขาธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในประเทศ ท าให้ภาค
การเงินในชนบทค่อนข้างขยายตัวมาก มีทั้งสถาบันการเงินพาณิชย์ของเอกชนและรัฐ องค์กรสินเช่ือที่เป็น
ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ธนาคารเพื่อประชาชนอีกหลายพันแห่ง สถาบันการเงินเหล่านี้
บ้างก็อยู่คู่กับชนบทอินโดนีเซียมาเป็นเวลายาวนานนับศตวรรษ บ้างก็ล้มหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ดังนั้นในส่วนที่เหลือของรายงานนี้จึงจะพูดถึงกรณ๊ศึกษาองค์กรการเงินระดับจุลภาคของอินโดนีเซียเพื่อ
วิเคราะห์หาป๎จจัยการอยู่รอด 
 

1.7 กรณีศึกษา: Unit Desa,Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
1.7.1 ข้อมูลท่ัวไป 
BRI Unit Desa เป็นธนาคารที่ให้บริการด้านสินเช่ือแก่ผู้ที่มีรายได้ต่ าในชนบทนับล้านคนใน

ประเทศอินโดนีเซีย ได้ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1970  มีส านักงานระดับภาค 18 แห่ง ท าหน้าที่ดูแลสาขาทั่ว
ประเทศ โดยส านักงานสาขาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ส านักงานสาขาในเมือง (Branch Office) ให้บริการกลุ่มผู้ค้ารายย่อย (retailers) ซึ่ง
ด าเนินงานโดยแบ่งเป็นสาขาย่อย (sub-branches) และ ส านักงานกลาง (cash office)  
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2) ส านักงานสาขาระดับรากหญ้า ให้บริการการเงินรากหญ้า (microfinance) โดยมีสาขา
ย่อยหน่วย BRI (BRI Unit) และ หน่วยรถเคลื่อนที่ (Teras BRI)  

 

ในระยะแรกเริ่มนั้น BRI Unit Desa ได้เริ่มจากการเป็นธนาคารสาขาเพื่อใช้ด าเนินโครงการ
สินเช่ือ BIMAS ที่ทางรัฐบาลต้องการปล่อยสินเช่ือขนาดใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
การปลูกข้าว อย่างไรก็ดี โครงการสินเช่ือดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ ควร ซึ่งมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น เปูาหมายของโครงการหลายอย่างไปกันไม่ได้,อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐท าให้
สถาบันไปไม่รอด BRI ไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกผู้กู้เอง โครงสร้างองค์กรชอง BRI ไม่เหมาะสม บุคลากร
ไม่ได้รับการจูงใจ เป็นต้น ซึ่งข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้โครงการไม่สามารถระดมเงินออมได้ และ
กลับกลายเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องให้การอุดหนุน ดังนั้น BRI Unit Desa จึงเริ่มที่จะปรับตัวกับการ
สภาวะที่โครงการล้มเหลวพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมภายนอกใหม่ๆโดยการปฏิรูปสถาบันการเงินรายย่อย 
การเปิดเสรีทางการเงินและกฎหมายสถาบันการเงินใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่เน้นการปฏิบัติการอย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจส าหรับลูกค้าและพนักงาน  รวมถึงโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

ในปี ค.ศ. 1983 โครงการสินเช่ือเชิงพาณิชย์ KUPEDES (Kredit Umum Pedesan) ได้
เปิดตัวทั่วประเทศ ผ่านธนาคารสาขาระดับหมู่บ้าน โดยอนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ต้องการที่น่าเช่ือถือทุกรายเพื่อ
วัตถุประสงค์การผลิตทุกรูปแบบ แต่จะไม่อนุมัติสินเช่ือส าหรับงานพิธี เพื่อรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่
อาศัย เครื่องใช้ไฟฟูา และความต้องการพื้นฐานในครัวเรือน โดยจะต้องมีหลักประกันส าหรับ การขอ
สินเช่ือ หลักประกันส่วนใหญ่คือ ที่ดิน แต่หากไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินทั้งหมด ก็สามารถใช้หนังสือรับรอง
และใบเสร็จภาษีที่ดินได้ นอกจากนั้นแล้วหน่วยยูนิตเดซายังรับสินทรัพย์ถาวรและสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่
ที่มีหนังสือพิสูจน์กรรมสทิธ์ิที่แน่นอนให้เปน็หลกัประกนัได้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร ์เครื่องจักร รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน และสินค้าในครัวเรือ  จุดแข็งของโครงการน้ีเกิดจากการออกแบบ การก าหนดราคา และ
การจัดหาเงินทุนองค์กรและการจัดการของยูนิตเดซา ดังนั้นโครงการคูเปเดซจึงมีบทบาทในการเป็นผู้น า
ขับเคลื่อนทั้งการปรับเปลี่ยนระบบยูนิตเดซาและการให้บริการอย่างแพร่หลายและความสามารถในการ
ก าไรสูงในเวลาต่อมา (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1) 

BRI Unit Desa ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาบันการเงินส าหรับรายย่อยที่ประสบความส าเร็จมาก 
เมื่อพิจารณาจาก  

1. ความสามารถในการพึง่พาตัวเอง ระบบยูนิตเดซาสามารถเริ่มท าก าไรได้ในปี ค.ศ. 
1986 และด าเนินงานโดยไม่ต้องมีเงินอุดหนุนในปี ค.ศ.1987 (ดูภาพที่ 3) 

 2. อัตราสินเช่ือคงค้าง ในปี 1985 หน่วยเดซาของบีอาร์ไอมีเงินกู้คงค้างเป็นร้อยละ 10 
ขอเงินกู้คงค้างทั้งหมดในระบบการเงินอินโดนีเซีย ในขณะที่สถาบันการเงินชนบทอื่นทั้งหมดคิดเป็นร้อย
ละ 1.5 สถาบันอื่นๆเหล่านี้ เช่น ธนาคารรอง โรงรับจ าน าของรัฐ โครงการสินเช่ือในภูมิภาค สหกรณ์
หมู่บ้าน 
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3. อัตราเงินฝากต่อสินเช่ือเพิ่มข้ึนจากร้อยละ38 ในปี ค.ศ.1984 เป็นร้อยละ 244 ในปี 
ค.ศ. 2000  

4. อัตราช าระคืนเงินต้นสูงถึงร้อยละ 99 (ปกรณ์ วิชยานนท์, 2551)  
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ภาพท่ี 4 ดัชนีช้ีวัดการเข้าถึงผู้ดอ้ยโอกาสและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของ Unit Desa BRI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Yaron และ Benjamin, 1997 
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ภาพท่ี 5 แผนภูมิแสดงความต้องการช่วยเหลือทางการเงินของ Unit Desa BRI ระหว่างปี ค.ศ. 1985-1995 
  

 
 
ที่มา: Yaron และ Benjamin, 1997 

 
1.7.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ BRI Unit Desa 
Yaron and Benjamin (1997) ได้วิเคราะห์ป๎จจัยหลักแห่งความส าเรจ็ของ BRI Unit Desa 

ดังนี ้
1) นโยบายในการปล่อยสินเช่ือและความเป็นอิสระขององค์กร ข้อแตกต่างหลักของ BRI 

Unit Desa กับองค์กรการเงินระดับจุลภาคอื่นๆคือ BRI Unit Desa มีเปูาหมายกลุ่มลูกค้าที่กว้างกว่า
สถาบันอื่นๆ ขณะที่องจ.อื่นๆจะมุ่งให้เกษตรกรกู้ยืม แต่ BRI Unit Desa มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ า
ในชนบท นโยบายปลีกย่อยที่น่าสนใจของ BRI Unit Desa ที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จยังมีอีก 
ยกตัวอย่างเช่น (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 2) 

1.1) นโยบายบริหารบุคคล  
1.1.1) ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง หน่วยยูนิตเดซาแต่ละหน่วยถือเป็น

หน่วยทางการเงิน(financial unit) การรายงานของแต่ละหน่วยแยกจากกัน ส่งผลให้พนักงานและหัวหน้า
หน่วยสามารถประเมินผลงานการด าเนินงานในแต่ละเดือนได้ และสามารถแก้ป๎ญหาได้อย่างรวดเร็ว การ
เลื่อนต าแหน่งและแรงจูงใจของพนักงานข้ึนอยู๋กับผลประกอบการของหน่วยเป็นหลัก  

1.1.2) ระบบบัญชี ระเบียบ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆของยูนิตเดซาได้
จัดท าข้ึนให้เข้าใจง่ายและเปน็มาตรฐาน ส่งผลให้พนักงานระดับทอ้งถ่ินแม้ไม่มวุีฒิการศึกษาที่สูง หากแต่มี
ประสบการณ์ภายในท้องถ่ินที่มากเข้าใจรายละเอียดของงานได้เป็นอย่างดี  

1.1.3) การฝึกอบรมพนักงาน เป็นการอบรมที่มีคุณภาพสูงและเข้มข้นท าให้
พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี 
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1.2) การอนุมัติสินเช่ือ ธนาคารจะเป็นผู้อนุมัติสินเช่ือโดยไม่ถูกแทรกแซง ไม่
เหมือนกับการอนุมตัิสินเช่ือโครงการ BIMAS ทั้งนี้การตัดสินใจปล่อยกู้จะข้ึนอยู่กับการประเมนิลักษณะผู้กู้
ของพนักงานหน่วย ความอยู่รอด และกระแสเงินสดของกจิการโดยเจา้หน้าสนิเช่ือและผู้จดัการของยูนิตเด
ซา ซึ่งผู้อนุมัติจ าเป็นจะต้องรู้ข้อมูลข้องผูกู้้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเช่ือของยูนิตเดซาได้รับการฝกึอบรม
ให้ประเมินทั้งลักษณะของกิจการ สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงลักษณะนิสัยของผู้ที่จะมากู้โดยการสนทนากับ
ลูกค้าของหน่วยงานอื่นที่รู้จักกัน เพื่อนบ้าน คู่ค้า และเจ้าหน้าหมู่บ้านของผู้ถูกกู้ ซึ่งก็เป็นวิธีคล้ายๆกับที่
พ่อค้าสินเช่ือนอกระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ของพวกเขา 

ส าหรับข้ันตอนการอนุมัติสินเช่ือนั้นต้องด าเนินการในเวลาที่ เหมาะสม( right 
timing) กับลักษณะและความต้องการในการใช้เงินของผู้กู้แต่ละประเภท เช่น ผู้กู้ที่เป็นเกษตรกรควร
ด าเนินการอนุมัติสินเช่ือในช่วงที่เกษตรกรต้องใช้ป๎จจัยการผลิต และให้เริ่มการผ่อนช าระเมื่อเกษตรกร
ได้รับเงินจากขายพืชผลทางการเกษตรแล้ว นอกจากนี้ธนาคารจะค านวณขนาดสินเช่ือให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้เงินจริง (right amount) ของผู้กู้แต่ละประเภท และเมื่อธนาคารปล่อยสินเช่ือไปแล้วจะมี
กระบวนการติดตามและตรวจสอบอย่างรอบคอบ(good monitoring and supervision) โดยพนักงาน
สินเช่ือของธนาคารจะท าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตลาดและเยี่ยมเยียนผู้กู้เป็นประจ า 

1.3) วิธีปล่อยกู้ที่เรียบง่าย ป๎จจัยน้ีเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ผู้มีรายได้ต่ ามักจะ
ใช้บริการสินเช่ือนอกระบบ ทั้งนี้ในการขอสินเช่ือ KUPEDES ผู้กู้ที่มีศักยภาพจะบอกกล่าวความต้องการ
ของตนให้กับเจ้าหน้าที่สินเช่ือของยูนิตเดซา ผู้จัดการในพื้นที่ หรือทั้งสองคน โดยคนเหล่าน้ีจะสนับสนุนผู้
ขอกู้ที่ดูเหมือนจะมีความเช่ือถือที่ดีและจะกันคนที่ไม่น่าสามารถปล่อยกู้ให้ออกไป ทั้งนี้ BRI คาดการณ์ว่า
มีน้อยกว่าร้อยละ 5 เท่านั้นมีได้รับการปฏิเสธการอนุมัติสินเช่ือ เมื่อได้รับการสนับสนุนให้กู้ ผู้ยื่นขอ
สินเช่ือขะกรอกแบบฟอร์มขอสินเช่ือ ซึ่งก าหนดให้ผู้กู้ระบุช่ือ ที่อยู่ อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว 
ประวัติการกู้ วัตถุประสงค์เงินกู้ จ านวนระยะเวลาที่ขอกู้ และรายละเอียดสั้นๆว่าจะน าเงินไปใช้อย่างไ 
รวมถึงจ านวนเงินของผู้ขอกู้เองทีจ่ะน ามาใช้ในกิจการ และหากจ าเป็น เจ้าหน้าที่หน่วนจะช่วยผู้ขอกู้กรอก
แบบฟอร์มดังกล่าว หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้ว เจ้าหน้าที่สินเช่ือจะไปเยี่ยมชมกิจการของผู้ขอสินเช่ือ 
ประเมินกิจกรรมที่ขอสินเช่ือ และเก็บรายละเอียดกิจกรรมเศรษฐกิจของครัวเรือน หากเป็นผู้ขอสินเช่ือ
รายใหม่ก็จะคุยกับผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนรัฐบาลอีกรายเกี่ยวกับตัวผู้ขอสินเช่ือ และความน่าเช่ือถือกับคู่
ค้า ลูกค้า เพื่อนบ้านของผู้ขอสินเช่ือ ทั้งนี้หากผู้ขอสินเช่ือเคยผิดนัดช าระแล้วอาจจะถูกปฎิเสธการขอ
สินเช่ือครั้งใหม่ได้ 

1.4) การให้บริการที่สะดวกและเข้าถึงลูกค้าในแหล่งชุมชน  BRI ใช้หน่วย TERAS 
BRI และรถเคลื่อนที่ TERAS ในการขยายการด าเนินงานให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 
โดยเน้นการด าเนินงานที่ใช้ต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้พนักงานด าเนินงานเพียง 4 คน จากสาขา
ย่อยปกติที่มีพนักงานประมาณ 16 คน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วย (KAUNIT)  1 คน ท าหน้าที่ในการ
ควบคุมบริหารหน่วยในภาพรวม มีอ านาจสามารถอนุมัติสินเช่ือได้ในวงเงินไม่เกิน  50 ล้านรูเปียร์ 
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(ประมาณ 5,000 USD) หากวงเงินสินเช่ือที่สูงกว่าน้ีแต่ไม่เกิน 100 ล้านรูเปียร์ (ประมาณ 10,000 USD) 
จะถูกส่งไปให้สาขาอนุมัติ พนักงานวิเคราะห์สินเช่ือ (MANTRI)  1 คน  ท าหน้าที่วิเคราะห์ความสามารถ
ในการช าระคืนเงินกู้ของลูกค้าจะพิจารณาจากรายได้ ภาระรายจ่าย และเงินเหลือที่จะสามารถน ามาผ่อน
ช าระธนาคารได้ พนักงานดูแลลูกค้า (Customer Service) 1 คน จะท าหน้าที่อธิบายเรื่องสินค้าและ
บริการของธนาคารรวมถึงช่วยลูกค้าในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  และมีพนักงานรับ -จ่ายเงิน 
(Teller) อีก 1 คน เป็นผู้ดูแลการรับ-จ่ายเงินจากลูกค่า  ส าหรับรถเคลื่อนที่ TERAS นั้นจะใช้พนักงาน
เพียง 3 คน ได้แก่ พนักงานวิเคราะห์สินเช่ือ พนักงานดูแลลูกค้า  และพนักงานรับ -จ่ายเงิน รถเคลื่อนที่ 
TERAS นี้จะไปตามหมู่บ้านต่างๆ ท าหน้าที่ให้บริการ ณ ตลาดแต่ละแห่งที่เป็นสูญกลางของชุมชนในช่วงที่
ตลาดเปิดและปิด เช่น บางตลาดเปิดบริการ 2 ครั้งต่ออาทิตย์ รถ TERAS จะน าเงินส่งเข้าหน่วย BRI ทุก
วันก่อน 15.00 น. โดยเวลาการด าเนินงานปกติของธนาคารคือ 8.00 น.-17.00 น. และส าหรับรายการที่
เป็นเงินสดจะปิดท าการในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้มีหน่วย TERAS บางหน่วยที่เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง
ข้ึนกับการเปิดปิดของตลาดที่หน่วย TERAS ไปตั้งอยู่ 

1.5) การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กู้ ผู้ฝาก และพนักงงานของธนาคาร  
1.5.1 การสร้างแรงจูงใจต่อผู้กู้: ในที่นี่เรียกว่า “แรงจูงใจในการจ่ายเงิน

ทันที” โดยมีการเพิ่มอัตรารายเดือนตายตัวร้อยละ 0.5 ของยอดคงค้างตั้งแต่แรกเข้าไปในการข าระเงินกู้
แต่ละครั้ง หากมีการช าระเงินกู้ทั้งหมดตรงตามก าหนดและเต็มจ านวนเป็นเวลา 6 เดือน เงินที่เป็น
แรงจูงใจนี้จะคืนให้กับผู้กู้ แต่หากผู้กู้ไม่ช าระเงินตามเวลา เงินจูงใจ 6 เดือนนี้จะถือเป็นค่าปรับ ในการ
จ่ายเงินล่าช้าและถูกธนาคารยึดไป นอกจากนั้นแล้วยังมีรูปแบบส่วนผสมระหว่างวันครบก าหนดช าระ
เงินกู้และระยะเวลาการจา่ยเงนิกู้ถึง 36 แบบให้ผู้กู้เลือกรับบริการ และมีส่วนลดดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ช าระเงินกู้
ล่วงหน้า  

1.5.2 การสร้างแรงจูงใจต่อผู้ฝาก: ธนาคารจะมีการการจับรางวัลทุกๆ 6 
เดือน เพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานเต้นร าส าหรับลูกค้ากลุ่มผู้ฝากเงิน นอกจากนั้นยังมีโครงการคืน
ก าไรสู่ชุมชนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การปรับพื้นซีเมนต์ หรือสร้างห้องน้ าให้กับพื้นที่ที่เป็นลูกค้า
ธนาคาร เป็นต้น 

1.5.3 การสร้างแรงจูงใจต่อพนักงาน : ธนาคารจ่ายเงินเดือนและ
ผลตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่สูงเพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานร่วมกับธนาคาร โดย
ธนาคารจะจ่ายโบนัสทุกๆ ครึ่งปี ในอัตราเฉลี่ยที่ 5-9 เท่าของเงินเดือน และโบนัสที่จ่ายสูงสุด สูงถึง 25 
เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานในแต่ละหน่วย BRI นอกจากนั้นธนาคารยังมีระบบการ
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ต่ า ส าหรับสินเช่ือ KUPEDES แล้ว ระยะช าระคืนเงินกู้
ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 40 ) จะปล่อยเป็นเวลา 12 เดือน และมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่มีระยะช าระ 
24 เดือน ท าให้เกิดสินทรัพย์เข้ามาหมุนเวียนในธนาคารที่คล่องข้ึน นอกจากนั้นแล้วด้วยกระบวนการ
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อนุมัติสินเช่ือทีรวดเร็วเพียงไม่เกิน  1 สัปดาห์ และแม้การอนุมัติสินเช่ือควรจะต้องมีหลักประกันมาวาง 
หากแต่ก็ไม่ได้บังคับ 

3) ผู้กู้มีคุณภาพสูง เนื่องจากการมีแรงจูงใจในการช าระคืนที่ตรงเวลา และหากผิดนัด
ช าระจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเช่ืออีก ดังที่ โมโจโน ประธานกรรมการธนาคาร BRI กล่าวว่า “ผู้กู้
KUPEDES กว่าร้อยละ 80 กู้ซ้ าอีกครั้ง และเขาต้องการทราบว่าความสามาถในการกู้ของตนข้ึนอยู่กับผล
ประกอบการของตน ซึ่งไม่ใช่ป๎จจัยนอกเหนือการควบคุมของตนเลย” แรงจูงใจของพนักงานจะข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการอนุมัติเงินกู้ การด าเนินงานในลักษณะนี้ส่งผลให้ Unit Desa BRI ได้รับแต่ผู้กู้มี
คุณภาพสูงในบัญชี นอกจากนั้นธนาคารจะมีระบบการคัดเลือกผู้กู้ที่ถูกต้อง (right person) คือต้องเป็นผู้
ที่มีศักยภาพและความสามารถในการจ่ายคืนแก่ธนาคารได้ เมื่อมีผู้กู้เสนอ เรื่องขอกู้ต่อธนาคารเข้ามา
พนักงานสินเช่ือจะท าการวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายคืนจากรายได้และภาระรายจ่ายต่างๆ ของผู้กู้  
พร้อมทั้งตรวจสอบว่าผู้กู้มีแหล่งรายได้จริงตรงตามที่แจ้งต่อธนาคารไว้หรือไม่ โดยพนักงงานจะเดินทางไป
ดูสถานที่จริงและสอบถามจากข้อมูลของผู้กู้จากเพื่อนบ้านและคนในละแวกเดียวกัน เพื่อตรวจสอบให้
แน่ใจว่าผู้มาขอกู้ไม่ใช่โบรกเกอร์หรือนายหน้าที่มาท าเรื่องกู้แทนผู้อื่น 

4) อัตราดอกเบี้ยที่ท าให้เกิดก าไร (Substantial Spreads) จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ได้
ค านวณให้ครอบคลุมค่าจิปาถะต่างๆ รวมถึงค่าเสื่อมราคา และต้นทุนการเงินเชิงพาณิชย์ โดยครอบคลุม
อัตราเงินเฟูอคาดการณ์ รวมถึงความเสี่ยงและก าไรไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้นทุนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 
ของยอดสินเช่ือ โดยอัตราดอกเบี้ย ณ ปี ค.ศ.2000 นั้น สินเช่ือแบบหมุนเวียน (อายุประมาณ 24 เดือน) 
จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (ร้อยละ 33 ต่อปี) และสินเช่ือเพื่อการลงทุน (อายุประมาณ 36 
เดือน ) จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน (ร้อยละ 22 ต่อปี) วงเงินกู้จะอยู่ที่ 25,000-25 ล้านรูเปี๊ยะ 
(10.50-10.491 ดอลลาร์สหรัฐ) ดังนั้นอัตราดอกเบีย้ที่ประมาณร้อยละ 20 ถือเป็นอัตราที่เหมาะสมในการ
ท าก าไรได ้ 

 

จะเห็นได้ว่าป๎จจัยส าคัญที่ท าให้ธุรกิจการเงินระดับรากหญ้าของ BRI เติบโตและยั่งยืน 
คือ ความจ าเป็นในการใช้เงินของผู้กู้ โดยเฉพาะการกู้เพื่อน ามาใช้ท าธุรกิจ (Demand Driven) การเข้าถึง
บริการ (Accessibility) ของธนาคารที่มีบริการทั้งการฝากและถอนเงิน อีกทั้งยังมีการการขยายบริการให้
ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีกระบวนการทางการเงินที่สะดวกและเรียบง่าย (Simplicity)  มีการ
ด าเนินการอย่างโปร่งใสและชัดเจน (Transparency) ในการอธิบายถึงบริการเงินฝาก เงินกู้ และการ
ค านวณภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลูกค้าต้องช าระ และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย (Cost Recovery) ต้อง
ครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงข้ึนในการปล่อยสินเช่ือระดับรากหญ้า 
 

1.8 กรณีศึกษา: Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 
1.8.1 ข้อมูลท่ัวไป 
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Lembaga Perkditan Desa (LPD) เป็นองค์กรการเงินระดับท้องถ่ินที่มีลักษณะเฉพาะ คือ 
1).เป็นสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าของและบริหารคือหมู่บ้านที่ยึดถือจารีตประเพณีนิยม (customary 
village) เป็นหลักในการด าเนินชีวิต และ 2). สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทั้งเกาะบาหลี ครอบคลุมหมู่บ้าน
และประชาชนที่มีความหลากหลาย4 

LPD เป็นเครือข่ายสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายจังหวัดบาหลี LPD ด าเนินเป็นอิสระ
ในรูปแบบของธนาคารหมู่บ้าน ทั้งนี้การริเริ่มก่อตั้ง LPD นั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าการจังหวัด
บาหลีในปี ค.ศ.1984 วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง LPD คือต้องการทีจะสร้างความแข็งแกร่งและ
รักษาวัฒนธรรมเดิมของบาหลีไว้โดยให้มีสถาบันเศรษฐกิจหน่ึงเป็นตัวเชื่อมโยง LPD คิดดอกเบี้ยเงินกู้
ประมาณร้อยละ 35 ต่อปี เนื่องจากมีต้นทุนของภาระดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกถึงประมาณร้อยละ 8 ต่อปี 
โดยมีการช าระคืนเงินกู้เป็นรายเดือนโดยจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้ LPDจะต้องจัดสรรก าไรร้อยละ 
20 เพื่อใช้ในการส่งเสริมศาสนพิธีต่างๆในจังหวัดบาหลี  และร้อยละ 5 เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการสังคม 
(social fund) อย่างไรก็ดี LPD ไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบธรรมให้เรียกเองว่าธนาคาร เนื่องจาก LPD `
ไม่ได้รับอนุญาติให้จัดต้ังและอยู่ในการก ากับดูแลของBank Indonesia และแม้ว่ากฏหมายการธนาคารที่
ได้มีการปรับปรุงไปในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารแห่งอินโดนีเซีย,กระทรวงสหกรณ์และ
วิสาหกิจขนาดย่อย และกระทรวงการคลังให้องค์กรการเงินระดับจุลภาคเป็นสภาพเป็นนิติบุคคล (legal 
enitiy)ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีผู้คนส่วนใหญ่ในทุกระดับของสังคมบาหลีกลับไม่ต้องการให้ LPD เป็นนิติ
บุคคลเนื่องจากกังวลว่าวัตถุประสงค์ของการมี LPD จะเปลี่ยนแปลงไปและอาจะไม่สามารถน าเงินร้อยละ 
20 ส่วนน้ันมาใช้ประกอบกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง LPD ได้
อย่างเช่นเดิม (Ni Komang Ervian, 2010) 

แหล่งทุนของ LPD คือการระดมทุนอย่างเป็นอิสระและก าไรสะสมของสถาบันเองโดยที่ไม่ได้
รับการช่วยเหลือจากรัฐ หรือองค์กรใดๆทั้งสิ้น หากแต่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในท้องถ่ิน
ระหว่าง ภาคครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และธุรกิจขนาดย่อม , สถาบัน LPD และ 

                                                
4 บาหลีเป็นสังคมที่ยึดถือความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลักส าคัญ

ในการด าเนินชีวิตและปกครอง มีรากฐานวัฒนธรรมฮินดูมายาวนานและเป็นเอกลักษณ์จนถึงป๎จจุบัน และยัง
นับถือเทพเจ้า ปีศาจ มีระบบวรรณะอย่างหลวมๆ ส้งคมบาหลีถูกปกครองด้วย 2 ระบบที่คาบเกี่ยวกัน คือ 
ระบบการปกครองหลักของอินโดนีเซีย โดยระดับการปกครองที่ใหญ่ที่สุดคือจังหวัด จากนั้นจึงเป็นเขต 
(distrcit) กิ่งอ าเภอ (sub-district) หมู่บ้าน (villages) และ quaters โดยผู้ปกครองถูกระดับจะได้รับการ
เลือกตั้งมาให้ด ารงต าแหน่ง และส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นศาสนฮินดูาและวัฒนธรรมที่ชาวบาหลีต้องการ
อนุรักษ์ไว้ โดยผู้ว่าการจังหวัดมีอ านาจสูงสุดเช่นกัน หากแต่ต าแหน่งในระดับอื่นๆที่รองลงมานั้นที่มาของ
ต าแหน่งจะเป็นการสืบทอดกันลงมาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 1433 หมู่บ้าน และ 3945 ชุมขน 
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ระเบียบประเพณีนิยมภายในหมู่บ้าน ภายใต้ความเช่ือร่วมกันว่าสิ่งที่พวกเขายึดถือปฏิบัติน้ีได้เช่ือมต่อชีวิต
ของทุกคนไว้ทั้งในอดีต ป๎จจุบันและอนาคตในทุกด้านของชีวิตพวกเขา  

 

1.8.2 การด าเนินงานของ LPD 
LPD ถือว่าเป็นธนาคารระดับหมู่บ้านที่ประสบความส าเรจ็อย่างมาก ในระยะเริ่มก่อตั้งมีเพยีง 

8 สาขาในปีแรกเริ่ม ด้วยเงินทุนตั้งต้นเพียง 8 ล้านรูเปี๊ยะ (1,780 เหรียญสหรัฐ)ต่อหนึ่งสถาบัน จ านวน
ธนาคาร LPD ได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีแรก มีจ านวนสถาบันเพิ่มเป็น 849 ในปีค.ศ 1995 และ
เพิ่มเป็น 1356 สถาบัน ในเดือนกันยายน ค.ศ.2008 LPD เป็นสถาบันการเงินระดับหมู่บ้านที่ครอบคลุม
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในบาหลีถึงร้อยละ 95 โดยจ านวนสถาบันการเงินทั้งหมดนี้สามารถจัดกลุ่ม
ความสามารถในการท าก าไรได้ดังนี้ 

 1186 สถาบันที่ยังด าเนินการอยู่ (มี71 สถาบันไม่มีมีความสามารถในการท าไร และ 
99 สถาบันกลายเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดย 1,186 สถาบันนี้แยกย่อยได้เป็น 984 . 144 และ 
58 สถาบันที่ยังด าเนินการได้อย่างดี พอใช้ และมีความเสี่ยง 

 จากจ านวนสถาบันการเงินทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนได้ว่า 
o ร้อยละ 88.2 เป็นสถาบันการเงินทีม่ีประสทิธิภาพดี 
o ร้อยละ 27 ต้องการใหเ้ฝูาดูอย่างใกล้ชิด 
o ร้อยละ 11.8 ถึงว่ามีความเสี่ยงทางเทคนิค 
o ร้อยละ 3 คาดว่าจะขาดทุน 
o ร้อยละ 2 ขาดทุน 

 ในประเด็นของลูกหนี้น้ัน ร้อยละ 83.9 ถือว่าเป็นลูกค้าปกติ ขณะที่ร้อยละ 4.4 เป็น
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับการช าระคืน 

 

ณ ปี ค.ศ. 2010 LPD มีสินทรัพย์รวมคือ 4.9 ล้านล้านรูเปียะ (ประมาณ 551 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) โดยมีก าไรที่ยังไม่รับรู้เป็นจ านวน 182.99 พันล้านรูเปี๊ยะ  

 
1.8.3 การรับฝากเงินและให้กู้ยืมแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงจ านวนผู้ฝากเงินและผู้ขอสินเช่ือทีด่้อยโอกาสของ LPD ณ ปี ค.ศ. 2008 
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ที่มา: Seibel, 2008 
 
จากตารางที่ 12 อาจพิจารณาได้ว่า LPD  สามารถเข้าถึงภาคครัวเรือนที่ด้อยโอกาส  โดย LPD มี

จ านวนทั้งสิ้น 1356 สถาบัน จังหวัดบาหลีมีจ านวน 834,000 ครอบครัว เฉลี่ย 1 ครอบครัวมีบัญชีเงินฝาก 
1.4 บัญชี และกว่าร้อยละ 44 ของภาคครัวเรือนได้ขอรับบริการสินเช่ือจากทางสถาบัน 

 
ตารางท่ี 13 Depth of Financial Service of LPD, June 2008 

 

 
 

ที่มา: Seibel, 2008 
 

จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและฝากเงินของชาวบาหลีที่ LPD พบว่ามีมูลค่าเงิน
ฝากมากกว่ามูลค่าสินเช่ือ โดยอัตราผู้ของสินเช่ือเพิ่มข้ึนจากเป็น 205,000 รายเป็น 365,000 รายใน
ระหว่างปี ค.ศ.1999-2008 และอัตราผู้ฝากเงินเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า ข้อมูลการท าธุรกรรมต่างๆล้วนแต่
เพิ่มข้ึน เช่น จ านวนผู้กู้และผู้ฝากเงินโดยเฉลี่ยใน LPD , จ านวนปริมาณสินเช่ือที่ขอโดยเฉลี่ย,จ านวนเงิน
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ฝากโดยเฉลี่ย จากข้อมูลโดยรวมดังกล่าวนั้นอาจสรุปได้ว่า LPD เป็นสถาบันที่มีสภาพคล่องสูงมาก 
อัตราส่วนเงินฝากต่อสินเช่ืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 83  

 

ตารางท่ี 14 ตารางแสดงข้อมลูพื้นฐานของ LPD ระหว่างปี ค.ศ. 1999 – 2008 
 

 
 

ที่มา: Seibel, 2008 
 

1.8.4 จุดแข็งและจุดอ่อนของ LPD 
จุดแข็งหลักของ LPD คือ การเป็นสถาบันที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีอ านาจ

ในการบริหารจัดการสถาบันได้ด้วยตนเอง จึงท าให้ LPD มีข้อได้เปรียบในการบริหารสถาบัน ยกตัวอย่าง
เช่น ทุกคนสามารถเข้าถึงทุน,มีบริการที่สะดวกรวดเร็ด LPD สามารถให้บริการฝากเงินและรับคืนเงินถึง
ประตูบ้าน,กระบวนการทีเรียบง่าย,มีบริการช าระค่าสาธารณูปโภคในสถาบัน LPD ที่ใหญ่ๆ เงินฝาก
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ปราศจากการคิดภาษี,ค่าใช้จ่ายในการขอสินเช่ือต่ า ก าไรคืนสู่สังคม ทั้งนี้ LPD สามารถให้ความมั่นใจกับ
ลูกค้าได้ว่าเปูนสถาบันที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสเนื่องจากด าเนินการภายใต้กฎจารีตประเพณีของหมู่บ้าน 

อย่างไรก็ดี LPD อาจมีข้อเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรการเงินระดับจุลภาคอื่นๆใน
ประเด็นที่ นโยบายการให้บุคคลขอสินเช่ือนั่นไม่ยึดหยุ่น ผู้ที่ขอสินเช่ือจะต้องเป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้นๆ
เท่านั้น รวมทั้งอาจมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรและการขยายธุรกิจ  

นอกจากนัน้ LPD ยังส่งผลดีต่อผู้คนทัง้ในระดบัปจ๎เจกและสงัคมโดยรวม ดังนี้ 
 ผลก าไรของ LPD ส่วนหนึ่งจะน าไปใช้เพื่อการบูรณะซ่อมแซมสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 

รวมทั้งน าไปเป็นกองทนุเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยน าไปเป็นทุนการศึกษา,เงินบริจาคงานฌาปณกิจหรืองาน
มงคลสมรส, ใช้เป็นกองทุนเพื่อเยาวชนของหมู่บ้าน เหล่าน้ีเป็นต้น 

 การเกิดข้ึนของ LPD ท าให้ผู้ที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ
มากขึ้น ส่งผลให้ลดการใช้บริการสินเช่ือนอกระบบ 

 LPD ช่วยให้ธุรกิจขนาดย่อมเดิบโตข้ึนได้ โดยการเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แกพวก
เขา ทั้งความสามารถในการออมและความสามารถในการเข้าถึงสินเช่ือ เมื่อธุรกิจมีการเติบโต การจ้างงาน
และระดับรายได้ก็จะเพิม่ขึ้น โดยส่งผลไปยังภาคครัวเรือนให้มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน สามารถสนับสนุนลูกหลานให้ได้รับการศึกษาเป็นต้น 
 

1.9 กรณีศึกษา: Badan Kredit Desa (BKD) 
Badan Kredit Desa (ปกรณ์ วิชยานนท์, 2551) เป็นองค์กรการเงินขนาดเล็กมากที่มีรัฐบาล

หมู่บ้าน (village government) เป็นเจ้าของ BKDให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้ารายได้ต่ าโดย
ดัดแปลงบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจาก BKD พยายามตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างมาก จึงมิได้เปิดกิจการทุกวัน แต่จะด าเนินการตามสภาวะความต้องการและอุปทานสินเช่ือ 
ก่อนที่ BKD จะปล่อยสินเช่ือ ลูกค้าต้องฝากเงินจ านวนหนึ่ง โดยเฉลี่ยแล้ว BKD จะปล่อยสินเช่ือประมาณ 
300,000-400,000 รูเปี๊ยะ อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับร้อยละ 2-6 ต่อเดือน ทั้งนี้ในปี ค.ศ. 2002 BKD มี
ยอดสินเช่ือคงค้างจ านวน 204 พันล้านรูเปี๊ยะ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของยอดสินเช่ือคงค้างทั้งหมด และมี
เงินฝากจ านวน 38 พันล้านรูเปี๊ยะ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004 ของยอดเงินฝากทั้งหมด 

แม้ BKD จะมีกลไกลในการท างานซึ่งดูเหมือนท าให้สามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ าได้ดี แต่ผล
ประกอบการกลับไม่ดีเท่าที่ควร กล่าวคือ อัตราช าระคืนเงินต้นต่ าเพียงร้อยละ 80 ในช่วงปี 1997-2002 
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเงินฝากมีไม่เพียงพอ และเข้าถึงลูกค้าได้เพียงร้อยละ 3 ของครัวเรือนใน
หมู่เกาะชวา สาเหตุของความล้มเหลวนี้มีหลายประการ เช่น 1) ไม่จัดช้ันสินเช่ือให้ถูกต้องตามระดับความ
เสี่ยง ท าให้กันส ารองหนี้สูญไม่เพียงพอและคุณภาพสินเช่ือต่ ากว่าที่ควร 2). ขาดบรรษัทภิบาลและการ
ควบคุมภายในที่เป็นระบบ และ 3) BKD ในหลายหมู่บ้านขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกัน 
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1.10 กรณีศึกษา: Mitra Karya Project 
เป็นโครงการจ าลองธนาคารการ์มีน ประเทศบังคลาเทศที่เป็นองค์กรการเงินระดับจุลภาคที่มี

ช่ือเสียงและประสบความส าเร็จ โครงการนี้ได้ต้ังข้ึนในชวาตะวันออก ซึ่งเป็นเกาะที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่มี
การพัฒนาเป็นอย่างดีและการเกษตรที่เข้มข้น มีธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง
รองจากจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย 

อย่างไรก็ดี โครงการนีก้ลบัไปประสบความส าเรจ็โดยมเีงินกูค้งค้างมากกว่าเงินฝาก อยู่ในสถานะ
ที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ สาเหตุที่ไมป่ระสบความส าเร็จคือ 

 ไม่มีความยึดหยุ่นในการดัดแปลงผลิตภัณฑ์และบริการาใหเ้ข้ากับบรบิทของอินโดนีเซีย 
โดยจ าลองโมเดลของธนาคารกรามีนมาทกุกระเบียดนิ้ว 

 Mitra Karya เน้นไปทิส่ินเช่ือรายย่อยของกรามีน ขณะที่ธนาคารประชาชนในประเทศ
อินโดนีเซียทั่วไปจะด าเนินการตามแบบจ าลองของธนาคารกรามีนในแง่ของการเป็นตัวกลางที่ด าเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ โดยมีพื้นฐาน คือ ด าเนินการตามหลักการเชิงพาณิชย์ ,มีการจัดหาตัวกลางทางการเงินโดย
ให้บรกิารแก่คนไมจ่น เพื่อให้ได้รายได้ไปอุดหนุนบรกิารทีม่อบให้กบัคนจน, มกีารทดลองและปรบัเปลี่ยน
ตามที่จ าเป็น และมีการปลอ่ยสถาบันที่ลม้เหลวใหล้้มหายตายไป  

 พึ่งทุนบริจาคในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ท าให้พึ่งตนเองเพยีงแค่ร้อยละ 39 นอกจากนั้น 
ยังมีฐานฝากเงินขนาดเลก็ และไม่มสี่วนของผู้ถือหุ้นเลย (Equity)  

 

1.11 สรุป 
แม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็น

เกาะซะส่วนใหญ่ การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นป๎จจัยส าคัญในการพัฒนาของประเทศอินโดนีเซีย 
จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าองค์กรการเงนิระดับจุลภาคของประเทศอินโดนีเซียน้ันมีทั้งแบบที่

รัฐให้การสนับสนุน และเกิดจากความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านเอง อย่างไรก็ดีแบบแผนความส าเร็จของ
องค์กรการเงินระดับจุลภาคที่มีร่วมกันจากกรณีศึกษาสองกรณีข้างต้นนั้น คือ 1) ความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจ 2) ข้ันตอนที่รวดเร็ว 3) ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพงิแหลง่ทนุสนับสนุนอื่น 
4) มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กู้  และ 5) มีความยึดหยุ่นในตัวผลิตภัณฑ์ ป๎จจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้องค์กร
เหล่าน้ีสามารถประสบความส าเร็จได้ ท าให้ผู้มีรายได้ต่ าสามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือในระบบได้มากข้ึน 
อย่างไรก็ดี สื่งที่ควรจะน ามาพิจารณาในประเด็นต่อไปคือ เราควรจะมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรในกรณีที่ผู้
ต้องการสินเช่ือนั้นเป็นประเภทผู้กูท้ี่จนที่สดุ (the Poorest of the poor) องค์กรระดับจุลภาคยังสามารถ
เป็นค าตอบส าหรับกลุ่มคนประเภทนี้ได้อยู่หรือไม่ 
 

2. ประเทศญี่ปุ่น 
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แม้ว่าประเทศญี่ปุุนจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ดี ป๎ญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งป๎ญหาการให้กู้ยืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเป็นป๎ญหาส าคัญที่ประเทศญี่ปุุนเผชิญอยู่ และส่งให้
ป๎ ญ ห า ท า ง สั ง ค ม หลายประการ เ ช่น 
การฆ่าตัวตายจากการ เพื่อหนีจากการเป็น
หนี้  การ ถูกคุกคาม จากการติดตามทวง
ห นี้ ห ล า ก ห ล า ย รูปแบบ จากรายงาน
ข อ ง  N a t i o n a l Consumer Affairs 
Center of Japan ปี พ .ศ .  2550 มี ชา ว
ญี่ ปุุ น ป ร ะ ม า ณ 1 , 5 0 0 , 0 0 0  ถึ ง 
2,000,000 คนที่ตก อยู่ในภาวะหนี้สินท่วม
ตัว ทั้งนี้จ านวนของผู้ ล งทะ เบียน เพื่ อขอ
ค าปรึกษาผ่านทาง PIO-NET (Practical 
living Information Online ~ Network) 
ซึ่งบริการหนึ่งของ National Consumer Information Centre (NCAC) นั้นมีอยู่เกือบถึง 60,000 ราย 
ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต (NCAC News, 2006) สาเหตุ ป๎ญหา และวิธีการ
แก้ป๎ญหาหนี้นอกระบบจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

 

ภาพท่ี 6 กราฟเส้นแสดงจ านวนผูเ้ข้ามาขอรบัค าปรึกษาผ่านทาง 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 สาเหตุของปัญหาหน้ีนอกระบบ 
จากรายงานของ Federation of Credit Bureau of Japan ในปี พ.ศ. 2550 จ านวนชาวญี่ปุุน

ถึง 1 ใน 9 หรือ 1 ใน 7 ของชาวญี่ปุุนวัยผู้ใหญ่ใช้บริการสินเช่ือ จ านวนประชากรญี่ปุุนทั้งหมดในขณะนั้น
มีจ านวนทั้งสิ้น 127 ร้อยล้านคน มากกว่า 22 ล้านคนได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานดังกล่าว โดยมี 17 
ล้านคนก าลังเป็นหนี้ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าจากปี พ.ศ. 2535 กลุ่มอาชีพผู้กู้ยืมหลักคือ 
ลูกจ้างช่ัวคราว และบุคคลวัยเกษียณ ระยะเวลาในการมีสินเช่ือเฉลี่ย 6.5 ปี ขณะที่ร้อยละ 30 ของผู้เป็น
หนี้จะติดหนี้เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ 2.3 ล้านคนถือเป็นบุคคลที่มีหนี้สินรุนแรง และมีเจ้าหนี้ 5 
รายหรือมากกว่า ทั้งนี้ Pardeick (2008 ) ระบุถึงพฤติกรรมของผู้กู้ยืมสินเช่ือส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุุน
ว่ามักจะเริ่มจาก 4 บริษัทสินเช่ือหลักๆของประเทศ คือ Aifu,Acom,Takefuji, และ Promise หลังจาก
นั้นเมื่อตกอยู่ในวงเวียนของการเปน็หนี้แลว้ก็จะไปขอสินเช่ือกับบริษัทระดับกลางที่ถูกกฎหมาย ต่อมาก็ท า
การกู้ยืมกับบริษัทระดับเล็ก และในที่สุดเมื่อไม่สามารถท าการปิดบัญชีกับบริษัทที่ถูกกฏหมายเหล่านั้นได้ 
ก็จะต้องพาตัวเองเข้าไปสู่ตลาดมืด (Black Market) หรือตลาดสินเช่ือนอกระบบในท้ายที่สุด ตามรายงาน
ตัวเลขของบุคคลล้มละลายในปี พ.ศ. 2549 มีทั้งสิ้น 184,422 ราย เป็นตัวเลขที่สูงเป็น 6 เท่าเมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2534 มากไปกว่าน้ัน ในปี พ.ศ. 2549 มีบุคคลที่หายสาบสูญไปช่ัวข้ามคืนกว่าแสนราย บ้างก็
จะต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ขณะที่บุคคลกว่า 7,756 รายได้ฆ่าตัวตายเนื่องจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ
โดยถือเป็นจ านวนกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนการฆ่าตัวตายในประเทศญี่ปุุน จากสภาวการณ์เหล่านี้
ช้ีให้เห็นว่าป๎ญหาหนี้นอกระบบยังคงเป็นปญ๎หาหนึ่งที่สมควรจะได้รบัการแก้ไขจากผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้อง โดย
ในเบื้องต้น ป๎ญหาหนี้นอกระบบนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

2.2 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
แม้ประเทศญี่ปุุนจะดูเหมือนว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รายได้ของประชาชนโดยเฉลี่ยอยู่ที่

ระดับกลางค่อนสูง อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุุนนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นประเทศหนึ่งที่
สภาวะเศรษฐกิจมักจะอยู่ในยุคของตกต่ า (depression) และยุคเศรษฐกิจซบเซา (Stagnation) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังศตวรรษที่ 20 เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุุนเป็น
เช่นนั้น ธนาคารส่วนใหญ่จึงมีความเคร่งครัดในการปล่อยสินเช่ือเป็นอย่างยิ่ง  ธนาคารพาณิชย์จะปล่อย
เงินกู้ให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเท่านั้น (Secured Loan) ธนาคารพาณิชย์จึงมักจะมี
บทบาทในการให้กู้ยืมสินเช่ือขนาดใหญ่แก่บริษัทสินเช่ือส่วนบุคคลอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้ธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลท ารายได้และเจริญเติบโตเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุุน  

อัตราว่างงานเป็นสาเหตุหลักอีกประการหนึ่ง Kozuka and Nattage (2007) อ้างใน Gibbons 
(2012) ระบุว่าอัตราว่างงานที่เพิ่มสูงข้ึนจากร้อยละ 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 ที่อัตราว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ นอกจากนั้นแล้ว Honto (2009) ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างแรงงานในญี่ปุุนยังไปจากเดิม กล่าวคือสัดส่วนลูกจ้างช่ัวคราวค่าจ้างแรงงานต่ ามีเพิ่มข้ึน และ
อัตราเงินออมภายในครัวเรือนลดลงจากรอ้ยละ 12 ในปี พ.ศ. 2538 เหลือเพียงร้อยละ 2 ในปี พ.ศ. 2550 
โดยมีการประมาณการถึงปริมาณสินเช่ือในปี พ.ศ. 2550 ว่าสูงถึง 9.3 ล้านล้านเยน5  

 

2.3 ลูกหน้ี 
อุปนิสัยเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุุน คือ ความต้องการรักษาหน้าของตัวเอง การมีหนี้จึง

ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทั่วไปในสังคม ดังนั้นการขอสินเช่ือจากธนาคารซึ่งเป็นไปตามระบบ มีการแจก
แจงเอกสารยืนยันตัวตนที่ชัดเจนจึงดูเป็นเรื่องที่น่าละอาย เป็นผู้ที่อ่อนแอ ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
และส่วนใหญ่การขอสินเช่ือจากธนาคารจะต้องมีผู้ค้ าประกันซึ่งท าให้ชาวญี่ปุุนหลีกเลี่ยงที่จะขอสินเช่ือกับ
ธนาคาร ในขณะที่การกู้ยืมกับบริษัทสินเช่ือ (Legal Moneylender: Sarakin) สามารถท าได้ง่ายแม้ว่า
จะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน แต่ก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน การกู้ยืมเงินประเภทนี้สามารถท าได้ตาม
เคานเตอร์ทั่วๆ ไป (kiosk) หรือท าตามตู้ ATM โดยวงเงินกู้เริ่มต้นเพียง 10,000 เยนหรือ 100 เหรียญ
ดอลล่าร์เท่านั้น (the Economist, 2008)  

ในมิติของการเงินเชิงสถาบนัครอบครัวนั้น ในช่วงปีค.ศ 1990 ครอบครัวของชาวญี่ปุุนจะมีภรรยา
เป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันของสามีผู้ซึ่งต้องออกไปท างานข้างนอกเป็น
ประจ าทุกวัน มนุษย์เงินเดือนผู้ซึ่งจัดเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ าไปจนถึงปานกลางของสังคมญี่ปุุนจะได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายประมาณ 3 หมื่นเยน หรือ ประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอ แต่พวกเขากลับ
เลือกที่จะกู้ยืมเงินกับบริษัทให้กู้แทนที่จะปรึกษากับภรรยาเพื่อปรับเพิ่มค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดีพฤติกรรม
เหล่านี้ได้ลดลงในป๎จจุบันเนื่องจากสถาบันครอบครัวของญี่ปุุนมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไป (Honjo, Yuki 
Allyson, 2009) 

  
2.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.4.1 อัตราดอกเบ้ีย 
กฏหมายที่ใช้ในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเช่ือในประเทศญี่ปุุนมีมาเป็นระยะ

เวลานาน ตั้งแต่ในช่วงยุคราชวงศ์คามาคูระ (ค.ศ. 1185-1336 หรือ พ.ศ. 1728-1879) อย่างไรก็ดี ในยุค
สมัยใหม่ กฏหมายควบคุมดอกเบี้ยกลับไม่สามารถใช้ควบคุมตลาดสินเช่ือได้อย่างมีประสิทธิผลมากนัก
เนื่องจากมีกฏหมาย 2 กฏหมายหลักที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน โดยทั้งสองกฏหมายน้ีได้เริ่มก าหนด
ใช้ในปี พ.ศ. 2497 พร้อมกัน 

                                                
5 100 เยน มีค่าประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
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1. A Capital Subscription Law กฏหมายฉบับนี้ได้วางหลักไว้ว่าหากผู้ให้สินเช่ือซึ่งไม่
ว่าจะเป็นธนาคาร หรือผู้ด าเนินธุรกิจสินเช่ือได้ให้สินเช่ือที่มีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า 109.5% ต่อปี ผู้นั้นจะ
มีความผิดทางอาญา มีโทษทั้งจ าและปรับ 

2. An Interest Rate Restriction Law (IRRL) เป็นกฎหมายที่ออกมาโดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการควบคุมธนาคาร โดยกฎหมายฉบับนี้ได้วางหลักเกี่ยวกับเพดานอัตราดอกเบี้ย
สินเช่ือไว้ที่ร้อยละ 20 ต่อปีส าหรับสินเช่ือทีมู่ลค่าน้อยกว่า100,000 เยน ร้อยละ 18 ต่อปี ส าหรับสินเช่ือที่
มีมูลค่าระหว่าง 100,000 เยน ถึง 1,000,000 เยน และ ร้อยละ 15 ต่อปี ส าหรับสินเช่ือที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
1,000,000 เยนข้ึนไป อย่างไรก็ดี กฏหมายฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ละเมิดกฏหมายฉบับนี้ไว้ 

ความแตกต่างของเพดานอัตราดอกเบี้ยของกฎหมายทั้งสองฉบับมีอยู่ชัดเจนตามแผนภาพ 2 
ท าให้บริษัทสินเช่ือส่วนบุคคลใช้ช่องว่างระหว่างเพดานดอกเบี้ยน่ีมาเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือ ซึ่งเรียกว่า 
“Grey Zone Lending” เป็นช่องว่างที่บริษัทสินเช่ือได้รับประโยชน์แต่ฝุายเดียว เนื่องจากเป็นช่วงอัตรา
ดอกเบี้ยที่อาจถือว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายก็ได้ ในขณะที่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าผู้ขอสินเช่ือจะไม่ได้รับ
ดอกเบี้ยส่วนต่างนั้นคืน หากเป็นการกู้ยืม ณ อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้เต็มใจจะจ่าย อย่างไรก็ดีประเด็นป๎ญหา
ทางกฎหมายน้ีคือ ไม่สามารถมีนิยามใดมาช้ีชัดถึงความสมัครใจหรือไม่ได้ 

นอกจากนั้นแล้ว บุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการสินเช่ือกลับต้องได้รับภาระเนื่องจากไม่สามารถมี
ทางเลือกอื่น เนื่องจากธนาคารเลือกที่จะให้สินเช่ือแก่ผู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันเท่านั้น (secured laon) 
จึเป็นผู้มีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้ขนาดใหญ่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยส าหรับลูกค้า
ช้ันดีของธนาคารพาณิชย์ (Prime Rate) ให้แก่บริษัทสินเช่ือที่ไม่ใช่ธนาคารอีกต่อหนึ่ง  

เมื่อกลไกธุรกิจการให้บริการสินเช่ือในญี่ปุุนเป็นเช่นน้ี และมีช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้ด าเนิน
ธุรกิจเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่เสมอๆ การถูกฟูองร้องจึงเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนอยู่เปน็เนืองๆ และเมื่อศาลได้รับค า
ฟูองร้องแต่ละครั้งที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญๆก็จะมีการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยในกฏหมาย A Capital 
Subscription Law ดังนี ้

 พ.ศ. 2493                              ต่อปี 

 พ.ศ.                                  ต่อปี 

 พ.ศ. 2529                                ต่อปี 

 พ.ศ. 25                               ต่อปี 

 พ.ศ. 25                                 ต่อปี 
 

ภาพท่ี 7 อัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (the Grey Zone) ของสินเช่ือมูลค่าต้ังแต่ 100,000 เยนข้ึนไป 
ระหว่างปี พ.ศ. 2497-2543 
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ที่มา: Gibbons (2012) 

 

ทั้งนี้พัฒนาการครั้งส าคัญหนึ่งที่ เกิดข้ึนควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมาย A Capital 
Subscription Law คือ เมื่อผู้บริโภคถูกกดดัน และเอารัดเอาเปรียบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง และถูก
คุกคามจากการติดตามทวงหนี้ ท าให้ผู้บริโภคหรือลูกหนี้ที่มีหนี้สิ้นอยู่ท่วมตัวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อ
กดดันให้รัฐบาลลดเพดานอตัราดอกเบี้ยลง โดยเริ่มจากจังหวัดโตเกียวและโอซาก้า จากนั้นจึงมีการรวมตัว
กันทั่วประเทศอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2521 โดยกลุ่มนี้มีช่ือว่า the Cresala Taikyo (the National 
Coalition for Fair Customer Credit) สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้คืออาสาสมัคร โดย the Cresala 
Taikyo ได้ประสบความส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์อย่างดีกับทนายความจาก the Japanese 
Federation of Bar Associations (JFBA) และได้ผลักดันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี พ.ศ. 2526 
นอกจากนั้นแล้ว กฎหมาย A Capital Subscription Law ยังได้รับการปรับปรุงอีกสองประการคือ 

1) ผู้ให้สินเช่ือจะต้องประเมินความสามารถในการช าระคืนจากรายได้, สินทรัพย์, สินเช่ือ
ที่ยังไม่ได้ช าระคืน และแผนการช าระคืนของผู้ขอสินเช่ือ โดยจะไม่อนุญาตให้อนุมัติสินเช่ือแก่ผู้ที่ไม่
สามารถช าระคืนได้ 

2) มีโทษทั้ งจ าคุกและปรับแก่พ่อ ค้าเงินกู้อัตราดอกเบี้ยสู ง ( loan shark) 
                       ปี และปรับมาเกิน 3,000,000 เยน 

 

อย่างไรก็ดี Pardieck (2008, p.553) ได้ให้ข้อสังเกตถึงกฎหมาย A Capital Subscription 
Law ฉบับปี พ.ศ. 2526 แม้ว่าจะมีข้อบังคับให้ประเมินความสามารถในการช าระคืนของผู้ขอสินเช่ือ แต่ก็
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ไม่ได้มีนิยามต่างๆที่ชัดเจน ดังนั้นผู้อนุมัติสินเช่ือจึงสามารถใช้บรรทัดฐานของตนในการประเมินได้อย่าง
อิสระ นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีบทลงโทษบัญญตัิไว้อย่างชัดเจนหากผู้ใดละเมิดข้อบังคับนี้ ส่งผลให้กฎหมาย
ฉบับนี้ยังคงไม่สามารถใช้ควบคุมธุรกิจสินเช่ือได้สมบูรณ์ ปริมาณสินเช่ือที่บริษัทสินเช่ือให้กู้ยืมสูงสุดถึงปี
ละ 12 ล้านล้านเยนในปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่ปริมาณสินเช่ือที่ให้กู้ยืมโดยบริษัทสินเช่ือมีเพียง 3.8 ล้าน
ล้านเยนในปี พ.ศ. 2533 นอกจากนั้นแล้วส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทสินเช่ือก็มากข้ึนเรื่อยๆโดยมี
มากถึงร้อยละ 43 รวมถึงจ านวนบริษัทที่ด าเนินธุรกิจการให้กู้ยืมสินเช่ือในญี่ปุุนกม็ีเพิม่ขึ้นตลอดระยะเวลา
การบังคับใช้กฎหมาย มีจ านวนบริษัทประมาณ 14,000 บริษัทในปี พ.ศ. 2549 ที่ให้บริการสนิเช่ือโดยรอ้ย
ละ 75 ของบริษัทเหล่าน้ีใช้คิดอัตราดอกเบี้ยในช่วง Grey Zone ขณะที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มี
รายได้เพียง 2 ล้านเยนต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย (NCAC News, 2006)  

 

2.4.2 การขอใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินสินเชื่อธุรกิจ 
แม้ว่าการด าเนินธุรกิจการให้กู้ยืมสินเช่ือในญี่ปุุนจะสามารถกระท าได้ตามกฎหมายควบคุม

การให้กู้ยืมสินเช่ือ (Money Lending Control Law) อย่างไรก็ดี กระบวนการขออนุญาติเพื่อด าเนินการ
ธุรกิจสินเช่ือค่อนข้างง่ายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ กล่าวคือ ถ้าบุคคลหรือบริษัทใดที่ต้องการ
ด าเนินธุรกิจสินเช่ือในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง สามารถกระท าได้โดยเพียงแจ้งต่อหน่วยงานราชการภายใน
จังหวัดน้ัน โดยใช้เอกสารในการลงทะเบยีนเพือเปิดเป็นธุรกิจสินเช่ือนั้นใช้เพียง บัตรแสดงความเป็นตัวตน
ต่างๆ เช่น resident card , ใบแสดงประวัติการท างานหรือประวัติบริษัท (Resume) และค่าธรรมเนียม 
43,000 เยนก็สามารถด าเนินธุรกิจได้แล้ว แต่ถ้าหากขอบเขตของธุรกิจมีมากกว่าหนึ่งจังหวัดก็จะต้องแจ้ง
ต่อพนักงานคลังประจ าท้องถ่ินให้ทราบ หากบุคคลหรือบริษัทใดด าเนินธุรกิจโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่กลับ
ประกาศโฆษณาให้สาธารณชนทราบจะถือว่าผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับด้านนี้เช่น  นาย 
Shoichiro Hoshikawa หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อป๎ญหาการกู้ยืมโดยตรงภายใต้สังกัดนครโตเกียว 
ก็ยอมรับเป็นกระบวนการขออนุญาตด าเนินธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลนั้นง่าย แทบจะทุกคนสามารถด าเนิน
ธุรกิจนี้ได้ แต่ทางหน่วยงานไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนื่องจากเป็นข้ันตอนที่เป็นไปตามกฎหมาย ในปี พ.ศ. 
2546 มีผู้ขออนุญาติด าเนินธุรกิจสินเช่ือในนครโตเกียวจ านวน 2,266 ราย ได้รับปฎิเสธค าร้องเพียง 24 
หรือเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น อัตราปฏิเสธที่ต่ าเช่นนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าการบริษัทสินเช่ือที่ถูกกฏหมาย
เหล่าน้ีอาจไม่ได้น่าปลอดภัยนักตามที่คนมักจะเข้าใจกัน (Ito, Masami, 2003) ตามสถิติของกรมต ารวจ
แห่งชาติ (National Police Agency) ระบุว่าบริษัทให้สินเช่ือมีความเกี่ยวพันอย่างรุนแรงกับองค์กร
อาชญากรรมในประเทศญี่ปุุน (Padieck, Andrew M. 2008) รวมทั้ง Jake Adelstein นักสื่อสารมวลช 
สายอาชญากรรมชาวอเมริกันที่ได้ระบุว่าบริษัทเงินกู้เหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับกลุ่มยากูซ่าซึ่งเป็นกลุ่ม
องค์กรอาชญากรรมในประเทศญี่ปุุน (the economist, 2008) 
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2.5 รูปแบบหน้ีนอกระบบ 
จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราการว่างงานเฉลี่ยที่สูง6 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของ

ประเทศญี่ปุุนรวมทั้งสินเช่ือที่ผ่านธนาคารมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ขณะที่วิถีชีวิตของชาวญี่ปุุนไม่ได้
ปรับเปลี่ยนตาม ส่งผลให้การใช้จ่ายยังคงเดิม การกู้ยืมเงินที่เริ่มจากการกู้ยืมจากบริษัทสิ นเช่ือที่ได้รับ
อนุญาติแล้วแต่ไม่สามารถช าระได้ซึ่งอาจจะมาจากลักษณะการด าเนินชีวิต หรือข้อกฎหมายที่หละหลวม
นั้นต่างท าให้ผู้ยืมเงินกู้เริ่มหาช่องทางสินเช่ือใหม่โดยมักจะเป็นการกู้ยืมจากพ่อค้าเงินกู้นอกระบบ ทั้งนี้
พ่อค้าเงินกู้นอกระบบมักจะมองหาลูกค้ารายใหม่ๆโดย 

 เข้าหาผู้ที่มีรายช่ือว่าเป็นบุคคลล้มละลาย 

 ใช้ข้อมูลลูกหนี้ที่มีความยากล าบากในการช าระหนี้จากบริษัทสินเช่ือ 

 โฆษณาโดยตรงกับผู้ที่มีรายได้ต่ าที่อาศัยอยู่ละแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัท 
 

บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลที่พ่อค้าเงินกู้นอกกฎหมายจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็น
บุคคลไม่สามารถขอสินเช่ือจากบริษัทเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย หรือแม้แต่การใช้บริการสินเช่ือผ่านบัตรเครดิต 
ส าหรับรายละเอียดรูปแบบหนี้ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

2.5.1 การคิดอัตราดอกเบ้ียสินเชื่อ 
วงจรของหนี้นอกระบบจะเริ่มจากการให้กู้ยืมเงินด้วยปริมาณเงินเพียงเล็กน้อยที่ดูเหมือนผู้กู้

จะสามารถจ่ายคืนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งกว่าบุคคลเหล่าน้ันจะรู้ตัวว่านั้น ตนก็เป็นหนี้มากกว่าหนึ่งล้านเยน
ไปแล้ว โดยอัตราดอกเบี้ยที่พ่อค้าเงินกู็ใข้คิดเรียกว่า “Tosan” (To คือ สิบ และ San คือ สาม) แปลว่า 
ร้อยละสามสิบภายในระยะเวลาสิบวัน หรือ “Togo” (To คือ สิบ และ Go คือ ห้า) แปลว่าร้อยละห้าสิบ
ภายในระยะเวลาสิบวัน  ดังนั้นภายในหนึ่งปี ดอกเบี้ยที่ต้องช าระอาจมีถึงร้อยละ 1000 ซึ่งถือว่าละเมิด
กฎหมายที่บัญญัติไว้ให้ไม่เกินร้อยละ 29.2 นอกจากนั้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการกู้ยืมเงินมูลค่า 5 
หมื่นเยน ด้วยอัตรา Togo นั้น ผู้กู้จะได้รับเงินเพียง 25,000 เยนเท่านั้น ขณะที่อีก 25,000 เยนจะใช้ช าระ
ค่าดอกเบี้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรก จากนั้นอีกสิบวันต่อมา ผู้กู้จะต้องช าระเงินเป็นจ านวน 75,000 เยน โดย
แบ่งเงินต้น 50,000 เยน และ ดอกเบี้ย 25,000 สิ่งที่แย่ไปกว่าการช าระดอกเบี้ยอัตราสูงเช่นนี้คือ ตั้งแต่
แรกเริ่มนั้นผู้กู้ก็ไม่มเีงินหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆอยู่แล้ว กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเหล่าน้ันต้อง
เข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทว์ที่ไม่สามารถจะออกมาได้อีกเลย  

หากจะขยายภาพกว้างออกไปหน่อยของวงจรสินเช่ือที่น่าเศร้าเช่นน้ี (Sweat Box) คือการกู้
เพื่อช าระยอดเงินต้นก่อนหน้านี้ ซ้ าวนไปวนมา เมื่อผู้กู้ไม่สามารถหาเงินมาช าระเงินต้นได้ บริษัทเงินกู้
ใหญ่ๆก็มักจะเสนอการเปลี่ยนสัญญาใหม่โดยขยายเวลาช าระออกไปให้นานข้ึนแต่ยอดเงินใหม่คือยอดเงิน

                                                
6 อัตราการว่างงานของประเทศญี่ปุุนระหว่างปี พ.ศ. 2533-2544 เป็นดังนี้ตามล าดับ 

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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ต้นรวมอัตราดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนแล้ว หรือเสนอเงินกู้อีกก้อนหนึ่งเพื่อไปเจอเงินกู้ยอดเก่าแล้วค่อยมาช าระ
ก้อนใหม่แทน หรือบริษัทเงินกู้รายใหญ่ก็จะแนะน าให้ผู้กู้ไปขอกู้จากบริษัทสินเช่ือที่เล็กลงมาแต่อัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมและเป็นเช่นน้ีไปเรื่อยๆ โดยระยะเวลาก่อนที่ผู้กู้จะออกไปใช้บริการเงินนอกระบบนั้น
อาจจะทนทุกข์กับสินเช่ือในระบบมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี จนกระทั่งผู้กู้จะต้อง
ออกไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อช าระหนี้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  

2.5.2 การให้บริการสินเชื่อ 
 

1) การเข้าถึงกลุ่มลูกค้านอกระบบ 
จากที่ระบุไปข้างต้น กลุ่มลูกค้านอกระบบส่วนใหญ่คือ บุคคลที่ก าลังเป็นทุกข์มากอยู่

แล้วจากภาระหนี้สินในระบบ หรือบุคคลที่จวนเจียนจะล้มละลาย บริษัทเงินกู้นอกระบบนี้ก็จะส่งจดหมาย
ไปหากลุ่มลูกค้าโดยตรงเพื่อประชาสัมพันธ์ชวนเช่ือเกินจริงให้มาใช้บริการ โดยหลอกล่อด้วยการบอกว่า
เป็นสินเช่ือที่ได้เร็ว และไม่มีภาระผูกพัน นอกจากนั้น หากเป็นบริษัทสินเช่ือในระบบก็จะสามารถ
ประชาสัมพันธ์บริษัทตนผ่านทางสื่อหลักต่างๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ในเวลากลางวัน โดยกลุ่มลูกค้าก็
จะเป็นผู้ชายวัยประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีที่ยังได้รับการจ้างงานอยู่แต่มีรายได้ต่ า การสื่อสารทางตรงเช่นนี้
ได้เข้าไปกระตุ้นพฤติกรรมของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากบทส ารวจของ National 
Consumer Affairs Center of Japan ปี พ.ศ. 2550 ระบุว่าเหตุผลหลักของการตัดสินใจใช้บริการ
สินเช่ือเพราะ 1). เห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2). บริษัทมีช่ือเสียง และ 3). สามารถขอสินเช่ือได้ง่าย โดย
ร้อยละ 60 ของผู้ที่เห็นโฆษณาเห็นมาจากโทรทัศน์ อีกข้อสังเกตหนึ่งจากบทส ารวจนี้คือ ในบางครั้งผู้กู้ยืม
ก็ต้องแบกรับภาระหนี้เกินความจ าเป็นจากการกระตุ้นให้กู้ยืมมากข้ึนโดยบริษัทสินเช่ือ โดยร้อยละ 36.8 
ของผู้ตอบแบบส ารวจมีมูลหนี้มากกว่า 5 ล้านเยน ขณะที่ร้อยละ 61.7 ของผู้ตอบแบบส ารวจระบุว่าตน
มักจะได้รับการขยายวงเงินสินเช่ืออยู่เสมอๆ และอีกร้อยละ 38.6 ระบุว่าตนได้รับการเชิญชวนให้กู้ยืมเงิน
มากกว่าที่ตนต้องการ 

 

2) การใช้เทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวก 
Gibbons (2012) ระบุว่าการขอสินเช่ือในระบบสามารถท าได้สะดวกมากกว่าเดิมตั้งแตป่ี 

พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาสามารถท าได้สะดวกขึ้น โดยบริษัทสินเช่ือได้ติดตั้งตู้ขอสินเช่ืออัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้
พนักงานมาคอยดูแลประจ า และสามารถใช้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง โดยผู้ยืมใช้เพียงบัตรประจ าตัวและ
เอกสารสัญญาเงินกู้เดิมซึ่งพนักงานจะท าการตรวจสอบผ่านระบบ เมื่อได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินสด
ทันที โดยข้ันตอนเหล่าน้ีใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเท่านั้น ส าหรับลูกค้ารายใหม่ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน
ทางโทรศัพท์และได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใน 1 วันโดยเงินจะโอนเข้าไปในบัญชีของผู้ยืม ข้อดีของการใช้
เครื่องอัตโนมัตินี้ท าให้ผู้ยืมสามารถจะเบกิเงนิเวลาใดก็ได้ และไม่ต้องรู้สึกอับอายหากจะขอสินเช่ือแล้วต้อง
ไปที่บริษัทสินเช่ือนั้นๆ อย่างไรก็ดีหากผู้กู้ยืมต้องการสินเช่ือมากกว่า 3 แสนเยนก็จะต้องใช้บัตรประจ าตัว
และหลักฐานแสดงรายได้ 
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ส าหรับสินเ ช่ือนอกระบบ การให้บริการเงินกู้ เ ช่นนี้ ก็ สามารถท าผ่ านการใช้
โทรศัพท์มือถือหรือโทรสาร จากนั้นเงินกู้ก็จะเข้าไปในบัญชีของผู้กู้ยืม การกระท าเช่นนี้สามารถเกิดข้ึนได้
โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องเจอหน้ากัน ท าให้บริการเงินกู้นอกระบบสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว 
เพราะเป็นระบบที่ไม่มีการระบุตัวตน คือยากจะจับมือใครดม วิธีการเช่นนี้สามารถท าให้พ่อค้าเงินกู้ที่มี
ฐานอยู่ในจังหวัดโตเกียวสามารถให้บริการข้ามเขตจังหวัดโดยที่ต ารวจไม่ได้ให้ความสนใจ แม้ว่าจะละเมิด
กฎหมาย  oney Lending Control Law                                              
             ช                                  นอกจากนั้นแล้ว Pardieck (2008) ยังระบุว่า
พนักงานบริษัทสินเช่ือนอกระบบนี้ยังใช้วิธีโทรศัพท์ในห้องคาราโอเกะเพื่อให้มีเสียงรบกวนท าให้ผู้กู้ยืมได้
ยินรายละเอียดไม่ชัดเจน 

2.6 ปัญหาหน้ีนอกระบบในประเทศญ่ีปุ่น 
                                                                                    ช    

                                         จากผลส ารวจของ National Consumer Affairs Center of 
Japan ปี พ.ศ. 2550 ระบุว่าผลร้ายสามอับดับของผู้ที่ชีวิตตกอยู่กับการเป็นนี้คือ 1).การฆ่าตัวตาย 2). 
เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากภาวะเครียด และ 3). ครอบครัวแตกแยก จากข้อมูลที่ระบุไว้ในงานของ Padreik 
(2008) ชาวญึ่ปุุนจ านวนกว่า 184,422 รายประสบภาวะล้มละลายจากการเป็นหนี้ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง
เพิ่มข้ึนถึง 16 เท่าตัวจากปี พ.ศ. 2533 ขณะที่มีผู้คนอีกกว่าแสนคนต่อไปทีหายตัวไปในช่ัวข้ามคืนจาก 
บางรายกลายเป็นผู้ไร้บ้าน และเมื่อเข้าตาจนสุดท้าย บางรายจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตาย  

นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงจนท าให้เป็นภาระในการช าระคืนหนี้แล้วนั้น วิธีการติดตามหนี้ที่
รุนแรงเป็นสาเหตุหลกัประการหนึ่งที่ท าให้ชาวญี่ปุุนเกิดภาวะเครียดต่างๆนานา ผู้ที่ท าธุรกิจนอกระบบนั้น
คล้ายกับเป็นการท าร้ายคนที่ไม่มีทางเลือกในเชิงเศรษฐกิจ และท าร้ายซ้ าลงไปเรื่อยๆ การติตตามหนี้ใน
ประเทศญี่ปุุนน้ันคุกคามหากเปน็ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน พ่อค้านอกระบบก็จะบีบบังคับให้ไปขายบรกิารเพือ่
จะได้มีเงินมาช าระหนี้ หากผู้หญิงเหล่าน้ันไม่ต้องการที่จะท า แน่นอนว่าการเรียกช าระหนี้จะต้องไปถึงพ่อ
แม่ของพวกเขาและพ่อแม่เขาจะต้องช าระแทนในท้ายที่สุด และในบางครั้งแม่บ้านถูกจับกุมจากการขโมย
ของให้ห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะเอามาช าระหนี้ 

เจ้าหนี้นอกระบบยังอาจจะเผาบ้านเพื่อเอาเบี้ยประกันของผู้กู้ยืมมาจ่ายคืนหนี้ โดยในปี พ .ศ. 
2542 ได้มีคดีความหนึ่งที่มีบริษัท Nichiei Co,Ltd. เป็นจ าเลยที่ถูกฟูองในคดีความที่บังคับให้ลูกหนี้ขาย
ลูกนัยน์ตาและไตของตนเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ นอกจากนั้นแล้วในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ก็ได้เกิด
โศกนาฎกรรมหนึ่งข้ึน คือการปล่อยให้รถไฟชนตัวเองตายของผู้เป็นหนี้สามรายคือ พนักงานท าความ
สะอาดอายุ 61 ปีพร้อมกับภรรยาของเขา และพี่ชายอายุ 81 ปี แม้ว่าสื่อมวลชนจะไม่สามารถรับรู้มลูหนี้ที่
เกิดข้ึนกับครอบครัวนี้ แต่สิ่งที่ได้ทราบคือ ในทุกคืนจะมีโทรศัพท์มาขมขู่ให้ช าระหนี้คืน โดยให้ไปท าวิธีใดก็
ได้ พวกเขาจึงเลือกที่จะล้างหนี้ด้วยชีวิตของพวกเขาเอง 
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2.7 แนวทางการแก้ปัญหา 
                                                                                       2 

               1)                     ช ช                            2)                  ปี 
พ.ศ. 2549 

2.7.1 การรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการแก้ไขป๎ญหา 
The Cresala Taikyo (the National Coalition for Fair Customer Credit) เป็นองค์กร

ระดับชาติที่รวมกลุ่มกันข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ
สินเช่ือ โดยสมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วยความหลากหลายทางอาชีพ เช่น นักวิชาการ ทนายความ     
ตุลาการอาลักษณ์ (เสมียนของผู้พิพากษา) สมาชิกขององค์กรที่เป็นเหยื่อจากการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่
เหมาะสม สหภาพแรงงาน The Cresala Taikyo ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 เนื่องจากเป็นองค์กรระดับชาติ 

กิจกรรมที่ทางองค์กรท าเป็นหลักก็เพื่อปูองกันและก าจัดภาระหนี้สินที่รุนแรงเนื่องจากความ
ไม่เป็นธรรมทางด้านราคาจากการใช้สนิเช่ือส่วนบุคคลต่างๆ เช่น Sarakin (เป็นหนี้อัตราดอกเบี้ยสูงที่กลุ่ม
ลูกค้าคือพนักงานเงินเดือนทั่วไป) บริษัทบัตรเดรคิตและการให้กู้ยืม Shoko (พ่อค้าเงินกู้แก่ธุรกิจขนาด
เล็ก) และพ่อค้าเงินกู้ตลาดมืด 

The Cresala Taikyo ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสภาทนายความแห่งญี่ปุุน (Japan 
Federation of Bar Associations) โดยทั้งสององค์กรได้ร่วมกันผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ใช้
บังคับธุรกิจสินเช่ือถึงสองครั้งส าคัญคือ ปรับปรุง Money Lending Business Control Law ในปี พ.ศ. 
2526 และ Money Lending Law ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งการปรับปรุงนี้ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย , มี
ข้อบังคับที่รุนแรงมากข้ึน และมีการจ ากัดการกู้ยืมเกินวงเงิน ในป๎จจุบัน The Cresala Taikyo ยังคง
ด าเนินกิจกรรมรณรงค์โตรงการเกีย่วกับการปรบัปรุงกฎหมายให้ดีข้ึนกว่าเดิม , สร้างระบบเพื่อรองรับการ
ช่วยเหลือเหยื่อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากอัตราดอกเบี้ยสูง 
 

2.8 กรณีศึกษา: The Japanese Federation of Bar Associations (JFBA) 
ท าหน้าที่คล้ายกับสภาวิชาชีพทนายความ มีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของสภาทนายความ

ญี่ปุุน คือเป็นแหล่งที่ประชาชนสามารถพึ่งพิงได้หากถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับความอยุติธรรม
จากสังคม โดยหนี้นอกระบบถึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสภาทนายความได้ให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้ว่า 
กิจกรรม Consumer Affair เป็นประเด็นหลักอย่างหนึ่งที่ทางสภาทนายความให้ความสนใจ โดยมีป๎ญหา
บุคคลล้มละลาย (Consumer Bankruptcy Problem) เป็นประเด็นหลักที่ 4 คณะกรรมการย่อยได้มี
ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินไป ซึ่งทางคณะกรรมระบุว่าจะท าให้เกิด
ป๎ญหาที่เกี่ยวกับหนี้อีกหลายประการตามมา และเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทางสภาทนายความได้ผลักดันส าเร็จ 

ทั้งนี้ทางสภาทนายความจะมีการรายงานข่าวสถานการณ์ล่าสดุที่เกีย่วกับประเด็นนั้นๆเปน็ระยะๆ 
รวมทั้งมีการจัดสัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานเรื่องราวระหว่างผู้บริโภค
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และรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2549 สภาทนายความญี่ปุุนได้ระบุว่า ใน 1 วัน จะมีชาวญี่ปุุนฆ่าตัวตายถึง 21 คน
จากป๎ญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลเองควรจะให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขป๎ญหา
ของผู้ที่มีหนี้สินจ านวนมากรายที่มีอยู่กว่าสองล้านราย โดยทางสภาทนายความเองก็ได้ร่วมมือกับรัฐบาล
ท้องถ่ินที่จะให้ค าปรึกษาแก่ผู้ที่มีป๎ญหาเหล่าน้ี รวมทั้งพยายามที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการผู้ยืมเงินให้มี
ความปลอดภัยแก่ผู้กู้ยืม และหาวิธีการขจัดการกู้ยืมนอกระบบออกไป 

จึงไม่อาจปฎิเสธได้ว่าการรวมกลุ่มของภาคประชาชนนั้นสามารถใช้เป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง หรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้กับสาธารณชนได้รับรู้ได้ ยกตัวอย่างกรณีเช่น ในเดือน
เมษายน  ปี พ.ศ. 2546 บรรดาทนายความและนักสื่อสารมวลชนได้ร่วมกันพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ด้าน
มืดของบริษัทสินเช่ือบุคคลหนึ่งในสี่ของญี่ปุุนที่ช่ือว่า Takefuji เกี่ยวกับระเบียบของบริษัทที่ปราศจาก
จริยธรรมที่เหมาะสมต่อลูกค้า การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อพนักงานของบริษัท และวิธีการเรียกช าระหนี้ที่
รุนแรง โดยทางบริษัทได้ตอบโต้หนังสือเล่มนี้ด้วยการฟูองร้องศาลพร้อมทั้งเรียกร้องค่าสินไหมเป็นจ านวน  
55 ล้านเยน อย่างไรก็ดีผู้ที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ได้อ้างถึงสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารในที่สาธารณชน 
(Freedom of Speech) และในท้ายที่สุดศาลได้ตัดสินให้บริษัท Takefuji ช าระค่าเสียหายเป็นจ านวน 
4.8 ล้านเยนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 

ประเทศญี่ปุุนมองว่าป๎ญหาหนี้นอกระบบไม่ใช่เพียงป๎ญหาเฉพาะบุคคล แต่เป็นป๎ญหาสังคมที่มี
ความรุนแรง ทั้งนี้เพราะในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุุนประสบป๎ญหาการมีอัตราจ านวนบุคคล
ผู้ล้มละลายมากกว่า 100,000 รายเป็นเวลาติดต่อกัน 14 ปี และป๎ญหาอัตราการฆ่าตัวตายมีมากกว่า 
30,000 รายเป็นเวลาติดต่อกัน 14 ปีเช่นเดียวกัน ซึ่งป๎ญหาดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากการเป็นหนี้สินของ
ประชาชนในภาพรวมทั้งหนี้ในระบบสถาบันการเงินและหนี้นอกระบบสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในส่วน
ของอัตราดอกเบี้ยนั้นกฎหมายญี่ปุุนเคยอนุญาตให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 109.5 ต่อปี 
(ในช่วงปี 1954) ซึ่งถือว่าเป็นต้นตอป๎ญหาส าคัญที่สุดประการหนึ่งของป๎ญหาหนี้สินของประชาชน 

จากป๎ญหาหนี้สินของประชาชนดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศญี่ปุุนได้มีการก าหนดมาตรการการ
จัดการหนี้สินของภาคประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้มีการตรากฎหมายใหม่ตลอดจนแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเดิมทีม่ีอยู่ โดยผลักดันให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยสงูสดุที่กฎหมายก าหนดลงอย่างต่อเนื่อง
จนป๎จจุบันอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายก าหนดนั้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ต่อปี (แก้ไขกฎหมายเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2010) และหลังจากมีการตรากฎหมายเพื่อดูแลหนี้นอกระบบข้ึนมาในปี 2003 และมี
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมในปี 2006 ตลอดจนมีการด าเนินนโยบายในการแก้ไขหนี้สินภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ในปี 2012 ประเทศญี่ปุุนมีอัตราการบุคคลล้มละลายมีต่ า 100,000 
รายและอัตราการฆ่าตัวตายต่ ากว่า 30,000 ราย เป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี 

สังคมญี่ปุุนตระหนักว่าการให้กู้ยืมเงินนอกระบบที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงและมีการ
ติดตามทวงหนี้โดยใช้ความรุนแรงนั้นเป็นอาชญกรรมร้ายแรง จึงได้มีความพยายามในการต่อสู้ของสภา
ทนายความในฐานะของทนายของผู้ขอสินเช่ือที่เกิดประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับช่องว่างเพดานอัตรา
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ดอกเบี้ย (Grey Zone Interest Rate) ว่าผู้ขอสินเช่ือมีความสมัครใจหรือไม่ที่จะจ่าย ณ อัตรานั้นๆ โดย
สภาทนายความได้พยายามรณรงค์และผลักดันประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และได้รวบรวม
หลักฐานใบเสร็จ เอกสารสัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ไม่เท่าเทียมระหว่างสองฝุาย ใน
ปี พ.ศ. 2549 ทางสภาทนายความจึงได้ย่ืนข้อเสนอในการปรับปรุงกฏหมายสามประเด็นคือ 1) ลดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยของกฎหมาย Interest Rate Restriction 2) ตัดส่วนประโยคที่ว่าเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจาก
ความสมัครใจในบทกฎหมายออก และ 3) ห้ามมิให้มีโฆษณาสินเช่ือส่วนบุคคลทางโทรทัศน์ 

 

 การปรับปรุงกฎหมายในปี พ.ศ. 2546 
การปรับปรุงกฏหมายในครั้งนี้เกิดจากเหตุการณ์การฆ่าตัวตายในเมืองโอซาก้าอันเป็นเหตุมา

จากป๎ญหาทางเศรษฐกิจ โดยฝุายนิติบัญญัติได้เห็นชอบให้มีเกิดกฎหมายตลาดการเงินนอกระบบ
ข้ึน  (Black Market Finance Countermeasures Act) เพื่อไว้บังคับการด าเนินธุรกิจกู้ยืมเงินที่ไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนกับทางราชการ และการเรียกช าระหนี้ที่ผิดกฎหมาย โดยกฎหมายฉบับบนี้ได้ระบุโทษจ าสูงสุดไว้
ที่ 5 ปี และโทษปรับไว้ที่ไม่เกิน 10 ล้านเยน อย่างไรก็ดี ศาลมักจะตัดสินให้จ าคุกต่ ากว่าสามปีเป็นบรรทัด
ฐาน นอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนเปิดธุรกิจสินเช่ือโดยจากเดิมไม่มี
เงินทุนข้ันต่ า ให้ปรับเป็นมีเงินทุนด าเนินกิจการข้ันต่ าที่ 30 ล้านเยนส าหรับประเภทบุคคลทั่วไป  

ในส่วนการประชาสัมพันธ์โฆษณาธุรกิจสินเช่ือ หากพ่อค้าเงินกู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่
สามารถท าการโฆษณาใดๆได้  ส่วนบริษัทหรือบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถท าการโฆษณาได้แต่
ห้ามมิให้โฆษณาให้หลงผิด หรือชักชวนให้มีการกู้ยืมโดยไม่มีความสามารถในการช าระคืน 

ประเด็นของการเรียกช าระเงินน้ัน ห้ามมิให้เจ้าหนี้กระท าการใดอันเป็นที่ทุกข์ใจหรือบังคับขู่
เข็ญผู้กู้ยืม รวมทั้งสามารถท าการเรียกช าระ         ช        8            21                และ
เจ้าหนี้ไม่สามารถโทรศัพท์ไปหาผู้กู้ในที่ท างานหรือที่อื่นๆนอกจากที่พักอาศัยนอกจากมีเหตุอันสมควร 
ร วมทั้ ง เ จ้ า ห นี้ ไ ม่ ส าม า ร ถ เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ มี ก า ร ช า ร ะห นี้ โ ด ยบุ ค คล ที่ ส า ม เ ว้ นแ ต่ บุ คคล ที่
                                                    ช                                        
109.5                   ช                

                       พบว่า                                      แต่ทาง
บริษัทสินเช่ือยังสามารถหลบหลีกช่องกฏหมายและด าเนินธุรกิจได้ และส่งผลให้เกิดป๎ญหาสังคมร้ายแรง
เช่นเดิม โดยจ านวนตัวเลขของผู้ฆ่าตัวตายและบุคคลล้มละลายไม่ได้ลดลงมากนักภายหลังปี พ.ศ. 2546 

 

ภาพท่ี 8 สถิติผู้ล้มละลาย ฆ่าตัวตายเนื่องจากป๎ญหาทางเศรษฐกิจ ฆ่าตัวตาย ระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2548 
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     : Pardieck (2008) 
 

 การปรับปรุงกฎหมายปี พ.ศ. 2549 
การปรับปรงุกฎหมายในปี พ.ศ. 2549 มีประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1.        ช             Money-Lending Business Regulation Act      
Money-Lending Business Act 

2.                                ช                                            
                         50          ช                          ช    

3. The Money-Lending Business Association เป็นองค์กรที่ตั้งข้ึนมาภายใต้ค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เพื่อช่วยดูแลให้การด าเนินธุรกิจสินเช่ือเป็นไปอย่างเป็นธรรม 

4.             ได้แก่  
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4.1               ช                                                     
4.2           ช                                                         ช            

              สัญญา 
4.3                 ช                                                      
4.4                              ช                               ช                      

5.                                                                     ช            
                  ของตน 

6.                                   20 โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2554 
7.                                          ช                       ช                 

                  109.5 
 

                      ปี พ.ศ. 2549 พบว่า แม้ว่าในแง่ของนักกฎหมาย การ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเป็นธรรมต่อสังคมจะเป็นทางเลือกที่น่าจะถูกต้อง จากการสัมภาษณ์ Yuji 
Kimura ซึ่งเป็นทนายความในจังหวัดโตเกียวได้ให้ความเห็นว่า แม้ว่าการปรับปรุงกฎหมายข้องบงัคับตา่งๆ
จะไม่สามารถขจัดสินเช่ือนอกระบบได้อย่างอัตโนมัติ อย่างน้อยการปรับปรุงกฎหมายเช่นนี้สามารถสร้าง
ความรับรู้ของประชาชนต่อประเด็นป๎ญหาหนี้นอกระบบมากขึ้น เช่นเดียวกับนาย Taku Otsuka สมาชิก
รัฐสภาผู้มีความเช่ียวชาญด้านกฏหมายเห็นว่าระเบียบปฎิบัติทางกฎหมายที่ดีข้ึนก็น่าจะน ามาซึ่งผู้กู้ยืมที่
น่าเช่ือถือมากข้ึน และอาจท าให้ภาพรวมของระบบสินเช่ือญี่ปุุนดีข้ึน 

ในแง่ของเศรษฐกิจ การวิจัยเชิงคุณภาพ การท าแบบส ารวจกลับพบว่าการลดอัตราดอกเบี้ย
ลงอาจจะไม่ได้ท าให้ป๎ญหาหนี้นอกระบบหายไปรวมทั้งการเพิ่มกฎเกณฑ์ในการอนุมัติสินเช่ือนั้นอาจส่งผล
ที่แตกต่างจากการคาดหวังไป กล่าวคือจะเกิดผลร้ายทั้งต่อผู้ยืมและผู้ด าเนินธุรกิจสินเช่ือเอง ในมุมของผู้
ด าเนินธุรกิจนั้น ผลประกอบการลดต่ าลง เพราะมีจ านวนลูกค้าลดลงเนื่องจากมีอัตราการอนุมัติสินเช่ือ
น้อยรายลงกว่าเดิมเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ และส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดต่ าลง เมื่อ
เหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิดป๎ญหา  เพราะอัตรากู้ยืมลดลงก็จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนั้นแล้วหากผู้ขอกู้ยืมไม่ได้รับอนุมัติแต่ความต้องการ
ใช้เงินยังมีอยู่ ท้ายที่สุดก็จะไปพึ่งสินเช่ือนอกระบบแทน การลดอัตราดอกเบี้ยในแง่มุมนี้อาจจะก่อให้เกิด
ผลทางลบมากกว่าทางบวกดังที่คาดหวังกัน 
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ภาพท่ี 9        เหยื่อจากเงินกู้
นอก ระบบระหว่างเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการใช้การแก้ปญ๎หาให้ลกูหนี้โดยมีการจัดกลุม่ลกูหนี้ออกเป็น 2 กลุ่มและ
ช่วยตามลักษณะความจ าเป็นของแต่ละกลุม่ คือ 
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1) กลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความสามารถในการช าระคืน มีรายได้เพียงพอแน่นอนที่สามารถเข้าขอกู้
เงินตามรูปแบบปรกติโดยจะได้ประโยชน์จากมาตรการการลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายรับรองลง 
นอกจากนี้เพื่อปูองกันป๎ญหาการเป็นหนี้ซ้ าซ้อนของประชาชนในช่วงปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา กฎหมาย
ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่จะท าการกู้ยืมเงินน้ันต้องห้ามไม่ให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราส่วน 1 ใน 3 ของรายได้
ต่อปีของบุคคลนั้น เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าลูกหนี้คนดังกล่าวมีศักยภาพในการช าระหนี้ได้อย่าง
แน่นอนน่ันเอง 

2) กลุ่มลูกหน้ีท่ีเกิดจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นลูกหนี้กลุ่มที่มีศักยภาพในการ
หารายได้มาช าระหนี้คืนไม่สูงนัก ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ค านึงถึงความสามารถในการ
จ่ายช าระหนี้คืนเป็นหลัก ลูกหนี้กลุ่มนี้อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การให้เงินกู้ยืมกับลูกหนี้ใน
ส่วนน้ีจึงเป็นการช่วยเหลือแบบให้การสงเคราะห์หรือกึ่งให้การสงเคราะห์ (social welfare) เพื่อให้ผู้ที่
ประสบป๎ญหาได้รับความช่วยเลือและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปรกติ โดยก าหนดให้ลูกหนี้ที่เกิด
ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตสามารถยืมเงินจากหน่วยงานประจ าท้องถ่ินน้ันๆ โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็น
การร่วมมือหระว่างรัฐบาลกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาศให้ลูกหนี้สามารถกู้เงินได้ใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ ามาก ดังนี้ 

 กรณีไม่มผีู้ค้ าประกันสามารถก็ยมืได้โดยมาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 กรณีไม่มผีู้ค้ าประกันสามารถก็ยมืได้โดยมาอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี 
 

นอกจากป๎ญหาหนี้นอกระบบโดยตรงแล้ว ประเทศญ่ีปุ่นยังได้มีการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีมีหน้ีสิน
ซ้ าซ้อนกล่าวคือเป็นหน้ีสินจากหลายแหล่ง หรือเกิดจากการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้รายหนึ่งเพื่อมาช าระหนี้
ให้เจ้าหนี้อีกรายหนึ่งไปเรื่อยๆ  

การแก้ไขป๎ญหานี้มีการด าเนินจัดการตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2006 โดยมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของประชาชนท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จากนั้นในปี ค.ศ. 2007 มีการจัดโครงการจัดการ
หนี้ซ้ าซ้อนของประชาชน โดยมีมาตราการในการด าเนินการ 4 ประการคือ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับป๎ญหาการ
จัดการหนี้สินเข้ามาขอค าปรึกษาโดยการจัดต้ังศูนย์กระจายไปในระดับท้องถ่ิน 

2. มีการท าให้หนี้นอกระบบหมดไป เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษท าให้ต ารวจเริ่มเข้ามา
ด าเนินการจับกุมอย่างจริงจังและมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในของต ารวจเพื่อจัดการกับหนี้นอกระบบ
โดยเฉพาะ 

3. มีการให้เงินกู้กับผู้มีรายได้ต่ าหรือผู้มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เป็นลักษณะกองทุน 
safetyness ที่รัฐบาลส่วนกลางออกทุนให้ 2 ใน 3 และท้องถ่ินออกทุน 1 ใน 3 โดยกองทุนนี้จะมุ่งให้เงินกู้
กับผู้ที่มีรายได้น้อย เช่น ผู้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ต่อครัวเรือน (ผู้ใหญ 2 เด็ก 2) 
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ปีละไม่เกิน 2.8 ล้านเยน โดยกองทุนนี้เริ่มจัดต้ังในปี 2006 เป็นจ านวน 200,000 ล้านเยน และในป๎จจุบัน
มีการเพิ่มข้ึนเป็น 350,000 ล้านเยน  

นอกจากนี้ยังเงินกู้ในภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ อย่างเช่นกรณีภัยพิบัติสึนามิปี 
2011 ที่รัฐบาลกลางจะปล่อยเงินกู้ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทันทีรายละ 200,000 เยน โดย
ไม่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ย 

4. มีการให้ความรู้กับผู้บริโภคตลอดจนการจัดการหนี้สินของประชาชน 
 

 การน าไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
จากการศึกษาดูงาน The Japanese Federation of Bar Associations (JFBA) สามารถสรุปสิ่ง

ที่ประเทศไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 
1. ก าหนดให้ป๎ญหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆมีการแก้ไขอย่าง

จริงจัง 
2. หน่วยงานที่เข้าไปด าเนินการไม่ควรเป็นลักษณะที่เป็นหน่วยช่ัวคราว ควรเป็หน่วยงาน

ถาวรที่มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ป๎ญหาโดยตรง  
3. ในไทยลูกหนี้บางกลุ่มไม่สามรถเข้าแหล่งตามหลักเกณฑ์ปกติได้ จึงควรมีลักษณะการให้

กู้ยืมแบบสงเคราะห์หรือกึ่งสงเคราะห์เช่นเดียวกับกองทุน safetyness (กรณีนี้เป็นการแยกกลุ่มลูกหนี้
หรือจัดกลุ่มลูกหนี้เพื่อให้การช่วยเหลือตามภาวะป๎ญหาและความต้องการของลูกหนี้แต่ละกลุ่มที่ต่างกัน) 

4. ปรับเปลี่ยนความเช่ือว่าเจ้าหนี้นอกระบบไม่ใช่เพียงป๎ญหาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่เป็น
ป๎ญหาสังคมที่น าไปสู่ป๎ญหาอื่นๆมากมาย ทั้งป๎ญหาความรุนแรง ป๎ญหาครองครัว ป๎ญหายาเสพติด  

5. เพิ่มอัตราโทษทาวกฎหมายเพื่อเอาผิดกับเจ้าหนี้นอกระบบ และเป็นให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างจริงจัง 

6. เพิ่มบทบาทการมีสว่นร่วมของชุมชนในการแก้ไขป๎ญหาหนี้นอกระบบ เพราะถือเป็นส่วนที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

2.9 กรณีศึกษา: JA-ZENCHU 
 Central Union of Agricultural Co-operatives: JA-ZENCHU เป็นองค์กรข้ันสูงสุดของ
สหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุุน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นตัวแทน
ปกปูองผลประโยชน์และสนองความต้องการของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศ จัดตั้งโดยสหกรณ์
การเกษตร สหภาพและชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติที่สัมพันธ์กับสหกรณ์การเกษตร
อเนกประสงค์ เช่น ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ ชุมนุมประกันภัยแห่งชาติเพื่อสหกรณ์
การเกษตร ชุมนุมข้อมูลข่าวสารแห่งชาติเพื่อสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสวัสดิการแห่งชาติเพื่อสหกรณ์
การเกษตร 
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 นอกจากนี้ JA Zenchu ท าหน้าที่ด าเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์การเกษตรและ
ติดต่อประสานงานกับสหภาพจังหวัดและรัฐบาล โดย JA Zenchu ได้จัดต้ังวิทยาลัยสหกรณ์กลางส าหรับ
ท าการฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าท างานในสหกรณ์ และพนักงานของสหกรณ์ และจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือภาคเกษตรแห่งเอเชีย (The Institute for the Development of Agricultural 
Cooperatives in Asia หรือ IDACA) การเผยแพร่และสนับสนุนโยบายของขบวนการสหกรณ์ ตลอดจน
ริเริ่มแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 
 

 บทบาทหน้าท่ีของ JA Zenchu 
1. เป็นหน่วยงานกลางของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นตัวแทนปกปูองผลประโยชน์และสนอง

ความต้องการของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศ 
2. น าเสนอนโยบายการเกษตรให้แก่ภาครัฐ 
3. ก าหนดแนวทางการจัดการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้

ความรู้แก่สมาชิกแก่สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ 
4. ตรวจสอบบัญชีในองค์การเครือข่าย 
5. เป็นตัวแทนในฝึกอบรมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์การเกษตรร่วมกับสหกรณ์ใน

ต่างประเทศ 
6. ให้บริการด้านต่างๆ แก่สมาชิก ภายองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 การให้ค าปรึกษาด้านท าการเกษตร  

 การให้ค าปรึกษาด้านชึวิตความเป็นอยู่ ทั้งต่อสมาชิกและครอบครอบครัวของสมาชิก 

 การท าการตลาด โดยท าหน้าที่รวบรวมสินค้า คัดแยก แปรรูป บรรจุหีบห่อ กระจาย
สินค้า ตลอดจนการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร  

 การจัดซื้อ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้
เกษตรกรได้ใช้ร่วมกัน  

 การธนาคารและสินเช่ือ โดยให้บริการทางการเงิน เช่น การออม สินเช่ือ และการท า
ประกันชีวิต ประกันภัย เป็นต้น 

 การด าเนินกิจกรรมอื่นๆ เช่น การบริหาร โรงพยาบาล การท่องเที่ยว และจัดท า
หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น 
 
 

 การด าเนินงานของ JA Zenchu 
 JA Zenchu ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลากหลายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานเฉพาะที่ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ JA มีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
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ทั้งสิ้น 700 แห่ง 9,580,000 คน และมีพนักงานปฏิบัติงานจ านวน 220,000 คน  ซึ่งการการบริหารงาน
ของ JA Zenchu มีการบริหารองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. สหกรณ์ระดับท้องถิ่น (Municipality Level) เป็นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ในท้องที่ 
จ านวน 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 Co-
operatives) เป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าที่น าเสนอนโยบายการเกษตรให้แก่ภาครัฐ ก าหนดแนวทางการจัดการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกแก่สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ 
รวมถึงท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีในองค์การเครือข่าย นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในให้ความ
ร่วมมือในฝึกอบรมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์การเกษตรร่วมกับสหกรณ์ในต่างประเทศ สหกรณ์ระดับประเทศ 
(National Level — JA Federation) มีองค์กรที่ดูแลเฉพาะด้าน ได้แก่  
  - NORINCHUKIN Bank (Central Cooperative Bank for Agricultural and Forestry) 
ให้บริการด้านการออม และบริการทางการเงินแก่สมาชิก โดยท างานเป็นเครือข่ายกับ SHIREN (หรือสมาพันธ์
สินเช่ือระดับจังหวัด)  
  - ZENKYOREN (National Mutual Insurance Federation of Agricultural 
Cooperatives) ให้บริการประกันภัยที่สนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก เช่น  การประกันชีวิต ประกัน
ทรัพย์สิน และกองทุนเลี้ยงชีพ  
  - ZENCHU (Supervisory Business) เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ วางนโยบาย และ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งวางแนวทางด้านต่างๆ การตรวจสอบบัญชี และการให้ความรู้แก่สมาชิก  
  - Nokyo Tourist Corporation ให้บริการจัดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
  - หนังสือพิมพ์ The Japan Agricultural News หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อน าเสนอข่าว
การเกษตรให้แก่สมาชิกและผู้บริโภค  
  - EI NO HIKARI Association ผลิตวารสารรายเดือน เพื่อเสนอข่าวสารการเกษตร จัด
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม และการศึกษา 

สหกรณ์ทุกระดับด าเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกและสวัสดิการของผู้บริโภค ภายใต้
สมาคมสหกรณ์การเกษตร โดยมี ZEN-NOH (National Federation of Agricultural Cooperative 
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Association) ซึ่งเป็นทั้งสหกรณ์ระดับประเทศ และเป็น Prefectural Headquarters ท าหน้าที่ด้านการตลาด 
เช่น จัดส่งสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของสมาชิกไปยังผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็จัดหาสิ่งที่จ าเป็นให้แก่เกษตรกร 
บทบาทของZEN-NOH นับวันจะเพิ่มสูงข้ึนใน การสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคงด้านอาหาร ส าหรับผู้บริโภคในประเทศ 
 

 การให้บริการสินเชื่อ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือทางด้านการเงินให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วยสถาบันหลัก ได้แก่   

1. Japan Finance Corporation (JFC) เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล ท าหน้าที่ใน
การช่วยเหลือเกษตรกรในการใหกู้้ยืม รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบอื่น ๆ  อาทิ หากเกษตรกรมี
ป๎ญหาทางด้านการเงิน รัฐบาลมีการผ่อนผันการคืนเงินต้น  โดยเกษตรกรมีการกู้ยืมเงินจาก JFC ร้อยละ 
33 ของการกู้ยืมเงินทั้งหมด (31 มีนาคม 2010) 

2. Norinchukin Bank เป็นสถาบันการเงนิของ JA ท าหน้าที่ให้สินเช่ือแก่เกษตรกร โดยคิด
ดอกเบี้ยราคาถูกให้แก่เกษตรกร ซึ่งธนาคารทั่วไปจะไม่ค่อยให้เกษตรกรกูย้ืม ทั้งนี้มีจ านวนเกษตรกรที่กู้ยมื
เงินจาก JA คิดเป็นร้อยละ 65 ของการกู้ยืมเงินทั้งหมด (31 มีนาคม 2010)  

สาเหตุที่ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่ให้สินเช่ือแก่เกษตรกร เนื่องจาก 
o ก าไรจากการเกษตรมีน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม หรือ กล่าวได้ว่า ภาคเกษตรกรรมมี 
o ความเสี่ยงมากกว่าภาคอุตสาหกรรม สถาบันการเงินโดยทั่วไปจึงไม่ค่อยอนุมัติสินเช่ือ

ให้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์จะมีการกู้ยืม 
o การประเมินหลักทรัพย์ในการกู้เงินสามารถกระท าได้ยาก กล่าวคือ เกษตรกรจะใช้ 
o หลักทรัพย์ คือ ที่ดิน เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน ซึ่งสถาบันการเงินจะมีการ

ประเมินมูลค่าที่ดินได้ยาก   
 

Norinchukin Bank จึงนับได้ว่ามีบทบาทที่ส าคัญต่อการให้เกษตรกรกู้ยืม โดยมีการคิด 
ดอกเบี้ยต่ า รวมทั้งมีสาขากระจายทั่วประเทศ เกษตรกรสามารถกู้ยืมได้เป็นรายบุคคล หรือ มีการ
รวมกลุ่มเพื่อขอกู้ นอกจากนี้ Norinchukin Bank ยังมีการด าเนินงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อาทิ และการ
แนะน าทางด้านการเงินแก่เกษตรกร การแนะน าเกษตรกรในการท าการเกษตร การขายสินค้าให้เกษตรกร 
และการขายปุ๋ยให้แก่เกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ หากเกษตรกรมีป๎ญหาด้านการเกษตร JA จะมีการผ่อน
ผันในการช าระเงินต้นให้แก่เกษตรกรที่กู้ยืมเงิน  

 

 การให้บริการประกันราคาผลผลิต 
นอกจากการให้บริการสินเช่ือแล้ว JA ยังมีหน่วยงานย่อยช่ือ “JA Kyosai” ท าหน้าที่ให้บริการ

ประกันราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร เพื่อปูองกันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า รวมทั้งปูองกันการกด
ราคาผลผลิตทางการเกษตรจากพ่อค้าคนกลาง 
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 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัยพิบัติ 
JA มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ประสบป๎ญหาภัยพิบัติท าให้ไม่สามารถท าการ

เกษตรกรรมได้โดยปกติ อาทิ ในช่วงที่ประเทศญี่ปุุนประสบภัยพิบัติ JA ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรใน
หลายรูปแบบ อาทิ การช่วยเหลือทางด้านอาหาร อาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติ  การ
บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเป็นต้น  

 
 

 ปัญหาการด าเนินงาน 
1. ขนาดสมาชิกที่เป็นวัยหนุ่มสาว 
ป๎จจุบัน JA ประสบป๎ญหาการหาสมาชิกรุ่นหนุ่มสาว เนื่องจากมีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ  คือ อายุ

ตั้งแต่ 70 ปี ข้ึนไป ซึ่งเป็นสมาชิกในช่วงแรกเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของ JA  จ านวน 1,850,000  คน หรือ ร้อย
ละ 42 ของสมาชิกทั้งหมด  ท าให้ JA ประสบป๎ญหาในแง่ที่มีสมาชิกที่มีอายุน้อยจ านวนน้อย และสมาชิก
เหล่านี้อาจมีการเลิกท าการเกษตร จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อ JA ในการหาสมาชิกที่เป็นคนหนุ่มสาว   

2. การปล่อยสินเช่ือมีจ านวนน้อย 
ป๎จจุบัน JA มีเงินฝากมาก หากแต่มีการให้กู้ยืมไม่มากนัก เนื่องจากประเทศญี่ปุุนมีการ

พัฒนาอุตสาหกรรมมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการให้ความกับภาคเกษตรกรรมน้อยลง 
 

2.10 กรณีศึกษา: Planet Finance Japan (PFJ) 
PlaNet Finance Japan เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ตั้งข้ึนในปี ค.ศ.2006 โดยมี

จุดมุ่ งหมายเพื่อบรรเทาป๎ญหาความยากจนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการน าความรู้ด้าน 
Microfinance ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการน า Microfinance มาปรับปรุงและแก้ไขป๎ญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศญี่ปุุน เพื่อใช้เป็นหลักในการด าเนินการวางแผนแนวทางการแก้ไขป๎ญหาความ
ยากจนในประเทศที่ประสบป๎ญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน 

 บทบาทหน้าท่ีของ PlaNet Finance Japan 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง microfinance  
2. ระดมก าลังบุคคล เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

Microfinance ในสังคมโลก 
3. สร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 กิจกรรมของ PlaNet Finance Japan ท่ีด านินการในประเทศต่างๆ 
1. ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเดือนกันยายน 2011 – สิงหาคม 2014: โครงการ “การ

พัฒนาการเข้าถึงทางการเงินของเกษตรกรในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคส าหรับสถาบันการเงินระดับฐานรากในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุนให้
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เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
ได้รับโอกาสมากยิ่งข้ึน 

2. ประเทศปากีสถาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2010 – มีนาคม 2011: โครงการการให้
ค าปรึกษาและฝึกอบรม โครงการนี้ด าเนินการให้ค าปรึกษาเรื่องเทคนิคการพัฒนา value chain finance 
product และอบรมการพัฒนาบุคลากรแก่เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินระดับฐานรากแห่งแรกในปากีสถาน 
(First Microfinance Bank in Pakistan (FMFB-P)) ด้วยการจัดหาเทคนิคการให้ความช่วยเหลือ FMFB 
บนพื้นฐานการพัฒนาการบรกิารทางการเงินและการประเมินความต้องการในด้านทรพัยากรมนุษย์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่แต่ละด้าน 

3. ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2010 – มุนายน 2010: 
โครงการวิจัย ความต้องการเครื่องนุ่งห่มของประเทศกัมพูชาและเวียดนามและให้ค าปรึ กษาเกี่ยวกับ
รูปแบบธุรกิจสังคม โดยการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนจนโดยการน า Microfinance มาเป็นพื้นฐานใน
การด าเนินชีวิต และจากการส ารวจความคิดเหน็ประชาชน 600 คน พบว่า สถาบันการเงินระดับฐานรากมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสังคม 

4. ประเทศเคนย่าและอูกันดา ระหว่างเดือนตุลาคม 2010 – มีนาคม 2011: โครงการ
ผลิตไบโอดีเซลจากพื้นในท้องถ่ิน มีวัถตุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในประเทศเคนย่าและ
อูกันดาปลูก Jatropha เพื่อน าผลผลิตดังกล่าวมาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟูาในชุมชน  

5. ประเทศอินโดนีเซียและบังคลาเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2008 – ธันวาคม 2009: 
โครงการเทคโนโยลีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสรมิการน า Micro-credit มาลงทุนด้านเเทค
โนโลยีพลังานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟูาในประเทศอินโดนีเซียและบังคลาเทศ เพื่อให้คนยากจนใน
ประเทศสามารถซื้อกระแสไฟฟูามาใช้ในครัวเรือน  

6. ประเทศญ่ีปุ่นและซามัว ระหว่างตุลาคม 2007 – กันยายน 2008: โครงการฝึกอบรม
บุคลากร เพื่อฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ ความเขาใจเกี่ยวกับระบบงาน Microfinance เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน  

 

 โครงการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวนาท่ีท านาขนาดเล็กท่ีเกาะมินดาเนา
ประเทศฟิลิปปินส์ 

Planet Finance Japan (PFJ) ร่วมมือกับ JICA เพื่อจัดท าโครงการ “การพัฒนาการเข้าถึง
ทางการเงินของเกษตรกรในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส”์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคส าหรบัสถาบัน
การเงินระดับฐานรากในมิดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงได้รับโอกาสมากยิ่งข้ึน 

Planet Finance Japan (PFJ) ได้ประสานงานกับ Mindanao Microfinance Council 
(MMC) ซึ่งเป็นสมาคมการเงินระดับฐานราก ที่ท างานในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในมิดาเนา
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ตั้งแต่ ค.ศ.2004 หลังจากโครงการนี้สิ้นสุด MMC ได้น าเทคนิคต่างๆ จากโครงการมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการเงินระดับฐานรากในมิดาโนต่อไป 

โครงการนี้ JICA ได้จัดท าโปรแกรมเทคนิคการให้ความช่วยเหลือคนระดับฐากหญ้า เพื่อ
เปูาหมายในการพัฒนาความสามารถของสถาบันการเงินระดับฐานรากในฟิลิปปินส์ 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
รากแบบเดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการทางการเงินแก่คนยากจนส าหรับเรื่องภายในครัวเรือน หรือ 
กิจกรรมการค้าขายเท่านั้น ซึ่งโครงการนี้จะมุ่งพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ระดับย่อยในมิดาเนาด้วยการขยายบริการทางการเงินเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึง 

ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (กันยายน 2554 – สิงหาคม 2557) มีกลุ่มเปูาหมายคือ ชาวนา
ที่ท านาขนาดเล็ก ใช้งบประมาณโครงการ จ านวน 64,274,345 เยน โครงการมีเปูาหมายหลัก เพื่อ
พัฒนาการเขาถึงแหล่งเงินทุนของชาวนาที่ท านาขนาดเล็ก และมีเปูาหมายรอง 3 ประการ คือ 1) การ
พัฒนาสินเช่ือทางการเกษตร 2) การอบรมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 3) การบริหารจัดการผลลัพธ์ทาง
สังคม 

- ประเทศเป้าหมาย 
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีธุรกิจ Microfinance มากระดับหนึ่ง มีอันดับคะแนน

ที่ 71.8 (Economist Intelligence Unit, 2010) และจากการจัดอันดับระหว่าง 54 ประเทศ ประเทศ
ฟิลิปปินส์มีสภาพแวดล้อมด้านกฎเกณฑ์การควบคุมเอื้ออ านวยเป็นอันดับ 1  มีการพัฒนาของสถาบันด้าน
นี้เป็นอันดับ 4  

พื้นทีที่ได้รับความช่วยเหลือของโครงการคือเกาะมินดาเนาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ประชากรเป็นชาวนาที่มีความยากจนเป็นสัดส่วนร้อยละ 40-50และสูงกว่าร้อยละ 50  ประชากรที่เป็น
ชาวนาที่มีที่นาขนาดเล็กของมินดาเนามีร้อยละ 43.4 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ร้อยละ 5.4 
 

ภาพท่ี 10 โครงสร้างการช่วยเหลือของ PFJ 
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ที่มา: Planet Finance Japan, 2013 
 
ที่มินดาเนามกีารรวมตัวกันของธุรกจิMicrofinance จัดต้ัง Mindanao Microfinance 

council (MMC) เป็นเครือข่ายธุรกจิไมโครไฟแนนซ์ 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 เลอืกสถาบันข้ึนมา 2 แห่งเพือ่เป็นสถาบันต้นแบบที่ทางPFJ ร่วมกับ MMC จะ
พัฒนาศักยภาพในการให้สินเช่ือแก่ชาวนาที่มีที่นาขนาดเล็กคือ  

1) Aakay Ang Mlamdec MicrofinanceFoundaton Inc. (Cagayan de Oro City) 
2) Bansalan Cooperative society (Bansalan) 
 

- กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนา 

เพิม่ศักยภาพ 
Capacity Building 
 

Small scale farmers 
 

หน่วยปฏบิัตกิาร PFJ 
 

หน่วยร่วมปฏิบัติการ Mindanao 
Microfinance Council (MMC)  
 

สถาบันด าเนินธุรกิจ 
Microfinance 

Microfinance Institutions 
 ให้บรกิารด้านการเงิน

และไม่ใช่การเงิน 
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กิจกรรมที่ท าการสง่เสรมิและพัฒนาเพื่อใหบ้รรลุวัคถุประสงค์หลักคือให้ชาวนาที่มีที่นา
ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ม3ี กิจกรรม 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่ภาคเกษตร 
2) การอบรมด้านการเงิน 
3) การบริหารผลลัพธ์ด้านสังคม 

 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่ภาคเกษตร 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินแก่ชาวนาที่มีที่นาขนาดเล็กนั้น  ต้องพิจารณาสภาพ

ป๎ญหาที่ชาวนาประสบคือ การขาดแคลนเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานในด้านการเกษตร การเข้าถึง
ตลาดและข้อมลูด้านการตลาด การปูองกันแมลงการผันผวนของระดบัราคาของสินค้าเกษตร และการ
เข้าถึงบรกิารทางการเงิน เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิมของธุรกจิ Microfinace ซึง่ก าหนดให้จ่ายคืนเงินกู้ทกุ
สัปดาหจ์ะไมเ่หมาะกบัธุรกจิการเกษตรเนื่องจากการท าการเกษตรจะต้องการเงินทุนในช่วงต้นเพื่อซื้อ
วัตถุดิบ ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุมาลงทุนท าการผลิตและจะมรีายได้เข้ามาหลงัการ ขายผลผลิตได้แล้ว เกษตรกรที่
กู้ยืมเงินไม่สามารถจ่ายคืนเงินกูห้รือดอกเบี้ยทุกอาทิตย์หลังจากกู้ยืมได้ ดังนั้นกจิกรรมส าคัญในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือท าวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ และเริ่มวางแผนธุรกจิและลองทดลอง
ตลาดด ู

 

- การอบรมให้ความรู้ทางการเงิน 
ป๎ญหาที่ชาวนาประสบคือมีความสามารถในการจ่ายต่ า ไม่มีการเตรียมพร้อมส าหรับ

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินก้อนใหญ่ ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมในการออมเงิน มีหนี้สนิจ านวนมาก และขาดความรุ้ด้าน
การเงิน กิจกรรมส าคัญที่โครงการต้องด าเนินการคือท าการส ารวจความต้องการในการรบัการอบรม 
พัฒนาหลักสูตรการอบรม อบรมแก่บุคลากรที่จะสามารถไปอบรมต่อ (ผู้ปลอ่ยสินเช่ือของสถาบัน
Microfinance) ท าการอบรมแกลู่กค้าของสถาบัน Microfinance 

ผลลัพธ์: สถาบัน Microfinance ต้นแบบสามารถไปอบรมลกูค้าของสถาบันในเรื่อง
ความรู้ทางการเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1) งบประมาณ: การก าหนดเปูาหมายทางการเงิน การจัดท างบประมาณ การ
บริหารเงินสด 

2) การออม: ประโยชน์ของการออม ท าการออมได้อย่างไร 
3) การบริหารหนี้สิน: หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้กู้ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินที่เหมาะสม ทราบถึงต้นทุนของการใช้สินเช่ือ 
4) บริการทางการเงิน : เข้าใจการด าเนินงานของสถาบันทางการเงิน เข้าใจ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ 
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- การบริหารผลลัพธ์ทางสังคม 
การเป็นสถาบันMicrofinance ควรค านึงถึงผลลัพธ์ทางสงัคม สามารถสร้างสมดุล

ระหว่างเปูาหมายทางสงัคมซึง่คือการเข้าถึงคนจน การติดตามการเปลี่ยนแปลงในชิวิตความเป็นอยู่ของ
ลูกค้า และการมีความรบัผิดชอบต่อพนักงานและสิ่งแวดลอ้มกับเปูาหมายทางการเงินซึง่รวมถงึการบริหาร
สัดส่วนการใหส้ินเช่ือ คุณภาพของสินเช่ือ และความสามารถในการท าก าไร กจิกรรมหลกัที่โครงการต้อง
ด าเนินการคือจัดท าworkshop ในเรื่องแนวคิดของผลลัพธ์ทางสงัคม และการรวมเปูาหมายทางสงัคมเข้า
เป็นหนึง่ในเปูาหมายของสถาบัน รวมถึงการน านโยบายน้ีไปสู่การปฏิบัติการ การวัดและติดตามผลลัพธ์
ทางสงัคม  

 
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
รัฐบาลปกครองตนเองซึง่อยู่ในปากีสถานตะวันตก  ด้วยความไม่พอใจการด าเนินงานของรัฐบาลและความ
แตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม และเช้ือชาติ ชาวเบงกาลีจึงก่อตั้งพรรค Awami League (AL) ในปี 
พ.ศ. 2492  เพื่อแยกตัวจากประเทศปากีสถาน ใช้ช่ือว่า ธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  ภายใต้ความ
ช่วยเหลือให้ได้รับเอกราชจากอินเดีย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2514 บังกลาเทศปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร ส าหรับ
สถานการณ์ทางการเมืองของบังกลาเทศน้ันบ่อยครั้งตกอยู่ในภาวะวุ่นวายจากความขัดแย้งทางการเมือง 
และจากประชาชนที่ไม่พอใจการบรหิารงานของผู้น าทางการทหาร ซึ่งมกีารกอ่รัฐประหารหลายครั้ง แม้จะ
มีการเลือกตั้งและมีพรรคการเมืองในปี 2533 แต่การเมืองของปากีสถานก็ยังมีความขัดแย้งสูง มีการก่อ
ความรุนแรงโดยกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง  มีการประท้วงเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ยุติธรรม การคอรัปช่ัน และ
การลอบสังหารทางการเมือง ท าให้บังกลาเทศมีความไม่มั่นคงทางการเมืองสูงประเทศหนึ่ง 

ประชากรของบังกลาเทศมีจ านวนมากเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 2548 และเป็นประเทศที่มี
ความหนาแน่นของประชากรที่สูงมาก มีคนจนถึงร้อยละ 88 โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
ฮินดู  ตริสต์ และพุทธ บังกลาเทศอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนสูงและมีความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับ
คนจนที่สูงต่างกันมาก  
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เศรษฐกิจของบังกลาเทศข้ึนอยู่กับภาคการเกษตรเป็นส าคัญ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมมีฐานะยากจน เนื่องจากเป็นประเทศที่เกิดภายุไซโคลนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในเอเชียใต้ ท าให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย และพืชผลทางการเกษตร อุทกภัยท า
ให้ชาวบังกลาเทศไร้ที่อยู่อาศัยพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ประกอบอาชีพก็ถูก และเกิดการขาดแคลนอาหาร
อยู่บ่ายครั้ง ส าหรับอุตสาหกรรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตร เช่น สิ่งทอ กระดาษ และ
น้ าตาล เป็นต้น โดยรายได้หลักของประเทศมาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและการส่งประชาชนไปท างานใน
ต่างประเทศ  รัฐบาลบังคลาเทศในยุคหลัง เน้นนโยบายการลงทุนการค้าเสรีเพิ่มข้ึนมีการอนุญาตให้คน
ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับชาวบังคลาเทศ มีการกระตุ้นการส่งออก โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทเครื่องนุ่งห่ม สินค้าส าเร็จรูป มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ชาวบังคลาเทศไปท างานใน
ต่างประเทศ 

สภาพสังคมของบังกลาเทศมีโครงสร้างการถือครองที่ดินและทรัพย์สินระหว่างคนรวยกับคนจนที่
แตกต่างกันอย่างมาก โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศบังกลาเทศนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรมีฐานะ
ยากจน และไม่รู้หนังสือ ประชาชนร้อยละ 50 ไม่มีที่ดินท ากิน อยู่ในฐานะผู้เช่า แรงงานรับจ้าง และ
ผู้ประกอบการรายย่อยทีม่ีรายได้ต่ ากว่าเสน้ความยากจน ประชาชนส่วนใหญ่มีป๎ญหาการขาดแคลนอาหาร 
ภาวะทุพโภชนาการ และป๎ญหาสาธารณสุข  

 

3.2 จุดเริ่มต้นของธนาคารกรามีน 
จุดเริ่มต้นของการแก้ป๎ญหาความยากจนและการก่อตั้งธนาคารกรามีน เริ่มต้นจากการที่

ศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด  ยูนุส  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจิตตะกอง พบว่าหมู่บ้าน
รอบๆ มหาวิทยาลัยมีคนจนจ านวนมากประสบปญ๎หาความยากจนเนื่องจากไม่สามารถผลิตพืชผลทางการ
เกษตรได้เพราะป๎ญหาต่างๆ ได้แก่ ป๎ญหาความแห้งแล้งและการขาดระบบชลประทานที่ดี ป๎ญหาการไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบของคนจนประกอบกับป๎ญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบ  
นอกจากนั้นยังมีป๎ญหาเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งท าหน้าที่ในการแก้ป๎ญหาความยากจนมอง
ว่าป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาหนี้นอกระบบเป็นป๎ญหาที่ซับช้อน  มีขนาดใหญ่ และยากเกินกว่าที่จะ
แก้ไขได้ หน่วงงานเหล่าน้ีจึงไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพและปฏิเสธการเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและ
สังคมของคนจน  จากป๎ญหาดังกล่าวท าให้ยูนุสสนใจศึกษาและท าความเข้าใจกับป๎จจัยและป๎ญหาของ
ความยากจนอย่างจริงจังเพื่อหาแนวทางแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ซึ่ง เมื่อยูนุสมีเวลาว่าจะอุทิศให้กับการศึก
ป๎ญหาและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยพยายามเรียนรู้ว่าท าไมคนในชุมชน จึงยากจนซึ่งยูนุสพบว่า
คนจนเพราะไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมเงินในระบบได้ เนื่องจากคนจนไม่มีเครดิต ไม่มีประวัติการกู้เงินและ
ไม่มีหลักประกันใดๆ คนจนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือจึงไม่สามารถกรอกเอกสารการขอกู้จากธนาคารได้  ยูนุ
สจึงเริ่มต้นโครงการให้ความช่วยเหลือคนจนโดยการค้ าประกันเงินกู้และน าไปปล่อยกู้ให้กับคนจนอีกที
หนึ่ง ผลปรากฏว่าลูกหนี้ส่งเงินคืนครบตรงเวลาทุกคน ยูนุสพบว่าความผิดพลาดของธนาคารกระแสหลัก
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ต่างๆ คือการที่พยายามเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระคืนเป็นเงินก้อนเดียวนั้นลูกหนี้จะรู้สึกว่าเป็นภาระที่หนัก
ส าหรับตน ลูกหนี้จึงพยายามเลื่อนการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ออกไปจนกลายเป็นภาระหนี้ เพราะรู้สึกว่าต้อง
เสียเงินก้อนใหญ่  จากป๎ญหาดังกล่าวยูนุสได้ออกแบบสินเช่ือเพื่อจัดการภาระทางจิตใจแก่ลูกหนี้ เน้นการ
ผ่อนช าระเป็นรายสัปดาห์ท าให้เงินแต่ละก้อนที่ต้องช าระคืนมีขนาดเล็กจนลูกหนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระและ
ออกแบบระบบการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้ง่ายและสะดวกต่อประชาชนผ่านการอ านวยความสะดวกจาก
พนักงานของธนาคาร  

 

3.3 ธนาคารกรามีน (Garmeen Bank) 
จากป๎ญหาความแห้งแล้งและการขาดระบบชลประทานทางการเกษตร ป๎ญหาการผลิตพืชผล

ทางการเกษตรที่ตกต่ า ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ และป๎ญหาคนจนเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบ  รวมไปถึงป๎ญหาการขูดรีดดอกเบี้ยและการเอารักเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบ น าไปสู่ความ
ยากจน ความอดอยาก และการขาดโอกาสในการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพอย่างมีศักดิศรีของประชาชนชาว
บังกลาเทศ   จากป๎ญหาดังกล่าวท าให้ยูนุสพยายามแก้ไขป๎ญหาโดยเน้นการแก้ไขในเชิงสถาบัน โดย
เช่ือมั่นในโมเดลธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้เน้นผลก าไรเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด แต่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ผสมผสานพลัง
ของตลาดเสรี ศักยภาพของมนุษย์ และจิตส านึก จะเป็นค าตอบของการขจัดความจนไปจากโลก ซึ่งยูนุส
เช่ือว่าจะสามารถช่วยแก้ป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาหนี้นอกระบบในบังกลาเทศได้  

ยูนุสเริ่มโครงการธนาคารเพื่อคนจนในเดือนมกราคม 2526 โดยเรียนรู้จากรูปแบบของธนาคาร
ทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์ และข้อผิดพลาดของตน การด าเนินงานของธนาคารเป็นไปในลักษณะการปล่อย
กู้สิเช่ือขนาดย่อม (Microcredit) เพื่อช่วยคนจนโดยปราศจากหลักประกัน แต่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจ
ระหว่างลูกหนี้กับธนาคาร มีการปล่อยกู้บ่อยครั้งในในขนาดย่อมประมาณ 30-40 เหรียญสหรัฐ ให้
ประชาชนได้เริ่มธุรกิจขนาดย่อมของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปจะสามารถท าก าไรจากธุรกิจของตนได้ ซึ่งจะ
ช่วยให้ตนเองและครอบครัวหลุดพ้นจากความจน ธนาคารกรามีนแสดงให้เห็นว่าแม้คนจนที่สุดก็เป็น 
“ลูกหนี้ที่ดีได้” โดยธนาคารกรามีนมีก าไรสม่ าเสมอ และสามารถพึ่งตัวเองได้ทางการเงิน ผลการ
ด าเนินการพบว่าลูกหนี้ร้อยละ 64 ที่เป็นลูกหนี้มาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถข้ามพ้นเส้นความยากจน 
นอกจากนั้นธนาคารกรามีนยังมีส่วนส าคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน ยูนุสเช่ือว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นมีความเป็นสากล ทุกคนมีสามารถมองเห็นโอกาสรอบตัว เมื่อ
ได้รับเครื่องมือที่จะไขว่คว้าโอกาสทุกคนจะกระตือรือร้น ยูนุสไม่เห็นด้วยกับการแจกฟรีหรือให้เปล่า โดย
มองว่า “การแจกฟรีหรือให้เปล่าจะดึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรับผิดชอบไปจากประชาชน การ
กุศลจึงเหมาะในภาวะฉุกดฉินและคนที่ทุพพลภาพจนเช่ือเหลือตนเองไม่ได้เท่านั้น” ส าหรับธนาคาร
กรามีนแม้แต่ในภาวะฉุกเฉิน ธนาคารจะสนับสนุนให้ลูกหนี้ต้ังกองทุนฉุกเฉินของตนเองแทนการพึ่งพาเงิน
บริจาค 
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การพัฒนาธุรกิจของธนาคารกรามีนน้ันกระท าอย่างต่อเนื่อง บางธุรกิจแสวงหาก าไร บางธุรกิจไม่
แสวงหาก าไร มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือด้านการวางแผนการตลาดสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้แนวคิดของกรามีนเข้าถึงประชาชนมาก
ข้ึนเรื่อยๆ โดยงานของธนาคารกรามีนและบริษัทในเครือช่วยให้คนหลายล้านคนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยช่วยให้ประชาชนชาวบังกลาเทศได้มีส่วนร่วมในตลาด มี
รายได้  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ธนาคารกรามีนมีแนวคิดว่า เมื่อธนาคารกรามีนมีลูกหนี้ที่ไม่
สามารถช าระเงินกู้คืนได้ การค้นหาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขนั้นทางธนาคารจะคิดว่าลูกหนี้ถูกเสมอ ทาง
ธนาคารอาจจะด าเนินการบางอย่างผิดพลาด ดังนั้นธนาคารจึงต้องกลับมามองตนเองและแก้ไขกฎเกณฑ์ 
โดยใช้การสงัเกตและศึกษาพฤติกรรมจริงของลูกหนี้ ออกแบบกระบวนการต่างๆให้ยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้า
กับลูกหนี้มากที่สุด ทั้งนี้ธนาคารจะปล่อยให้ลูกหนี้ตัดสินใจเองว่าจะน าเงินไปใช้ท าอะไร เพื่อให้ผู้กู้รู้สึกว่า
ตนมีคุณค่า ธนาคารจะเปน็เพียงผูส้นับสนุนและให้แรงบันดาลใจเท่านั้น แต่ธนาคารจะไม่คิดธุรกิจให้กับผู้กู้  

3.3.1 รายละเอียดการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานของธนาคารกรามีนในปี พ.ศ. 2550 ผู้ถือหุ้นของธนาคารกรามีนประกอบ

ไปด้วยสมาชิกผู้กู้ถือหุ้นร้อยละ 94 และรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 6โดยจ านวนผู้กู้ทั้งหมดประมาณ 7.34 ล้าน
คน ร้อยละ 97 ของจ านวนผู้กู้ทั้งหมดเป็นผู้หญิง ธนาคารมีสาขาจ านวน 2,468 สาขา ครอบคลุม 80,257 
หมู่บ้านและมีพนักงานธนาคารจ านวน 24,703 คน ธนาคารปล่อยเงินกู้ไปแล้วกว่า 347.75 พันล้านตากา 
(6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้รับช าระหนี้คือแล้ว 313.11 พันล้านตากา (5.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
หนี้ที่ปล่อยกู้ป๎จจุบัน 34.64 พันล้านตากา (524.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส าหรับที่มาของเงินกู้นั้นในช่วงปี 
2523 – 2537 ธนาคารกรามีนได้รับเงินอุดหนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และเงินกู้ที่รัฐบาลช่วยประกันจาก
ธนาคารชาติบังคลาเทศ และรัฐบาลในประเทศอื่น มูลนิธิ องค์การระหว่างประเทศร่วมกัน มากกว่า 125 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2538 ธนาคารกรามีนตัดสินใจหยุดรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนดังกล่าว (ยกเว้นกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉินเช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ) โดยใช้เงินฝากและเงินทุนของธนาคารปล่อยกู้ซึ่งเงินฝากของ
ธนาคารร้อยละ 58 มาจากสมาชิกผู้กู้ และยอดเงินฝากบวกเงินทุนของธนาคารป๎จจุบัน เท่ากับร้อยละ 
152 ของยอดเงินปล่อยกู้ ผลการด าเนินงานของธนาคารนั้นมีอัตราการใช้หนี้คืนราวร้อยละ 98 ของผู้กู้ ท า
ให้ธนาคารกรามีนได้ก าไรจากการด าเนินงานทุกปี ยกเว้นในปีก่อตั้ง (2526) ที่มีการโอนกิจการมาจาก
โครงการร่วมมือธนาคารพาณิชย์ของรัฐและปี 2534 -2535 ซึ่งประเทศบังกลาเทศได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติธรรมชาติครั้งใหญ่ ภายหลังในปี 2549 ธนาคารท าก าไรได้ 1.398 ล้านตากา (20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
ซึ่งถูกโอนเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูในยามเกิดภัยพิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดโดยรัฐบาลเพื่อแลกกับการ
ยกเว้นการเก็บภาษีนิติบุคคล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกรามีนน้ัน คิดดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปแบบลดต้น ร้อยละ 20 ต่อ
ปี (Flat Rate ร้อยละ 10) เงินกู้เพื่อปลูกบ้านคิดร้อยละ 8 เงินกู้เพื่อการศึกษาคิดร้อยละ 5 ส่วนเงินกู้เพื่อ
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สมาชิกที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ (ขอทาน) ที่เป็นโครงการล่าสุดที่ให้สินเช่ือขนาดย่อมโดยไม่คิดดอกเบี้ย และ
ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ระหว่างร้อยละ 8.5 – 12 ต่อปี ธนาคารมีโครงการให้กู้ดังนี้ 

1) โครงการให้ขอทานกู้ ธนาคารกรามีนมีโครงการพิเศษเรียกว่า Struggling Member 
Program (โครงการเพื่อสมาชิกที่ดิ้นรนต่อสู)้ ส าหรับให้ขอทานที่เป็นสมาชิกกู้เงิน เพื่อน าไปซื้ออาหารของ
ใช้จ าเป็น และเพื่อซื้อของไปขายหรือท าอาชีพอื่นที่ท าได้โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย โครงการนี้เป็นความ
พยายามที่จะช่วยให้คนยากจนมีอาชีพที่มีศักดิ์ศรี ป๎จจุบันโครงการนี้มีสมาชิก 98,500 คน ปล่อยกู้ไปแล้ว
กว่า 102.27 ล้านตากา  และมีการช าระคืนแล้ว 69.7 ล้านตากา ทั้งนี้ทางโครงการไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขให้
ผู้กู้เลิกอาชีพขอทาน หากแต่สนับสนุนให้หาอาชีพเสริม เช่น ขายสินค้าจ าเป็นหรือของที่ระลึก โดยติดปูาย
ว่าเป็นสมาชิกธนาคารกรามีน 

2) โครงการบ้านคนจน ธนาคารเริ่มให้สินเช่ือเพื่อบ้าน ตั้งแต่ปี 2527 โดยให้ผู้กู้ได้ราย
ละไม่เกิน 15,000 ตากา (218 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 8 ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงป๎จจุบัน
ธนาคารปล่อยกู้ไปแล้ว 649,774 หลัง  

3) โครงการเงินกู้เพ่ือธุรกิจขนาดย่อย  สมาชิกบางรายประสบความส าเร็จในการท า
ธุรกิจขนาดย่อมและต้องการเงินกู้ก้อนใหญ่ข้ึนเพื่อขยายการลงทุน ธนาคารกรามีนจะมีโครงการเงินกู้เพื่อ
ธุรกิจขนาดย่อมโดยไม่ก าหนดวงเงินแต่ใช้หลักพิจารณาเป็นรายๆ ป๎จจุบันมีสมาชิกขอกู้ราว 1.2 ล้านคน 
ยอดเฉลี่ยรายละ 13,174 ตากา (192 ดอลลาร์สหรัฐ) 

4) โครงการทุนและโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษา  มีทุนให้เปล่าทุกปีส าหรับลูกของ
สมาชิกที่เรียนดีในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง ในปี 2550 ธนาคารให้ทุนการศึกษาไปแล้ว 
50,503 คน คิดเป็น 760,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนโครงการเงินกู้เน้นระดับอุดมศึกษาส าหรับลูก
สมาชิกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2550 ปล่อยกู้ไปแล้ว 19,631 คน ธนาคารกรามีนมีรูปแบบ
เครือข่าย  2 ลักษณะคือ  

4.1) บริษัทที่ตั้งอิสระ มีการถือหุ้นต่างหาก ธนาคารกรามีนไม่ได้ถือหุ้น ไม่ได้ให้กู้ 
หรือรับเงินกู้จากบริษัทเหล่าน้ี บริษัทเหล่าน้ีเป็นบริษัทเพื่อผลก าไรจดทะเบียนและเสียภาษีเช่นเดียวกับ
บริษัทอื่นๆ มี 17 บริษัท ท ากิจการด้านโทรศัพท ์คอมพิวเตอร์ สิ่งทอ การศึกษา การส่งเสรมิธุรกิจและการ
ลงทุน เป็นต้น 

4.2) บริษัทที่ธนาคารกรามีนจัดตั้งข้ึนเพื่อท าโครงการบางโครงการ  เช่น มูลนิธิ
พัฒนาการประมงกองทุนกรามีน การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือหรือ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพื่อการพัฒนาสังคมแบบไม่มุ่งผลก าไร โดยธนาคารกรามีนรับประกันหรือเป็นผู้ให้กู้
สนับสนุนด้วยกองทุนกรามีนในการตั้งธนาคาร หรือสินเช่ือรายย่อยในประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ทั้ง
ทางด้านการฝึกอบรม ดูงาน และสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือและเงินทุนดอกเบี้ยต่ า  

 

3.3.2 รูปแบบการให้กู้เงินของธนาคารกรามีน 
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ส าหรับผู้ประสงค์จะกู้เงินสามารถท าได้โดยการรวมกลุ่มกัน 5 คน โดยต้องไม่เป็นญาติกัน 
เมื่อสมาชิกคนใดจะกู้ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกคนอื่นๆ ก่อน กลุ่มจะท างานเป็นเครือข่ายสังคมขนาด
เล็กคอยสนับสนุน ให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือให้ผู้กู้สามารถส่งคืนเงินกู้ได้ตามก าหนดทุกสัปดาห์ 
กลุ่มสมาชิกที่เป็นกลุ่มเพื่อน ประมาณ 10-15 กลุ่ม จะมาประชุมกันที่ศูนย์ เจ้าหน้าที่สาขาจะมาเก็บหนี้
เก่า สมาชิกยื่นขอกู้ใหม่ มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย  
การรวมกลุ่มเพื่อกูเ้งนิน้ันถือเป็นกญุแจส าคัญของความส าเร็จอันเกิดจาก “กลุ่มสนับสนุน” โดยแต่ละกลุ่ม
นั้นลูกหนี้จะมีลักษณะคลา้ยกันและอยู่สถานภาพทางเศรษฐกิจที่คลา้ยคลึงกนั ธนาคารจะสร้างแรงจงูใจให้
พวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการของแต่ละคน การเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นกลไกช่วยเหลือคุ้มครอง 
ช่วยลดการผันผวนของลักษณะความพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนของลูกหนี้แต่ละคน ท าให้ศักยภาพในการ
ช าระหนี้ของแต่ละคนดีข้ึน สมาชิกปฏิบัติตนตามเปูาหมายของโครงการเงินกู้  ทุกคนรู้สึกได้แข่งข้ันทั้งใน
และนอกกลุ่มก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อเงินกู้ของกลุ่ม 

เมื่อสมาชิกรวมตัวกันได้ 5 คน ธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับสมาชิก 2 คนแรก ถ้า 2 คนนี้ข าระ
เงินกู้ตรงตามเวลาติดต่อกัน 6 สัปดาห์ สมาชิกในกลุ่มอีก 3 คน ก็จะมีสิทธิกู้เงิน ปกติแล้วประธานกลุ่มจะ
เป็นคนสุดท้ายที่กู้ สมาชิกทั้ง  5 จะไปที่ธนาคาร ธนาคารจะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายของธนาคาร
เป็นเวลาประมาณ 7 วัน และมีการทดสอบว่าพวกผู้กู้เข้าใจแนวทางการด าเนินงานของธนาคาร เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้กู้เป็นผู้ที่ต้องการเงินกู้จริงๆ และจริงจังต่อการเป็นสมาชิกของกรามีน มีการทดสอบฐานะ 
(Means Test) เพื่อดูว่าลูกหนี้ยากจนจริงหรือไม่ เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการรับสมาชิกกรามีน มีการอนุมัติ
วงเงินประมาณ 25 เหรียญสหรฐั และธนาคารจะให้ลูกหนี้ทุกคนฝากเงนิกับธนาคารรอ้ยละ 5 ของเงินกู้ใน
กองทุนกลุ่ม (group fund) โดยลูกหนี้ทุกคนมีสิทธิยืมเงินในกองทุนกลุ่มโดยไม่เสียดอกเบี้ย ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่ายอดเงินที่จะยืมต้องได้รับการอนุมัติจากกลุ่ม และเงินยืมของสมาชิกทั้งหมดต้องมียอดรวมเกิน
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินกองทุน มีการช่วยเหลือกันของสมาชิกระหว่างกลุ่มในศูนย์ลูกหนี้ ซึ่งเกิดจากการ
รวมตัวกันไม่เกิน 8 กลุ่ม มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสัปดาห์ การประชุมนี้จะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดคอรัปช่ัน การบริหารจัดการผิดพลาด สร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดความขัดแย้ง 
นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ผู้น าและเจ้าหน้าที่ธนาคารมีรับผิดชอบโดยตรงต่อลูกหนี้มากข้ึน 

 
 
 
 
3.3.3 กลไกการช าระเงินกู้ของกรามีน 
การกู้เงินกู้นั้นธนาคารกรามีรูปแบบสินเช่ือที่มีเงื่อนไขการช าระที่หลากหลายให้ลูกหนี้เลือก 

ได้แก่  1) สินเช่ือมีระยะเวลา 1 ปี  2) ช าระเงินต้นรายสัปดาห์ 3) ช าระเงินต้นงวดแรกหนึ่งสัปดาห์หลัง
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เบิกเงินกู้ 4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20  ยอดเงินที่ต้องช าระทุกสัปดาห์คือร้อยละ 2 ของเงินต้นติดต่อกัน 
50 สัปดาห์ เป็นต้น 

ธุรกรรมการจ่ายเงินกู้คืนของลูกหนี้น้ันธนาคารกรามีนถูกออกแบบให้ง่ายและสะดวกโดยการ
ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไปที่หมู่บ้านทุกสัปดาห์เพื่อเก็บเงินกู้และดอกเบี้ย ท าให้มีอัตราการคืนเงินกู้สูงมาก  
นอกจากนั้นธนาคารยังมีแนวทางในการแก้ป๎ญหาหนี้เสียของธนาคารกรามีนโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดหนี้
เสียจากภัยพิบัติ ธนาคารจะพยายามคิดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและมีความ
ยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน โดย
ประการแรกธนาคารพยายามเพิ่มเงินออม เพราะจะช่วยปรับโครงสร้างทุนของธนาคารได้ และประการที่
สองธนาคารสร้างความยืดหยุ่นให้กับผลิตภัณฑ์สินเช่ือมากข้ึนและมีการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในการช าระ
เงินคืนช าระคืนตามความสะดวกของลูกค้า 

 

3.3.4 การพัฒนาบุคลากรของธนาคารกรามีน 
ธนาคารกรามีนมีการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพโดยเฉาะการฝึกอบรม 

โดยอาศัยการฝึกหัดและเรียนรู้ด้วยตนเองจากการท างานจริง บุคลากรจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนจน ท าให้พนักงานเข้าใจและยอมรับศักยภาพของคนจน สามารถเข้าใจป๎ญหา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเสนอแนะสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปูาหมายมากยิ่งข้ึน  บุคลากรของธนาคารกรามีนนั้นได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักส ารวจและนักเขียน
รายงานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และป๎ญหาความยากจนของประชาชนในหมู่บ้าน ท าให้
ธนาคารทราบแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  นอกจาการฝึกอบรมและพัฒนา
แล้วธนาคารยังมีรูปแบบการประเมินผลเพื่อสร้างสร้างแรงจูงใจและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ผ่านการประเมินด้วยระบบ 5 ดาว ดังนี้ 

1) ดาวสีเขียว ส าหรับพนักงานที่ได้รับเงินกู้คืนร้อยละ 100 จากลูกหนี้ของทั้งหมด 
(ลูกหนี้ 600 คน ต่อพนักงาน 1 คน) 

2) ดาวสีฟ้า ส าหรับพนักงานที่สร้างก าไรให้กับธนาคาร 
3) ดาวสีม่วง ส าหรับพนักงานที่สามารถระดมเงินฝากได้มากกว่ายอดเงินกู้ 
4) ดาวส าน้ าตาล ส าหรับพนักงานที่ช่วยให้ลูกๆ ทุกคนของลูกหนี้ให้ได้ไปโรงเรียน  
5) ดาวสีแดง ส าหรับพนักงานที่ท าให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากความยากจน 

พนักงานจะภาคภูมิใจกับดาวสีต่างๆ บนอกที่แสดงถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของตน  
ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากของการบริหารของกรามีน 
 

3.4 กรามีนโมเดล กับการขจัดความยากจนในระดับสากล 
กรามีนโมเดลอยู่ในการดูแลโครงการเผยแพร่แนวคิดกรามีนแก่ประเทศที่สนใจ โดยป๎จจุบันกรามี

นทรัสต์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรามีนที่ได้รับมีเงินอุดหนุนกว่า 19.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ท า
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หน้าที่น าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนโครงการเรียนรู้และปรับใช้ต้นแบบกรามีนกว่า 65 
โครงการใน 27 ประเทศทั่วโลก โครงการปล่อยเงินกู้แล้วกว่า 444 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับคนจนกว่า 
1.14  ล้านคนทั่วโลก ซึ่งจากการด าเนินงานของกรามีนทรัสต์นั้นพบว่า กรามีนโมเดลสามารถใช้ได้ใน
ระดับสากล แนวคิดของกรามีนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ทั่วโลกได้จริง ซึ่งมีการน าร่องใช้ใน
ประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์    

 

3.4.1 ประเทศมาเลเซีย  
เดวิด กิบบอนส์ ชาวแคนนาดา เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มาเลเซียกว่า 20 ปี สนใจโมเดลกรามีน

จึงเข้ามาศึกษาสาขากรามีนในบังกลาเทศเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะน าแบบแผนของกรามีนไปก่อตั้งที่
ประเทศมาเลเซีย ช่ือโครงการอิหค์ติอาร์ (Ikhtiar) ในปี 1987 การด าเนินงานมีอุปสรรค เนืองจากเดวิด 
กิบบอนส์ ก่อตั้งโครงการเลียนแบบกรามีนโดยยังไม่มีการเตรียมความพร้อมและมีป๎ญหาด้านการผลักดัน
กฎหมายที่จะแยกโครงการออกมาจากการควบคุมของรัฐ ยูนุสจึงส่งพนักงานกรามีนช านาญการมาช่วย
เดวิด จึงค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจการท างานของกรามีนมากข้ึนและปรับปรุงนโยบายสินเช่ือให้ใกล้เคียงกับ
ของธนาคารกรามีนมากที่สุด ภายใต้บริบทของความยากจนในรูปแบบประเทศมาเลเซีย โครงการนี้
ประสบความส าเรจ็ภายใน 2 ปี คนจนในประเทศมาเลเซียมีอัตราการคืนเงินกู้สงูกว่าลูกหนี้บังกลาเทศด้วย
ซ้ า เดวิดจึงเขียนหนังสือช่ือ The Grameen Reader รวมบทความของอาจารย์ยูนุสและของตัวเขาเอง 
เพื่อเผยแพร่แนวคิดของธนาคารกรามีนแก่ผู้ที่สนใจ 

 

3.4.2 ประเทศฟิลิปปินส์  
มีโครงการ ไมโครเครดิตช่ือ กองทุนผู้ไร้ที่อยู่อาศัย (Landless Report’s Fund )  ของศูนย์

พัฒนาการเกษตรและชนบท ในฟิลิปปินส์ (CARID) ที่กลายเป็นผู้น าของเครือข่ายธนาคารกรามีน และ
ต่อมามีโครงการในลักษณะธนาคารกรามีนประมาณ 30 แห่ง ในปี 2550 มีลูกหนี้กว่า 9,000 คน มีอัตรา
การช าระหนี้ค่อนข้างสูง โครงการนี้สามารช่วยให้ชีวิตคนจนหลายพันคนดีกว่าเดิมมากข้ึน  

ความส าเร็จในโครงการไมโครเครดิตของประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ เป็นแรง
บันดาลใจให้เกิดโครงการใหม่ๆ ในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ในอินเดีย เนปาล เวียดนาม และ
ประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีวัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ และระดับของการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน แต่ทุกประเทศก็สามารถใช้ไมโครเครดิตได้ ซึ่งแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นของไมโคร
เครดิตในรูปแบบของธนาคารกรามีน โมเดลกรามีนจึงสามารถใช้ได้กับทุกประเทศที่มีความยากจน รวมถึง
ในประเทศร่ ารวยด้วย  คนจนทุกแห่งทั่วโลกสามรถเข้าถึงเงินกู้ได้  ส าหรับโครงการไมโครเครดิตแบบกรา
มีนในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างประสบความส าเร็จไม่แพ้ในประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น 

 โครงการกองทุนแห่งศรัทธา(Good Faith Fund) ในเมือง Prine Bluff ในรัฐ
อาร์คันซอส์ ขอประเทศอเมริกา สมัยที่ บิลล์ คลินตัน เป็นผู้ว่าการรัฐ โดยโครงการด าเนินการให้กู้โดยไม่
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เรียกหลักประกันใช้ความไว้เนื้อเช่ือใจของลูกหนี้เป็นหลัก โครงการนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี สามารถ
ช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ยากจน ตกงาน และไม่มีอาชีพ ให้สามารถมีรายได้และเลี้ยงตรอบครัวได้ 

 โครงการไมโครเครดิตในยุโรปมีป๎ญหาอุปสรรคมาจากความเป็นรัฐสวัสดิการ 
ประชาชนกลัวการท าธุรกิจ หลายคนคิดค านวณว่าพวกตนต้องสูญเสียเงินประกันสังคม และเงินประกัน
ของเอกชนเท่าใดถ้าพวกเขาเริ่มท างานแบบรับจ้างงานตัวเอง สรุปได้ว่าความเสี่ยงไม่คุ้มค่าความพยายาม 
โรซาลีน โคปิซาโรว์ จึงเริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎหมายสวัสดิการส าหรับคนจนที่ต้องการเข้าถึงไมโคร
เครดิต โดยเธอและทีมงานศึกษาการปล่อยกู้กว่า 200 รูปแบบ และทดลองท าโครงการน าร่อง 9  โมเดล 
เธอต้องการปรับโมเดลกรามีนให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศโปแลนด์ ป๎จจุบัน
โครงการไมโรเครดิตในโปรแลนด์มีสาขา  20  แห่ง และมีลูกค้ากว่า 4,000 คน มีอัตราการช าระคืนร้อยละ 
98 และยอดสินเช่ือกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ องค์การที่โรซารีนก่อตั้งช่ือ ฟ๎นดุช ไมโคร (Fundusz 
mikro) ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเองและมีใบอนุญาตท าธุรกิจแบบครบวงจร เป็นต้น 
 

3.4.3 ความส าเร็จของธนาคารกรามีน ในการต่อสู้กับความจน 
การด าเนินงานของธนาคารกรามีนประสบความส าเร็จอย่างมาก ป๎จจุบันลูกนี้ของธนาคาร

กรามีนถือหุ้นร้อยละ 93 ที่เหลือร้อยละ 7 เป็นของรัฐบาลบังกลาเทศ มีลูกหนี้ทั้งหมด 2.6 ล้านคน  ร้อย
ละ 95 เป็นผู้หญิง ในเวลาต่อมาการบริหารธนาคารกรามีนน้ันมีการปรับปรุงการด าเนินงานเกิดเป็น การ
มีน 2 (Grameen II) ที่มีการปรับการบรหิารจัดการธนาคารกรามนีใหม่ สร้างสินเช่ือให้มีความยืดหยุ่นมาก
ข้ึน ในระบบกรามีนทั่วไป(Grameen Generalized System: GGS ) ธนาคารมีความยืดหยุ่นในเงินกู้เพิ่ม
มากข้ึน ลูกหนี้จะช าระเมื่อใดก็ได้  ให้ลูกค้าสามารถกู้เงินได้มากกว่า 138 เหรียญสหรัฐ ฝากเงินข้ันต่ า 
0.86 เหรียญสหรัฐทุกเดือน มีบัญชีออมทรัพย์ส าหรับเกษียณ เมื่อฝากครบ 10 ปี จะได้เงินคืนเป็น 2 เท่า 
และการประกันสินเช่ือด้วย ธนาคารกรามีนสามรถพึ่งตนเองได้ ลูกหนี้ช าระคืนเงินกู้ในอัตราที่สูงและ
ธนาคารสามารถท าก าไรได้ทุกปี  ทั้งนี้ความส าเร็จของกรามีนเกิดข้ึนจากแนวคิดและความเช่ือและการ
แก้ป๎ญหาอย่างจริงจังของของยูนุส และชาวกรามีนทุกคนในการต่อสู้กับความจน โดยหวังให้ประชาชนที่
ยากจนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

จากการศึกษาวิจัยและการด าเนินงานอย่างจริงจังของมูฮัมหมัด  ยูนุส  พบว่าป๎จจัยที่ท าให้
ธนาคารกรามีนในฐานะธนาคารเพื่อคนจน ประสบความส าเร็จและบรรลุเปูาหมายนั้นมาจากป๎จจัยต่างๆ
ดังนี ้

1) แนวคิดเบ้ืองหลังในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในการแก้ป๎ญหาความยากจน
ต้องมีการนิยาม “ความจน” ให้ชัดเจน ส าหรับธนาคารกรามีนมีสมมติฐานทีว่่า คนจนจะช าระเงินคืนเสมอ 
คนจนมีความคิดสร้างสรรค์และรู้ว่าจะประกอบอาชีพใด รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไร แต่สิ่งเดียวที่พวก
เขาต้องการคือ โอกาสนั้นคือ “สินช่ือ” และหากเลูกหนี้ผดินัดช าระหนี้ ธนาคารเช่ือใจลูกค้า เช่ือว่าลูกค้ามี
ความซื่อสัตย์ ธนาคารจะต้องไม่คิดว่าลูกหนี้โกง 
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2) การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยในการแก้ไขปัญหา : เป็นความ
พยายามสร้างแนวทางแก้ป๎ญหาความยากจนและป๎ญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีและ
รอบครอบบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง โดยสามารถน าไปใช้ ได้จริง มีการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก 
การค้นคว้าวิจัยตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ธนาคารกรามีนมีการศึกษาและเข้าใจลูกหนี้อย่างลึกซึ้ง
จากการใช้เวลาในการเก็บข้อมูลความยากจนและความต้องการกู้เงินของประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ โดย
น าข้อมูลมาจ าแนกลูกหนี้ออกเป็นหลายประเภท หลายอาชีพ  เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  

3) เน้นการพัฒนาและฝึกอบรม: ธนาคารกรามีนมีการจัด Work-shop  ประจ าปี
ส าหรับผู้น าศูนย์ลูกหนี้แต่ละสาขา เพื่อทบทวนป๎ญหาและความส าเร็จ  ประเด็นที่น่ากังวล และคิดวิธีการ
แก้ป๎ญหาทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกัน นอกจากนั้นยังการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้พนักงาน
สามารถรับมือกับป๎ญหาที่ไม่สามารถแก้ไขโดยล าพังได้ และเพื่อให้พวกเขาเป็น “นักต่อสู้กับความจนช้ัน
แนวหน้า” สามารถเป็นครูที่ช่วยให้ลูกหนี้ค้นพบจุดแข็งหรือศักยภาพของตนเอง และค้นพบจุดอ่อนของ
ต้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

4) เน้นการปล่อยกู้ให้ผู้หญิงเป็นหลัก: จากการวิจัยพบว่าในประเทศบังกลาเทศน้ัน การ
ให้สินเช่ือแก่ผู้หญิง ส่วนมากท าให้เกิดการพัฒนาทางสงัคมรวดเร็วกว่าผูช้าย เพราะผู้หญิงในฐานะแม่จะให้
ความส าคัญในเรื่องตวามทุกข์ยากและความอดอยากของครอบครัวมากกว่าผู้ชาย  โดยผู้หญิงจะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวมากกว่าผู้ชาย 

5) ธนาคารกรามีนปฏิเสธการแทรกแซงจากภาครัฐ หรือเป็นไปในลักษณะที่น้อยที่สุด 
เพราะมองว่ารัฐควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะท าได้ การด าเนินงานควรอาศัยตลาดเสรีและสถาบันที่เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจที่สนับสนุนเปูาหมายเพื่อสังคมเป็นสิ่งส าคัญ ในขณะเดียวกันกรามีนก็ต่อต้านเศรษฐกิจ
ที่สนใจความโลภโดยมองผลก าไรเพียงอย่างเดียว 
 

4. ประเทศเคนยา 
 

4.1 ภาพรวมของประเทศเคนยา 
เคนยาจัดเป็นประเทศยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพทางการค้าและ

การลงทุน ด้วยป๎จจัยทางด้านขนาดของเศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ เคนยาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้ง
ทางเรือและอากาศ 

อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของเคนยามีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมาจาก  
1. ป๎ญหาคอรัปช่ัน ประท้วง และการก่อความไม่สงบ  
2. รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคธุรกิจบริการ (ร้อยละ 68 ของ GDP) โดยรายได้ส าคัญมาจาก

การท่องเที่ยว นอกจากนั้นแล้วราคาสินค้าปฐมภูมิยังอยู๋ในเกณฑ์ต่ า 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
177 

 

3. ระดับการลงทุนในสาธารณูปโภคอยู่ในระดับต่ า ซึ่งอาจะเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้น าที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก  

บทสรุปของเศรษฐกิจเคนยาหลังศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก สาเหตุมาจากป๎ญหา
คอรัปช่ัน และความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งยังผลมาถึงการชะลอเงินกู้ในปี พ.ศ.2549  หลังจากนั้นสภาวะ
เศรษฐกิจของเคนยายังอ่อนไหวเรือ่ยมา โดยอัตรา GDP ในปี 2551 ได้ลดต่ าลงเหลือเพียง 1.7% และกลบั
สูงข้ึนมาในปี 2552-2553 อย่างไรก็ดี ผลที่มาจากอัตราเงินเฟูอที่เพิ่มมากข้ึน อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ
อ่อนตัวอย่างรุนแรง ราคาน้ ามันและเช้ือเพลิงน าเข้าที่สูง ภัยธรรมชาติแห้งแล้ง และอัตราการท่องเที่ยวที่
ลดต่ าลง ท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2554 กลับลดต่ าลงมาอีกครั้งเหลือเพียง 
4.3% จะเห็นได้ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเคนยานั้น เป็นไปตามแบบฉบับของประเทศก าลัง
พัฒนาทั่วไป กล่าวคือเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืนและเผชิญป๎ญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 
(Central Intelegent Agency, 2013) 

 

4.2 ระบบการเงินการธนาคารของประเทศเคนยา 
รายงานการวิจัยของธนาคารโลก (World Bank) ในปี พ.ศ. 2552 Beck et.al (2009) ได้อธิบาย

ระบบการเงินของทวีปแอฟริกาซึ่งหมายรวมถึงประเทศเคนยาด้วยนั้น ว่าเป็นระบบการเงินที่มีขนาดเล็ก
ทั้งแบบสมบูรณ์และสัมบูรณ์ กล่าวได้ว่าเป็นระบบการเงินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก โดยมีทรัพย์สิน
ประมาณ 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีขนาดเล็กกว่าระบบของธนาคารขนาดเล็กบางธนาคารใน
ทวีปยุโรป 
ระบบการเงินที่เล็กเช่นน้ีส่งผลให้เป็นระบบที่ทั้งมีผลิตภาพที่ต่ า (Low Productivity) และขาดทักษะใน
การบริหาร (Skill Shortage) ส่งผลต่อให้ขาดความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ และไม่มีโอกาสในการลงทุน
ทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพื่อให้ระบบมีการพัฒนามากข้ึน ดังนั้นระบบการเงินของแอฟริกาจึงเป็นไปใน
ลักษณะที่มีการเข้าถึงที่จ ากดั (Limited Outreach) กล่าวคือ มีเพียง 1 ใน 5 ของภาคครัวเรือนที่มีโอกาส
ได้เข้าถึงการบริการการเงินในระบบ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วตามแผนภาพด้านล่างจะ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก 
 

ภาพที่  11 แผนภาพแสดงความแตกต่างในการมีบญัชีธนาคารของภาคครัวเรอืนในแต่ละประเทศ 
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ระบบการบริการภาคการเงินของประเทศเคนยา (Financial Services Center: FSS) 
ประกอบด้วย7  

1. ภาคธนาคาร (Banking) 
2. ภาคประกันภัย (Insurance) 
3. ภาคตลาดทุน (Capital Markets) 
4. ภาคกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Pension System) 
5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Quasi Banking Institution) 

5.1 สหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์และกู้ยืม  (Savings and Credit Cooperative 
Societies:SACCOs) 

5.2 สถาบันการเงินระดับจุลภาค (Microfinance Institutions: MFIs) 
5.3 ธนาคารไปรษณีย์เพื่อการออมแห่งเคนยา (Building Societies, Kenya Post 

Office Savings Bank:KPOSB)  
5.4 สถาบันเพื่อการพัฒนาด้านการเงิน (Development Finance Institutions; DFIs)  

และ  
5.5 สถาบันการเงินที่ให้บริการนอกระบบ  เช่น Rotating Savings and Credit 

Associations (ROSCAs) , การเล่นแชร์ (merry-go-rounds) ,  เพื่อนและญาติสนิท เป็นต้น 

                                                
7 ระบบการเงินการธนาคารที่มีการจัดการบริหารที่ดีเป็นตัวช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ รวมถึงสร้างความมั่นคงของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค และความเจริญเติบโตของ
ภาคเอกชน โดยเป็นผลท าให้ลดอัตราการว่างงานและลดป๎ญหาความยากจน รวมถึงสามารถดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)  
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4.3 ภาพรวมของการธนาคารในประเทศเคนยา 
ระบบธนาคารของเคนยาอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุม  ดูแล ของ ธนาคารกลางแห่งประเทศ

เคนยา (the Central Bank of Kenya) ในช่วงเวลาที่เคนยาได้ใช้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างปี พ.ศ. 
2547-2550  (Economic Recovery Strategy 2003-2007) ภาคการธนาคารถือว่ามีผลการท างานที่สูง
กว่าแผนที่คาดไว้ โดยมีสัดส่วนสินทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนราว 99 % จาก Kshs 457,000 ล้านเป็น Kshs 
908,000 ล้าน และมีการขยายวงเงินสินเช่ือเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นจ านวน Kshs 116,100 ล้าน8 
นอกจากนั้น สถาบันการเงินยังได้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเพื่อให้ภาคธุรกิจขนาดย่อม และผู้มี
รายได้ต่ ามีโอกาสเข้าถึงระบบการเงินสูงข้ึน โดยให้ภาคเกษตรกรรมกู้ยืมสูงข้ึนถึง 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 สหกรณ์เพ่ือการออมทรัพย์และกู้ยืม (Savings and Credit Cooperative 

Societies:SACCOs) สหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์และกู้ยืมในเคนยามีประมาณ 4,900 สหกรณ์ แต่มีเพียง
ประมาณ 155 สหกรณ์เท่านั้นที่ให้บริการอยู่ในเขตชนบท ผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้ที่มี
รายได้ประจ าที่สามารถช าระคืนหนี้ได้ตามก าหนด มีอยู่ประมาณร้อยละ 75 และ ผู้กู้ยืมที่อยู่ในชนบทและ
แรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดป๎ญหาลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan) อีก
ประมาณร้อยละ 25 

4.4.3 ธนาคารไปรษณีย์เพ่ือการออมแห่งเคนยา (Building Societies, Kenya Post 
Office Savings Bank:KPOSB) เป็นสถาบันที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วยให้ผู้ที่มีฐานะยากจนใน
ชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินมากข้ึน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 KPODB มี
ผู้ใช้บริการจ านวน 1.2 ล้านคน ด้วยปริมาณเงินฝาก 1.5 พันล้านเคนยาชิลลิ่งหรือประมาณ 2 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี KPODB ยังไม่เป็นที่นิยมของชาวเคนยาในชนบทมากนัก เนื่องจากป๎ญหา
ทางด้านบริการที่ช้าและไม่สะดวก รวมถึงจ านวนผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่ไม่หลากหลาย  

4.4.4 สถาบันเพ่ือการพัฒนาด้านการเงิน (Development Finance Institutions; 
DFIs) เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่มอาชีพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชนบทธนาคารภาคเอกชนไม่นิยมที่จะให้ปล่อยกู้ ยกตัวอย่างเช่น การให้กู้ยืมเงินตามฤดูกาลแก่ภาค
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 พันล้านชิลลิ่ง เหลือเพียง 8.3 พันล้านชิลลิ่ง ขณะที่ปริมาณการกู้ยืมเงินรวมจาก  2.7 พันล้าน
เหรียญชิลลิ่งเป็น 7.2 พันล้านเหรียญชิลลิ่ง 

 

อย่างไรก็ดี จากผลส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนเคนยาในปี 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
ทรัพย์ 

7 

 
จากตารางที่ 15  พิจารณาได้ว่ามีชาวเคนยาเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง

ธนาคาร ขณะที่ชาวเคนยากว่าร้อยละ 70 ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ท าให้ชาวเคนยาส่วนใหญ่
อาจจะต้องพึ่งพาบริการการเงินนอกระบบ หรืออาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบใดได้
เลย 
 

4.5 สถานการณ์การเงินนอกระบบ 
จากรายงานขององค์การธนาคารโลก (The World Bank) ได้ระบุว่า กว่าร้อยละ 75 ของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศยากจนน้ันไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่เพียงแต่ป๎ญหาความยากจนที่เป็นสาเหตุ
หลักเพียงสาเหตุเดียว แต่ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังธนาคาร ระยะทางในการเดินทาง และ
กระบวนการธุรกรรมที่ต้องใช้เอกสารมากมาย โดยดัชนีที่ใช้ช้ีวัดผู้ที่ใช้บริการการเงินในระบบโดยทั่วไป  
(World Bank, 2012) คือ 

1. อายุ บุคคลที่อายุระหว่าง 15-24 ปีนั้น ร้อยละ 33 จะไม่มีบัญชีธนาคาร และ ร้อยละ 40 
จะใช้บริการการออมนอกระบบ 

2. เพศ เพศชายกว่าร้อยละ 55 จะมีบัญชีธนาคาร ขณะที่เพศหญิงมีแนวโน้มจะมีบัญชี
ธนาคารร้อยละ 47 
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3. รายได้ ในประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น บุคคลที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 แรกนั้นจะออมเงิน
ในระบบมากกว่า 3  เท่าของบุคคลที่มีรายได้น้อยสุดร้อยละ20  

4. เขตที่พักอาศัยในประเทศก าลังพัฒนา ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ 35 จะมี
บัญชีธนาคาร ขณะที่ผู้ที่พักอาศัยในเขตชนบทจะมีบัญชีธนาคารเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น 

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินในระบบของทวีปแอฟริกานั้น 
ธนาคารโลกได้ต้ังข้อสังเกตว่าการใช้บริการธุรกรรมบนมือมือถือ (mobile banking) อาจช่วยให้บุคคลที่
ไม่เคยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้มีโอกาสได้รับบริการมากขึ้น โดยปี พ.ศ.2555 นั้นประชาชนใน
แอฟริกาได้ใช้บริการมือถือในการช าระค่าบริการต่างๆ รวมถึงการรับส่งเงินถึงร้อยละ 16 ขณะที่ประเทศ
ก าลังพัฒนาที่เหลือนอกจากนั้นได้มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ทั้งนี้ประเทศเคนยาถือเป็นประเทศที่มี
ผู้ใช้บริการมากที่สุดคือร้อยละ 68 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ Bob Collymore แห่ง Safaricom ได้ระบุว่า
จ านวนเงินนอกระบบในเคนยามีอยู่ถึง 3 แสนล้านชิลลิ่ง หรือประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือ
เป็นเงินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของประเทศ (Ramah., R., 2013) 

 

4.6 สาเหตุปัญหาหน้ีนอกระบบ 
ป๎ญหาหนี้นอกระบบในประเทศเคนยานั้นอาจมีสาเหตุหลักมาจากสองประการคือ 1) ปริมาณ

แรงงานนอกระบบที่สูง และ 2) ระบบธนาคารของเคนยาที่อ่อนแอ 
 

4.6.1 แรงงานนอกระบบในเคนยา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเคนยาน้ันเป็นไปตามแบบแผนทั่วไปของประเทศก าลัง

พัฒนา (Developing Country)  กล่าวคือ ใช้กลยุทธ์การผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า (Import 
Substituting Industrialisation Strategy) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออัตราการอพยพย้ายเข้าจากชนบทเข้าสู่
เมือง(Migration)ที่เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งเป็นสาเหตุลหลักของแรงงานนอกระบบที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองเป็น
จ านวนมาก โดย Stark (1991) ได้อธิบายควาามสัมพันธ์ของการย้ายถ่ินเข้าเมืองกับแรงงานนอกระบบไว้
ว่าการอพยพย้ายถ่ินเข้าเมืองของชาวชนบทซึ่งมักมีอิทธิพลมาจากสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจที่มากข้ึนกว่าเดิม โดยสมาชิกที่อพยพเข้ามาในเมืองก็จะโอนเงินกลับสู่ถ่ินฐานบ้านเกิด
ของตนในชนบท (Remittance) 

รูปแบบการอพยพย้ายถ่ินของประชาชนในเคนยาน้ันจะเริ่มจากการเข้ามาในเมืองและอาศัย
อยู่กับญาติหรือเพื่อน โดยคาดหวังที่จะได้เข้าสู่แรงงานในระบบ เช่น คนส่งเอกสาร เสมียน เมื่อพวกเขาหา
งานที่เป็นกิจลักษณะได้แล้วนั้นก็จะเริ่มเป็นวงจรใหม่ คือย้ายไปอาศัยเองและไปช่วยเหลือเพื่อนหรือญาติ
ของตนที่ย้ายเข้ามาจากชนบทเพื่อหางานในเมืองเป็นทอดๆต่อไป ในทางตรงกันข้าม หากผู้ที่อพยพระยะ
หนึ่งและยังหางานในระบบท าไม่ได้ก็จะพาตนเองเข้าสู่แรงงานนอกระบบ เช่น ด าเนินธุรกิจขายเสื้อผ้ามือ
สอง ขายหนังสือพิมพ์ตามท้องถนน  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินนอกระบบที่ขยายตัวสูงข้ึนในประเทศ
เคนยา  
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ขณะที่อัตราความต้องการแรงงานในระบบมีจ ากัด แต่อัตราการอพยพย้ายถ่ินเข้าของชาว
ชนบทกลับเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ยอมละทิ้ งโอกาสทางการศึกษา (School Leavers) 
เพื่อเข้ามาท างานในเมืองด้วยความคาดหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนที่สงูกว่าการอาศัยอยู่ในชนบท อย่างไรก็
ดีความคาดหวังดังกล่าวอาจผิดไปจากความเปน็จรงิเมื่ออาศัยข้อมูลทางสถิติอัตราการว่างงานของประเทศ
เคนยาจะพบว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับร้อยละ 40-50 ตลอดช่วงยี่สิบปีใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2551 (Indexmundi, 2011)  
 

ภาพท่ี 12 แผนภาพแสดงอัตราการว่างงานของประเทศเคนยาระหว่างปี ค.ศ. 1998-2008 
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4.6.2 ระบบสถาบันการเงินท่ีอ่อนแอ 
ในประเด็นป๎ญหาของระบบสถาบันการเงินน้ันสามารถแบ่งสาเหตุของป๎ญหาแยกย่อยไปได้

อีกดังนี้ 
1) จ านวนสาขามีจ ากัด 
กว่าร้อยละ 90 ของธนาคารหลักในประเทศเคนยามักจะมีสาขาอยู่เพียงแต่ในเขตเมือง

และเทศบาลเท่านั้น ในขณะที่เขตชนบททั่วประเทศกลับมีจ านวนสาขาเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้น แม้ว่า
ความหมายของสาขาในที่นี่ได้หรวมถึงการให้บริการผ่านตัวแทน, จุดรับช าระค่าบริการต่างๆ, สาขาราย
ย่อย และอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ท าให้จ านวนสาขาของธนาคารในเขตชนบทเพิ่มข้ึนมากนัก9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 แผนภาพแสดงจ านวนสาขาธนาคารในประเทศเคนยาแบ่งตามเขตพื้นที่ 

                                                
9 10 อับดับธนาคารต่างใหญ่ที่สุดในประเทศเคนยามีดังนี้ Barclays, Standard chartered,  

Stanbic เป็นธนาคารต่างประเทศ ขณะที่ธนาคารท้องถ่ินที่ใหญ่ติดสิบอับดับคือ Equity, KREP, Baroda, 
และ Commercial Bank of Africa และ Cooperative, KCB, and NBK เป็นธนาคารที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ 
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ที่มา: Thorsten Beck, et al, (2010)  
 

2) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการการเงินในระบบมีสูง 
2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝากเงินกู้เงินในระบบมีสูง 
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝาก (Interest Spread) และรายรับสุทธิจาก

อัตราดอกเบี้ย (Interest Margin) มีอัตราที่สูงท าให้ไม่เปน็ที่น่าดึงดูดใจทัง้ต่อผูฝ้ากเงนิและผูกู้้เงิน ดูตาราง
การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของประเทศเคนยากับภูมิภาคและโลกซึ่งเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2544  

 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดง Real Lening Rate,Real Deposit Rate,Interest Rate  
และ Interest Margin 

ทั้งนีข้้อมูลล่าสุดจาก The World Bank ณ ปี พ.ศ. 2553 ได้ระบุว่าประเทศเคนยา
มี Interest Spread ที่ 9.8 (World Bank, 2012) 
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เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงนี้ส่งผลให้ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ฝากเงินราย
ย่อยในเคนยาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีสูงข้ึน ส่งผลให้พวกเขาลดความต้องการที่จะใช้บริการการเงินใน
ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการในมูลค่าน้อยๆ 

2.2) ค่าธรรมเนียมบริการท่ีสูง 
จากตารางที่ 16 จะพบว่าประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการการเงินในระบบที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้คือ 1) จ านวนเงินข้ันต่ าที่
ต้องเหลือไว้ในบัญชี และ 2) ค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องช าระให้กับธนาคาร ซึ่งตามรายงานการวิจัยของ
ธนาคารโลก (2009) พบว่าค่าธรรมเนียมรายปีนั้นแม้เป็นผู้ใช้บริการเพียงบัญชีออมทรัพย์ก็จะต้องมีภาระ
ดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว  

หากพิจารณาอย่างผิวเผิน ค่าธรรมเนียมรายปีของบัญชีออมทรัพย์จะมีอัตราที่ต่ า
แล้วก็ตามนั้น แต ่ Beck et al (2008) ได้ท าการส ารวจค่าธรรมเนียมธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครอง
ชีพของผู้รับบริการในเคนยาพบว่า หากชาวเคนยาจะต้องใช้เงินจ านวนร้อยละ 2 ของรายรับภายใน
ครอบครัวของตนส าหรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายๆเพื่อเข้าถึงการบริการการเงินในระบบ ร้อยละ 
81 ของประชาชนเคนยาไม่สามารถที่จ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าค่าธรรมเนียมของ
ธนาคารไปรษณีย์ของเคนยา (Postal Saving) จะต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่นิยม
ส าหรับผู้ใช้บริการ  เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการที่ต่ ากว่า และตัวเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
น้อยกว่า ตัวอย่างเช่น การต่อแถวเพื่อรอรับบริการเป็นเวลานาน มีข้อจ ากัดมากมายในการเข้าถึงแหล่งทุน 
เป็นต้น 
 

ภาพท่ี 14 แผนภาพเปรียบเทียบค่าธะรมเนียมบัญชีธนาคารต่อ GDP 
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2.3) จ านวนเอกสารท่ีธนาคารต้องการใช้ในการเปิดบัญชี 
นอกจากป๎ญหาแรงงานนอกระบบที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นนั้นส่งผลโดยตรงต่อการ

เปิดบัญชีของชาวเคนยา ระบบธนาคารเองก็ได้สร้างข้อจ ากัดให้แก่ผู้ที่จะเข้ามารับบริการการเงินในระบบ

เช่นกัน กล่าวคือเอกสารที่ธนาคารก าหนดประมาณ 3-4 เอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บิล
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ, พาสปอร์ต, ใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจ านวนเอกสารเหล่านี้ถือเป็น
อุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงบรกิารทางการเงินในระบบของแรงงานนอกระบบในประเทศเคนยา เนื่องจาก
ชาวเคนยาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนมากพอที่จะน ามาใช้เปิดบัญชี
ธนาคารได ้(Thorsten Beck, Michael Fuchs, & Uy., M., 2009) 
 

ภาพท่ี 15 แผนภาพแสดงจ านวนเอกสารที่ต้องใช้ในการเปดิบัญชีธนาคาร 
ที่มา: Thorsten Beck, et al, 2008 

 
สรุป ป๎ญหาหลักของการเงนินอกระบบในประเทศเคนยามีสาเหตุมาจากชาวเคนยาจ านวนมากซึง่

เป็นแรงงานนอกระบบมักจะไม่มีบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมในระบบอันเนื่องมาจากป๎ญหา
ทางด้านรายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อการช าระค่าธรรมเนียม อุปสรรคในการเข้าถึงบริการเนื่องจากไม่มีเอกสาร
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ที่เพียงพอต่อการเปิดบัญชี และความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมซึ่งถือว่าเป็นป๎ญหาของระบบสถาบัน
การเงินเอง เช่น จ านวนสาขาที่มีไม่เพียงพอโดยฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท  
 

4.7 รูปแบบหน้ีนอกระบบ 
“สินเช่ือ” ตามนิยามในรายงานผลส ารวจของ Kenya Integrated Household Budget 

Survey (KIHBS) 2005/2006 หมายถึง เงินหรือสินเช่ือที่ครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนได้มาล่วงหน้าจาก
บุคคลหรือองค์กรที่เป็นสถาบันการเงิน โดยมีการจัดการให้ช าระคืนภายหลัง และมักจะมีดอกเบี้ยเกิดข้ึน 
สินเช่ือสามารถอยู่ในรูปแบบของเงินสดหรอืรปูแบบอื่นก็ได้ ที่มาของสินเช่ือจะมีทั้งในระบบและนอกระบบ 
เช่น จากพ่อค้าเงินกู้อัตราดอกเบี้ยสูง (Shylock), ญาติสนิท หรือ สถาบันทางการเงิน เป็นต้น  
จากรายงานผลส ารวจ Kenya Integrated Household Budget Survey (KIHBS) 2005/2006 
ประชาชนเคนยาประกอบอาชีพค้าขายปลีก/ส่งเป็นจ านวนถึง 2 ใน 3   และประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
การผลิตรองลงมา ชาวเคนยามีที่มาของแหล่งเงินทุนเป็นดังนี้  (Ministry of Planning and National 
Development, 2006) 
 

ตารางท่ี 17 ที่มาของแหล่งเงินทุนของชาวเคนยา 
 

ที่มาของแหล่งเงินทุน จ านวนร้อยละ 
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
สนิทเพื่อมาใช้จ่ายประจ าวัน 13% จะกู้เงินจากพ่อค้าท้องถ่ิน และมีเพียง 11.9% ที่กู้ยืมเงินมาจาก
สหกรณ์เพื่อการออมและสินเช่ือ (SACCOs) 

 เหตุผลที่ชาวเคนยาต้องการใช้สินเช่ือในชีวิตประจ าวัน 3 อับดับแรก คือ เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (37%), ค่าเล่าเรียน (17.1%) และค่ารักษาพยาบาล (16%) 

 ปริมาณสินเช่ือเฉลี่ยของชาวเคนยา คือ Kshs 27,995 ต่อหนึ่งครัวเรือน ที่อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยที่ร้อยละ 7 อย่างไรก็ดี ปริมาณสินเช่ือเฉลี่ยของผู้อาศัยในเขตเมืองนั้นมากกว่าในชนบทถึง 4 เท่า คือ 
Kshs 65,556 ในเขตเมือง และ Kshs 16,729 ในเขตชนบท โดยเมือง Nairobi ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
เคนยามีจ านวนการขอสินเช่ือสูงที่คือ Kshs 77,669 ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10  
 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
188 

 

4.8 แนวทางแก้ปัญหา: M-Pesa 
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินในประเทศเคนยาซึ่งเป็นที่สนใจทั้งในระดับชาติ

และระหว่างประเทศน้ันคือ จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการในระบบมากข้ึน ทั้งในแง่ของ
การออมและการกู้ยืมซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการหลุดพ้นกับดักความยากจน
อันเนื่องมาจากไม่มีแหล่งเงินออมและเงินกู้ที่เหมาะสม 

เมื่อธนาคารที่เป็นกลไกหลักในการให้บริการทางการเงินไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสามารถในการเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้ ทั้งในประเด็นของ จ านวนสาขา ค่าธรรมเนียมบริการ
ที่เหมาะสม และจ านวนเอกสารที่ไม่ยุ่งยากต่อผู้รับบริการ ดังนั้นการบริการทางเลือกซึ่ง คือการให้บริการ
ไร้สาขาในรูปแบบการให้บริการทางการเงินบนมือถือจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับป๎ญหาที่เกิดข้ึนใน
เคนยามากที่สุด10 

M-Pesa คือ ธุรกรรมบนมือถือ (Mobile Banking) ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบการบริการทางการเงินใน
รูปแบบสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารเป็นผูใ้ห้บริการ (non-bank-led model) กล่าวคือ บริษัทโทรคมนาคมเป็น
ผู้ด าเนินธุรกิจ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์อาจมีบทบาทแค่เพียงเก็บเงินสดส่วนเกิน (สฤณี อาชวานันทกุล, 
2553) จุดประสงค์ของโครงการ M-Pesa นั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีรายรับที่น้อยหรือไม่สม่ าเสมอ (ส่วนใหญ่
จะขาดโอกาสในการเปิดบัญชี) ให้มีข้อได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น 

ในประเทศเคนยาน้ันระบบธนาคารยังไม่สมบูรณ์มากนัก  ธนาคารไม่ได้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางหลัก
ในการรับฝากโอนเงิน ในทางตรงกันข้ามกับเป็นการฝากเพื่อนหรือญาติสนิทไป ทั้งนี้เนื่องจากชาวชนบท
เคนยาน้ันมีโอกาสเข้าถึงธนาคารได้น้อยเนื่องมาจากปริมาณธุรกรรมการค้าที่ต่ า และอาศัยอยู่ในแหล่งที่
ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ จ านวนสาขาของธนาคารจึงมีน้อย ดังนั้นการด าเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน
ส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปแบบนอกระบบ ในขณะที่มีจ านวนผู้รับช าระรายย่อยขายธรรมเนียมโทรศัพทม์ือถืออยู่
เป็นจ านวนมาก (Airtime Dealer) ทั้งในเมืองและชนบท จึงท าให้เป็นประเด็นที่ท าให้เช่ือว่า M-Pesa จะ
สามารถประสบความส าเร็จได้ในเคนยา (Alliance for Financial Inclusion, 2012) 
 

                                                
10 โดยทั่วไปนั้น การด าเนินธุรกิจธนาคารแบบไร้สาขา แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1).ธนาคารท า

เอง  (bank-focused model) 2). ธนาคารน า (bank-led model) 3).นอกธนาคาร (non-bank-led 
model) 
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ภาพท่ี 16 รูปแบบการโอนเงินของชาวเคนยา 
 

M-Pesa (Mobile Money)  โดย M ย่อมาจาก Money และ Pesa เป็นภาษา Swahili มี
ความหมายว่าเงิน เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกรรมเพื่อตอบสนองการเงินระดับจุลภาคที่สามารถฝาก โอน 
ถอน ได้เหมือนการด าเนินธุรกรรมตามธนาคารทั่วไป 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
และช าระเงินกู้ของสถาบันการเงินระดับจุลภาค (Microfinance) อย่างไรก็ดี หลังผ่านช่วงระยะการ

ทดลองใช้ M-Pesa ไป กลับพบว่าโมเดลนี้เป็นบริการที่ประชาชนในเคนยาส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงได้ 
เนื่องจากชาวเคนยาสามารถใช้บริการเพื่อโอนเงินและช าระสินค้าในวงกว้างทั่วไปในเคนยา  
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4.8.2 ระยะทดลองใช้ M-Pesa M-Pesa ได้เริ่มเปิดทดลองใช้ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อใช้
ส าหรับช าระคืนหนี้ให้แก่ Faulu ซึ่งเป็น 1 ในสถาบันการเงินระดับจุลภาคของเคนยา ซึ่งหากท าส าเร็จ
สถาบันการเงินระดับจุลภาคก็จะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้ และลูกหนี้ก็จะสามารถตรวจสอบ
และติดตามฐานะทางการเงินของตนได้ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2553) 

พฤติกรรมการช าระคืนหนี้ของลูกค้าFauluนั้นจะคืนเป็นงวดๆ เพียงงวดละประมาณ 2-3 
ดอลล่าร์ต่อสัปดาห์ โดยข้ันตอนการช าระหนี้นั้น จะเริ่มจากลูกหนี้ได้รวมกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณ 20 คน 
และมอบหมายให้เหรัญญิกของกลุ่มเป็นผู้รวบรวมเงินช าระคืนสัปดาห์ไปยังธนาคารที่ไกลออกไปจากตัว
หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการช าระคืนเงินที่ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง ในบางกรณีเหรัญญิกจะต้อง
เดินทางพร้อมกับผู้คุ้มครองซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อความปลอดภัย และจะต้องโดยสารรถประจ าทางไป
ยังธนาคารที่ใกล้ที่สุด ด้วยช่องว่างดังกล่าวนี้ท าให้ Hughes (2007) เช่ือมั่นธนาคารบนมือถือจะน ามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวเคนยา 

ในระยะทดลองใช้กับผู้ใช้จ านวน 500 คน เริ่มจากที่เงินรวมทั้งหมดที่ใช้ส าหรับเป็นเงิน
หมุนเวียนระหว่างบัญชีของผู้ทดลองใช้ M-Pesa จะถูกฝากอยู่ใน Kenyan Bank จากนั้นลูกค้าเดิมของ 
Faulu จะได้รับมือถือเพื่อใช้ส าหรับรับและช าระสินเช่ือผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ การบริการเพิ่มเติม
จากนั้นคือ ลูกค้าของ Faulu สามารถด าเนินธุรกรรมผ่านทางเครือข่ายตัวแทนที่ได้รับอนุญาติแล้วของ M-
Pesa ซึ่งก็คือเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือของsafaricomเดิมอยู่แล้ว นอกจากนั้นผู้ทดลองใช้ M-Pesa 
ยังสามารถรับโอนเงินระหว่างบุคคลได้  ซื้อนาที(Airtime)ส าหรับการใช้โทรศัพท์เพื่อใช้เองหรือขายต่อ 
รวมถึงขอดูรายการใช้บริการในแต่ละเดือนได้ ผลจากการทดลองใช้ M-Pesa นั้นถือว่าน่าพอใจเป็นอย่าง
ยิ่ง กล่าวคือ  

1. อัตราการเกิดธุรกรรมคือ ร้อยละ 6 ต่อวัน 
2. มูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยคือ 14.3  ดอลลาร์สหรัฐ โอนจ านวนฝากเงินโดยเฉลี่ยคือ 19.6 

ดอลลาร์สหรัฐ และ ยอดเงินโอนแต่ละครั้งคือ 4.5 ดอลลาร์สหรัฐ ยอดถอนเฉลี่ยคือ 3.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้ง 
 

นอกจากนั้นผลของการใช้บริการ M-Pesa ยังท าให้ผู้ใช้ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้ค่าย
ในการเดินทางเพื่อไปช าระคืนหนี้โดยตรงกับ Faulu รวมทั้งลดความเสี่ยงทางด้านอาชญากรรมระหว่าง
เดินทางไปช าระเงิน 
 

4.8.3 การประเมินผลภายหลังระยะทดลอง 
1) ผู้ให้บริการ 
การบริการ M-Pesa ยังมีข้อจ ากัดในแง่ของจ านวนเงินสูงสุดในการธุรกรรมแต่ละครั้ง 

ส่งผลให้ในบางครั้งผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางไปหาตัวแทนของ M-Pesa หลายที่เพื่อจะด าเนินให้สมบูรณ์  
2) Faulu  



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
191 

 

แม้ว่าธนาคารบนมือถือดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งส าหรับลูกหนี้และสถาบัน
การเงินรายย่อยในประเด็นของความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่าย และปลอดภัย อย่างไรก็ดีนั้น Faulu เอง
กลับมีอุปสรรคในเง่การจัดการบริหารภายใน กล่าวคือ 1) โดยปกตินั้น Faulu ยังใช้วิธีการลงบัญชีแบบ
เป็นเอกสารอยู่ โดยยอดช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละครั้งใชัการบันทึกด้วยมือ ไม่ได้มีเทคโนโลยีใดๆมารองรับ 
เมื่อน าเอา M-Pesa เข้ามาร่วมใช้ ท าให้พนักงานของ Faulu เกิดภาระงานที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากข้ึน  
2).  ถึงแม้ว่า Vodafone จะช่วยเข้ามาจัดการระบบอินเตอร์เนทให้แก่ Faulu แต่เมื่อเริ่มปฎิบัติงานจริง 
พนักงานของ Faulu เองกลับไม่สามารถท าให้ระบบอินเตอร์เนทมีความเสถียรได้ จึงเป็นประเด็นให้ 
Safaricom ประเมินว่าธนาคารบนมือถือควรจะพัฒนาต่อไปในเชิงพาณิชย์มากกว่าที่จะมุ่งประเด็นมาที่
เพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินระดับจุลภาคเพียงอย่างเดียว (Nick Hughes , & Lonie, S., 2007: 63-82) 

3) ผู้ใช้บริการ 
อาจต้องอาศัยระยะเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการน าเอาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาใช้ในการ

ด าเนินธุรกรรม รวมทั้งไว้ใจในตัวเทคโนโลยี (Technology Trust)  
กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการบริการกู้ยืมและ

ช าระเงินคืนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือจะเป็นบริการที่ดีและน่าพึงพอใจมาก อย่างไรก็ดี หาก M-Pesa 
สามารถขยายการบริการให้ครอบคลุมถึงการรับส่งเงินให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลก็จะเป็นประโยชน์ในแง่
ของความปลอดภัย รวมทั้งประหยัดทั้งเงินและเวลาทั้งของผู้รับและส่งเงินเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาว
เคนยามากกว่าหนึ่งล้านคนได้อพยพเข้ามาท างานในตัวเมือง เมื่อต้องการส่งเงินกลับไปให้สมาชิก
ครอบครัวที่อยู่ในชนบทก็จะต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อน ญาติสนิทที่ก าลังจะกลับไปเยี่ ยมบ้าน หรือตนเอง
จะต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง รวมถึงการถือเงินที่มีปริมาณมากย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
ซึ่งข้อเสนอนี้ Safaricom ก็น ามาพิจารณาและตกลงใจที่ปรับเปลี่ยนให้ M-Pesa เป็นระบบธุรกรรม
การเงินอิเลคทรอนิคส์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มตัวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 (David Roodman, 2010) 

 

4.8.4 รูปแบบการให้บริการ M-Pesa  
M-Pesa นั้นได้ใช้งานผ่านการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ของมือถือ 

ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่สุด โดยผู้รับบริการไม่จ าเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารก็สามารถ
ใช้ได้ สามารถท ารายการโดยตนเองผ่านมือถือรุ่นใดก็ได้ หรือท ารายการผ่านร้านตัวแทนที่มีมากกว่า  
11,000 ตัวแทนทั่วประเทศ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการ มีเพียงค่าธรรมเนียมบริการซึ่งใช้
อัตราก้าวหน้าที่มั่นใจได้ว่าแม้กระทั่งคนที่จนที่สุดก็จะสามารถใช้บริการได้ โดยมูลค่าธุรกรรมแต่ละครั้ง
ค่อนข้างต่ าอยู่ที่ระหว่าง 5 ถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น 

ในข้ันตอนการใช้บริการนั้น ผู้ใช้บริการครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนกับตัวแทนของ M-Pesa 
หลังจากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลขบัญชีอิเลคทรอนิคส์ซึ่งเป็นหมายเลขที่เช่ือมต่อกับหมายเลข
โทรศัพท์ของซิมการ์ดที่จะใช้นั้นๆ และรหัสผ่านเพื่อท าการยืนยันการท าธุรกรรม หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถ
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ที่จะฝากหรือถอนเงินจากบัญชีอิเลคทรอนิคส์ได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถท าการแลกเปลี่ยนเงินสดไปเปน็เงนิ
ฝากอิเลคทรอนิคส์ได้ที่ตัวแทน Safaricom โดยตัวแทนจะได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการจาก 
Safaricom เมื่อผู้ใช้บริการมาท าการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นเงินอิเลคทรอนิคส์และจากเงินอิเลคทรอนิคส์
เป็นเงินสด  

เ มื่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร มี เ งิ น
อิ เลคทรอนิคส์อยู่ ใน บัญชีแล้วนั้น พวกเขา
ส า ม า ร ถ ใ ช้ โทรศัพท์มือถือในการ
โอนเงิน ไป ให้ทั้ งผู้ ที่ ลงทะเบียนหรือยังไม่
ล ง ท ะ เ บี ยนกั บ  M- Pesa ( ห า ก ไ ม่
ล ง ท ะ เ บี ย น ก็ จ ะ สามารถน าเอา Code 
และรายละเอียดต่างๆ ไปรับเงินที่ตัวแทนใด
ไ ด้ )  ช า ร ะ ค่ า สาธารณูปโภค เติมเงิน
ค่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่ง ธุรกรรมทุกประเภทจะ
ได้รับการบันทึกทันทีที่ เกิดการใช้บริการผ่าน
ทางการรับส่งข้อความ สั้น (Mutakwa., T., 
2011)  

ในส่วนของค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการจะต้องช าระเมื่อต้องการโอนเงิน  โดยค่าธรรมเนียมจะ
หักจากยอดเงินที่ต้องการโอนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องโอนเงินเป็นจ านวนยอดโอนบวกกับ
ค่าธรรมเนียมทุกครั้ง (International Finance Corporation, 2012) 

 

ภาพท่ี 17 รูปแบบการใช้งบริการ M-Pesa บนโทรศัพท์มือถือ 
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บทบาทของ M-Pesa ในประเด็นของการช าระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินระดับจุลภาคนั้น 
ในแต่ละครั้งที่ต้องการช าระหนี้คืนหรือโอนเงินก็ตามแต่ผ่านช่องทาง M-Pesa ผู้ส่งจะได้รับข้อความยืนยัน
การส่งเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยช่ือและหมายเลขประจ าตัวของผู้ส่ง , เลขที่ธุรกรรมการโอน , จ านวนเงินที่
โอน , ช่ือและหมายเลขของผู้รับ , วันที่และเวลาที่โอน และยอดเงินคงเหลือ ทางด้านผู้รับเงินจะได้รับ
ข้อมูลผ่านทาง SMS  คล้ายๆกันคือ เลขที่ธุรกรรมการโอนเงิน , จ านวนเงินที่ได้รับ , ช่ือและหมายเลขของ
ผู้ส่ง , วันและเวลาที่ได้รับเงิน และยอดเงินป๎จจุบัน ข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีเพียงพอที่จะช่วยให้ลูกหนี้สามารถ
ท าการช าระหนี้ผ่าน M-Pesa โดยไม่ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินระดับจุลภาคก็ได้รับข้อมูล
รายการช าระหนี้ที่เพียงพอ โดยป๎จจุบันมีการรายงานว่าสหกรณ์เพื่อการออมทรัพย์และกู้ยืม (SACCOs) 
ได้ใช้วิธีดังกล่าวได้การช าระหนี้ (Tonny Omwansa, 2009) 
 

แนวคิดของการให้บริการ M-Pesa แบบเชิงพาณิชย์น้ัน เป็นไปตามภาพที่ 17 คือ 
1. ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Safaricom จะต้องน าเงินสดเข้าไปฝากไว้ในบัญชี

ธนาคารจ านวนหนึ่ง ในที่นี่เรียกเงินสดจ านวนน้ีของตัวแทนว่า “Float” ซึ่งการที่ตัวแทนน าเงินจ านวนนี้
ฝากเข้าไปจริงในบัญชีธนาคารนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินหรือ
เงินสูญหายไประหว่างการท าธุรกรรมอิเลคทรอนิคส์ 

2. ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องการฝากเงินหรือถอนเงินในบัญชีของตน ก็จะเดินทางไปหา
ตัวแทน M-Pesa เพื่อซื้อ E-Money 

3. ในกรณีที่ต้องการส่งเงินให้บุคคลอื่น สามารถท าได้  2 กรณีย่อยคือ 
3.1 ส่งหากันได้โดยตรง (Person to Person: P2P) ในกรณีที่ทั้งผู้รับและผู้ส่งที

บัญชี M-Pesa ทั้งคู่ 
3.2 หากไม่มีบัญชี M-Pesa สามารถท าธุรกรรมผ่านทางตัวแทน โดยใช้รหัสที่ได้รับ

มาไปเบิกเงินกับทางตัวแทนของ M-Pesa 
 

ภาพท่ี 18 ข้ันตอนการด าเนินธุรกรรมของ M-Pesa  
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ที่มา: Nick Hughes and Lonie, S., 2007 
 

4.8.5 สถานการณ์ผู้ใช้ปัจจุบันของ M-Pesa 
ภายหลัง 3 เดือนที่ M-Pesa ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการนั้นได้มีผู้สมัครใช้บริการจ านวน 

110,000 ราย และเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 1,600,000 ราย ภายหลังการเปิดบริการ 1 ปี โดยมีตัวแทนผู้
ให้บริการที่สามารถด าเนินธุรกรมโอน ถอน ฝากเงินสดกว่าจ านวน 1,200 ราย 

นอกจากนั้นแล้ว M-Pesa ได้ท าข้อตกลงกับบริษัท Western Union ในการรับโอนเงิน
ระหว่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดให้บริการน าร่องโอนเงินระหว่างประเทศอังกฤษ
และเคนยา การเริ่มให้บริการระหว่างประเทศนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเคนยาเป็นอย่างมาก 
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 มีผู้ใช้บริการ M-Pesa เป็นจ านวน 18,891,443 ราย 
จ านวนผู้แทน ในการให้บริการ
ทั่วประเทศคือ 47,997 ราย โดย
มีจ านวนเงิ น ฝ า ก ทั้ ง สิ้ น 

176,836,359,552 เหรียญสหรัฐ 
ตารางท่ี 18 จ านวนแหล่งบรกิารทางการเงินที่ชาวเคนยาสามารถเข้าถึง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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นอกจากนัน้แล้ว ข้อมูลในด้านธุรกรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จ านวนเงินโอนในระบบมี
ถึง 1.03 พันล้านเหรียญสหรฐัโดยมีจ านวนธุรกรรมทั้งสิ้น 32.04 ล้านครั้ง โดยใน 1 วันท าการจะมีเงินโอน
ระบบประมาณ 33 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวนเงินที่ใช้โอนแต่ละครั้งเฉลี่ยประมาณ 32 เหรียญสหรัฐ 
ขณะที่มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.38-0.44 เหรียญสหรัฐ โดยสรุป M-Pesa จัดเป็น
ระบบการจัดช าระเงินที่มีค่าใช้จ่ายระดับต่ าซึ่งมีเปูาหมายอยู่ที่ประชาชนระดับล่าง 
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ภาพท่ี 19 อัตราการเติบโตของ M-Pesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: Mary Zephirin and Basu, R, 2012 
 

การให้บริการ  M-Pesa มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเคนยา รวมทั้งเป็นที่ประเด็นที่
รัฐบาลให้ความสนใจ โดยได้มีการจัดท าวิจัยเพื่อต้องการทราบผลความพึงพอใจในการใช้บริการ M-Pesa 
ของผู้ใช้ในการบริการและตัวแทนให้บริการในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการที่ท าร่วมกัน 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
ประเด็นส าคัญๆ ดังนี ้

1. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคน มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ประมาณ      
1 บัญชี (53.44%) และสามารถอ่านออกเขียนได้ (96%)  

2. 3 ล าดับแรกที่ผู้ใช้บริการ M-Pesa ใช้มากที่สุดคือ  
2.1 รับเงินโอน 28.40% 
2.2 ส่งเงินโอน 25.08% 
2.3 ฝากเงินเพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจ าวัน 14.39% 

3. ในประเด็นของการเข้าถึงบริการนั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากตัวแทนบริการ
ประมาณ 5.82 กิโลเมตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ KSh 19.34 และใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
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4. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้บริการกับตัวแทนที่ไปถึงได้สะดวก การแนะน าจาก
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
กู้เงินและช าระเงินคืนแก่เจ้าหนี้ได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากข้ึน 

 

ระดับมหภาค 
1. Safaricom ได้ประเมินว่าเงินโอนในระบบของ M-Pesa น่าจะมีมูลค่าถึง 20 % ของ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของเคนยา 
2. Morawczynski(2008) ได้วิจัยว่าชาวชนบทที่ได้ใช้บริการ M-Pesa มักจะมีรายได้

มากข้ึนประมาณ 5-30 เปอร์เซนต์ซึ่งระดับรายได้ที่มากข้ึนเป็นตัวช้ีวัดการแก้ไขป๎ญหาความยากจนใน
ระยะสั้น ในขณะที่ระดับการออมเป็นทางแก้ไขป๎ญหาในระยะยาว 

3. บริการ M-Pesa มีผลต่อปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ (Money Supply) และ 
ระดับอัตราเงินเฟูอ 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ป๎ญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
199 

 
 

4.9 M-Shwari 
M-Shwari เป็นบริการรูปแบบใหม่ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2555 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 

Safaricom, Vodafone และ Commercial Bank of Africa (CBS) โดยใช้ Softwareที่มีช่ือว่า 
TEMENOES T24 R12 ที่เป็นโปรแกรมส าหรับการท าธุรกรรมบนมือถือเดิมที่ใช้กับ M-Pesaอยู่แล้ว โดย
ลูกค้าที่ได้ใช้บริการของ M-Pesa เดิมอยู่แล้วก็สามารถใช้ M-Shwari ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการสมัคร
เอกสารใดๆเพิ่มเติม ถือเป็นการปฎิวัติบริการของธนาคารที่สามารถโอน ถอน ฝาก แบบมีดอกเบี้ย รวมถึง
มีบริการให้กู้ยืมฉุกเฉิน โดยหลักเกณฑ์ในการปล่อยกู้นั้นทาง Safaricom (Safaricom, 2012) คือ  

1). สมัครใช้บริการ M-Pesa เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
2). มีการฝากเงินสม่ าเสมอในบัญชีของ M-Shwari และ  
3). ประวัติการช าระหนี้ที่ผ่านมา 
4). มีการใช้บริการทั้งข้อมูลและภาพของเครือข่าย Safaricom และ M-Pesa อย่างสม่ าเสมอ  

 

4.9.1 รูปแบบการให้บริการของ M-Shwari มีดังนี ้

 ด าเนินธุรกรรมฝาก ถอน โอน โดยใช้บัญชี M-Shwari ผ่านทางมือถือ โดยไม่ต้อง
เดินทางไปยังธนาคาร หรือกรอกเอกสารใดๆทั้งนั้น 

 ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายเงินจากบัญชี M-Shwari ไปยังบัญชี M-Pesa ได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

 ผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มโอกาสทางการออมโดยสามารถฝากเงินได้ต่ าสุดที่ Ksh 1 
รวมทั้งได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ และสามารถมีเงินคงบัญชีที่ Ksh 0 

 ผู้ใช้บริการสามารถขอกู้ยืมเงนิผ่านทางมือถือโดยตรง เงินกู้ข้ันต่ าสุดที่ Ksh ผู้ต้องการ
กู้สามารถกู้ยืมได้ต่ าสุดเริ่มที่ KSh 100 ถึง KSh 100,000 โดยมีค่าธรรมเนียมค่ากู้ยืมที่อัตราเดียที่ร้อยละ 
7.5 

 เงินกู้จะต้องช าระคืนที่ระยะเวลา 30 วัน หากไม่สามารถช าระคืนภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้กู้ยืมจะได้รับการขยายเวลาช าระเงินกู้เพิ่มอีก 30 พร้อมกับการช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกร้อย
ละ 7.5 (Charles Gichane, 2012)   
 

4.9.2 M-Shwari กับผู้ใช้บริการระดับจุลภาค  
เปูาหมายหนึ่งของ M-Shwari คือต้องการให้ผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าถึงบริการทางการเงินใน

ระบบซึ่งมีอยู่ถึงร้อยละ 40 ให้สามารถเข้าถึงบริการทางเงินได้มากข้ึน กล่าวคือเป็นช่องทางในการกู้ยืม
มากขึ้น จากเดิมที่พฤติกรรมการกู้ยืมของชาวเคนยามักจะมาจากแหล่งใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน ญาติสนิท 
หรืออาจจะต้องใช้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยสูง (Shylock) เมื่อมี M-Shwari ที่เปรียบเสมือนเป็นธนาคารที่
มุ่งเน้นไปยังผู้ฝากเงินและผู้กู้ยืมเงินรายย่อยมากๆ ให้ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมมากข้ึน
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และกู้ยืมทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา กิ จกรรมเหล่านี้
ย่อมจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ซึ่งในประเทศเคนยาจะเรียกว่า “Jua kali” ซึ่ง
โดยปกติแล้วมักจะได้รับการปฏิเสธที่จะให้กู้จากธนาคารเนื่องจากรูปแบบที่ธุรกิจที่ไม่มีความมั่นคง และไม่
มีหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน  

 

4.9.3 ความส าคัญของ M-Shwari กับการต่อยอดกิจการขนาดเล็ก 
Michael Maina ได้ประกอบอาชีพประดิษฐ์และขายลูกป๎ดในตลาด Gikomba ณ เมือง

หลวง Nairobi เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยถูกปฎิเสธการใหส้ินเช่ือจากธนาคาร และให้การยอมรับว่าบริการ M-
Shwari ส าหรับเขานั้นถือว่าได้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมมาก เหมือนกับเป็นของขวัญปีใหม่ส าหรับเขา
เนื่องจากเขาต้องการที่จะขยายกิจการ Michael Maina ได้รับการอนุมัติสินเช่ือจาก M-Shwari เป็น
จ านวนเงิน 5,000 Shillings หรือ ประมาณ 66 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาได้น าเอาเงินจ านวนนี้ไปซื้อวัสดุมา
เพิ่ม หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงอาทิตย์ เขาก็ได้น าเอารายได้จากการขายไปช าระคืนหนี้ และตอนนี้เขาก าลัง
วางแผนที่จะกู้เงินเพิ่มอีก 15,000 shillings เพื่อใช้ส าหรับการขยายกิจการ 

 

4.9.4 ความส าคัญของ M-Shwari กับการเริ่มต้นธุรกิจ 
Agnes Wanja กับวัย 30 ปีที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจร้านดอกไม้ เธอไม่สามารถกู้เงินจาก

ธนาคารได้ด้วยสาเหตุที่เธอไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันและเธอไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทที่มีรายได้ประจ าทุก
เดือน ต้นทุนในการเปิดร้านดอกไม้ของเธอคือ 10,000 Shilling แต่เธอมีเงินเก็บในบัญชีเพียง 5,000 
Shillings และยังต้องการเพิ่มอีก 5,000 Shillings เธอจึงตัดสินใจที่จะลองโทรไปขอกู้เงินจาก M-Shwari 
หลังจากนั้นเพียง 2 ช่ัวโมง เธอก็ประหลาดใจมากเมื่อยอดเงินในบัญชีเธอเปลี่ยนเป็น 10,000 Shillings  
และป๎จจุบันเธอก็สามารถเปิดร้านดอกไม้ได้ส าเร็จ (Ramah., R., 2013) 
 

4.9.5 ประเด็นส าคัญท่ีได้รับจากกรณีศึกษา 
M-Pesa ได้รับการตอบรับอย่างเป็นอย่างดี โดยผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ พฤติกรรมในการ

ใช้บริการทางการเงินของชาวเคนยาอย่างชัดเจน กล่าวคือสามารถท าให้ชาวเคนยาสามารถด าเนินธุรกรรม
ทางการเงินในระบบมากขึ้น โดยก่อนหน้าที่จะมี  M-Pesa นั้น ผู้คนกว่าร้อยละ 50 ใช้วิธีส่งเงินยังบุคคลที่
ต้องการผ่านคนรู้จักเช่นเพื่อน หรือญาติสนิท รวมทั้งผ่านไปทางรถโดยสารประมาณร้อยละ 29 ในกรณีที่
ไม่สะดวกที่สุดคือจะต้องเดินทางน าเอาไปให้เอง อย่างไรก็ดี เมื่อมีบริการ M-Pesa วิธีการส่งเงินดังกล่าว
กลับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเหตุผลหลักในการใช้  M-Pesa คือ สะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ า 
และปลอดภัย 

 

ตารางท่ี 19 วิธีการส่งเงินไปยังผู้รบั 
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ที่มา: Ministry for Planning 
and National 

Development, 2005/2006 
 

นอกจากนั้น การเพิ่มโอกาสในการรับโอนเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งในส่วนของการกู้ยืมเงินจากคน
ใกล้ชิด การช าระคืนหนี้แก่สถาบันการเงินระดับจลุภาค หรือ การรับเงินโอนจากต่างประเทศหรือต่างเมือง 
(Remittance) ธนาคารบนมือถือก็สามารถช่วยลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสให้ชาวเคนยาสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินได้มากข้ึนโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องไปแก้ป๎ญหากับระบบธนาคาร 

 
จากกรณีศึกษาต่างประเทศทั้งสี่ประเทศข้างต้น สามารถสรุปดังตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 20 ตารางเปรียบเทียบสาเหตุ รูปแบบ และแนวทางแก้ไขป๎ญหาหนี้นอกระบบของประเทศ อินโดนีเซีย ญีปุุ่น บังคลาเทศ และเคนยา  
 

ประเทศ สาเหตุของปัญหาหน้ีนอกระบบ รูปแบบปัญหาหน้ีนอกระบบ วิธีการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

อิน
โด

นีเ
ซีย

 

ตลาดสิน เ ช่ื อ ใน ระบบที่ เ ข ตชนบทขอ ง
อินโดนีเซียเปนตลาดที่มีขนาดเล็กมาก ในขณะ
ที่ตลาดนอกระบบกลับมีขนาดใหญ มาก  
เพราะความตองการในการกูยืมของผูกูที่มีราย
ไดต่ านั้นมักจะตองการ  

1) กูเงินจ านวนนอย  
2) ช าระคืนเงินในเวลาอันรวดเร็ว  
3) สามารถเดินทางไดสะดวก  
4) มีตารางการจายคืนเงินที่เหมาะสม   
5) ไดรับเงินกูอยางรวดเร็ว  
6) อัตราดอกเบี้ยที่คาดวาจะสามารถช าระคืนได  
7) ไมตองการเอกสารการกูยืมที่มากมาย  เป็น

พฤติกรรมการกูยืมเงินที่ท าใหพอคาเงินกูนอก
ระบบ เปนชองทางการเขาถึงแหลงเงินที่ดีสุด 

 อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 10 ถึง 
ร้อยละ 100 ตอเดือน หากเปนเงินกู ราย
สัปดาห หรือรายวันเมื่อค านวณเป นอัตรา
ดอกเบี้ยประสิทธิผลแลวจะอยูระหวางรอยละ 
10 ถึงรอยละ 1500 โดยใข้อัตราดอกเบี้ยแบบ 
Flat Rate ในการค านวณ 

 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค 
(Microfinance) ได้น าเขามาใชเพื่อใหขยาย
โอกาสใหประชาชนมากข้ึน 

 มีองคกรการเงินระดับจลุภาคจ านวนทั้งสิน้ 
94,320 แหง และมีจ านวนผูใชบริการกวา 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
ระดับจุลภาคที่มีรวมกันจากกรณีศึกษาสอง
กรณีดานบนน้ัน คือ 1) ความเปนอิสระในการ
ตั ด สิ น ใ จ  2 )  ข้ั น ต อ น ที่ ร ว ด เ ร็ ว  3 ) .
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองไดโดยไมตอง
พึ่ งพิงแหล งทุนสนับสนุนอื่น  4) .มีข อมูล
เกี่ยวกับตัวผูกู และ 5).มีความยึดหยุนในตัว
ผลิตภัณฑ 
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ญ

ี่ปุ่น
 

1. สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา อัตราการ
ว่างงานสูง โครงสร้างแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. อุปนิสัยเฉพาะตัวอยางหนึ่งของชาวญี่ปุน 
คือ ความตอ งการรักษาหนาของตัวเอง การมี
หนี้จึงไมไดเปนเรื่องที่ยอมรับไดทั่วไปในสังคม 

3. ข้อกฎหมาย ได้แก่ ความแตกตางของ
เพดานอัตราดอกเบี้ย และ การขอใบอนํุาต
เปนผูด าเนินสินเช่ือธุรกิจ 

ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

 ผลรายสามอับดับของผทูี่ชีวิตตกอยูกับการ
เปนนี้คือ 1) การฆาตัวตาย 2) เกิดโรคภัยไข
เจ็บจากภาวะเครียด และ 3) ครอบครัว
แตกแยก 

 การติดตามหนี้ที่รุนแรง เช่น บังคับให้เผา
บ้านเอาประกัน บังคับให้เป็นหญิงขายบริการ 
ขายอวัยวะบางส่วน เป็นต้น 
รูปแบบหน้ีนอกระบบ 

 อัตราดอกเบี้ยนอกระบบที่สูงมาก มีทั้ง 
ร้อยละสามสิบภายในระยะเวลาสิบวัน หรือ
ร้อยละหาสิบภายในระยะเวลาสิบวัน หรือ
ร้อยละ 1,000 ต่อปี 

 ติดตั้งตู ขอสินเช่ืออัตโนมัติที่ไม ตองใช
พนักงานดูแลประจ า และใชบริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 ท าผานการใชโทรศัพทมือถือ หรือโทรสาร 

 การรวมกลุมของภาคประชาชนในการแก
ไขปญหา เช่น The Cresala Taikyo (the 
National Coalition for Fair Customer 
Credit) 

  การปรับปรุงกฎหมายในป พ.ศ. 2546 ให้
เหลืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 20 
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บัง

คล
าเท

ศ 

1. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
ฐานะยากจน ประ เทศประสบพิบั ติ ภั ย
ธรรมชาติบ่อยครั้ง ประชาชนไร้ที่ดินท ากิน 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 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า
เส้นความยากจนประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ/
วัน ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 

2. ธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้คนจน เนื่องจากเห็น
ว่าคนจนมีวัฒนธรรมในการไม่คืนเงิน ไม่มี
เ ครดิ ต  ไม่ มี ป ระ วัติ ก ารกู้ เ งิ น  และ ไม่ มี
หลักประกันใดๆ นอกจากนั้นคนจนยังไม่รู้
หนังสือจึงท าให้ไม่สามารถกรอกเอกสารใดๆ 
ของธนาคารได้   

3. ธนาคารปล่อยกู่ให้กับผู้หญิงเพียงร้อยละ 
1 เท่านั้นในขณะที่ผู้หญิงมีความรับผิดชอบ
และใช้เงินสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวได้สูง
กว่าผู้ชาย 

แหล่งเงินกู้ส าหรับชาวบังกลาเทศมาจาก
นายทุนนอกระบบ ซึ่ งจะปล่อยกู้ ให้ชาว
ชาวบ้านผ่านเงื่อนไขต้องตกลงขายผลผลิตหรือ
สินค้าให้ตนในราคาถูก รวมถึงข้อตกลงไม่เป็น
ธรรมอื่นๆ มีการคิดดอกเบี้ยเงินกูท้ี่สงู และเป็น
ลักษณะของสัญญาทาส คนจนต้องจ าใจกู้ด้วย
เงื่อนไขนี้เพื่อการด ารงชีพของตนเองและคนใน
ครอบครัว แม้ว่าพวกเขาจะกู้มาเป็นประกอบ
อาชีพเท่าใดก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากหนี้นอก
ระบบและความยากจนได้ 

 การใช้ระบบการปล่อยกู้สิเช่ือบ่อยครั้งใน
ขนาดย่อม (Micro credit) โดยปราศจาก
หลักประกัน ของธนาคารกรามีน (Garmeen 
Bank) ซึ่งเป็นธนาคารของคนจนที่ปราศจาก
การแทรกแซงจากรัฐ ให้ความช่วยทางด้าน
การเงินแก่คนจน โดยเฉพาะผู้หญิงให้สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้  

 การสร้างธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งตั้ง ข้ึนเพื่อ
แก้ป๎ญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีทาง
ธุรกิจ เป็น “ธุรกิจไม่รับผลขาดทุน ไม่จ่ายป๎น
ผล” ก าไรที่ได้น าไปขยายกิจการ สร้างสรรค์
สินค้าราคาถูกและบริการที่ดีข้ึนรูปแบบใหม่ๆ 
สามารถช่วยเหลือคนยากจนและสังคมได้ใน
วงกว้าง ทั้งช่วยการลดค่าครองชีพ สร้างการ
จ้างงาน และการอุดหนุนผลผลิตของชาวบ้าน
อย่างเป็นธรรม เป็นต้น 
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เค

นย
า 

1. ปริมาณแรงงานนอกระบบจ านวนมาก 
2. ระบบการธนาคารที่อ่อนแอ มีจ านวน

สาขาที่จ ากัด ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึง คาใชจายในการฝากเงินกูเงินในระบบมี
สูง คาธรรมเนียมบริการที่สูง, จ านวนเอกสารที่
ธนาคารตองการใชในการเปดบัญชี 

 แหล่งเงินกู้นอกระบบหลักของชาวเคนยา
คือเพื่อนหรือญาติสนิททีอ่ัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
10 และกู้จากพอคาทองถ่ินรองลงมา โดย
กู้จาากสหกรณเพื่อการออมและสินเ ช่ือ 
(SACCOs) เพียงเล็กน้อย 

 เหตุผลที่ชาวเคนยาต้องการใช้สินเช่ือใน
ชีวิตประจ าวันในอันดับแรก คือ เพื่อใช้ในการ
รักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ปริมาณการกู้ยืมต่อครั้งที่ต่ า 

 M-Pesa หรือ ธุรกรรมบนมือถือ(Mobile 
Banking) ใชงานผานการสงขอความสั้นทาง
มือถือ 

 มีรูปแบบที่ใชงานงายและสะดวก  

 ไมจ าเปนจะตองมีบัญชีธนาคาร 

 ท ารายการโดยตนเองผานมือถือรุนใดก็ได 
หรือผ านร านตัวแทนที่มีมากกว า 11,000 
ตัวแทนทั่วประเทศ 

 ไมมีคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการ 

 คาธรรมเนียมบริการซึ่งใชอัตรากาวหนาที่
มั่นใจว่าคนที่จนที่สุดก็จะสามารถใชบริการได 

 มูลคาธุรกรรมแตละครั้งคอน อยทูี่ระหวาง 
5 ถึง 30 ดอลลารสหรัฐเทาน้ัน 

 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
บทวิเคราะห์ 

 
การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนในสังคมไทยนั้น เพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ ตรงจุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึนมาก
ที่สุดจ าเป็นจะต้องเข้าใจสภาพต่างๆ ของเรื่องหนี้นอกระบบทั้งในส่วนขององค์ประกอบของการเกิดหนี้
นอกระบบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง และกระบวนการที่พัฒนาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบตั้งแต่สาเหตุของการ
เกิดหนี้นอกระบบ รูปแบบในการเป็นหนี้หรือการก่อหนี้นอกระบบ ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ และ
หน่วยงานหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วจึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งกรอบในการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจึงต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ เหล่านี้และน า
แนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อท าการวิเคราะห์และหาทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
ดังนั้นในการส่วนของการท าความเข้าใจกับปัญหาหนี้นอกระบบจึงจะแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น
ส่วนต่างๆ คือ 
 

1. องค์ประกอบของการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ 
การศึกษาท าความเข้าใจเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องท าความเข้าใจในภาพรวมก่อนว่าปัญหาหนี้

นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือมีองค์ประกอบของเรื่องอย่างไร ซึ่งเรื่องของการ
บริหารจัดการหรือการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องหนี้จะเกี่ยวข้องกับสามส่วนหลักๆ คือ 

 

1.1 เจ้าหน้ี  
เจ้าหนี้ในการศึกษาเรื่องหนี้จะต้องท าความเข้าใจถึงส่วนที่ท าหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงินแก่

ประชาชน ซึ่งเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการเงินในระบบ และประชาชนทั่วๆ ไปที่ประกอบ
กิจการในการให้กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้จะมีทั้งเจา้หนี้ทีเ่ปน็เจา้หนี้ในระบบและเจ้าหนี้เงนิกู้นอกระบบ โดยเจ้าหนี้
ในเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 

 

1.1.1 สถาบันการเงิน  
สถาบันการเงินได้แก่หน่วยงานที่ท าธุรกิจทางด้านการเงินซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้การกู้ยืมเงิน

แก่ประชาชน สถาบันทางการเงินจะมีแบ่งออกเป็น ธนาคาร 
 

1.1.2 เจ้าหน้ีท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน 
เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ในการปล่อยกู้หรือให้ผู้อื่น

กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจ 
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1.2 ลูกหน้ี  
ลูกหนี้คือประชาชนที่มีความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินเพิ่อวัตถุประสงค์ใด

วัตถุประสงค์หนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ก็จะต้องการแหล่งเงินทุนที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ 
 
 
1.3 หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการก าหนดกติกา ระเบียบ กฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการกู้ยืมเงิน โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝุายไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้งนี้เพราะหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีนโยบายที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนที่มีความจ าเป็นหรือต้องการในการใช้เงิน 
ต้องก าหนดกติกาไม่ให้เกิดการเอาเปรียบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมถึงจะต้องด าเนินการควบคุมเมื่อ
เกิดปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมของฝุายใดฝุายหนึ่ง  และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม 
 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้และหน่วยงานภาครัฐ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2  
 

ภาพท่ี 20 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเรื่องหนี้และหนีน้อกระบบ 
 

 
   

จากภาพที่ 20 แสดงให้เห็นว่าการเกิดหนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ของผู้ที่ก าหนดและรักษากติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝุาย ฝุายที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนของสถาบันทาง
การเงินและเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และลูกหนี้ ซึ่งในส่วนของหนี้นอกระบบนั้นลูกหนี้มักจะเป็นผู้ที่
เสียเปรียบทั้งในแง่ของความรู้ อ านาจในการต่อรอง ซึ่งส่วนน้ีท าให้อาจจะต้องพิจารณากันว่าการก าหนด
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กติกาต่างๆ อาจไม่สามารถก าหนดในลักษณะที่ทั้งสองฝุายเท่าเทียมกันได้แต่อาจก าหนดในลักษณะของ
หลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความเป็นธรรมในลักษณะของกฎหมายแรงงาน 



 

ภาพท่ี 21 ผลการศึกษาพฒันานโยบายการยุติธรรมเพื่อแกป้ัญหาหนี้นอกระบบ 
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2. สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ 
การพิจารณาถึงสาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญส าหรับการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและน าไปประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะ
ส าหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่งในการก่อหนี้ของประชาชนนั้นจะมีแนวความคิดหลักการ หรือ
ประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลายแนวความคิดด้วยกัน ซึ่งได้เรื่องของ
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เรื่องของสถาบันการเงินขนาดย่อย (micro finance) เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการ
ใช้จ่ายของตนเอง และ ความพอเพียง รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเงินของ
ประชาชน จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนเราสามารถสรุปสาเหตุของการก่อหนี้นอก
ระบบของประชาชนเกิดจากความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงิน และความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ซึ่งทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชน 
การเกิดหนี้นอกระบบจะเกิดจากความต้องการเงินของประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้เป็น

แรงผลักดันส าคัญ  เมื่อประชาชนมีความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินก็จะแสวงหาแหล่งเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของต้นเอง มูลเหตุของการเกิดความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของ
ประชาชนจะแบ่งออกเป็นมูลเหตุย่อยๆ หลายประการคือ 

 

2.1.1 สภาพทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตท าให้เงินมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน  การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตทางเกษตรแบบพึ่งตนเองของ
คนในสังคมเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขาย ความสามารถในการพึ่งตนเองของคนในสังคมลดลง ซึ่งส่วนน้ีเห็น
ได้จากการที่สังคมไทยมีหนี้ภาคครัวเรือนสูงข้ึน  การสูญเสียการพึ่งตนเองยิ่งท าให้มีความจ าเป็นในการใช้
เงินมากข้ึนและท าให้เกิดการกู้เงินตามมาทั้งการกู้ในระบบและกู้นอกระบบ   
 

2.1.2 ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหน้ี  ปัญหาการก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบส่วน
หนึ่งเกิดจากนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้เองที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย และท าให้เกิดการสร้างหนี้ทั้งในระบบและ
นอกระบบตามมา ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ที่น าไปสู่การก่อหนี้นอกระบบมีหลายประการคือ 

 ความฟุ่มเฟือย  การก่อหนี้นอกระบบจ านวนหนึ่งเกิดจากปัญหาความฟุุมเฟือย
ของลูกหนี้ที่ใช้เงินเกินความสามารถที่ตนสามารถหาได้  ลูกหนี้จะมีความต้องการในการใช้เงินโดยจะ
แสวงหาเงินจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะเงินที่ได้มาโดยง่ายและในหลายกรณีไม่ได้ค านึงถึงผลที่ตามมาซึ่งใน
ส่วนน้ีจะเห็นได้ชัดจากกรณีของหนี้นอกระบบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบเป็นผู้ที่มี
รายได้สูง บางรายมีเงินเดือนถึงเดือนละ  70000 – 80000 บาท  มีโบนัสและสวัสดิการต่างๆ ในการ
ท างานดี แต่ก็ยังมากู้เงินนอกระบบ (กรณีนี้ดูรายละเอียดในบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 7 เขียนสัญญาเงินกู้เกิน
จริง บทเรียนจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือจากการสังเกตของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการให้ความ
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ช่วยเหลือพบว่าประชาชนที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้นอกระบบบางรายมีอุปกรณ์ เครื่องใช้
ราคาแพง เช่น โทรศัพท์รุ่นใหม่ เป็นต้น ซึ่งส่วนน้ีแสดงถึงความฟุุมเฟือยใช้เงินเกินตัวของผู้กู้7 

 การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหน้ี  การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
วัตถุนิยม และเน้นการบริโภคนิยมกม็ีสว่นท าให้เกิดการก่อหนี้นอกระบบข้ึน ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิด
และค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม  (บางรายยังคงซื้อบ้านราคาแพง รถยนต์ราคาแพง ถึงแม้ตนเองมีปัญหา
ทางการเงินแล้ว ก็ยังไม่ยอมขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อลดรายจ่ายและเป็นรายได้เพิ่มข้ึน  การเน้นบริโภค
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่มีการโฆษณามักจะกู้มาเพื่อใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือซื้อมาเพื่อการ
บริโภค ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ตนต้องการ ซึ่งเห็นได้จากการมีส่วนแบ่งการตลาดในระดับต้นๆ ของ
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ8 

 ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน สาเหตุของการกู้เงินนอกระบบส่วนใหญ่เกิด
จากการที่ผู้กู้ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินท าให้ไม่สามารถจัดระบบในการควบคุมการใช้จ่ายของตนเอง
ได้และเมื่อมีความจ าเป็นเกิดข้ึนจึงต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ  ในส่วนน้ีหากลูกหนี้มีความรู้และมี
การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง เช่นการจัดท าบัญชีครัวเรือน ก็อาจจะสามารถลดรายจ่ายที่ไม่
จ าเป็นในบางส่วนไปได้ การเกิดหนี้นอกระบบก็อาจจะลดลงได้ 

 ขาดความรู้ ปัญหาที่น าไปสู่การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้
ขาดความรู้ในเรื่องต่างๆ ท าให้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การขาดความรู้ของลูกหนี้จะมีหลายส่วนทั้ง
ความรู้ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนอื่นๆ  ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบซึง่สว่นน้ีเห็นได้จากกรณีการกู้
เงินเพื่อไปท างานต่างประเทศของลูกหนี้ ที่ส่วนใหญ่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้หลายรายมีทรัพย์สินที่เอาไปใช้ในการ
ค้ าประกันการกู้เงิน ซึ่งอาจสามารถน าไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันในการไปขอกู้เงินในระบบได้  ความรู้
ในเรื่องของการท าสัญญาต่างๆ ท าให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าหนี้นอกระบบ 

 การไม่คิดถึงผลเสียท่ีเกิดจากการเป็นหน้ีนอกระบบ ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ
จ านวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ตระหนัก
ถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเห็นถึงประโยชน์ระยะสั้นคือการได้เงินมาเพื่อ

                                                
7 ข้อสังเกตของผู้ที่ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหน้ีนอกระบบโดยเฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เงินเกินตัว หรือสูงกว่ารายได้ในลักษณะความฟุุมเฟือย หรือบริโภคนิยม ไม่รู้จักพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต (นายอลงกรณ์ (นามสมมติ) ผู้แทนหน่วยงานเอกชนซ่ึงให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่มีปัญหาการกู้เงินนอกระบบ , 
สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ท าหน้าที่
เก่ียวกับคดีที่เก่ียวกับเงินกู้นอกระบบ 

8 รายงานการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้ีนอกระบบ” อรรถพล อรรถวรเดช และคณะ  หน้า 9  และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ นายอลงกรณ์ (นามสมมติ) 
ซ่ึงเข้ามาช่วยเหลือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกหน้ีเจ้าหน้ีเงินกู้นอกระบบ  เม่ือ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
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จับจ่ายใช้สอยมากกว่าผลเสียในระยะยาวที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เห็น9  ลักษณะนี้เช่นน้ีสะท้อนจากการที่กู้
เงินนอกระบบจะมีความสะดวก คล่องตัวกว่าการกู้เงินในระบบท าให้ลูกหนี้รู้สึกสะดวกที่จะกู้เงินซึ่งความ
สะดวกและความรวดเร็วนี้ในหลายๆ ครั้งเจ้าหนี้จะมีการเอาเปรยีบลูกหนี้ในเรื่องของสัญญา ลูกหนี้ก็จะไม่
ตรวจสอบ  กรณีเหล่าน้ีเห็นได้จากกรณีของการกู้เงินที่ลูกหนี้อยากได้เงินหรือมีความจ าเป็นต้องการเงินกู้
จึงยอมลงนามในกระดาษเปล่า หรือลงนามในสัญญากู้เงินที่ยังไม่ระบุจ านวนเงินที่กู้ การยอมเขียนจ านวน
เงินกู้ในสัญญามากกว่าจ านวนเงินที่กู้จริง (เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม, สัมภาษณ์, 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และนายอลงกรณ์  (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 
กุมภาพันธ์ 2556) (การลงนามในกระดาษเปล่า การระบุจ านวนเงินที่กู้ในสัญญามากกว่าเงินกู้ที่ได้รับจริง) 

2.1.3 การประกอบอาชีพ 
การกู้หนี้นอกระบบเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นภาวะการเกิดหนี้นอกระบบจาก

ความจ าเป็นหรือความต้องการเงินเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้ขาดเงินทุนที่จะน าไปใช้ในการท า
มาหากินจึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ การกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจแบ่งเป็นสาเหตุย่อยๆ ได้ดังนี ้

 ไปท างานต่างประเทศ เป็นการกู้ เงินเพื่อน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเพื่อไปท างานในต่างประเทศ การกู้เงินนอกระบบในลักษณะนี้มักจะเกิดในพื้นที่ภาคอิสาน     
(รายละเอียดดูบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 7 การกู้เงินเพื่อไปท างานต่างประเทศของชาวบ้านใน จ.ชัยภูมิ ) ผู้กู้มี
ความต้องการไปท างานต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือเดินเรื่องเพื่อให้ได้ไป
ท างานในประเทศต่างๆ ลูกหนี้ก็มักจะกู้เงินจากนายทุนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โดยนายหน้าที่จัดหางานให้
มักจะให้กู้เงินจากนายทุน ลูกหนี้ในส่วนน้ีมักจะเป็นลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้เงิน เช่น ที่ดิน 
ของตนเองหรือของญาติพี่น้อง กรณีของลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนอื่นๆ ได้ เพราะมีหลักทรัพย์สามารถน ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ได้อยู่แล้ว แต่กลับกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบ ซึ่งอาจเป็นเพราะการขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อื่นๆ หรือการขอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบมีกระบวนการข้ันตอนมากขาดความสะดวกก็ได้  กรณีของ
การไปท างานในต่างประเทศนี้ นายหน้ามักจะคิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมากกว่าค่าใช้จ่ายจริ ง เช่น 
การไปท างานไต้หวัน จะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการด าเนินการประมาณ 160,000 – 240,000 บาท เป็นต้น 
ซึ่งคาดว่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายจริงราวเท่าตัว (เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลกูหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม, สัมภาษณ์, 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2556)   

 การลงทุนเพ่ือแสวงหาก าไร  การกู้หนี้นอกระบบเพื่อน าไปใช้ในการลงทุนหรือ
หาก าไรจากการลงทุน มักเป็นการกู้เงินเพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งโดย

                                                
9 หลักการในส่วนน้ีเห็นได้ชัดเจนจากแนวความคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม แดน อไรลี เหตุผลที่ไม่ควรมี

เหตุผล ในบทน า ที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบความพึงพอใจในระยะสั้นที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด มากกว่าผลประโยชน์
ในระยะยาว  
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มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน หนี้ประเภทนี้เกิดจากความโลภ หรือต้องการเงนิโดยเหน็ว่าผลตอบแทน
จากการลงทุนสูง การลงทนุในลักษณะนี้มักจะเป็นการขายสนิค้าและหาลกูค้าในลักษณะลูกโซ ่เป๋ยกสนหา
สมาชิกเพื่อให้มาซื้อสินค้าโดยได้รับผลตอบแทนจากการหาสมาชิก การซื้อสินค้าหลายกรณีไม่ได้ต้องการ
ใช้สินค้าจริงๆ สินค้าที่ขายมักจะราคาสูงเกินจริงและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสินค้าจริง เป็นลักษณะของการ
หาสมาชิก แล้วระดมทุน (เช่นกรณีการขาดโคมไฟ ในสกู๊ปข่าว ไอทีวี ซึ่งอาจเข้าข่ายแบบแชร์ลูกโซ)่ ผู้กู้ที่กู้
เงินมาลงทุนจะเกิดจากความต้องการอยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเมื่อลงทุนรอบแรกจะได้
ผลตอบแทนตามที่ได้รับปาก และเมื่อเพิ่มทุน หรือชวนคนอื่นมาร่วมทุนผลตอบแทนจะไม่ได้ เจ้าของ
บริษัทอาจปิดบริษัทหนี้  คนที่กู้มาลงทุนก็จะเผชิญกับปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ (มีกรณีของลูกหนี้ที่
ออกจากงานแล้วน าเงินที่ได้จากการออกจากงานมาลงทุนลักษณะนี้ แล้วต้องมาขายขนมปังกรอบ : สกู๊ป
ข่าวทางโทรทัศน์ )  

 ท ากิจการ เป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ หรือท าการค้า การ
เป็นหนี้ลักษณะนี้อาจเกิดข้ึนในหลายแบบเช่น 

 การกู้เงินมาเพื่อท าการเกษตร  เป็นการกู้เงินกู้นอกระบบมาเพื่อใช้ในการ
ท าการเกษตร การซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจ าเปน็ในการท าการเกษตรอื่นๆ การกู้ลักษณะนี้อาจมีทั้ง
การกู้ในระบบและการกู้นอกระบบ หรืออาจเป็นการซื้อเช่ือ  เมื่อได้ผลผลิตก็จะสามารถช าระคืนเงินกู้ได้ 
แต่หากเกิดปัญหาในการท าการเกษตร เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง ผลผลิตไม่ได้ตามเปูาหมายหรือเป็นไปตาม
ต้องการจะท าให้เกิดหนี้สะสมแล้วน ามาสู่การกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้จ่ายหรือเพื่อน ามาช าระหนี้เงินกู้ใน
ระบบ (อาจดูได้จากการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อมาช าระหนี้เงินกู้ในระบบเช่นหนี้กองทุน
หมู่บ้าน บางกรณีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบน าเงินมาให้กู้ในวันที่ต้องช าระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน แล้วเมื่อกู้
เงินจากกองทุนหมู่บ้านรอบใหม่ได้ก็น ามาใช้คืนให้แก่แหล่งเงินกู้นอกระบบซึ่งส่วนน้ีผู้ให้กู้นอกระบบจะได้
ผลตอบแทนสูง และเร็ว หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ให้เกษตรกรกู้เพื่อใช้ในการท า
การเกษตร เมื่อถึงรอบการช าระเงนิเกษตรกรมีรายได้ไม่พอช าระหนี้เจ้าหนี้ที่สถาบันการเงินบางแห่งก็อาจ
แนะน าให้ลูกหนี้กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมาเพื่อช าระหนี้สถาบันการเงินทั้งนี้เพราะหากยอดการ
ช าระหนี้ของลูกหนี้ต่ าจะแสดงถึงผลงานของสถาบันการเงินน้ันๆ ว่ามีผลงานไม่ดีหรือไม่ได้ตามเปูาหมายที่
วางไว้ และในส่วนนี้อาจส่งผลกระทบถึงผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเช่น โบนัส การข้ึน
เงินเดือน เป็นต้น (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ในการสัมมนาเรื่อง “วิกฤตหนี้นอกระบบทางออกของ
สังคมไทย?” ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน) 

 ค้าขาย ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่มักจะได้แก่พ่อค้าที่มีความจ าเป็น
หรือมีความต้องการใช้เงินหมุนเพื่อมาท าการค้าซึ่งจะยอมผ่อนดอกเบี้ยรายวัน การขาดแหล่งเงินทุน
หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็นส่วนประกอบที่ท าให้กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า โดยเฉพาะ
รายย่อยต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากการกู้เงินนอกระบบเพื่อน ามาใช้ในการท าทุนในการค้าขาย ลูกค้าใน
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กลุ่มนี้หากมีแหล่งเงินทุนหรือสินเช่ือรายย่อย (microfinance) จะช่วยให้คนกลุ่มนี้ไม่ต้องกู้เงินจากแหล่ง
เงินกู้นอกระบบได้ 

 ท ากิจการส่วนตัว ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนนี้เกิดจากความต้องการ
เงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้าน
ซอ่มอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูา เป็นต้น การท ากิจการส่วนตัวหรืออาชีพอิสระจ านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบได้ ท าให้ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ และหากมีปัญหาทางการเงินเกิดข้ึนจะท า
ให้ก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้มากข้ึน เช่น ต้องการเงินทุนเพิ่ม มีปัญหาสภาพคล่อง ฯลฯ 
  

2.1.4 นโยบายของรัฐท่ีเน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม 
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการกระตุ้นการบรโิภคหรือนโยบายในกลุ่มนโยบายประชานิยม

เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มข้ึนและในบางกรณีมีการกู้เงินดังกล่าวไปใช้
ในทางที่ไม่ตรงกับเปูาหมายของนโยบาย  

 

2.1.5 เหตุฉุกเฉิน 
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากความจ าเป็นเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉิน

ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เหตุฉุกเฉินเหล่าน้ีเช่น 

 การเจ็บป่วยของตัวลูกหนี้และคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องท าให้มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินในส่วนน้ีแม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ ลงโดยมีระบบ
สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บปุวยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่
ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่การด าเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม เช่นการเดินทางใน
การมาดูแลคนปุวย ค่าอุปกรณ์บางส่วนที่ไม่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ รวมถึงการขาดรายได้
จากการที่ไม่สามารถท างานได้และต้องมีเงินจ านวนหนึ่งที่จะน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น สิ่ง
เหล่าน้ีล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น หากไม่มีเงินส ารองจะท าให้เกิดการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบได้ 

 เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งจะเกิดจากเหตุเร่งด่วนหรือ
เหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน เช่นใช้เป็นค่าเทอมลูก ช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหา เช่นน้ า
ท่วม  ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้เงินซึ่งกรณีเหล่าน้ีการกู้เงินก็มักจะกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบเนื่องจาก
ระบบการเงินมักไม่ค่อยมีการให้เงินกู้ที่จะน ามาใช้จ่ายในลักษณะนี้ เพราะเป็นการกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ สถาบันการเงินในระบบจึงไม่ค่อยให้กู้ ประกอบกับหากกู้เงินในระบบก็จะไม่ทันกับความ
เร่งด่วนของปัญหาที่เผชิญ  
 

2.2 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
201 

 

สาเหตุที่ลูกหนี้ต้องเป็นหนี้นอกระบบมักจะมาจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่ง
เมื่อไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบก็จ าเป็นจะต้องกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ  ซึ่งปัจจัยที่ลูกหนี้ ไม่
สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบมักจะได้แก่ 

 

2.2.1 การขาดคุณสมบัติของลูกหน้ี 
การที่ลูกหนี้จ าต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพราะขาดคุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในระบบเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้จะมาจากสาเหตุต่าง ๆ คือ 
(อรรถพล อรรถวรเดช, 2554) 

 ขาดเอกสารส าคัญในการขอกู้  การที่ลูกหนี้จะเข้าไปกู้หนี้เงินกู้จากเจา้หนี้นอกระบบ
นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดเอกสารส าคัญที่ใช้ในการกู้เงินท าให้ไม่สามารถกู้เงินจากในระบบได้ ขณะที่
การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะไม่ต้องใช้เอกสารมากเช่นการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบ เอกสาร
ที่ผู้กู้ไม่มี อาทิเช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาใบส าคัญการสมรส ส าเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง (อรรถพล อรรถวรเดช, 2554: 8) เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้หากกู้เงินจาก
แหล่งเงินกู้ในระบบหรือสถาบันการเงินจ าเป็นจะต้องใช้ ขณะที่การกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบอาจใช้เพียง
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กับส าเนาทะเบียนบ้านเท่านั้น10 

 การขาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ าประกัน การกู้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบจะต้อง
มีหลักทรัพย์หรอืบคุคลค้ าประกัน ซึ่งลูกหนี้ที่กู้เงินกู้นอกระบบมักจะไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินที่จะน ามาค้ า
ประกันได้จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินหรือเงินกู้ในระบบได้ จึงต้องกู้เงินจาก
แหล่งเงินกู้นอกระบบ  (การกู้เงินกู้นอกระบบที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันที่พบกรณีของจังหวัดชัยภูมิ ที่ใช้
ที่ดินค้ าประกันเพื่อไปท างานต่างประเทศ) 

 ขาดเหตุผลในการกู้เงิน หรือเหตุผลในการกู้ไม่เข้าเกณฑ์การให้กู้ของแหล่งเงินทุนใน
ระบบ  การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบหรือจากสถาบันการเงินจะมีวัตถุประสงค์ในการกู้อย่างชัดเจน (ดู 
supply side ของโครงการที่ให้กู้เงิน ประกอบการอ้างอิง) และมักจะเป็นการให้กู้เงินที่น ามาใช้ในการ
ลงทุน หรือท ากิจการเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องก่อให้เกิดรายได้และสามารถที่จะมีรายได้จากการกู้เงินมา
เพื่อให้สามารถช าระหนี้ได้ ขณะที่ความจ าเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของลูกหนี้บางส่วนไม่
สามารถก่อให้เกิดรายได้ก็จะไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้ เช่นการกู้เงินในกรณีที่มีผู้เจ็บปุวย 
การกู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันในบางเรื่อง  การกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร เป็นต้น ท าให้ต้องกู้
เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ  

                                                
10 การกู้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบผู้ให้กู้บางรายจะขอส าเนาทะเบียนบ้าน กับส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้กู้ไว้เป็นหลักฐานเท่าน้ัน เอกสารคู่มือพนักงานบริษัท ธนัญชัย และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท า
หน้าที่ในการจับกุมเจ้าหน้ีที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ เม่ือ 18 กุมภาพันธ์  2556 
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 ลูกหนี้มีประวัติการช าระหนี้ไม่ดี ท าให้ไม่สามารถกู้เงินได้  ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแหล่ง
เงินกู้นอกระบบอาจเกิดจากการไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เนื่องจากมีประวัติการช าระหนี้
ตามการรายงานที่สถาบันทางการเงินรายงานต่อบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ท าให้ไม่สามารถกู้เงิน
จากสถาบันการเงินได้จึงต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด ท า
หน้าที่รายงานผลการช าระดอกเบี้ย และต้นเงินกู้ของลูกหนี้แก่สถาบันการเงินในรอบ 36 เดือนย้อนหลัง 
กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบนั มีประวัติเคยขาดการช าระหนี้ หรือมียอดการใช้วงเงินสินเช่ือ
ที่ได้จากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นวงเงินที่สูงหรือเต็มวงเงินเมื่อเทียบกับรายได้ของลูกหนี้ อาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้สถาบันการเงินที่ลูกหนี้ไปขอสินเช่ือเพิ่มเติมไม่อนุมัติวงเงินสินเช่ือให้ 

 

2.2.2 การขาดความรู้ 
การขาดความรู้ของลูกหนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ลกูหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุนในระบบ

ได้  การขาดความรู้ของลูกหนี้จะท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ลูกหนี้ที่กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอก
ระบบมักจะขาดความรู้ในเรื่องส าคัญดังนี้ 

 ลูกหนี้ไม่รู้แหล่งเงินทนุ ลูกหนี้ไม่ทราบว่ามีแหล่งเงินทุนใดบ้านที่ตนเองสามารถกู้ยืม
เงินเพื่อน ามาด าเนินการตามที่ต้องการ ซึ่งแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งจะมีเปูาหมายเฉพาะในการให้กู้ เช่นให้
กู้เพื่อท าธุรกิจรายย่อย กู้เพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย กู้เพื่อท าการเกษตร เป็นต้น การไม่รู้แหล่งเงินทุนท า
ให้ลูกหนี้ต้องกู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบ กรณีนี้เห็นได้จากกรณีของลูกหนี้ในจังหวัดชัยภูมิที่ลูกหนี้ที่
กูเงินมีที่ดินที่ใช้เป็นหลกัทรพัย์ค้ าประกันการกู้เงินเพื่อน าไปใช้ในการไปท างานต่างประเทศ ซึ่งหากลูกหนีรู้้
แหล่งเงินทุนในระบบและการกู้เงินจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนในระบบมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก
ลูกหนี้อาจจะกู้เงินจากแหล่งเงินในระบบซึ่งไม่ถูกเอาเปรียบทั้งในแง่ดอกเบี้ยเงินกู้และการท าสัญญาต่างๆ 
ที่ลูกหนี้มักจะขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

 การขาดความรู้ถึงแนวทางการด าเนินการของสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ใน
ระบบ  ลูกหนี้ไม่รู้แนวทางการด าเนินการของสถาบันการเงินในการของกู้เงินและขาดผู้ที่ให้ค าแนะน า
ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เช่นหลักในการเขียนโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงิน การกรอก
เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นท าให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ในส่วนน้ีอาจพิจารณาถึงความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนนอกระบบด้วยว่ามีความสะดวก และง่ายส าหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความรู้
ไม่มากนัก 
 

2.2.3 กระบวนการในการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยาก 
การที่ประชาชนส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่

กระบวนการในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบทั้งสถาบันการเ งินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมี
กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการมาก มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
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มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาจะต้องใช้เวลานาน ซึ่งลูกหนี้มักจะกลัวและรู้สึก
ไม่สะดวกและขาดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ที่จะขอกู้ถึงการด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ   
การมีขั้นตอนต่างๆ  มากนี้เป็นกระบวนการในการด าเนินการปกติของสถาบันการเงินแต่ลูกหนี้มักจะรู้สึก
ว่าขาดความสะดวกส่วนน้ีเมื่อเทียบกับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบจะพบว่าการกู้จากแหล่งเงินกู้
นอกระบบมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่า อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่าและได้เงินเร็วกว่า
การกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบท าให้ลูกหนี้บางส่วนเลือกความสะดวกสบายโดยกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบ
ทั้งๆ ที่อาจจะสามารถกู้เงินจากในระบบได้  

 การกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบมีขั้นตอนมาก 

 การด าเนินการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยากขาดความสะดวก (การมีคนแนะน าใน
การกรอกเอกสารต่างๆ อาจช่วยได้) 
 

2.2.4 กู้เต็มวงเงินท่ีแหล่งเงินทุนในระบบก าหนดไว้แล้ว 
การที่ลูกหนี้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบได้นั้น ส่วน

หนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้คนน้ันๆ มีหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ เต็มวงเงินที่จะสามารถกู้ได้แล้วท าให้ไม่
สามารถกู้เพิ่มจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ในระบบได้จึงต้องพึ่งพาระบบเงินกู้นอกระบบแม้ว่าจะมี
อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือจะต้องเสยีเปรียบในด้านอื่นๆ ก็ตามเนื่องจากความจ าเป็นเป็นการบีบให้ต้องใช้
บริการเงินกู้นอกระบบ 

ในกรณีของการกู้เงินกู้นอกระบบนี้บางรายเกิดจากการเป็นหนี้ในระบบเต็มจ านวนแล้วท าให้
เกิดการกู้หนี้นอกระบบโดยจะกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อน ามาช าระหนี้เงินกู้ในระบบ เช่น กู้เงิน
จากกองทุนหมู่บ้าน เมื่อถึงก าหนดเวลาช าระเงินกู้ของกองทุน แต่ไม่มีเงินพอช าระหนี้ก็จะไปกู้เงินกู้จาก
แหล่งเงินกู้นอกระบบมาเพือ่ช าระหนี้ดังกลา่วถึงแม้จะเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าก็ตามและเมื่อช าระหนี้
แล้วก็จะท าการกู้เงินรอบใหม่เพื่อน ามาใช้คืนเงินกู้นอกระบบโดยการกู้ใหม่ก็มักจะกู้ในจ านวนที่มากกว่าที่
ช าระคืน หรือกรณีการกู้ธนาคารเช่น ธ.ก.ส. เมื่อครบก าหนดช าระเงินคืนมีเงินไม่พอก็จะไปกู้เงินกู้จาก
แหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อน ามาช าระคืนแก่ ธ.ก.ส. เป็นต้น  ในส่วนนี้การเป็นหนี้ในระบบจึงเป็นสาเหตุ
ของการมีหนี้นอกระบบด้วย 

จากมูลเหตุทั้งสองประการร่วมกันท าให้ลูกหนี้ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบนี้ สาเหตุ
ทั้งสองประการนี้จะประกอบกันท าให้คนต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ กล่าวคือจะต้องมีทั้งสองสาเหตุ
บุคคลจึงเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ การมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวจะไม่น าไปสู่การก่อหนี้
นอกระบบ และเมื่อมีการกู้เงินกู้นอกระบบจะมีรูปแบบในการกู้เงินแตกต่างกันออกไป 
 

3. รูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบ 
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 การเป็นหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนสามารถแบ่งรูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบได้เป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ ตามลักษณะของให้กู้ 
 

3.1 การใช้รูปแบบการกู้เงิน 
การให้เงินกู้นอกระบบโดยการใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการที่เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้โดยมี

การท าสัญญาเงินกู้เป็นหลัก การให้กู้เงินในลักษณะนี้จะมีรายละเอียดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากการกู้
เงินตามปกติ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1.1 จ านวนเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่าเงินท่ีได้กู้ไปจริง ในการท าสัญญาเงินกู้จากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบในวิธีนี้ เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจ านวนเงินที่กู้ยืมในสัญญาสูง
กว่าจ านวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือได้รับจริง (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, 
2554: 8-9) รูปแบบของการระบุจ านวนเงินกู้ในสัญญาสูงกว่าจ านวนเงินกู้ที่ลูกหนี้ได้รับจริงนี้สามารถ
พิจารณาได้จากกรณีตัวอย่าง เช่น  

 

กรณีการให้กู้เงินของ กลุ่มสามพ่อลูกวงศ์สว่าง ในกรณีนี้เจ้าหนี้สามพ่อลูกย่านวงศ์สว่าง
จะปล่อยเงินกู้ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยพฤติกรรมในการปล่อยเงินกู้จะมุ่งเน้นการให้กู้แก่พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยอาจมีพนักงานในรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ช่วยในการหาลูกค้า การกู้เงินจะให้ไปท าสัญญากันที่
อาคารพาณิชย์ย่านวงศ์สว่าง (ส านักงานของเจ้าหนี้)  โดยทางเจ้าหนี้จะให้ผู้ที่ต้องการกู้ข้ึนไปท าสัญญา
คราวละ 1 ราย ซึ่งจะประกอบด้วยผู้กู้และผู้ที่ค้ าประกัน (ซึ่งในบางกรณีผู้กู้และผู้ค้ าประกันจะมีการค้ า
ประกันไขว้กัน คือผลัดกันเป็นผู้กู้และผู้ค้ าประกันซึ่งกันและกัน  บางกรณีต้องให้ผู้ค้ ากู้ด้วยจึงจะยอม) ใน
การท าสัญญาเงินกู้เจ้าหนี้จะต้องใช้หลักฐานคือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค าประกันเป็นหลักฐาน แล้วเขียนสัญญาเงินกู้โดยเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้
เป็นผู้เขียนสัญญาเงินกู้เองด้วยลายมือของผู้กู้ (ส่วนน้ีน่าจะแสดงให้เห็นว่าผูกู้้ทราบรายละเอียดทุกอย่างใน
สัญญาดีเพราะเป็นผู้ที่เขียนสัญญาเองด้วยลายมือตนเอง)  โดยเจ้าหนี้ จะให้กู้แก่ลูกหนี้จ านวนเงินจริง 
30,000 บาท แต่จะให้ลูกหนี้ระบุจ านวนเงินในสัญญาเงินกู้ว่าจ านวนเงิน 240,000 บาท ซึ่งหากลูกหนี้ไม่
ระบุจ านวนเงินดังกล่าวก็จะไม่ใหกู้้และมักจะบอกลูกหนี้ว่าก าหนดจ านวนเผื่อไว้ถ้าลูกหนี้ไม่ใช้คืนจะ แต่ถ้า
ใช้เงินคืนตามจ านวนที่กู้จริงหรือได้รับเงิน คือ 30,000 บาท ก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งขณะท าสัญญาจะมีการ
ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานจ านวน 2 ภาพคือ ภาพแรกขณะเขียนสัญญา ภาพที่สองหลังจากเขียนสัญญา
เงินกู้เสร็จแล้ว (นายอลงกรณ์ (นามสมมติ), สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556)  การช าระหนี้เงินกู้ให้ลูกหนี้
โอนเงินเข้าบัญชีที่เจ้าหนี้เปิดบัญชีไว้ทุกเดือน 

 

3.1.2 การก าหนดจ านวนเงินกู้ในสัญญาไว้สูงกว่าจ านวนท่ีลูกหน้ีได้รับจริงน้ี เจ้าหนี้อาจ
อ้างว่าก าหนดจ านวนเงินเผื่อไว้หากลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้แล้วจ าเป็นจะต้องฟูองร้องจะได้เป็นหลักฐาน 
แต่หากช าระเงินตามจริงก็จะไม่มีปัญหาใด หรือบางรายใช้การท าสัญญาโดยค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อน
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แล้วให้ระบุจ านวนเงินกู้ในสัญญาเงินกู้ โดยรวมเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยเป็นจ านวนเงินกู้ หรือบางราย
ก าหนดจ านวนเงินโดยรวมค่าใช้จ่ายหากต้องมีการฟูองร้องกันไว้ในจ านวนเงินกู้ด้วยโดยอ้างว่าหากลูกหนี้
ไม่ช าระหนี้จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งรวมไว้ในสัญญา 

ข้อสังเกตประการหนึ่งในกรณีของการระบุจ านวนเงินกู้ตามสัญญาไว้มากกว่าจ านวนเงินกู้ที่
ลูกหนี้กู้จริงนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากเงินกู้ในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงในการได้รับช าระเงินคืน การก าหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จึงเป็นอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายก าหนดและหากระบุเงินกู้ตามจ านวนเงินกู้จริงเจ้าหนี้
อาจรู้สึกว่ามีความเสี่ยงสงู ดังนั้นในมุมมองของเจ้าหนี้หากจะต้องฟอูงรอ้งวงเงินทีก่ าหนดไว้ในสัญญาน่าจะ
เป็นเงินที่ลูกหนี้จะต้องช าระจริงจึงมีการระบุจ านวนเงินไว้สูงกว่าที่กู้ไปจริง เช่นเงินที่กู้จริงจ านวน 20,000 
บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน สัญญา 1 ปี ดังนั้นเมื่อครบเวลาตามสัญญาลูกหนี้จะต้องช าระเงินคืน
รวม 44,000 บาท จึงระบุจ านวนเงินกู้ไว้ที่ 44,000 บาทแทนลงตามจ านวนที่กู้จริง  

 

3.1.3 การลงนามในกระดาษเปล่าของลูกหน้ี  รูปแบบการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
รูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยคือการให้ลูกหนี้ลงนามในกระดาษเปล่า รูปแบบนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ลงนามไว้ในกระดาษ
เปล่าหรือสัญญาเปล่าที่ยังไม่มีการเขียนรายละเอียดใดๆ ไว้ ลูกหนี้จะไม่ทราบว่าในสัญญามีรายละเอียดอย่างไร 
ในบางกรณีลูกหนี้ไม่ทราบว่าตนเองกู้เงินจากเจ้าหนี้มาจ านวนเท่าไร เพราะไม่เคยเห็นสัญญาเงินกู้   

 

3.1.4 การแก้ไขตัวเลขในสัญญาเงินกู้ รูปแบบการกู้เงินรูปแบบนี้เจ้าหนี้จะท าสัญญาเงินกู้
กับลูกหนี้โดยระบุจ านวนเงินกู้ไว้ในสัญญาและเมื่อลูกหนี้ลงนามในสัญญาแล้วและมีการผ่อนช าระตามที่
ตกลงกัน เมื่อครบก าหนดหรือภายหลังเจ้าหนี้ไปท าการแก้ไขตัวเลขเงินกู้ในสัญญา เช่นลูกหนี้กู้เงินจาก
เจ้าหนี้เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท  เจ้าหนี้แก้ไขสัญญาโดยเพิ่มจ านวนเงินกู้เป็น 150,000 บาท เป็นต้น   

 

3.1.5 เจ้าหน้ีหักดอกเบ้ียล่วงหน้า รูปแบบการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้หัก
เงินดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า วิธีนี้จะท าให้ลูกหนี้ได้รับเงินกู้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้  

 

3.1.6 การท าสัญญาเงินกู้ย้อนหลังและฟ้องบังคับคดีโดยให้ลูกหน้ีท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความซึ่งสามารถบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องท าการฟูองร้องอีก  วิธีนี้เจ้าหนี้จะอาศัยความรุความเข้าใจ
กฎหมายหรืออาศัยกฎหมายเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ วิธีนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดยอาจ
ให้เงินจ านวนหนึ่งในวันท าสัญญาเงินกู้และการลงวันที่ในสัญญาเงินกู้จะเป็นการลงวันที่ย้อนหลัง และระบุวัน
ครบก าหนดช าระเงินไว้ (โดยปกติวันครบก าหนดช าระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจะเป็นวันที่ก่อนที่จะเขียนสัญญา
เพื่อให้สัญญาที่ท าย้อนหลังนั้นเลยก าหนดช าระแล้ว เช่น วันที่เขียนสัญญาเป็นวันที่10 ธันวาคม 2555 อาจ
ระบุในสัญญาว่าการยืมเงินมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และครบก าหนดช าระเงินในเดือนตุลาคม 2555 เป็นต้น)  
แล้วเจ้าหนี้จะน าไปฟูองศาลโดยอ้างว่าลูกหนี้ผิดนัดในการช าระเงิน แล้วเจ้าหนี้จะนัดลูกหนี้เพื่อไปศาลเพื่อท า
สัญญาประนอมยอมความที่ศาล โดยเจ้าหนี้และทนายฝุายเจ้าหนี้จะจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้ และขอให้
ศาลออกนั่งบัลลังก์เพื่อให้ศาลพิพากษา ซึ่งศาลจะพิพากษาตามที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงกัน ในกรณีเช่นนี้
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วงเงินกู้จะบังคับเต็มวงเงินตามสัญญา และเมื่อศาลพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้จึงจะให้เงินกู้ส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้ 
(บางกรณีเจ้าหนี้จะให้เงินกู้ทั้งจ านวนแก่ลูกหนี้หลังท าสัญญาประนอมยอมความแล้วเท่าน่ัน ) ดังนั้นเมื่อมี
ปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ได้เจ้าหนี้จะสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องฟูองร้องอีก กรณีนี้
เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ การบังคับคดีในกรณีเช่นนี้เจ้าหนักงานบังคับคดีจะเป็น
ตัวแทนของเจ้าหนี้ในการบังคับคดีหรือยึดทรัพย์สินจากลูกหนี้  

 

อย่างไรก็ดี การใช้รูปแบบสัญญาการกู้เงินของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนี้ เจ้าหนี้รายหนึ่งๆ มักจะ
ไม่ได้ใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งเพียงแบบเดียวแต่มักจะใช้หลายรูปแบบผสมกันเช่น ทั้งมีการเรียกดอกเบี้ยเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด ทั้งใช้วิธีการให้ลงนามในกระดาษเปล่า ทั้งการระบุยอดเงินกู้ในสัญญาสูงกว่า
จ านวนเงินกู้จริง เป็นต้น กรณีนี้เห็นได้จากรูปแบบการให้เงินกู้ของเจ้าหนี้ในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

3.2 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง 
การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการท านิติกรรมอ าพราง หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายแบบหนึ่งในการ

ด าเนินการของเจ้าหนี้เงนิกู้นอกระบบ ซึ่งการไม่ใช้สัญญาการกู้เงินที่พบบ่อยนั้นเจ้าหนี้มักจะหลีกเลี่ยงการ
ท าสัญญากู้เงินเนื่องจากการกู้เงินจะไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดซึ่งมีอัตรา
เพียงร้อยละ 15 ต่อปี เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบอื่นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงซึ่งรูปแบบที่เรามักจะ
พบในการใช้อ าพรางการกู้เงินได้แก่ 

 

3.2.1 การซื้อสินค้า รูปแบบการซื้อสนิค้าน้ีเจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ท าสัญญาซื้อสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่งเช่น ทองค า การซื้อเครื่องใช้ไฟฟูา กรณีนี้อาจพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีได้ดังนี้ 

 กรณีการซื้ อขายทอง พบในการให้พนักงานรัฐ วิสาหกิจ กู้ เ งิน (พนักงาน
องค์การโทรศัพท์) (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 

 การซื้อขายสินค้าอื่นเช่นเครื่องใช้ไฟฟูา 
 

3.2.2 การขายฝาก รูปแบบการขายฝาก ลูกหนี้จะต้องน าทรัพย์สิน (ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะได้แก่
ที่ดินท ากิน บ้านพักอาศัย) ไปท าสัญญาขายฝากทั้งที่จริงๆ แล้วเป็นการกู้เงินแต่ใช้รูปแบบการขายฝาก
ทรัพย์สินแทนการท าสญัญาเงินกู้ หรือการกู้เงินโดยใหม้ีทรพัย์สนิค้ าประกัน ทั้งนี้เพราะหากใช้ทรัพย์สินค้ า
ประกันเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระเงินกู้ตามสัญญาจะต้องมีการฟูองร้องจึงจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือ
บังคับคดีเพื่อขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้
เวลาและเจ้าหนี้อาจไม่ได้ทรัพย์สนิของลกูหนี้ก็ได้หากมผีู้อืน่เข้ามาประมูลเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เจ้าหนี้
เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบของการขายฝากแทน (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม, 2554) ซึ่งการขายฝากมักจะก าหนดระยะเวลาไม่นานโดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้องมีภาระ
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ดอกเบี้ยมากนักและจะขยายเวลาให้เมื่อครบก าหนดแล้วลูกหนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนดลูกหนี้มักจะยินยอมและเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการขายฝากเจ้าหนี้ก็ไม่ขยายเวลาให้ท า ให้
ทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหลังจากครบก าหนดเวลา ไม่ต้องมีการฟูองร้องคดีอีก   

 

4. ปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ  
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เห็นถึง

ปัญหาในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ เพื่อให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สามารถแบ่งปัญหาที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบออกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งปัญหาได้
ต่างกัน เช่นการแบ่งโดยใช้เกณฑ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่รับผลของปัญหาจะแบ่งได้เป็น ปัญหาด้านลูกหนี้ 
ปัญหาด้านเจ้าหนี้ และปัญหาของภาครัฐ  การแบ่งโดยใช้มิติของภารกิจ หรือมิติของงานอาจแบ่งได้เป็น 
ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงนิทุน ปัญหาด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหา
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบในมิติ
ต่างๆ ดังนี้คือ 

 

4.1 กระบวนทัศน์ของสังคมต่อหน้ีนอกระบบ 
การท าสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้เป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝุาย ซึ่งผู้กู้อาจมีความ

จ าเป็นทางด้านการเงนิหรอือาจเพราะมีความโลภ และถึงแม้ว่าผู้กู้จะทราบดีว่าตนถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
เจ้าหนี้ก็ตาม ประกอบกับหากผิดสัญญากู้ยืมเงินผู้กู้จะถูกฟูองคดีและถูกด าเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการฟูองเพื่อให้ลูกหนี้ช าระเงินคืนเท่านั้น มิใช่เป็นคดีอุกฉกรรจ์
สะเทือนขวัญหรือสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม ที่ต้องมุ่งลงโทษจ าเลยตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ส่งผลให้ทุกฝุายที่ส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องนี้ มีทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็นปัญหาระหว่าง
คู่สัญญาเท่านั้น ตนไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหา
ดังกล่าวได ้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ปัญหาหนี้นอกระบบมีลักษณะที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและสร้างปัญหาสังคมให้เกิดข้ึนอย่างมาก เป็นการบ่อนเซาะฐานรากของระบบ ซึมลึก และ
เรื้อรัง รัฐขาดรายได้จากเงินภาษีที่เจ้าหนี้ควรต้องเสียให้แก่รัฐเนื่องจากได้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก าหนด 
รวมทั้งจากการใช้กลฉ้อฉล ขณะเดียวกัน ลูกหนี้ที่ผิดนัดก็ถูกคนที่ท าหน้าที่ตามทวงหนี้ท าร้ายร่างกายและ
จิตใจ (รายละเอียดดูบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 2 ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด จ.นครสวรรค์) ท าให้ได้อาย เสื่อม
เสียช่ือเสียง ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ต้องหลบหน้าจากสังคม หรือย้ายหนีทั้งๆ ที่ปัญหาบางส่วนเกิด
จากการฉ้อฉลของเจ้าหนี้ก็ตาม  

 

4.2 ธรรมชาติของหน้ีนอกระบบ 
 

4.2.1 ลูกหน้ี 
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 ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่เข้าเกณฑ์
การปล่อยกู้ และขาดความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสถาบันการเงินในระบบ 

 บางส่วนมีฐานะทางสังคมด้อยกว่าเจ้าหนี้นอกระบบ ท าให้ถูกหลอกลวงได้ง่าย มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่สามารถหาแหล่งทุนในระบบได้ แต่บางส่วนกู้เงินนอกระบบเนื่องจากใช้เงิน
เกินความจ าเป็นและฟุุมเฟือย 

 ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและสิทธิที่พึงมีพึงได้
โดยชอบธรรม เนือ่งจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินส่งผลให้ถูก
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ล่วงละเมิดสิทธิจากบุคคลที่อยู่ในสภาวะที่เหนือกว่า 

 เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งในข้ันตอนก่อนการพิจารณาคดี มีความยากล าบากใน
ข้ันตอนการพิจารณาคดี และได้รับความเสียหายที่มากเกินสมควรจากผลของการบังคับคดี 

 ในทางกฎหมายถือว่าลูกหนี้นอกระบบมีส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิด ไม่ถือเป็น
ผู้เสียหายในการกระท าผิด จึงไม่สามารถฟูองร้องด าเนินคดีจับเจ้าหนี้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ลูกหนี้ต้องร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเท่านั้น 

 

4.2.2 เจ้าหน้ี 

 เจ้าหนี้เป็นผู้มีฐานะทางสังคม มีอิทธิพลในสังคม และมีจุดประสงค์ในการต้องการเอา
เปรียบหรือฉกฉวยประโยชน์ในความไม่รู้ของลูกหนี้ 

 เจ้าหนี้บางรายมีเจตนาในการคดโกงฉ้อฉลลูกหนี้ต้ังแต่เริ่มให้กู้ยืมเงิน เช่น กรณีการซื้อ
ขายทองที่มีการให้ลงนามในสัญญาจ านวนทองสูงกว่าที่ซื้อจริง และใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย และการ
บังคับคดีต่อลูกหนี้ในยอดหนี้ที่สูงกว่าหนี้จริงเป็นจ านวนมาก 

 บางส่วนมีการพัฒนาไปสู่การก่ออาชญากรรมอาชีพ อาชญากรรมองค์การ และ
อาชญากรรมคอปกขาว น าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยและการขาดศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

 เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญเ่ปน็ผู้มอีิทธิพล หรืออาจมสีายสมัพันธ์กับนักการเมอืง 
ซึ่งหากรัฐบาลหรือฝุายการเมืองไม่แสดงเจตนาที่จะด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างจริงจัง ท าให้การ
จับกุมด าเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

4.2.3 ลักษณะของหน้ีนอกระบบ 

 อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดและมากเกินกว่าที่ลูกหนี้จะช าระคืนได้ 

 การกู้ยืมเงินไม่ผ่านสถาบันทางการเงินในระบบ รวมทั้งมีการใช้นิติกรรมอ าพรางใน
การกู้ยืม 
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 อาจใช้กระบวนการในการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง หรือไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม 
หรือใช้ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม 

 เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัวโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

4.3 ปัญหาด้านนโยบายของรัฐและองค์การ 
นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้นเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิง

ระบบ แม้จะมีการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาแต่กลับไม่มีความต่อเนื่อง ไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 
ตลอดจนขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ฉะนั้นในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาจึงต้องพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดังนี้ 

4.3.1 นโยบายรัฐบาล ไม่มีนโยบายท่ีกล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
โดยตรง ท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 

 นโยบายของรัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยตรง ที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

 รัฐบาลก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไว้กว้างๆ 2 ลักษณะคือ 
นโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับด้านตลาดเงินหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนโยบายด้านการเข้าถึงความ
เป็นธรรมของประชาชน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างนั่งยืน 

 นโยบายฯ ขาดความจริงจังและต่อเนื่อง โดยไม่มีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
โดยตรง และนโยบายมักเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ 

 นโยบายฯ ขาดความชัดเจน ในเปูาหมาย วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 

4.3.2 หน่วยงานท่ีน านโยบายการแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบไปปฏิบัติ มองปัญหาแบบแยก
ส่วนตามภารกิจของหน่วยงานของตน โดยขาดการมองภาพรวม และไม่ได้มองปัญหาของลูกหนี้เป็นหลัก 
และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 

 ขาดความเข้าใจที่ชัดเจน ในเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของนโยบายแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบ 

 มีหน่วยงานที่น านโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลไปปฏิบัติหลายหน่วยงาน
แต่การท างานยังขาดการประสานงานมีลักษณะแยกส่วน และต่างคนต่างท า 

 หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติโดยยึดความเป็นองค์กรของตน (organization 
based) มากกว่าความเดือดร้อนของประชาชนและสภาพปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึนจริง (policy or 
problems based) 

 หน่วยงานฯ ขาดอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการ
บริหารจัดการที่ดี 
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 หน่วยงานฯ ขาดข้อมูลและการมีส่วนร่วมจากชุมชน ประชาชนและภาคประชาสังคม  
 

4.3.3 นโยบายท่ีเน้นกระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหน้ี
ภาคประชาชนและน าไปสู่ก่อหน้ีนอกระบบ จะเห็นได้ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนจนเกินความจ าเป็น 
เช่น นโยบายรถคันแรก เป็นต้น 

 

4.4 ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

4.4.1 ปัญหาด้านกฎหมาย 
ปัญหาทางด้านกฎหมายของหนี้นอกระบบนั้น แม้ในบางกรณีบทบัญญัติของกฎหมายจะ

ครอบคลุมเพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้บ้าง แต่ก็มีปัญหาข้อจ ากัดในทางกฎหมายอีกหลายส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้ 

4.4.1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและสิทธิ
ของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กรณีผู้กู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร สัญญากู้ หรือกระดาษเปล่า โดยผู้ให้กู้กรอก
ข้อความ หรือจ านวนเงินในเอกสารเกินกว่าที่กู้ยืมเงินกันจริง การหักดอกเบี้ยล่วงหน้า เอกสารนั้นถือว่า
เป็นเอกสารปลอม 

 กรณีท่ีผู้ให้กู้มีเจตนาโกงผู้กู้ โดยการเติมตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขลงบนหลักฐาน
การกู้ยืมเงิน อันท าให้ตัวเลขที่ปรากฏนั้นมีจ านวนสูงกว่าที่มีการกู้ยืมเงินกันจริง 

 กรณีหลักฐานในการช าระหน้ีเงินกู้ โดยผู้ให้กู้ไม่ได้มอบหลักฐานในการช าระ
หนี้เงินกู้ให้ผู้กู้ 

 กรณี เจ้ าห น้ีน าสัญญากู้ ไปฟ้องต่ อศาลโดยใ ห้ลู กห น้ีไปท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความก่อน เมื่อศาลมีค าพิพากษาตามยอมแล้วจึงค่อยมอบเงินให้ลูกหนี้ 

 

4.4.1.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ไม่เหมาะสม
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 อัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีกฎหมายก าหนดไว้อย่างตายตัวคือไม่เกินร้อยละ 15 
ต่อปี ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของเจ้าหนี้ในการปล่อยกู้ 

 อัตราโทษของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
มีการก าหนดไว้ต่ า (ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี) จนเจ้าหนี้ไม่เกรงกลัวความผิด หรือ
กล้าที่จะกระท าความผิด 
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 ลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิด ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายทางนิตินัยที่สามารถฟูองร้อง
ด าเนินคดีด้วยตนเองได้ 

 ขาดมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ เช่น การ
ยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้ หรือมาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน 

4.4.1.3 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีท่ีมีการบังคับคดีแก่ลูกหน้ีตามค า
พิพากษา ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีตามค าพิพากษาน้ันตกเป็นภาระของ
ลูกหนี้ โดยการหักออกจากเงินที่ได้จากการยึด อายัด ขาย หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
หรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้วางไว้ ซึ่งส่งผลให้ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่จะน าไปใช้หนี้แก่เจ้าหนี้นั้น
ลดลง อีกทั้งอัตราค่าฤชาธรรมเนียมก็ไม่ได้ก าหนดขอบค่าฤชาธรรมเนียมสูงสุดไว้จนเป็นเหตุให้การบังคับคดี
ในบางกรณีที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง ลูกหนี้น้ันอาจมีภาระในค่าฤชาธรรมเนียมมากเกินความเป็นจริง 

 

4.4.2 ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม 
สภาพปัญหาในการก ากับ ควบคุม ตรวจสอบหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

กฎหมาย และประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดี และการคุ้มครองสิทธิ ตลอดจน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างมาก โดยกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับคู่สัญญาในวงจรหนี้นอกระบบ คือ ระหว่างเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้นอกระบบ และกิจกรรมที่ท า
สัญญาต่อกันใน 3 กลุ่ม คือ (ด าริ เฉลิมวงศ์, มปพ) 

กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ถูกฟูองด าเนินคดีแต่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้ เรียบร้อยแล้ว 
และได้เข้าขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
ส านักงานอัยการสูงสุด และ/หรือ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในช่วง
เวลาใดก็ตามก่อนที่เรื่องยังไม่ถูกฟูองด าเนินคดี 

กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้ฟูองด าเนินคดีและเรื่องอยู่ในช้ันศาล แต่ศาลยังไม่มีค า
พิพากษาหรืออย่างหนึ่งอย่างใด 

กลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการถูกบังคับคดี ซึ่งเป็นกรณีที่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว 
โดยปัญหาการบริหารงานยุติธรรมและการด าเนินคดีหนี้นอกระบบมีประเด็นปัญหา สภาพ

ปัญหา และสาเหตุแห่งปัญหา ดังนี ้
 

4.4.2.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีขาดประสิทธิภาพตามหลักนิติ
ธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 กรณีลูกหน้ีนอกระบบไม่สามารถช าระหน้ีคืนแก่เจ้าหน้ีนอกระบบได้ ไม่ว่าจะ
เนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และปรากฏมีพฤติการณ์ทวงหนี้ที่รุนแรงข้ึนในสังคม เช่น กรณีแก๊งหมวกกันน็อก
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แสดงพฤติกรรมข่มขู่ ท าร้ายร่างกายของลูกหนี้หรือบุคคลในครอบครัว ท าให้ลูกหนี้ได้รับความอับอาย ดู
หมิ่นศักดิ์ศรี และถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ท าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมตามปกติได้อีกต่อไป เมื่อ
มีการแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจกลับไม่ได้รับความสนใจช่วยเหลือในการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สิน ทั้งที่บางกรณีเป็นความผิดซึ่งหน้า และถึงแม้ว่าลูกหนี้จะผลัดการช าระหนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
แต่อ านาจการบังคับหนี้นอกระบบก็มีสภาพบังคับกึ่งลงโทษด้วยความรุนแรงนอกกฎหมาย และการใช้
อ านาจของผู้มีอิทธิพลดังกล่าวก็ไม่อาจนับได้ว่าเป็นอ านาจที่ชอบธรรมตามกฎหมายในสังคมใดใด จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหนี้นอกระบบและกระบวนการทวงหนี้ที่มีลักษณะรุนแรงของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้มีอ านาจตามกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนั้นขาดประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม  

 กรณีลูกหน้ีนอกระบบร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้ีนอกระบบต่อพนักงาน
สอบสวน เน่ืองจากเจ้าหน้ีกระท าผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475   
เนื่องจากกฎหมายไทยแสดงเจตนารมณ์ว่าลูกหนี้นอกระบบเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท าผิดด้วย ท าให้ไม่
สามารถฟูองคดีได้เอง แต่ต้องเริ่มกระบวนการด าเนินคดีโดยพนักงานสอบสวน ซึ่งพบว่ากระบวนการรับ
แจ้งความด าเนินคดีมีความล่าช้า ไม่ไม่ถูกจัดล าดับความส าคัญไว้ในระดับที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

 ลูกหน้ีนอกระบบในฐานะเหยื่ออาชญากรรมยังไม่ได้รับการปฏิบัติและ
คุ้มครองในระดับท่ีเหมาะสม ทั้งๆ ที่สังคมได้พัฒนาวิธีการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมไปในทิศทางที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับเทียบได้กับมาตรฐานสากล ยิ่งไปกว่านั้น สังคมยังได้พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดไปในทิศทางที่มีมนุษยธรรมมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าผู้กระท าผิดเหล่าน้ันจะเป็นอาชญากรซึ่ง
ประกอบอาชญากรรมที่ช่ัวร้ายและรุนแรงต่อสังคมก็ตาม แต่ก็ยังได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองตาม
กฎหมายหลายฉบับ มากกว่าลูกหนี้นอกระบบซึ่งตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเชิงโครงสร้างของสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดปัญหาความยากจน และความขาดแคลนในการด ารงชีพตามมาตรฐานของ
สังคมก็ตาม 

 ปัญหาหน้ีนอกระบบบางกรณีปรากฏว่ามีลักษณะเป็นอาชญากรรมองค์การ 
มีการเปิดบริษัทอย่างถูกกฎหมายเพื่อด าเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่ต้องการกลไกของรัฐที่มี
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายสนธิก าลังเข้าด าเนินการปราบปราม หากโครงสร้างและสถาบันทางสังคมที่ถูก
ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวเพื่อยังให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั้นได้ละเลย 
เพิกเฉย หรือล่าช้า เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ก็ตาม ย่อมเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดความเสื่อมและความไม่
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และเป็นตัวช้ีวัดความขาดประสิทธิภาพของกระบวนการบังคับ
ใช้กฎหมายได้ทางหนึ่ง 

 

4.4.2.2 ปัญหาลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพเป็น “ลูกหน้ีนอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
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กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย
ด าเนินการแทนและมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในสถานภาพเช่นใด 
เป็นโจทก์ เป็นจ าเลย เป็นผู้ร้อง ฯลฯ จะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินคดี โดยเฉพาะเมื่อ
ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟูองคดีเพื่อบงัคับช าระหนี้ตามกฎหมาย ท าให้สถานภาพทางการเงินที่มปีัญหาอยู่แลว้และ
ประสงค์จะได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถกระท าได้ และกลายเป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมประการหนึ่ง 

นอกจากนี้ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ 

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปญัหาความยากจน อีกทั้ง
มีภาระหนี้สิน ขณะเดียวกันเมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นคดีความทางแพ่ง ลูกหนี้ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐในบางประเด็น แม้ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้
พยายามเพิ่มบทบาทเป็นการท างานเชิงรุกเพื่อรองรับปัญหาน้ีมากขึ้นแต่ยังไม่มากพอที่จะท าให้ ศนธ.ยธ. 
เกิดความคล่องตัวในการท างานจนสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น  

 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
(ศนธ.ยธ.) กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ศนธ.ยธ. มีหลักเกณฑ์ที่ว่า “ศนธ.ยธ. สามารถรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกหนี้ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อจ ากัดใน
การรับเรื่องรอ้งเรยีนจากลูกหนี้บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดเป็นกลุ่มลูกหนี้รายเล็กรายน้อย 
ส่งผลให้ลูกหนี้เหล่าน้ันไม่สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของ ศนธ.ยธ.  

 ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ถูกเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยเกินก าหนดและการทวงหนี้ด้วยวิธีการที่รุนแรงของต ารวจคุ้มครองผู้บริโภคที่มีก าลังไม่มาก
พอในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 พนักงานสอบสวน กรณีลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับผลกระทบทางอาญาที่เกี่ยวเนื่อง
ตามมา เช่น การถูกทวงหนี้ด้วยการใช้ความรุนแรง เมื่อได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วเจ้าหน้าที่
เพิกเฉยต่อหน้าที่ (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 กรณีศึกษาที่ 2 ปิดกิจการหนีเจ้าหนี้โหด) หรือการด าเนินการ
ต่อคดีน้ี โดยไม่น าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ เนื่องจากเรื่องหนี้นอกระบบเป็นอาชญากรรมองค์กร เจ้าหนี้
นอกระบบก็จะหาคนทวงหนี้รายใหม่โดยใช้วิธีการเช่นเดิม หรือมีลักษณะที่รุนแรงมากยิ่งข้ึน แสดงให้เห็น
ว่าการกระท าดังกล่าวยังคงวนเป็นวัฏจักรเช่นเดิมอยู่  

 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลูกหนี้นอกระบบเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และถึงแม้ลูกหนี้บางส่วนจะสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ก็อาจจะไม่ได้รับการ
ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือแม้ได้รับการตอบสนองก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นการ
เฉพาะรายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างแท้จริง เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหที่
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มีองค์การนอกกฎหมายหรือผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่ ดังนั้นการปราบปรามจึงต้องมีการก าหนดเป็นวาระ
แห่งชาติเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายส าคัญมากกว่าการปราบปรามเป็นรายกรณี 

 

4.4.2.3 ปัญหาการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางท่ีผิด  
ตามหลักการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่รู้กฎหมาย 

หรือมีนักกฎหมายให้ค าแนะน า ด้วยการใช้ความเข้าใจในการด าเนินการยุติธรรมทางแพ่ง การบัง คับคดี 
มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเปน็ประโยชน์ในการบงัคับคดีต่อลกูหนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ดูรายละเอียดในบท
ที่ 3 กรณีศึกษาที่ 6 สัญญาซื้อขายทองค า หนี้ก้อนโตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ) พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็น
การน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นกลไกบังคับให้ลูกหนี้นอกระบบช าระหนี้ตามที่เจ้าหนี้ต้องการ เช่น  

กรณีการปลอมแปลงสัญญากู้ยืมเงินอันเนื่องจากการลงนามในกระดาษหรือสัญญากู้ยืม
เงินเปล่าของลูกหนี้  ท าให้เจ้าหนี้สามารถเพิ่มเติม แก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งกรณี
ดังกล่าวท าให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรรมเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ยาก  

กรณีเจ้าหนี้ใช้กลฉ้อฉลให้ลูกหนี้เข้าสู่ข้ันตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันศาล จนลูกหนี้
ยินยอมลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และสัญญายินยอมประนีประนอมยอมความนั้นถูกส่ง
ต่อไปยังผู้พิพากษาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บางกรณีศาลไม่ได้สอบถามข้อเท็จจริง
จากลูกหนี้ท าให้สัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมีผลสมบูรณ์ ทั้งที่ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงมาตั้งแต่ต้น ท าให้คดีถึงที่สุดและถูกส่งไปสู่ข้ันตอนการบังคับคดีต่อไป 

ขณะเดียวกัน บุคลการในกระบวนการยุติธรรมจะทราบว่าตนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
บังคับคดีเพื่อช าระหนี้ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือด าเนินการอย่างอื่นได้ เว้นแต่ด าเนินการไปตาม
ระเบียบที่กฎหมายก าหนดไว้ ยิ่งเป็นการท าให้การบังคับคดีเพื่อช าระหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบได้รับการ
รับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งข้ึน 

 
 

4.4.2.4 ปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงท่ีสุด  
สืบเนื่องจากการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะในข้ันตอนการไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทในช้ันศาล ท าให้ลูกหนี้ถูกบังคับคดีไปตามค าพิพากษาของศาลอย่างเต็มรูป ส่งผลให้ลูกหนี้
ที่ยินยอมลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความที่เกินจริง จ าต้องยอมรับสภาพบังคับดังกล่าวซึ่งเกิน
กว่าความสามารถในการช าระหนี้ที่ตนจะกระท าได้ เช่น 

กรณีลูกหนี้ที่เป็นเจ้าพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถูกอายัดเงินเดือนเพื่อช าระหนี้
ตามค าพิพากษา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 286 จะส่งผลให้สามารถบังคับช าระหนี้
กับเงินเดือนของลูกหนี้ได้อย่างเต็มที่ เช่น กรณีลูกหนี้ที่เป็นพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับ
เงินเดือน 0 บาท เนื่องจากถูกอายัดเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษา ยิ่งไปกว่าน้ันเมื่ออัตราดอกเบี้ย
ทวีสูงข้ึนจนไม่สามารถช าระได้แล้ว ยังสามารถบังคับเอากับทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกหนี้จนกว่าจะครบตาม
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สัญญาที่ศาลพิพากษาถึงที่สดุทั้งสงัหาริมทรัพย์และอสังหารมิทรัพย์ จนลูกหนี้บางรายสิ้นเนื้อประดาตัวจน
น าไปสู่ก่ออาชญากรรมหรือหลีกหนีไปจากสังคมเนื่องจากเกรงกลัวการถูกย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 

4.4.2.5 ประเด็นปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน 

 ในการพิสูจน์ความผิดของเจ้าหนี้ กรณีเจ้าหนี้มีการกระท าความผิดทางอาญา
ฐานความผิดอื่นๆประกอบด้วยนั้นเป็นเรื่องยากที่ลูกหนี้จะสามารถฟูองร้องด าเนินคดีด้วยตนเอง  
เนื่องจากการด าเนินคดีอาญาต้องสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้มากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้กระท าผิดได้
กระท าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย ซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าอันไม่เป็น
ธรรมในการท าสัญญาดังกล่าวนี้ท าได้ยากมาก  

 ความยากล าบากในการพิสูจน์ว่าการท านิติกรรมนั้นเป็นการท านิติกรรมอ าพราง 
หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง แต่ใช้การท านิติ
กรรมอ าพราง ตลอดจนความยากล าบากในการพิสูจน์หักล้างพยานเอกสารสัญญาเงนิกู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นจรงิ 

 พยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นเอกสาร และอยู่กับตัวผู้กระท าความผิด จึงอาจถูก
จัดท าข้ึนใหม่โดยมิชอบ หรือถูกท าลายได้ง่าย 

 การประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่แยกส่วนในการ
ด าเนินการส่งต่อคดีเป็นทอดๆ จึงท าให้เกิดความล่าช้า และส่งผลเสียต่อการค้นหาพยานหลักฐาน 

 

4.4.2.6 ปัญหาด้านการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 

 กระบวนการยุติธรรมยังขาดการจัดการอย่างเหมาะสมต่อกรณีลูกหนี้นอกระบบ
ที่ถูกฟูองคดีในช้ันศาล เมื่อคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กล่าวคือเมื่อหน่วยงานของรัฐ 
ทราบว่าลูกหนี้ที่มาขอรับการช่วยเหลือและก าลังจะถูกฟูองคดี การให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้นอกระบบ
เหล่าน้ียังคงประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของทนายความที่มาให้ความช่วยเหลือ หรือ
จ านวนทนายความที่จัดให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่มีความจ าเป็นต้องพึ่งพา 
ทนายความขอแรง ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและ
ค่าตอบแทนที่ทนายความได้รับยังไม่เหมาะสมกับการว่าความในคดีเหล่าน้ี 

 การให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรหรอืสถาบนัภาคเอกชนอื่นๆ พบว่า ยังมีปัญหา
เรื่องอ านาจหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน องค์กรและสถาบันรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ไม่สามารถขจัดปัดเปุา แก้ไขเยียวยาปัญหาความยุติธรรมของลูกหนี้ผู้ร้องได้อย่างเป็นที่
พอใจ ถูกต้อง เป็นธรรม ภายในระยะเวลาที่สมควร 

 การด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปใช้เวลาด าเนินคดียาวนาน เมื่อเกิดความล่าช้า 
อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อรูปคดีได้ 
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 การพิสูจน์ว่าเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ท าสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจ านวนเงินที่กู้ยืมใน
สัญญาสูงกว่าจ านวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือได้รับจริงนั้น ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา อัยการต้องใช้
ความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด 

 ปัญหาระยะเวลา ในกระบวนการฟูองคดี  การรวบรวมเอกสารและ
พยานหลักฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลายาวนาน ท าให้มูลค่าหนี้และดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึน 
ลูกหนี้นอกระบบไม่สามารถหาเงินมาสู้คดีได้ และบางรายไม่สามารถพักอาศัยหรือประกอบอาชีพที่เดิมได้
เนื่องจากถูกข่มขู่ หรือท าร้ายจากเจ้าหนี้นอกระบบผู้มีอิทธิพล และกระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้นอกระบบจ านวนมากที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ 

 ปัญหาการขาดการประสานงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย การด าเนินคดีของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า โดยไม่มีการประสานความร่วมมือกันใน
ลักษณะที่เป็นคณะท างานพิเศษระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดมีความสลับซับซ้อน และเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ผู้กระท าความผิดมักมีฐานะดี 
สามารถจัดหาทนายความที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าให้การด าเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพ 

 

4.5 ปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
เมื่อพิจารณาประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับหนี้นอกระบบ อาจมองได้สองด้านคือ กรณีที่ผู้กู้ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จนน าไปสู่การกู้หนี้นอกระบบ หรือในทางตรงกันข้าม มีการแข่งขันกันให้
สินเช่ือในรูปแบบต่างๆ  หรือเงินที่รัฐบาลให้เปล่า การให้สินเช่ือต้นทุนต่ าก็อาจชักน าให้ผู้กู้เคยชินกับการมีแหล่ง
เงินกู้ที่เพิ่มข้ึน เพื่อน าไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จนในที่สุดน าไปสู่การใช้จ่ายที่เกินตัวและเกินความสามารถที่จะกู้
ได้ในระบบจนต้องไปกู้เงินจากนอกระบบมาจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินกู้ในระบบที่ครบก าหนด หมุนเวียนเรื่อยไป   

ส าหรับปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน จากรายงานผลส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาค
ครัวเรือน ประจาปี 2553 ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าส าหรับบรกิารด้านสินเช่ือนั้นพบครัวเรือนที่
มีการใช้บริการร้อยละ 41.53 คิดเป็นการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ทั้งไทยและต่างประเทศร้อยละ 
7.63 สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ14.06 และกองทุนหมู่บ้านร้อยละ 5.93 ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มี
การใช้บริการร้อยละ 58.47 นั้น ร้อยละ 54.40 เป็นครัวเรือนที่ไม่มีความต้องการ/เลือกที่จะไม่ใช้บริการ
ด้านสินเช่ือ ท าให้มีเพียงร้อยละ 4.07 ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้(แผนภาพด้านล่าง)  โดยครัวเรือนที่มี
รายได้ต่ าสุดถึงปานกลาง อยู่ในเขตเมือง ในกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ มีอัตราส่วนผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสูงที่สุด ทั้งนี้ เมื่อรวม 

ผู้ใช้สินเช่ือจากนอกระบบ (กลุ่มออมทรัพย์/ธนาคารชุมชน (ร้อยละ 0.58) นายทุน/บุคคลอื่นนอก
ครัวเรือน(ร้อยละ 1.47) และอื่น ๆ (ร้อยละ 2.16)) เป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยจะมี
ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้คิดเป็นร้อยละ 8.28 จากการพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ รวมทั้ง
ประสบการณ์การหารือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจสรุปสาเหตุที่ครัวเรือนที่อาศัยในเขตเมือง ในกรุงเทพและ
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ปริมณฑลมีสัดส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสูงที่สุดได้ว่า เนื่องมาจากการขาดแหล่งสินเช่ืออื่น ๆ 
รองรับ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ รวมถึงกลุ่มออมทรัพย์ ที่มักอยู่ในเขตนอกเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาในด้านผู้ให้บริการ (supply side) 

 

ภาพท่ี 22 ผลส ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2553 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553 
 
ดังนั้นในการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องแหล่งเงินทุนจึงขอพิจารณาแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆที่มีใน

ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการให้สินเช่ือ เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบ 

 

 ภาพรวมแหล่งเงินทุนในระดับฐานราก 
 

ตารางท่ี 21 ตารางแสดงภาพรวมเงินฝากและสินเช่ือของสถาบันการเงินและองค์กรการเงินระดบัฐานราก
ของไทย ณ กันยายน 2553 

  

(หน่วย :ล้านบาท) 

ผู้ให้บริการทางการเงินในระดับฐานราก เงินฝาก สินเชื่อคงค้าง 

1. กลุ่มในระบบ :  
1.1 ธนาคารพาณิชย์  
1.2 ธ.ก.ส.  
1.3 ธนาคารออมสิน  

 
* 

726,573 
* 

 
 15,529 
577,591 
  34,288 
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ผู้ให้บริการทางการเงินในระดับฐานราก เงินฝาก สินเชื่อคงค้าง 

1.4 ธอท.  
(*ไม่สามารถแยกเฉพาะเงินฝากระดบัฐานรากได)้  

*         463 

2. กลุ่มกึ่งในระบบ :  
2.1 สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เครดิตยูเนียน  
2.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
2.3 โรงรับจ าน า  

 
70,816 

 
10,401 

- 

 
68,718 

 
124,729 
 33,816 

3. กลุ่มพึ่งตนเอง :  
3.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
3.2 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  

 
 25,248 
   3,800 

 
30,000 
  3,800 

รวม  845,838    888,934 
 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554 
 

1. ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีการปล่อยสินเช่ือในระดับฐานรากแบบ

microfinance คือมีขนาดสินเช่ือไม่เกิน 200,000 บาทตามค าจ ากัดความของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และเป็นสินเช่ือที่ปล่อยไปเพื่อประกอบอาชีพ โมเดลของธนาคารกรุงไทยเน้นปล่อยให้พ่อค้า แม่ค้า ใน
ตลาดที่มีการค้าขายดีและอยู่ใกล้สาขาของธนาคารเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสามารถเดินตรวจตลาดดู
การค้าขายและตามเก็บเงินได้ง่าย ส าหรับวงเงินกู้ถ้ากู้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท ให้ผ่อนช าระทุก
อาทิตย์ในระยะเวลา                                                      คิดดอกเบี้ย MRR + 8.4% 
ส าหรับตลาดที่เป็นพันธมิตรกับธนาคารคือเจ้าของตลาดช่วยดูแลแนะน าผู้กู้ที่มีประวัติดี คิดดอกเบี้ย MRR 
+ 7.4% หรือถ้าลูกหนี้มีประวัติการช าระดีตลอด 1 ปี ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 1  สินเช่ือลักษณะ
นี้ธนาคารเพิ่งเริ่มท าในปี 2555 ปัจจุบันมีสินเช่ือคงค้างประมาณ                            ประมาณ 
24,000 ราย  

ส่วนการปล่อยสินเช่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้น   ธนาคารกรุงไทยได้ให้การ
สนับสนุนวงเงินกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านฯ น าไป
ลงทุน หรือพัฒนาอาชีพ โดยให้กู้ยืมวงเงินกู้กองทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาทอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มวงเงิน
สินเช่ือให้กับกองทุนหมู่บา้นฯ ที่มีประวัติการช าระหนี้ดีอีกวงเงินไมเ่กิน 1 ล้านบาท รวมวงเงินกู้กองทุนละ
ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยธนาคารปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท (ธนาคารกรุงไทย, 2555) 

 

2. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย  
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ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งภายใต้ช่ือ บริษัท กรุงเทพสิน
ทวี จ ากัด ในปี2513 และมีการพัฒนาด าเนินธุรกิจการเงินต่อเนื่องในรูปแบบเครดิตฟองซิเอร์ และจัดตั้ง
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ในปี 2547 มีสาขาทั้งหมด 18 สาขา   สินเช่ือที่ธนาคารปล่อย
ประกอบด้วยสินเช่ือบ้าน สินเช่ือคนค้าขาย วงเงินกู้ 200% ของราคาหลักประกัน เพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยาย
กิจการ ให้แก่เจ้าของธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา ธุรกิจแฟ็กเตอริง ริง ซึ่งเป็นสินเช่ือหมุนเวียนช่วยเสริม
สภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจโดยให้
เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าไม่เกิน 120 วัน อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าสินเช่ือที่ธนาคารให้ทุกประเภทต้องมี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 600,000บาท หรือ ทองค าน้ าหนักรวมไม่
น้อยกว่า 5 บาท ดังนั้นผู้กู้ระดับรากหญ้าที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ าประกันจะไม่สามารถกู้จากธนาคารได้ 

3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ธนาคารเฉพาะกิจ                           นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย     ส่วนงานที่ท าหน้าที่                           
3.1 ธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปสถาบันการเงินที่มี

รั ฐบาล เป็นประกัน  ภายใต้ก ารก ากับดูแลของกระทรวงการคลั ง  ปัจ จุบั นมี สาขาทั้ งหมด 
995  ข            การให้สินเช่ือของออมสินในส่วนที่ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ  

1) กลุ่มโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้สินเช่ือรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพ กลุ่มเปูาหมายคือลูกค้าในเขตเมือง มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ธนาคารมีการ
จัดต้ังศูนย์พัฒนาเพื่อให้ค าปรึกษา มีหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ การจัดท าบัญชี และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อร่วมกู้และค้ าประกัน 

2) กลุ่มสินเช่ือองค์กรชุมชน เป็นการให้สินเช่ือในชนบทผ่านองค์กรชุมชน เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ ในส่วนนี้ธนาคารจะเข้าไปช่วยให้ความรู้ 
อบรมสร้างอาชีพ เช่น โครงการหมอหนี้ ธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อชวยเหลือองค์กร
ภายในชุมชน มีหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษากับผู้ที่ติดหนี้ ให้ความรู้และด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม สอนการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน การคิดดอกเบี้ย และการท าสัญญาเงินกู้ เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 22 ตารางแสดงสินเช่ือระดบัฐานรากของธนาคารออมสิน ณ มีนาคม 2553 

 

ประเภทของสินเชื่อ ยอดสินเชื่อ (ล้านบาท) 

สินเชื่อต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน 
สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก 
  - สินเชื่อธนาคารประชาชน 

6,613 
 

20,597 
3,640 
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  - ธุรกิจห้องแถว 
  -  สินเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน 
รวมสินเชื่อระดับฐานราก 

3,438 
34,288 

 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2554 
 

3.2 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดตั้ง ข้ึนตาม

พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม ต่อมาได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ให้ครอบคลุมการให้สินเช่ือเพื่อ
ประกอบอาชีพอื่น ทั้งบุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ
สหกรณ์ทุกประเภท ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเช่ือเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 
เพื่อให้เกษตรกร ลูกค้ามีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเช่ือให้กับผู้กู้ในระดับรากหญ้ามากที่สุด ร้อย
ละ 90 ของสินเช่ือคงเหลือทั้งหมดให้กู้แก่เกษตรกร ร้อยละ 6 ของสินเช่ือคงเหลือปล่อยให้สหกรณ์เกษตร
และนอกภาคเกษตร ส่วนที่เหลือเป็นสินเช่ือที่ปล่อยตามโครงการนโยบายรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือ
ดอกเบี้ยต่ า หรือชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกร  ในกระบวนการอนุมัติสินเช่ือเจ้าหนี้ธนาคารจะไปพบปะกับ
ลูกค้าเพื่อสร้างความคุ้นเคย ตรวจสอบข้อมูลและจัดท าแผนการขอสินเช่ือและช าระคืน โดยมากจะเป็น
การให้กู่แบบกลุ่มมีสมาชิกในกลุ่มร่วมกันค้ าประกันในวงเงินประมาณ 150,000 – 300,000บาท  

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเช่ือให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปัจจุบันประมาณสาม
หมื่นกว่ากองทุนมียอดสินเช่ือประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาท  คิดดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 5 หนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ 

 

3.3 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2554) ให้บริการทาง

การเงินระดับฐานรากตามหลักศาสนาอิสลาม ถึงแม้จะมีวงเงินปลอ่ยกู้รวมไมม่ากนักประมาณ            
แต่ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเข้าถึงเงินทุนในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ โดยจะเน้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และกรุงเทพฯ โดยใช้รูปแบบชุมชนร่วมกับธนาคารพัฒนาชุมชน มีการประสานความร่วมมือกับ
บุคคลที่ได้รับความเช่ือถือในชุมชน เช่น ผู้น าทางศาสนา คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการมัสยิด ครู 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานของธนาคารท าหน้าที่ให้การแนะน า จัดท า
ข้อมูล รับรองผู้ขอสินเช่ือ และรับผิดชอบติดตามการช าระหนี้  นอกจากนี้ธนาคารยังมีทีมเจ้าหน้าที่
ภาคสนามซึง่เปน็คนในชุมชน ท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการใหส้ินเช่ือ และรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 
โดยธนาคารมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามดังกล่าว 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
221 

 
 

4. สหกรณ์ 
สหกรณ์ (ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2554) สามารถแบ่งออกตามกฎกระทรวงก าหนด

ประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548 ได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1) สหกรณ์การเกษตร 2) 
สหกรณ์ประมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์ร้านค้า 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ 6) สหกรณ์บริการ และ 7) 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มอีก 2 แบบ ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรซึ่งจัดตั้งโดยผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 โดย
มีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังไม่อาจรวมกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์ได้ และ 2) ชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมตัว
กันของสหกรณ์ 5 แห่งข้ึนไป โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ 

สหกรณ์สามารถรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ า และให้สินเช่ือกับ
สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือครอบครัว ทั้ งนี้ ด าเนินธุรกิจการ
ผลิตการค้า การบริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกได้ นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจะ
ท าหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมระหว่างสมาชิก เช่น จัดหาสินค้าเพื่อประโยชน์ใน
การเกษตร เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพันธ์ุ หรือจัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์ 

การให้กู้ แบ่งเป็นการให้สมาชิกกู้ยืม 9.01 แสนล้านบาท และให้กู้ระหว่างสหกรณ์ 0.38 
แสนล้านบาท ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีรายละเอียดการ
ด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

 

4.1 สหกรณ์การเกษตร 
ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์การเกษตรมีจ านวน 3,457 กลุ่ม และสมาชิก 6.16 ล้านคน 

โดยมีการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ 1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การ
จ าหน่ายสินค้า การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม รวม
จ านวน 112,986 ล้านบาท และ 2) บริการทางการเงิน แยกเป็นการรับฝากเงิน 50,541 ล้านบาท และ
การให้สินเช่ือ 51,826 ล้านบาท ท าให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 132,437 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 128,650 ล้าน
บาท และมีก าไร 3,788 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 3.21 และ 9.56 ตามล าดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างช าระหนี้ร้อยละ 
34 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

 

4.2 กลุ่มเกษตรกร 
ณ สิ้นปี 2553 กลุ่มเกษตรกรมีจ านวน 5,754 กลุ่ม และสมาชิก 635,664 คน โดยมี

การด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ คือ 1) การให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆ 
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ได้แก่ การจ าหน่ายสินค้า การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต รวมจ านวน 5,635 ล้านบาท 2) การ
ให้บริการทางการเงิน แยกเป็นการรับฝากเงิน 156 ล้านบาท และการให้สินเช่ือ 1,319 ล้านบาท ท าให้มี
รายได้รวมทั้งสิ้น 6 ,008 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 5 ,928 ล้านบาท และมีก าไร 80 ล้านบาทโดยมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 4.01 และ 
1.15 ตามล าดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างช าระหนี้ร้อยละ 21 ของหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

 

4.3 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีจ านวน 457 กลุ่ม และสมาชิก573,208 คน 

โดยมีการด าเนินธุรกิจในแหล่งชุมชนที่อาศัยในวงสัมพันธ์เดียวกันเน้นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยน าเงินของตนเองที่สะสมไว้เป็นกองทุน จัดการกองทุนของตนเอง สร้าง
ระบบการเงินของชุมชน การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในรอบปี 2553 มีปริมาณการรับเงิน
ฝาก 20,119 ล้านบาท ให้สินเช่ือ 15,573 ล้านบาท มีรายได้ 2,324 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,570 ล้านบาท 
และมีก าไร 754 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 2.87 และ 7.05 ตามล าดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างช าระหนี้ถึงร้อยละ 27 ของ
หนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

 

5. องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

5.1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นการผสมผสานแนวคิดของสหกรณ์การเกษตร 
เครดิตยูเนี่ยน และสินเช่ือเพื่อการเกษตร โดยใช้หลักการออมทรัพย์ป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเน้นให้
คนมีคุณธรรมคือมีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบเห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจในหมู่สมาชิก โดยสมาชิก
จะร่วมกันออมเงินเป็นจ านวนเท่าๆกันทุกเดือนตามก าลังความสามารถเรียกว่าเงินสัจจะสะสม เงินสัจจะ
สะสมนี้จะได้รับคืนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผล นอกจากนี้
สมาชิกที่มีเงินเหลือและมีความประสงค์จะฝากเงินไว้กับกลุ่มสามารถฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ เงินก้อนนี้
สามารถถอนออกไปใช้เมื่อจ าเป็น และกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย แหล่งรายได้อื่นๆของกลุ่ ม
ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบี้ย ค่าปรับและเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ ทั้งนี้เงินของกลุ่มจะ
น าไปใช้ในกิจกรรม 4 ด้านคือ เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การด าเนินธุรกิจแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการของสมาชิก และพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิก แนวคิด
ของกลุ่มออมทรัพย์เป็นการเน้นการพึ่งตนเอง พึ่งเงินออมของคนในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
เงินทุน ความยุ่งยากและความล าบากในการเข้าถึงสินเช่ือของธนาคาร จนต้องไปกู้หนี้นอกระบบซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูง น าไปสู่วงจรแห่งความยากจน 
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รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมพัฒนาชุมชน ช่วงปี 
พ.ศ.2551-52 พบว่ามี 39 จังหวัดรายงานยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดลงรวม 1,313 กลุ่ม และ 34 
จังหวัด รายงานยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มข้ึนรวม 1,242 กลุ่ม 

สาเหตุของจ านวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลดลงเกิดจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ขาดทักษะในการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บางส่วนขาดความชัดเจนใน
แนวคิด หลักการ แนวทางการด าเนินงาน และรู้เท่าทันสถานการณ์ของกลุ่ม ท าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตเกิดความเสียหาย ส่วนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีพัฒนาการก้าวหน้ามาถึงระดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ยังไม่สามารถให้การส่งเสรืม สนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุนที่หลากหลายแก่กลุ่มได้ 

 

5.2 กองทุนหมู่บ้าน 
รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้ประชาชนผู้ไม่สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ มีเงินทุนหมุนเวียนส าหรับสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ บรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
ความจ าเป็นเร่งด่วน  และลดการกู้ยืมจากนอกระบบ ข้อมูลจากเวปไซด์ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  ณ เดือนพฤษภาคม 2556 มีกองทุนทั้งหมด 79,255 กองทุนแบ่งเป็น กองทุน
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 

การประเมินผลโดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในช่วงปี 2547 
– 2549 และโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยบริษัท เอ็กเซลเลนท์ 
บิสเนส เมเนจเม้นท์ จ ากัด ในปี 2553 พบว่ากองทุนมีหนี้ค้างช าระในอัตราส่วนที่เพิ่มสูงข้ึนจากร้อยละ 
4.74 ในปี 2547เป็นร้อยละ 22.70 ในปี 2553 ดังแสดงในตารางที่ 18 

เงินกู้จากกองทุนให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพเป็นหลัก และมีบางส่วนได้ถูกน าไปใช้
ในการช าระหนี้นอกระบบ เงินจากกองทุนเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึนโดยผู้กู้ได้รับเงินกู้เฉลี่ยประมาณรายละ 15,600 บาท กองทุนมีจ านวน
สมาชิกทั้งหมดประมาณ 9.2 ล้านคน ถ้าแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือขนาดเล็กประกอบด้วยสมาชิก 50–150 
คน ขนาดกลาง 151-350 คนและ ขนาดใหญ่มากกว่า 350 คนข้ึนไป ร้อยละ 81 ของกองทุนทั้งหมดเป็น
กองทุนขนาดเล็ก ร้อย 18.2 เป็นกองทุนขนาดกลาง และไม่ถึงร้อยละหนึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ กองทุน
ร้อยละ 68.2 มีการติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกโดยเฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้ง และพบว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ถึงร้อยละ 78.54   สาเหตุของหนี้เสียกว่าร้อยละ 20 เกิดจากการปล่อยเงินกู้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นการปล่อยให้พวกพ้องหรือเครือญาติกู้โดยไม่มีการติดตามที่ดี อย่างไรก็ตามในการ
บริหารกองทุนยังมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรที่มี
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ความสามารถในการใช้เครื่องมือดังกล่าว ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนให้แก่คณะกรรมการ
โดยเฉพาะการจัดท าบัญชี และการบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืมเงิน นอกจากนี้ยังขาดการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯให้สมาชิกได้รับรู้อย่างทั่วถึง ส าหรับก ารปล่อยกู้มีสมาชิก
บางส่วนเห็นว่าจ านวนเงินกู้ที่ได้รับไม่เพียงพอกับความจ าเป็น  อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในแต่ละ
กองทุนมีตั้งแต่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาในการช าระคืนเงินกู้ทั้งหมดภายใน 1 ปีเมื่อถึง
ก าหนดและไม่สามารถหาเงินมาใช้ได้ท าให้ต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาจ่ายคืนเงินกู้กองทุน 

 
ตารางท่ี 23 ตารางแสดงการประเมินผลการช าระคืนเงินกู้และหนี้ค้างช าระกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 

หน่วยงาน 
ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2553 

ช าระคืน ค้างช าระ 
ช าระ
คืน 

ค้าง
ช าระ 

ช าระ
คืน 

ค้าง
ช าระ 

ช าระ
คืน 

ค้าง
ช าระ 

1) ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านฯ (สทบ.) 

95.26 4.74 92.85 7.15 88.26 11.74 77.3 22.7 

2) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย   

94.00 6.00 
    

3) ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน   

83.00 17.00 
    

4) กรมการพัฒนาชุมชน 
    

95.93 4.07 
  

5) รศ. เรื่องวิทย์ เกษ
สุวรรณ (ม.อุบลฯ)     

95.70 4.30 
  

 
ที่มา: รายงานติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (มีนาคม 2554) 
 

5.3 กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) 
พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาขุมขน 

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ใน11.608 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 
ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2536 – 2540  และระยะที่ 2 ระหว่างปี2540-2544 ด าเนินการอีก 17,626 หมู่บ้าน 
รวม 29,234 หมู่บ้าน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านส าหรับครัวเรือนเปูาหมายยืมไป
ประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ 
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และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการกองทุน 
กข.คจ.ประจ าหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน 

 

5.4 กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งข้ึนตามพรบ.กองทุนฟื้นฟูและช่วยเหลือ

เกษตรกร พ.ศ. 2542 ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
3) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 
4) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่าง

เกษตรกร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2553 เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟู

อาชีพให้ส านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  
ธ.ก.ส. ธอส. กรุงไทย และออมสิน เพื่อด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ให้ธนาคาร
เจ้าหนี้พักช าระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน โดยเกษตรกรผ่อนช าระหนี้เงินต้นที่เหลืออีก
ครึ่งหนึ่ง และระยะเวลาตามที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 15 ปี เมื่อเกษตรกรได้ช าระหนี้คืนงวดสุดท้ายแล้ว เงิน
ต้นและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับการยกเว้นให้ทั้งหมด 

ที่ผ่านมาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2549-30 เมษายน 2555 ส านักงานกองทุนฟืน้ฟฯู 
โดยส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร ด้วยการช าระหนี้
แทนเกษตรกรไปแล้วทั้ งหมด 19,399  ราย จ านวน 19,434 บัญชี เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้ น 
3,853,623,639.01 บาท และสามารถรักษาที่ดินท ากินให้เกษตรกร จ านวน 91,487 ไร่  95.5 ตารางวา 
(คมชัดลึก, 14 กรกฎาคม 2555) 

โดยแยกเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 
1,241 ราย 1,241 บัญชี เป็นเงิน 503,874,027.54 บาท ธนาคารพาณิชย์ จ านวน 2,408 ราย 2,413 
บัญชี เป็นเงิน 715,950,524.75 บาท นิติบุคคล จ านวน 463 ราย 463 บัญชี 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) จ านวน 189 ราย 202 บัญชี เป็นเงิน 103 ,200,298.18 บาท



ตารางท่ี 24 แบบสรุปรายงานภาวะหนีส้ินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจ าปงีบประมาณ 2555 

        

ท่ี ภาค 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้

ยืมเงิน 

จ านวนเงินท่ี
คงค้างอยู่ 

จ านวนเงินใน
บัญชีธนาคาร 

จ านวนเงินในมือ
หรืออ่ืนๆ 

รวมเงินท่ีมี
ท้ังหมด 

จ านวนเงินท่ี
ได้รับคืนใน

รอบปีน้ี 

  
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 กลาง   3,347  
    
179,955  

    
801,515,722  

    
25,439,237  

    
48,952,869     7,213,488  

    
931,066,613  

    
35,219,754  

2 ตะวันออกเฉียงเหนือ  12,476  
 
1,052,312  

 
3,174,901,237  

  
212,301,475  

  
273,528,388   11,847,276  

 
3,724,764,79
9  

  
138,624,13
4  

3 เหนือ   6,595  
    
461,420  

 
1,728,707,713  

    
61,236,939  

    
68,724,728     4,974,640  

 
2,104,599,41
4  

    
25,495,338  

4 ใต้   2,250  
    
156,832  

    
413,546,486  

  
122,388,941  

  
187,022,729   11,666,485  

    
896,107,068  

    
75,134,203  

 
ที่มา: ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

../../Toshiba/Downloads/%3fyear=2555&div_id=1&vill_id=&course=1
../../Toshiba/Downloads/%3fyear=2555&div_id=2&vill_id=&course=1
../../Toshiba/Downloads/%3fyear=2555&div_id=3&vill_id=&course=1
../../Toshiba/Downloads/%3fyear=2555&div_id=4&vill_id=&course=1
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เมื่อพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนระดับรากหญ้าที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการปล่อยสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชย์ในระดับรากหญ้ายังมีจ านวนน้อย ธนาคารกรุงไทยมีเปูาหมายในการขยายธุรกิจไมโคร
ไฟแนนซ์มากข้ึนแต่ท าอย่างระมัดระวังเนื่องจากมีต้นทุนในปล่อยสินเช่ือและติดตามการช าระเงินค่อนข้างสูง 
และเปูาหมายสินเช่ือของธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนเงินปล่อย
สินเช่ือทั้งหมดของธนาคาร  ส าหรับธนาคารเฉพาะกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็น
แหล่งเงินกู้ส าคัญของเกษตรกรและมีการขยายฐานการปล่อยกู้ให้แก่กองทุนหมูบ้านและกองทุนชุมชนต่างๆ 
ส่วนธนาคารออมสินมีแนวโน้มการปล่อยสินเช่ือในระดับไมโครไฟแนนซ์ที่ลดลงจากในอดีตเนื่องจากมีปัญหา
การติดตามการช าระหนี้ของสินเช่ือดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการพิจารณาสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการจ่าย
คืนเงินกู้ของผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ของธนาคารพบว่าอย่างน้อยผู้กู้ต้องมีบุคคลที่
ธนาคารเช่ือถือได้ เช่นเป็นลูกค้าธนาคาร หรือข้าราชการที่มีรายได้ประจ าเป็นผู้ค้ าประกันสินเช่ือ หรือมี
หลักทรัพย์ค้ าประกัน  ดังนั้นประชาชนผู้ต้องการใช้เงินแต่มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ ไม่มีหลักประกัน ซึ่ง
น าไปสู่การไม่มีความสามารถในการช าระหนี้จะไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้   

ส าหรับสหกรณ์และกองทุนต่างๆในระดับชุมชนนับว่าเป็นแหล่งเงินออมและเงินกู้ส าคัญในระดับ
ท้องถ่ิน มีทั้งกองทุนซึ่งรัฐบาลให้เงินสนับสนุนในการจัดตั้งเช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนฟิ้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร กองทุนกข.คจ. และกลุ่มหรือนิติบุคคลที่เป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชน เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ และสหกรณ์ จะเน้นการระดมเงินฝากและปล่อยกู้ให้แก่คนในชุมชนตามระเบียบและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งกลุม่หรอืสหกรณ์น้นๆ ถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธนาคารเฉพาะกิจได้มีการขยายสนิเช่ือผ่าน
กองทุนที่ได้รับการประเมินผลในระดับดีเพิ่มสูงข้ึน  แต่สหกรณ์หรือกองทุนหมู่บ้านจ านวนมากยังประสบ
ปัญหาในการบริหารจัดด้านการเงิน จากการประเมินผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไปข้างต้นพบว่า
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในภาพรวมยังมีหนี้ค้างช าระใน
สัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 20-30 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนายกระดับสหกรณ์ และกองทุนในระดับ
ชุมชนให้เป็นมาตราฐานและสามารถเป็นแหล่งเงินออมและเงินกู้ของชุมชนที่ยั่งยืนในระยะยาว 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณากองทุนที่รับบาลจัดต้ังข้ึน อาจกล่าวได้ว่าไม่มีกองทุนใดที่ถูกจัดตั้งข้ึน
เพื่อช่วยเหลือหรือเป็นแหล่งเงินกู้ของผู้มีรายได้น้อย เช่น มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน เมื่อ มีความ
จ าเป็นฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินในการด ารงชีวิต (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก) 

นอกจากการไม่สามารถเข้าถึงแหลง่สนิเช่ือในระบบจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนต้องหันไป
กู้สินเช่ือนอกระบบแล้ว การมีแหล่งสินเช่ือในระบบบางประเภทที่มากเกินไป มีการแข่งขันในการปล่อย
สินเช่ือให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้ประจ าในรูป สินเช่ือบัตรเครดิต  สินเช่ือในการซื้อสินค้า 
สินเช่ือบุคคล เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ชักน าให้ผู้กู้ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเกินรายได้ และอาจต้องหันไปกู้นอก
ระบบ สินเช่ือลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่จะเน้นการใช้จ่ายบริโภคเป็นหลัก และมักจะมีการจัดรายการ 
ส่งเสริมการขายร่วมกับการผ่อนซื้อสินค้าบริโภคต่างๆ มีการคิดค านวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
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หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งค่อนข้างยุ่งยากต่อการท าความเข้าใจของผู้กู้ถึงผลของค่าปรับหรือต้นทุนทั้งหมดที่
เกิดข้ึนหลังการใช้สินเช่ือเหล่าน้ัน นอกจากนี้การอนุมัติสินเช่ือค่อนข้างง่าย และไม่ได้มีการอธิบายเงื่อนไข
วิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าปรับต่างๆอย่างครบถ้วน ชัดเจนก่อนการสมัครสินเช่ือ ตารางด้านล่างแสดง
จ านวนบัญชีสินเช่ือที่มีปัญหาซึ่งรวมถึงบัญชีที่มีการค้างช าระมากกว่า 9      บัญชีที่ถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมายและบัญชีที่ถูกปิดและมีการผ่อนช าระคืน 



ตารางท่ี 25 ตารางแสดงปญัชีหนี้ในระบบที่มกีารรายงานตอ่บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
  

ช่วงของวงเงินคงค้าง
(บาท) 

บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล 

Dec. 2009 Dec. 2012 Dec. 2009 Dec. 2012 

จ านวนบัญชี
ทั้งหมด          

(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

จ านวนบัญชี
ทั้งหมด 

(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

จ านวน
บัญชี

ทั้งหมด          
(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

จ านวนบัญชี
ทั้งหมด          

(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

0 - ไม่ได้ใช้วงเงิน  5,005,007  1,116  0% 6,493,558  1,732  0% 1,168,717  725  0% 1,898,147  1,540  0% 
1-100,000  7,136,934  274,293  4% 8,223,805  333,752  4% 6,941,109  977,086  14% 8,420,058  977,882  12% 
100,001-200,000  281,303  37,377  13% 418,059  98,233  23% 499,726  38,832  8% 782,157  84,809  11% 
200,001-300,000 55,040  7,740  14% 89,188  22,953  26% 191,479  10,564  6% 291,871  21,991  8% 
300,001-400,000 17,999  2,530  14% 31,373  8,117  26% 106,713  4,952  5% 159,545  8,738  5% 

400,001-500,000 8,316  1,159  14% 15,290  3,654  24% 87,317  3,342  4% 143,646  5,050  4% 
500,001-600,000 4,195  583  14% 8,050  1,948  24% 208,029  1,665  1% 187,024  3,408  2% 
600,001-700,000 1,891  277  15% 4,593  1,319  29% 64,365  1,248  2% 78,017  2,275  3% 
700,001-800,000 1,071  143  13% 2,981  851  29% 31,292  736  2% 74,045  1,561  2% 
800,001-900,000 814  116  14% 1,950  530  27% 26,315  562  2% 59,535  1,273  2% 
900,001-1,000,000 600  70  12% 1,591  345  22% 29,172  523  2% 80,510  1,135  1% 
มากกว่า 1,000,000 1,146  189  16% 3,143  839  27% 67,281  2,259  3% 425,389  5,736  1% 
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ช่วงของวงเงินคงค้าง
(บาท) 

บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล 

Dec. 2009 Dec. 2012 Dec. 2009 Dec. 2012 

จ านวนบัญชี
ทั้งหมด          

(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

จ านวนบัญชี
ทั้งหมด 

(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

จ านวน
บัญชี

ทั้งหมด          
(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

จ านวนบัญชี
ทั้งหมด          

(1) 

บัญชีที่มี
ปัญหา        

(2) 
(2)/(1) 

รวมเฉพาะบัญชีที่ใช้วงเงิน 7,509,309  324,477  4% 8,800,023  472,541  5% 8,252,798  1,041,769  13% 10,701,797  1,113,858  10% 
รวมบัญชีทัง้หมด 12,514,316  325,593  3% 15,293,581  474,273  3% 9,421,515  1,042,494  11% 12,599,944  1,115,398  9% 

 

ที่มา: สรุปข้อมลูจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด, 2556
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จากตารางที่ 25 จะเห็นได้ว่า ณ เดือนธันวาคม 2555 สินเช่ือบุคคลซึ่งมีหนี้คงค้างในช่วง1-
           มีจ านวนบัญชีที่มีปัญหามากที่สุดคือ 977,882 บัญชี คิดเป็นร้อยละ12 ของบัญชีสินเช่ือที่มี
ยอดหนี้คงค้างในช่วงดังกล่าว  รองลงมาคือหนี้คงค้างช่วง 100,001 -200,000บาท มีบัญชีที่มีปัญหา 
84,809 บัญชีคิดเป็นร้อยละ 11 ของบัญชีสินเช่ือที่มียอดหนี้คงค้างในช่วงดังกล่าว ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
สินเช่ือบัตรเครดิต และสินเช่ือบุคคลมีการขยายตัวร้อยละ                       บัญชีบัตรเครดิตมี
สัดส่วนบัญชีที่มีปัญหาเมื่อเทียบกับบัญชีที่มีการใช้วงเงินเพิ่มสูงข้ึนจากร้อยละ 4 เมื่อสิ้นปี    9 
           5 เมื่อสิ้น        ส่วนสินเช่ือบุคคลมีบัญชีที่มีปัญหาต่อบัญชีที่มีการใช้สินเช่ือลดลงจากร้อย
ละ 13 เมื่อสิ้นปี2009 เป็นร้อยละ 10 เมื่อสิ้นปี 2012 อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวยังนับว่าสูงมากและ
กระจุกตัวอยู่ในช่วงมูลหนี้คงค้างไม่เกิน 200,000 บาท อาจจะพอคาดเดาได้ว่าเป็นมูลหนี้ของกลุ่มคนที่มี
ช่วงรายได้ไม่สูงมากนัก ปัญหาการผิดนัดช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้กู้อาจจะมีปัญหาในการหาแหล่ง
เงินกู้ในระบบเพิ่มเติม และจ าเป็นต้องกู้นอกระบบเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 

 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดังนี้ 
4.5.1 การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในระบบในระดับราก

หญ้ายังมีจ านวนน้อยและไม่ตรงกับความต้องการของผู้กู้ เช่น การปล่อยสินเช่ือระดับไมโครไฟแนนซ์
ส าหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือผูป้ระกอบการรายย่อย จนท าให้ผู้กู้ต้องแสวงหาแหลง่เงินทุนอืน่และเข้าสู่วงจรการ
กู้หนี้นอกระบบ 

4.5.2 กองทุนของรัฐและแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ บางส่วน ยังขาดมาตรฐานและการบริหารจัดการท่ีดี ท าให้เกิดภาวะหนี้เสีย
และประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากมีการปล่อยกู้ให้กับพวกพ้องของตนเอง 
และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 

4.5.3 การท่ีรัฐให้เงินแก่ชุมชน ชักน าให้ผู้กู้เคยชินกับการมีแหล่งเงินกู้ท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
น าไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จนในที่สุดน าไปสู่การใช้จ่ายที่เกินตัวและเกินความสามารถที่จะกู้ได้ในระบบ
จนต้องไปกู้เงินจากนอกระบบมาจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินกู้ในระบบที่ครบก าหนด หมุนเวียนเรื่อยไป 

4.5.4 ไม่มีแหล่งเงินทุนส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความจ าเป็นในการด าเนินชี วิตและมี
ความสามารถในการช าระคืนน้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบได้ จึงต้องไป
กู้ยืมเงินนอกระบบ 

4.5.5 สถาบันการเงินในระบบมีการปล่อยสินเชื่อบางประเภท เช่น สินเช่ือเพื่อการบริโภค
จ านวนมากและง่ายเกินไป จนน าไปสู่พฤติกรรมบริโภคนิยม และเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ 

 

4.6 ปัญหาอาชญากรรม 
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ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาโดยตรง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาอาชญากรรม สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม และแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจาก
หนี้นอกระบบ กล่าวคือ 

ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนในสังคมโดยมีลักษณะเป็นปัญหาอาชญากรรม
รูปแบบหนึ่งรวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบเป็นสาเหตุที่น าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ  

ปัญหาหนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก“หนี้นอกระบบ หมายถึง การให้
กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูง มักจะเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด คือเกินร้อยละ 15 ต่อ
ปี ทั้งนี้เงื่อนไขในการกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ ข้ึนอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ให้กู้ยืมและผู้ขอกู้ยืม ซึ่งผู้ให้
กู้ยืมไม่ใช่สถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ และ
มักจะมีวิธีการทวงหนี้ที่ใช้การข่มขู่บังคับหรือใช้ความรุนแรง” 

ซึ่งจากความหมายของหนี้นอกระบบดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า หนี้นอกระบบเป็น
อาชญากรรมประเภทหนึ่ง เนื่องจากอาชญากรรม คือ การกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 
อันแสดงให้เห็นว่าหนี้นอกระบบเป็นการกระท าที่ละเมิดต่อกฎหมายที่มีการคิดดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
มากกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งผู้กระท าผิดจะถูกลงโทษทางอาญาตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับประเภทอาชญากรรม ดังต่อไปนี้ 
 

4.6.1 หน้ีนอกระบบ จัดเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (mala prohibita)  
หากพิจารณาจากพฤติกรรมของหนี้นอกระบบในประเด็นของการให้กู้ยืมเงินที่มีการคิด

ดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น หนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีความช่ัวร้ายในตัวเอง  
(mala prohibita) คือ อาชญากรรมที่เกิดจากการละเมิดกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายก าหนดใหพ้ฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นอาชญากรรมเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีความช่ัวร้ายในตัวเอง เนื่องจากผู้ให้กู้และผู้กู้มีความพึง
พอใจในการกู้เงินซึ่งกันและกัน แม้ลูกหนี้จะทราบว่าเจ้าหนี้มีการคิดดอกเบี้ยที่สูงหากแต่ลูกหนี้มีความพึง
พอใจและมีความเต็มใจในการกู้ยืมเงินดังกล่าว หนี้นอกระบบจึงจัดเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีความช่ัวร้ายใน
ตัวเอง (mala prohibita) หากแต่เป็นอาชญากรรมเพราะกฎหมายก าหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ
กระท าผิด 

 

4.6.2 ผู้กระท าผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้ีส่วนหน่ึงได้มีการกระท าผิดในลักษณะขององค์กร
อาชญากรรม  

หนี้นอกระบบมีการด าเนินงานในลักษณะของอาชญากรรมองค์กร เนื่องจากผู้กระท าผิดซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้ได้มีการกระท าผิด คือ การปล่อยกู้ในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัว
เข้าด้วยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองค์การ โดยวางแผนและด าเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิด
กฎหมายอย่างเป็นระบบ  คือ การปล่อยกู้ที่มีการคิดดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ จากผล
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การศึกษาผู้ให้กู้หนี้นอกระบบจะมีลักษณะการด าเนินการในรูปแบบขององค์กร มีการแบ่งแยกงานในการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบอย่างชัดเจนภายในองค์กร อาทิ หัวหน้าสูงสุดที่มีเงินและอ านาจท า
หน้าที่ในการให้เงินในการกูย้ืมและอยู่เบือ้งหลงัการกระท าผิด ซึ่งบางครั้งกฎหมายอาจเข้าไปด าเนินการไม่
ถึง  ผู้ท าหน้าที่ให้กู้ ท าสัญญา หรือ ทวงหนี้  โดยมีรายได้หลักที่ได้จ ากการการปล่อยกู้มาใช้ในการ
ด าเนินการภายในองค์กร โดยมีการจ้างงาน มีค่าตอบแทนที่เป็นการจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ 
ท าให้การปล่อยกู้หนี้นอกระบบสามารถขยายกิจการที่ครอบคลุมไปในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมาก ตัวอย่าง
การด าเนินการหนี้นอกระบบในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม ได้แก่ การมีนักการเงินการธนาคาร ผู้ท า
หน้าที่ในการเขียนสัญญากู้ ท าหน้าที่ในการปล่อยเงินกู้   นักกฎหมายที่ท าหน้าที่ในการฟูองร้อง   และผู้ที่
ท าหน้าที่ในการทวงเงินกู้ เป็นต้น โดยอาจมีการรวมกลุ่มกับผู้มีอิทธิพลทั้งที่เป็นข้าราชการ นักการเมือง  
เป็นต้น 

 

4.6.3 การปล่อยกู้หน้ีนอกระบบมีลักษณะเป็นอาชญากรรมอาชีพ (Professional  Crime)  
จากผลการศึกษา ปรากฏว่า การปล่อยกู้หนี้นอกระบบเป็นอาชญากรรมอาชีพ คือ   

อาชญากรรมที่ผู้ที่ด ารงชีพอยู่ได้ด้วยการประกอบอาชญากรรมโดยไม่มีการประกอบอาชีพอื่นที่สุจริต  
หรือบางครั้งอาจมีการประกอบอาชีพอื่นที่สุจริต แต่เป็นการบังหน้าเท่านั้น รวมทั้งอาจใช้อาชีพสุจริตที่บัง
หน้า เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม  หากแต่มีรายได้หลักจากการปล่อยกู้เป็นส าคัญ ดังจะ
เห็นได้จากผู้ที่ให้กู้นอกระบบมักเป็นผู้ที่มีรายได้หลักจากการให้กู้ โดยมีรายได้หลักที่ สามารถน ามาเลี้ยง
ตนเอง ครอบครัว ลูกน้อง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้หนี้นอกระบบ  ซึ่งจากผลการศึกษาผู้ให้กู้มัก
ด าเนินการในลักษณะที่มีความเป็นอาชีพ มีทักษะความเช่ียวชาญทั้งในด้านการเงินและด้านกฎหมายทีเ่ปน็
การเอารัดเอาเปรียบผู้กู้  โดยมักใช้ช่องว่างของกฎหมาย หรือ ความไม่รู้ของผู้กู้เป็นเครื่องมือในการ
หลอกลวงให้เข้าสู่วงจรของการกู้นอกระบบ 

 

4.6.4 หน้ีนอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาว (White-Colar Crime)  
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาว 

กล่าวคือ การด าเนินการเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ผู้ให้กูม้ักมคีวามเกี่ยวข้องกับผู้มอีิทธิพลทั้งทีเ่ปน็ข้าราชการ 
หรือ นักการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ
สามารถกระท าได้โดยไม่ถูกด าเนินการทางกฎหมาย โดยการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนใน
การกระท าผิด  อาจมีการด าเนินการในรูปแบบของการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายเพื่อไม่ให้
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้กู้ ตลอดจนผู้ที่มีอ านาจหน้าที่รักษากฎหมายหรือความสงบของบ้านเมือง
เป็นผู้ที่กระท าผิดเสียเอง กล่าวคือ เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการปล่อยกู้ โดยให้ลูกน้องของตนเองเป็นผู้ปล่อยกู้ 
และด าเนินการธุรกิจหนี้นอกระบบแทนตนเอง หากแต่ตนเองเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการปล่อยกู้หนี้นอก
ระบบที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการที่หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับ
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อาชญากรรมคอปกขาว จึงท าให้หนี้นอกระบบสามารถด าเนินการอยู่ในสงัคมได้โดยไม่สามารถน าตัวผู้ทีอ่ยู่
เบื้องหลังหรือผู้ที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาวมาด าเนินการได้อย่างแท้จริง 

 

4.6.5 ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ  

ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  โดยมิได้
จ ากัดเฉพาะความผิดตามกฎหมายอาญาเท่านั้น ซึ่งผู้กระท าความผิดดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพ
ในทางสังคม มีต าแหน่งหน้าที่การงานและความรู้ โดยก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของปัจเจกชน 
และประเทศชาติสังคมส่วนรวม ซึ่งปัญหาหนี้นอกระบบมักก่อให้เกิดผลกระทบเป็นจ านวนมากต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีปริมาณเงินจ านวนมากที่ด าเนินการในรูปแบบนอกระบบที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระบบท าให้ระบบการเงินที่เกิดข้ึนไม่เป็นไป
ตามกลไลที่รัฐบาลสามารถดูแลหรือตรวจสอบได้ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศขาดเสถียรภาพ รวมทั้งอาจ
ท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการกระจายที่ไม่เท่าเทียมกันมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจโดยอาจส่งผล
สมาชิกในสังคมประสบกับความยากจนมากยิ่งข้ึน โดยความร่ ารวยอาจเกิดข้ึนกับกลุ่มนายทุกผู้ให้กู้ อัน
น าสู่ความไม่เท่าเทียมกันสังคมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน และน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ที่ตามมา
จากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

4.6.6 ปัญหาหน้ีนอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพ้ืนฐาน (street crime)  
ปัญหาหนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ทั้งที่มี

ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้และลูกหนี้ กล่าวคือ  

 อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ 
อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วน

หนึ่ง เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถช าระเงินได้ตามก าหนด หรือ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เจ้าหนี้ส่วนหนึ่งได้หัน
ไปประกอบอาชญากรรมด้วยการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการข่มขู่ลูกหนี้ให้ช าระเงินให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการท าร้ายร่างกาย หรือ อาจมีความรุนแรงจนกระทั่งถึงเสียชีวิต โดยเจ้าหนี้ส่วนหนึ่งได้มีกลุ่มลูกน้อง
ที่ว่าจ้างส าหรับการรับจ้างทวงหนีเ้ป็นการเฉพาะ โดยจะมีการท าร้ายรา่งกายลกูหนี้ เพื่อบีบบังคับให้ลกูหนี้
เกิดความเกรงกลัวและหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ 

 อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ 
แม้ปัญหาอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) จะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

กับหนี้นอกระบบทีเ่จา้หนี้เป็นผูก้่ออาชญากรรมดังจะเห็นได้จากข่าวในหน้าหนังสอืพิมพ ์และข้อมูลจากผล
การศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าอาชญากรรมพื้นฐาน  (street crime) เป็น
อาชญากรรมที่เกิดจากจากหนี้ใช้ในการทวงหนี้ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) 
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เป็นอาชญากรรมที่อาจเกิดจากตัวลูกหนี้เป็นผู้ประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้นอกระบบ 
เนื่องจากต้องถูกบับค้ันจากการเปน็หนี้ทีม่ีอัตราดอกเบีย้สูงท าให้ไม่สามารถหาเงินมาใช้ได้ เพื่อเป็นการหนี
ปัญหาที่เกิดจากการถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีการที่โหดร้าย จึงท าให้ลูกหนี้ส่วนหนึ่งอาจหันไปประกอบ
อาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)  ที่เกี่ยวข้องกับการลักว่ิง ชิง ปล้น เพื่อให้
ได้เงินมาใช้หนี้ หรือ การเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาใช้ในการช าระหนี้ 

 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งในสังคมที่ก าลัง
ทวีความรุนแรง รวมทั้งเป็นสาเหตุที่น าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ในสังคม  โดยเจ้าหนี้มีความเกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรมที่ไม่มีความช่ัวร้ายในตัวเอง (mala  prohibita)  อาชญากรรมองค์กร อาชญากรรมอาชีพ 
อาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรมเศรษฐกิจ และอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)  โดยพฤติกรรม
ที่ส าคัญของเจ้าหนี้ คือ การปล่อยเงินกู้ทีม่ีดอกเบี้ยสงูเกินกว่ากฎหมายก าหนดเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการ
ประกอบอาชญากรรม รวมทั้งมีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นการท าให้
เห็นว่าเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งพฤติกรรมของอาชญากรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วย
พฤติกรรมของอาชญากรรมที่ไม่มีความช่ัวร้ายในตัวเอง (mala  prohibita) เนื่องจากเป็นความเต็มใจของ
ลูกหนี้ในการกู้ยืมโดยเจา้หนี้ไม่ได้บงัคับขู่เข็ญให้มีการกู้ยืมเงนิต้ังแต่ต้น แต่หากเมื่อลูกหนี้มีการน าเงินไปใช้
แล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ได้จะมีการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมที่มีความช่ัวร้ายในตัวเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการข่มขู่ให้ลูกหนี้เกิดความเกรงกลัวและหา
เงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน คือ การข่มขู่ ท าร้ายร่างกายลูกหนี้ให้
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้นอกระบบไม่ได้เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากเจ้าหนี้เพียงฝุายเดียว 
หากแต่อาจน าไปสู่การประกอบอาชญากรรมของฝุายลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ หากลูกหนี้ซึ่งถูกเอารัด
เอาเปรียบจากเจ้าหนี้ไม่สามารถหาเงินมาช าระให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามก าหนด หรือ ตามจ านวนที่ระบุไว้ใน
สัญญา และได้รับความกดดันจากเจ้าหนี้ด้วยการข่มขู่หรือการท าร้ายร่างกาย ในที่สุดลูกหนี้อาจจะหาทาง
ออกเพื่อให้ได้เงินมาคืนเจ้าหนี้ด้วยการประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมพื้นฐาน อาทิ การ
ลักว่ิง ชิง ปล้น ทรัพย์ หรือ การค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรมของปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อไม่สามารถหาทางออกในการหาเงินมา
ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ ในที่สุดก็หันมาเป็นอาชญากรเสียเองเพื่อให้ได้เงินมาช าระเจ้าหนี้นอกระบบ  

นอกจากนี้ ประเด็นที่จะต้องตระหนัก คือ ปัญหาหนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรมที่มีตัวเลขมืด 
(dark figure) เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนจากความสมัครใจของ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยในการกู้ยืมเงินเจ้าหนี้มักไม่ได้มีการบีบบังคับ แต่ใช้ความสมัครใจของลูกหนี้เป็น
ส าคัญ ท าให้ปัญหาหนี้นอกระบบอาจกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมที่มีตัวเลขมืดเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งหากเจ้าหนี้ไม่ได้ใช้ก าลังในการบังคับขู่เข็ญให้ลูกหนี้มีการช าระหนี้ อาชญากรรมประเภทนี้จะไม่ได้รับ
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การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ ไม่ได้มีการบันทึกเป็นสถิติของทางราชการที่ถูกต้องหรือใกล้เคียง
กับความเป็นจริง เพราะลูกหนี้หรือ ผู้เสียหาย ยินดีที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หากแต่เมื่อลูกหนี้ไม่
สามารถช าระหนี้ได้ มีการบังคับขู่เข็ญท าร้ายร่างกายจากเจ้าหนี้จึงจะมีการแจ้งความ จึงจะมีสถิติของ
ปัญหาอาชญากรรมประเภทนี้ปรากฎชัดแก่ทางราชการ อย่างไรก็ตาม แม้บางครั้งเจ้าหนี้จะมีการบังคับขู่
เข็ญท าร้ายร่างกายเพื่อเป็นการทวงหนี้ แต่ลูกหนี้ส่วนหนึ่งอาจไม่เข้าแจ้งความกับต ารวจ เพราะเกรงกลัว
ว่าเจ้าหนี้จะมีการท าร้ายครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมากข้ึน อันส่งผลให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็น
อาชญากรรมที่เกิดตัวเลขมืด หรือ เป็นภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ า จนท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบถึง
ปัญหาที่แท้จริง และน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่ 

ปัญหาหนี้นอกระบบในด้านอาชญาวิทยาจึงมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมที่ส าคัญใน
สังคมที่ก าลังทวีความรุนแรงมากข้ึน หากปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขให้หมดสิ้น หรือ บรรเทาลงได้ อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งที่เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากฝุาย
เจ้าหนี้ และในขณะเดียวกันก็อาจเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากลูกหนี้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมของ
ปัญหาหนี้นอกระบบ อันน าไปสู่ปัญหาสังคมที่ประชาชนโดยทั่วไปในสังคมต้องได้รับผลกระทบของการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางอ้อมของปัญหาหนี้นอกระบบ อาทิ การต้องสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การได้รับ
บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จากการลัก ว่ิง ชิง ปล้นทรัพย์ ของผู้ที่ตกเป็นหนี้นอกระบบ รวมทั้งอาจเป็น
หนทางท าให้ยาเสพติดในสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะลูกหนี้ที่ต้องหันไปค้ายาเสพติดเพื่อให้ได้เงิน
มาช าระหนี้ อันสะท้อนให้เห็นถึงเหยื่ออาชญากรรมทางอ้อมในสงัคมไทยทีจ่ะมีจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ตาม
ปัญหาหนี้นอกระบบที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 

5. ผลกระทบของปัญหาหนี้นอกระบบ 
ส าหรับผลกระทบของปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งจัดเป็นปัญหาอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ได้แก่ 
 

5.1 ผลกระทบต่อลูกหน้ี 
ผลกระทบที่ส าคัญประการหนึ่งของลูกหนี้ที่กู้ยืมหนี้นอกระบบ คือ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ของปัญหาหนี้นอกระบบ แม้จะเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกิดจากเต็มใจในการกู้ยืมเงนิ แต่เหยื่ออาชญากรรมที่
เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะถูกเจ้าหนี้หลอกลวงให้ต้องท าสัญญาการกู้หนี้นอกระบบที่สูงเกินความเป็นจริง 
รวมทั้งการกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายก าหนด ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมดังกล่าวต้องหาเงินมาใช้เจ้าหนี้
โดยไม่เป็นธรรม ผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยตรงต่อตัวลูกหนี้ คือ ผลกระทบด้านจิตใจ คือ การประสบกับ
ความเครียดที่ต้องหาเงินมาส่งเจ้าหนี้  โดยลูกหนี้บางรายอาจหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ อาจน าไปสู่การฆ่า
ตัวตาย เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาความเครียดที่เกิดข้ึนอาจส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวของลูกหนี้ 
ตลอดจนการที่ลูกหนี้ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินมาช าระเจ้าหนี้ อาจส่งผลต่อการพัฒนาตนของลูกหนี้ เพื่อให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ อาทิ เป็นปัจจัยด้านการผลิตที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น  นอกจากนี้ 
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ปัญหาความกดดันของการเป็นลูกหนี้นอกระบบอาจท าให้ลูกหนี้ที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมของหนี้นอกระบบ 
ต้องกลายมาเป็นอาชญากรในการประกอบอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินมาช าระหนี้เจ้าหนี้ หรือ เพื่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม ดังนั้น ปัญหาหนี้นอกระบบจึงจัดเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนี้
โดยตรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และปัญหาความเครียดที่เกิดจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบ อันน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาทิ การฆ่าตัวตาย การประกอบอาชญากรรม อันแสดงให้เห็น
ว่าปัญหาหนี้นอกระบบส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของลูกหนี้ ซึ่งหากมีลูกหนี้จ านวนมากที่ต้องตก
เป็นหนี้นอกระบบจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยต้องขาด
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศและสังคมไทยเป็นส าคัญ 

 

5.2 ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ผลกระทบที่ส าคัญประการหนึ่งของปัญหาหนี้นอกระบบ คือ หนี้นอกระบบจัดเป็นอาชญากรรม

เศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของปัจเจกชนและสังคมส่วนรวม  กล่าวคือ ปัญหา
เศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของลูกหนี้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งจ านวนเงินกู้ที่สูงเกินความเป็นจริงที่ลูกหนี้ได้กู้ยืม ท าให้ลูกหนี้ต้องแบกภาระในการ
หาเงินเพื่อชดใช้หนี้นอกระบบ โดยลูกหนี้อาจไม่ได้มีเงินเก็บ หรือ เงินที่สามารถน าไปใช้ในการลงทุนส าหรับ
การสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ หนี้นอกระบบก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ระดับสังคม เนื่องจากหากมีผู้ตกเป็นหนี้นอกระบบจ านวนมาก อาจท าให้สมาชิกของสังคมไม่อาจมีเงินที่ใช้ใน
การลงทุน การสร้างรายได้ หรือ การน าเงินมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อท าให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีการพัฒนาได้ รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบอาจส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจในระบบของประเทศไม่
สามารถด าเนินไปตามระบบกลไกที่ถูกต้องเหมาะสมได้ เพราะระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจตกอยู่ในมือ
ของเจ้าหนี้ที่มีอิทธิพลต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องตกเป็นหนี้ และท าให้ระบบเศรษฐกิจในระบบอาจไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถูกแทรกแซงด้วยเงินนอกระบบที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

 

5.3 ผลกระทบต่อสังคม 
ปัญหาหนี้นอกระบบอาจส่งผลต่อความเสื่อมโทรมทางสังคม กล่าวคือ หากสมาชิกของสังคมเป็น

หนี้นอกระบบมาก ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจตามมาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดจากตัวเจ้าหนี้ โดยเฉพาะการท าร้ายร่างกายลูกหนี้เพื่อเป็นการบังคับขู่เข็ญให้ลูกหนี้มี
การช าระหนี้ ในที่สุดลูกหนี้ไม่สามารถทนแรงบีบบังคับดังกล่าวได้ อาจหันไปสู่การประกอบอาชญากรรม 
อาทิ การกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือ การค้ายาเสพติด เพื่อให้ได้เงินมาช าระหนี้ ท าให้สังคมอาจเต็มไป
ด้วยปัญหาอาชญากรรม ขาดความสงบสุข ในที่สุดสมาชิกในสังคมที่ไม่ได้เป็นเหยื่อของปัญหาหนี้นอก
ระบบโดยตรง อาจต้องตกเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบทางอ้อม ที่สมาชิกในสังคมต้องเผชิญกับการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม การเผชิญกับภัยแห่งความหวาดกลัว จนกระทั่งท าให้สังคมขาดความสงบสุข 



บทท่ี 6 
ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 
จากปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบที่กล่าวมาข้างต้น สามารถให้ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยแบ่งเป็น  
1. ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจ าแนกตามปัญหาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน

กระบวนทัศน์ของสังคมต่อหนี้นอกระบบ 2) ปัญหาด้านธรรมชาติของหนี้นอกระบบ 3) ปัญหาด้าน
นโยบายของรัฐและองค์การ 4) ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5) ปัญหาด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และ 6) ปัญหาอาชญากรรม ท าให้ได้ข้อเสนอทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้ง 6 ด้าน  

2. ข้อเสนอยุทศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาระยะเร่งด่วน ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว และยุทธศาสตร์ในการป้องกันปัญหา 

3. แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1. ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
 

1.1 ข้อเสนอด้านกระบวนทัศน์ของสังคมต่อหน้ีนอกระบบ 
 เนื่องจากการท าสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่
ส่วนเกี่ยวข้อง มีทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ผู้อื่นไม่มีสิทธิเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหามีดังนี้ 
  

ระยะสั้น 
 เร่งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ทีไ่ม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ว่าเป็นเรื่องที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ัน เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนทัศน์ของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ในการประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนจัดการ แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
 

 ระยะยาว 
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 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมให้ตระหนักว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของสังคม อัน
น าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 
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1.2 ข้อเสนอด้านธรรมชาติของหน้ีนอกระบบ 
 ในการกล่าวถึงธรรมชาติของหนี้นอกระบบสามารถจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ธรรมชาติของลูกหนี้ 
ธรรมชาติของเจ้าหนี้ และลักษณะของหนี้นอกระบบ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัญหา
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  

1.2.1 ลูกหน้ี 
ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เสียเปรียบในการกู้ยืมเงินในระบบ ทั้งในด้านความรู้ ฐานะทางสังคม 

และการเข้าถึงแหล่งทุน ดังนั้นจึงมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 

ระยะสั้น 
1. เร่งรณรงค์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและสิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบ

ธรรมของลูกหนี้ เงื่อนไขและหน้าที่ความรับผิดที่เกิดข้ึนจากการก่อหนี้ และให้ทราบถึงช่องทางในการ
ช าระหนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนก่อนตัดสินใจก่อหนี้สินใดใด 

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบของลูกหนี้ต่อสัญญาและการชดใช้หนี้สินของตนต่อเจ้าหนี้ โดย
สร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนว่าการช่วยเหลือใดใดที่เกิดข้ึน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า หรือช่วยให้เกิดการชดใช้คืนหนี้สินที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเท่านั้น ขณะที่ลูกหนี้ยัง
ต้องมีพันธะในการชดใช้หนี้สินส่วนของตนคืนแก่เจ้าหนี้อย่างไม่สามารถด าเนินการให้เป็นอย่างอื่นได้ 

 

ระยะยาว 
1. รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดบริการที่รวดเร็ว 

หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ในการดูแลลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้นอกระบบที่เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ 

2. รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิต่างๆ 
เข้ามารวมตัวเพื่อด าเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว 

3. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ส านักงาน
ยุติรรมธรรมจังหวัด ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร 

4. กระทรวงยุติธรรม ควรสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อช่วยให้การคุ้มครอง
สิทธิของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน
กรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน 

5. ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อก าหนดให้ลูกหนี้นอกระบบเป็นผู้เสียหายในการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อที่จะให้ลูกหนี้ด าเนินการตามคดีได้ด้วยตนเอง 
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6. รัฐควรก าหนดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป 
  
 
 
 
 
 

1.2.2 เจ้าหน้ี 
เจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะทางสังคม มีอิทธิพลในสังคม และบางส่วนมีจุดประสงค์ในการ

ต้องการเอาเปรยีบหรือมีเจตนาฉกฉวยประโยชน์หรือคดโกงฉ้อฉลจากความไม่รู้ของลูกหนี้ จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้ 
 

ระยะสั้น 
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 
 

ระยะยาว 
1. รัฐควรมีมาตรการจูงใจในการใหบุ้คคลทัว่ไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงนิที่ประสงค์จะให้กู้ยืมเงิน

มาลงทะเบียน เพื่อจ าแนกเจ้าหนี้ที่ดีออกจากเจ้าหนี้ไม่ดี ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายที่ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบเหล่าน้ี เนื่องจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดังกล่าว
ท าให้ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวยโอกาสในการเอารัดเอาเปรียบและตักตวง
ผลประโยชน์จากประชาชนที่ถูกครอบง าด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน 

3. ใช้มาตรการในการลงโทษที่หลากหลายต่อเจ้าหนี้นอกระบบ เช่น มาตรการทางภาษี 
มาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา มาตรการในการก ากับการฟอกเงิน อย่างบูรณาการ 

4. เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระท าความผิดที่เกิดข้ึนจากการ
ปล่อยเงินกู้นอกระบบ 

 

1.2.3 ลักษณะของหน้ีนอกระบบ 
ลักษณะของหนี้นอกระบบโดยทั่วไปคือมีการเรียกอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมาย

ก าหนด และมีข้ันตอนการกู้ยืมที่ไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน รวมถึงเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มกีารทวงหนี้ทีใ่ช้วิธีการ
รุนแรง จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้ 
 

ระยะสั้น 
1. ให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจถึงปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อไม่ให้

กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้ 
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2. ก าหนดเรื่องหนี้นอกระบบให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีมาตรการ เช่น การเปิดให้
ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ 

 

ระยะยาว 
1. แก้ไขอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
2. เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระท าความผิดที่เกิดข้ึนจากการ

ปล่อยเงินกู้นอกระบบ 
 
 
 

1.3 ข้อเสนอด้านนโยบายของรัฐและด้านองค์การ 
จากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนด้านนโยบายของรัฐและด้านองค์การมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

จ าแนกเป็นข้อเสนอของแต่ละปัญหา ดังนี้ 
  

1.3.1 นโยบายของรัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีกล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอก
ระบบโดยตรง ท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 

 

ระยะสั้น 
1. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐต้อง

เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ชัดเจน ครอบคลุม ต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืนมากที่สุด 
2. รัฐบาลควรก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอก

ระบบให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้ มีการแจกแจงรายละเอียดแก่หน่วยงานที่
น านโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน และมีการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานฯ อย่างต่อเนื่อง 

3. รัฐบาลควรก าหนดนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนที่มีฐานะยากจน 
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินเพื่อด ารงชีวิต  

4. กระทรวงยุติธรรม ควรก าหนดนโยบายสนับสนุนให้ลูกหนี้ผู้ด้อยโอกาสและถูกละเมิด
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้  

5. ควรมีการเช่ือมโยงของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค 
และระดับท้องถ่ิน 

 

ระยะยาว 
1. รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดย

เป็นองค์การที่มีการให้อ านาจตามกฎหมาย ที่สามารถท าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งระบบ 
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2. ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เช่ือมโยงกับด้านอื่นๆ ดังนั้นรัฐควรมีนโยบายด้านการ
พัฒนาคุณภาพคน ทางด้านการศึกษา และการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อไม่ให้ก้าวเข้าไปสู่
วงจรการเป็นหนี้นอกระบบ 

 

1.3.2 หน่วยงานท่ีน านโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบไปปฏิบัติ สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 

 

ระยะสั้น 
1. การปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดลูกหนี้เป็นตัวตั้งแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ 
2. รัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ระยะยาว 
1. รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดต้ังองค์การที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ควรเน้นให้ ชุมชน ประชาชนและภาค

ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมหน่วยงาน 
 

1.3.3 นโยบายท่ีเน้นกระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไป สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ดังนี้ 

 

ระยะสั้น 
1. รัฐบาลควรทบทวนนโยบาย ประเมินผลดีผลเสียของนโยบายกระตุ้นการบริโภคของ

ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมในอนาคต 
2. กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ มีวินัยทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพ

และมีความสามารถเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสม  
 

ระยะยาว 
ศูนย์หรือหน่วยงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครบวงจรที่จัดต้ังข้ึนควรมีการศึกษาพัฒนา

แนวทางท าหน้าที่ในการศึกษาพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาหนี้สิน และปัญหา
ความยากจน ความเลื่อมล้ า และการเข้าถึงความยุติธรรม 

 

1.4 ข้อเสนอด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ส าหรับแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม สามารถจ าแนกได้ตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
  

1.4.1 ข้อเสนอด้านกฎหมาย 
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1.4.1.1 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและ
สิทธิของตน สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 

 

ระยะสั้น 
ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท าสัญญากู้ยืมเงิน 

 

1.4.1.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ไม่เหมาะสม
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
ดังนี ้

 

ระยะยาว 
1. แก้ไข พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ก าหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนี้ไม่สามารถฟ้องเองได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)  

1.2 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ 
1.3 ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับแก่เจ้าหนี้ และก าหนดพฤติการณ์

ที่เป็นเหตุฉกรรจ์ส าหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมี
การใช้ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้ 

1.4 มีการก าหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงมา
ใช้ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้ 

1.5 เพิ่มอ านาจให้อัยการสามารถยื่นค าร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่
ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3. ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้ เช่น การเพิ่มโทษเจ้าหนี้ 
ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่ก าหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน 5 ป ี

4. กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระท าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ควรก าหนดให้
มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากกระท า
ความผิด 

 

1.4.1.3 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีท่ีมีการบังคับคดีแก่ลูกหน้ีตามค า
พิพากษา สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 

 

ระยะสั้น 
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ทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 
 

1.4.2 ข้อเสนอด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

1.4.2.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีขาดประสิทธิภาพตามหลักนิติ
ธรรม สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ดังนี้ 

 

ระยะสั้น 
1. เร่งรัดการปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติต่อปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อ งกับ 

“หนี้นอกระบบ” ของพนักงานสอบสวน และระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมต้นทางให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม 

2. พัฒนาหน่วยงานร่วมข้ึนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

 

ระยะยาว 
1. ผลักดันให้ต ารวจในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อประชาชน

ในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติในระยะยาวควรมี
การค านึงถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่มากยิ่งข้ึน และ
ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากหนี้นอกระบบ 

2. การปรับอ านาจหน้าที่ของต ารวจให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน การตระหนักของ
ปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จะมีมากขึ้น 

3. ปรับโครงสร้างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนแทนการรับผิดชอบต่อนักการเมือง 

4. เสนอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม แทนการยอมตกเป็น
เครื่องมือของคนกลุ่มน้อยที่ฉกฉวยประโยชน์หากินบนความขาดแคลนและการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่ถูก
กฎหมายของลูกหนี้นอกระบบบางกลุ่ม 

 

1.4.2.2 ปัญหาลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพเป็น “ลูกหน้ีนอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม เนื่องจากท างานเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกัน จึงมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

ระยะสั้น 
1. รัฐควรก าหนดเรื่องการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแหง่ชาติ ที่มีการบูรณาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป 
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2. จัดให้มีคณะกรรมการ ในแนวทางเดียวกับค าสั่งศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ความยากจนแห่งชาติที่ 12/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมืออย่างจริงจัง  

 

ระยะยาว  
1. รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดบริการที่รวดเร็ว 

หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ในการดูแลลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้นอกระบบที่ เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ 

2. รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิ
ต่างๆ เข้ามารวมตัวเพื่อด าเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และควรสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว 

3. รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์ด ารงธรรม 
ส านักงานยุติธรรมธรรมจังหวัด ด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

4. กระทรวงยุติธรรม ควรสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อช่วยให้การ
คุ้มครองสิทธิของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชนกรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน 

5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบเหล่านี้ เนื่องจากการเพิกเฉยของการ
ปราบปรามดังกล่าวท าให้ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวยโอกาสในการเอารัด
เอาเปรียบและตักตวงผลประโยชน์จากประชาชนที่ถูกครอบง าด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน 

6. ควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอัตราโทษของการให้กู้ยืมเงินนอก
ระบบ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2.3 ปัญหาการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางท่ีผิด สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ดังนี้ 
 

ระยะสั้น 
1. ใช้เวทีของคณะกรรมการพัฒนานโยบายการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อบูรณา

การความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้
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ในทางที่ผิด ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบที่อาจเป็นกลไกสนับสนุนการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิด 
หรือให้ข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจใช้ดุลยพินิจตัดสินคดีทราบถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนใน
กระบวนการยุติธรรม 

2. น ามาตรการอื่นๆ มาตอบโต้กลับแก่เจ้าหนี้นอกระบบ เช่น การน ามาตรการทางภาษี
มาบังคับต่อเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ หรือการน ามาตรการทางกฎหมายฟอกเงินมาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่มี
พฤติกรรมเป็นสมาชิกคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีการด าเนินการเพื่อการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย อั้งยี่ 
กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน อีกทั้งควรมีการก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็น
ความผิดมูลฐานด้วย หรือการน ามาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่ปลอมแปลงสัญญากู้ยืม
เงินหรือเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

3. เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องรูปแบบกลโกงต่างๆ ที่เจ้าหนี้ใช้เป็น
เครื่องมือในการหลอกลวงเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ 

 

ระยะยาว 
1. ควรสร้างกลไกยุติความเสียหายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในข้ันตอนต่างๆ กรณี

ที่ทราบว่าการบังคับใช้กฎหมายเหล่าน้ันต้ังอยู่บนข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง  
2. ส่งเสริมให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม กรณีที่

ประชาชนที่มีอ านาจต่อรองน้อยกว่า ถูกเอาเปรียบจากการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดจากกระบวนการ
ยุติธรรม 

3. มีการแสดงให้ศาลหรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้เห็นถึงการด าเนินการของ
เจ้าหนี้นอกระบบว่ามีการใช้ประโยชน์จากกระบวนการในการประนีประนอมยอมความในศาลเพื่อเอา
เปรียบลูกหนี้ 

 

1. 1.4.2.4 ปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงท่ีสุด เพราะในบางกรณี
พนักงานบังคับคดีมีการใช้ดุลยพินิจในการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้มากเกินสมควร จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังนี ้

 

ระยะสั้น 
ให้มีการควบคุมการใช้ดุลยพินิจในการยึดอายัดทรัพย์ของพนักงานบังคับคดีให้เป็นไป

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้มากเกินสมควร 
 

ระยะยาว 
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในการยึดทรัพย์บังคับคดีให้มีอัตราที่ลดลง 

  
 

1.4.2.5 ปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
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ระยะสั้น 
รัฐต้องให้การสนับสนุนและเสริมพลงัลกูหนี้นอกระบบทีถู่กเอารดัเอาเปรยีบอย่างเรง่ดว่น 

ด้วยกลไกและมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
 

1.4.2.6 ปัญหาด้านการด าเนินกระบวนการยุติธรรม มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
 

ระยะสั้น 
1. จัดเตรียมทนายความ และจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินคดีของทนายความ 

และผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามการด าเนินการ
ของทนายความ 

2. สร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจในการด าเนินการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับมาตรการการด าเนินการลงโทษอื่นๆเช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

3. จัดให้มีหน่วยงานเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์อาชญากรรมหรือการกระท าผิดที่มี
ลักษณะรุนแรงหรือฉ้อฉล ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบ และ
ระดมแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและรักษาความเป็นธรรมของสังคม 

 

ระยะยาว 
สนับสนุนให้มีการฟ้องคดีแบบร่วม เนื่องจากปัจจุบันการฟ้องร้องคดีที่ผ่านมาเป็นการ

ฟ้องร้องในลักษณะแยกส่วน รายบุคคล ท าให้คดีที่ เข้าสู่ศาลขาดมุมมองในภาพรวมที่จะเข้าใจถึง
กระบวนการว่าเจ้าหนี้นอกระบบมีขั้นตอนกระท าการเพื่อเจตนาอะไร อ าพรางอย่างไร ดังนั้นควรผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการฟ้องร้องแบบรวมคดี ซึ่งต้องมีการก าหนดนิยามความหมายที่ชัดเจนของการกระท า
ความผิดหรือพฤติกรรมที่บ่งช้ีถึงเจตนาของเจ้าหนี้นอกระบบ ประกอบคดีเหล่าน้ีมีความสลับซับซ้อนและ
มักจะมีการกระท าความผิดในหลายฐานความผิดซึ่งมีความเกี่ยวพันกันหรือมีความเช่ือมโยงกัน การต่อสู้
เป็นรายบุคคลจะท าให้ขาดการเช่ือมโยงการกระท าต่างๆ ในภาพรวมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและท า
ให้เกิดข้อสงสัยในการพจิารณาได้ ดังนั้นการฟ้องคดีทั้งหมดในลักษณะการรวมคดีโดยยึดเจ้าหนี้นอกระบบ
เป็นหลักจะท าให้เห็นถึงกระบวนการในการกระท าความผิดตั้งแต่แรกจนเสร็จสิ้นการด าเนินการของ
ผู้กระท าผิดทั้งหมดแล้วจะท าให้เห็นภาพของการกระท าความผิดได้ชัดเจนข้ึนอันจะส่งผลต่อการ
ด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดที่เหมาะสมต่อไป 
 

1.5 ข้อเสนอด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
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การมีแหล่งเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการสินเช่ือในบางประเภทอาจน าไปสู่การกู้ยืมนอก
ระบบ ในขณะเดียวกันการมีแหล่งเงินทุนบางประเภททีมากจนเกินไปโดยเฉพาะแหล่งเงินกู้เพื่อการซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค ก็ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนใหเ้กดิพฤติกรรมบรโิภคนิยม จนเกิดการก่อหนี้ทีเกินตัว และ
น าไปสู่การกู้ยืมนอกระบบได้เช่นกัน ดังนั้นภาครัฐควรดูแลแหล่งเงินทุน และปริมาณสินเช่ือให้พอเพียงพอ
กับความต้องการใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพและก ากับดูแลไม่ให้มีการปล่อยสินเช่ือเพื่อการบริโภค
ในระดับที่มากเกินไปดังนี้ 

 

1.5.1 ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจเข้าไปมี
บทบาทปล่อยสินเชื่อระดับไมโครไฟแนนซ์มากขึ้น โดยมีมาตราการต่างๆดังนี้ 

1.5.1.1 ให้แรงจูงใจทางภาษี เพิ่มความยืดหยุ่น หรือผ่อนปรนกฎเกณฑ์ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ 

1.5.1.2 จัดต้ังหรือสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลเครดิตของผู้กู้ระดับฐานราก เพื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์มีข้อมูลมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารในการปล่อยสินเช่ือในระดับรากหญ้า เช่น 
ควรสนับสนุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สามารถเช่ือมโยงข้อมูลเข้าสู่บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ ากัด 

1.5.1.3 ศึกษาวิจัยความต้องการสินเช่ือในระดับรากหญ้า เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแก่
สถาบันการเงิน และเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการให้สินเช่ือที่ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย  

 

1.5.2 ส่งเสริมพัฒนากองทุนชุมชน และสถาบันชุมชนให้ได้มาตราฐาน พึ่งตนเองได้และ
สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังดังนี้ 

1.5.2.1 ปรับปรุงการบริหารงานกองทุนที่เป็นกองทุนเงินให้เปล่าของรัฐ เช่น กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีมาตรฐาน ควรให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ร่วมตรวจสอบว่าผู้กู้น าเงินที่
กู้ยืมไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้หากคณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการได้ ก็อาจจะให้ผู้กู้
ด าเนินการตรวจสอบกันเอง (collectivity) นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ประชาชนที่กู้มีส่วนร่วมในการออม 
เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน อาจน าระบบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาใช้โดยก าหนดให้สมาชิกต้องมี
การออมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งน าก าไรที่เกิดจากการปล่อยกู้มาจัดสวัสดิการและปล่อยกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก
ในยามจ าเป็น 

1.5.2.2 ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการรวมตัวกันของสถาบันการเงิน
ชุมชนต่างๆ (ในลักษณะของสมาคมซึ่งก ากบัดูแลตนเอง) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การ รวมทั้งการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบที่ดีแก่สถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก อันจะส่งผลให้องค์การสามารถมีระบบ
ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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1.5.2.3 สนับสนุนให้ธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเช่ือแก่กองทุน
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน มีผลการประเมินในเกณฑ์ดี 
 

1.5.3 สนับสนุนให้มีกองทุนเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินทุนเพ่ือยังชีพกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึง
น้อยท่ีสุดเพื่อให้สามารถด ารงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบพร้อมกับการใช้กองทุนซึ่งมีอยู่แล้ว
เช่น กองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อให้ประชาชนกลุ่มที่มี
รายได้น้อยถึงน้อยที่สุดมีอาชีพและรายได้เพิ่มสูงข้ึนพ้นเส้นความยากจน  
 

1.5.4 ภาครัฐควรมีมาตรการในการก ากับดูแลการก่อหน้ีในระบบให้เหมาะสมกับ
ความสามารถในการช าระคืนของลูกหน้ี โดยเฉพาะการปล่อยสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกับน า
มาตรการหรือนโยบายที่เน้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ดังนี ้

1.5.4.1 เร่งส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
เหมาะสมตามความจ าเป็น รู้ถึงความส าคัญของการออมและการท าประกันเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินใน
อนาคต 

1.5.4.2 สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ต้องช้ีแจงเงื่อนไข ภาระทางด้านการเงิน เช่น อัตรา
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ แก่ผู้กู้ให้ชัดเจน ก่อนการอนุมัติสินเช่ือ  รวมทั้งพิจารณาวงเงินสินเช่ือที่
ลูกหนี้ใช้และได้รับโดยรวมจากทุกสถาบันการเงินต่อฐานรายได้ของลูกหนี้ ในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ
เพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ 
 

1.6 ข้อเสนอด้านอาชญาวิทยา 

ส าหรับแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยา ซึ่งได้แสดงให้
เห็นว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ส าคัญในสังคมไทย โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบจึงประกอบด้วยแนวทางในการป้องกันปัญหาที่ส าคัญซึ่งมาจากแนวทางส าคัญ คือ 
 อาชญากรรม = มูลเหตุจูงใจ + ช่องโอกาสในการกระท าผิด 
 ดังนั้น แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย 
  

ระยะสั้น 
1. การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ 
แนวทางที่ส าคัญประการหนึ่งในการตัดมูลเหตุจูงใจให้เกิดหนี้นอกระบบ คือ การปรับ

สภาพแวดล้อมและจิตใจ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการตัดมูลเหตุจูงใจด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบให้ดีข้ึน ทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เพื่อไม่ให้เกิดความ
ต้องการเป็นหนี้นอกระบบ รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจสามารถกระท าได้ โดย 
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1.1 การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของเจ้าหน้ี 
การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของเจ้าหนี้สามารถกระท าได้โดย การปรับสภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ที่เป็นปัจจัยหล่อหลอมให้เจ้าหนี้ขาดแนวทางในการด าเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ด าเนินชีวิตด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น โดยแนวทางที่ส าคัญในการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ
ของเจ้าหนี้สามารถกระท าได้โดยเริ่มจากครอบครัวที่จะต้องมีการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้มีการ
ด าเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา สังคม และสื่อจะต้องมีการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกของสังคม ไม่ให้มีการเคารพยอมรับผู้ที่มีความร่ ารวย มีอ านาจ 
หากแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  

แม้ว่าการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของลูกหนี้และเจ้าหนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้
ยากและใช้ระยะเวลานาน หากแต่ถ้าสามารถกระท าได้จะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่
ต้นเหตุและสามารถสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง 

 

1.2 การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของลูกหน้ี 
การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจของลกูหนี้ที่ส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มีสภาพ

ที่ดี เพื่อท าให้เกิดการจ้างงาน หรือ ท าให้ลูกหนี้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ท าให้ลูกหนี้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ จะท าให้ลูกหนี้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินทั้งจากภายในระบบหรือนอกระบบ 

นอกจากนี้ การปรับสภาพแวดล้อมในสังคมให้ตระหนักต่อการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ลด
การบริโภคใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมต้องเริ่มจากครอบครวัที่จะต้องมีการอบรมสั่งสอน
สมาชิกในครอบครัว เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษา ชุมชน และสื่อที่จะต้องมีการปลกูฝังให้สมาชิกในสังคม
ให้ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง มีความสามารถในการยับยั้งช่ังใจต่อสิ่งยั่วยุด้านวัตถุนิยม 
อันจะน าไปสู่การป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบจากตัวลูกหนี้  

 

2. การตัดช่องโอกาสในการกระท าผิดด้วยการสร้างความร่วมมือในชุมชน 
แนวทางในการตัดช่องโอกาสในการกระท าผิดของหนี้นอกระบบของเจ้าหนี้แนวทางหนึ่ง คือ การ

ตัดช่องโอกาสในการกระท าผิดของเจ้าหนี้ไม่ให้มีโอกาสในการกระท าผิด ซึ่งสามารถท าได้โดยรวมพลังใน
ชุมชนด้วยการท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อการสู้กับปญัหากระแสบริโภคนิยมที่ก าลังทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน ด้วยการสร้างพลังในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง ไม่สร้างภาระหนี้สินโดยไม่จ าเป็น โดยให้ชุมชนเข้า
มาดูแลสมาชิกในชุมชนให้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง หากมีปัญหาหนี้สินสมาชิกในชุมชนจะช่วยกันให้
ค าปรึกษา และหาทางแก้ไขให้ เป็นต้น ซึ่งหากชุมชนมีความเข้มแข็งต่อการใช้ชีวิตแบบพอเพียง จะเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้แทรกซึมเข้ามาในชุมชนได้ ปัญหาหนี้นอกระบบก็จะไม่เกิดข้ึนใน
ชุมชนที่มีความพอเพียง ไม่มีวัตถุนิยม  
  

ระยะยาว 
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 การตัดมูลเหตุจูงใจของเจ้าหนี้นอกระบบและลูกหนี้นอกระบบ เป็นแนวทางการป้องกันแก้ไข
ปัญหาที่ควรท าเพื่อตัดวงจรของหนี้นอกระบบ ซึ่งสามารถกระท าได้โดย 

 

1. การตัดมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดของเจ้าหน้ี  
 

1.1 การบังคับใช้กฎหมาย 
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเป็นแนวทางที่ส าคัญในการตัดมูลเหตุจูงใจของฝ่ายเจ้าหนี้

ในการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้เกิดความเกรงกลัว เห็นว่าการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน รวมทั้งการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบโดยจะต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1) ความรุนแรง  
จะต้องมีบทลงโทษที่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจ าคุก การปรับ การยึด

ทรัพย์ เพื่อท าให้เจ้าหนี้ หรือ ผู้ต้องการประกอบธุรกิจในด้านนี้เกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการกระท าผิด 
2) ความแน่นอน 
เมื่อมีการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบเกิดข้ึน ผู้กระท าผิดจะต้องถูก

ลงโทษเสมอ โดยจะมีการลงโทษแก่ผู้ที่กระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทุกครั้งที่มีการกระท าผิด
ดังกล่าวเกิดข้ึน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  

3) ความรวดเร็ว  
จะต้องมีบทลงโทษที่มีความรวดเร็ว เพื่อท าให้ผู้กระท าผิดเกิดความเกรงกลัว ใน

ขณะเดียวกันเป็นการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่คิดจะกระท าผิดให้เกิดความเกรงกลัว  
 
4) ความเสมอภาค  
จะต้องมีบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดทุกคนที่รุนแรงเหมือนกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

ส าหรับอาชญากรคอปกขาวที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนในการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ 
 

2. การตัดมูลเหตุจูงใจของลูกหน้ี 
การตัดมูลเหตุจูงใจในการกู้หนี้นอกระบบของลูกหนี้ สามารถกระท าได้โดยรัฐบาลต้องสร้าง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้คนสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองได้เป็นส าคัญ ใน
ขณะเดียวกันหากประสบปัญหาทางด้านการเงินสถาบันการเงินในระบบจะต้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชน
ผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับที่เดือดร้อน ไม่ได้ค านึงถึงหลักทรัพย์
ในการกู้ยืมเป็นส าคัญ ซึ่งหากสถาบันทางการเงินในระบบไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนทางด้าน
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การเงินแต่ไม่มีหลักทรัพย์ในการกู้ยืมได้ อาจมีหน่วยงานของรัฐที่ต้องเข้ามาท าหน้าที่สงเคราะห์ในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน หรือ มีความจ าเป็นต้องใช้เงินอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ อาจมีความจ าเป็นต้องตัดมูลเหตุจูงใจส าหรับผู้กู้ยืมเงินนอกระบบที่ไม่พอ ด้วย
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษของการกู้ยืมเงินนอกระบบ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้คน
ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ไม่เห็นความส าคัญของการกู้ยืมเงิน เป็นต้น  
 

จากการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบข้างต้น สามารถ
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามประเด็นปัญหาได้ดังตารางที่ 26 

 

ตารางท่ี 26 ตารางสรุปปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

1. กระบวนทศัน์ของสังคมตอ่หนี้นอกระบบ 
การท าสัญญากู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความพึง
พอใจของท้ังสองฝ่าย ส่งผลให้ทุกฝ่ายที่ส่วน
เกี่ยวข้อง มีทัศนคติต่อปัญหาหนี้นอกระบบว่าเป็น
ปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ผู้อื่นไม่มีสิทธิเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากปัญหาดังกล่าวได้  
 

ระยะสั้น 
- เร่งรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจและตระหนักถึงความ

เดือดร้อนของผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า
เป็นเรื่องที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ กระบวนทัศน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการ
ประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนจัดการ แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 
ระยะยาว 

- ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมให้ตระหนักว่าปัญหาหนี้นอกระบบ
เป็นปัญหาที่ร้ายแรงของสังคม อันน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ 
ตามมา และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 

  

2. ธรรมชาติของหนี้นอกระบบ 
2.1 ลูกหน้ี 

- ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ เนื่องจาก
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ไม่เข้าเกณฑ์การปล่อยกู้ 
และขาดความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ระยะสั้น 
      - เร่งรณรงค์ให้ความรูท้างกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการกู้ยืมเงินและ
สิทธิที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของลกูหนี้ เงื่อนไขและหน้าทีค่วามรบัผิด
ที่เกิดข้ึนจากการก่อหนี้ และให้ทราบถึงช่องทางในการช าระหนี้ เพื่อให้
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ปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

และสถาบันการเงินในระบบ 
- บางส่วนมีฐานะทางสังคมด้อยกว่าเจา้หนี้นอก

ระบบ ท าให้ถูกหลอกลวงได้ง่าย มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เงิน แต่ไม่สามารถหาแหล่งทุนในระบบได้ แต่
บางส่วนกู้เงินนอกระบบเนื่องจากใช้เงินเกินความ
จ าเป็นและฟุ่มเฟือย 

- ขาดความรู้  ความ เ ข้ าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและสิทธิที่พึงมีพึงได้โดย
ชอบธรรม เนื่องจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินส่งผลให้ถูก
หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ล่วงละเมิดสิทธิจาก
บุคคลที่อยู่ในสภาวะที่เหนือกว่า  

- เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งในข้ันตอน
ก่อนการพิจารณาคดี มีความยากล าบากในข้ันตอน
การพิจารณาคดี และได้รับความเสียหายที่มากเกิน
สมควรจากผลของการบังคับคดี  

- ในทางกฎหมายถือว่าลูกหนี้นอกระบบมีส่วนรู้
เห็นในการกระท าความผิด ไม่ถือเป็นผู้เสียหายในการ
กระท าผิด จึงไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีจับเจ้าหนี้
ได้ด้วยตนเอง ท าให้ลูกหนี้ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน เพื่อให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเท่านั้น 

ประชาชนตระหนักถึงสิทธิของตนก่อนตัดสินใจก่อหนี้สินใดๆ 
      - ส่งเสริมความรับผิดชอบของลูกหนี้ต่อสัญญาและการชดใช้
หนี้สินของตนต่อเจา้หนี้ โดยสร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึนว่าการช่วยเหลือ
ใดใดที่เกิดข้ึน เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
หรือช่วยให้เกิดการชดใช้คืนหนี้สินที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เท่านั้น ขณะที่ลูกหนี้ยังต้องมีพันธะในการชดใช้หนี้สินส่วนของตนคืน
แก่เจ้าหนี้อย่างไม่สามารถด าเนินการให้เป็นอย่างอื่นได้ 
ระยะยาว 

- รัฐควรส่งเสรมิ สนับสนุนให้กรมคุ้มครองสทิธิและเสรภีาพ จัดบริการที่
รวดเร็ว หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ในการดูแลลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น
ลูกหนี้นอกระบบที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ 

- รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงาน
ลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิต่างๆ เข้ามารวมตัวเพื่อด าเนินกิจกรรมในการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว 

- รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์
ด ารงธรรม ส านักงานยุติรรมธรรมจังหวัด ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

 - กระทรวงยุติธรรม ควรสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อช่วยให้การคุ้มครองสิทธิของชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกใน
ชุมชนกรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน 

- ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อก าหนดให้ลูกหนี้นอกระบบเป็น
ผู้เสียหายในการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
เพื่อที่จะให้ลูกหนี้ด าเนินการตามคดีได้ด้วยตนเอง 

- รัฐควรก าหนดเรือ่งการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ที่
มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไป 

2.2 เจ้าหน้ี 
- เจ้าหนี้เป็นผู้มีฐานะทางสังคม มีอิทธิพลใน

สังคม และมีจุดประสงค์ในการต้องการเอาเปรียบหรือ

ระยะสั้น 
- บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 

ระยะยาว 
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ฉกฉวยประโยชน์ในความไม่รู้ของลูกหนี้ 
- เจ้าหนี้บางรายมีเจตนาในการคดโกงฉ้อฉล

ลูกหนี้ต้ังแต่เริ่มให้กู้ยืมเงิน เช่น กรณีการซื้อขายทอง
ที่มีการให้ลงนามในสัญญาจ านวนทองสูงกว่าทีซ่ื้อจริง 
และใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย และการบังคับคดีต่อ
ลูกหนี้ในยอดหนี้ที่สูงกว่าหนี้จริงเป็นจ านวนมาก 

- บางส่วนมีการพัฒนาไปสู่การก่ออาชญากรรม
อาชีพ อาชญากรรมองค์การ และอาชญากรรมคอปก
ขาว น าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยและการขาด
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม 

- เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพล 
หรืออาจมีสายสัมพันธ์กับนักการเมือง ซึ่งหากรัฐบาล
หรือฝ่ายการเมืองไม่แสดงเจตนาที่จะด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดอย่างจริงจัง ท าให้การจับกุม
ด าเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

- รัฐควรมีมาตรการจูงใจในการให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงินที่ประสงค์จะให้กู้ยืมเงินมาลงทะเบียน เพื่อจ าแนกเจ้าหนี้ที่ดี
ออกจากเจ้าหนี้ไม่ดี ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายที่ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้นอก
ระบบเหล่าน้ี เนื่องจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดังกล่าวท าให้
ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวยโอกาสใน
การเอารัดเอาเปรียบและตักตวงผลประโยชน์จากประชาชนที่ถูก
ครอบง าด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน 

- ใช้มาตรการในการลงโทษที่หลากหลายต่อเจ้าหนี้นอกระบบ 
เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา 
มาตรการในการก ากับการฟอกเงิน อย่างบูรณาการ 

- เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระท า
ความผิดที่เกิดข้ึนจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ 

2.3 ลักษณะของหน้ีนอกระบบ 
- อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด

และมากเกินกว่าที่ลูกหนี้จะช าระคืนได้ 
- การกู้ยืมเงินไม่ผ่านสถาบันทางการเงินในระบบ 

รวมทั้งมีการใช้นิติกรรมอ าพรางในการกู้ยืม 
- อาจใช้กระบวนการในการทวงหนี้ที่ใช้ความ

รุนแรง หรือไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม หรือใช้
ประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรม 

- เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ไม่เกรงกลัวโทษที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 

ระยะสั้น 
- ให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจถึง

ปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้ 

- ก าหนดเรื่ องหนี้นอกระบบให้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยมี
มาตรการ เช่น การเปิดให้ลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ 
ระยะยาว 

- แก้ไขอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

- เพิ่มอัตราโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อยับยั้งการกระท า
ความผิดที่เกิดข้ึนจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบ  
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3. นโยบายของรัฐและองคก์ร 
3.1 รัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีกลา่วถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบโดยตรง ท่ีชัดเจนและ
เป็นระบบ 

- นโยบายของรัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ที่
ชัดเจนและเป็นระบบ 

- รัฐบาลก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบไว้ก ว้างๆ 2 ลักษณะคือ นโยบาย
เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับด้านตลาดเงินหรือการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และนโยบายด้านการเข้าถึงความเป็น
ธรรมของประชาชน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างนั่งยืน 

- นโยบายฯ ขาดความจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยไม่มีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโดยตรง 
และนโยบายมักเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ 

- นโยบายฯ ขาดความชัดเจน ในเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ระยะสั้น 
- รัฐบาลควรก าหนดนโยบายเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ

เป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐต้องเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาน้ีอย่าง
จริงจัง ชัดเจน ครอบคลุม ต่อเนื่อง เป็นระบบ และยั่งยืนมากที่สุด 

- รัฐบาลควรก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของ
นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 
สามารถวัดและประเมินผลได้ มีการแจกแจงรายละเอียดแก่
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานฯ อย่างต่อเนื่อง 

- รัฐบาลควรก าหนดนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหลง่ทนุของประชาชนที่
มีฐานะยากจน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินเพื่อด ารงชีวิต  

- กระทรวงยุติธรรม ควรก าหนดนโยบายสนับสนุนให้ลูกหนี้
ผู้ด้อยโอกาสและถูกละเมิดสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เบ็ดเสรจ็ รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้  

- ควรมีการเช่ือมโยงของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติทั้งใน
ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับท้องถ่ิน 
ระยะยาว 

- รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การที่รับผิดชอบ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยเป็นองค์การที่มีการให้อ านาจตามกฎหมาย ที่
สามารถท าหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ทั้งระบบ 

- ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เช่ือมโยงกับด้านอื่น  ๆดังนั้นรัฐควร
มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคน ทางด้านการศึกษา และการแกไ้ขปัญหา
ทางเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อไม่ให้ก้าวเข้าไปสู่วงจรการเป็นหนี้นอกระบบ 

3.2 หน่วยงานท่ีน านโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ี ระยะสั้น 
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นอกระบบไปปฏิบัติ มองปัญหาแบบแยกส่วนตาม
ภารกิจของหน่วยงานของตน ขาดการมอง
ภาพรวม และไม่ได้มองปัญหาของลูกหนี้เป็นหลัก 
และขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

- การปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดลูกหนี้เป็นตัว
ตั้งแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ 

- รัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
ระยะยาว 

- รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์การที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ควรเน้นให้ 
ชุมชน ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบร่วมหน่วยงาน 

3.3 นโยบายท่ีเน้นกระตุ้นการบริโภคของ
ประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหน้ีภาค
ประชาชนและน าไปสู่ก่อหน้ีนอกระบบ จะเห็นได้
ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม 
กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนจนเกินความจ าเป็น 
เช่น นโยบายรถคันแรก เป็นต้น 

ระยะสั้น 
- รัฐบาลควรทบทวนนโยบาย ประเมินผลดีผลเสียของนโยบาย

กระตุ้นการบริโภคของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายที่เหมาะสมในอนาคต 

- กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ มี วินัยทางการเงิน เพื่อให้
ประชาชนเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพและมีความสามารถเลือกบริโภค
ได้อย่างเหมาะสม 
ระยะยาว 

ศูนย์หรือหน่วยงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครบวงจรที่
จัดต้ังข้ึนควรมีการศึกษาพัฒนาแนวทางท าหน้าที่ในการศึกษาพัฒนา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาหนี้สิน และปัญหา
ความยากจน ความเลื่อมล้ า และการเข้าถึงความยุติธรรม 

4. กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

4.1 กฎหมาย 

4.1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้า ใจใน
กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและสิทธิของตน 

- กรณีผู้กู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร สัญญากู้ 
หรือกระดาษเปล่า โดยผู้ให้กู้กรอกข้อความ หรือ
จ านวนเงินในเอกสารเกินกว่าที่กู้ยืมเงินกันจริง การ
หักดอกเบี้ยล่วงหน้า เอกสารนั้นถือว่าเป็นเอกสาร

ระยะสั้น 
- ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท าสัญญา

กู้ยืมเงิน 
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ปลอม 

- กรณีท่ีผู้ให้กู้มีเจตนาโกงผู้กู้ โดยการเติม
ตัวเลขหรือแก้ไขตัวเลขลงบนหลักฐานการกู้ยืมเงิน 
อันท าให้ตัวเลขที่ปรากฏนั้นมีจ านวนสูงกว่าที่มีการ
กู้ยืมเงินกันจริง 

- กรณีหลักฐานในการช าระหน้ีเงินกู้ 

- กรณีเจ้าหน้ีน าสัญญากู้ไปฟ้องต่อศาลโดย
ให้ลูกหน้ีไปท าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ก่อน เมื่อศาลมีค าพิพากษาตามยอมแล้วจึงค่อย
มอบเงินให้ลูกหนี้ 

4.1.2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 
พ.ศ.  2475 ไม่ เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน 

- อัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีกฎหมายก าหนดไว้
อย่างตายตัวคือไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของเจ้าหนี้ใน
การปล่อยกู้ 

- อัตราโทษของพระราชบัญญัติ ห้ามเรียก
ดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มีการก าหนดไว้ต่ า (ปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี) จนเจ้าหนี้ไม่
เกรงกลัวความผิด หรือกล้าที่จะกระท าความผิด  

- ลูกหน้ีตามพระราชบัญญัติ ห้ ามเรียก
ดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ถือว่าเป็นผู้มีส่วนรู้
เห็นในการกระท าความผิด ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
ทางนิตินัยที่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีด้วยตนเองได้ 

- ขาดมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ เช่น การยึดอายัดทรัพย์
ของเจ้าหนี้ หรือมาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน  

ระยะยาว 

- แก้ไข พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดย 
o ก าหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนี้

ไม่สามารถฟ้องเองได้ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท า
ความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)  

o เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยง
ของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ 

o ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับแก่เจ้าหนี้ 
และก าหนดพฤติการณ์ที่เป็นเหตุฉกรรจ์ส าหรับการให้กู้ยืมเงินบาง
ลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมีการใช้
ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้ 

o มีการก าหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญตัิการกู้เงิน
อันเป็นการฉ้อโกงมาใช้ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี ้

o เพิ่มอ านาจให้อัยการสามารถยื่นค าร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้
ชดใช้เงินส่วนเกินแก่ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 

- แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

- ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้ 
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เช่น การเพิ่มโทษเจ้าหนี้ ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่
ก าหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน 5 ปี 

- กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระท าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้
นอกระบบ ควรก าหนดให้มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความ
เกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากกระท าความผิด 

4.1.3 ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีท่ีมี
การบังคับคดีแก่ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

ระยะยาว 

- มีการทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มี
การบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

4.2 กระบวนการยุติธรรม 

4.2.1 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ี
ขาดประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม 

- กรณีลูกหนี้นอกระบบไมส่ามารถช าระหนี้
คืนแก่เจ้าหนี้นอกระบบได้ ไม่ว่าจะเนื่องจาก
เหตผุลใดก็ตาม และปรากฏมีพฤติการณ์ทวงหนีท้ี่
รุนแรงข้ึนในสังคม 

- กรณีลูกหนี้นอกระบบร้องทุกข์หรือ
กล่าวโทษเจ้าหนี้นอกระบบตอ่พนักงานสอบสวน 
เนื่องจากเจ้าหนีก้ระท าผิดตามพระราชบัญญัติห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 

- ลูกหนี้นอกระบบในฐานะเหยื่ออาชญากรรม
ยังไม่ได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองในระดับที่
เหมาะสม 

- ปัญหาหนี้นอกระบบบางกรณีปรากฏว่ามี
ลักษณะเป็นอาชญากรรมองค์การ มีการเปิดบริษัท
อย่างถูกกฎหมายเพื่อด าเนินกิจการที่ผิดกฎหมาย 

ระยะสั้น 

- เร่งรัดการปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติต่อปัญหา
อาชญากรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับ “หนี้นอกระบบ” ของพนักงาน
สอบสวน และระบบการด าเนินกระบวนการยุติธรรมต้นทางให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม 

- พัฒนาหน่วยงานร่วมข้ึนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ระยะยาว  

- ผลักดันให้ต ารวจในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่มากยิ่ง ข้ึน ทั้งนี้หากมีการปรับ
โครงสร้างหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติในระยะยาวควรมี
การค านึงถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน เพื่อให้มีความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนในพื้นที่มากยิ่งข้ึน และตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากหนี้นอกระบบ 

-  การปรับอ านาจหน้าที่ของต ารวจให้มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น การตระหนักของปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จะมีมากขึ้น 

- ปรับโครงสร้างของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนแทนการรับผิดชอบต่อนักการเมือง 

- เสนอคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อปฏิรูปกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม แทนการยอมตกเป็นเครื่องมือของ
คนกลุ่มน้อยที่ฉกฉวยประโยชน์หากินบนความขาดแคลนและการเข้า
ไม่ถึงแหล่งทุนที่ถูกกฎหมายของลูกหนี้นอกระบบบางกลุ่ม 

4.2.2 ปัญหาลูกหน้ีท่ีมีสถานภาพเป็น “ลูกหน้ี
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
กระบวนการที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย
ด าเนินการแทนและมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ที่มีความ
จ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในสถานภาพ
เช่นใด เป็นโจทก์ เป็นจ าเลย เป็นผู้ร้อง ฯลฯ 
จะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นปัจจัยหลักในการด าเนินคดี 
โดยเฉพาะเมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีเพื่อบังคับ
ช าระหนี้ตามกฎหมาย ท าให้สถานภาพทางการเงิน
ที่มีปัญหาอยู่แล้วและประสงค์จะได้รับการคุ้มครอง
จากกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถกระท าได้ 
และกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมประการหนึ่ ง  นอกจากนี้  การ เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมยั ง เ กี่ ยว ข้องกับหลาย
หน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ 

- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาชน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน อีกทั้งมีภาระ
หนี้สิน ขณะเดียวกันเมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาหนี้
นอกระบบซึ่งเป็นคดีความทางแพ่ง ลูกหนี้ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐใน
บางประเด็น แม้ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้พยายามเพิ่มบทบาทเป็นการท างานเชิงรุกเพื่อ
รองรับปัญหานี้มากข้ึนแต่ยังไม่มากพอที่จะท าให้ 
ศนธ.ยธ. เกิดความคล่องตัวในการท างานจน
สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่ควรจะเป็น  

ระยะสั้น 

- รัฐควรก าหนดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระ
แห่งชาติ ที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังต่อไป 

- จัดให้มีคณะกรรมการ ในแนวทางเดียวกับค าสั่ ง ศูนย์
อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติที่ 12/2548 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมืออย่างจริงจัง 
ระยะยาว  

- รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
จัดบริการที่รวดเร็ว หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ในการดูแล
ลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็นลูกหนี้นอกระบบที่เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเป็นระบบ 

- รัฐควรส่งเสริมให้องค์การภาคเอกชน เช่น ศูนย์ประสานงาน
ลูกหนี้แห่งชาติ มูลนิธิต่างๆ เข้ามารวมตัวเพื่อด าเนินกิจกรรมในการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และควรสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการแก่องค์การภาคเอกชนดังกล่าว 

- รัฐควรส่งเสรมิและสนับสนุนใหห้น่วยงานในส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์
ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมธรรมจังหวัด ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้นอกระบบในจังหวัดของตนอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

- กระทรวงยุติธรรม ควรสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อช่วยให้การคุ้มครองสิทธิของชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือสมาชิก
ในชุมชนกรณีที่เกิดปัญหาหนี้นอกระบบภายในชุมชน 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดจากผู้มีอิทธิพล รวมทั้งปัญหาหนี้
นอกระบบเหลา่น้ี เนื่องจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดังกล่าว
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- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้
รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 
กรณีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของ ศนธ.ยธ. มี
หลักเกณฑ์ที่ ว่า “ศนธ.ยธ. สามารถรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกหนี้ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป” ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น
ข้อจ ากัดในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้บางราย
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดเป็นกลุ่มลูกหนี้
รายเล็กรายน้อย ส่ งผลให้ลูกหนี้ เหล่านั้นไม่
สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือของ ศนธ.ยธ.  

- ต ารวจคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ถูกเรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยเกินก าหนดและการทวงหนี้ด้วยวิธีการที่
รุนแรงของต ารวจคุ้มครองผู้บริโภคที่มีก าลังไม่มาก
พอในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง 
และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

- พนักงานสอบสวน กรณีลูกหนี้นอกระบบที่
ได้รับผลกระทบทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องตามมา เช่น 
การถูกทวงหนี้ด้วยการใช้ความรุนแรง เมื่อได้แจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วเจ้าหน้าที่เพิกเฉยต่อ
หน้าที่ หรือการด าเนินการต่อคดีนี้ โดยไม่น าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษ เนื่องจากเรื่องหนี้นอกระบบ
เป็นอาชญากรรมองค์กร เจ้าหนี้นอกระบบก็จะหา
คนทวงหนี้รายใหม่โดยใช้วิธีการเช่นเดิม หรือมี
ลักษณะที่รุนแรงมากยิ่งข้ึน แสดงให้เห็นว่าการ
กระท าดังกล่าวยังคงวนเป็นวัฏจักรเช่นเดิมอยู่ 

ท าให้ตลาดมืดขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลฉกฉวย
โอกาสในการเอารัดเอาเปรียบและตักตวงผลประโยชน์จาก
ประชาชนที่ถูกครอบง าด้วยระบบทุนนิยมในบริบทสังคมปัจจุบัน 

- ควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอัตราโทษของ
การให้กู้ยืมเงินนอกระบบ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ 

 
 

4.2.3 การน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางท่ี
ผิด กล่าวคือ เจ้าหนี้ส่วนใหญ่ที่รูก้ฎหมาย หรือมีนัก
กฎหมายให้ค าแนะน า มีการใช้ความเข้าใจในการ

ระยะสั้น 

- ใช้เวทีของคณะกรรมการพัฒนานโยบายการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
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ด าเนินกระบวนการยุติธรรม 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
เป็นหนี้ตามค าพิพากษา เป็นต้น 

เพื่อแก้ไขปัญหาการน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด ด้วยการ
แก้ไขกฎระเบียบที่อาจเป็นกลไกสนับสนุนการใช้กระบวนการยุติธรรม
ในทางที่ผิด หรือให้ข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจใช้ดุลยพินิจตัดสินคดีทราบถึง
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนในกระบวนการยุติธรรม 

- น ามาตรการอื่นๆ มาตอบโต้กลับแก่เจ้าหนี้นอกระบบ เช่น การ
น ามาตรการทางภาษีมาบังคับต่อเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ หรือการน า
มาตรการทางกฎหมายฟอกเงินมาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมเป็น
สมาชิกคณะบุคคลที่ปกปิดวิธีการด าเนินการเพื่อการกระท าที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย อั้งยี่ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน อีกทั้งควรมีการ
ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูล
ฐานด้วย หรือการน ามาตรการทางกฎหมายอาญามาบังคับแก่เจ้าหนี้ที่
ปลอมแปลงสัญญากู้ยืมเงินหรือเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

- เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เรื่องรูปแบบกลโกงต่าง  ๆ
ที่เจ้าหนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ 
ระยะยาว 

- ควรสร้างกลไกยุติความเสียหายที่ เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายในข้ันตอนต่างๆ กรณีที่ทราบว่าการบังคับใช้กฎหมาย
เหล่าน้ันต้ังอยู่บนข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง  

- ส่งเสริมให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีที่ประชาชนที่มีอ านาจต่อรองน้อยกว่า ถูกเอาเปรียบ
จากการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดจากกระบวนการยุติธรรม 

- มีการแสดงให้ศาลหรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้เห็น
ถึงการด าเนินการของเจ้าหนี้นอกระบบว่ามีการใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการในการประนีประนอมยอมความในศาลเพื่อเอาเปรียบลูกหนี้ 

4.2.4 ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดี
ถึงท่ีสุด เพราะในบางกรณีพนักงานบังคับคดีมีการ
ใช้ดุลยพินิจในการยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้
มากเกินสมควร เช่น การอายัดเงินเดือนจนเหลือ ๐ 
บาท และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี (ค่าฤชาธรรม
เนียม) ที่เป็นภาระของลูกหนี้มีอัตราสูงเกินควร 

ระยะสั้น 
- ให้มีการควบคุมการใช้ดุลยพินิจในการยึดอายัดทรัพย์ของ

พนักงานบังคับคดีให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่กระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้มากเกินสมควร 

ระยะยาว 
- ให้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในการยึดทรัพย์
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บังคับคดีให้มีอัตราที่ลดลง 

4.2.5 การรวบรวมพยานหลักฐาน 

- ในการพิสูจน์ความผิดของเจ้าหนี้ กรณี
เจ้าหนี้มีการกระท าความผิดทางอาญาฐานความผิด
อื่นๆประกอบด้วยนั้นเป็นเรื่องยากที่ลูกหนี้จะ
สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีด้วยตนเอง  เนื่องจาก
การ ด า เ นินคดี อ าญาต้อ งส ามา รถรวบ รวม
พยานหลักฐานได้มากพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้กระท า
ผิดได้กระท าผิดจริงโดยปราศจากข้อสงสัย ซึ่งการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้องกบัการกระท าอัน
ไม่เป็นธรรมในการท าสญัญาดังกลา่วนี้ท าได้ยากมาก  

- ความยากล าบากในการพิสูจน์ว่าการท านิติ
กรรมนั้นเป็นการท านิติกรรมอ าพราง หรือหลีกเลี่ยง
กฎหมาย เนื่องจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ไม่ใช้
รูปแบบการกู้เงินโดยตรง แต่ใช้การท านิติกรรมอ า
พราง ตลอดจนความยากล าบากในการพิสูจน์หักล้าง
พยานเอกสารสัญญาเงินกู้ที่ไม่ถูกต้องเป็นจริง 

- พยานหลักฐานส่วนใหญ่เป็นเอกสาร และ
อยู่กับตัวผู้กระท าความผิด จึงอาจถูกจัดท าข้ึนใหม่
โดยมิชอบ หรือถูกท าลายได้ง่าย 

- การประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่แยกส่วนในการด าเนินการ
ส่งต่อคดีเป็นทอดๆ จึงท าให้เกิดความล่าช้า และ
ส่งผลเสียต่อการค้นหาพยานหลักฐาน 

ระยะสั้น 
- รัฐต้องให้การสนับสนุนและเสรมิพลงัลูกหนี้นอกระบบที่ถูกเอา

รัดเอาเปรียบอย่างเร่งด่วน ด้วยกลไกและมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
 

4.2.6 การด าเนินกระบวนการยุติธรรม  

- กระบวนการยุติธรรมยังขาดการจัดการ
อย่างเหมาะสมต่อกรณีลูกหนี้นอกระบบที่ถูกฟ้อง
คดีในช้ันศาล เมื่อคดีความเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง กล่าวคือเมื่อหน่วยงานของรัฐ 
ทราบว่าลูกหนี้ที่มาขอรับการช่วยเหลอืและก าลงัจะ

ระยะสั้น 

- จัดเตรียมทนายความ และจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินคดีของทนายความ และผู้ เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล ะ
เหมาะสม รวมทั้ งมีมาตรการในการควบคุมและติดตามการ
ด าเนินการของทนายความ 

- สร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจในการ



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
256 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

ถูกฟ้องคดี การให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้นอก
ระบบเหล่านี้ยังคงประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพ
และประสิทธิภาพของทนายความที่มาให้ความ
ช่วยเหลือ หรือจ านวนทนายความที่จัดให้ไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่มีความ
จ าเป็นต้องพึ่งพา ทนายความขอแรง ซึ่งปัญหาส่วน
หนึ่งมีเหตุผลเนื่องมาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การต่อสู้คดีและค่าตอบแทนที่ทนายความได้รับยัง
ไม่เหมาะสมกับการว่าความในคดีเหล่าน้ี 

- การให้ความช่วยเหลือโดยองค์กรหรือ
สถาบันภาคเอกชนอื่นๆ พบว่า ยังมีปัญหาเรื่อง
อ านาจหน้าที่  ภารกิจความรับผิดชอบ และ
งบประมาณในการด าเนินงาน องค์กรและสถาบัน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ไม่สามารถขจัดปัดเป่า แก้ไข
เยียวยาปัญหาความยุติธรรมของลูกหนี้ผู้ร้องได้
อย่ าง เป็นที่พอใจ ถูกต้อง เป็นธรรม ภายใน
ระยะเวลาที่สมควร 

- การด าเนินคดีอาญาโดยทั่วไปใช้เวลา
ด าเนินคดียาวนาน เมื่อเกิดความล่าช้า อาจส่งผล
กระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อรูปคดีได้ 

- การพิสูจน์ว่าเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้ท าสัญญา
เงินกู้โดยมีการระบุจ านวนเงินที่กู้ยืมในสัญญาสูง
กว่าจ านวนเงินที่ลูกหนี้กู้หรือได้รับจริงนั้น ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา อัยการต้องใช้
ความสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะในการพิสูจน์ให้
ศาลเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด 

- ปัญหาระยะเวลาในกระบวนการฟ้องคดี 
การรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลายาวนาน ท าให้
มูลค่าหนี้และดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึน ลูกหนี้นอกระบบ

ด าเนินการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการการด าเนินการลงโทษอื่นๆ
เช่น มาตรการทางภาษี มาตรการทางการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

- ควรจัด ให้มี หน่ วยงาน เฉพาะกิจติ ดตามสถานการ ณ์
อาชญากรรมหรือการกระท าผิดที่มีลักษณะรุนแรงหรือฉ้อฉล ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่นเดียวกับปัญหาหนี้นอกระบบ 
และระดมแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์เฉพาะอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและ
รักษาความเป็นธรรมของสังคม 
ระยะยาว 

- สนับสนุนให้มีการฟ้องคดีแบบร่วม เนื่องจากปัจจุบันการ
ฟ้องร้องคดีที่ผ่านมาเป็นการฟ้องร้องในลักษณะแยกส่วน รายบุคคล 
ท าให้คดีที่เข้าสู่ศาลขาดมุมมองในภาพรวมทีจ่ะเข้าใจถึงกระบวนการ
ว่าเจ้าหนี้นอกระบบมีข้ันตอนกระท าการเพื่อเจตนาอะไร อ าพราง
อย่างไร ดังนั้นควรผลักดันให้เกิดกระบวนการฟ้องร้องแบบรวมคดี 
ซึ่งต้องมีการก าหนดนิยามความหมายที่ ชัดเจนของการกระท า
ความผิดหรือพฤติกรรมที่บ่ง ช้ีถึงเจตนาของเจ้าหนี้นอกระบบ 
ประกอบคดีเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนและมักจะมีการกระท า
ความผิดในหลายฐานความผิดซึ่งมีความเกี่ยวพันกันหรือมีความ
เช่ือมโยงกัน การต่อสู้เป็นรายบุคคลจะท าให้ขาดการเช่ือมโยงการ
กระท าต่างๆ ในภาพรวมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและท าให้เกิด
ข้อสงสัยในการพิจารณาได้ ดังนั้นการฟ้องคดีทั้งหมดในลักษณะการ
รวมคดีโดยยึดเจ้าหนี้นอกระบบเปน็หลักจะท าใหเ้ห็นถึงกระบวนการ
ในการกระท าความผิดตั้งแต่แรกจนเสร็จสิ้นการด าเนินการของ
ผู้กระท าผิดทั้งหมดแล้วจะท าให้เห็นภาพของการกระท าความผิดได้
ชัดเจนข้ึนอันจะส่งผลต่อการด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดที่
เหมาะสมต่อไป 
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ไม่สามารถหาเงินมาสู้คดีได้ และบางรายไม่สามารถ
พักอาศัยหรือประกอบอาชีพที่เดิมได้เนื่องจากถูก
ข่มขู่ หรือท าร้ายจากเจ้าหนี้นอกระบบผู้มีอิทธิพล 
และกระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถคุ้มครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ลูกหนี้
นอกระบบจ านวนมากที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ 

- ปัญหาการขาดการประสานงานของหน่วย
บั ง คับใ ช้กฎหมาย การด า เนินคดีของแต่ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในลักษณะต่างคนต่าง
ท า โดยไม่มีการประสานความร่วมมอืกันในลกัษณะ
ที่เป็นคณะท างานพิเศษระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดมีความสลับซับซ้อน และเจ้าหนี้
เงินกู้นอกระบบ ผู้กระท าความผิดมักมีฐานะดี 
สามารถจัดหาทนายความที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง ท าให้การด าเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพ 

5. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
5.1 การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงินในระบบในระดับรากหญ้ายังมี
จ านวนน้อยและไม่ตรงกับความต้องการของผู้กู้ 
เช่น การปล่อยสินเช่ือระดับไมโครไฟแนนซ์ส าหรับ
พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการรายย่อย จนท าให้ผู้
กู้ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นและเข้าสู่วงจรการกู้
หนี้นอกระบบ 

ระยะยาว 
- ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และ

ธนาคารเฉพาะกิจเข้าไปมีบทบาทปล่อยสินเช่ือระดับไมโครไฟแนนซ์
มากข้ึน โดยให้แรงจูงใจทางภาษี เพิ่มความยืดหยุ่น หรือผ่อนปรน
กฎเกณฑ์ส าหรับการประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ 

- ศึกษาวิจัยความต้องการสินเช่ือในระดับรากหญ้า เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนแก่สถาบันการเงิน และเพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการ
ให้สินเช่ือที่เหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทย  

- จัดต้ังหรือสนับสนุนให้มศูีนย์ข้อมูลเครดิตของผู้กู้ระดับฐานราก 
เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีข้อมูลมากข้ึน และเป็นการลดความเสี่ยง
ของธนาคารในการปล่อยสินเ ช่ือในระดับรากหญ้า เ ช่น ควร
สนับสนุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลเข้าสู่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
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5.2 กองทุนของรัฐและแหล่งเงินทุนในชุมชน เช่น 
สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออม
ทรัพย์ต่างๆ บางส่วน ยังขาดมาตรฐานและการ
บริหารจัดการท่ีดี ท าให้เกิดภาวะหนี้ เสียและ
ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
เนื่องจากมีการปล่อยกู้ให้กับพวกพ้องของตนเอง 
และถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง 

ระยะสั้น 
- สนับสนุนให้ธนาคารเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย์มีปล่อย

สินเช่ือแก่กองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน มีผล
การประเมินในเกณฑ์ดี 
ระยะยาว 

- ยกระดับกองทุนและสถาบันการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
เช่น พัฒนามาตรฐานในการจัดการให้ดีข้ึน  

- ภาครัฐควรผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการ
รวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ (ในลักษณะของสมาคมซึ่ง
ก ากับดูแลตนเอง) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การ รวมทั้งการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบที่ดีแก่สถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก 
อันจะส่งผลใหอ้งค์การสามารถมีระบบดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

5.3 การท่ีรัฐให้เงินแก่ชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ชักน าให้ผู้กู้เคยชินกับการมีแหล่ง
เงินกู้ท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือน าไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภค จน
ในที่ สุ ดน า ไปสู่ ก าร ใ ช้จ่ ายที่ เ กินตั วและเกิ น
ความสามารถที่จะกู้ได้ในระบบจนต้องไปกู้เงินจาก
นอกระบบมาจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินกู้ในระบบที่ครบ
ก าหนด หมุนเวียนเรื่อยไป 

ระยะสั้น 
- ในการกู้เงิน ควรให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้รว่มตรวจสอบ

ว่าผู้กู้น าเงินที่กู้ยืมไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้หาก
คณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการได้ ก็อาจจะให้ผู้กู้ด าเนินการ
ตรวจสอบกันเอง (collectivity) 

- ปรับปรุงการบริหารงานกองทุนที่เป็นกองทุนเงินให้เปล่าของ
รัฐให้มีมาตรฐาน โดยให้ประชาชนที่กู้มีส่วนร่วมในการออม เพื่อ
สร้างวินัยทางการเงิน และมีส่วนร่วมในการกู้  

- น าระบบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาใช้ในการปล่อย
เงินกู้ในโครงการของรัฐ ทั้งนี้สมาชิกต้องมีการออมอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งน าก าไรที่เกิดจากการปล่อยกู้มาจัดสวัสดิการและปล่อยกู้
ฉุกเฉินแก่สมาชิกในยามจ าเป็น 

5.4 ไม่มีแหล่งเงินทุนส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความ
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตและมีความสามารถใน
การช าระคืนน้อย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถกู้เงิน
จากแหล่งเงินทุนในระบบได้ จึงต้องไปกู้ยืมเงินนอก
ระบบ 

ระยะยาว 
- ควรมีแหล่งเงินทุนที่ให้กู้ยืมส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนในการด ารงชีวิต (เป็นกองทุนเชิงสวัสดิการแก่ผู้มี
รายได้น้อย) ซึ่งคนกลุ่มนี้มีรายได้น้อย เช่น มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความ
ยากจนของประเทศ จนไม่สามารถด ารงชีวิตอย่างคนปกติได้ 



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
259 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

5.5 สถาบันการเงินในระบบมีการปล่อยสินเชื่อ
บางประเภท เช่น สินเชื่อเพ่ือการบริโภคจ านวน
มากและง่ายเกินไป จนน าไปสู่พฤติกรรมบริโภค
นิยม และเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ 

ระยะสั้น 
- เร่งส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ทางการเงินที่เหมาะสมตามความจ าเป็น  
- สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ต้องช้ีแจงเงื่อนไข ภาระทางด้าน

การเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ แก่ผู้กู้ให้ชัดเจน 
ก่อนการอนุมัติสินเช่ือ 

- ภาครัฐควรมีมาตรการในการก ากับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้
เหมาะสมกับความสามารถในการช าระคืนของลูกหนี้ พร้อมกับน า
มาตรการหรือนโยบายที่เน้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

6. ปัญหาอาชญากรรม 
6.1 หน้ีนอกระบบจึงจัดเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มี
ความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala Prohibita) 
เนื่องจากผู้ให้กู้และผู้กูม้ีความพึงพอใจและเต็มใจใน
การกู้เงินซึ่งกันและกัน แต่ถูกจัดเป็นอาชญากรรม
เพราะกฎหมายก าหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็น
การกระท าผิด  

ระยะสั้น 
- ครอบครัวจะต้องมีการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้มีการ

ด า เนิน ชี วิตที่ ถูกต้ อง ไม่ เ อารั ด เอา เปรี ยบผู้ อื่ น  นอกจากนี้ 
สถาบันการศึกษา สังคม และสื่อจะต้องมีการปลกูฝงัค่านิยมที่ถูกตอ้ง
ให้แก่สมาชิกของสังคม ไม่ให้มีการเคารพยอมรับผู้ที่มีความร่ ารวย มี
อ านาจ หากแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

- ตัดช่องโอกาสในการกระท าผิดของเจ้าหนี้ไม่ให้มีโอกาสในการ
กระท าผิด ซึ่งสามารถท าได้โดยรวมพลงัในชุมชนด้วยการท าให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งต่อการสู้กับปัญหากระแสบริโภคนิยมที่ก าลังทวีความ
รุนแรงมากข้ึน   ด้วยการสร้างพลังในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
ไม่สร้างภาระหนี้สินโดยไม่จ าเป็น โดยให้ชุมชนเข้ามาดูแลสมาชิกใน
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
ระยะยาว 

- ตัดมูลเหตุจูงใจในการกู้หนี้นอกระบบของลูกหนี้ สามารถ
กระท าได้โดยรัฐบาลต้องสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้คน
สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองได้เป็นส าคัญ 

- ต้องมีบทลงโทษที่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษจ าคุก 
การปรับ การยึดทรัพย์ เพื่อท าให้เจ้าหนี้ หรือ ผู้ต้องการประกอบ
ธุรกิจในด้านนี้เกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการกระท าผิด 

- เมื่อมีการกระท าผิดที่ เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบเกิดข้ึน 

6.2 เจ้าหน้ีส่วนหน่ึงมีการกระท าผิดในลักษณะ
ขององค์กรอาชญากรรม 
6.3 การปล่อยกู้หน้ีนอกระบบมีลักษณะเป็น
อาชญากรรมอาชีพ (professional crime) 
6.4 หน้ีนอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
คอปกขาว (white-collar crime) กล่าวคือ เจ้าหนี้
มั กมีความเกี่ ย วข้องกับผู้ มี อิท ธิพลทั้ งที่ เป็ น
ข้าราชการ หรือนักการเมืองทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถ่ิน เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวข้อง
กับหนี้นอกระบบสามารถกระท าได้โดยไม่ ถูก
ด าเนินการทางกฎหมาย  
7.5 ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นการกระท าผิดต่อ
กฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศ 
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ปัญหา ข้อเสนอแนวทางแก้ไข 

7.6 ปัญหาหน้ีนอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมพ้ืนฐาน (street crime) 

ผู้กระท าผิดจะต้องถูกลงโทษเสมอ โดยจะมีการลงโทษแก่ผู้ที่กระท า
ผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทุกครั้งที่มีการกระท าผิดดังกล่าว
เกิดข้ึน  โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  

- จะต้องมีบทลงโทษที่มีความรวดเร็ว เพื่อท าให้ผู้กระท าผิดเกิด
ความเกรงกลัว ในขณะเดียวกันเป็นการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่คิดจะกระท า
ผิดให้เกิดความเกรงกลัว  

- จะต้องมีบทลงโทษส าหรับผู้ กระท าผิดทุกคนที่ รุนแรง
เหมือนกัน โดยไม่มีข้อยกเว้นส าหรับอาชญากรคอปกขาวที่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนในการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ 

7.7 ปัญหาหน้ีนอกระบบก่อให้ เกิดเหยื่ อ
อาชญากรรมท้ังทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ 
ลูกหนี้เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางตรง ในขณะที่
ประชาชนในสังคมเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางอ้อม 
เนื่องจากลูกหนี้บางส่วนได้ไปประกอบอาชญากรรม
ต่อประชาชนอันเนื่องมาจากการประสบปัญหาจาก
การเป็นหนี้นอกระบบ 

 

2. ข้อเสนอยุทศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
 

2.1 สถานการณ์ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบของไทย สามารถสรุปสถานการณ์ปัญหาใน

ปัจจุบันได้ดังนี้ 
 

2.1.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน

การเร่งให้เกิดปัญหา “หนี้นอกระบบ” กล่าวคือ ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้
ประชาชนจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินอย่างเร่งด่วน เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จึงต้องเข้าสู่
วงจรของหนี้นอกระบบ นอกจากนั้นสภาพสังคมที่เป็นปัจเจกบุคคลท าให้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกทอดทิ้ง
จากสังคมส่วนรวม ปัญหาหนี้นอกระบบถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากความยินยอมระหว่าง
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ ท าให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาต้องเผชิญกับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเพียงล าพัง  

ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยโดยอาศัยความพอเพียงมีเหตุผลในการด าเนินชีวิตและ
การสร้างสังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการแก้ไขปัญหา 

 
2.1.2 ลูกหน้ี 
สาเหตุของการเป็นหนี้ของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจาก ปัจจัย 2 ประการคือ ประการแรก

ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ ได้แก่ ความฟุ่มเฟือย การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหนี้ ลูกหนี้ขาดการ
วางแผนการใช้จ่ายเงิน ขาดความรู้ และการไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ อีกประการ
หนึ่งมาจากปัญหาจากการประกอบอาชีพ และเมื่อลูกหนี้ที่เข้ าสู่การกู้หนี้นอกระบบลูกหนี้จะได้รับ
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ผลกระทบจากปัญหาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้หลอกลวงให้ท าสัญญาที่เสียเปรียบน าไปสู่การ
ฟ้องร้องคดีต่อลูกหนี้  การที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้จากการท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และการ
คุกคามจากการติดตามทวงหนี้หลากหลายรูปแบบ ปัญหาที่เกิดข้ึนกับลูกหนี้เหล่านี้ท าให้ลูกหนี้บางราย
ตัดสินใจการฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้ ลูกหนี้หันเข้าสู่เส้นทางประกอบอาชีพทุจริตเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ และการ
ร่วมกันของลูกหนี้เพื่อฆ่าเจ้าหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบเป็นปัญหาทางสังคมในที่สุด  

ดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างพอเพียง และมีความรู้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาหนี้นอกระบบ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาการเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบของประชาชน 

 

2.1.3 เจ้าหน้ี 
เจ้าหนี้อาศัยความมีอิทธิพล ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าเพื่อเอารัดเอาเปรียบ

ลูกหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้ลูกหนี้ต้องอยู่ในภาวะจ ายอมและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดย
เจ้าหนี้จะอาศัยช่องทางด้านกฎหมายเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ในการท าสัญญากู้ยืมเงิน ด้วยการท า
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม การท านิติกรรมอ าพรางการกู้ยืมเงิน โดยมีการเรียกผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินต้น 
สินทรัพย์อย่างอื่น และดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าความเป็นจริงและเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นเหตุให้
ลูกหนี้ต้องจ ายอมรับภาระช าระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการ
ฟ้องร้องบังคับคดีกับลูกหนี้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ จนลูกหนี้ต้องถูกยึดทรัพย์สนิ  

ดังนั้น การจัดการปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการ
ควบคุมพฤติกรรมเจ้าหนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ  

 

2.1.4 กฎหมาย 
กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทยนั้นยังขาด

ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของความล้าหลังของตัวบทกฎหมาย อัตราโทษที่ไม่เป็นที่เกรงกลัวของผู้กระท า
ความผิด และในด้านของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เป็นต้น  

ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นโอกาสส าคัญในการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ  

 

2.1.5 นโยบายรัฐบาลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง ชัดเจน และ

เป็นระบบ  นอกจากนั้นหน่วยงานที่น านโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติยังมีหลาย
หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะมองปัญหาแบบแยกส่วนตามภารกิจของหน่วยงานของตน ขาดการ
ประสานงาน และมีการท างานที่ซ้ าซ้อนจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และนโยบายที่เน้น
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กระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อภาระหนี้ภาคประชาชนและน าไปสู่ก่อหนี้นอก
ระบบ  

ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ภาครัฐต้องก าหนดนโยบายเป็นเจ้าภาพในการแก้ไข
ปัญหานี้โดยเฉพาะ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เน้นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิง
บูรณาการ อาศัยเครื่องมือและเทคนิควิธีในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนั้นควรมีการ
ทบทวนและศึกษาพัฒนานโยบายของรัฐบาลอย่างรอบครอบก่อนการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้
นโยบายต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและเป็นการลดผลกระทบด้านลบของนโยบายต่อ
ประชาชนได้  

 

2.1.6 กระบวนการยุติธรรม: มีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ขาด
ประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรม ปัญหาลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น “ลูกหนี้นอกระบบ” เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การน ากระบวนการยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุด
ต่อลูกหนี้ ปัญหาด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินกระบวนการยุติธรรม 

ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องด าเนินการทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
แก่ประชาชนซึ่งรัฐต้องเร่งด าเนินการ 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงและ
ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากข้ึนทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคม ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องหาทางแก้ไข
ให้หมดไปซึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่สามารถแยกมาแก้ไขปัญหาแต่เพียงเฉพาะเรื่องหนี้นอก
ระบบเพียงเรือ่งเดียวไม่ได้ทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาหนี้สินของประชาชนในภาพรวม 
การแก้ไขปัญหาเพียงเรื่องหนี้นอกระบบเพียงเรื่องเดียวจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องกระท าในลกัษณณะของการแก้ไขปัญหาทั้งระบบไม่สามารถแยกพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องหนี้นอกระบบได้ ซึ่งจากการศึกษาถึงกรณีตัวอย่างของต่างประเทศ การศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบ
ในสังคมไทยทั้งในด้านสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ รูปแบบการเป็นหนี้ ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเป็น
หนี้นอกระบบ และแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของคณะผู้วิจัย  คณะผู้วิจัย
สามารถน าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.2.1 หลักการในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีหลักการส าคัญในการ

พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหนี้นอกระบบของ
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ไทย การทบทวนวรรณกรรมต่างๆ การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ(ทั้งจากเอกสารและการศึกษาดู
งาน) การวิเคราะห์กรณีศึกษาของไทย คณะผู้วิจัยได้วางหลักการส าหรับเป็นฐานในการสร้างข้อเสนอแนะ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 

1) ปัญหาหน้ีนอกระบบถือเป็นปัญหาสังคมเน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล
จ านวนมากและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปัญหา
ด้านการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ที่ตามมาจากการเป็นหนี้ของประชาชนดัง
กรณีศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมา 

2) การเป็นหน้ีนอกระบบของประชาชนมีสาเหตุแตกต่างกัน ดังน้ันการแก้ไขปัญหา
จะต้องท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ที่สาเหตุของ
ปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการแก้อาการ หรือบรรเทาอาการของปัญหาลงหรือการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว 

3) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มท่ีมีปัญหาเฉพาะ
ของตนเอง และมีความแตกต่างหลากหลาย โดยการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี่จะไม่สามารถท าในลักษณะ
ของการสร้างรูปแบบที่เป็นรูปแบบส าเร็จรูปในการแก้ไขปัญหาและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ หรือให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการในลักษณะของมาตรการเดียวกันในลักษณะการมีพิมพ์เขียวส าหรับทุกที่หรือทุก
องค์การแบบการมีตัวแบบส าเร็จรูป ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละคนเป็นปัญหาเฉพาะที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่หรือแต่ละบุคคลที่เกีย่วข้องการแก้ไขปัญหาจงึต้องมีความหลากหลาย
และเป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสลับซับซ้อนในเรื่องนี้ได้ 

4) การแก้ไขปัญหาต้องกระท าในลักษณะขององค์รวมมากกว่าการแก้ไขปัญหาตาม
อาการหรือการพิจารณาแก้ไขปัญหาในแบบแยกส่วนท่ีต่างคนต่างท า ซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้
จะเป็นการบรรเทาอาการมากกว่าการมุ่งแก้ที่สาเหตุของปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ
อย่างครอบคลุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหากมองเฉพาะเรื่องหรือแยกพิจารณาจะท าให้เห็นภาพ
ของปัญหาเบี่ยงเบนไปจากความเปน็จรงิ ปัญหาหนี้นอกระบบเปน็ปัญหาที่อยู่ในสว่นของปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชน (ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ภายใต้ปัญหาโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง) การมุ่งจะแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแยกพิจารณาเพียงเรื่องเดียวโดดๆ ได้ การก าหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
จึงต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะร้อยเรียงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจร่วมกันใน
ลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน ( inter-organization relations) เพื่อให้เกิดผลที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้ทั้งระบบทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาในเชิง
ระบบที่มีลักษณะสลับซับซ้อน และมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของ
การเป็นผลของปัญหาด้านอื่นๆ ท าให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบและในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
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ในลักษณะของการแก้ตามอาการของปัญหาหรือแก้ทีละเรื่องในแบบการจับคู่ได้หรือเป็นการแก้ไขปัญหา
เป็นจุดๆ ไปได้ 

5) การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบจะต้องมีการจัดท าในลักษณะของวาระแห่งชาติ 
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบมี่ความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะท าหน้าที่ต่างๆ 
ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้นขณะที่เรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและ
เกี่ยวข้องกับหลายองค์การตั้งแต่ต้นทางคือก่อนการกู้เงินจะเกิดข้ึนจนถึงปลายทางคือมีการใช้ความรุนแรง 
ฟ้องร้องด าเนินคดีกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งในแต่ละข้ันตอนก็จะมีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องจ านวน
มาก การจะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะต้องด าเนินการร่วมกันไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในลักษณะที่ต่างคนต่างท าได้ การใช้องค์การหนึ่งองค์การใดเข้าไปแก้ไขปัญหาเพียงหน่วยงาน
เดียวจะไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ขององค์การไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา
กล่าวคือปัญหาใหญ่เกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การ ปัญหาในเรื่องนี้จึงมีลักษณะเป็นปัญหา
ที่ต้องการการท างานร่วมกันขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการท างานร่วมกันขององค์การ
ตั้งแต่ต้นทางของการเกิดหนี้นอกระบบจนถึงปลายทางของเรื่องดังกล่าว การแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้จะ
ไม่สามารถท าได้หากไม่มีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและทุกฝ่ายเห็นถึงความส าคัญและความรุนแรง
ของปัญหาที่เกิดข้ึนจนกระทั่งเกิดการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา ดังจะเห็นได้จากการ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศญี่ปุ่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดมีความเห็น
ตรงกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีความเห็นและการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวในทิศทางเดียวกันการแก้ไขปัญหาจงึสามารถท าได้
ส าเร็จหรือเกิดผลตามที่ต้องการ  

 

หลักการทั้งห้าประการข้างต้นจะเป็นฐานคิดในการสร้างแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบที่เกิดข้ึน ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาที่มีความครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาในระยะยาว และการป้องกัน
ปัญหา 

 

2.2.3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเป็นการก าหนดมาตรการที่มุ่งลดปัญหาและความ

รุนแรงของปัญหาลงเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนซึ่งมาตรการหรือกลยุทธ์ส าหรับ
ระยะสั้นที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 

1) การเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการเร่งรัดการด าเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีการทวงหนี้โดยใช้วิธีการ
รุนแรงในลักษณะของแก้งหมวกกันน๊อค ที่มีการกระท าความผิดทางอาญา โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยสังคมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการทวงหนี้โดยวิธีการปกติที่พึงใช้กัน หากมี
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การจับกุมและด าเนินคดีอย่างจริงจัง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ในลักษณะของแก้งหมวก
กันน๊อคก็จะลดความรุนแรงลง (การด าเนินการในส่วนน้ีเป็นส่วนที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ และกระทรวงมหาดไทย จะเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในส่วนดังกล่าว) 

2)  การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ โดยการให้ความรู้แก่
ประชาชนจะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ การให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงโทษภัยของการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ซึ่งความรู้ที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจะประกอบด้วย 

 ความรู้ในเรื่องกระบวนการในการกู้เงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตั้งแต่
การท าสัญญาเงินกู้จนถึงการช าระคืนเงินกู้ การฟ้องร้องรวมถึงการบังคับคดี เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากเจ้าหนี้ได้ เช่น กฎหมายในการท าสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่ต้องระวังในการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้ 
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนเงินกู้ต่างๆ รวมถึงวิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้ที่ฉ้อฉลมักมีการ
น ามาใช้เพื่อเอาเปรียบลูกหนี้ อาทิเช่น การท านิติกรรมอ าพรางรูปแบบต่างๆ ที่มักมีการด าเนินการเพื่อ
ปกปิดการกู้เงิน การจ านอง การขายฝาก ที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ที่ค้ า
ประกัน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการที่เจ้าหนี้บาง
รายจะสามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากความไม่รู้หรือความเดือดร้อนของลูกหนี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องให้
ความรู้แก่ประชาชนในด้านของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้ันตอนและกระบวนการในการด าเนินการ
หากมีการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ และเมื่อมีการฟ้องร้องด าเนินคดี การประนีประนอมยอมความ 
รวมถึงการบังคับคดีต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว การให้ความรู้ในส่วนนี้ยัง
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ประชาชนจะสามารถของความช่วยเหลือได้
หากได้รับความไม่เป็นธรรมในการทวงหนี้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประชาชนจะสามารถร้องทุกข์หรือขอ
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือการเป็นหนี้ 

 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือพิษภัยของหน้ีนอกระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคล
ไปก่อหนี้จากแหล่งเงินกูน้อกระบบ เพราะเห็นว่าจะได้รับเงินกู้ได้โดยง่ายและมักจะคิดว่าไม่เป็นไร หรือมัก
เกิดจากความคิดที่อยากได้เงินจากเจา้หนี้กจ็ะยอมท าตามทุกอย่าง และคิดว่าตนเองไม่ต้องการจะโกง และ
คิดว่าหากช าระตามที่ได้รับเงินมาแล้ว จะไม่มีปัญหา เพราะได้ช าระหนี้ตามที่กู้มาจริงแล้ว การยอมลงช่ือ
ในกระดาษเปล่า หรือใส่จ านวนตัวเลขเกินกว่าที่กู้จริงไม่เป็นไร เพราะอย่างไรก็ใช้คืน การให้ความรู้เรื่องนี้
จะช่วยให้ประชาชนมีความระมัดระวังหรือตระหนักในปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ โดยไม่มองถึง
ผลประโยชน์ระยะสั้นที่ต้องการจะได้เงิน โดยมองข้ามผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าในระยะยาว 

 การให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจปัญหาในเรื่องหน้ี
นอกระบบ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้ เช่น การใช้



โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
266 

 

การประนีประนอมยอมความมาเป็นกลไกในการกู้เงินตั้งแต่ก่อนให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ (โดยให้ลูกหนี้ไปท า
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลก่อนจึงจะให้เงินกู้แก่ลูกหนี้ ดังกรณีตัวอย่างต่างๆ ในบทที่3) 

 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ี
เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่มีเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเลือกใช้ได้
ทั้งนี้เพราะลูกหนี้เงินกู้นอกระบบบางส่วนมีหลักทรัพย์ค้ าประกันที่สามารถน ามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้แต่กลับไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบหากผู้กู้มีความรู้ในเรื่อง
ของแหล่งเงินทุนก็จะช่วยให้ไม่เข้าสู่วงจรการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้การให้ความรู้ ใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอันจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบได้  

ความรู้ทั้งในเรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้ที่ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนและหากจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงได้เข้าใจถึงพิษภัยของการกู้หนี้
นอกระบบ ความรู้ส่วนน้ีจะช่วยในการลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ควรท าอย่าง
ต่อเนื่องไม่ใช่ท าในลักษณะไฟไหม้ฟางหรือโหมท าเป็นช่วงๆ เท่านั้น 

3) การจัดให้มีการเก็บข้อมูลลูกหน้ีอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานส าหรับการอ้างอิงและ
ใช้ในการวางมาตรการในการช่วยเหลือทีต่รงจุดหรือตรงกับความต้องการของลูกหนี้ ในส่วนน้ีควรมีการจัด
กลุ่มลูกหนี้หรอืคัดแยกลูกหนี้ออกเปน็กลุม่ตามลกัษณะของลกูหนี้แต่ละแบบ เช่นลูกหนี้ที่มีความจ าเป็นใน
การใช้เงิน ลูกหนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือยและนิสัยส่วนตัว ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องใช้มาตรการในการแก้ไข
ปัญหาที่แตกต่างกัน การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
แบบองค์รวมสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

4) การจัดให้มีแหล่งเงินทุนส าหรับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน โดยเน้นการ
แก้ไขปัญหาทั้งระบบมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
ส่วนไม่สามารถท าให้ปัญหาหมดไปได้ ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีเงินกู้มากกว่าจ านวนที่รัฐจะ
ช่วย ดังนั้นเมื่อการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมทุกส่วน ไม่นานลูกหนี้เหล่านี้ก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้นอก
ระบบอีก การช่วยเหลือจึงต้องจัดการกับปัญหาหนี้สินทั้งหมดของลูกหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ซึ่ง
ส่วนน้ีอาจเริ่มจากการเจรจาปรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ และรวมหนี้สินทั้ งหมดของลูกหนี้ไว้เป็นรายเดียว
โดยรัฐจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้และท าสัญญาให้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ของรัฐเพียงรายเดียวไม่ต้องมีหนี้ซ้ าซ้อนหรือ
เจ้าหนี้หลายราย และให้มีระยะเวลาการผ่อนช าระที่ยาวพอสมควรเพื่อให้ลูกหนี้สามารถผ่อนช าระได้จริง 
ทั้งนี้การด าเนินการในเรื่องนี้ในเบือ้งต้นอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบด าเนินการ
ไปพลางก่อน  

5) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ให้ทุกฝ่ายมองว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียง
เป็นเรื่องของคนสองคนหรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้างทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งปัญหานี้ยังเป็นปัญหาใกล้ตัวที่
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สังคมไม่ควรเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าว การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้อาจท าผ่านสื่อการโฆษณาอย่าง
ต่อเนื่อง (เช่นเดียวกับสื่อของรัฐอื่นๆ เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น) เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นความส าคัญ
มากกว่าการด าเนินการในลักษณะไฟไหม้ฟาง การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้รวมถึงการปรับวิธีคิดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เน้นลูกหนี้เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหามากกว่า
การมองปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาโดยมององค์การและภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การเป็นตัวตั้ง 
ทั้งนี้เพราะหากแก้ไขปัญหาโดยมองจากองค์การจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากเนื่องจากปัญหาหนี้
นอกระบบเป็นปัญหาที่ต้องการการท างานข้ามองค์การหรือมีขอบเขตของปัญหามากกว่าขอบเขตอ านาจ
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการท างานร่วมกันของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 

6) รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานในพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะแรกรัฐควรมีหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์
จากประชาชนในเรื่องปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ 
การร้องเรียนนี้อาจท าผ่านศูนย์ด ารงธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด หรือหน่วยงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพื่อรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ แล้วน ามาด าเนินการแก้ไขปัญหา 

7) การเน้นการควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎหมายในการบังคับคดีให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ในกรณีของการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้เกิน
สมควรเช่นกรณีการอายัดเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจจนเหลือเงินเดือนศูนย์บาท อันท าให้ไม่
สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติ ทั้งที่กฎหมายระบุให้การอายัดเงินเดือนต้องให้พนักงานมีเงินเหลือส าหรับ
การใช้จ่าย (เดือนละ 10,000 บาท ) 

8) รัฐควรจัดให้มีการจัดระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มีความ
เหมาะสมซึ่งอาจด าเนินการโดย 

8.1) การส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
เหมาะสมกับตนเอง 

8.2) การให้ผู้ปล่อยกู้มีหน้าที่ต้องช้ีแจงเงื่อนไขการกู้เงินต่างๆ แก่ผู้กู้ ทั้งเรื่องของ
อัตราดอกเบี้ย การช าระคืนเงินกู้  

8.3) รัฐมีมาตรการก ากับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้เหมาะสมกับความสามารถใน
การช าระคืนของลูกหนี้เพื่อไม่ให้หนี้ในระบบเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ 

8.4) การที่หน่วยงานของรัฐหรือกองทุนชุมชนต่างๆ ที่ให้กู้เงินต้องตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของผู้กู้ด้วยว่ามีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

8.5) การปรับระบบการบรหิารกองทุนที่เป็นของรัฐให้เน้นการสร้างวินัยทางการเงิน
และการออมแก่ประชาชนด้วยไม่ใช่สามารถกู้โดยง่าย ทั้งนี้อาจใช้การกู้เงินจากกองทุนเป็นเครื่องมือในการ
ปรับพฤติกรรมของลูกหนี้ด้วยก็ได้ 

8.6) การสนับสนุนให้มี แหล่งเงินทุนรายย่อย (micro credit) 
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2.2.4 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว  
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นมาตรการที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนหนึ่งกับ

อีกส่วนหนึ่งจะเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันปัญหารวมถึงอาจมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาซึ่งมาตรการต่างๆ ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวประกอบด้วย 

 

1) การแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ ทั้งนี้เพราะกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอก
ระบบ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม 
ดังนี้  

1.1) แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 โดย 

 ก าหนดให้ลูกหนี้เป็นผูฟ้้องเจา้หนี้เองได้ (ปัจจุบันลูกหนีไ้ม่สามารถฟ้องเองได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)  

 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ 

 ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจ าคุกและปรับแก่เจ้าหนี้ และก าหนด
พฤติการณ์ที่เป็นเหตุฉกรรจ์ส าหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ เช่น การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราและมีการใช้ความรุนแรงในการติดตามทวงหนี้ 

 มีการก าหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกง
มาใช้ใน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 เช่น การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้ 

 เพิ่มอ านาจให้อัยการสามารถยื่นค าร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่
ลูกหนี้ โดยที่ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ 

1.2) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอก
ระบบ โดย 

 แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการใหกู้้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูล
ฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้ เช่น การเพิ่มโทษ
เจ้าหนี้ ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่ก าหนด ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้ ภายใน 
5 ปี 

 กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระท าความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ ควร
ก าหนดให้มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว เช่น การสั่งย้ายภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจาก
กระท าความผิด 
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 มีการทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

 

2) การจัดให้มีหน่วยงานท าหน้าท่ีเฉพาะ  
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในปจัจบุันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต่างคนต่างท าและมักขาด

การประสานเช่ือมโยงหรือมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งระบบหรือแก้ไขปัญหาในองค์รวมได้ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ในลักษณะลดอาการ
หรือความรุนแรงของปัญหาแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถด าเนินการ
ได้อย่างถาวรและยั่งยืนจึงควรมีหน่วยงานเข้ามาท าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ไม่ใช่ให้หน่วยงาน
แต่ละหน่วยท างานในลักษณะของงานฝากซึ่งแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้องจะไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่หลักแต่เป็น
การแก้ไขปัญหาแบบงานจรมากกว่า  

หน่วยงานที่เข้ามาท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องมีบทบาท 
อ านาจหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งระบบ ไม่ได้ท าหน้าที่เฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบเท่านั้น การท างานของหน่วยงานจะต้องท างานผ่านระบบการท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพราะการจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวนมาก บทบาทของหน่วยงานจึงเป็นแกนกลางในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ได้แก่  

 การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงิน หรือการทวงหนี้
ของเจ้าหนี้นอกระบบ  

 การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน  

 การเสนอแนะนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  

 การจัดท าข้อมูลและส ารวจภาวะหนี้สินภาคประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนดนโยบายของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงนิที่จ าเป็นส าหรบัประชาชน (ส่วนน้ีอาจรวมไปถึง
การผลักดันให้เกิดธนาคารประชาชนในระยะยาว) และการจัดให้มีเงินทนุส าหรับการช่วยเหลือประชาชนที่
มีความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้ (ซึ่งในสองส่วนหลังนี้การใช้ระบบการเงินผ่าน
สถาบันการเงินตามปกติ หรือผ่านวิธีคิดที่หน่วยงานทางการเงินหรือผู้ให้กู้ยืมเงินจะต้องค านึงถึง
ความสามารถในการช าระคืนของผู้กู้จะกระท าได้ยากเนื่องจากผู้กู้ประเภทนี้เกิดจากความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต การพิจารณาให้กู้จากความสามารถในการช าระคืนจะท าให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ตามเกณฑ์
ดังกล่าว การให้กู้ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีรากฐานในด้านการสังคมสงเคราะห์โดยให้พึ่งตัวเอง มากกว่าการ
กู้เงินปกติที่มีรากฐานจากแนวคิดในเรื่องของทนุ ก าไร ความคุ้มทุนแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนทั้งสอง
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แบบจะมีแนวคิดมาจากฐานความคิดที่ต่างกัน การให้หน่วยเดียวท าจึงไม่สามารถท าได้เพราะบทบาท
ขัดกันจึงต้องมีแหล่งเงินทุนทั้งสองประเภท)  

 การใช้มาตรการทางการเงินในการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนด้วย 
เช่น การน าแนวคิดแบบสัจจะออมทรัพย์ มาใช้ในการให้ประชาชนกู้เงินจากกองทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดวินัย
ทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน การให้กลุ่มช่วยเหลือกันในการติดตาม ก ากับการกู้เงินของสมาชิก 
เป็นต้น  

การบริหารหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนนี้จะบริหารผ่านการใช้ระบบคณะกรรมการ เนื่องจาก
ภารกิจเหล่าน้ีเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถ
ท าหน้าที่ได้ครบทั้งระบบ ดังนั้นรูปแบบของคณะกรรมการจึงเป็นรูปแบบที่จะท าให้สามารถดึงความรู้
ความเช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานมาท างานร่วมกันได้อย่างเต็มที่ (กรณีนี้เมื่อมีการก าหนดนโยบายใน
ลักษณะของการเป็นวาระแห่งชาติก็จะท าให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญและเข้ามาท างานร่วมกัน)  

คณะกรรมการจะท าหน้าที่ เป็นหน่วยก าหนดนโยบาย ( policy board)  โดยมี
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีคณะกรรมการมาจาก
กระทรวงต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยงานที่
ตั้งข้ึนใหม่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายดังกลา่ว นอกจากนี้การท างานขององค์การที่
จัดต้ังข้ึนจะต้องมีความคล่องตัวและการท างานที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับปัญหาที่เกิดข้ึน  

 

3) การจัดให้มีแหล่งเงินทุน  

มาตรการในเรื่องของแหล่งเงินทุนในระยะยาวรัฐควรก าหนดให้มีแหล่งเงินทุนที่

หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่ างกันเพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปรือมีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงในการตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าแหลง่เงินทุนทีม่ีการให้กู้ยืมแก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงิน

และแหล่งเงินทุนของรัฐเช่นกองทุนต่างๆ ขณะที่แหล่งเงินทุนที่มาจากเงินออมของประชาชนเช่นสหกรณ์

หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนสองกลุ่มแรก ซึ่งสถาบันการเงินและ

แหล่งเงินทุนของรฐัมักจะเป็นเงินทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผล

และความสามารถในการน าเงินที่กู้ได้มาสร้างรายได้รวมถึงความสามารถในการช าระคืนเงินกู้เป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณาให้กู้เงินแก่ผู้กู้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องการใช้เงินเพราะเหตุจ าเป็น

เดือดร้อนอื่นๆ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนเหล่าน้ีได้จึงต้องหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ 

ดังนั้นการมีแหล่งเงนิทุนที่มคีวามเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหา 
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ซึ่งแหล่งเงินทุนควรจะมีความหลากหลาย ทั้งเงินทุนที่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ เงินทุนส าหรับการ

อุปโภคบริโภค และเงินทุนส าหรับความจ าเปน็ในการด ารงชีวิต โดยแหล่งเงินทุนทั้งสามกลุ่มนี้แหล่งเงนิทนุ

ส าหรับการประกอบอาชีพควรมีการเพิ่มเพื่อให้ประชาชนสามารถมีแหล่งเงินทุนที่มากพอ (การเพิ่มส่วนนี้

รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้มีการปล่อยสินเช่ือการเงินรายย่อย (micro credit) มากข้ึน

เพื่อการเข้าถึงแหล่งทนุของประชาชน การลดสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคลง หรือควบคุมให้อยู่ในภาวะที่

เหมาะสม และควรมีแหล่งเงินทุนส าหรับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ

ฉุกเฉินซึ่งเงินกู้ในส่วนนี้หากพิจารณาจากความสามารถในการช าระคืน หรือการน าไปสร้างรายได้จะไม่

เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถกู้ยืมได้ การกู้ยืมลักษณะนี้อยู่บนฐานคิดในเรื่องการสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการ

สังคมมากกว่าจะเป็นการกู้ยืมที่คิดภายใต้ฐานคิดแบบทุนนิยมตามแบบเศรษฐศาสตร์ แหล่งเงินทุนที่มี

ให้แก่ประชาชนควรมีความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับลักษณะของลูกหนี้และความจ าเป็นหรือความ

ต้องการใช้เงินและลักษณะของลูกหนี้มากข้ึน 
 

4) การมีมาตรการปรับพฤติกรรมลูกหน้ี  

สาเหตุของปัญหาการเปน็หนี้นอกระบบส่วนหนึ่งเกดิจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกหนี้

เองซึ่งบางรายมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เกินตัว ขาดวินัยทางการเงินรวมทั้งการขาดความรู้ในการวางแผนการ

ใช้จ่ายเงินท าให้ก้าวไปสู่วงจรการเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องสร้าง

พฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของประชาชนให้เหมาะสม การปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนจะ

เริ่มจากการใช้ระบบการกู้เงินเป็นเครื่องมือที่จะปรับปรุงพฤติกรรมโดยใช้ระบบความรับผิดชอบของกลุ่ ม

เข้ามาช่วย เช่นการกู้เงินให้รวมกลุ่มกันเพื่อกู้เงินและมีเงื่อนไขให้กลุ่มต้องคอยติดตามการใช้จ่ายเงินของ

สมาชิกด้วยกันเอง จึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ การบังคับให้ต้องมีการออมจึงจะสามารถกู้เงินได้โดยการน า

หลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มาใช้ในการให้กู้ยืมเงิน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนของ

รัฐบาลและแหล่งเงนิทุนที่เป็นของประชาชนเองเพื่อไม่ใหก้ารกู้เงินสามารถท าได้โดยง่ายหรือมีเงินกู้ที่ได้มา

ง่ายและมีมากจนน าไปสู่การสร้างหนี้ของประชาชนและการขาดวินัยทางการเงิน  
 

5) การให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งความรู้ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นความรู้ที่มุ่ง

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและร่วมกันดูแลชุมชนที่ตนเองอยู่

อาศัยได้ มาตรการนี้จะเป็นการเพิ่มอ านาจแก่ประชาชน (empower ) อันน าไปสู่การมีสังคมที่เข้มแข็ง 

ความรู้ในส่วนนี้จะได้แก่ความรู้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน เรื่องเกี่ยวกับ 

เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้สามารถจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีข้ึน ความรู้เกี่ยวกับ
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เศรษฐกิจพอเพียงที่จะท าให้ประชาชนเลือกด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับรายได้ของตนเองไม่ใช้เงินเกินตัว

หรือฟุ่มเฟือยวางแผนการใช้จ่ายเงิน การให้ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาวนี้ยังอาจรวมถึงการมีที่ปรึกษา

ทางการเงินแก่ประชาชนด้วยก็ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะท าหน้าที่ในลักษณะของหมอหนี้ที่คอยให้

ค าแนะน าลูกหนี้ในเรื่องของแนวทางการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ กา รแนะน า

ประชาชนในเรื่องทางการเงิน รวมถึงการคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจ ( moral support) แก่ลูกหนี้ ซึ่งผู้

ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินน่าจะได้แก่ธนาคารที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ 

อาสาสมัครต่างๆ รวมถึงผู้น าชุมชนที่ผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวเหล่าน้ีจากหน่วยงานของรัฐ โดยส่วนน้ี

ควรมีการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวด้วย 

2.2.5 ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหา 
ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา

เพื่อไม่ให้ปัญหากลับมาขยายตัวหรือลุกลามยิ่งขึ้น มาตรการในส่วนน้ีจะเน้นการติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างความเข้มแข็ง (empower) ให้แก่ประชาชนและภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชนและ
ชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือกันเกิดความเข้มแข็งในชุมชนและไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้หรือการเป็น
หนี้นอกระบบ โดยมาตรการในระยะนี้เน้นการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเข้ามาร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วย 

 

1) การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องที่จะต้อง
ด าเนินการตั้งแต่ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดย
ความรู้ที่เน้นให้แก่ประชาชนจะเป็นความรู้ตั้งแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากหนี้นอกระบบ สิ่งที่
ประชาชนควรจะรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ในระยะแรก) ความรู้ในเรื่องของการ
วางแผนทางการเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (ในระยะยาว) การมีที่ปรึกษาทางการเงิน 
แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน (ในระยะยาว) 
ซึ่งเมื่อประชาชนมีความรู้ต่างๆ เหลา่น้ีรวมทั้งมีแบบอย่างที่สามารถน ามาปรับใช้ได้แล้วจะช่วยในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนจนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ และไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอก
ระบบได้ การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เหลา่น้ีจะต้องใช้มาตรการหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ท าเพียงแค่การ
อบรมเท่านั้นเพราะการอบรมอาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเต็มที่  นอกจากนี้
กระบวนการในการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ท าใน
ลักษณะ ไฟไหม้ฟาง ที่พอเรื่องลดความรุนแรงก็เลิกเพราะจะท าให้ปัญหากลับข้ึนมาใหม่ได้ 

 

2) การให้ภาคประชาสังคมหรือส่วนอ่ืนๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและขยายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มากมาย ล าพัง
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หน่วยงานของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ อีกทั้งปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากตัว
ของประชาชนเอง ดังนั้นหากภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาจะท าใหก้ารแก้ไขปัญหา
มีความยัง่ยืนมากยิ่งข้ึนในส่วนน้ีภาคประชาชนจะเข้ามาร่วมในการป้องกันปัญหาได้ต้ังแต่การจัดระบบของ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน การมีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ มาตรการในด้านนี้ยัง
รวมถึงการมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์การภาคประชาชน (ส่วนน้ีระยะยาวอาจสามารถขยายวงจนกลายเป็นธนาคารประชาชนได้หากมี
การด าเนินการต่อเนื่องและขยายเครือข่ายให้มีความกว้างขวางยิ่งข้ึน) รัฐอาจให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่ม
หนึ่งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวท าหน้าที่ในการแพร่กระจายความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มต่อไปเพื่อขยายวง
ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน นอกจากหนี้ยังอาจดึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือ
ประชาชนและชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบด้วย มาตรการในด้านนี้ยังรวมถึง
การมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์การภาคประชาชน 

 

3) การใช้มาตรการทางการเงินเพ่ือปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง มาตรการนี้เป็นการด าเนินการต่อจากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยส่วนนี้จะมุ่งเน้น
การปรับปรุงระบบการบริหารกองทุนต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนให้เปล่าของรัฐให้มีมาตรฐานและมีส่วนช่วย
ในการสนับสนุนการออมให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนทั้งในเรื่องการออม การ
จัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดยอาจใช้มาตรการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้กู้ยืมเงินโดยลูกหนี้
ต้องเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อกู้ยืมเงินและมีการช่วยเหลือและตรวจสอบกันเองอันเป็นการผลักดันให้เกิดกลุ่มที่
รับผิดชอบร่วมกันข้ึนในชุมชน และอาจมีการก าหนดเงือ่นไขเพื่อประกอบการพิจารณาให้กูย้ืมเงิน เช่นให้ผู้
กู้ยืมเงินจะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการยื่นความจ านงค์ขอกู้เงินด้วยเป็นต้น 

 

4) การพัฒนาความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
มาตรการนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยมีการส ารวจข้อมูลต่างๆ 
การด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างความรูแ้ละน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ทั้งความรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเอง 
ความรู้ในการจัดการด้านการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืนซึ่งผลของความรู้ดังกล่าวจะสามารถน าเสนอ
นโยบายแก่ภาครัฐในการก าหนดแนวทางส าหรับช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 

5) การผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากปัญหา
หนี้สินเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน 
ดังนั้นหากต้องการแก้ไขปัญหาที่รากฐานของปัญหาจะต้องปรับโครงสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจ เช่นใน
เรื่องของการกระจายรายได้ การถือครองปัจจัยการผลิต การมีธนาคารของประชาชน การปฏิรูปที่ดิน การ
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ปฏิรูปธุรกิจรายย่อย การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน เป็นต้นซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในระยะยาวอาจสามารถลดลงได้หากรัฐมีการ
ด าเนินการในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง การปราบปรามแหล่งอบายมุข
ทั้งหลายที่อาจท าให้ประชาชนบางส่วนก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้ 

 

มาตรการาต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องด าเนินการในทุกส่วนการด าเนินการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จะไม่สามารถท าให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปได้ การแก้ไขปัญหาจึงต้องการการด าเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องโดยมีการด าเนินการอย่างเปน็ขบวนการและท าเป็นขนานใหญ ่ซึ่งเราสามารถสรุปยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ดังภาพที่ 23 
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ภาพท่ี 23 แผนภาพแสดงยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นองระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ 

การผลักดันสู่ระดับ
วาระแห่งชาติ 

มุ่งแก้ปัญหาทั้งระบบ
แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ 
การแก้ไขปัญหาระยะ

เร่งด่วน 

 การเร่งรัดให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องด าเนินการในการ
แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
อย่างจริงจัง 

 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ กั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ร่ื อ ง ที่
เก่ียวกับหน้ีนอกระบบ  

 การจัดให้มีการเก็บข้อมูล
ลูกหน้ีอย่างเป็นระบบ  

 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน
ส าหรับการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินภาคประชาชน  

 การ เปลี่ ยนกระบวน
ทัศน์ของสังคม  

 รัฐควรจัดให้มีหน่วยงาน
ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับข้อ
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์จาก
ประชาชน 

 การเน้นการควบคุมให้
การปฏิบัติตามกฎหมายใน
การบังคับคดีให้ เ กิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 รั ฐ ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
จัดระบบการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประชาชนให้มี
ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ 
การแก้ไขปัญหาระยะยาว 

 การแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวกับหน้ีนอกระบบ 

 การจัดให้มีหน่วยงานท า
หน้าที่เฉพาะ 

 การจัดให้มีแหล่งเงินทุน 

 การ มีมาตรการป รับ
พฤติกรรมลูกหน้ี  

 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
การป้องกันปัญหา 

 การสร้างความรู้ให้แก่
ประชาชน  

 การให้ภาคประชาสังคม
หรือส่วนอ่ืนๆ ของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา  

 การใช้มาตรการทาง
การเงินเพื่อปรับพฤติกรรม
การใช้จ่ายของประชาชน
อย่างต่อเน่ือง 

 การพัฒนาความ รู้ ใน
เร่ืองของการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง  

 การผลั กดัน ให้ มี กา ร
ปรับปรุงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม  

มุ่งแก้ไข 
มุ่งป้องกัน
สร้างความ

ยั่งยืน 
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3. แนวทางการด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม 
จากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยการเช่ือมโยงหน่วยงาน

ต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์นั้น  กระทรวง
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งนี้เพราะเรื่องจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม
หรือกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อปัญหามีความรุนแรงหรือขยายตัวจนเกินความสามารถที่
ประชาชนจะรับไหวแล้ว การด าเนินการของกระทรวงจึงมักเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือลดความ
รุนแรงของปัญหา ดังนั้นแนวทางและบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวจะมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

 

3.1 แนวทางการด าเนินการในระยะสั้น 
เพื่อให้ปัญหาความรุนแรงจากเรื่องหนี้นอกระบบลดความรุนแรงลง มาตรการระยะสั้นจะเป็น

มาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงจะต้องด าเนินการ โดยมาตรการในระยะนี้จะประกอบด้วย 
 

1) การจัดท าข้อเสนอเพ่ือประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ ใน
ส่วนน้ีกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาและเป็นผู้ที่เห็นถึงความรุนแรง
ของปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชนและกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนจะต้องอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาท าหน้าที่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและครอบคลุมในหลายมิติ 
ประกอบกับการขยายตัวและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดข้ึนมีมากยิ่งข้ึน การแก้ไขปัญหาจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าเป็น “วาระแห่งชาติ” ทั้งนี้เพราะจ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเข้ามา
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า และเพื่อให้ทุกผ่ายเห็นถึงความร้ายแรงของ
ปัญหาและให้ความส าคัญกับเรือ่งดังกลา่ว การผลักดันให้เกิดวาระแหง่ชาติในเรื่องนี้ควรจดัท าเปน็ข้อเสนอ
จากกระทรวงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 

2) การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาการ
เป็นหน้ีนอกระบบ การเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นมาตรการ
เร่งด่วนที่ต้องรีบด าเนินการทั้งนี้เพื่อป้องกันการขยายตัวลุกลามของปัญหาและเพื่อสร้างความเช่ือมั่นของ
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ประชาชนต่อการช่วยเหลือ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการช่วยเหลือประชาชนยังมีความล่าช้าและไม่ทั่ วถึง
เนื่องจากความจ ากัดด้านต่างๆ ทั้งอัตราก าลัง งบประมาณของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมปัญหาทั้งหมด การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นการด าเนินการมาตรการในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องจ าเป็นซึ่ง
หน้าที่ในส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบโดยตรงเพราะเป็นปัญหาปลายน้ าของหนี้นอก
ระบบ มาตรการในส่วนน้ีจะประกอบด้วยมาตรการย่อยๆ ดังนี ้

2.1) การกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนท่ีประสบปัญหาหน้ีนอก
ระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่ ในส่วนน้ีกระทรวงควรมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบปัญหาในทุกพื้นที่ โดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบสามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนหรือร้องทุกข์เพื่อให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือได้ การให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนนี้อาจ
ด าเนินการผ่าน ส านักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงท าหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียน
จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและท าหน้าที่ในการประมวลข้อร้องเรียนและปัญหาส่งมายัง 
ศนธ.ยธ. โดยการปฏิบัติส านักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถให้ยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยงานรับแจ้ง ในพื้นที่
และส่งไปยังส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังอาจท าความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทยในการใหป้ระชาชนสามารถยื่นข้อเรยีกร้องผ่านศูนย์ด ารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย
และส่งเรื่องต่อมายังกระทรวงได้อีกทางหนึ่ง มาตรการส่วนนี้จะเป็นการกระจายความช่วยเหลือ ให้ถึง
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 

2.2) การสร้างความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือ ที่ผ่านมาพบว่า
ปัญหาประการหนึ่งในการด าเนินการคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความล่าช้าและติดขัดด้วย
ระเบียบราชการหลายประการซึ่งปัญหาน้ีนอกจากส่งผลต่อกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนแล้วยัง
มีผลต่อความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกรบวนการยุติธรรมด้วย กระทรวงจึงควรเร่งปรับ
กระบวนการในการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน เช่น การลดข้ันตอนเอกสารในการด าเนินการ เช่น
หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะต้องยื่นค าร้องผ่านหน่วยงาน ผ่านกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลา
และกว่าจะได้ค าตอบหรือความช่วยเหลือกินเวลาหลายวันผู้ที่เดือดร้อนจะเกิดความรู้สึกท้องใจและท าให้
ไม่อย่างเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐรวมทั้งไม่เช่ือมั่นในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (กรณีนี้
เห็นได้จากการขอทนายโดยใช้กองทุนคุ้มครองสิทธ์ิของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่มีข้ันตอนมากและ
ใช้เวลา) 

2.3) การจัดทนายท่ีมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์มากพอให้เข้ามา
ช่วยเหลือลูกหน้ีเงินกู้นอกระบบท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม  การด าเนินการในส่วนนี้ ศนธ.ยธ. ควรท า
ความตกลงร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
น าเงินจากกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ ศนธ.ยธ. ใช้ในการจัดหาทนายเพื่อช่วยประชาชนที่ถึงฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยสามารถก าหนดคุณสมบัติของทนายความที่จะเข้ามาท าหน้าที่ว่า
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จะต้องมีความช านาญในคดีประเภทนี้ด้วยไม่ใช่ใช้ทนายอาสาที่มักจะมีประสบการณ์น้อยและเมื่อต้องต่อสู้
คดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ซึง่มีทนายที่เปน็ผู้ทีเ่ช่ียวชาญในเรื่องคดีการกู้เงินจะเป็นการเสียเปรียบฝ่ายเจ้าหนี้ (ส่วน
นี้ทาง ศนธ.ยธ. จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดหาทนายเองโดยใช้งบประมาณจากกองทุนยุติธรรมของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และให้การเบิกจ่ายสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันซึ่งได้ค่าไปศาล ครั้งละ 500 บาท) 

2.4) การเร่งรัดในการจับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ 
มาตรการนี้จะมุ่งเร่งรัดให้เกิดการจับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมรุนแรงในการทวงหนี้หรือฉก
ฉวยเอาเปรียบลูกหนี้โดยเร่งระดมให้มีการจับกุมด าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยการ
จับกุมจะต้องเร่งให้ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้ามาด าเนินการอย่างจริงจัง 
(ปัจจุบันคดีเกี่ยวกับหนี้มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้และเป็นคดีที่มีโทษไม่มาก
ไม่ใช่คดีร้ายแรง การจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการของหน่วยงานจึงไม่เน้นมากนัก ซึ่งในสภาพ
ความเป็นจริงปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวและส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ ในสังคมเป็นวงกว้างทั้ง
ในมิติด้านอาชญากรรม การเป็นเหยื่อ ฯลฯ) การเร่งรัดให้มีการจับกุมด าเนินคดีอย่างจริงจังนอกจากช่วย
ลดปัญหา ความรุนแรงของปัญหาแล้วยังมีผลในการป้องปรามการกระท าผิดในอนาคตและส่งผลต่อความ
เช่ือมั่นของประชาชนและสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย 

2.5) การร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการเอาผิดกับผู้กระท าผิด การฟ้องร้องเอาผิดกับ
เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจะเป็นความผิดที่มีโทษไม่รุนแรง มาตรการนี้เป็นการเอาผิดแก่เจ้าหนี้เงินกู้ในเรื่อง
อื่นๆ ด้วยเช่น ความผิดในเรื่องภาษีซึ่งจะต้องด าเนินการร่วมกับกรมสรรพากรโดยอาจท าในลักษณะของ 
task force ที่มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้ามารว่มเปน็โจทก์ในการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อเจ้าหนี้ ส่วน
นี้ ศนธ.ยธ. อาจเสนอกระทรวงยุติธรรมในการท าความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการร่วมฟ้องเจ้าหนี้ใน
เรื่องดังกล่าว 

2.6) การท าความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมถึงความรุนแรงของปัญหา 
สถานการณ์ด้านหนี้นอกระบบที่เกิดข้ึน วิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมักจะใช้ในการเอาเปรียบลูกหนี้
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกดิความตระหนักรู้เท่าทนัเจา้หนี้เงินกู้และไม่ถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบใช้เป็น
เครื่องมือในการเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกหนี้ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวัง
ในการด าเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบต่างๆ มากขึ้นอันเป็นการช่วยปิดช่องว่างของปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้

2.7) การเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นมาตรการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มี
ความรู้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากความไม่รู้ การให้
ความรู้จะเป็นลักษณะของการระบุถึงสิ่งที่ต้องท าหรือห้ามท าในลักษณะ how to โดยให้ครอบคลุมเรื่อง
ของการท าสัญญาการกู้เงิน สิ่งที่พึงระวังในการกู้เงิน ข้ันตอนการกู้เงิน การท าสัญญา การช าระคืนเงินกู้ 
และสิ่งที่ต้องท าเมื่อถูกฟ้องร้องด าเนินคดี และการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
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ต่างๆ การรณรงค์จะกระท าโดยหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ และเน้นการขยาย
ผลในการให้ความรู้โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามารับช่วงในการถ่ายทอดความรู้ต่อในระยะยาว การท างาน
ในส่วนน้ีจะหวังผลทั้งผลที่ได้ในการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันในอนาคต และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สังคมในการดูแลตนเองในระยะยาวอันเป็นการเพิ่มอ านาจให้กับประชาชน (empowering people) 
การให้ความรู้แก่ประชาชนน้ียังรวมถึงการให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการก่อหนี้ที่เกินตัวและภัย
ของหนี้นอกระบบด้วย (ส่วนน้ี ศนธ.ยธ. อาจท าเค้าโครงของหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
การถ่ายทอดให้ประชาชนและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการเป็ นหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง โดยให้มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี) 

 

3) การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจร เช่น การรวมรวบหนี้ทั้งหมดของ
ประชาชนแต่ละคน การเจรจามูลหนี้กับเจ้าหนี้ การเปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ประชาชนเป็นหนี้หน่วยงานที่แก้ไข
ปัญหาเพียงหน่วยเดียว (โดยการรวมหนี้) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและมี
ระยะเวลาการผ่อนช าระที่นานพอ อันจะช่วยให้ประชาชนออกจากวงจรการเป็นหนี้นอกระบบได้ 

 

4) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม ปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสังคม
มองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล และเกิดจากการที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้เงินเองเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สังคมวงกว้างหรือไม่ส่งผลกระทบถึงตนเองมากนัก ท าให้ไม่เกิดความใส่ใจหรือตระหนักว่าปัญหาหนี้นอก
ระบบเป็นปัญหาสังคมและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาชญากรรมทั้งจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการรุนแรงจนถึงปัญหาที่เกิดจากลูกหนี้ที่ไปก่ออาชญากรรมอื่นๆ 
ตามมา ปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวซึ่งการแก้ไขปัญหาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท า
ให้ปัญหาหมดไปได้ ดังนั้นสังคมจะต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและเข้ามามีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญเพราะจะเป็นรากฐานของการ
ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนี้จะได้แก่การรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนในสังคม การด าเนินการอาจท าโดยการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่
ประชาชนในวงกว้าง เช่นการท า spot รายการวิทยุ โทรทัศน์ (เช่นเดียวกับโครงการเมาไม่ขับ โครงการ
รณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น)  นอกจากนี้ควรมีการแทรกเรื่องดังกล่าวในการด าเนินการของ
กระทรวงที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ด าเนินการอย่าง
ถาวร ข้อมูลเหล่าน้ีจะท าให้สังคมเห็นถึงอันตรายและความใกล้ตัวของปัญหาและตระหนักถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กิจกรรมส่วนน้ี ศนธ.ยธ. สามารถด าเนินการได้เลยทันที 

 

5) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการมุ่งสร้างเครือข่ายเพ่ือให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบได้มากยิ่งขึ้น การใช้เครือข่ายในการร่วมท างานจะช่วยให้การแก่ไข
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ปัญหาสามารถด าเนินการได้ดีข้ึนเนื่องจากแต่ละส่วนจะน าความช านาญของตนมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถท าได้หรือไม่มีความช านาญเพียงพอ เครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ีอาจมีทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือ (การเข้ามา
ของเอกชนเป็นมาตรการในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน (CSR: Corporate Social 
Responsibility) อันเป็นภารกิจหนึ่งองค์การสมัยใหม่) 

 

6) การจัดท าฐานข้อมูลภาวะหน้ีสินของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นหนี้นอก
ระบบเพื่อให้มีข้อมูลส าคัญส าหรับการน าเสนอแนวนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
ทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้สนิของประชาชนและปญัหาหนี้นอกระบบมีความสลับซับซ้อนการก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในลักษณะของพิมพ์เขียวจะท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายจึงจ าเป็นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มและอาการของ
ปัญหา การจะวางแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
รองรับเพื่อน ามาก าหนดแนวนโยบาย ดังนั้น กระทรวงจึงควรมีการเก็บข้อมูลการเป็นหนี้และนอกระบบ
ของประชาชน โดยควรเก็บข้อมูลในเรื่องของจ านวนหนี้ทีเ่ปน็ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย สาเหตุของการเปน็
หนี ้รูปแบบของการก่อหนี้ แนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการเป็นต้น งานลักษณะนี้เป็นงานส าคัญที่ต้องมี
การจัดท าอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นส่วนส าคัญในการน าไปใช้วิเคราะห์และก าหนดนโยบายถือเป็นงาน
ด้านวิชาการและวิจัย (Research and Development) ซึ่งส่วนนี้จะน าใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาวได้อีกด้วย การจัดท าฐานข้อมูลนี้ ศนธ.ยธ จะต้องด าเนินการร่วมกับ
นักวิชาการทั้งนี้เพราะหากให้นักวิชาการท าแต่ฝ่ายเดียวเมื่องานเสร็จฐานความรู้จะอยู่ที่นักวิชาการ
มากกว่าหน่วยงาน 

 

7) การส ารวจภาวะหน้ีสินและการเป็นหน้ีนอกระบบของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ส่วนนี้จะ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในหน่วยงานของตนเอง การส ารวจและด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ในหน่วยงานของกระทรวงเองจะเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดี
ข้ึนอีกทั้งการด าเนินการยังมสี่วนในการกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปเปน็ตัวอย่างในการด าเนินการ
ได้อีกด้วย 

 

3.2 แนวทางการด าเนินการในระยะยาว 
มาตรการในระยะยาวจะเน้นการป้องกันปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา แนวทาง

ในส่วนน้ีจะมุ่งให้การแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะในบางส่วนของปัญหาที่อยู่ขอบเขต
และหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเอง แต่หากไม่มีการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ การด าเนินการในส่วนน้ีจะมีทั้งส่วนที่อยู่ใน
อ านาจของกระทรวงยุติธรรมเองและส่วนที่ต้องขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานอื่น เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ของ
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หน่วยงานอื่นๆ กระทรวงยุติธรรมก็อาจเสนอข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ทั้งนี้หากการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ ข้อเสนอเหล่าน้ีก็จะผลักดันเข้าสู่การด าเนินการในวาระแห่งชาติที่รัฐบาล
จะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อหนึ่ง มาตรการในระยะยาวจะประกอบด้วย 

 

1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาหน้ี
นอกระบบ ซึ่งจากการศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้และโอกาสของประชาชน 
รวมทั้งการที่สังคมขาดความเข้มแข็ง การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอ านาจแก่ประชาชนจะเป็นแนวทางที่
ช่วยในการป้องกันปัญหาในระยะยาว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนสามารถท าได้หลายวิธี
หรือหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งมาตรการที่ส าคัญประการหนึ่งคือการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การ
ให้ความรู้แก่ประชาชนน้ีเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากมาตรการในระยะสั้นโดยในระยะยาวจะเพิ่มใน
เรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือลดการใช้ของเกินความจ าเป็น การเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียง การ
จัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยในการควบคุมและวางแผนในการใช้จ่ายเงิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง เป็นต้น การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนส่วนน้ีจะต้องด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และควรให้สังคมหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้วย รวมทั้งการ
เน้นให้ภาคประชาชนสามารถน าไปด าเนินการต่อได้เองในลกัษณะของการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ (ส่วนน้ี
หากพัฒนามากข้ึนสามารถใช้ระบบของสังคมออนไลน์ช่วยในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือกันในแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย) 

 

2) การผลักดันให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนท่ีเข้มแข็ง การน าเสนอนโยบายในการสร้าง
สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ การเสนอให้มีการปรับปรุงการ
ด าเนินการของสถาบันการเงินชุมชนให้ใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ประชาชน การให้ประชาชนที่กู้ต้องออมด้วย การใช้กลุ่มในการติดตามพฤติกรรมผู้ที่กู้ การให้กลุ่มช่วยใน
การตรวจสอบและสร้างวินัยทางการเงินแก่ผู้กู้ รวมถึงระยะยาวควรมีการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้
ท างานในลักษณะเครือข่ายไม่ใช่ต่างคนต่างท าและพัฒนาตนเองจนเป็นธนาคารของประชาชนในระยะยาว 
(เช่นเดียวกับธนาคารสหกรณ์ของญี่ปุ่น) ส่วนนี้กระทรวงจะเข้ามามีส่วนช่วยในการน าเสนอนโยบายแก่
ภาครัฐให้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

 

3) การปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ีนอกระบบ เป็นภารกิจที่กระทรวงยุติธรรม
สามารถด าเนินการได้เลยโดยการเสนอและผลกัดันใหม้ีการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ เช่น
กฎหมายในเรื่องของ 

 การเพิ่มโทษแก่ผู้ให้กู้และใช้วิธีการรุนแรงในการทวงหนี้หรือด าเนินการในลักษณะ
ขององค์การอาชญากรรม 
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 การแก้ไขกฎหมายอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมและให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยง
ของเจ้าหนี้ในการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้ 

 การก าหนดให้ลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้ 

 การใช้มาตรการการลงโทษเจา้หนี้ทีห่ลากหลาย เช่นมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ
ลูกหนี ้

 การให้ลูกหนี้สามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ได้ในส่วนของเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปเกิน
จากที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 การผลักดันให้ความผิดที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 การก าหนดนโยบายให้มีการข้ึนทะเบียนเจ้าหนี้ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะหารายได้จาก
การให้กู้ยืมเงินสามารถด าเนินการได้ถูกตามกฎหมายและคุ้มกับความเสี่ยง 

 การปรับปรุงแนวทางการบังคับคดี การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ให้มีการด าเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

การปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้รัฐสามารถจัดระบบการกู้ยืมเงินของประชาชนให้มี
กติกาที่ชัดเจนและควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้ ทั้งนี้เพราะการมีแหล่งเงินกู้ให้แก่ประชาชนหรือ
การที่มีเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนน้ัน ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเพราะจะช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนเร่งด่วน
มีที่พึ่งพาทางการเงิน การท าให้ทุกอย่างเป็นระบบจะช่วยในเรื่องนี้ การปรับกฎหมายจะเน้นการให้ผู้ที่ท า
ถูกสามารถด าเนินการได้ในระบบและผู้ที่ท าผิดถูกลงโทษอย่างจริงจัง 

ในการด าเนินการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) สามารถ
ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเสนอผ่านกระทรวงไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
พิจารณาได้ ซึ่งหากรัฐก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติส่วนน้ีก็น่าจะสามารถด าเนินการได้ 

 

4) การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของประชาชนโดยตรง 
เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหลายหน่วยงานแต่ละ
หน่วยก็จะมีอ านาจหน้าที่ของตนเองและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด ประกอบกับการท างานของ
หน่วยงานเหล่าน้ีมักขาดการประสานเช่ือมโยงกัน อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาที่มองจากมิติของหน่วยงานเป็นตัว
ตั้งมากกว่าการมองจากมุมของประชาชนที่เดือดร้อน ท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นแบบแยกส่วนและไม่
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ อีกทั้งหลายหน่วยงาน(ส่วนใหญ)่มองว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
เป็นงานฝากและเปน็เรือ่งช่ัวคราวจึงไม่เอาจริงเอาจงักับการด าเนินการในเรื่องนี้ รวมทั้งบางหน่วยงานการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน(โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องการใช้คืนเงินกู้หรือกู้จาก
ความจ าเป็น)ยังมีประเด็นที่ขัดกับเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การด้วย ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหา
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หนี้สินภาคประชาชนและหนี้นอกระบบจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งหน่วยงานที่จะ
ตั้งข้ึนจะต้องมีลักษณะส าคัญคือ 

 มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
งานฝาก หรือเป้าหมายของการท างานที่มีความหลากหลายไม่ชัดเจน คลุมเครือรวมทั้งอาจขัดกับเปา้หมาย
หลักขององค์การ เช่น ธนาคาร เพราะการปล่อยเงินกู้โดยสุ่มเสี่ยงจะมีผลต่อผลประกอบการของธนาคาร
ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนต้องท าก าไรและอยู่รอด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะไม่สามารถแยกออก
จากหนี้สินภาคประชาชนโดยรวมได้ 

 องค์การที่จัดต้ังข้ึนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ไม่ได้ท างาน
ภายใต้ข้อจ ากัดทางเอกสารแบบระบบราชการมากนัก 

 การด าเนินการของหน่วยงานจะเป็นลักษณะของการท างานแบบเครือข่าย หรือเป็น
แกนในการเช่ือมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
ร่วมกัน ดังนั้นระบบการบริหารจึงต้องมีคณะกรรมการนโยบายของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทางซึ่งตัวแทนของกรรมการจะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การที่จัดต้ังข้ึนคืองานด้านการวิจัยพัฒนาในการแก้ปัญหา
หนี้สินภาคประชาชน 

 

5) การเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนท่ีช่วยเหลือประชาชนท่ีมีความเดือดร้อนจากความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเข้าสู่วงจรการก่อหนี้หรือการเป็นหนี้นอกระบบ 
ซึ่งการให้มีกองทนุดังกลา่วนี้จะไม่ใช่หน้าทีข่องกระทรวงยุติธรรมโดยตรง แต่จากการพบปัญหาที่เกิดข้ึนใน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การมีแหล่งเงินทุนลักษณะนี้เป็นความจ าเป็นและเป็นการสร้าง
ความเท่าเทียมในการด ารงชีวิตของคนในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 

 
จากข้อเสนอการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรมสามารถสรุปแนวทางการด าเนินการของ

กระทรวงยุติธรรมได้ดังภาพที่ 24 
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ภาพท่ี 24 แผนภาพแสดงข้อเสนอแนวทางการด าเนินการของกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 การจัดท าข้อเสนอเพื่อประกาศเป็น
วาระแห่งชาติ 

 การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชน
อย่างครบวงจร 

 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม 

 การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน  

 การจัดท าฐานข้อมูลภาวะหนี้สินของ
ประชาชน 

 การส ารวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้
นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

ระยะสัน้ 
 

 การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
และภาคประชาสังคม 

 การผลักดันให้ เกิดสถาบันการเงิน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้นอกระบบ 

 การตั้งองค์การข้ึนมารับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง 

 การเสนอให้มีการจัดตั้ งกองทุนที่
ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อน
จากความจ าเป็น 

 

ระยะยาว 

แนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงยุตธิรรม 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลของกองทุนและโครงการท่ีช่วยเหลือเก่ียวกับหนี้ของประชาชน 

 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

1. ความเป็นมา กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเป็น
หนึ่งในนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เกิดข้ึนเมื่อ 
พ.ศ.2544 ตาม ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
2544 มีวัตถุประสงค์เพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านจะไป
สร้างโอกาสแก่คนระดับรากหญ้า ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการสร้าง
งาน สร้ างอาชีพและรายได้  ท าให้
ประชาชนพ้นจากความยากจน และจะ
เกิดกระแสการไหลเวียนของเงิน ส่งผลให้
เศรษฐกิจโดยรวมดี ข้ึน โดยรัฐจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กย
ศ.) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  28 มีนาคม  2538 โดย
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ 
และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา
และเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  เพื่ อ ร องรั บความ
เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิ จและเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่องความ
เหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติ
ร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุน
เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการ ศึกษา  โดยมี
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ 
และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแล และธนาคารกรุงไทย ท า
หน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม และมี

พ.ศ. 2536 รัฐบาลได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนา
ขุมขน เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนด าเนิน
โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ) ใน 11.608 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 
ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2536 – 2540  
และระยะที่ 2 ระหว่างปี2540-2544 
ด าเนินการอีก 17,626 หมู่บ้าน รวม 
29,234 หมู่บ้าน โดยรัฐบาลสนับสนุน
เงินทุนในระดับหมู่บ้านส าหรับครัวเรอืน
เป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มี
ดอกเบี้ย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ของครัวเรื อนยากจนในชนบททั่ ว
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา โดย
มอบอ านาจให้คณะกรรมการกองทุน 
กข.คจ.ประจ าหมู่บ้ าน รับผิดชอบ

สืบเนื่องจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
โดยจ านวนเกษตรกรสมาชิก
มูลนิธิเกษตรกรไทย 3,665 ราย 
ที่ได้รับการช่วยเหลือเสรจ็สิ้น โดย
งดคิดดอกเบี้ยปรับเป็นระยะเวลา 
1 ปี ฤดูกาลผลิต 1 เมษายน 
2537-31 มีนาคม 2538 แล้วการ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและ
แกนน า 6 อ าเภอ มีข้อสรุปว่า
แก้ ไขปัญหาโดยล าพั งมู ลนิ ธิ
เกษตรกรไทย เท่าที่ผ่านมาได้
ข้อสรุปเป็นบทเรียนคือ การต่อสู้
เพื่อสิทธิขอเกษตรกรบนพื้นฐาน
ของการสูญเสียของอีกฝ่ายหนึ่ง 
แม้จะเป็นพลังบริสุทธ์ิ มุ่งเป้าที่
ปัญหาเป็นที่ตั้ง กว่าจะประสบ
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โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

ละ1 ล้านบาท ให้ชาวบ้านบริหารจัดการ
เงินกองทุนด้วยตนเอง ส่วนหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน า
เท่านั้น  

ต่อมาจึงได้มีการจัดต้ังให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้
การด าเนินการตามเจตนารมณ์สามารถ
ด าเนินการไปได้พลางก่อนที่จะมีการ
ก าหนดเป็นกฎหมายรับรองถาวร โดย
สามารถด าเนินการตามพระราชกฤษฏีกา
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) พ.ศ.2544 

จากนั้นใน พ.ศ.2547 ได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 เพื่อให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายหมายอย่างถาวร  

หลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มี
รายได้น้อย ส าหรับศึกษาต่อตั้งแต่ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีใน
ประเทศ ร วมทั้งการศึกษานอกระบบ 
ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตาม
ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ที่ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยนักเรียน 
นักศึกษาจะต้องช าระคืนพร้อมดอกเบี้ย
อัตราต่ าเมื่อจบการศึกษาแล้ว” 

 
    

บริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน 
 

ผลส าเร็จ ต้องเผชิญกับปัญหา
นานับประการ และการสูญเสีย 
ขณะที่ภาคอีสานมีองค์กรของ
เกษตรกรจ านวนมากที่ก าลังต่อสู้
เพื่อปัญหาของเกษตรกร  จึง
เห็นชอบเชิญองค์กรที่มีหลักยึด
อุดมการณ์ร่วมกันสร้างพันธมิตร 
ยึดปัญหาเป็นที่ตั้ง แสวงจุดร่วม 
สงวนจุดต่าง 

2. วัตถุประสงค์ 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือ เพื่ อแก้ ไขปัญหาความยากจน เพื่อ ให้ธนาคารเจ้ าหนี้พัก



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

หมู่บ้าน และชุมชนเมืองส าหรับการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลด
รายจ่ายการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
ความจ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการ
น าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดี
แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

2. ส่งเสริมและพฒันาหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการ
จัดระบบ และบริหารจัดการเงินทุน
ของตนเอง 

3. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพา
ตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
การเรียนรู้  การสร้างและพัฒนา
ความคิดริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและ
เสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

4. กระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐาน
รากของประเทศรวมทั้ งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่า
เล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาด าเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปี
การศึกษา 2539 โดยให้ เงินกู้ยืมแก่
นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สาย
สามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญา
ตรี กองทุนนับเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาล
ที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและ
พัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่ อให้
เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

ประจ าห มู่ บ้ าน  โดยอยู่ ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ กข.คจ. 
หมู่บ้านและเพื่อให้หัวหน้าครัวเรือน
เป้าหมายยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ
หรือขยายกิจการอาชีพของตน เช่น 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ค้าขาย  งาน
ช่าง เกษตรกรรม หรืออาชีพอื่น 

ช าระเงินต้นครึ่งหนึ่งและดอกเบี้ย
ทั้งหมดไว้ก่อน โดยเกษตรกรผ่อน
ช า ร ะ ห นี้ เ งิ น ต้ น ที่ เ ห ลื อ อี ก
ครึ่งหนึ่ง และระยะเวลาตามที่ตก
ลงกัน แต่ไม่เกิน 15 ปี เมื่อ
เกษตรกรได้ช าร ะหนี้ คืนงวด
สุดท้ายแล้ว เงินต้นและดอกเบี้ยที่
พัก ไ ว้จะ ได้ รั บการยก เ ว้น ให้
ทั้งหมด โดยมีธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
เพื่ อการ เกษตรและสหกร ณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  ธนาคารออมสิน 



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

ประเทศในอนาคต 
5. เสริมสร้างศักยภาพและความ

เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เมือง 

3. ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

เริ่มต้นการด าเนินงานตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน 

เริ่มต้นการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2539 - ปัจจุบัน 

เริ่มต้นการด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2536 - ปัจจุบัน  

เริ่มต้นการด าเนินงานตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

 
    

4. คุณสมบัต ิ มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. สมาชิกกลุ่ม องค์กร ที่ ข้ึน

ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน                              
2. ปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิก

กองทุนหมู่บ้าน 
3. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

เ งื่ อ น ไ ข  แ ล ะ แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนด
ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
คณะกรรมการ 

โดยการขอกู้เงินต้องเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) 

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
 

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการ ศึกษาที่ผูก
กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

1. ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ตามที่
กองทุนก าหนด  

ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
นั้นต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีช่ือ
อยู่ ในทะเบียนบ้านของครัวเรือน
เป้าหมายนั้น ในกรณีที่ผู้แทนหัวหน้า
ครัวเรือนเป้าหมายมิได้เป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะหรือมิได้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
กข.คจ. หมู่บ้านที่จะพิจารณาความ
เห็นชอบ 

1. เกษตรกรที่ได้รับสิทธิแก้ไข
ปัญหาหนี้ต้องเป็นสมาชิกองค์กร
เกษตรกรซึ่งมีหนี้อันเนื่องมาจาก
การประกอบเกษตรกรรม โดยมี
มูลหนี้อันเกิดจากหนี้ ในระบบ 
ดังนี้  

1.1. หนี้ ที่ เ กิ ด ข้ึนจาก
โครงการส่งเสริมของรัฐ อันเป็น
ความผิดของเกษตรกร   

1.2 หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม
ของสถาบันการเงินต่างๆ เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่า



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

• พัฒนาอาชีพ 
• สร้างงาน 
• สร้างและ / เพิ่มรายได ้
• ลดรายจ่าย 
• อุตสาหกรรมและ / หรือธุรกิจ

ขนาดเล็กในครัวเรือน 
• เพื่อการฉุกเฉินและจ าเป็น

เร่งด่วน 
 

2.นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสทิธิขอรับทุน
จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายช่ือ
เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูก
กับรายได้ในอนาคตตามประกาศของ
ส านักงานกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 

3. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับ
ทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและ
หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ที่
ก าหนด 

4.  นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับ
ทุน ได้ เ พีย งหนึ่ งหลั กสูตร ในแต่ละปี
การ ศึกษาไม่ เกินอัตราค่าเล่ า เรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจ านวนปีที่
ก าหนดไว้แต่ละหลักสูตรกรณีที่ผู้ขอรับทุน
มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของ
รัฐให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่า
เรียนส่วนต่างเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
อัตราที่ก าหนด 

5.  นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัว
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และให้ได้รับ

ด้วยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อ
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
การเกษตร และนิติบุคคลตามที่
คณะกรรมการก าหนด  

 1.3 หนี้ที่ เกิดข้ึนจากการ
กู้ยืมจากสถาบันเกษตรกร 



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

ค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,200 บาท 

5. เกณฑ์การ
พิจารณา 

หลักเกณฑ์การพิจารณามี 5 ประการ 
คือ 

1. ประวัติและอุปนิสัย ของผู้กู้ยืมเงิน 
2. หลักประกัน บุคคลที่จะค ้ า

ประกันควรมีฐานะทางการเงินดีพอที่
สามารถช าระหนี้แทนได้หรือต้องเป็น
คนที่มีความรับผิดชอบ น่าเช่ือถือ หรือ
ถ้าเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันก็ต้องมี
สภาพคล่องสูงคือสามารถขายได้ง่าย
และรวดเร็ว  

3. ความสามารถในการช าระหนี้ 
4. เงินทุนของผู้ขอกู้ ผู้ขอกู้ควรมี

เงินลงทุนของตนเองจ านวนหนึ่ง ที่
เตรียมสะสมไว้ส าหรับประกอบธุรกิจ
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนเงิน
ลงทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการท าธุรกิจ  

5. เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้
ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของ

การกู้ยืมเงินของกองทุนเพื่อการศึกษา จะ
ให้กู้ ยืม ได้ ไม่ เกิ นขอบเขตของแต่ละ
รายการที่กองทุนก าหนดไว้ เช่น  

- การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) จะก าหนดระดับ
การศึกษากับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ เป็น
ต้น 

- กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูก
กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จะก าหนด
ขอบ เ ขตกา ร ให้ กู้ ยื ม เ งิ นต าม ระดั บ
การศึกษาและก าหนดอัตราสูงสุดของการ
กู้ยืมเงิน                                

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
และเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. 
หมู่บ้านให้พิจารณาไปตามล าดับบัญชี
ครัวเรือนเป้าหมาย และต้องได้รับ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก พั ฒ น า ก ร 
ผู้รับผิดชอบประจ าต าบล 

กรณีหนี้สหกรณ์ 
1.เป็นหนี้ของเกษตรกรที่ข้ึน

ทะเบียนองค์กรและทะเบียน
เกษตรกร(ทะเบียนหนี้) ถูกต้อง 

2.เป็นหนี้ตั้งแต่ผิดนัดช าระ
(npl) ถึงหนี้บั ง คับคดีขาย
ทอดตลาด 

3. วัตถุประสงค์การกู้ เพื่ อ
การเกษตร กรณีสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์
การกู้ 
 
 
 
กรณีหนี้ธนาคารพาณิชย์ และนิติ
บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

1. เป็นหนี้ของเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนองค์กรและทะเบียน



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

เกษตรกร ในกรณีที่เห็นว่าอาจมีบาง
ปัจจัยก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกจิหรือ
การค้าของผู้ขอกู้ และอาจส่งผลต่อการ
ช าระหนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจะให้กู้
หรือไม่ 

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 
หมายถึงหนี้ค้างช าระนานเกิน 3 
งวดข้ึนไป 
ก ร ณี ส ถ า บั น เ จ้ า ห นี้ ห รื อ
บุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ (NPA)  

เ ป็ น ร า ย ช่ื อ ที่ ผ่ า น ก า ร
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ต า ม ม ติ
คณะรั ฐ ม นตรี  เ มื่ อ วั นที่  28 
มกราคม 2552 จ านวน 1,187 
ราย 

6. เกณฑ์การ
ช าระ 

1. ต้องพิจารณาจากรายได้สุทธิ
คงเหลือว่ามีเพียงพอช าระหนี้ได้และ
ก าหนดระยะเวลาช าระคืน 

2. การให้กู้เงินไปลงทุนท ากิจการ
ในช่วงแรกของการผลิตอาจต้องมีการ
ปลอดเงินต้นตามที่จ าเป็น คือ ช าระแต่
ดอกเบี้ยในช่วงแรกของการด าเนิน
ธุรกิจและจะนานเท่าใดข้ึนอยู่กับรายได้
สุทธิคงเหลือ 

1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา 
หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้
กู้ยืมเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
มีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุน
ตามระยะเวลา และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ 

2. ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้
กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้
แจ้ งสถานภาพการเป็นนัก เรียนหรือ

ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน 
ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินยืม
โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ส่ง ใ ช้ เ งินยืม  ประเภทอาชีพ และ
ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้ของ
ครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
สามปีนับแต่วันท าสัญญา 

     ให้คณะกรรมการ กข.คจ . 
หมู่บ้าน ร่วมกับพัฒนากรผู้รับผิดชอบ

กรณีหนี้สหกรณ์ 
1. เป็นหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้าน

บาท 
2. เป็นหนี้ค้างช าระก่อน 30 

มีนาคม 2550 
3. เป็นหนี้อันเนื่องมาจาก

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ของเกษตรกรสมาชิก 

4. กรณีมีการฟ้องร้อง ต้อง



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

3. การให้กู้เงินส าหรับธุรกิจที่มี
รายได้จากผลผลิตเป็นช่วงเวลา ควร
ก าห นด เ งื่ อ น ไขก า ร ช า ร ะห นี้ ใ ห้
สอดคล้องกับรายรับที่จะได้ด้วย 

นักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบ
ก าหนดช าระหนี้ 

3. ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่
ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนด
ช าระหนี้งวดแรกจะได้รับหนังสือจาก
ธนาคาร เพื่อแจ้งเงินต้นทั้งหมด จ านวน
เงินที่ต้องช าระหนี้งวดแรก ค่าธรรมเนียม
การช าระหนี้ รวมทั้งตารางการช าระหนี้
ของแต่ละปี 

4. ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระหนี้
จะต้องช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่  5 
กรกฎาคม ของปีที่ครบก าหนดช าระหนี้ 

5. ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 
1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปทีี่ 1 เป็นต้น
ไป โดยจะต้องช าระหนี้ภายในวันที่  5 
กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องช าระหนี้
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับ
จากวันครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก 

6. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถ
ช าระหนี้เงินกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดคือภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของ

ประจ าต าบลสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับ
อนุมัติให้ยืมเงิน และติดตามก ากับการ
ส่งใช้คืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย 
ตามจ านวน และระยะเวลาที่ก าหนด
ในสัญญายืมเงิน 

    เมื่อได้รับเงินส่งใช้คืนเงินยืม
จ า ก ค รั ว เ รื อ น เ ป้ า ห ม า ย  ใ ห้
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก้หัวหน้าครัวเรือน
เป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และ
ให้น าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ภายในสามวันท าการ  

    กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ หรือเหตุจ าเป็นอื่นใด ที่ท า
ให้โครงการอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย
ยืมเงินทุนไปด าเนินการได้รับความ
เสียหายหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถส่งใช้คืนเงินยืมได้ตาม
ก าห นด ไ ว้ ใ น สัญญ า  ใ ห้ หั ว ห น้ า
ครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนนั้น ยื่น

เป็นการฟ้องร้องก่อน 30 ก.ย.
2553 

5. กองทุนฟื้นฟูฯช าระเงินต้น 
100 เปอรืเซ็นต์ พร้อมดอกเบี้ย 
7.5 เปอร์เซ็นต์(มติ ครม.เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2553) 

6. ล าดับการจัดการหนี้จะ
ด าเนินการตามความเร่งด่วนจาก
เ ป็ น ห นี้ ช้ั 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 าเนินคดี ผิดนัดช าระ (NPL) 
ตามล าดับ 

กร ณีหนี้ ธนาคารพาณิชย์ 
แ ล ะ นิ ติ บุ ค ค ล อื่ น ต า ม ที่
คณะกรรมการก าหนด 

1. เงินต้นคงค้างไม่เกิน 1 
ล้านบาท  กฟก.ช าระหนี้แทนไม่
เกินร้อยละ 50 ของต้นเงินคงค้าง
รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงตาม
กฎหมาย ตัดดอกเบี้ยทั้งหมด 

2. เงินต้นคงค้างระหว่าง 1 



 

 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนเพ่ือการศึกษา 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

ทุกปี ถือว่าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืม
จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อ
ปี ของเงินต้นที่ค้างช าระในงวดนั้น กรณี
ค้างช าระไม่เกิน 12 เดือน และจะต้องเสีย
เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงิน
ต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมด กรณีค้างช าระ
เกิน 12 เดือน 

ค าร้องพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพื่อ
ขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงิน
ยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน 
เพื่อพิจารณาผ่อนผันการส่งใช้คืนเงิน
ยืมเป็นรายกรณีไป 

ถึง 2.5 ล้านบาท 
ก ร ณี ส ถ า บั น เ จ้ า ห นี้ ห รื อ
บุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ (NPA)    

1.ซื้อจากราคาที่ เจ้าหน้าที่
เดิมซื้อจากส านักงานบังคับคดี
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆตามกฎหมาย 

2.ซื้อไม่เกินราคาประเมินของ
ทางราชการ 

3.ในกรณีที่ไม่สามารถซื้อได้
ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เสนอ
คณะกรรมการจัดการหนี้ของ
เกษตรกรวินิจฉัย 
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รายนามคณะผู้วิจัย 

คณะผู้วิจัย  

1. รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หัวหน้าโครงการและนักวิจัย 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

3. อาจารย์มกุขรินทร์ พรรณเชษฐ ์
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

4. อาจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

5. อาจารย์ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช 
 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นักวิจัย 

6. นางสาววิชชุตา อิสรานุวรรธน ์
 นักวิจัยอิสระ 

ผู้ประสานงานโครงการ 

7. นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

8. นางสาวอัจฉรียา ธิรศริโชต ิ
 นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

9. นายพัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก 
 นักวิจัยอิสระ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

10. อาจารยน์ันท์รพัช ไชยอัครพงศ์ 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

11. นางสาวมณีรัตน์ ช่ืนเจริญ 
 นิสิตปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

12. นางสาวนันท์นิธิ พงศ์โพธิธรรม 
 นักวิจัยอิสระ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

13. นางสาวรจนา อินคง 
 นิสิตปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผู้ช่วยนักวิจัย 
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 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

คณะผูป้ระสานงานฝ่ายกระทรวงยตุิธรรม 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รบัความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)  

 


