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“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือน
รากฐานของชีวิต	รากฐานความมั่นคง
ของแผ่นดิน	เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
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ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 

สารถึง 

	 การกู้ยืมเงินนอกระบบในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการก่อหนี้ขึ ้น	 โดยมีลักษณะของการกระทำ

ความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เท่าทันถึงกลโกงของเจ้าหนี้นอกระบบ	 ทำให้

เกิดความเสียเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาหนี้นอกระบบ

ซึ่งเป็นปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	

จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 และดำเนิน

ภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	เป็นต้นมา

	 การดำเนินงานของ	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ในรอบปีที่ผ่านมา	 ได้

ดำเนินการทั้งมาตรการเชิงรุกได้แก่	 การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 และมาตรการเชิง

ป้องกัน	เช่น	การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน	ผู้นำท้องถิ่น	และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

ที่แนวโน้มของปัญหา	รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 หวังว่าการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานของ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 ให้กว้างขวางและ

เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นไป

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
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ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

สารจาก  

นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

	 ในปัจจุบันยังมีช่องว่างทางกฎหมายหลายประการ	ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน	ซึ่งเข้ามาใช้สถานะความเป็น	
“เจ้าหน้ีนอกระบบ”	เพ่ือเอาเปรียบ	“ลูกหน้ีนอกระบบ”	โดยลูกหน้ีกลุ่มน้ี		ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย	ไม่มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
เกือบทั้งหมดขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย	 และไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมมีลูกหนี้จำนวนไม่น้อย
ที่ถูกกลุ่มผู้ทวงหนี้นอกระบบตามทวงหนี้ด้วยวิธีการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	 จนลูกหนี้ได้รับความเสียหายทางร่างกาย	 ชีวิตและจิตใจ	
หรือสูญเสียทรัพย์สิน	 และขบวนการเหล่านี้มีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือเอาเปรียบทางกฎหมายในหลายรูปแบบ	 ดังนั้นกระทรวงยุติธรรม
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรม	 จึงจำเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำนวย
ความยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรมได้ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)
ขึ้นในปี	พ.ศ.	2553	ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้ามาดำเนินการสร้างเสริมความเป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
และด้านต่างๆ	แก่ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความเป็นธรรม	ตามครรลองของกระบวนการยุติธรรม
	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	มีภารกิจ	 3	 ด้านคือ	 (1)	 การแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคประชาชน	 (2)	 การแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 (3)	 การแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	
โดยเน้นให้การช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่มีจำนวนตั้งแต่	 50	 รายขึ้นไป	 หรือประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยวิธีบูรณาการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ	 เครือข่ายองค์กรภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายให้ประชาชน
ได้รับบริการ	งานยุติธรรมอย่างสะดวก	รวดเร็ว	ทั่วถึงและเป็นธรรม	
 ผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 ตั้งแต่ปี	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	 พบว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้
รับความเป็นธรรมเป็นจำนวนมาก	 ปัญหาส่วนใหญ่ของลูกหนี้นอกระบบเกิดจากเจ้าหนี้เงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กำหนดและฟ้องร้องเรียกเงินคืนเกินกว่ามูลหนี้กู้ยืมจริง	 มีการบังคับคดียึดที่ดินทำกินของประชาชน	 นอกจากนี้ยังรวมทั้งปัญหาที่ดิน
และสิ่งแวดล้อม	 โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย	 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ปัจจุบันมีผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือจาก	ศนธ.ยธ.มากกว่า	300	คดี	มีทุนทรัพย์ที่พิพาทมูลค่ากว่า	6,500
ล้านบาทและมีการจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องหนี้นอกระบบเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2554	 ถึง	
2556	จำนวน	23	ครั้ง	มีผู้ร่วมโครงการจำนวน	13,361	คน		ทั่วประเทศ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม	จำนวนเงิน
25	 ล้านบาท	 เพื่อขับเคลื่อนในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางด้านคดีและการจัดกิจกรรมโครงการ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องหนี้นอกระบบเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีเล่มนี้	
จะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสังคมสืบต่อไป
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บทนำ 
	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 เป็นหน่วยงาน

หนึ่งในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 มีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 ด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และด้าน

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	ซึ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	จนถึงปัจจุบัน

	 ในรอบปีงบประมาณ	2556		ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ได้ปฏิบัติภารกิจ

ในการให้ความช่วยเหลือ	สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้	 นอกจากน้ียังได้รวบรวมเน้ือหาคำบรรยายท่ีมีประโยชน์ต่อประชาชน	 รวมท้ังตัวอย่างกรณีศึกษา

ที่เกิดขึ้นจริงจากปัญหาหนี้นอกระบบ		

	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานสรุปผล

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้เป็น

อย่างดี

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม 
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อำนาจหน้าที่  

โครงสร้าง 

การจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “วิกฤติหนี้นอกระบบทางออกสังคมไทย”  

การดำเนินงานปี 2556 
การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพประชาชน ปี 2556 

มาตรการในเชิงป้องกัน 
การเพิ่มศักยภาพประชาชนทางด้านกฎหมายฯ 7 โครงการ  
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ตัวอย่างข้อเสนอแนะ 

ตัวอย่างคำถาม  

การเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายฯ จ.ชัยนาท 

การเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายฯ จ.ลำปาง       

การบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษา 

สถิติการรับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง  

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พลังกาย พลังใจ พลังพัฒนาประสิทธิภาพงาน” 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่จุดหมาย” 

เรื่องน่าสนใจ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
        เหยื่อ  

        นางอา (นามสมมุติ) ชาวบ้านดงขุย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

        แก๊งนายทุนเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ จังหวัดขอนแก่น 

        นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบเลี่ยงภาษีอากร 

        เมื่อตกเป็นแพะในคดีโทษประหารชีวิต “การช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรม” 

        กลุ่มคนตัวอย่าง กลุ่มคนปลอดหนี้ (นอกระบบ) 

“ ใช้เงินอย่างไร ถึงจะไม่เป็นหนี้ ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 

สรุปผลงานด้านที่ดิน 
ภาคผนวก 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 

ที่ปรึกษา  ผู้จัดทำ  

สำนักงาน ศนธ.ยธ. 
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ผู้บริหาร 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) 

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้อำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม

กระทรวงยุติธรรม

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งท่ีปรึกษาเฉพาะ

ด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม

เลขานุการ ศนธ.ยธ.

ด้านปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน

พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล

ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค

และส่ิงแวดล้อม

เลขานุการ ศนธ.ยธ.

ด้านท่ีดินและส่ิงแวดล้อม

นายนิธิต ภูริคุปต์

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

เลขานุการ ศนธ.ยธ.

ด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ืนๆ



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 10ศนธ.ยธ.

	 เม่ือประมาณปลายปี	2552	รัฐบาลได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน	โดยให้กระทรวงการคลัง

กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงยุติธรรม	 ร่วมกันผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยเฉพาะปัญหา

หนี้นอกระบบให้เป็นรูปธรรม	 โดยกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนอกระบบ	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีคำสั่งที่	 325/2552	 ลงวันที่	 3	 ธันวาคม	 2552	

แต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบแบบบูรณาการร่วมกัน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี	

พันตำรวจเอกทวี	สอดส่อง	เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

เป็นประธานกรรมการ	 แต่เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากและสภาพ

ปัญหาที่ทวีความรุนแรงในทุกด้าน	เพื่อให้ภารกิจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้น

(นายพีระพันธ์	สาลีรัฐวิภาค)	จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	2553	งบกลาง	รายการ

เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	จำนวน	5,074,100	บาท	(สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานต้ังแต่	1	สิงหาคม

-	 30	 กันยายน	 2555)	 เพื่อดำเนินงานตามภารกิจ	 ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 ได้มีคำสั่ง	 382/2553	

ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	20	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ.	2534	แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5	)	พ.ศ.	2545	ให้จัดตั้ง	“ศูนย์ช่วยเหลือ

ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม”	 (ศนธ.ยธ.)	 เพื่อให้มีหน่วยงานและบุคลากรสำหรับ

การอำนวยความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ตามกรอบ

แนวทางของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 โดยมอบให้พันตำรวจเอกทวี	

สอดส่อง	 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	 เป็นผู้

อำนวยการศูนย์ฯ	 และมีพันตำรวจโทวิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เป็น

เลขานุการ	 เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเน้น

การช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประสานงาน

และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อใช้อำนาจและบทบาทภารกิจตามกฎหมายของแต่

ละหน่วยขับเคลื่อนเน้นการทำงานเชิงรุกและนโยบายในภาพรวม

ความเป็นมาของการจัดตั้ง 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม “ศนธ.ยธ.” 
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	 1.	 เป็นหน่วยงานกลางสำหรับการรับแจ้งปัญหา	การคัดกรอง	การบันทึกข้อมูล	 การพิจารณา	แนวทางการ

ให้ความช่วยเหลือ	 การส่งต่อ	 สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน	 ปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	 เพื่อให้บรรลุนโยบาย

กระทรวงยุติธรรมและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ	

 2.	 การตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนราชการทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงยุติธรรม	 ดำเนินการ	 ติดตามผลตามมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย	 การอำนวยความยุติธรรมตาม

กรอบแห่งกฎหมายและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือจากผู้บังคับบัญชา

	 3.		 การประสานปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ	 เอกชนและองคก์รภาคเอกชนในการแก้ปัญหาให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย	รวมทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	ชี้แจงข้อเท็จจริง	ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

	 4.		 จัดวางระบบฐานข้อมูล	จัดตั้งเครือข่าย	ศึกษาวิจัย	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม

	 5.		 ดำเนินการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้บังคับบัญชากำหนดหรือมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ 



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 12ศนธ.ยธ.

อำ
นว

ยก
าร

ด้า
นห

นี้ส
ินภ

าค
ปร

ะช
าช

น
ด้า

นท
ี่ดิน

แล
ะ

ทร
ัพย

าก
รธ

รร
มช

าต
ิ

อา
คา

รร
ัฐป

ระ
ศา

สน
าภ

ักด
ี (อ

าค
าร

B)
 ช

ั้น 
8

ถน
นแ

จ้ง
วัฒ

นะ
 แ

ขว
งท

ุ่งส
อง

ห้อ
ง

เข
ตห

ลัก
สี่ 

กท
ม.

 1
02

00

อา
คา

รฝ
ึกอ

บร
มไ

ปร
ษณ

ีย์ช
ั้น 

4

ถน
นแ

จ้ง
วัฒ

นะ
 แ

ขว
งท

ุ่งส
อง

ห้อ
ง

เข
ตห

ลัก
สี่ 

กท
ม.

 1
02

00

ด้า
นก

าร
ไม

่ได
้รับ

คว
าม

เป
็นธ

รร
ม

ด้า
นอ

ื่นๆ

ส
ำน

ัก
ง
าน

ป
ล
ัด
ก
ร
ะท
ร
ว
ง
ย
ุต
ิธ
ร
ร
ม


โค
ร
ง
ส
ร
้าง
แล
ะท
ี่ต
ั้ง
ข
อ
ง
ศ
น
ธ
.ย
ธ
.
ด
้าน

ต
่าง
ๆ




ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

13 ศนธ.ยธ.

วิกฤติหนี้นอกระบบ 
ทางออกสังคมไทย 
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วาระแห่งชาต ิ
“วิกฤติหนี้นอกระบบ-ทางออกสังคมไทย?” 

	 สังคมไทยในปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงที่กำลังประสบปัญหา

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

โดยหนึ่งในบรรดาปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

นั้นคือปัญหาหนี้นอกระบบเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกี่ยวพันกับ

สภาพความเป็นอยูข่องประชาชน	อันจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ

ตามมา	เช่น	การกระทำความผิดทางอาญา	การทำร้ายร่างกาย

ซึ่งปัญหานี้มิใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่	หากแต่เป็นปัญหาที่มีอยู่

คู่สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้วเพียงแต่ยังไม่มีการหยิบยก

ขึ้นมาเป็นประเด็นที่นำมากล่าวถึงเท่านั้น

 กระทรวงยุติธรรมจึงเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์เรื่องหนี้นอกระบบซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า	

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ	 ลูกหน้ีบางส่วนยังมีพฤติกรรมท่ีเรียกว่า	 “หมุนหน้ี”	

กล่าวคือเป็นพฤติกรรมที่มักจะกู้ยืมเพื่อนำเงินจากแหล่งเงินกู้หนึ่งไปใช้คืนแหล่งกู้ยืมอีกแห่งหนึ่งที่เร่งรัดมากกว่า	

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สภาพทางการเงินหนักหนารุนแรงมากขึ้นไปอีกเกิดความจำเป็นต้องก่อหนี้นอกระบบขึ้นเพราะการ

ก่อหนี้นอกระบบนั้นทำให้ได้เงินมาใช้ตามที่ต้องการได้รวดเร็วและไม่จำเป็นต้องหาหลักประกันและเพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์และให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นผู้ให้กู้จึงมักจะเรียกค่าตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย

ในอัตราที่สูงมากและด้วยปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้นายทุนเงินกู้เอารัดเอาเปรียบ	 ฉ้อฉลหลอกลวงด้วยการทำนิติกรรม

อำพราง	 การกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียในอัตราเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนดและเอาเปรียบในการทำสัญญาท่ีไม่เป็นธรรม	

เป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องรับภาระเกินกว่าความเป็นจริงและเมื่อถูกฟ้องคดีลูกหนี้เหล่านี้ไม่ได้เข้าต่อสู้คดีตามกระบวนการ

ยุติธรรมเป็นเหตุให้ถูกบังคับคดี	 ความรุนแรงที่ร้ายกว่านั้น	 ในปัจจุบันพบว่าเจ้าหนี้กระทำในลักษณะเป็นขบวนการ

ในการปล่อยเงินกู้นอกระบบเรียกขบวนการนี้ว่า	 “แก๊งหมวกกันน็อค”	 โดยแก๊งนี้จะเข้าถึงประชาชนในพื้นที่	 ให้กู้

โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันบางรายลูกหนี้ต้องส่งดอกเบี้ยเป็นรายวันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระซึ่งเรียก

กันว่า	“ดอกลอย”	เมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วอาจมากกว่าจำนวนเงินต้นที่กู้มาถึง	10	เท่าหากลูกหนี้ผิดนัดกลุ่มขบวนการนี้

จะไม่ใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องคดี	 แต่มีพฤติการณ์ใช้อำนาจอิทธิพลข่มขู่ทำร้ายร่างกาย	 ยึดเอาทรัพย์สิน	

บางรายถูกข่มขู่จนต้องหลบหนีออกนอกพื้นที่	 บางรายต้องฆ่าตัวตาย	 รูปแบบนี้ถือเป็นการ	 ท้าทายกระบวนการ

บังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืน	 พร้อมกับเปิดเผย

สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันเป็นวาระแห่งชาติจึงจะสามารถแก้ปัญหาหนี้นอก

ระบบได้เบ็ดเสร็จ	 ทั้งนี้เพราะ“หนี้นอกระบบ”	 เป็นปัญหาเรื้อรังและรุมเร้าปากท้องของคนยากจนทั้งในเมืองและชนบท

ที่มีอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน	 ถือเป็นปัญหาใหญ่ของหนี้สินภาคประชาชน	 ที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไข

มาโดยตลอด
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เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 

กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.) 

จัดการประชุมเสวนาและสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหาทางออกกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อ 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในหัวข้อ“วิกฤติหนี้นอกระบบ – ทางออกสังคมไทย ?” 

ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน โครงการนอร์ธปาร์ค 
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พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเสวนาใน

หัวข้อ	“วิกฤติหนี้นอกระบบ	–	ทางออกสังคมไทย	?”

กล่าวรายงานโดย

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

(ผอ.ศนธ.ยธ.)

	 กล่าวว่าการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม	 โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2553	จนถึงปัจจุบัน	พบว่าปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นมีรูปแบบหลากหลาย	 	ส่วนใหญ่เกิดจาก
การที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย	 การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 เมื่อถูกฟ้อง
แล้วไม่ไปศาล	 ไม่มีทนายความหรือที่ปรึกษาคดีเป็นเหตุให้ทำสัญญายอมความในลักษณะที่เสียเปรียบเป็นเรื่องที่ต้อง
หาคำตอบว่าทำไมประชาชนจึงยังไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้และการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงิน	จึงควรมีวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ลืมตาอ้าปากอยู่ในสังคมไทยได้
 การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม	 จึงมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะเพื่อเตือนภัยป้องปราม	และเฝ้าระวัง
ให้ความช่วยเหลือด้วยการหาพยานหลักฐาน	 สืบสวนค้นหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง	 มาสนับสนุนข้อมูลของลูกหนี้ในการ
ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม	ตลอดจนการประสานกองทุนยุติธรรม	จัดหาที่ปรึกษากฎหมาย	และติดอาวุธทาง
ปัญญาด้วยการให้ความรู้ทางกฎหมาย	เพื่อให้รู้เท่าทันและเกิดความยุติธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้	เช่น	จัดเวทีเสวนา
และรับฟังปัญหาจากภาคประชาชนในจังหวัดต่างๆ	การแจกหนังสือคู่มือ	แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย	เช่น	 เรื่องหนี้
นอกระบบ	การกู้ยืมเงิน	การขายฝาก	การจำนอง	การจำนำ	 เป็นต้น	รวมถึงการถอดบทเรียนประสบการณ์ตรงจาก
ผู้ถูกหลอกและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้วางแผนทิศทางการดำเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม	นำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาวและยั่งยืน
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การเสวนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  2. พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
3. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารท้องที่ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย 

 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 จากการทำงานที่ผ่านมา	 กระทรวงยุติธรรมได้สัมผัสถึงปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ	 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ

สังคมไทย	 เนื่องจากประชาชนมีความจำเป็นในการใช้จ่ายสูง	 ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ,	 ค่ารักษา

พยาบาล	 และอื่นๆ	 ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกที่จะต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ	 คนที่ไม่ประสบปัญหาในจุดนี้	

จะมองว่า	 “คุณไปกู้ยืมเงินเขามา	 เพราะคุณอยากได้เงิน	 แล้วคุณจะเบี้ยวได้อย่างไร”	 ฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเคร่งครัด	 จึงอาจเป็นปัญหาหากเพิกเฉยและไม่รีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็จะนำไปสู่วิกฤติแก่ประเทศชาติ

ได้และเพื่อป้องกันสิทธิไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นแนวคิดในการแก้ไข

ปัญหาหนี้นอกระบบ	ดังนี้

	 -	 การกระจายรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน(รวยกระจุก	–	จนกระจาย)	

	 -	 หาสาเหตุของความยากจน	ว่าเป็นเพราะความขี้เกียจอย่างเดียวหรือไม่	หรือเพราะไม่มีโอกาส	

	 -	 หาแหล่งเงินทุนที่ดี	ให้สวัสดิการที่ดี	ช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	จะสามารถแก้ไขปัญหา

	 	 ได้อย่างแท้จริงแก้ปัญหาโดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง	ไม่ใช่หน่วยงานเป็นที่ตั้ง
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 พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
	 ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการที่ลูกหนี้จำเป็นต้องกู้เงิน	 แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้	 จึงเกิด

ความรุนแรงตามมา	

	 -	 ปี	 พ.ศ.2542	 ทางตำรวจได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือประสานงานกับตำรวจภูมิภาคต่างๆ	

มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ	

 - ปี	 พ.ศ.2551	 –	 2553	 คดีที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งถึงพนักงานอัยการมีจำนวน	 164	 คดี	

ศาลพิพากษารอการลงโทษไว้เกือบทั้งหมด	มีเพียง	 3	คดีที่ศาลลงโทษและสามารถขยายผลไปถึงเจ้าหนี้ได้	 และมี

มาตรการเอาผิดกับเจ้าหนี้	โดยใช้ความผิดใกล้เคียง	เช่น	ทำร้ายร่างกาย	บุกรุก	ข่มขู่	เพื่อจะลงโทษหนักขึ้น	แต่เจ้าหนี้

บางรายที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีผลประโยชน์ด้วย	ก็จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยเช่นเดียวกัน

 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 - เมื่อปี	พ.ศ.2546	รัฐบาลทำการเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียน	มีคนมาลงทะเบียนห้าล้านกว่าคน	

เป็นหนี้นอกระบบ	จำนวน	1,700,000	คน	ตรวจสอบเหลือเพียง	1,400,000	คน	บางรายก็ไม่มีหนี้จริง	

 - เมื่อปี	 พ.ศ.2552	 ธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ให้ลงทะเบียนอีก	

พบว่ามีคนมาลงทะเบียน	จำนวน	1,280,000	คน	ซึ่งหากจำนวนเงินที่กู้ต่ำกว่า	 50,000	บาท	ทางธนาคารจะรับไว้

พิจารณา	แต่หากสูงกว่า	กระทรวงมหาดไทยจะมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ	ร่วมพิจารณา	

 - มีการตั้งคณะกรรมการในการเจรจาหนี้,	 ประนีประนอม	 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับหมู่บ้าน	 ตำบลและ

จังหวัด	 โดยมีศูนย์ไกล่เกลี่ยอยู่ถาวรในทุกอำเภอ	 ต่อมามีการไกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรม	 สำนักงานอัยการและ

ศาล	ทำให้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

 - ปัจจุบันมีโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 คือโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	และพัฒนาชุมชน

		 อย่างไรก็ตามปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ	 ลูกหนี้หลายคนมีปัญหา	 เนื่องจากลูกหนี้เรียนรู้ที่จะกู้มากกว่าที่จะแก้	

ดังนั้น	จึงต้องพัฒนาศักยภาพของลูกหนี้โดยการเพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	และต้องมีช่องทางแหล่งเงินทุน	มีสวัสดิการ

ในชุมชน	มีหลักประกันทางเกษตร	ซึ่งปัจจุบันมีเงินกองทุนหมู่บ้านประมาณ	1.8	ล้านบาท	ส่วนปลายเหตุให้ตำรวจ

ดำเนินการ
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มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ 
 ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

 กล่าวว่าทางออกในการกู้เงินของลูกหนี้กับสถาบันการเงินและหลักการในการปล่อยเงินกู้ของธนาคาร

ต้องเข้าใจก่อนว่า	 เงินไม่ใช่ของธนาคาร	แต่เป็นของผู้ฝากเงิน	ดังนั้นการปล่อยเงินกู้จึงต้องพิจารณาในด้านความเสี่ยง

ของธนาคาร	โดยคำนึงถึงความเต็มใจในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก

 ทางแก้ปัญหาควรจะเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน	 ไม่สร้างรายจ่ายโดยไม่จำเป็น	 แนะนำให้ประชาชน
รู้จักประมาณตัวเอง	ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องกู้	 เช่น	การกู้เพื่อการศึกษา	 เนื่องจากเด็กไม่มีรายได้	จึงไม่มีศักยภาพ
ในการชำระคืน	ด้วยเหตุนี้ควรมุ่งเน้นในการให้ทุนการศึกษามากกว่าการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าว

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล  
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และ 2. ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  

อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ณรงค์	 เพ็ชรประเสริฐ	 อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง	 คณะเศรษฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้ให้คำจำกัดความของหนี้นอกระบบ	หมายถึง	หนี้ที่เกิดจากการกู้เงินหรือซื้อของเงินผ่อน

จากแหล่งเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	

	 การเป็นหนี้นอกระบบเกิดได้จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 กลุ่มคนที่ต้องการใช้เงินด่วน,	 กลุ่มคนที่ใช้เงินเกินตัว,

กลุ่มคนรับจ้าง	 มีครอบครัวต้องเลี้ยงดู	 ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เมื่อไม่สามารถกู้เงินในระบบได้	 จึงเป็นสาเหตุหนึ่งใน

การสร้างหนี้นอกระบบ	 ซึ่งลูกหนี้บางรายเป็นทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ	 เมื่อไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ในระบบ

ได้ตามกำหนดเวลาจึงต้องหันมากู้เงินนอกระบบ	เป็นเหตุให้เกิดภาวะที่เรียกว่า	“หนี้ในระบบสร้างหนี้นอกระบบ”

	 ดังนั้นจึงควรตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาลูกหนี้และเปลี่ยนจากสังคมประชานิยมมาเป็นสังคมสวัสดิการ	

ซึ่งสวัสดิการถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง	 เมื่อประชาชนจ่ายภาษีจ้างรัฐบาล	 รัฐบาลก็ควรทำสวัสดิการให้กับประชาชน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
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 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามให้สถาบันการเงินขยายตัวและกระจายตัวอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	 โดย
กำหนดการให้บริการแก่ประชาชนให้ทั่วถึงเพื่อป้องกันหนี้นอกระบบ	โดยคำนึงถึงการเข้าถึงการเงินของประชาชน
 - ในปีพ.ศ.2544	 ได้ขยายสินเชื่อ	 Micro	 Finance	 โดยวงเงินไม่เกิน	 200,000	 บาท	 โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	 อาจเป็นหลักประกันอื่นนอกเหนือจากหลัก
ประกันตามกฎหมาย	เช่น	รถเข็นในการประกอบอาชีพ
	 -	 ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินแก่ประชาชนตลอดมา
แต่เนื่องจากการใช้จ่ายเงินของแต่ละบุคคลนั้นเป็นค่านิยมจึงจำเป็นต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนก่อนจึงจะ
ถูกต้อง	 และเห็นว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 15	 ต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันใช้มานานกว่า	80	ปีแล้ว	จึงไม่เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบัน

นายจิตรเกษม พรประพันธ์  
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสุวณา สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผอ.ศนธ.ยธ.) ถ่ายภาพร่วมกับ 
คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พลตำรวจตรี ดิสสทัต ภูริปโชติ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

ตำรวจ (ชุดที่ 3) ,นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.จังหวัดขอนแก่น 

 จากการรับฟังความคิดเห็นของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 และการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่ได้แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา	4	แนวทางหลักโดยภาพรวม	ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 
หัวข้อ 

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับขบวนการเงินกู้นอกระบบ 
ที่ผิดกฎหมายให้ได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร” 

พันตำรวจเอกไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม  
(รองผบก.บก.ปคบ.) 

ผู้นำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม 

(1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำความผิด

 ในทุกฐานความผิด

(2) เพิ่มงบประมาณในการพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี

(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกัน

(4) กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนหากมีข้อมูลว่ากลุ่มนายทุนมีพฤติการณ์เข้าลักษณะ

 เป็นองค์กรอาชญากรรม

(5) กรมสรรพากรร่วมตรวจสอบและดำเนินมาตรการทางภาษีกับกลุ่มนายทุน

(6) ควรจัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีอำนาจทั่วประเทศ เพื่อให้บูรณาการได้ทุกภาคส่วน โดยให้

 กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ

(7) รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหา
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กลุ่มที่ 2 
หัวข้อ 

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการอำนวยความยุติธรรม 
ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ให้กับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม  

จากปัญหาหนี้นอกระบบให้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง ได้อย่างไร” 

นายไสว จิตรเพียร 
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้นำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม 

(1) กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์เรื่องหนี้นอกระบบเผยแพร่ความรู้ทาง
 ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในระดับรากหญ้า ก่อนทำสัญญากู้ เมื่อมีปัญหาหลังจากการกู้
 สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้างโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเช่น สำนักงาน
 อัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้น
(2) กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สนับสนุนส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทาง
 แพ่ง ด้วยการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายช่วยเหลือด้านท่ีปรึกษา ทนายความ ค่าธรรมเนียม
 ศาลอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
(3) กระจายอำนาจให้ยุติธรรมจังหวัดช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง
 มาส่วนกลาง
(4) รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการออม
(5) กระทรวงยุติธรรมจัดทำงานวิจัยเพื่อสำรวจหาสาเหตุของหนี้นอกระบบ เพื่อจัดทำแนวทาง
 การแก้ไขที่สอดคล้องกับปัญหา
(6) กระทรวงยุติธรรมศึกษาและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
 ปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475
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จิตเกษม

กลุ่มที่ 3 
หัวข้อ 

“ภาครัฐจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
การสร้างงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยไม่ต้องไปพึ่งพา 

แหล่งเงินทุนนอกระบบ ได้อย่างไร” 

นายวันชัย ศิริวัฒนตระกูล  
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. 

ผู้นำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม 
 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง สนับสนุนให้สถาบันการเงินของรัฐให้ความ
 ช่วยเหลือด้านเงินทุนอย่างชัดเจน ผ่อนผันเกณฑ์ปกติ ให้ความช่วยเหลือต้นทุนของสถาบัน
 การเงิน เพิ่มเพดานอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นแต่แน่นอน
(2) ทรัพย์สินหรือสิทธิบางประเภทไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ ควรออกกฎหมายมา
 เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ใช้บังคับได้
(3) ควรตั้งธนาคารคนจนโดยมีเงินกองทุนประเดิมจากรัฐบาล เช่น ออกพันธบัตร หรือการให้
 กองทุนประกันสังคมลงทุนเอามาปล่อยกู้โดยมีระบบการดูแล
(4) กองทุนต่างๆที่ปล่อยกู้ควรติดตามดูแลว่าการกู้ยืมได้ใช้ตามวัตุประสงค์หรือไม่
(5) ให้รัฐกำหนดแบบพิมพ์สัญญาที่มีมาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้กู้ โดยหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
(6) ภาครัฐประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
 ปัจจัยเสี่ยง ช่วยเหลือด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ให้องค์กรความรู้
 ด้านอาชีพ จัดหาที่ดินทำกิน สร้างความรู้เพื่อสร้างค่านิยมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ลด ละ เลิก อบายมุข
(7) รัฐบาลกำกับดูแลการโฆษณาชวนเชื่อที่กระตุ้นการบริโภคไม่ให้เกินความจริง
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กลุ่มที่ 4 
หัวข้อ 

“ควรจัดรูปแบบองค์กรบริการจัดการแก้ไขปัญหาโดยองค์รวมและการ
ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างไร” 

นายวิชัย กาญจนสมพรต  
ผู้แทนธนาคารออมสิน 

ผู้นำเสนอผลการสัมมนากลุ่ม 
 

(1) ในระยะสั้นจัดตั้งองค์การแก้ไขปัญหาระดับชาติในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทาง
 การจัดการปัญหาโดยองค์รวม
(2) ในระยะยาวจัดตั้งองค์กรมหาชนบริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบโดยภาพรวมทั้งประเทศ
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	 ดังนั้น	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	

ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็น	 “วิกฤติหนี้นอกระบบ”	 ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งตัวบุคคลและ

ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง	 ลดความเลื่อมล้ำ	 สร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับสังคม

ศึกษาแนวทางเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นระบบโดยจัดทำเป็นนโยบาย

ภาครัฐและจัดทำเป็นวาระยุทธศาสตร์แห่งชาติมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยให้	 “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”	 โดยการ

ดำเนินการดังกล่าวนั้นต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 จึงนับว่าเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อน	 และ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเป็น	 “การบริหารจัดการแบบองค์รวม”	 เพื่อให้

โครงสร้างการสั่งการของหน่วยงานมีความกะทัดรัด	 และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก	 และเพื่อให้มี

การบูรณาการมีประสิทธิภาพสูงสุด	 คือ	 สร้างงานสร้างรายได้	 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต	 สร้างความรู้เพื่อสร้าง

ค่านิยมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ลด	 ละ	 เลิก	 อบายมุข	 วางมาตรการกำกับดูแลการโฆษณาชวนเชื่อที่กระตุ้นการ

บริโภคไม่ให้เกินความจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปพึ่งพาเงินทุนนอกระบบ



การดำเนินงานปี 2556 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
“แต่ละฝ่ายควรให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมี  

contact point (ศูนย์กลางประสานงาน) ทำให้ 
บริหารจัดการแต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก  

การใช้มาตรการด้านภาษีกับเจ้าหนี้นอกระบบ 
ซึ่งทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ต้องร่วมมือกัน” 

“ควรจัดตั้ง “ธนาคารลูกจ้าง” โดยเสนอให้รัฐบาล
ออกพันธบัตรเพื่อเป็นการกระจายอำนาจ  

กระจายทรัพย์สิน จะทำให้ลดปัญหา 
การกู้ยืมเงินนอกระบบ เพราะธนาคารเป็น 

ของประชาชนเอง” 

ควรหามาตรการเชิงป้องกันมากกว่าแนวทางแก้ไข 
ซึงแยกเป็น 3 ปัญหาหลัก คือ 
1. ปัญหาเชิงโครงสร้าง เนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบันได้เอื้อเฟื้อ 
 แก่คนรวยมากกว่าคนจน 
2. ปัญหาเชิงระบบ เช่น การเล่นหวยรายวัน เป็นระบบที่ 
 ทำให้เกิดหนี้และเสี่ยงต่อการเป็นหนี้นอกระบบ 
3. ปัญหาเชิงบุคคล ควรมีมาตรการปลูกฝังการรณรงค์การ 
 ทจุรติคอรร์ปัชนั เชน่ เมือ่ไหรไ่ปจบัคนทีท่จุรติคอรร์ปัชนัได ้ 
 เงินที่ได้จากทุจริตต้องยึดและหักไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช ้
 เป็นทุนในการติดตามการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป 

“ควรจะมีการร่างกฎหมายเพื่อเสนอรัฐมนตรี  
เพื่อออกกฎหมายที่ใช้ในการปราบปราม 

เจ้าหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง และควรแก้ปัญหา 
ที่ต้นเหตุสื่ออบายมุขต่างๆ เช่น หวยใต้ดิน และ 
การพนันอื่นๆ ควรจะปราบปรามให้เสร็จสิ้นไป 

ในคราวเดียว” 

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 

พลตำรวจตรีดิสสทัต ภูริปโชติ 

พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ 
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หน้าคั้น
มาตรการในเชิงป้องกัน 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม ปีงบประมาณ 2556  

 การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	

พบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงของหนี้นอกระบบ	 ประการแรก	 ประชาชนจำนวนมากขาดโอกาสในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบ	 ประการที่สอง	 เกิดจากเจ้าหนี้อาศัยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

ที่สูงกว่าเอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการต่างๆ	ทำให้ลูกหนี้ต้องตกอยู่ในภาวะจำยอม	แม้ถูก	 เอาเปรียบ	ในการทำสัญญา

ท่ีฉ้อฉลหลอกลวงไม่เป็นธรรมหรือการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียในอัตราท่ีเกินกว่ากฎหมายกำหนด	 เป็นเหตุให้ลูกหน้ี

ต้องรับภาระหนี้มากกว่าความเป็นจริง	 หากลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับ

ลูกหนี้	 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เรียกว่า	 “แก๊งหมวกกันนอค”	 มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้

โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	 มีการติดตามทวงหนี้ที่โหดร้าย	 ซึ่งขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

อันดีของประชาชน

 ศนธ.ยธ.	 เห็นว่าการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าวควรมีมาตรการเชิงรุกโดยการจัดให้มีการ

เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่	 ภาคประชาชน

ที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดกลุ่มเป้าหมายซึ่งพบว่ามีสภาพปัญหารุนแรง	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	

 l	 เผยแพร่บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและไม่ได้รับ

	 	 ความเป็นธรรมด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ

 l	 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	 เป็นการป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

	 	 การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความแก่ประชาชน	และชี้แนะช่องทางให้สามารถเข้าถึง

	 	 กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 l รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	วิเคราะห์ในเชิงนโยบายและ

	 	 พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

 l ประชาชนได้รับทราบนโยบายภาครัฐ	 การสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและสถาบันการเงินรวม

	 	 ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

 l  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาความ

	 	 เดือดร้อนอย่างทันท่วงทีกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
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	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2556	 ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านกฎหมายและการ

เข้าถึงความเป็นธรรม	จำนวนทั้งสิ้น	7	โครงการ	ดังนี้

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จังหวัด จำนวนผู้เข้าร่วม 

1	 ระหว่างวันที่			

22-25	ม.ค.	56	

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิม่ศกัยภาพประชาชน	

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม 

เชียงราย 408	คน

2	 ระหว่างวันที่			

27	ก.พ-1	ม.ีค.	56	

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชน

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม

บึงกาฬ 880	คน

3 ระหว่างวันที่			

27	ก.พ-1	ม.ีค.	56 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชน

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม

หนองคาย 2,009	คน

4 ระหว่างวันท่ี		

26-28	ม.ีค.	56 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชน

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม

สระแก้ว 826	คน

5 วันท่ี	11	มิ.ย	56 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชน

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม

ขอนแก่น	

อำเภอกระนวน

397	คน

6	 วันท่ี	15	มิ.ย	56 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพิม่ศกัยภาพประชาชน	

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม 

ขอนแก่น	

อำเภอน้ำพอง

625	คน

7 วันท่ี	29	ก.ค.56 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชน

ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม

กรุงเทพฯ 563	คน

รวมผู้เข้าร่วมทุกโครงการ 5,708 คน
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ตารางและแผนภูมิแสดงผลการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและบทบาท 
ของกระทรวงยุติธรรมของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้าน 
กฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 รวมทุกโครงการ 

ผลการประเมินความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เรื่อง
ระดับความเห็น

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

การทำสัญญากู้ยืมเงิน 2% 14% 35% 35% 14%

การพิจารณาคดีในชั้นศาล 5% 20% 31% 33% 11%

การบังคับคดี 8% 20% 34% 28% 10%

บทบาทของกระทรวงยุติธรรม 1% 7% 25% 43% 23%
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย                                 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม จังหวัดเชียงราย 

	 เมื่อวันที่	 24	 มกราคม	 2556	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ณ	 โรงแรมลิตเติลดั๊ก	 อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย	

โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมจำนวน	408	คน	ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมทั้งวัน	โดยในช่วงเช้า

ก่อนเริ่มการประชุม	ระหว่างเวลา	8.00	น.	–	9.00	น.	ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	ได้ลงทะเบียนและรับเอกสาร

	 จากนั้นเวลาประมาณ	 9.30	 ได้เริ่มพิธีเปิดการประชุมฯ	 โดยมีพลตำรวจตรีเกษม	 รัตนสุนทร	 เลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานในพิธีเปิด	และมีนายนิธิต	ภูริคุปต์	เป็นผู้กล่าวรายงาน

 สำหรับการประชุมฯในช่วงเช้า	 ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	

“บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน

ให้เข้าถึงความเป็นธรรม”	บรรยายโดย	พลตำรวจตรี	เกษม	รัตนสุนทร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 และมีกิจกรรมอภิปราย

กลุ่มเร่ือง	 “การแก้ไขปัญหาหน้ีสินนอกระบบท่ีย่ังยืน”	 โดยมีวิทยากร

ร่วมอภิปรายประกอบด้วย	 นายสมศักดิ์	 หอมนาน	พนักงานบริหาร
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จัดการหนี้	8	ธกส.	สำนักงานจังหวัดเชียงราย	และ	รศ.ดร.	ณรงค์	 เพ็ชรประเสริฐ	อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

การเมือง	 คณะเศรษฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดำเนินการอภิปรายโดย	 พ.ต.ท.วิชัย	 สุวรรณประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.

 กิจกรรมช่วงบ่ายมีการ	อภิปรายกลุ่มเรื่อง	“ถอด

บทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม”

มีวิทยากรร่วมอภิปราย	ประกอบด้วยนายนิธิ	ภูริคุปต์	

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.	(ด้านการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ),	พ.ต.ท.กฤตธัช	อ่วมสน	

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ,	นายจุมพล	สุขมั่น

ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย,	นายธงชัย	พรเศรษฐ์	

กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	และนายสมศักดิ์	อัจจิกุล	กรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนาสมาคมทนายความ

แห่งประเทศไทย	ดำเนินการอภิปรายโดยนางสาวจันทร์จิรา	เฉลิมวุฒิศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี

 นอกจากนี้ยังมีการออกบูธของสำนักงานอัยการ	 ซึ่งมีการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

ที่มาร่วมงานอีกด้วย
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 ประชาชนและผู้นำชุมชนลงทะเบียนและรับเอกสาร	 เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายในโครงการประชุม  

เชิงปฏิบัติการฯ	ณ	โรงแรมลิตเติลดั๊ก	อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

 ภาพบรรยากาศในการฟังบรรยายความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 โรงแรมลิตเติลดั๊ก

อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชน 
ด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม จังหวัดบึงกาฬ 

	 วันที่	 1	 มีนาคม	 2556	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 โรงแรมเดอะวัน	 จังหวัดบึงกาฬ	 โดยมี

ชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมจำนวน	 80	 คน	 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่	 คณะทำงาน	 ศนธ.ยธ.

กระทรวงยุติธรรมจากส่วนกลางและในพื้นที่	 จำนวน	 40	 คน	 ในเบื้องต้นพบว่า	 ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาจาก

การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้เงินนอกระบบเป็นเหตุให้ถูกนายทุน

เงินกู้เอารัดเอาเปรียบ

	 ในช่วงเช้าได้มีการเปิดให้ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียนและขอรับเอกสาร	 และหลังจากนั้นเริ่มพิธี

เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 โดยนายธงชัย	 ลืออดุลย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	 กล่าวรายงานและ

ต้อนรับคณะทำงานจากกระทรวงยุติธรรม	 และนายนิธิต	 ภูริคุปต์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.	 (ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ)	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด

โครงการฯ	และความเป็นมาของ	ศนธ.ยธ.	 โดยมีนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 (ผอ.ศนธ.ยธ.)	

เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
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 กิจกรรมในช่วงเช้า	ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนช่วยเหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม”	โดย	นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	และ	พ.ต.อ.ดร.

ณรัชต์	เศวตนันทน์	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

	 มีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	 “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ยั่งยืน”	 โดยมีวิทยากรประกอบด้วย	 นายปกรณ์	

เถิงนำมา	ผู้จัดการ	ธฟกส.	สาขาบึงกาฬและนายโกศล	สาระรักษ์	ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน	สาขาบึงกาฬ	 โดยมี	

พ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.	(ด้านหนี้สิน

ภาคประชาชน)	เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
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	 ในช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ	 “ถอดบทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม”	

โดยมีวิทยากรประกอบด้วยนายนิธิต	 ภูริคุปต์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เลขานุการ	

ศนธ.ยธ.	(ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ)	พ.ต.ท.กฤตธัช	อ่วมสน	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	ชำนาญการพิเศษ	

กรมสอบสวนคดีพิเศษ,	นายธงชัย	พรเศรษฐ์	กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	และนายสมศักด์ิ	 อัจจิกุล	

กรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	ดำเนินรายการโดย	พ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.	(ด้านหนี้สินภาคประชาชน)	และนางสาว

จันทร์จิรา	เฉลิมวุฒิศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี	ช่วยราชการกลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม	กระทรวง

ยุติธรรมและมีการบรรยายจากเจ้าหน้าท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ในหัวข้อ	 “บทบาทและภารกิจของกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ”	 โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย	 นายไพฑูรย์	 สว่างกมล	 รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ,	นางจันทร์ชม	จินตยานนท์	ผอ.สนง.	ช่วยเหลือทางการเงินผู้เสียหาย,	ว่าท่ีร.ต.ธนกร	สถานนท์	ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ,	นายถาวร	โสมนะพันธ์	นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ	โดยบรรยายถึงการ

ให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม	 และการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	 รวมทั้ง

อธิบายถึงสิทธิของประชาชน	ที่สามารถขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรม
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม จังหวัดหนองคาย 

	 วันที่	 4	 มีนาคม	 2556	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 โรงแรมรอยัลแม่โขง	 หนองคาย	 โดยมีชาวบ้านและ

ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมจำนวน	 2,009	 คน	 ในเบื้องต้นพบว่า	 ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนทำให้ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้เงินนอกระบบเป็นเหตุให้ถูกนายทุนเงินกู้เอารัดเอาเปรียบ

 ช่วงเช้าพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	นายวิรัตน์	 ล้ิมสุวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้กล่าวรายงาน

และต้อนรับคณะทำงานจากกระทรวงยุติธรรม	และนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 (ผอ.ศนธ.ยธ.)

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ	และความเป็นมาของ	ศนธ.ยธ.ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

	 กิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง

“บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนช่วยเหลือ

ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม”	โดยนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	และพ.ต.อ.ดร.ณรัชต์	เศวตนันทน์

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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 และมีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	 “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ยั่งยืน”	 โดยมีวิทยากรร่วมการอภิปราย

ประกอบด้วย	 นายปริญญา	 แมดสถาน	 พนักงานบริหารสินเชื่อ	 9	 ธกส.	 สาขาหนองคาย,	 นางณัชชา	 ปานมีศรี

พนักงานสินเชื่อ	 และนายฉกาจ	 ภูมิเพชร	 พนักงานสินเชื่อ	 ธนาคารออมสินสาขาหนองคาย	 โดย	 พ.ต.ท.วิชัย	

สุวรรณประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.(ด้านหนี้สินฯ)	

เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

	 ในช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ

“ถอดบทเรียนปัญหาหน้ีนอกระบบและการเข้าถึง

ความเป็นธรรม”	 โดยมีวิทยากรประกอบด้วย

นายนิธิต	 ภูริคุปต์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี

พิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.

(ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอ่ืนๆ)	พ.ต.ท.กฤตธัช

อ่วมสน	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ	 ชำนาญการ

พิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ,	นายธงชัย	พรเศรษฐ์

กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	

และนายสมศักดิ์	อัจจิกุล	กรรมการฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 ดำเนิน

รายการโดย	ดร.พิมพ์รภัช	ดุษฎีอิสริยกุล	 ผู้จัดการ

โครงการมูลนิธิฟริดิชเนามัน	 ประเทศไทย	 และ

นางสาวจันทร์จิรา	 เฉลิมวุฒิศักดิ์	นิติกรชำนาญการ

กรมบังคับคดี	 ช่วยราชการกลุ่มภารกิจด้านบริหาร

ความยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
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 และมีการบรรยายจากเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ในหัวข้อ	 “บทบาทและภารกิจของ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ”	โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย	นางจันทร์ชม	จินตยานนท์	ผอ.สนง.	ช่วยเหลือ

ทางการเงินผู้เสียหาย,	นายสำเริง	บูณะสิงห์	นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ,	นายถาวร	โสมนะพันธ์	นักวิชาการ

ยุติธรรมชำนาญการพิเศษ	 โดยบรรยายถึงการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม	 และการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	รวมทั้งอธิบายถึงสิทธิของประชาชน	ที่สามารถขอรับบริการจากกองทุนยุติธรรม

	 ประชาชนและผู้นำชุมชนเข้ารับฟังการบรรยายความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 โรงแรมรอยัล

แม่โขง	จังหวัดหนองคาย



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 44ศนธ.ยธ.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย                                 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม จังหวัดสระแก้ว 

	 พิธีเปิดโดยพ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.(ด้านหนี้สินฯ)

กิจกรรมในช่วงเช้ามีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	“ถอดบทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบ	:	การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา

และการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน”	มีวิทยากรร่วมอภิปราย	ประกอบด้วยนาย	สมยศ	เปรี่ยมประสาทพร	ผู้จัดการ

สาขา	 ธกส.สาขาอรัญประเทศ,	 นางจุฑามาศ	 เทียนแก้ว	 ผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน	 สาขาสระแก้ว,นายธงชัย	

พรเศรษฐ์	 กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย,พ.ต.ท.กฤตธัช	 อ่วมสน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ	 ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ดำเนินการอภิปรายโดย	พ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการ

ศนธ.ยธ.	(ด้านหนี้สินฯ)

	 ในวันที่	27	มีนาคม	2556	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	ณ	โรงแรมอรัญเมอร์เมด	อำเภออรัญประเทศ	จังหวัด

สระแก้ว	 มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมจำนวน	 826	 คน	 และในช่วงเช้าก่อนเริ่มการประชุม	 ระหว่างเวลา	

7.30	–	8.45	น.	ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียนและรับเอกสาร
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	 และยังมีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	 “การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่ออำนวยความเป็นธรรมทางแพ่ง	 และ

การบังคับคดี”	 มีวิทยากรร่วมอภิปรายประกอบด้วย	 นายธงชัย	 พรเศรษฐ์	 กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย,	 นายสมศักด์ิ	 อัจจิกุล	 กรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมทนายความ

แห่งประเทศไทย,	พ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 เลขานุการศนธ.ยธ.	 (ด้านหนี้สินฯ)

และดำเนินการอภิปรายโดย	นางสาวจันทร์จิรา	เฉลิมวุฒิศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี

 ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายได้มีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	“การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่ออำนวยความเป็นธรรม

และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
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 ประชาชนและผู้นำชุมชนลงทะเบียนและรับเอกสาร	 เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายในโครงการประชุม	 เชิง

ปฏิบัติการฯ	ณ	โรงแรมอรัญเมอร์เมด	อำเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

 ภาพบรรยากาศในการฟังบรรยายความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 โรงแรมอรัญเมอร์เมด	 อำเภอ

อรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

 วันที่	 13	 มิถุนายน	 2556	 จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ	 ณ	 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน	

จังหวัดขอนแก่น	 โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วม

จำนวนทั้งสิ้น	397	คน

 ในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	โดยนางนิภา	สุวรรณสุจริต	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

และนายอำเภอกระนวน	กล่าวรายงานและต้อนรับคณะทำงานจากกระทรวงยุติธรรม	และพ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.	 (ด้านหนี้สินฯ)	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

และความเป็นมาของ	ศนธ.ยธ.

	 จากนั้นนายปรีชา	 ธนานันท์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำกระทรวงยุติธรรม	 ประธานในพิธีกล่าวเปิด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 และบรรยายพิเศษเรื่อง

“บทบาทกระทรวงยุติธรรมในการลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม”	 และรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้าน

ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากปัญหาหน้ีนอกระบบในอำเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ

และอำเภอชุมแพ	 จังหวัดขอนแก่น	 ประมาณ	 25	 ราย	

ด้วยตนเอง
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 จากนั้นเวลาประมาณ	 9.30	 –	 12.00	 น.	 มีอภิปราย

กลุ่มเรื่อง	 “ถอดบทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึง

ความเป็นธรรม”	 โดยมีวิทยากรร่วมอภิปรายประกอบด้วย	

พ.ต.ท.วิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.	 (ด้านหนี้สินฯ),

นายธงชัย	 พรเศรษฐ์	 กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย	และนายสมศักดิ์	อัจจิกุล	กรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 และดำเนินการอภิปรายโดย	

นางสาวจันทร์จิรา	 เฉลิทวุฒิศักด์ิ	 นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี	

และดร.พิมพ์รภัช	 ดุษฎีอิสริยสกุล	 ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ

ฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย

 ช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	 “การ

สนับสนุนส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน”	 โดยมี

ผู้แทนจากสถาบันการเงินของภาครัฐประกอบด้วย

นายอำนวยสิทธิ์	 โสมภีร์	 นิติกรระดับ	 9	 ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 และนาย

ณัฐพล	 ดวงมาลา	 ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ภาค	11	 ซ่ึงวิทยากรท้ังสองช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการ

อนุมัติสินเชื่อตามข้อกำหนดธนาคาร	 โดยพ.ต.ท.วิชัย

สุวรรณประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.	 (ด้าน

หนี้สินฯ)	เป็นผู้ดำเนินรายการ

 หลังจากนั้นระหว่างเวลา	 14.30	 –	 16.30	 น.	 มี

อภิปรายเร่ือง	 “การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพ่ืออำนวยความ

เป็นธรรมและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”	 โดยว่าที่

ร.ต.ธนากร	 สถานานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิ

และเสรีภาพ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 เป็นวิทยากร

บรรยายถึงการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมและ

การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี

อาญา	 รวมทั้งอธิบายถึงสิทธิของประชาชนที่สามารถขอรับ

ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

49 ศนธ.ยธ.

	 ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ณ	 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน	

จังหวัดขอนแก่น

 พ.ต.ท.วิชัย	 สุวรรณประเสริฐ	มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ		

ณ	ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

 ในวันที่	 14	 มิถุนายน	 2556	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 หอประชุม	 100	 ปี	 ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง	

จังหวัดขอนแก่น	โดยมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น	625	คน

 สำหรับพิธีเปิดในช่วงเช้า	 นายสุชัย	 บุตรสาระ	 นายอำเภอน้ำพอง	 กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับคณะทำงาน

จากกระทรวงยุติธรรม	และพ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.	(ด้าน

หนี้สินฯ)	กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ	และความเป็นมาของ	ศนธ.ยธ.	จากนั้นนายปรีชา	ธนานันท์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม	ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	และได้บรรยายพิเศษ

เรื่อง	 “ความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”	 โดยมี	 พลเอกเอกชัย	 ศรีวิลาศ	

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันประปกเกล้า	ร่วมบรรยายด้วย

	 ในช่วงบ่ายได้มีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	 “ถอดบทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม”	

โดยมีวิทยากรประกอบไปด้วย	พ.ต.ท.วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

เลขานุการ	 ศนธ.ยธ.	 (ด้านหนี้สินฯ),	 นายธงชัย	 พรเศรษฐ์	 กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 และ

นายสมศักดิ์	 อัจจิกุล	 กรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 และนายนิธิต	 ภูริคุปต์	

ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.	(ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ)
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 ต่อจากนั้นได้มีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	“การสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	โดยนางพัณณ์ปพร					ชา	

ผู้แทนจากธนาคารออมสินสาขาน้ำพอง,	นายวิฑูรย์	พึ่งสาย	ผู้จัดการ	ธกส.	สาขาน้ำพอง	และผู้แทนจากประกันสังคม 

ดำเนินการอภิปรายโดย	นางสาวจันทร์จิรา	 เฉลิมวุฒิศักดิ์	 นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี	 และดร.พิมพ์รภัช	ดุษฎี

อิสริยสกุล	ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย

	 และในช่วงสุดท้าย	 ได้อภิปรายเรื่อง	 “การช่วย

เหลือเยียวยาประชาชนเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”	 โดยว่าท่ีร.ต.ธนากร

สถานานนท์	ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 เป็นวิทยากรบรรยายถึง

การให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมและการจ่าย

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	

รวมทั้งอธิบายถึงสิทธิของประชาชนที่สามารถขอรับ

ความช่วยเหลือจากหลักประกันตนเองตามสิทธิประกัน

สังคมโดยผู้แทนประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

ฤา
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 นอกจากนี้ยังมีการออกบูธโดยธนาคารออมสิน	 และกรมคุ้มครองสิทธิฯ	 ซึ่งมีการรับเรื่องร้องเรียนและให้

คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

	 พลเอกเอกชัย	ศรีวิลาศ	ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	สถาบันประปกเกล้าได้บรรยายความรู้

แก่ผู้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	ณ	ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง	จังหวัดขอนแก่น
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม กรุงเทพมหานคร 

	 วันที่	29	กรกฎาคม	2556	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชั้น	4	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	

คอนเวนช่ัน	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	เข้าร่วมประชุมจำนวน	563	คน	มีข้าราชการ

และเจ้าหน้าท่ี	คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.	กระทรวงยุติธรรม	จำนวน	28	คนและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก	ประกอบด้วย

กรมบังคับคดี	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 สถาบันพระปกเกล้า	 ศาลแพ่ง	 สำนักงานสถิติ

แห่งชาติ	 สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพฯ	 ธนาคารกรุงไทย	 จำกัด(มหาชน)	 ธนาคารออมสิน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและสมาคมทนายความ

 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 โดย

ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม	 นิติศิริ	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 กล่าวรายงาน

โดยนางสุวณา	 สุวรรณจูฑะ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(ผอ.ศนธ.ยธ.)

	 และในช่วงเช้ามีการบรรยายธรรมเทศนาเรื่อง	

“ความสุขบนวิถีพอเพียง”	โดยพระเดชพระคุณ	ศาสตราจารย์	

ดร.พระพรหมบัณฑิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย
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	 ต่อจากนั้นได้มีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	“ความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำ																	

ด้านหนี้สิน”	โดยมีวิทยากรประกอบด้วยนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	(ผอ.ศนธ.ยธ.)		พลเอก

เอกชัย	 ศรีวิลาศ	 ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 สถาบันพระปกเกล้า,	 และนายโฆสิต	 สุวินิจจิต	 ดำเนินการ

อภิปรายโดยรองศาสตราจารย์วันชัย	มีชาติ	อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	 “ถอดบทเรียนปัญหาหนี้นอกระบบ	 ด้านกฎหมายและการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุน”	และ	“การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม”

โดยมีวิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 ธนาคารออมสิน	 ธนาคารกรุงไทย

จำกัด	 (มหาชน)	 และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 ดำเนินการอภิปรายโดย	 พ.ต.ท.วิชัย

สุวรรณประเสริฐ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 เลขานุการ	 ศรธ.ยธ.	 (ด้านหนี้สินฯ)	

และ	นส.จันทร์จิรา	เฉลิมวุฒิศักดิ์	คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.
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	 และในช่วงสุดท้ายวิทยากรร่วมกันตอบคำถามปัญหาข้อกฎหมายจากผู้เข้าร่วมประชุม	 คำถามส่วนใหญ่

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ	 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่

เสียเปรียบเจ้าหนี้	รวมถึงสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายที่ประชาชนต้องทราบ

 นอกจากนี้ยังมีการออกบูธโดยธนาคารกรุงไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ซึ่งมีการ

รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

	 ประชาชนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมตอบคำถามในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ณ	 โรงแรม	

มิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ
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ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะ 
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ตัวอย่างคำถาม 
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ตัวอย่างคำถาม 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม  จังหวัดชัยนาท 

	 กระทรวงยุติธรรมโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง	 กรณีกลุ่มนายทุนฉ้อโกง	 หลอกลวงให้นำข้าวไปขายแล้ว

ไม่ได้รับเงินมีมูลค่าความเสียหายประมาณ	 22	 ล้านบาทจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่

ประชาชนเมื่อวันที่	 15	 มกราคม	 2556	 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย

และการเข้าถึงความเป็นธรรม	ณ	สำนักงานชลประทานที่	 12	อำเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	มีประชาชนผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายเข้าร่วมประชุม	จำนวน	166	คน

	 ช่วงเช้าบรรยายพิเศษเรื่อง	“เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม”	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ประกอบด้วย	 หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท	 นายนิธิต	 ภูริคุปต์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	นายสมศักดิ์		อัจจิกุล	ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	ดำเนินการอภิปราย

โดย	พันตำรวจโทวิชัย	 	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการ	ศนธ.ยธ.	โดยวิทยากรได้สรุป

ความคืบหน้าของคดีอาญา	คดีแพ่ง	และการบังคับคดี	 ในคดีที่ประชาชนเป็นผู้เสียหายฟ้องนายทุนที่ฉ้อโกงข้าวและ

ชี้แจงให้ราษฎรได้ทราบถึงบทบาทของเจ้าหนี้ในการติดตามบังคับคดีกับลูกหนี้	 เพื่อนำเงินมาคืนให้รัฐในกรณีที่รัฐ

ได้จ่ายเงินเยียวยา
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 ช่วงเวลา	13.00	–	15.00	น.	บรรยายหัวข้อ	“บทบาทของการประกันภัยกับวิถีสังคมไทย”	โดยวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ	นายสมเกียรติ		ปัญหา		ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายคดี	1	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย				(คปภ.)			กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ	ของบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย	รวมทั้ง

ภาวะการณ์เสี่ยงภัยในสังคมไทยยุคปัจจุบัน	 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย	 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมี

ความสนใจเป็นอย่างมาก

	 เวลา	15.00	–	17.00	น.	บรรยายหัวข้อ	“การพัฒนาศักยภาพชาวนาไทย	 เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ”	

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 นายปราโมทย์	 วานิชานนท์	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าว	 กล่าวถึงสภาพปัญหาของ

เกษตรกรไทยในปัจจุบัน	ทั้งในด้านผลผลิต	และด้านการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร	ทั้งนี้

ท่านวิทยากรได้ให้แง่คิดต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรและความรู้เกี่ยวกับกลไกการตลาด
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	 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวประชาชนที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการ

ถูกนายทุนฉ้อโกงข้าว	มูลค่าความเสียหายประมาณ	22	ล้านบาท	ซึ่งภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านคดีอาญา	คดีแพ่ง

และการช่วยเหลือเยียวยาตามมูลค่าความเสียหายจริง	 และทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่

ของกระทรวงยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรม	 ท้ังได้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านการประกันภัยในชีวิตประจำวัน	และเพิ่มศักยภาพให้กับวิถีเกษตรกรรม

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมาย 
และการเข้าถึงความเป็นธรรม  จังหวัดลำปาง 

	 เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2557	 คณะทำงานศูนย์

ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

ศนธ.ยธ.	 ได้เข้าเยี่ยมชม	 ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป

การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมทั้งร่วมประชุม

กับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการสอบถามปัญหาใน

พื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการทั้งนี้ได้รับข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า

แม่เมาะ	 กู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและถูกเจ้าหนี้

ฟ้องร้องบังคับคดีและอายัดเงินเดือนเป็นจำนวนมาก	 ทำให้

ได้รับความเดือดร้อน

	 คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯจัดเตรียม

สถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

ณ	 ห้องประชุมรักองค์การ	 อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (แม่เมาะ)	 จังหวัด

ลำปาง
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	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2557	ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและ

การเข้าถึงความเป็นธรรม	ณ	ห้องประชุมรักองค์การ	อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(แม่เมาะ)	จังหวัดลำปาง	โดยมีพนักงานการไฟฟ้า	เข้าร่วมประชุม	จำนวน	232	คน

 ช่วงเช้าบรรยายพิเศษเรื่อง	 “ใช้เงินอย่างไรถึงจะไม่เป็นหนี้”	 โดย	 รศ.ดร.ณรงค์	 เพ็ชรประเสริฐ	 อาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง	คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มเรื่อง	“ถอดบทเรียนหนี้	นอกระบบ”	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ	เลขานุการศนธ.ยธ.	นายนิธิต		ภูริคุปต์	ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านคดีพิเศษ	 นายธงชัย	 พรเศรษฐ์	 กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 สมาคมทนายความ

แห่งประเทศไทยดำเนินการอภิปรายโดย	นางสาวจันทร์จิรา		เฉลิมวุฒิศักดิ์	นิติกรชำนาญการ	กรมบังคับคดี
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 จากผลการสำรวจและการวิเคราะห์ประเมินผลจากแบบประเมินในโครงการ	 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ)	 หลังจากเข้าร่วมประชุมแล้วทำให้พนักงาน

มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	 และมีความรู้ในเรื่อง

กฎหมายเบื้องต้น	เช่น	การทำสัญญากู้ยืมเงิน	รวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีในชั้นศาล

ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม 
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การบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษา 

    ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กระทรวงยุติธรรม	ให้บริการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียน	และให้คำปรึกษา	ทางโทรศัพท์

หมายเลข	02	575	3344	และโทรสารหมายเลข	02	575	3355	หรือ	รับเรื่อง

ผ่าน	 Facebook	 ใช้ชื่อเพจว่า	 “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม”	 และรับหนังสือร้องเรียนจากผู้ร้องทาง

ไปรษณีย์	 หรือผู้ร้องเดินทางมาพบด้วยตนเอง	 โดยทางศูนย์ฯ	 จะมีเจ้าหน้าที่คอย

รับเรื่อง	 และวิเคราะห์ข้อมูลประสานงานในการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ความช่วยเหลือ	และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
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การพัฒนา 
และเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
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	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ไดร้ับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 มีกรอบการ

ดำเนินงานให้ความรู้กับประชาชนและลูกหนี้ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุก	 จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่

จะต้องจัดให้มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแนวทางการทำงานที่ตั้งไว้	 และเป็นการต่อยอดทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 โดยการนำ

ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาถ่ายทอดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	 	 อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร	

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 และหน่วยงานภาคี

เครือข่ายที่มีการประสานงานในเชิงบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 จึงจัดโครงการ

ฝึกอบรม	หลักสูตร	 “พัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวง

ยุติธรรม”	ขึ้น	โดยได้แยกโครงการตามวัตถุประสงค์เป็น	2	รุ่น	คือ	รุ่นที่	1	โครงการ	“พลังกาย	พลังใจ	พลังพัฒนา

ประสิทธิภาพงาน”	และรุ่นที่	2	ชื่อ	โครงการ	“การประเมินผลงาน	ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่จุดหมาย”

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	คือ

 l เพื่อให้บุคลากร	 ศนธ.ยธ.	 สามารถนำความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

	 	 ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม	 พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองและดึงศักยภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน

	 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

 l	 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	 และสามารถผลักดัน

	 	 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 l	 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้

	 	 รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีมีการประสานการทำงานทุกภาคส่วน

	 	 ให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 l ระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์	 การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่

	 	 ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	ปีงบประมาณ	2557

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะในการปฏิบัติงาน	 ตลอดทั้งประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2556  
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	 ศนธ.ยธ.	ได้จัดโครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“พลังกาย	พลังใจ	พลังพัฒนาประสิทธิภาพงาน”	ระหว่างวันที่	
18	–	20	กรกฎาคม	2556	ณ	โรงแรมซีวิว	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	เกาะช้าง	จังหวัดตราด	ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง	จำนวนประมาณ	40	คน	ประกอบด้วย	ข้าราชการ	เจ้าหน้าท่ี	ศนธ.ยธ	ผู้แทนสมาคม
ทนายความแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย

  โครงการฝกึอบรม หลกัสตูร “พลงักาย พลงัใจ พลงัพฒันาประสทิธภิาพงาน” 

	 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมกิจการและ
ศึกษาดูงานต้นแบบซ่ึงมีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนา
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านสลักคอก	 เกาะช้าง	 จังหวัดตราด	 เพื่อเป็น
กรณีศึกษาแนวทางชีวิตการอยู่ร่วมกันในชุมชน	 การให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
ห่างไกลจากหนี้นอกระบบ

	 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมกิจการและ
ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในด้านการพัฒนาชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	บ้านรักกะลา	 เกาะช้าง	
จังหวัดตราด	 เพื่อเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการสร้าง
รายได้ภายในชุมชน	 ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มชาวบ้าน	
โดยการนำเอากะลามะพร้าวซึ่งป็นวัตถุดิบเหลือใช้จาก
ธรรมชาติมาทำเป็นผลิตภัณฑ์	 จนเป็นที่รู้จักและสามารถ
เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

	 ประชุมร่วมกันโดยเปิดพื้นที่เสรี	 (Open	Space)	หัวข้อ	“สนทนาประสาคนทำงาน”	 โดยการตั้งประเด็นที่

ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อนำมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	 นำไปสู่

การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1 

ข้อสรุปกระบวนการพื้นที่เสรีโดยผู้เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติเสนอ 3 ประเด็นหลัก

ประเด็น ข้อเสนอ 
คำแนะนำในการกู้ยืมเงิน l   มีคู่มือแนะนำ	ทำเป็นรูปภาพ	มีไฟล์เสียง	ซีดี	กระจายทั่วหมู่บ้าน

l		รณรงค์ให้ไม่ลงชื่อในกระดาษเปล่าและควรมีผู้ให้คำแนะนำในกรณีอ่าน
				หนังสือไม่ออก
l  จัดอบรมเรื่องการกู้ยืมเงินให้คนในพื้นที่ห่างไกล

สร้างเครือข่ายประชาชนด้านกฎหมาย l  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเป็นเกราะป้องกัน
l  ปลูกจิตสำนึกให้ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง

เป็นหนี้อย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ l  ผลิตสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มที่ต้องการเร่งด่วนที่สุด	ต้องเข้าใจง่าย
				และน่าสนใจ	ต้องครอบคลุมทั้งสื่อหลักและสื่อทางเลือก
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 บรรยายเรื่อง	“วิธีการและเทคนิคการจัดประชุม”	ในหัวข้อการอำนวยการประชุมในรูปแบบต่างๆ	โดยวิทยากร

จากมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	แห่งประเทศไทย

	 บรรยายเรื่อง	“เทคนิคการเป็นนักข่าวพลเมือง”	

โดยวิทยากรจากกลุ่มแรงคิดต้นกล้าประชาธิปไตย	ประกอบด้วย

นายพลีธรรม	ตรียะเกษม	นางสาวสาวิตรี	ชูโชคกุล	และ

นางสาวชนิกานต์	ง้วนจินดาเพื่อลงพื้นที่ทำข่าวในการหา

ต้นแบบชุมชน	โดยมีหัวข้อหลักว่าด้วยการป้องกันปัญหา

หนี้นอกระบบจากชุมชนและชาวบ้านในอำเภอเกาะช้าง

ใต้โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	ดังน้ี

คำถาม ประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้จากการพูดคุย 
อุปสรรคและปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน

l  มักได้รับความจริงบางส่วน

l		เนื่องจากได้รับข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ได้รับการช่วยเหลือ

				ไม่ตรงจุด

l  การสื่อสารไม่ตรงกัน	อาจจะมาจากภาษาถิ่น

l  การสวมสิทธิของประชาชน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา l  บุคลากรต้องสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่	มีจิตอาสา

l  ต้องมีสรุปบทเรียน	ประเมินผล	กิจกรรม	ความช่วยเหลือของศูนย์

l  การทำงานเป็นทีม	หาจุดดีของแต่ละคนมาต่อยอดกันสร้างเสริม

				ความเข้มแข็งให้กับทีมงาน

เราจะมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างไร

l  เจ้าหน้าท่ีต้องตระหนักถึงหน้าท่ีและสถานะของตน	ต้องมีความรับผิดชอบ

				และรู้จักหน้าที่ของตนเอง

l  ต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่นกองทุน

				ยุติธรรม	ศูนย์ดำรงธรรม	ยุติธรรมชุมชน

l  มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
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 กลุ่มที่ 1	ลงพื้นที่ศึกษา	เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกออมทรัพย์บ้านเจ๊กกลุ่มชุมชนต้นแบบที่ดำเนิน

ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่เคยประสบกับปัญหาหนี้นอกระบบ	เพื่อนำเสนอถึงการดำเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเน้นย้ำการทำบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือน

 กลุ่มที่ 2	ลงพื้นที่ศึกษา	 เก็บข้อมูลและ

สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านสลักคอกที่เคย

ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ	 และต่อสู้จนสามารถ

หลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าวได้	โดยการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันจากสมาชิกในชุมชนและการมีผู้นำ

ชุมชนที่เข้มแข็ง	ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ	 ไม่ว่า

จะเป็นการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	 และ

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

เพื่อนำเสนอการแก้ปัญหาหนี้สินภาคชุมชนจาก

ชาวบ้านที่เคยประสบปัญหา

	 หลังจากลงพื้นที่ทั้งสองกลุ่มได้นำเสนอผลงานพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการลงพื้นที่โดย

ทุกกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคเบื้องต้นในการผลิตผลงานข่าวสั้น	 และกระบวนการการเป็นนักข่าวพลเมือง	

เพื่อนำเสนอสู่สาธารณะในอนาคตได้
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	 กระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	“การประเมินผลงาน	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”	ระหว่าง

วันที่	12	–	14	กันยายน	2556	ณ	โรงแรมริเวอร์แควรีโซเทล	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 จำนวนประมาณ	 47	 คน	 ประกอบด้วย	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 ศนธ.ยธ.	 ผู้แทน

กรมการพัฒนาชุมชน	 ผู้แทนธนาคารออมสิน	 ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ผู้แทนสถาบัน

การเรียนรู้เพื่อปวงชน	ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย	

2 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ไปสู่จุดหมาย” 

	 ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน	 ศนธ.ยธ.	
ระหว่างปี	2553	–	2556	และประชุมหัวข้อ	“ถอดบทเรียน
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
วาดภาพอนาคต	 และร้อยเรียงฝันเพื่อให้ได้ประเด็น
ยุทธศาตร์	ศนธ.ยธ.”	วิทยากรโดยดร.พิมพ์รภัช	ดุษฎีอิสรยกุล
ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย	โดยจัด
สัมมนาเป็นกลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น	 4	 กลุ่ม	 เพื่อระดม
ความคิดร่วมกันและให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นคำถาม	ดังนี้
 1.	 ความเหลื่อมล้ำมีความหมายอย่างไรในมุมมอง
ของคุณ	
	 2.		แนวทางที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการ
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำควรเป็นอย่างไร														
	 3.		ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาซึ่ง
เขาเหล่านั้นควรมีหน้าที่อย่างไร
	 โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นและนำ
เสนอความคิดเห็นตามบทบาทสมมุติที่ได้รับ	คือ	
	 กลุ่มที่	1	“บทบาทของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม”
	 กลุ่มที่		2	“บทบาทของนักการเมือง”
 กลุ่มท่ี		3	 “บทบาทของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือ
     ลูกหนี้ฯ”
	 กลุ่มที่	4	“บทบาทของประชาชน”

 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเย่ียมชม	 “หอพระประวัติ

สมเด็จพระสังฆราช”	ณ	วัดเทวสังฆาราม	(วัดเหนือ)	ตำบล

บ้านเหนือ	 อำเภอบ้านเหนือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งเป็นวัด

เก่าแก่โบราณในจังหวัดกาญจนบุรี	 โดยสันนิษฐานว่าสร้าง

มาเกือบ	200	ปีและมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

75 ศนธ.ยธ.

จากการสรุปประชุมกลุ่ม หัวข้อ “ถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้และ 
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

ประเด็นคำภาม 
บทบาทสมมุติที่ได้รับ 

ผู้บริหาร นักการเมือง เจ้าหน้าที่ ศนธ.ยธ. ประชาชน 
ความเหลื่อมล้ำมี

ความหมายอย่างไรใน

มุมมองของคุณ

โอกาสในการเข้าถึง
ความเป็นธรรม
ของประชาชน
(ภายใต้ภารกิจ
ของกระทรวง)

ความไม่เท่าเทียม
กันในด้านต่าง	ๆ
รวมถึงด้านการศึกษา
โอกาส	ด้านฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม	
ส่ิงแวดล้อม	และการ
แสวงหาผลประโยชน์

-	ความไม่เท่าเทียมกันใน
ด้านต่างๆ	รวมถึงด้าน
การศึกษา
-	การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมาย

-	ความไม่เท่าเทียมกัน
ในด้านต่างๆรวมถึง
ด้านการศึกษาความรู้
-	การได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีแท้จริง
-	ความแตกต่างในการ
ได้รับบริการจากภาครัฐ
(สาธารณูปโภคต่างๆ)
-	โอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น

แนวทางที่จะทำให้เกิด

ความเป็นธรรมในการลด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ควรเป็นอย่างไร

เพ่ิมศักยภาพ	โอกาส
ในการเข้าถึงความ
เป็นธรรมเผยแพร่
ความรู้เป็นนโยบาย
กำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์
โดยใช้ทรัพยากร
ของกระทรวง

มีผู้นำที่ดี	และมี
การศึกษาที่ทั่วถึง

-	ให้มีกระบวนการเรียนรู้
ด้านการศึกษาสาธารณสุข
-	แหล่งเงินทุนในระบบ
-	ประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่ถูกต้อง

-	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างท่ัวถึง
-	การรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปปรับปรุง
นโยบายภาครัฐให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
-	ปฏิบัติตนอย่างเสมอภาค
-	สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคประชาชน

ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการแก้ปัญหาซึ่งเขา

เหล่านั้นควรมีหน้าที่

อย่างไร

-	บริการความ
ยุติธรรม	
(กรมบังคับคดี	
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ)
-	พัฒนาพฤตินิสัย	
(กรมราชทัณฑ์	
กรมพินิจ	กรมคุม
ประพฤติ)
-	การบูรณาการ
กับหน่วยงาน
ภายนอก	เช่น
กระทรวงมหาดไทย
อัยการ	ศาล
-	เอกชน	(NGO)	
ประชาสังคม
(ภาคีเครือข่าย)

-	รัฐสภาออก
กฎหมายที่เป็น
ธรรมไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้กับ
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
-	ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา

ภาครัฐ
-	กระทรวงยุติธรรม
-	กระทรวงการคลัง
-	กระทรวงสาธารณสุข
-	หน่วยงานในพื้นที่
ภาคเอกชน
-	ธนาคาร
-	พ่อค้า	นายทุน
-	เจ้าของกิจการไม่เอา
เปรียบลูกจ้าง
ภาคประชาชน
-	ต้องให้ความร่วมมือ
-	ต้องรู้จักพึ่งตนเองแบบ
พอเพียง
-	สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และพึ่งตนเอง

-	ให้ข้าราชการทำงาน
ในหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ด้วย
ความซื่อตรงไม่
เห็นแก่อามิสสินจ้าง	
และปฏิบัติตาม
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเขียนแสดงความคิดเห็น

ตามหัวข้อ	“ร่วมฝัน	สู่อนาคต”	กล่าวคือ	อนาคต	5	–	10	ปี

ข้างหน้าคุณอยากเห็นศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 มีบทบาทอย่างไร

ทำความฝันนั้นให้สำเร็จได้อย่างไร	 และจะมีเป้าหมายเพื่อทำ

ความฝันให้เป็นความจริงได้อย่างไร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอด

บทเรียนแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	 พร้อมทั้งวาดภาพในอนาคต	 ในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ	

เพื่อให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์

	 ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดจากความฝันของแต่ละกลุ่มมาสู่	7	แนวทางในการทำยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล

สำเร็จ	ให้แต่ละกลุ่มเสนอความคิดเห็น	โดยแบ่งเป็น	7	กลุ่ม	ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

2. การป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ

3. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนในการแก้ปัญหาหนี้สิน

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือ

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

7. การบังคับใช้กฎหมายหนี้นอกระบบ

	 ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์	ศนธ.ยธ.	ประจำปี	 2557	 โดยวิทยากรจาก	มูลนิธิ

ฟรีดริช	เนามัน	ประเทศไทย	โดยให้แต่ละ	OASIS	สรุปความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มคาราวาน	ซึ่งได้จัดกลุ่มย่อยใน

รูปแบบกระบวนการคาราวาน	แบ่งเป็น	4	OASIS	ดังนี้

1. พัฒนาศักยภาพเพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านกฎหมาย การอำนวยความยุติธรรม

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนและประสานงานการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการแก้ไขปัญหากฎหมายให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน

3. เสริมสร้างมาตรการป้องกันโดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนผ่านการประชาสัมพันธ์การ

สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ศึกษาจัดตั้งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร
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เป้าหมายสูงสุด....(มีไว้พุ่งชน)

 l	 หนี้นอกระบบได้รับการแก้ไขจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม

 l	 อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

 l	 สร้างความเป็นธรรม	ลดความเหลื่อมล้ำ	ในสังคม

 l	 กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 l	 คืนความยุติธรรมให้กับสังคม

 l	 ช่วยจริง	ทำจริง	เห็นผลจริง	ได้รับความเป็นธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

Slogan ศูนย์ลูกหนี้ฯ

 l	 Do	it	Just	กำจัดหนี้

 l	 5753344	เรื่องหนี้มีคำตอบ

 l	 ช่วยเหลือด้วยความจริงใจ	แก้ไขหนี้นอกระบบ

 l	 รวดเร็ว	เป็นธรรม	เพื่อสังคมที่ปลอดหนี้

 l	 อำนวยความยุติธรรม	รวดเร็ว	เสมอภาค

 l	 เข้าถึงที่	มุ่นมั่น	กำจัดหนี้	

 l	 ไม่ต้องหลบ	ไม่ต้องหนี	โทรมาที่	5753344	

สรุปผลการประชุมหัวข้อ “ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศนธ.ยธ.” 





ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

79 ศนธ.ยธ.

เรื่องน่าสนใจ  
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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เหยื่อ 
“ฉันใช้หนี้ไปหมดแล้ว แต่ก็โดนฟ้อง ฉันส่งวันละ 30,000 บาท

 รวม 142 วันเป็นเงินก็เกือบ 6,000,000 บาท
 ส่งหมดเขาก็ยังฟ้องอีก 870,000 บาท ยังไม่รวมดอกเบี้ยนะ

 ฉันจึงสู้ความและชนะในที่สุด”

 นางสี	 (นามสมมุติ)	 ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย-ฟักทองอบเนย	 ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อป	 5	 ดาว

ของจังหวัดสุโขทัย	หนึ่งในลูกหนี้นอกระบบอีกกว่า	100	ราย	ในจังหวัดสุโขทัยที่เข้ามายื่นเรื่องร้องขอความช่วยเหลือ

ต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 เมื่อวันที่	 11	 ตุลาคม	 2555	 กรณี

โดนเอารดัเอาเปรยีบจากเจา้หนีน้อกระบบรายหนึง่ในจงัหวดัสโุขทยั	มอีาชพีหลกัในการใหบ้คุคลอืน่กูย้มืเงนิโดยเรยีก

ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน	 รับจำนองที่ดินและรับจ้างประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นศาล	 ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ

มาประมาณ	6	-	7	ปี	มีเงินหมุนเวียนในการปล่อยกู้กว่า	5,000,000	บาท	เจ้าหนี้รายนี้อาศัยความไม่รู้กฎหมายของ

ลูกหนี้เอารัดเอาเปรียบทำนาบนหลังคนจน	จนทำให้ลูกหนี้เหล่านี้ต้องแบกรับภาระหนี้ก้อนโตโดยไม่รู้ตัว	

 พฤติการณ์ของเจ้าหนี้ขาโหดรายนี้เริ่มจากการให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าหนี้

กับลูกหนี้	 	 โดยเจ้าหนี้รายนี้ไม่ยอมกรอกรายละเอียดลงในสัญญากู้ยืมเงิน	ทำเพียงแต่ให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อยินยอม

ว่าเป็นหนี้กับเจ้าหนี้เท่านั้น	 เจ้าหนี้จะเก็บสัญญากู้ยืมเงินไว้เอง	 ไม่ยอมส่งมอบคู่ฉบับหรือสำเนาสัญญาให้กับลูกหนี้

และการหักหลังของเจ้าหนี้รายนี้	 อย่างกรณี	 นางสี	 นั้นได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้ทั้งหมดเพียง	 600,000	 บาท

แต่ได้รับเงินจริงจากเจ้าหน้ีจำนวน	 540,000	 บาท	 โดยเจ้าหน้ีแจ้งว่า	 30,000	 บาท	 หักเป็นค่าสมุด	 ปากกา	 และอีก	

30,000	บาท	เป็นเงินค่าส่งรายวันทันที	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	20	บาทต่อ	24	วัน	(คิดเป็นร้อยละ	300	บาทต่อปี)

กำหนดให้ต้องชำระเป็นรายวัน	 รวมเงินต้นและดอกเบี้ย	 ภายใน	 24	 วัน	 นับแต่วันที่รับเงินกู้	 นางสีได้ชำระหนี้ไป

หมดแล้ว	โดยส่งวันละ	30,000	บาท	ประมาณ	142	วัน	เป็นเงินก็เกือบ	

6,000,000	บาท	แต่เจ้าหนี้ก็ยังเอาสัญญากู้ยืมเงินที่ให้ลูกหนี้ลงลายมือ

ชื่อไว้มาฟ้องร้องเพื่อให้นางสีนวลหรือศรีนวล	ฉิมเชื้อ	ชำระหนี้อีก

จำนวน	870,000	บาท	โดยเจ้าหนี้มากรอกจำนวนเงินในสัญญากู้

เอาเองแล้วนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี

	 ลูกหนี้บางรายที่โดนฟ้องผลสุดท้ายสมบัติที่เหลืออยู่อย่าง

ที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ	ก็ต้องสูญเสียให้กับเจ้าหนี้

หน้าเลือดแบบภาระจำยอม

 “ลูกหนี้ทุกคนจำใจต้อง

ลงลายมือชื่อในเอกสารเปล่าเพราะ

ต้องการเงินมาใช้เป็นทุนชีวิตพวกเราไม่มี

ทางเลือกอื่นเลย ไม่คิดว่าเขาจะมาเขียน

ตัวเลขเงินกู้สูงเกินความจริง

แบบนี้”
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ข้อคิดเตือนใจ 

อย่าไว้ ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง 

: อย่าไว้ ใจผู้อื่นมากจนเกินไป เพราะอาจ

จะได้รับเคราะห์โดยไม่รู้ตัวเข้าได้

	 จากการที่คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้ลง

พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับ

ผลกระทบทางด้านการดำเนินคดีและการบังคับคดี	 เมื่อวันที่	 20	พฤศจิกายน	2555	และวันที่	 20	 ธันวาคม	2555	

ณ	 ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย	 จังหวัดสุโขทัย	 และจากสถิติข้อมูลคดีที่ศาลจังหวัดสวรรคโลก	 ในคดีที่

เจ้าหนี้ขาโหดรายนี้เป็นโจทก์ฟ้องลูกหนี้พบว่ามี	 113	 คดี	 ทุนทรัพย์	 12,038,746.06	 บาท	 ผลของการพิจารณาคดี

ของศาล	สรุปได้ดังนี้

	 1.	 คดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชนะคดีโดยศาลมีคำ

วินิจฉัยว่า	 สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอมและเป็นสัญญา

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน	5	คดี

	 2.	 คดีท่ีศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัดจำนวน

42	คดี

	 3.	 คดีที่ศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอม

ความจำนวน	37	คดี

	 4.	 คดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำนวน	8	คดี

 5.	 คดีที่ศาลไม่รับฟ้อง/จำหน่ายคดี/โจทก์ถอนฟ้อง/ยกฟ้อง

โจทก์/คืนทรัพย์ให้ผู้ร้อง/อื่นๆจำนวน	21	คดี

	 จะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้ขาโหดรายนี้กระทำการให้กู้ยืมเงินโดยมี

เจตนาเอารัดเอาเปรียบลูกหน้ี	 ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน	 โดยอาศัยความไม่รู้กฎหมายของลูกหน้ี	 โดยเฉพาะ

กระบวนการฟอ้งคดีทางแพ่งที่ลูกหนี้ขาดนัดยื่นคำให้การ	 และหรือ

การทำสัญญาประนีประนอมยอมความทางคณะทำงาน	 ศนธ.ยธ.	

จึงได้หาทางออกร่วมกันโดยประสานทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้าน

ที่ได้รับความเดือดร้อน	 และได้นัดเจ้าหนี้มาเพื่อเจรจาหาข้อยุติกับ

กลุ่มชาวบ้าน	 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสัชนาลัยปรากฏว่าผล

สุดท้ายเจ้าหนี้ยอมลดหนี้ให้ครึ่งหนึ่ง	 เพราะอยากให้ทุกอย่างยุติจะได้

ไปทำมาหากินกันต่อไป
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นางอา (นามสมมุติ) ชาวบ้านดงขุย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ราษฎรชาวตำบลดงขุย	อำเภอชนแดน	จังหวัดเพชรบูรณ์	

มีหนังสือร้องขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อน

จากปัญหานายทุนเงินกู้นอกระบบนางอาและสามีมีอาชีพ

เกษตรกรทำนาสามีมีอาชีพเสริมเป็นลูกจ้างรายวันที่สำนักงาน

ที่ดินสาขาชนแดนที่ตำบลดงขุยเกษตรกรหลายครอบครัวเตรียม

ที่จะทำนาในแต่ละฤดู	รวมทั้งครอบครัวนี้ชอบที่จะซื้อปุ๋ย

เมล็ดพันธุ์ฮอร์โมนยากำจัดศัตรูพืชหรืออาหารสัตว์	และวัสดุ

ทางการเกษตรจากร้านเจ๊น้อยหน่าร้านค้าใหญ่ในตลาดดงขุย

เนื่องจากเห็นว่าเจ๊น้อยหน่าใจดีให้ลูกค้าซื้อสินค้าเงินเชื่อได้	และ

ผ่อนได้ในนานกว่าร้านค้ารายอ่ืนในตลาดดงขุยโดยขอคิดดอกเบี้ย

ร้อยละ	3-5	บาทต่อเดือนนอกจากนี้เจ๊น้อยหน่ายังปล่อยเงินกู้

ให้กับแม่ค้า	พ่อค้าในตลาดอีกด้วย

 ในฤดูกาลการทำนาเดือนพฤษภาคม	 2555	 นางอาและสามีไถที่เพื่อเตรียมปลูกข้าวและได้ไปซื้อ

เมล็ดพันธ์ุข้าว	 ปุ๋ยฮอร์โมนและยากำจัดศัตรูพืชที่ร้านเจ๊น้อยหน่า	 แต่เนื่องจากปีนี้ทั้งสองมีเงินลงทุนน้อยไม่พอ	

จึงขอซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อพร้อมขอยืมเงินจำนวนหนึ่งโดยคิดว่าเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วค่อยนำเงินมาใช้หนี้เจ๊น้อยหน่าให้

ยืมโดยขอให้ทำสัญญากู้	 30,000	 บาทโดยขอให้ลูกพี่สามีนางอา	 ซึ่งเป็นข้าราชการค้ำประกันให้แต่ต้องลงชื่อ

เป็นผู้กู้เจ๊น้อยหน่าขอคิดดอกเบี้ยร้อยละ	 3	 บาทต่อเดือนต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2555	 นางอาและสามี

ขายข้าวเปลือกได้เงินมาจึงนำไปใช้หนี้จำนวนสี่หมื่นกว่าบาท	 ซึ่งไม่มีหลักฐานชำระหนี้แต่อย่างใด	 นางอาขอ

สัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าวคืนแต่เจ๊น้อยหน่าไม่คืนให้อ้างว่าหาไม่เจอและบอกทั้งคู่ว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอก	 ต่อมา

ปรากฏว่าช่วงต้นปี	 2556	 เจ๊น้อยหน่ามาทวงหนี้ที่บ้านพร้อมนำบัญชีรายการสินค้าการเกษตรที่เขียนเองฝ่ายเดียวมา



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

83 ศนธ.ยธ.

อ้างว่าทั้งคู่ยังมีหนี้ค้างอีกกว่าหกแสนกว่าบาทนางอาภรณ์ฯมั่น
ว่าได้ชำระหนี้ไปหมดแล้วอีกทั้งไม่ได้ซื ้อสินค้ามากมายตามที่
เจ๊น้อยหน่าอ้าง	ตนน่าจะถูกโกงและไม่ได้รับความเป็นธรรม	จึงทำ
หนังสือร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือมายังสำนัก
นายกรัฐมนตรี	กระทรวงยุติธรรม	และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อมา
เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2556	เจ๊น้อยหน่าได้ฟ้องสามีนางอาต่อศาล
จังหวัดเพชรบูรณ์ในคดีผู้บริโภคข้อหาผิดสัญญากู้ยืมมีทุนทรัพย์
กว่าสามแสนบาท	และในเวลาใกล้เคียงกันปรากฏว่าเจ๊น้อยหน่า
ยังได้นำสัญญากู้ยืมเงินที่ลูกพี่ของสามีนางอา	เคยลงลายมือชื่อ
เพื่อคำประกันในสัญญากู้ยืมเงินไปฟ้องลูกพี่ของสามีของนางอา
ต่อศาลจังหวัดพระโขนงเป็นคดีผู้บริโภคอีกคดีข้อหาผิดสัญญา
กู้ยืมเช่นเดียวกัน	คณะทำงานศนธ.ยธ.ได้จากพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อว่านางอาและสามีถูกเจ๊น้อยหน่าเจ้าหนี้ฟ้องร้องโดยไม่เป็นธรรม	 ผอ.ศนธ.ยธ.จึงมีหนังสือ
ประสานอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 (เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม)	 ขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม	 และค่าว่าจ้างทนายความเข้าว่าต่างแก้ต่างคดีให้สามีของนางอา	 ทั้งนี้	 ก่อนการ
สืบพยานศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารให้	 ศนธ.ยธ.ส่งพยานเอกสารที่คณะทำงาน	 ศนธ.ยธ.รวบรวมจากการลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 และคณะทำงาน	 ศนธ.ยธ.ร่วมประชุม	 วางแผนในการต่อสู้กับทนายความจากกองทุน
ยุติธรรมเมื่อถึงกำหนดนัดสืบพยานมีการนำพยานหลักฐานดังกล่าวเข้านำสืบ	 และคณะทำงานศนธ.ยธ.ยังได้เข้า
สืบพยานประกอบพยานเอกสารด้วยผลคดีปรากฏว่าคดีที่เจ๊น้อยหน่า	 เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์	
และที่ศาลจังหวัดพระโขนง	ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองคดี	
 นอกจากกรณีเรื่องหนี้สินนอกระบบที่สามีนางอา	 ถูกเจ๊น้อยหน่าเจ้าหนี้ฟ้องร้องโดยไม่เป็นธรรมแล้ว
ครอบครัวของนางอา	 ยังมีประเด็นพิพาทเรื่องที่ดินจำนวน	 10	 ไร่แปลงที่ครอบครัวนี้ทำกินมาตั้งแต่รุ่นพ่อ	
รุ่นแม่ถูกเจ๊น้อยหน่าเจ้าหน้ีฟ้องร้องนางอาและสามีเป็นคดีอาญาต่อศาลจังวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยในข้อหาความผิด
บุกรุก	ผลคดีศาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์	เจ๊น้อยหน่าอุทธรณ์คำพิพากษา	คณะทำงาน	ศนธ.ยธ.
ได้ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายและต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค	6	พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
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แก๊งนายทุนเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ จังหวัดขอนแก่น 

	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	(ศนธ.ยธ.)	ได้รับ

มอบหมายภารกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ให้ประสานข้อมูลกับนายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น	

ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลมาว่ามีแก๊งนายทุนเงินกู้หมวกกันน็อค

ปล่อยเงินกู้และออกทวงหนี้ในเขตพื้นที่อำเภอรอบนอก

บริเวณอำเภอกระนวน	น้ำพอง	และอำเภอใกล้เคียง

ที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี	มีพฤติการณ์ก่อความ

เดือดร้อนให้กับชาวบ้านใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องมีการทำร้าย

ลูกหน้ี	ข่มขู่	คุกคามทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน	

 หลังการประสานข้อมูลในเบื้องต้นแล้วคณะทำงาน	 ศนธ.ยธ.เดินทางลงพื้นที่ในเช้าวันเสาร์ที่	 8	 ธันวาคม	 2555	

ร่วมประชุมกับส.ส.เขตพื้นที่	 นายอำเภอ	 ฝ่ายปกครอง	 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร	 เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่	 และ

เจ้าหน้าที่สรรพากร	

	 หลังจากการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้มาตรการทางกฎหมายกดดันจนลูกน้อง

ในแก๊งดังกล่าวเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวันที่	11	ธันวาคม	2555	มีการดำเนินคดีในข้อหาฐานความผิด	ร่วมกัน

ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยจัดหาซึ่งเงินทุนและให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต	และข้อหาเรียกเก็บดอกเบี้ย

เกนิกวา่อตัราทีก่ฎหมายกำหนด	ในวนัเดยีวกนันีอ้ธบิดกีรมสอบสวนคดพีเิศษมคีำสัง่	อนมุตัใิหแ้สวงหาพยานหลกัฐาน

เบื้องต้นตามนัยมาตรา	 23/1	 และมีคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวน	 กรณีแก๊งนายทุนเงินกู้

นอกระบบ	จังหวัดขอนแก่น	
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 ในทางการสืบสวนคณะทำงานสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแสวงหาพยานหลักฐานได้ความโดยสรุปว่า	หัวหน้าแก๊ง

เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสนามกีฬาชนไก่เริ่มมีการสร้างอิทธิพลและแสวงหาการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ด้วย

วิธีการบริจาคเงินจำนวนมากให้กับสมาคมพ่อค้าคนไทยช้ือสายจีนในพื้นที่		มีภรรยาเป็นเจ้าของเงินในการปล่อยเงินกู้

นอกระบบในพื้นที่มีลูกน้องเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาจากจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือกว่า	10	–	20	คนมีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด	คิดดอกเบี้ยใน

ลักษณะที่เรียกว่าดอกลอยร้อยละ	 20	 บาทต่อเดือนบางรายทำสัญญากู้บางรายไม่ได้ไม่ทำสัญญากู้	 หลักฐานการ

ชำระหนี้จะใช้เป็นสมุดเล่มเล็กลูกน้องที่เป็นคนเก็บเงินและทวงหนี้จะเขียนจำนวนเงินที่ชำระหนี้ในแต่ละวันพร้อม

ลงชื่อกำกับ	หากวันไหนลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ขาดส่งเงิน	 แก๊งนี้มักจะใช้วาจาและคำพูดข่มขู่คุกคามทำให้เกิดความ

เกรงกลัว	 บางรายมีการข่มขู่ว่าให้รีบนำเงินมาชำระหนี้ให้หมดไม่ต้องหลบหนีหากพบอยู่ที่ไหนจะฆ่าให้ตาย	 ลูกหนี้

บางรายถูกข่มขู่จะทำร้ายลูกสาว

	 ในการสืบสวนทางการเงินของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องพบว่านายทุนแก๊งนี้มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการเก็บ

ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบโหดในระหว่างปี	2553	ถึง	2555	รวมเป็นเงินกว่าสามสิบสองล้านบาท	และช่วงเวลาดังกล่าว

ยังพบอีกว่ามีการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน	 (เฉพาะที่ดินมีโฉนดและเอกสารสิทธิ์)	 จำนวนกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบไร่

ราคาประเมินกว่าเก้าล้านบาทโดยไม่ปรากฏว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจ

เฉพาะ	 แต่อย่างใด	 ซึ่งคณะทำงานอยู่ระหว่างการทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม	 เพื่อส่งให้กรมสรรพากร

ประเมินภาษีตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

	 จากการร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย	 ทำให้แก๊งเงินกู้นอกระบบ 

จังหวัดขอนแก่นรายดังกล่าวถูกดำเนินคดีอาญามีการย้ายที่พักอาศัยและธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบออกจากพื้นที่

นำความสงบมาให้กับประชาชนชาวบ้านในพื้นที่และกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาดำเนินการทางกฎหมายต่อเนื่อง

มีการใช้มาตรการด้านภาษีอากรกับกลุ่มแก๊งนายทุนเงินกู้นอกระบบรายดังกล่าวอีกด้วย
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นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบเลี่ยงภาษีอากร 
 ความยากจน		การใช้จ่ายเงินเกินตัว		ความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย	ตลอดจนการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบของสถาบันการเงิน	 ทำให้คนหลายคน	 ต้องเข้าหาแหล่งเงินทุนนอกระบบ	 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง	
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญาเงินกู้	 ในขณะเดียวกัน	อาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบกลับสร้างความร่ำรวยให้กับ
ผู้เป็นนายทุน	 จึงเป็นที่มาของนายทุนเงินกู้นอกระบบหลายราย	 หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร	 เงินที่นำมาปล่อยกู้	 มี
แหล่งที่มาไม่ชัดเจน	ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการปล่อยเงินกู้	ไม่มีการนำไปเสียภาษีอากร	มีเจตนาหลบเลี่ยงการเสียภาษี
อากร	ทำให้รัฐขาดรายได้	 	 เรื่องนี้เป็นกรณีนายทุนเจ้าของเงินกู้นอกระบบที่เลี่ยงภาษีอากร	 	 และถูกดำเนินคดีตาม
ประมวลรัษฎากร
	 เมื่อปี	2553	ศนธ.ยธ.	ได้รับบัตรสนเท่ห์ร้องเรียน	จากผู้ใช้นามว่า	“คนเคยเป็นหนี้นอกระบบ”	ร้องเรียนว่า
มีนายปุ	 (นามสมมุติ)	 เป็นทุนรายใหญ่ปล่อยเงินกู้ทั่วประเทศ	มาเป็นเวลานาน		โดยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งชื่อ
ตัวเองภรรยาและบุตร	 และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจำนวนมหาศาล	 พฤติการณ์ดังกล่าวสร้างความ
ร่ำรวย	 แต่ในขณะเดียวกันประชาชนที่เป็นลูกหนี้ต่างเดือดร้อนจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
หลายเท่าตัว	และยังเผชิญกับการทวงหนี้ที่โหด	ข่มเหง	และทำร้ายร่างกาย
 จึงเป็นที่มาของการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังกับกรมสรรพากร	 พบว่าระหว่างปี	 พ.ศ.	 2545	 ถึง	 2546	
นายปุ	มีเงินเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆจำนวนมาก	จากการปล่อยเงินกู้นอกระบบทั่วประเทศ	แต่นาย
ปุอ้างว่าได้มาจากการทำเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้งกุลาดำ	 ตะพาบน้ำ	 และรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่เพื่อนสนิทคนหนึ่ง	
แต่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ให้เจ้าพนักงาน	 เห็นว่าเป็นเงินได้จากการประกอบกิจการตามที่อ้าง	 เจ้าพนักงาน	 จึงถือเป็น
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 จากข้อเท็จจริงดังกล่าว	 พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่านายปุ	 มีหน้าที่ต้องนำเงินได้พึงประเมิน	 ไปยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ตามมาตรา	 56	 และ	 56	 ทวิ	 แห่งประมวลรัษฎากรแต่นายปุหาได้กระทำ
ไม่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร	หรือฉ้อโกงภาษี	และนายปุได้หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือฉ้อโกง
ภาษีอากร	 สำเร็จบรรลุผลตามเจตนาของตนเอง	 การกระทำของ	 นายปุ	 จึงเป็นการกระทำที่เข้าลักษณะโดยความเท็จ
โดยฉ้อโกง	 หรือโดยอุบาย	 หรือโดยวิธีการอื่นทำนองเดียวกัน	 หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร	
อันเป็นความผิดตามมาตรา	37(2)	แห่งประมวลรัษฎากร

เงินได้จากการอื่นที่พิสูจน์ไม่ได้	 ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี	 ถือว่า	 นายปุมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
ตามลักษณะ	 2	 แห่งประมวลรัษฎากรโดยหลอกลวง	 ปกปิดว่าไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา	 ในปีภาษีดังกล่าว	 ทำให้นายปุไม่มีภาษีต้องชำระต่อกรมสรรพากร	 อันเป็นความเท็จ	 ซึ่งความจริงแล้วใน
ระหว่างปีภาษี	2545	–	2546	นายปุมีเงินได้พึงประเมิน	ประมาณ94	ล้านบาท	และโดยการปกปิดรายได้อันเป็นเท็จ
ดังกล่าว	ทำให้รัฐขาดรายได้เป็นเงินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน	67	ล้านบาท



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 88ศนธ.ยธ.

	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาพยานหลักฐานใหม่ในการให้ความช่วยเหลือแก่	 นายเสรี	 (นามสมมุติ)	
จำเลยที่	 1	 ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและ
ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร	“คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยที่	1”
	 นางสาวธิดา	(นามสมมุติ)	บุตรสาวของนายเสรี	จำเลยท่ี	1	ร้องขอความเป็นธรรมกรณีท่ีบิดาถูกศาลพิพากษา
ประหารชีวิตและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์	 “โดยอ้างว่าบิดามิใช่ผู้กระทำความผิด	 ขอให้ทำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่บิดา”
											ย้อนกลับไปเมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2553	เกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนขนาด	9	มม.	ยิง
นายสมจิตร	(นามสมมุติ)	จนเสียชีวิต	เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ได้เข้าตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและสอบสวน
เรื่องราวที่เกิดขึ้น	 ต่อมาจึงได้จับกุม	 นายเสรี	 และนายสิทธิ	 (นามสมมุติ)	 โดยตั้งข้อหาทั้งสองคนในความผิดฐาน
ร่วมกันฆ่านายสมจิตร	 โดยไตร่ตรองไว้ก่อน	 และฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง	 หมู่บ้าน	 และทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร	
โดยนายเสรี	 และนายสิทธิได้ให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน	 เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น	 พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยัง
พนักงานอัยการโดยมีความเห็นควรส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง

เมื่อตกเป็นแพะในคดีโทษประหารชีวิต 
“การช่วยเหลือให้ ได้รับความเป็นธรรม”

	 ต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเสรี	 เป็นจำเลยที่	 1	 และนายสิทธิ	 เป็นจำเลยที่	 2	 	 โดยจำเลย
ทั้งสองได้ให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่านายสมจิตรพร้อมทั้งว่าจ้างทนายความเพื่อแก้ต่างในคดี
ศาลช้ันต้นพิพากษาว่า	“จำเลยท้ังสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	83,	289(4),	371	พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน	เคร่ืองกระสุนปืน	วัตถุระเบิด	ดอกไม้เพลิง	และส่ิงเทียมอาวุธปืน	พ.ศ.	2490	มาตรา	7,	8	ทวิ	วรรคหน่ึง,	72	
วรรคสาม,	 72	 ทวิ	 วรรคสอง	 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 83	 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่าง
กัน	 ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 91	 จำเลยที่	 2	 อายุ	 18	 ปีเศษ	
ยังอยู่ในภาวะที่อาจถูกชักจูงได้ง่ายลดอัตราโทษ
ให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา
78	ประกอบมาตรา	52(1)	ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตจำเลยที่	1 
จำคุกจำเลยที่	2	ตลอดชีวิต	ริบปลอกกระสุนปืน	
หัวกระสุนปืน	และรถจักรยานยนต์ของกลาง”	
หลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว	จำเลยที่	1 
และจำเลยที่	2	จึงใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา
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การดำเนินการของคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม

	 คณะทำงานฯ	 ได้เดินทางไปที่เรือนจำบางขวางเพื่อสอบถ้อยคำจำเลยทั้งสอง	 นายเสรียืนยันว่าได้มอบอำนาจ

ให้นางสาวธิดาบุตรสาวมายื่นเรื่อง	 เพื่อขอให้ความเป็นธรรมกรณีที่ถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต	 โดยยืนยันว่าไม่ได้

เป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาต่อมาคณะทำงาน	 ได้ตรวจสอบข้อมูลการสืบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ภูธรภาคได้ข้อมูลว่าในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุในคดีนี้	 เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายประกอบ	 (นามสมมุติ),

นายประกิจ	(นามสมมุติ)	และนายประกานต์	(นามสมมุติ)	ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนางดวงพร	(นามสมมุติ)	

เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลผู้ต้องหาทั้งสามคนให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างเป็น

มือปืนร่วมกันฆ่าผู้ตายในคดีนี้และในท้องที่อื่นอีก	 9	 แห่ง	 ซึ่งรวมทั้งคดีร่วมกันใช้อาวุธปืนยิง	 นายสมจิตร	 เป็นเหตุ

ให้ถึงแก่ความตาย	 นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติมือปืนรับจ้างของไม่พบว่านายเสรี	 และนายสิทธิเคยมีประวัติ

เป็นมือปืนรับจ้างแต่อย่างใดคณะทำงาน	 ได้รวบรวมหลักฐานด้วยการตรวจสอบข้อมูลพยานบุคคลตลอดจน

สถานที่เกิดเหตุ	ซึ่งเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง	สอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล

ของกลุ่มผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพ	เพื่อหาพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีที่ร้องขอความช่วยเหลือ
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	 คณะทำงานได้รวบรวมพยานหลักฐานนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยมีความเห็นว่าจำเลยที่	 1	 และ

จำเลยที่	2	น่าจะมิใช่ผู้กระทำความผิดตามฟ้อง	ต่อมาที่นางสาวธิดา	บุตรสาวของนายเสรี	ได้ยื่นคำขอเอกสารตลอดจน

พยานหลักฐาน	 เพื่อนำประกอบการยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อศาลอุทธรณ์ภาค	 1	 ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค	 1	 ได้มี

คำพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์	 แต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ระหว่างฎีกาจากนั้น	 นางสาวธิดาได้ยื่นคำร้องขอความ

เป็นธรรมและนำพยานหลักฐานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสารที่นำเสนอต่อศาลอุทธรณ์เสนอต่อ

อัยการศาลสูงภาค	 1	 เพื่อประกอบการพิจารณา	 และต่อมาพนักงานอัยการพิจารณาไม่ยื่นฎีกาคดีถึงที่สุดตาม

กฎหมาย

 การที่คณะทำงานฯ	 ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนและผู้ร้องได้เสนอพยานหลักฐานที่ได้จาก

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าสู่การพิจารณาขออุทธรณ์เพิ่มเติม	 “เป็นผลให้ครอบครัวผู้ร้องได้รับความเป็นธรรม

เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์	และพนักงานอัยการพิจารณาสั่งไม่ฎีกา	คดีจึงถึงที่สุด”

การให้ความช่วยเหลือ
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กลุ่มคนตัวอย่าง กลุ่มคนปลอดหนี้ (นอกระบบ) 
 นายโฆสิต	 สุวินิจจิต	 ได้นำกลุ่มราษฎรเขตลาดพร้าว	 จำนวน	 19	 ราย	 ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

ปัญหาหนี้นอกระบบเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนและขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงยุติธรรม	 ณ	 ห้องประชุมกระทรวง

ยุติธรรม	2	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	ซึ่งกลุ่มราษฎรฯ	ทั้ง	19	ราย	ประสบปัญหาการ

ชำระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบไม่สามารถชำระได้ทันตามเวลาที่กำหนด	 ทั้งเจ้าหนี้นอกระบบบางรายมี

พฤติการณ์ข่มขู่และทำร้ายร่างกายทำให้ได้รับความเดือดร้อน

	 กระทรวงยุติธรรมโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ได้ตระหนักถึงความ

เดือดร้อนของกลุ่มราษฎรฯ	 จึงได้เชิญผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของธนาคารออมสินมาร่วมหารือร่วมกัน

ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มราษฎรฯ	ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ	โดยมีนางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในการประชุม	พร้อมด้วยนางรำไพ	บุญลาภ	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อประชาชน	นายไกวัล	วรเทพนิตินันท์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหน้ีลูกค้าบุคคล	 นางชญานิษฐ์	 บุญนาค	 รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อประชาชนเป็นผู้แทน

ของธนาคารออมสิน	 นายโฆสิต	 สุวินิจจิต	 ผู้นำเครือข่ายกรุงเทพฯ	 24	 ชั่วโมง	 พร้อมด้วยกลุ่มราษฎรเขตลาดพร้าว
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จำนวน	 19	 ราย	 และคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 เข้าร่วมหารือ	 ณ	

ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์ราขการเฉลิมพระเกียรติฯ	 จากการหารือ

ร่วมกันได้ข้อสรุปว่า	 ธนาคารออมสิน	 จะนำโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อช่วยเหลือ

กลุ่มราษฎรฯ	โดยให้เครือข่ายกรุงเทพ	24	ชั่วโมง	ดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารประชาชนอีกชั้นหนึ่งรวมถึงการพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ	และกระทรวงยุติธรรมโดยศูนย์ช่วยเหลือ

ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	คอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่กลุ่มราษฎรฯ	ในอีกทางหนึ่งด้วย

	 จากข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ	“โครงการธนาคารประชาชน”	ณ	อาคารชุด

แมนชุ่นทีวี	ซอยลาดพ้าว	87	แยก	3	กรุงเทพมหานคร	ได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วทั้งสิ้น	16	ครั้ง	มีประชาชนเข้าร่วม

โครงการจำนวน	321	ราย	ธนาคารออมสิน	ได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน	41,629,500	บาท	โดยเป็นการ

ดำเนินงานร่วมมือกันในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ราษฎรกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าดังกล่าว	ประกอบด้วย	กระทรวง

ยุติธรรม	 โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ธนาคารออมสิน	 และเครือข่ายกรุงเทพฯ	

24	 ชั่วโมง	 ทำให้เห็นว่าการจับมือทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน	 โดย

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	 ธนาคารออมสินช่วยเหลือ

ทางด้านแหล่งเงินทุน	 และกลุ่มนักธุรกิจอาสาจากเครือข่ายฯกรุงเทพฯ	 24	 ชั่วโมง	 	 คอยแนะแนวทางด้านการลงทุน

และหลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น	 ทำให้กลุ่มราษฎรฯ	 สามารถปลดหนี้นอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด	

ซึ่งสามารถใช้เป็นรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนแก่ราษฎรกลุ่มอื่นๆ	ได้อีกต่อไป
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 ประชาชนในเขตลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยมีเจ้าหน้าที่	 ศนธ.ยธ.

คอยรับฟังปัญหา	และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย	พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินในเบื้องต้น
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“ ใช้เงินอย่างไร ถึงจะไม่เป็นหนี้ ” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 
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ถอดเทปการบรรยาย เรื่อง “ ใช้เงินอย่างไร ถึงจะไม่เป็นหนี้ ” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 

อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม 
ณ หอ้งประชมุรกัองคก์าร อาคารประชาสมัพนัธแ์มเ่มาะ การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (แมเ่มาะ) 

จังหวัดลำปาง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

	 สวัสดีครับท่าน	ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(แม่เมาะ)	ท่านผู้จัดการแม่เมาะ	และผู้มีเกียรติ

ทุกท่าน	 เมื่อวานตอนกินข้าวนั่งคุยกัน	 ผมมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปรับเปลี่ยนจากที่เตรียมไว้เพราะได้ฟัง

ข้อมูลบางอย่างนั้น	 ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมเราตระหนักน้อยกันไปหน่อยเวลาเราพูดถึงเรื่องหนี้	 ถ้าเราจะเอาปริมาณ

มากอง	 ข้อมูลเบื้องต้นจากที่ผมทำงาน	 หนี้นอกระบบของลูกจ้างมีปริมาณมากกว่าหนี้นอกระบบของคนที่ไม่ใช่ลูกจ้าง 

เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดมากครับ	 อย่างที่แม่เมาะเมื่อวานท่านผู้บริหารได้ปรารภให้ฟังว่าบางคนเป็นหนี้สองสามแสน	

ซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านไม่มีปัญญาหรอกครับสองสามแสน	ชาวบ้านทำไร่ทำนาแค่สามสี่หมื่นก็หน้ามืดแล้ว	สำหรับลูกจ้าง

ที่มีเงินและลูกจ้างเอกชน	 หนี้รายละห้าหมื่นหกหมื่นเป็นเรื่องปกติมากเลย	 และเกือบทุกคน	 เมื่อกี้ก็พูดถึงเงินเดือน

เหลือศูนย์บาท	บอกว่าเหลือศูนย์บาทฟังดูดีนะ	ท่ีปราจีนบุรีติดลบทุกเดือน	สรุปแล้วก็ต้องกู้ทุกเดือน	สังคมมันได้เปล่ียน

จากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม	 จำนวนลูกจ้างมันมากขึ้น	 ถ้ารวมราชการไปด้วยขณะนี้จะมีลูกจ้าง	 18	 ล้านคน	

ในขณะที่เกษตรกรทุกประเภทเหลือแค่	 13	ล้านคนกว่า	 เป็นชาวไร่ชาวนาแค่	 8	ล้านเอง	มากองในโรงงานหมดเลย	

เงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ	ผมว่าที่ต่ำกว่าหมื่นมันหายากนะ	ที่นี่มี	 5,000	คน	ที่มานั่งใครมีเงินเดือนต่ำกว่าหมื่น

บ้างครับยกมือหน่อย	 (ไม่มีใครยกมือ)	 ไม่มีซักคน	 คิดดูขนาดเงินเดือนไม่ต่ำกว่าหมื่นกลับเป็นหนี้ที่ทางผู้บริหารเล่า

ให้ฟัง	ขอประทานโทษที่ละลาบละล้วง	ในห้องนี้ใครไม่เป็นหนี้บ้างครับ	ไม่เป็นหนี้ยกมือขึ้น	 (ไม่มีใครยกมือ)	ทุกคนเป็น

หนี้หมดเลย	 จึงทำให้เกิดวาทะกรรมของสำนักงานสถิติ	 นี่ไม่ใช่คำพูดของผมนะ	 เป็นคำพูดของสำนักงานสถิติหน่วยงาน

ของรัฐครับว่า	 การปล่อยสินเชื่อให้ครัวเรือนและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้ครัวเรือนประสบ

ปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง

	 เรากำลังพูดถึงตัวบุคคลที่เป็นหนี้	เราจะพบว่าการเป็นหนี้มีเหตุอยู่	3	ชั้น	ชั้นที่หนึ่งเป็นเรื่องของระบบ	ชั้นที่

สองเป็นเรื่องของนโยบาย	 ชั้นที่สามเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคล	 เราอยู่ในระบบเศรษฐกิจตลาดที่ปล่อยให้ระบบ

เศรษฐกิจของตลาดมันเสรีเกินเหตุ	 เสรีดีครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามากเกินไปไม่ดี	 มากเกินไปอยู่ตรงไหน	 อยู่ตรงการ

โฆษณา	 พวกเรานั่งตรงนี้ผมนั่งตรงนี้	 ผมถามเถอะพวกท่านทั้งหลาย	 24	 ชั่วโมงท่านได้อยู่กับลูกกี่ชั่วโมงบ้างครับ	

ใครอยู่กับลูก	4	ชั่วโมงบ้าง	(ไม่มีใครยกมือ)	แปลว่าเราอยู่กับงานอยู่กับเพื่อน	อยู่กับวงคาราโอเกะ	อยู่กับเบียร์มากกว่า

อยู่กับลูกใช่ไหม	แล้วใครอยู่กับลูกมากกว่าวันละ	4	ชั่วโมง	ท่านว่าใคร	ครับ	โทรทัศน์ครับ	เดี๋ยวนี้มีแท็บเล็ต	มันสอน

เด็กทุกวัน	ดังนั้นการกระตุ้นการบริโภคของระบบโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่สามารถวิเคราะห์ได้	ประทานโทษใครมีลูก
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อายุประมาณ	5-6	ขวบบ้างครับ	มีไหมครับ	ไม่มีลูกหรือ	หรือว่าลูกโตหมดแล้ว	ใครมีหลาน	5-6	ขวบบ้างครับ	(มีคนยกมือ)	

มีลูกใครหลานใครถามบ้างไหมครับว่าลุงๆ	หนูอยากกินกล้วยบวชชี	ป้าๆ	หนูอยากกินขนมจาก	เคยได้ยินเด็กร้องกิน

อย่างนี้ไหมครับ	เด็กอยากกินอะไรครับ	เคนตักกี๊	ทิวลี่	ป็อกกี๊	คุณเห็นยังว่าระบบมันคืออะไร	เมื่อระบบเป็นอย่างนี้นะ	

ทำให้เราจำเป็นต้องอยู่ในภาวะใช้จ่ายเกินตัว	เราบางทีไม่ได้อยู่กับลูก	อยากได้อะไรก็ซื้อให้ลูก	ถูกไหม	อยากกินอะไร

ก็ทำให้	 ไม่ทำเองหรอกครับ	 คนพี่มีมือถือ	 คนน้องก็อยากมีมือถือ	 คนพี่มีมอเตอร์ไซค์	 คนน้องก็อยากมีมอเตอร์ไซค์	

เรารักเท่ากันต้องให้หมด	พบว่าคนงานทำงานหนึ่งเดือนหมื่นห้าเลี้ยงลูกสองคนหมดไปกับมือถือ	1	ใน	3	ของรายได้

ทางภาคเหนือที่ไปทำวิจัยมา	 หนึ่งในสามของเงินกู้หมดไปกับมือถือครับ	 อีกหนึ่งในสามหมดไปกับมอเตอร์ไซค์

คำถามข้อแรกตกลงว่า	 มอเตอร์ไซค์มือถือมันจำเป็นหรือเปล่า	 แล้วถ้าถามว่า	 ถ้ามือถือจำเป็นสำหรับปัจจุบันในการ

ติดต่อสื่อสาร	ถามว่าเด็กๆ	ใช้มือถือเพื่อการสื่อสารอะไร	ระหว่าง	facebook	กับการหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษา

อันไหนมากกว่า	ไม่มีใครคิดถึงนะ	โจทย์ของระบบเป็นอย่างนี้ครับ	เวลารัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไม่ได้คิดถึงคุณและโทษ

ของระบบบริโภคนิยม	 แต่รัฐบาลกลับเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สิ่งเหล่านี้	 ผมอยู่ทางภาคใต้เราทำกลุ่ม

สัจจะ	กลุ่มสัจจะนี้แข็งแรงมากทางภาคใต้	กลุ่มสัจจะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาหนี้ของชาวบ้าน	จากการที่เราไปกู้ร้อยละ	5	

ร้อยละ	 10	 ต่อเดือน	 เวลาเรามีกลุ่มสัจจะเราเหลือร้อยละ	 12-15	 ต่อปี	 โดยทุกคนที่มาอยู่กลุ่มสัจจะต้องให้สัจจะ

ร่วมกัน	ว่าเดือนหนึ่งเราจะออมเท่าไหร่	ถ้าไม่ออมก็ไม่ได้กู้ถ้าออมก็กู้ได้ประมาณ	60	ถึง	70	เปอร์เซ็นต์ของเงินออม

แต่ต้องออมก่อน	ต้องให้สัจจะทุกเดือนต้องมาเจอกัน	ต้องมานั่งคุยกัน	ว่าเรามีความจำเป็นอะไรบ้าง	รัฐบาลเพิ่มโอกาส

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 แต่ใช้ไม่เป็นเรามีกองทุนหมู่บ้านให้ทุกคนในหมู่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุนทันที	 กู้สองหมื่น

สามหมื่นดอกเบี้ย	2-3	เปอร์เซ็นต์ก็มี	กลุ่มสัจจะเราทำมาร้อยละ	12	ร้อยละ	15	ก็มี	ดอกผลที่ได้มาเป็นทุนการศึกษา
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ของเด็ก	ทุนการรักษาพยาบาลของคนแก่	 เป็นทุนพยาบาลของสมาชิก	 15	 เปอร์เซ็นต์ที่เราจ่ายไปถูกจ่ายกลับมาใน

รูปของสวัสดิการชุมชน	แต่กองทุนหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาให้ดอกเบี้ย	2-3	เปอร์เซ็นต์	ไม่สามารถใช้ดอกให้เกิดประโยชน์

อะไรได้มาก	เราเข้าถึงกองทุนง่าย	แต่ก็ใช้หมดไปง่ายๆ	ทุกเดือนแทนที่จะมานั่งคุยกันว่าทำไมต้องกู้	แล้วกู้ไปทำอะไร	

ไม่มีการพูดคุยกัน	เพราะฉะนั้นการเข้าถึงโอกาส	มันทำให้คนกู้เงินได้ง่ายขึ้นและฟุ่มเฟือยมากขึ้น

	 ทีนี้ในเรื่องของระบบและเรื่องของนโยบายนำไปสู่อะไร	สามถึงสี่ปีที่ผ่านมา	ตั้งแต่ผมอยู่พรรคไทยรักไทยจน

เป็นพรรคเพื่อไทยมา	 ช่วยทำนโยบายตรงนี้	 เรามีความคาดหวังว่าสามารถลดหนี้นอกระบบได้ความคิดเช่นนี้ความจริง

ไม่ใช่เรื่องที่พึ่งเกิดขึ้น	ตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี	4	สมัยอาจารย์ป๋วย	อึ้งภากรณ์	เรามีความคิดว่าถ้าเราสร้างแหล่งทุนให้ชาวบ้าน

ชาวนาเข้าถึงได้ง่าย	เขาก็จะไม่เป็นหนี้นอกระบบ	ดังนั้นอาจารย์ป๋วยจึงไปกู้เงินจากธนาคารโลกมา	1,200	ล้านบาท	

มาให้	 ธกส.	 แล้วเราก็ออกไปชนบทไปตั้งกลุ่ม	 5	คนขึ้นมา	 เพื่อให้ชาวบ้านได้กู้เงิน	 ธกส.	 เอาไปลงทุนทำนา	 เอาไป

ชำระหนี้เก่าที่ดอกเบี้ยแพง	นับตั้งแต่ปี	2512	มาถึงปัจจุบัน	การดำเนินการของ	ธกส.	มีประสิทธิภาพสูงครับ	สูงคือ

ปล่อยเงินกู้ไปให้กับชาวนาได้มากมาย	 เดี๋ยวนี้ไม่มีชาวนารายไหนที่ไม่กู้เงิน	 ธกส.	 ความคิดเห็นของเราแต่ต้นมาว่า	

หากชาวนาเข้าถึงแหล่งเงินทุน	หนี้นอกระบบจะไม่เกิดขึ้น	มันก็เป็นจริงแค่ส่วนเดียว	นับถึงวันนี้ลูกหนี้	ธกส.	ก็ยังเป็น

หนี้นอกระบบกันอยู่	 ถึงไม่ทุกคนก็ตาม	 ทำนองเดียวกันกับกองทุนหมู่บ้าน	 เมื่อพรรคไทยรักไทยขึ้นมาเป็นรัฐบาล	

ได้ประกาศใช้ในปี	พ.ศ.2544	ก็ด้วยปรัชญาความคิดเดียวกัน	ถ้ามีแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น	หนี้นอกระบบก็ไม่มี	

แต่แล้วมันก็ยังมีเหมือนเดิม	 ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาคืออะไรครับ	 เขาคาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

ได้ง่ายปัญหาหนี้นอกระบบมันก็ไม่น่าจะยาก	คือด้วยนิสัยเคยชินของคนบางคนไปสร้างหนี้นอกระบบขึ้นมา	แล้วเอา

หนี้ในระบบไปใช้คืน	เหมือนกรณีหนี้	ธกส.	พอถึงเวลาชำระหนี้ไม่มีเงินก็ไปกู้เถ้าแก่มาใช้หนี้	ธกส.	รอไปสักเดือนหนึ่ง

ก็ไปกู้	 ธกส.	 มาใช้คืนเถ้าแก่	 ตกลงมันอิงกันไปอิงกันมาระหว่างเถ้าแก่กับ	 ธกส.	 แก้หนี้นอกระบบไม่ได้เหมือนเดิม	

ส่วนที่แก้ก็แก้ไปนะ	 ส่วนที่ไม่แก้ก็ยังเป็นเหมือนเดิม	 คุณจะเห็นได้ว่าจริงๆ	 แล้วหนี้นอกระบบเกิดขึ้นได้ทุกเวลา	 ถึงแม้

เราจะมีหนี้ในระบบอยู่แล้วสองสามชั้นก็ตาม
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สิ่งที่น่าสังเกตคือว่า	ในทางพุทธศาสนามีคำกล่าวว่า	“อินา	ทานํ	

ทุกฺขํ	โลเก”	การเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลก	แต่นโยบายของรัฐบาล

สมัยปัจจุบันหรือระบบธุรกิจปัจจุบัน	เราพยายามบอกว่าถ้าเราเป็น

หนี้แล้วเอาหนี้นั้นมาทำให้งอกเงย	มันก็เกิดประโยชน์มันไม่เป็น

ทุกข์	แต่คำถามก็คือคนที่เป็นลูกจ้างอย่างพวกเรา	เวลาเราเป็นหนี้	

หนี้ที่เรากู้มานี้มันไปสรา้งกำไรหรือเปล่า	หนี้ของธุรกิจผมก็ทำธุรกิจ

ถ้าเราไปกู้ธนาคารมาจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ	15	ต่อปี	แล้วนำเงินกู้

ก้อนนี้ไปใช้ได้กำไร	20	เปอร์เซ็นต์	ใช้ดอกใช้ต้นแล้วยังเหลือ	5 

เปอร์เซ็นต์	มันก็โอเค	ถามว่าในปัจจุบันหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ที่อยู่

ที่ลูกจ้าง	มันมีลูกจ้างซักกี่คนที่จะเอาหนี้นั้นไปใช้ประโยชน์ให้มันงอกเงย

ขอโทษครับ	ใครกู้หนี้ไปลงทุนบ้างมีไหม	ผมคิดว่าถ้ากู้ไปลงทุนเร่ืองบ้าน

ลงทุนเร่ืองรถ	หรือเร่ืองท่ีดิน	ก็พอว่านะครับ	อย่างน้อยเรายังมีทรัพย์สิน

อยู่ใช่ไหม	แต่ถ้าเอาหนี้ไปซื้อเครื่องคาราโอเกะ	ผมว่ามันนึกไม่ออก

เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไง	ในขณะท่ีลูกหน้ีบอกหน้ีมีปัญหา	สำนักงาน

สถิติแห่งชาติบอกว่าโครงการเพิ่มหนี้ของรัฐบาลนั้นมีผลให้หนี้เพิ่มขึ้น

ใน	10	ปีนี้	ตามตัวเลขที่เห็นปัจจุบันครัวเรือนเป็นหน้ีเฉล่ียแล้ว	2	แสนกว่า

นี่เป็นตัวเลขปี	54	นะครับ	หนี้นอกระบบเมื่อสัปดาห์ก่อน	ผมก็ไปเก็บ

ตัวอย่างแถวปราจีนบุรี	ให้กู้	60,000	บาทครับ	ใช้รายวันๆ	ละ	2,000	บาท

ผมก็อยากให้นักกฎหมายไปดูปรากฏว่าไม่มีสัญญาครับ	มันทวงรายวัน

เลยนะ	ไม่มีมันตีหัวเลยนะ	นี่กำลังดิ้นรนอยู่ทั้งผัวทั้งเมีย	เพราะมีการ

ปล่อยข่าวลือว่าเจ้าหน้ีคนน้ีนะรายไหนไม่ให้	มันฆ่าตายไป	2	–	3	รายแล้ว

ไอ้นี่ก็ตาลีตาเหลือกวิ่งมาหาผม	ผมประเมินว่าพวกเราลูกจ้างแบ่งเป็น	

4	พวกนะ	ดอกบัวบานพ้นน้ำ	ดอกบัวชูเสมอน้ำ	ดอกบัวกลางน้ำ	ดอก

ยังติดกับดิน	ผมประเมินแล้วรายนี้ค่อนข้างติดกับดินหน่อยนะ	คนติด

กับดินเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า	ก็ปล่อยเป็นอาหารเต่าอาหารปลา

ก่อนเถอะ	ช่วยไม่ได้ครับ	เหมือนทารุณนะ	แต่ว่าคนนี้อยู่ในโครงการ

ผมเมื่อ	4	ปีก่อน	ตอนเข้าโครงการก็พยายามดัดนิสัย	แต่พอเผลอแป๊บเดียวไปอีกแล้ว	ก็น่าสงสารนะ	กำลังคิดว่าจะช่วยเหลือ

อย่างไรดี	ดูว่าเจ้าหน้ีขู่จริงหรือเปล่า	ถ้าจะเอาให้ตาย	สงสัยผมต้องให้อีกต้องหาทางช่วย	มันลำบากใจจริงๆ	นะ	ท่านเป็น

นักกฎหมายท่านอยากจะแก้กฎหมายให้เป็นธรรม	 ทำให้สัญญากู้เป็นธรรมแต่นี่มันไม่มีสัญญา	 มันทวงรายวันเลยโดย

ไม่ต้องมีสัญญา	 แล้วคนงานทวงง่าย	 มันรู้ว่าอยู่โรงงานไหนทำงานตอนไหนเลิกตอนไหนมันง่ายมาก	 ชาวบ้านบางทีเราอยู่

ชนบทเนี่ย	บางทีหนีเข้าเมืองมั่งอะไรมั่งตามตัวยาก	แต่คนงานไม่มีทาง	คุณหนีไป	3	วัน	ก็ถูกปลดออกถูกไหม	ง่ายมาก

เลยท่ีจะไปเก็บหน้ีจากคนงาน	บางทีก็มีการร่วมมือกับฝ่ายนายจ้าง	ว่าให้นายจ้างช่วยเก็บ	ก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กับนายจ้างก็มี



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 100ศนธ.ยธ.

กระทรวงแรงงานมีกองทุนประกันสังคมท่ีสามารถนำเงินมาหมุนเวียนมาใช้ได้ถ้าใช้เป็นนะครับ	กระทรวงเกษตรฯ	ก็จะมี

กองทุนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรต่างๆ	ประมาณ	10	กองทุนครับกระทรวงยุติธรรมมีกองทุนอะไรที่เกี่ยวกับการเป็นหนี้

ของเกษตรกรของคนงานบ้างครับ	 ไม่มี	 แต่ดูเหมือนว่าคุณวิชัยจะแบกรับภาระหนี้ของเกษตรกร	ของคนงานนอกระบบ	

จะเอางบท่ีไหนมาทำ	น่าสงสารคุณวิชัยนะครับแค่น้ันไม่พอครับ	ในขณะท่ีเราเป็นหน้ี	2	แสนกว่าอยู่แล้วนะต่อครอบครัว

จากนี้ไปเรามีหนี้ของรัฐบาลกู้เพื่อจัดการน้ำ	3.5	แสนล้าน	กู้เพื่อสร้างพื้นฐานการคมนาคมอีก	2	ล้านล้าน	รวมแล้วก็	

2.5	ล้านล้านนะครับลูกเต้าออกมาอุแว้ๆ	เป็นหนี้ทันทีคนละ	36,000	บาท	ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะ	สังคมไทยเรามี

ครัวเรือนเฉลี่ย4	 คน	 เอาจริงก็อาจไม่ถึงนะ	 เกษตรกรก็อาจจะถึง	 ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่จะเข้ามาทำงานในเมือง

หมดแล้ว	แต่ก็ยังถือมาตรฐาน	4	คนอยู่	เนี่ยนะครัวเรือนก็อาจเพิ่มหนี้ขึ้นอีก	144,000	บาท	หนี้เก่าที่มีอยู่แล้วตัวเลข

ปี	2554	จำนวน	134,000	บาท	เบ็ดเสร็จหนี้ครัวเรือนของเราทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว	278,000	บาท	เนี่ยนะครับ	เกิดขึ้น

จากใครครับ	 (1)	 เกิดขึ้นจากระบบ	 (2)	นโยบาย	 (3)	พฤติกรรมส่วนตัว	ระบบผมบอกคุณแล้วไง	ระบบบริโภคนิยม

กระตุ้นให้เราใช้เงินเกินตัว	 กับนโยบายเงินกู้	 นโยบายแหล่งเงินทุนครับ	 การมุ่งแก้พฤติกรรมส่วนตัวทำได้ส่วนหนึ่ง	

ผมจึงบอกว่า	 ในร้อยคน	ถ้าเราสามารถทำให้คนลดหนี้ลงได้สัก	 50	คนหรือ	 40	คน	 เนี่ยถือว่าท่านทำได้สำเร็จแล้ว	

เพราะการเอาชนะระบบนี้เป็นเรื่องยากมาก	 สำหรับกลุ่มของพวกเราหรือกลุ่มของคุณวิชัยหรอืกลุ่มของกระทรวง

ยุติธรรม	ไม่สามารถเอาชนะระบบได้	ระบบใหญ่เกินไปถ้าไม่ร่วมกันทั้งประเทศ	ถ้าไม่ร่วมกันทั้งคณะรัฐบาล	ก็จะทำ

ไม่สำเร็จ	หนี้สินของภาคกลางภาคใต้นี่ยังดีนะครับ	ดีที่ว่ายังเป็นหนี้สินค่ารถค่าบ้านก็ยังมีทรัพย์สินอยู่	แต่หนี้คนภาค

อีสาน	ภาคเหนือ	 เป็นการบริโภคกับการเกษตรถ้าการเกษตรก็	 ธกส.	ถ้าการบริโภคก็กองทุนหมู่บ้าน	คือเราจำแนก

ไม่ออกว่าหน้ีท่ีเอาไปใช้ทำไร่ทำนาเท่าไรเรารู้ได้ว่าเวลาไปกู้	 ธกส.ก็จะบอกว่าเอาไปทำนา	 แต่หน้ีกองทุนหมู่บ้านไม่ชัดเจน

ขณะที่พฤติกรรมส่วนตัว	 ระบบ	 นโยบายมันก็ไม่สกัดกั้นการเป็นหนี้	 หรือว่าไม่พยายามลดทอนการเป็นหนี้	

ผมก็สงสารกระทรวงยุติธรรม	 โดยเฉพาะคุณวิชัยหน้าที่โดยตรงคือ	 ดูแลความเป็นธรรมทางสัญญาแต่คนที่เป็นหนี้

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเป็นคนโรงงาน	 เกษตรกรเก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตร	 คนโรงงานเก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงาน
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เราจึงสรุปว่าการเกษตรเป็น	หนี้	ธกส.	ก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่ากองทุนหมู่บ้านมีไว้ทำไม	ปี	2547	ตอนนั้นก็ยังอยู่พรรค

ไทยรักไทย	ตอนปลายๆ	ผมเสนอว่าให้เปลี่ยนกองทุนหมู่บ้าน	1	กองทุน	1	ล้านบาทเป็นกองทุน	1	หมู่บ้าน	1	รถเกี่ยว

1	 รถไถจะได้ไหม	 เพราะว่ารถเกี่ยวรถไถของเอกชนเขาคิดแพงน้ำมันแพงก็แพงตาม	 ถ้าเป็นรถไถของกองทุน	 เรา

สามารถลดต้นทุนได้	 ก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จ	 เพราะว่าทุกหมู่บ้านเขาเสพติดเงินกองทุนหมู่บ้านไป

เรียบร้อยแล้ว	ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นรถไถ	ความจริงเปลี่ยนเป็นรถไถจะดีกว่าเพราะลดต้นทุนได้นะครับ

	 คราวนี้มาถึงที่เราจะคุยกันเป็นต้นแบบ	 ถ้าภาพใหญ่ภาพย่อยเป็นแบบนั้นเราจะทำอย่างไรบ้างวันนี้คุณวิชัย

และคณะเน้นที่ปรับพฤติกรรมส่วนตวัในเรื่องเป็นหนี้	 และอยากจะมาทำการทดลองท่ีแม่เมาะอาจจะเรียกว่าสร้างแม่

เมาะโมเดลขึ้นมา	ทีนี้ใน	3	ระบบของการเป็นหนี้	สิ่งที่พวกเราจะลงมือทำได้ก็คือ	ส่วนที่เล็กที่สุด	พฤติกรรมส่วนตัว	

เรื่องบริโภคนิยมและนโยบายรัฐคงยังไม่สามารถทำได้	 เพราะตัวรัฐบาลเองนั่นแหละส่งเสริมการเป็นหนี้	 โดยเฉพาะ

หนี้ที่เราไม่รู้ตัวถูกไหมครับ	 เพราะฉะนั้นเรื่องระบบและนโยบาย	 ยกเว้นไว้ก่อนนะ	 ค่อยว่ากันต่อเมื่อคุณวิชัยตั้งพรรค

การเมืองแล้ว	 ตอนนี้เราสามารถทำได้ในฐานะข้าราชการเล็กๆ	 คนหนึ่ง	 ก็เอาตัวแรกก่อนการปรับพฤติกรรมการบริโภค

ทำอย่างไรบ้าง	 ผมขอเล่าเป็นการส่วนตัวดีกว่า	 ช่วง	 4-5	 ปีที่ผ่านมา	 ผมได้ทำโครงการทดลองกับคนประมาณ

30,000	 คน	 เน้นแรงงานในโรงงานและกึ่งโรงงาน	 รวมทั้งชาวไร่ชาวนา	 แรงงานกึ่งโรงงานคืออะไรครับ	 คือปัจจุบัน

คนจำนวนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน	แต่บางคนอยู่ในโรงงาน	บางคนอยู่นอกโรงงาน	ครอบครัวที่เป็นคนงานล้วนๆ	ก็มี	

โครงการทดลอง	ผมทำใน	12	จังหวัด	มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ	2-3	หมื่นคน	ทำอย่างไรบ้าง	สำหรับคนที่เป็นลูกจ้าง

และกึ่งลูกจ้าง	เราใช้วิธกีารทำกลุ่มเรียนรู้	กลุ่มเรียนรู้คืออะไร	คือการกระตุ้นให้คนจับกลุ่มกันประมาณ	10	คนขึ้นไป

ไม่เกิน	20	คน	กลุ่มเหล่านั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกัน	การทำเช่นนี้เป็นการเลียนแบบเครดิตยูเนี่ยนครับ	เครดิตยูเนี่ยน

กำเนิดจากบาทหลวงคริสต์	 เริ่มต้นทำกันที่ชุมชนแออัดกรุงเทพฯ	 ตั้งแต่ปี	 2518	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนั้นจริงๆ	 แล้ว

ไม่ใช่กลุ่มการเงิน	 แต่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็นเงื่อนไขให้คนปรับพฤติกรรม	 ในกลุ่มจะมีคนหลากหลายอาชีพ	

แล้วลงขันกันเดือนละ	100	บาทบ้าง	200	บาทบ้าง	เหมือนกับลงแชร์กันทุกๆ	เดือนจะมาน่ังพูดกันว่าพวกเรา	10	คน

ใครมีปัญหาอะไรบ้าง	 ครอบครัวมีปัญหาอะไรบ้าง	 ลูกเป็นอะไรบ้างและการงานเป็นอะไรบ้าง	 ใครมีปัญหายากลำบาก

อะไรบ้าง	 สำหรับคนที่มีปัญหายากลำบากที่สุด	 หลีกเลี่ยงภาวะปัญหาหนี้สินไม่พ้น	 เขาก็ให้เอากองทุนนี่ใช้	 โดยคิด

ดอกเบี้ยมาตรฐานไม่เกินปีละ	5%	ไม่เหมือนวงแชร์นะครับ	วงแชร์ใครให้ดอกเบี้ยสูงสุดคนนั้นเอาไป	แต่เครดิตยูเนี่ยน

ใครมีปัญหามากสุดคนนั้นเอาไป	การจะพิสูจน์ใครมีปัญหามากสุด	ต้องเอาปัญหาของครอบครัวมาแบบนโต๊ะ	แล้วก็

คุยกันว่าตกลงคน	10	คนใครมีปัญหามากสุดเรามองผ่านๆ	เหมือนหาคนมาช่วยเหลือกัน	แต่จริงๆ	แล้วมันมากกว่าน้ันครับ

การที่คนเราจะเอาปัญหาครอบครัวมาแบบนโต๊ะและคุยกับเพื่อน	 ต้องสร้างความไว้วางใจ	 ต้องมีการพัฒนาเกื้อกูลกัน	

ต้องการให้คนรับรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับพฤติกรรมของตนเอง	ตอนนี้มันเพิ่มบัญชีครัวเรือนเข้าไปด้วย	 ถ้าสมมุติว่า

เราใช้จ่ายเกินตัวเกินความจำเป็น	 เพื่อนก็จะทักท้วงว่า	 เพราะใช้จ่ายเกินตัวมันถึงได้เกิดปัญหา	 จริงอยู่ตอนนี้เรารู้ว่า

คุณเดือดร้อนท่ีสุดนะ	 แต่ความเดือดร้อนของคุณมันไม่น่าจะเป็นอย่างน้ี	 เอาละเร่ืองมันเกิดข้ึนแล้ว	 เอากองทุนน้ีไปใช้	

แต่เดือนต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกนะ	 เช่น	หวยงวดละ	2,000	บาท	ดื่มเบียร์วันละ	4-5	กระป๋อง	ต้องหยุดหรือลดนะ	

ตอนนี้เอาไปก่อนแล้วกัน	 แต่ครั้งสุดท้ายนะ	 ถ้าไม่ลดเบียร์ไม่ลดหวยไม่ให้แล้วนะ	 เขาจะพูดกันทำนองนี้แหละครับ	

มันคุมกันเองแหละครับ	อันนี้เป็นวิธีการของเครดิตยูเนี่ยนที่บาทหลวงทำกันมา	ซึ่งวิธีการเช่นนี้เราสามารถนำมา
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ปรับใช้ได้	 สมมุติเราจะสร้างโครงการแม่เมาะ	 ตรงนี้ปรับยังไง	 ผมคิดว่าถ้าฝ่ายจัดการสามารถคุมสภาพข้อมูลได้ว่า	

คนที่เป็นหนี้หนักๆ	ในแม่เมาะมีกี่คน	สมมุติว่า	500	คน	มีอยู่ประมาณ	300	คน	ที่หนักมากๆ	เลยนะ	เป็นหนี้คนละ	

4-5	แสน	แม้การผ่อนบ้านผ่อนรถเป็นเรื่องปกติ	แต่ถ้าไม่มีจะผ่อน	มันไม่ใช่เรื่องปกติ	ถ้าดูที่แม่เมาะ	เรามีทั้งธนาคาร

กรุงไทย	ธนาคารออมสิน	ที่เขาพร้อมที่จะรีไฟแนนซ์ให้	ดังนั้น	ถ้าฝ่ายจัดการรู้ว่าเป็นหนี้	5	แสน	4	แสนไม่ใช่หนี้เรื่อง

สร้างบ้าน	ไม่ใช่หน้ีเร่ืองผ่อนรถ	แต่เป็นหน้ีบริโภค	หน้ีนอกระบบ	เพราะบ้านกับรถก็เป็นหน้ีในระบบอยู่แล้ว	 ถ้าใครเป็น

หนี้นอกระบบแบบนี้	 สามารถรวมกลุ่มกัน	 5	 คน	 ภายใต้การสนับสนุนของการไฟฟ้า	 ไปรีไฟแนนซ์กับออมสินกับ

กรุงไทย	 ทางฝ่ายผู้จัดการรับประกันว่าจะดูแลให้	 5	 คนนี้ใช้หนี้ทุกเดือน	 เช่นหักเงินเดือนส่งและค้ำประกันร่วม

ให้อีกชั้นหนึ่งด้วย	ถ้าฝ่ายผู้จัดการรับปากว่าจะดูแลและหักเงินเดือนส่ง	ถ้าทำแบบนี้ไม่มีธนาคารไหนปฏิเสธหรอกครับ

นอกจากนี้การรวมกลุ่มเพื่อลดการเป็นหนี้	ก็ทำได้โดยการสร้างเงื่อนไขว่า	:-

	 (1)		รวมกัน	10	คน	ต่อกลุ่ม

	 (2)		ทุกสัปดาห์ต้องมานั่งตรวจสอบค่าใช้จ่ายกันเองสัปดาห์ละ	1	ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

	 (3)		ตั้งกองทุนเล็กๆน้อยๆ	ขึ้นมา	สมทบเงินเข้ากองทุนคนละ	50	บาท	หรือ	100	บาท

 เพื่อแก้ปัญหารายจ่ายเกินตัวกะทันหัน	เช่นติดลบขึ้นมา	2,000	บาท	เนี่ยนะ	แทนที่จะไปกู้เขาร้อยละ	10	ต่อ

เดือน	เอาตรงนี้ไปใช้	แต่ต้องเคลียร์กันว่าใครจำเป็นที่สุด	และมาเคลียร์กันว่าแต่ละเดือนเราจะหาเงินมาใช้หนี้ธนาคาร

อย่างไร	นอกจากเงินเดือนแล้วเอาท่ีไหนมาเพ่ิมอีก	มาหาทางกันได้ไหม	 ซ่ึงตรงน้ีผมเห็นว่าฝ่ายจัดการควรสนับสนุนเป็น

การสร้างเงื่อนไข	ให้คนมีกลุ่มได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ปรับทัศนคติ	เช่นว่าในกลุ่ม	10	คนนี้เรามีทั้ง

ผู้หญิงทั้งผู้ชาย	 มีทั้งคนเป็นหนี้ทั้งไม่เป็นหนี้ใช่ไหมครับ	 ดังนั้น	 10	 คนนี้ก็จะช่วยปรับซึ่งกันและกัน	 บัญชีครัวเรือน

งวดนี้ทำไมมีเบียร์	10	กระป๋อง	ทำไมมีหวยตั้ง	1,000	บาท	อธิบายเขาได้ไหมแลกเปลี่ยนกันได้ไหม	ความยากลำบาก

ของฝ่ายจัดการคือ	 พนักงานไม่กล้าพูดความจริงกับฝ่ายจัดการ	 แต่กับเพื่อนกล้าพูด	 ผมมีความรู้สึกว่าคนงานหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจก็ตามแต่	เราจะได้ความจริงค่อนข้างเต็มร้อยต่อเมื่อชักมึนๆ	จริงไหมครับ	พอชักมึนๆมันพูดเลย

ครับออกมาเป็นชุดเลย	 เราก็จะเก็บข้อเท็จจริงได้เลยว่าใครมีปัญหาอะไรจากการที่เป็นเพื่อนฝูงกัน	 ลักษณะสัจจะนี้
ทุกเดือนเขาจะมาประชุมพูดคุยกัน	 และวันนั้นก็จะเป็นวันส่งดอกเบี้ยกับการให้กู้ใหม่	 ในการกู้ใหม่จะให้ใครกู้ต้องมี
การประชุมกัน	 เขาขอกู้จะให้กู้ไหม	 คนนี้	 จำเป็นอย่างไร	 คุณเอาไปใช้อย่างไร	 เวลาบอกฉันจะเอาเงินไปทำนั้นทำนี้	
ก็อาจจะมีคนมาสะกิดค้านว่า	 ไม่ใช่	 เมื่อวานผมยังเห็นมันไปเล่นการพนันอยู่เลย	 ต้องระวังหน่อยจะให้เขาไป	 สัจจะ
เขามีการควบคุมของเขา	 ผมคิดว่าในโรงงานไม่มีสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 เราน่าจะสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะได้ไหมผมคิดว่าถ้าฝ่ายจัดการเน้นกลุ่มหนักที่สุด	 300	 คน	 แล้วนำไปรีไฟแนนซ์	 ที่ต้องจ่าย
ดอกเบี้ยร้อยละ	5	ร้อยละ10	ต่อเดือน	เป็นร้อยละ	12	ต่อปี	ผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นพร้อมที่จะแลก	แลกคืออะไรครับ	
แลกให้ดอกเบี้ยต่ำแล้วมีกลุ่มพูดคุยครับ	เพื่อแลกข้อมูลซึ่งกันและกัน	เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ใช้ได้ครับ
	 ประการต่อมาครับเมื่อเกิดกลุ่มพวกนี้แล้ว	 สิ่งที่คู่กันที่เราทำกันมาในภาคชนบทคือ	 การทำบัญชีครัวเรือน	
หรือเรียกบันทึกรายจ่ายประจำวัน	 โดยทั่วไปคนที่เป็นหนี้มากๆ	ไม่มีการทำบันทึกประจำวันรายจ่ายกัน	คนที่ไม่เป็นหนี้
จะมีหรือไม่มี	ไม่มีปัญหา	20	ปีที่ผ่านมา	ผมไม่เคยเป็นหนี้ใคร	ผมก็เลยไม่ได้ทำบันทึกประจำวัน	สมัยก่อนเป็นหนี้ก็ต้อง
บันทึกว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง	 เพ่ือท่ีเราจะมีเงินออมไปจ่ายหน้ีเขา	 เด๋ียวน้ีมีเงินพอควบคุมได้	 ว่าเรากินประหยัด	อยู่ประหยัด
เราไม่เป็นหนี้ใคร	 ผมก็เลยเลิกไปเลย	 ยอมรับว่าไม่ได้ทำบัญชีรายจ่าย	 บางทีไปดูบัญชีเงินฝากทำไมเงินเราเหลือ
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เยอะจัง	เหลือมาได้ยังไงนี่	 เดือนนี้เหลือเป็นแสน	ค่าบรรยายบางทีไม่ได้เปิดซอง	บางทีลงตะกร้าไป	เด็กๆ	บอกอาจารย์
ซองอะไรหนักๆ	ยกมาดูในซองเป็นหมื่น	ผมเป็นคนที่ไม่สนใจค่าบรรยาย	มาเท่าไรจับใส่ซอง	แล้วบางทีก็ไม่ต้องสนใจ	
เพราะถ้าเราไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องกังวล	 แต่สำหรับพวกท่าน	 ถ้าเป็นหนี้เขา	 ทำบัญชีรายจ่ายประจำวันได้ไหม	 แล้วบัญชี
รายจ่ายประจำวัน	 มีประโยชน์ต่อการที่ทำให้ได้รู้หรือเพื่อนรู้ว่า	 คุณกินเบียร์ไปมากหรือเปล่า	 ซึ่งตรงนี้ตัวอย่างนะครับ
ผมกำลังทำโครงการออมเพื่อสร้างบ้าน	2	ปีผ่านไป	คนงานประมาณ	100	คน	เขาสามารถออมได้	2	ล้าน	ซื้อที่ดินได้	
15	 ไร่ก็ไม่ถึงกับยากเย็นนัก	พบว่าถ้าคนงานกินเบียร์ไม่เกิน	3	กระป๋องต่อวัน	ก็พอจะมีเงินออม	ขอโทษใครกินเบียร์
เกินวันละ3	กระป๋องต่อวันบ้างครับ	ยกมือซิครับหรือมากกว่า	ผมบอกคนงานว่า	เอ้าน้อง	ผมขอเบียร์วันละกระป๋อง
พอกระป๋องเท่าไรครับ	ลองดูครับเดือนหน่ึงประหยัดได้เท่าไร	ลองดู	2	ปีผ่านไปได้	15	ไร่	แล้ว	15	ไร่น่ี	ซ้ือมาไร่ละแสนส่ี	
สองปีผ่านไป	ราคาขึ้นเป็นสามแสน	เขาก็มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้นี่	ที่แม่เมาะก็น่าจะทำได้	ถ้าเริ่มจาก	300	คนใช่ไหม

1	เดือนเจอกันครั้งหนึ่ง	แล้วลองออมเบียร์วันละกระป๋อง	สองปีผ่านไปคุณอาจได้	10	ไร่ก็ได้	คุณเชื่อไหมเก็บไว้	5	ปี

ที่ดินขึ้นราคา	 ขายมาแบ่งกันใช้หนี้ยังได้	 เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการมีกลุ่มช่วยกระตุ้นช่วยกันขอร้องซึ่งกันและกัน	

บางทีผู้หญิงมีนิสัยการออมมากกว่าผู้ชาย	 แต่ผมพบว่าคนงานผู้หญิงเล่นหวยมากกว่า	 ส่วนผู้ชายกินเบียร์แทงบอล

มากกว่าผู้หญิง	 ก็ยังมีคนงานผู้หญิงบางคนกินเบียร์มากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นการออมเบียร์วันละกระป๋อง	 ใช้ได้

ทั้งผู้หญิงผู้ชาย	 ตีซะว่าวันละ	 30	 บาท	 300	 คน	 9,000	 บาทโครงการของผมมี	 30,000	 คน	 สิ่งที่เราทำอีกอย่าง
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หนึ่งเรียกว่าแลกเปลี่ยนสินค้า	 30,000	 คนเป็นตลาดได้นะ	 แต่พวกคุณไม่ถึงขนาดนั้น	 เรามีซัก	 300	 คนที่แม่เมาะ

แห่งน้ี	 ตลาดแรกท่ีจะเกิดข้ึนในการลดรายจ่ายของคุณคืออะไรครับ	 คือตลาดสินค้ามือสองผ่านปากต่อปากบอกกล่าวกัน

ซึ่งระบบนี้ในต่างประเทศนะครับ	 โบสถ์คริสต์เข้มแข็งมาก	ผมไปเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย	 เรียนโทที่เนเธอร์แลนด์

นะ	 ยอมรับสภาพเลยครับผมเป็นคนจน	 ถ้าไม่ได้ทุนก็ไปไม่ได้	 แล้วต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด	 ในขณะที่เราไปเรียน

ปริญญาโท	ปริญญาเอกเน่ีย	 ผมก็มีลูกเต้าแล้ว	 เมียก็เป็นแม่บ้านธรรมดา	 ต้องเอาทุนท่ีเรียนหนังสือน้ีมาช่วยเมียเล้ียงลูก

ด้วย	ทุนที่ได้มาไม่ได้มาเรียนหนังสืออย่างเดียวนะ	มาผ่อนที่ดินสร้างบ้านด้วย	วิธีประหยัดผมทำอย่างไร	ผมใช้สินค้า

มือสองตลอด	 แล้วสินค้ามือสองของฝร่ังน่ีมันต่างจากของเรานะ	 โบสถ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับวัดพระพะยอม	 วัดสวนแก้ว

โบสถ์ฝร่ังเขาจะมีธุรกิจมือสองเฉพาะเลย	 รับบริจาคมาแล้วก็มีโรงซ่อม	 โรงปะ	 โรงชุนตกแต่ง	 ให้สินค้ามีคุณภาพมากข้ึน

เหมาะที่จะลดรายจ่าย	 บางคนที่รายได้ดีซื้อสินค้ามือสองแล้วรู้สึกว่าโลว์เกรด	 รู้สึกเสียหน้าแต่ผมคิดว่าถ้าเราซื้อสินค้า

มือสองกันเองในหมู่พวกเรามันดูดีกว่า	 มีเครื่องขยายเสียงของคนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่	 เครื่องเก่าต้องการ

ขายในราคาเท่านี้ใครอยากได้บ้าง	 ฝ่ายจัดการสามารถที่จะสร้างระบบสื่อสารตรงนี้	 หรือสร้างกันเองก็ได้ในหมู่พวกเรา

300	คน	อันนี้จะช่วยคนที่อยากได้แต่เงินไม่พอซื้อ	ทุกวันนี้ถ้าเราอยากได้เราซื้อของใหม่แล้วเราก็ต้องผ่อน	ปรากฏว่า

สินค้าเงินผ่อนมีทุกชนิดครับ	 เมื่อบวกเบ็ดเสร็จแล้ว	 ราคาสูงกว่าตลาดมาก	 ขณะที่เราผ่อนเราไม่รู้สึกนะ	 พอบวก

เบ็ดเสร็จคิดเป็นดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ	 20	ทุกรายเลยครับ	บัตรเครดิตร้อยละ	 30	นะ	แต่ถ้าคุณทำกันเองใน

หมู่เพื่อนฝูงเนี่ยมันอาจไม่มีเลยก็ได้	นี่คือการลดรายจ่าย
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	 ประการต่อมาครับ	สำหรับคนที่เราทำไปนี้	เมื่อเราทดลองตรงนี้ได้นะครับ	เราก็สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

ขึ้นมา	 ผมคิดว่าพวกเรารายได้อย่างต่ำคนละ	 15,000-20,000	 บาท	 มีศักยภาพเป็นเครือข่ายผมฝันว่าคนที่มีปัญหา

หนักๆ	 พอผ่านไปสองปีหลังจากหนี้สินผ่อนคลายไปแล้ว	 หลังจากทางการเข้าไปรีไฟแนนซ์ให้แล้ว	 คน	 300	 คนที่

สามารถจับกลุ่มพูดคุยกันตลอดเวลาสองปี	 เชื่อมั่นเลยนะครับ	 ว่าอาจมี	 20-30	 คนที่ยังเกาะกลุ่มกันอยู่เรื่อยๆ	 ของ

ผม	4	ปีผ่านไป	30,000	คนนี้ก็เหลือประมาณ	1,000	กว่าคนโครงการหยุดไปแล้ว	แต่เขายังเดินต่อ	เพราะฉะนั้นใน

วิธีการเดียวกัน	 สมมุติเรามี	 300	 คนที่นี่หรืออาจมากกว่านั้น	 รับประกันได้ว่าต่อไปนี้จะไม่เป็นหนี้อีกเลย	 ที่หมู่บ้าน

หนองเอี่ยน	ปราจีนบุรี	ปรากฏว่า	เขาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจชุมชนครับ	เพราะยังจับกลุ่มกันอยู่	ก็จะมีเงินออม	ปัญหา

ที่นี่บอกว่าเงินเดือนศูนย์บาท	บางคนที่ปราจีนบุรีเงินติดลบไม่ใช่ศูนย์บาท	ศูนย์บาทยังดีนะครับอันนี้ติดลบเลย	คราวนี้

พอหนี้คลี่คลายไปก็เริ่มมีเงินเดือนเหลือบ้าง	 นานๆ	 ไปก็ไม่เป็นหนี้	 พอไม่เป็นหนี้เงินออมก็มีมากขึ้น	 ปรากฏว่า	 ที่

ปราจีนบุรี	 เขาก็ออมร่วมกันครับ	 กลายเป็นโครงการธนาคารคนงาน	 แล้วก็ทดลองลงทุนร่วมกัน	 ลงทุนทำอะไรแถว

ปราจีน	ลงทุนเอาสินค้าในโรงงานมาขาย	แม่เมาะอาจจะทำไม่ได้	ที่ปราจีนเขาอยู่หลายๆ	โรงงาน	ยกตัวอย่างว่า	ทาโร่	

คุณซื้อทาโร่ในตลาดซองหนึ่ง	18	บาท	20	บาทใช่ไหม	แต่คนงานทุกคนของทาโร่เขามีสิทธิ์ซื้อทาโร่ในราคาที่ต่ำกว่า

ตลาด	ใช้สิทธิ์คนงานสมมุติมีคนงาน	1,000	คนอยู่ในกลุ่ม	ก็ช่วยกันจองสินค้าในฐานะพนักงานในราคาต่ำกว่าตลาด

แล้วร่วมกันเอาไปขายเอาไปส่งร้านค้า	คนอื่นเอาไปส่งซองละ	15	บาท	แต่รายการนี้ส่งซองละ	12	บาทเอง	โรงงาน

ฮิตาชิก็จะมีแอร์ตู้เย็นอะไรต่างๆ	ปีหนึ่งคนงานคนหนึ่งจองได้	2	เครื่อง	แล้วใครอยากได้บ้างมีออเดอร์มา	มีแคตตาล็อก

มาให้	 อันนี้ก็จองมาขายต่อเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆ	 ผมยังคิดว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจมีข้อดีข้อเด่นกว่าพนักงานเอกชน

ตรงที่โดยเฉลี่ยความรู้มากกว่า	 และโดยเฉลี่ยไม่ทำล่วงเวลา	 เวลาว่างตรงนี้ถ้าหากคุณจับกลุ่มกันได้	 คุณสามารถต่อ

ยอดได้มากกว่า	 ในทางธุรกิจ	 ผมฝันอยากให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิ่งเหล่านี้	 เพื่ออะไรครับ	 เพื่อเชื่อมกับโครงการที่

ผมทำอยู่	 เราสามารถเอาข้าวมาขายให้คุณในราคาถูกๆ	ได้	ถ้าคุณจับกลุ่มกัน	จับกลุ่มกันทำไมครับ	กลุ่มพัฒนาตนเอง

กลุ่มที่เพชรบุรีต่อยอดเป็นบริษัทมหาชน	เกษตรกรมีอยู่	1,000	คน	เป็นบริษัทมหาชนเลยนะ	ซึ่งทุกคนอาจจะว่าบริษัท

มหาชนต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์	 ในทางกฎหมายบริษัทมหาชนไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์	 เราตั้งบริษัทมหาชนเพื่อ

แก้จุดอ่อนของสหกรณ์	 สหกรณ์พวกมากลากไป	 แต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชน	 ในยามวิกฤติ	 หุ้นใหญ่สามารถทุบโต๊ะได้	

เราบอกว่าในบริษัทมหาชนของเราคนหนึ่งถือหุ้นได้ไม่เกิน	5	เปอร์เซ็นต์	เรามี	11	คน	เป็นตัวหลัก	ก็	55	เปอร์เซ็นต์	

ในยามปกติ1	เสียง	1	คน	แต่ยามวิกฤติ	11	คนน้ี	เขารวมพลังเลย	ฉันจะเอาอย่างน้ีรวมแล้ว	55	เปอร์เซ็นต์	แต่สหกรณ์

พวกมากลากไป	ถูกรึเปล่าไม่รู้	ต่างคนต่างมีทักษะในการจัดการ	หาพวก	พวกมากลากไป	สหกรณ์ก็เจ๊ง	การแก้ปัญหา

นี้คือ	 การตั้งบริษัทมหาชนขึ้นมา	 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในรัฐวิสาหกิจเรามีบริษัทเกิดขึ้นมา	 โดยใช้วิกฤติเป็นโอกาส

โดยแปลงเรื่องหนี้เป็นการปรับพฤติกรรม	แล้วก็มีอาชีพเสริมขึ้นมา	ทางผมสามารถซัพพลายจะเป็นเครื่องไฟฟ้าราคาถูก

อาหารสำเร็จรูปราคาถูก	 ข้าวปลอดสารพิษทำได้หมด	 เพราะสิ่งเหล่านี้ต่อยอดจาก	 4	 ปีที่ผ่านมา	 หลังจากโครงการ

หยุดแล้ว	เป็นการต่อยอดธุรกิจน้ันเอง	ปรับตัวเอง	ลดพฤติกรรมการบริโภคสร้างรายได้เสริม	ลดหน้ีทำกันมาอย่างน้ีตลอด

 ท้ังหมดก็เล่าให้ฟังว่า	ถ้าเป็นเร่ืองการปรับพฤติกรรมส่วนตัว	การรวมกลุ่ม	แล้วก็พูดคุยปรับเปล่ียน	เป็นเง่ือนไข

ที่เราใช้กันทั่วโลก	 คุณเคยได้ยินชื่อ	 ธนาคารกรามีน	 (GRAMEEN	 BANK)	 บ้างไหมครับเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล
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โนเบลของประเทศบังกลาเทศ	มูฮัมหมัด	ยูนุส	(MR.MUHAMMAD	YUNUS)	เขาเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์	เขาก็ไป

ทำการคล้ายธนาคาร	ด้วยเงินส่วนตัวของแกเอง	แล้วเม่ือเกิดโครงการพวกน้ีข้ึน	ค่อยให้คนงานกู้ไปทำธุรกิจเล็กๆ	น้อยๆ

พอมีกำไร	 จากนั้นเอากำไรมาถือหุ้นธนาคารไปเรื่อยๆ	 เป็นต้นแบบของธนาคารคนจนที่ทั่วโลกยกย่อง	 ก็มานั่งคิด

ของเรานะครับว่า	 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ถ้าคุณแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส	 พนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดประมาณ

300,000	คน	คนมีกำลังซื้อสูงนะ	ถ้าคุณเริ่มที่แม่เมาะแล้วคาดหวังว่า	เริ่มต้นอย่างน้อยซัก	10-20	คน	เอาจริงเอาจัง

กับมัน	หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถเกิดธุรกิจพวกนี้	เพื่อพัฒนาประเทศได้	แล้วเชื่อมต่อเครือข่ายพวกเรา	ผมกำลัง

เชื่อมต่อเครือข่ายของออมทรัพย์ต่างๆ	ขณะนี้ทางชนบท	คนที่มีออมทรัพย์ภายใต้ธุรกิจชุมชน	 เราก็เห็นว่าเขาสามารถ

ลดภาระหนี้ได้จริงๆ	 การลดภาระหนี้ของออมทรัพย์ดีกว่ากองทุนหมู่บ้าน	 เพราะว่าออมทรัพย์	 เขาฝึกวินัยไปด้วย	

ฝึกการประหยัด	แต่กองทุนหมู่บ้านเน้นที่จะให้เงินทุนเพื่อจะได้เสียง	ไม่สนใจพฤติกรรม	แต่ออมทรัพย์สนใจพฤติกรรม

เพราะฉะนั้นจึงเข้มแข็ง	 ไปดูได้ที่ภาคใต้พฤติกรรมสมาชิกเปลี่ยน	 เราคาดหวังว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจมันมีความคล้าย

กับคนภาคใต้	 คล้ายตรงไหนครับ	 คนทางอีสานคนทางเหนือเงินออมน้อย	 รายได้ไม่พอรายจ่าย	 คนใต้นั้นไม่ถึงกับ

ขาดแคลน	กำลังทรัพย์ค่อนข้างดีอยู่	เมื่อกำลังทรัพย์พอจะดีอยู่เขาก็ออมได้	ออมได้ก็เข้มแข็งได้	ของเราเป็นพนักงาน

รัฐวิสาหกิจที่เงินเดือนดีกว่าเอกชน	 กำลังการออมน่าจะมากกว่า	 ถ้าเราใส่ระบบเข้าไปน่าจะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ได้ดีกว่าด้วย	ซึ่งตรงนี้มันเป็นโอกาสนะ	ถ้าคุณวิชัยมาร่วมมือกับทางนี้	สร้างแม่เมาะโมเดลขึ้นมา	และวันหนึ่งใน	4	ปี

ข้างหน้า	คนเหล่าน้ี	 ย่ีสิบ	สามสิบ	ส่ีสิบ	ห้าสิบคน	หรือร้อยคน	อะไรก็แล้วแต่พัฒนาตัวเองข้ึนไป	เป็นโซเช่ียล	เอ็นเตอร์ไพรส์	

(ธุรกิจเพื่อสังคม)	ช่วยสร้างรายได้	แก้ปัญหาหนี้คนอื่นไปด้วยมันจะดีขนาดไหน	ไม่ต้องพึ่งนโยบายของรัฐบาล

	 ฝันต่อไปอีกถ้าพวกคุณสามารถรวมตัวกันกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ริเริ่ม	 ในลักษณะ

ขบวนการแรงงาน	 ผมถือว่า	 ที่นี่สหภาพแรงงานค่อนข้างจะดีเข้มแข็ง	 ทีนี้เราจะแปรการขับเคลื่อนที่เคยเน้นการต่อ

รองระหว่างนายจ้างลูกจ้างมากเกินไป	 เป็นการขับเคลื่อนเพื่อสร้างอาชีพให้ตนเอง	 ปรับกระบวนการดำเนินชีวิต	

เป็นต้นแบบของสหภาพรัฐวิสาหกิจต่างๆ	 คุณจะมีกำลังมหาศาล	 แล้วจะเป็นการขับเคลื่อนให้กับขบวนการแรงงาน	

ให้กับการขับเคลื่อนด้วยตนเอง	สามารถสร้างตลาดสินค้าของแรงงาน	คุณต้องไม่ลืมว่าในการบริโภคนั้น	กำลังซื้อเป็น

เรื่องหลัก	ตอนนี้เศรษฐกิจหรือ	GDP	ของเราพึ่งการบริโภค	55เปอร์เซ็นต์	เศรษฐกิจมีสี่ตัว	หนึ่งการบริโภค	สองการ

ลงทุน	 สามการใช้จ่ายในรัฐบาล	 และสี่การนำเข้าส่งออก	 สี่ตัวนี้	 100	 เปอร์เซ็นต์	 ในสี่ตัวนี้นะครับ	 เป็นการบริโภค

ของทุกคน	55	เปอร์เซ็นต์	ใหญ่สุดแล้ว	ถามว่าการบริโภคตัวหลักมาจากไหน	มาจากลูกจ้าง	41	เปอร์เซ็นต์	คือ	การ

บริโภคของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างอื่นๆ	 เทียบกับการลงทุนของเอกชน	 สร้าง	 GDP	 เพียงแค่	 22	 เปอร์เซ็นต์	

แต่การบริโภคสร้าง	GDP	55	เปอร์เซ็นต์	การนำเข้าส่งออกหรือดุลการค้าเพียง	13-14	เปอร์เซ็นต็ครับ	เพราะฉะนั้น

ส่วนใหญ่ของการบริโภคมาจากลูกจ้างเพราะเรามีรายได้ประจำ	 เมื่อเราเห็นอย่างนี้ครับเราเริ่มที่จุดเล็กๆ	 สร้างโมเดล

ขึ้นมาโดยเน้นการแก้หนี้	แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย	 เราใช้เงื่อนไขการแก้หนี้	ปรับพฤติกรรมของตน	สร้างแม่เมาะโมเดล

ขึ้นมา	ให้ต่อยอดเพื่อเป็นโซเชี่ยล	อินเตอร์ไพรส์	โดยที่ไม่เป็นหนี้เขา	แล้วตัวรายได้นั้น	เราสามารถหาได้จากบริษัทรัฐ

วิสาหกิจ	ท่านเชื่อไหมละ	ท่านอาจแปลกใจ	ผมยกตัวอย่างที่เยอรมัน	ในเยอรมันการออมผ่านเครดิตยูเนี่ยน	ปัจจุบันนี้

เขารวมเครือข่ายกันตั้งเป็นธนาคารชื่อ	DGB	ธนาคารนี้	 60	 เปอร์เซ็นต์	ถือหุ้นด้วยลูกจ้างนะ	และเป็นธนาคารที่ใหญ่

กว่าธนาคารกรุงเทพนะ	 เขาเรียกธนาคารสหกรณ์ลูกจ้าง	 ในเนเธอร์แลนด์มีธนาคารชาวนาช่ือ	 ราโบแบงค์	 เป็นธนาคาร



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

107 ศนธ.ยธ.

อันดับ	100	ของโลกนะครับ	มันใหญ่กว่าธนาคารของเรากี่เท่าคิดดู	ในสเปนมีบาทหลวงคนหนึ่งกับลูกศิษย์	5	คนก่อ

รูปธุรกจิพวกนี้ขึ้นมา	 จนสุดท้ายธุรกิจแบบนี้ที่มาจากลูกจ้าง	 ครองแคว้นบาสก์ทั้งแคว้นเลย	 เป็นแคว้นที่ชาวฝรั่ง

อาศัยอยู่	 เป็นแคว้นอิสระปกครองตนเอง	 แคว้นนี้ทั้งแคว้นทุกคนถือหุ้นธุรกิจพวกนี้หมดเลย	 มีบริษัทในเครือ	 89	

บริษัทลงทุนทั่วโลก	ดูซิเริ่มต้นจากคนแค่	6	คน

 ถ้าเราดูแม่เมาะ	รายได้ก็ดี	ฝ่ายจัดการก็เอาใจช่วย	ฝ่ายกระทรวงยุติธรรมก็ต้องการเข้ามาเสริมมันพร้อมนะ	

ออมสินเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่ไทยรักไทยมา	 ก็พยายามสร้างระบบธนาคารประชาชนขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้เขาก็ทำเป็นจริงขึ้น

มาแล้ว	 ออมสินก็รับหน้าที่เป็นธนาคารประชาชน	 รับให้คนจนกู้รีไฟแนนซ์	 แต่ว่าลูกจ้างยังใช้โอกาสตรงนี้น้อย	

ออมสินเองก็ไม่ค่อยมองลูกจ้างเท่าไหร่	 แต่ที่ปราจีนผมเห็นนายจ้างเขาสนใจตรงนี้	 ก็จัดกลุ่มลูกจ้างไปกู้รีไฟแนนซ์

ได้อยู่	 มานั่งคุยที่นี่	 เขาบอกว่าออมสินกับกรุงไทยพร้อมที่จะทำอยู่แล้ว	 แค่ฝ่ายจัดการบอกรับประกันว่าจะใช้หนี้ให้เขา

เขาเดินให้ทันทีเลย	เพราะอย่างน้อยมีฝ่ายจัดการคอยกระตุ้นให้ใช้หนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับ	ที่เราจะแปรวิกฤติ

ของหนี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างกลุ่ม	 และคาดหวังว่าในอนาคตมันสามารถต่อยอด	 โซเชี่ยล	 อินเตอรไพรส์	 เป็น

ธุรกิจของลูกจ้าง	ถ้าวันหน่ึงสมมุติว่า	ฝันว่าวันหน่ึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ	300,000	คนน้ี	เป็น	“แกนหลัก”	ของขบวนการ

แรงงานทั้งหมด	 คุณจะกุมกำลังซื้อของชาติได้ขนาดไหน	 ถ้าถึงจุดนั้นคุณวิชัยตั้งพรรคการเมืองได้สบายมากเลย	 พึ่งฐาน

อย่างนี้ครับ	 พรรคการเมืองไม่ต้องพึ่งฐานนายทุน	 สังคมไทยขณะนี้	 ส.ส.	 กินเงินเดือนพรรคมากกว่ากินเงินเดือน

ของรัฐสภา	 มีพรรคๆ	 หนึ่งนะครับ	 จ่ายเงินเดือนให้	 ส.ส.	 300,000	 บาท	 กินเงินเดือนรัฐสภาแค่แสนกว่าบาท

ตกลงเป็นลูกจ้างใครกันแน่ผมอยากโยงการเมืองหน่อยนะครับ	 ระบบประชาธิปไตยในระบบทุนนิยม	 รากหญ้าของ

ประชาธิปไตยอยู่ที่โรงงาน(Industrial	Democracy)	 เพราะลูกจ้างกลายเป็นคนส่วนใหญ่	 เป็นกำลังแรงงานส่วนใหญ่	
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เท่ากับว่ามีฐานเสียงของตนเอง	แล้ววันหนึ่งมีพรรคการเมืองมาร่วม	เหมือนพรรค	Social-Democrate	ที่เขาร่วมกับ

สหภาพแรงงานใช่ไหม	เขาแลกนโยบายกัน	ปีนี้สหภาพแรงงานต้องการนโยบายนี้	คุณจะรับไหม	ถ้ารับลงคะแนนให้

ถ้าไม่รับไม่ลงคะแนนให้	 เพราะฉะนั้นพรรค	Social-Democrate	จะเป็นพรรคที่รับนโยบายจากลูกจ้าง	คำว่าลูกจ้าง

เขาไม่ได้แปลว่ากรรมกรแบกหามนะ	 ผู้ว่าการไฟฟ้าก็เป็นลูกจ้าง	 ผมอยู่ที่ออสเตรเลีย	 อาจารย์ผมทุกคนเป็นสมาชิก

สหภาพอาจารย์มหาลัย	 คือความคิดเรื่องสหภาพเขาต่างกับเรามาก	 เขามีฐานเสียงเข้มแข็งมาก	 เพราะเขาเข้าถึง

สิ่งเหล่านี้	 เขารู้ว่าเขามีกำลัง	 เมื่อใดก็ตามที่เราพัฒนาการรวมกลุ่ม	 กลุ่มจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไป	 ถ้าคุณมี

กลุ่มเฉพาะของแม่เมาะ	 วัฒนธรรมกลุ่มแม่เมาะจะค่อยกล่อมเกลาให้เราเปลี่ยนไปบ้าง	 ไม่ใช่ตลาดลากไปเรื่อยๆ 

ด้านเดียว

 ก็หวังว่าการปรับพฤติกรรมบริโภคโดยการรวมกลุ่มกัน	 โดยการพยายามสร้างแม่เมาะโมเดลจะเกิดขึ้น

ณ	 วันนี้	 แค่พูดเป็นหนังตัวอย่าง	 ถ้าจะลงมือทำจริงๆ	 นะครับ	 ผมยินดีให้ความร่วมมือเท่าที่ประสบการณ์ของผม

ทำได้ครับ	ขอบคุณครับ



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

109 ศนธ.ยธ.

สรุปผลงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในด้านปัญหาที่ดิน 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
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	 มาตรการเชิงรุกในด้านโครงการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติจากแผนงานในป	ี

2556	 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่	 9/2555	 ลงวันที่	

28	 ธันวาคม	 2555	 คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ด้านปัญหาที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ	ดำเนินการมาครบงบประมาณปี	2556	แบ่งงานเป็น	2	ส่วน	คือ	1.	มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกัน

และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต	(DSI	MAP)	และ	2.	สรุปเรื่อง	การร้องขอความ

เป็นธรรม	ดังมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 

ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2556 

	 โครงการที่นำระบบแผนที่แม่ข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ท	 ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ใช้ตรวจสอบ

และเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐและทำลายทรัพยากรป่าไม้	 โดยแผนที่ดังกล่าวจะแสดงขอบเขตของที่สงวนหวงห้าม

เช่น	ป่าสงวนแห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติ	เขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(สปก.)	และฐานข้อมูลอื่นๆ	ซึ่ง

หากข้าราชการทั่วไปและประชาชนมีความรู้และมีเครื่องมือใช้ในการตรวจสอบแล้ว	 ก็จะถือได้ว่าเป็นการสร้างหน่วย

เฝ้าระวังในพื้นที่	 และแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อให้มาดำเนินการป้องกันและปราบปราม

ผู้บุกรุกได้อย่างทันท่วงที	ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังนี้มีข้อสรุปผลการดำเนินการดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1. มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดย
ระบบแม่ข่ายอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) 
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รายการ 
ผลการดำเนินการ 

สงขลา นครศรีธรรมราช 
1.	วันที่จัดสัมมนา 5	กุมภาพันธ์	2556 7	กุมภาพันธ์	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมบีพี	สมิหลา	บีช โรงแรมทวินโลตัส

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 58	ราย 60	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า

ร่วมการสัมมนา

1.	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

2.	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	16

3.	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	13

(สงขลา)

4.	สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ

หาดใหญ่ฯ

5.	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	6

6.	ที่ทำ	การปกครองจังหวัดสงขลา

(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)

7.	เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

8.	อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี,	เขาน้ำค้าง

9.	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

10.	สวนสัตว์สงขลา

11.	เครือข่ายภาคประชาชน

1	.	สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรี

ธรรมราช

2.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

3.	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.	ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.	ปลัดอำเภอฉวาง,	นาบอน,	จุฬา

ภรณ์,	พรหมคีรี,	หัวไทร,	สิชล,	ทุ่งสง

6.	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	12

7.	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด

8.	สำนักงานที่ดินจังหวัด

9.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.	กองร้อย	ปจว.4

11.	กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

12.	มณฑลทหารบกที่	41

13.	สำนักงานบริหารพื้นที่	5

14.	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง

๑.๑ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 234,026 บาท
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ภาพกิจกรรม จังหวัดสงขลา 



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

113 ศนธ.ยธ.

ภาพกิจกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายการ 
ผลการดำเนินการ 

ข้าราชการและสื่อมวลชน

1.	วันที่จัดสัมมนา 28	มีนาคม	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม	ห้องรับรองชั้น	2

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 80	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า

ร่วมการสัมมนา

1.	กรมทรัพยากรน้ำ

2.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

3.	กองกลาง	สปยธ.

4.	สทศ.

5.	สคส.

6.	กคส.

7.	กพส.

8.	ทคส.

9.	สคป.

10.	ประชาสัมพันธ์

11.	SNN

12.	แนวหน้า

13.	ผู้จัดการ

14.	ประเด็นเด็ด	7	สี

15.	นศพ.ประชาชาติธุรกิจ

16.	ASTV

17.	เดลินิวส์

18.	สวท.

19.	Bangkok	Post

20.	มติชน	TV

21.	T-New

22.	สวพ.97

23.	TV	7

24.	กรุงเทพธุรกิจ

25.	ไทยโพสต์

26.	ไทยรัฐ

27.	นสพ.สยามรัฐ

28	.โพสต์ทูเดย์

29.	New	Plus

1.2 รอบสื่อมวลชน กรุงเทพมหานคร

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 45,200 บาท
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1.3 จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น

รายงาน 
ผลการดำเนินการ 

ขอนแก่น ชัยภูม ิ
1.	วันที่จัดสัมมนา 23	เมษายน	2556 25	เมษายน	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมชัยภูมิปาร์ค โรงแรมพูลแมน

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 56	ราย 59	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการสัมมนา

1.	สนง.ทีดิน
2.	สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจ.ขอนแก่น
3.	แขวงการทางขอนแก่น	1
4.	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.	สถานีตำรวจเมืองขอนแก่น,	เวียงเก่า,	
บ้านไผ่,	ชุมแพ,	ซำสูง,	โคกโพธิชัย
6.	ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบ้านเสียว
7.	ที่ว่าการอำเภอมัญจาคิรี,หนองนาคำ,
บ้านไผ่,ภูผาม่าน,ซำสูง,อุบลรัตน์,ชุมแพ
8.	สนง.การปฏิรูปที่ดิน
9.	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	7
10.	สนง.ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
11.	สนง.ทรัพยาการน้ำบาดาลเขต	4
12.	องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน,	โนนธาตุ
13.	เทศบาลเมืองศิลา,	เมืองเก่า,บ้านเป็ด
14.	 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ	เขตพื้นที่	4
15.	เรือนจำอำเภอพล
16.	สำนักงานคุมประพฤติ
17.	 สถานพินิจและอบรมเด็กและเยาวชน	
จังหวัดขอนแก่น
18.	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต	4
19.	สำนักประชาสัมพันธ์เขต	4
20.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
21.	ศูนย์สร้างทางขอนแก่นกรมทางหลวง
22.	ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค	4	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1.	อุทยานแห่งชาติไทรทอง,ภูแลนคา,
ป่าหินงาม	และ	ตาดโตน
2.	ศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิ
3.	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
4.	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
5.	ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
6.	เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ,	ภูเขียว
7.	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
8.	สถานพินิจจังหวัดชัยภูมิ
9		สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ,
ภูเขียว
10.	สนง.ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ
11.	กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรจังหวัดชัยภูมิ
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ภาพกิจกรรม จังหวัดชัยภูมิ 
ภาคบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดชัยภูมิ 
ภาคปฏิบัติ 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดขอนแก่น 
ภาคบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดขอนแก่น 
ภาคปฏิบัติ 



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
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โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 126,080 บาท

1.4 รอบกรุงเทพมหานคร

รายงาน ผลการดำเนินการ 

1.	วันที่จัดสัมมนา 26	มิถุนายน	2556 27	มิถุนายน	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมทีเคพาเลส โรงแรมทีเคพาเลส

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 49	ราย 50	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า

ร่วมการสัมมนา

1.	สำนักคดีอาญาพิเศษ	2

2.	ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

3.	กกม.

4.	ผู้สนใจทั่วไป

1.	สำนักคดีอาญาพิเศษ	3

2.	สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและ

สิ่งแวดล้อม

3.	กพร.

4.	ผู้สนใจทั่วไป
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1.5 จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

รายงาน 
ผลการดำเนินการ 

หนองคาย อุดรธานี 
1.	วันที่จัดสัมมนา 4	มิถุนายน	2556 6	มิถุนายน	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมหนองคายไวท์โฮเทล โรงแรมเจริญโฮเต็ล

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 66	ราย 80	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการสัมมนา

1.	สำนักงานจังหวัดหนองคาย
2.	ที่ทำการปกครองจังหวัด
3.	สำนักงานที่ดินจังหวัด
4.	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดหนองคาย
5.	ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
6.	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
7.	หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย
8.	ศาลจังหวัดหนองคาย
9.	สำนักงานอัยการจังหวัด
10.	สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดหนองคาย
11.	สำ	นักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดหนองคาย
12.	สำนักเกษตรจังหวัดหนองคาย
13.	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
14.	สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด
15.	โครงการชลประทานหนองคาย
16.	สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย
17.	ศูนย์ประสานงานป่าไม้หนองคาย
18.	ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย
19.	ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
20.	ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
21.	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
22.	เทศบาลเมืองหนองคาย

1.	สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
2.	สำนักงานที่ดินจังหวัด
3.	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
4.	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
5.	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
6.	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
7.	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
8.	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	10
อุดรธานี
9.	ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
10.	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	9
อุดรธานี
11.	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	6
อุดรธานี
12.	ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
13.	กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
14.	กก.ตชด.24
15.	มณฑลทหารบกที่	24
16.	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
17.	สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
18	.เทศบาลตำ	บลห้วยเกิ้ง,นิค	ม
สงเคราะห์,	หนองบัว,	หนองสำโรง
19.	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ,
นิคมสงเคราะห์

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 255,380.-บาท



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 122ศนธ.ยธ.

ภาพกิจกรรม จังหวัดหนองคาย 
ภาคบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดหนองคาย 
ภาคปฏิบัติ 



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดอุดรธานี 
ภาคบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดอุดรธานี 
ภาคปฏิบัติ 



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
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1.6 รอบกรมคุมประพฤติ ณ โรงแรมเซนทรา อาคารศูนย์ราชการ (อาคารบี)

รายการ ผลการดำเนินการ 

1.	วันที่จัดสัมมนา 25	กรกฎาคม	2556 26	กรกฎาคม	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมเซนทรา

อาคารศูนย์ราชการ	(อาคารบี)

โรงแรมเซนทรา

อาคารศูนย์ราชการ	(อาคารบี)

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 55	ราย 50	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า

ร่วมการสัมมนา

1.	สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

2.	กลุ่มตรวจสอบภายใน

3.	กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

4.	กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

5.	กองแผนงานและสารสนเทศ

6.	สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ

7.	กองพัฒนาการฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด

8.	สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

9.	กลุ่มตรวจสอบภายใน

10.	กลุ่มพัฒนาระบบราชการ

11.	กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

12.	กองแผนงานและสารสนเทศ

13.	สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ

14.	กองพัฒนาการฟื้นฟูสรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด

15.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

16.	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17.	สถาบันวิจัยและพัฒนา

18.	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

19.	สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

20.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญา

1.	สำนักงานเลขานุการกรม

2.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

3.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวง

ธนบุรี

4.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

จังหวัดตลิ่งชัน

5.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี

6.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทร

ปราการ

7.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

8.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

9.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

10.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

11.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

12.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

13.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท

14.	สำ	นักงานคุมประพฤติจังหวัด

สมุทรสงคราม

15.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

16.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

17.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
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รายการ 
ผลการดำเนินการ 

25	กรกฎาคม	2556 26	กรกฎาคม	2556

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า

ร่วมการสัมมนา	(ต่อ)

21.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

อาญากรุงเทพใต้

22.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

แขวงพระนครเหนือ

23.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

แขวงพระนครใต้

24.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

จังหวัดพระโขนง

25.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

แขวงดุสิต

26.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

จังหวัดมีนบุรี

27.	สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี

28.	สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล

อาญาธนบุรี

29.	สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี

30.	สำนักงานคุมประพฤติฉะเชิงเทรา

31.	สำนักงานคุมประพฤติราขบุรี

32.	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

นครนายก

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 121,950 บาท
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1.7 จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู

รายการ 
ผลการดำเนินการ 

เลย หนองบัวลำภู 
1.	วันที่จัดสัมมนา 6	สิงหาคม	2556 8	สิงหาคม	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมเลยพาเลซ โรงแรมณัฐพงษ์	แกรนด์

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 87	ราย 68	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการสัมมนา

1.	สนง.ยุติธรรมจังหวัดเลย
2.	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย/ด่าน
ซ้าย/ท่าลี่/ภูเรือ
3.	สนง.คุมประพฤติจังหวัดเลย
4.	เรือนจำจังหวัดเลย
5.	สนง.บังคับคดีจังหวัดเลย
6.	อุทยานแห่งชาติภูเรือ
7.	สถานีตำรวจภูธรเชียงกลม/เชียง
คาน/ภูหลวง/นาด้วง/โพนทอง/ปาก
ชม/ผาขาว/ภูด่านซ้าย/นาแห้ว/ท่าลี่/
เอราวัณ/หนองหญ้าปล้อง/โคกงาม/
วังสะพุง/เมืองเลย/ภูกระดึง
8.	อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
9.	สนง.ธนารักษ์พื้นที่เลย
10.	อบต.ท่าศาลา/ลาดค่าง/หนองบัว/
ปลาบ่า
11.	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
12.	หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่	ลย	7
ภูเรือ
13.	จทบ.ล.ย.
14.	สนง.โยธาธิการและผังเมือง
15.	กรมการปกครอง
16.	กรมทหารพรานที่	21
17.	สวนรุกชาติ	100	ปี
18.	เทศบาลตำบลร่องจิก
19.	สนง.ที่ดินจังหวัดเลย
20.	สนง.กศน.จังหวัดเลย

1.	สนง.จังหวัดหนองบัวลำภู
2.	กองบังคับการตำรวจภูธร
จ.หนองบัวลำภู
3.	สภานีตำรวจภูธรเมือง	หนองบัวลำภู/
ศรีบุญเรือง/โนนสัง/นากลาง/นาวัง/
สุวรรณคูหา/โนนเมือง
4.	องค์การบริหารส่วน	จ.หนองบัวลำภู
5.	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/หัวนา/
นามะเฟือง/บ้านค้อ
6.	อบต.หนองสวรรค์/โนนทัน/
บ้านพร้าว/บ้านขาม/หนองบัวใต้
7.	สนง.ประชาสัมพันธ์	จ.นภ
8.	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ	จ.นภ
9.	ศูนย์ประสานงานป่าไม้	จ.นภ
10.	หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	นภ.1
สุววรณคูหา/หนองสวรรค์
11.	สนง.ปฎิรูปที่ดิน	จ.นภ
12.	สำนักงานที่ดินจังหวัด
13.	สนง.คุมประพฤติ	จ.นภ
14.	สถานพินิจฯ	จ.นภ
15.	เรือนจำจังหวัด
16.	สยจ.นภ
17.	สนง.ที่ดิน

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 208,828 บาท
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ภาพกิจกรรม จังหวัดเลย 
ภาคบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดเลย 
ภาคปฏิบัติ 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู 
ภาคบรรยาย 
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ภาพกิจกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู 
ภาคปฏิบัติ 
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1.8 จังหวัดภูเก็ต
	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ

โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต	 (DSI	MAP)	 และ	 การประชุมเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	ระดับกลุ่มจังหวัดอันดามัน	ครั้งที่	28

รายการ ผลการดำเนินการ 
1.	วันที่จัดสัมมนา 21-23	สิงหาคม	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมดวงจิตรีสอร์ท	ภูเก็ต

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 123	คน

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม	จาก	6	กลุ่มจังหวัดอันดามัน

จังหวัด ส่วนราชการ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ แกนนำ/เครือข่าย 
1.	พังงา 1.	อุทยานฯเขาลำปี-หาดท้าย

เหมือง

2.	สถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี	19	

3.	อุทยานฯศรีพังงา

4.	สน.ยุติธรรม	เกาะยาว

1.	เทศบาล	ต.พรุใน

2.	เทศบาล	ต.บางนายสี

3.	อบต.เกาะยาวน้อย

4.	อบต.คลองเคียน

5.	อบต.ท้ายเหมือง

6.	อบต.โคกกลอย

7.	อบต.เกาะยาวใหญ่

1.	ชุมชนเกาะยาวน้อย

2.	ชุมชนบ้านน้ำเค็ม

3.	ชุมชนบ้านทับตะวัน

4.	ชุมชนต.บางวัน

5.	ชุมชนบางเตย

6.	ชุมชนเกาะยาวใหญ่

7.	ชุมชนบ้านท่าสนุก

8.	ชุมชนต.มะรุ่ย

9.	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

10.	ชุมชนท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์

11.	ชุมชนบ้านเกาะนก

12.	ชุมชนบ้านพรุใน

13.	ชุมชนบ้านโล๊ะโบ

14.	ชุมชนลำปี-ทับปลา

15.	กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน

16.	กลุ่ม	รสทช.	ต.ลำแก่น

17.	องค์การความร่วมมือฯ

(ARR)
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จังหวัด ส่วนราชการ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ แกนนำ/เครือข่าย 
2.	กระบี่ 1.	สนง.บริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ที่	12	จ.กระบี่

2.	อุทยานฯหมู่เกาะลันตา

3.	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	จ.กระบี่

4.	ส่วนบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าชายเลนที่	2

1.	ชุมชน	ต.ศาลาด่าน

2.	ชุมชน	ต.ไสยไท

3.	ชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่

4.	ชุมชน	ต.คลองท่อมใต้

5.	ชุมชน	ต.บ้านกลาง

6.	ชุมชนบ้านเหนืองคลอง

7.	ชุมชนคนรักบ้านป่าเล

8.	ชุมชน	ต.เกาะกลางเกาะลันตา

3.	สตูล 1.	เครือข่ายเกษตร	จ.สตูล

2.	เครือข่ายประมง	อ.เมือง

3.	เครือข่ายประมง	อ.ละงู

4.	ตรัง 1.	ศูนย์อนุรักษ์	ทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลและชายฝั่งที่	6

2.	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อม	จ.	ตรัง

3.	ส่วนบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าชายเลนที่	3

1.	เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำ	จ.ตรัง

2.	เครือข่ายประมงพื้นบ้าน

3.	ขบวนประชาชน	จ.ตรัง

4.	เครือข่ายที่ดิน	จ.ตรัง

5.	สภาองค์กรชุมชน	จ.ตรัง

6.	ต.นาโยงใต้

5.	ระนอง 1.	สนง.ทรัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	จ.ระนอง

2.	ศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง

1.	อบต.ม่วงกลวง

2.	เทศบาล	ต.กำพวน

1.	เครือข่ายอ่าวกะเปอร์

2.	ชุมชนบ้านบางหิน

3.	ชุมชนอ่าวกะเปอร์

4.	กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบล

ราชกรูด

5.	ชุมชนม่วงกลวง

6.	ภูเก็ต 1.	ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งที่	5	จ.ภูเก็ต

2.	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

3.	ศูนย์ประสานงานป่าไม้ภูเก็ต

1.	เทศบาล	ต.ราไวย์

2.	สนง.เทศบาล	ต.วิชิต

3.	ชุมชนโนนทอง

4.	ชุมชนศรีสมุทร

5.	ชุมชนสามกอง

6.	ชุมชนบ้านสาคู

7.	เทศบาล	ต.รัษฎา

1.	มูลนิธิชุมชนไท

2.	ภูเก็ตจัดการตนเอง

3.	ชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง

4.	ชุมชนบ้านบางคู

5.	ชุมชนบ้านกะรน

6.	ชุมชน	ต.รัษฎา

7.	เครือข่ายชุมชนชายฝ่ังอ่าวฉลอง
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จังหวัด ส่วนราชการ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ แกนนำ/เครือข่าย 
6.	ภูเก็ต 4.	ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ

และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล	ภูเก็ต

5.	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.	โครงการ	SAMPAN	จ.ภูเก็ต

7.	สถานีฯ	23	จ.ภูเก็ต

1.	เทศบาล	ต.ราไวย์

2.	สนง.เทศบาล	ต.วิชิต

3.	ชุมชนโนนทอง

4.	ชุมชนศรีสมุทร

5.	ชุมชนสามกอง

6.	ชุมชนบ้านสาคู

7.	เทศบาล	ต.รัษฎา

8.	ชุมชนกู้กู

9.	ชุมชนบ้านหัวควน

10.	เครือข่าย	อ.เกาะยาว

11.	ต.วิชิต

12.	ต.กระทู้

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 650,809 บาท 

1.9 จังหวัดกาญจนบุรี
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ

โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต	 (DSI	 MAP)	 และการกระจายความรู้ถึงสถานศึกษาและกิจกรรมเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม

รายงาน ผลการดำเนินการ 
1.	วันที่จัดสัมมนา 4	กันยายน	2556 6	กันยายน	2556

2.	สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมคำแสด	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท

3.	จำนวนผู้เข้าร่วม 105	ราย

4.	รายชื่อหน่วยงานที่เข้า

ร่วมการสัมมนา

1.	อาจารย์และนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2.	ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่	1

-	หน่วยงานทหาร	พล.ร.9

3.	สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 359,156 บาท
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รายการ ผลการประเมิน 
1.	ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์โครงการ มาก

2.	ความพึงพอใจต่อการดำเนินการฝึกอบรม

			-	ด้านกระบวนการในการจัดการโครงการฝึกอบรม

			-	ด้านเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

			-	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ฝึกอบรม

			-	ผลที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3.	ความพึงพอใจต่อวิทยากร มาก

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีดังต่อไปนี้
	 -		 หากผู้อบรมมีอุปกรณ์เพื่อประกอบการอบรมสัมมนาครบทุกคน	จะดีมาก

	 -	 เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ดี	มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้	รวมไปถึงวิทยากรทุกท่านทำหน้าที่ได้ดี

 -  อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้	 เนื่องจากเป็นเรื่องไกลตัว	 เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่

ป่าสงวน	หรือ	ป่าอนุรักษ์

	 -		 ขอความอนุเคราะห์จัดฐานข้อมูลเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	เขตห้ามล่าสัตว์ป่า	ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 -  ควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า	 อุทยานแห่งชาติ	 เข้าร่วมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการให้มาก

	 -		 พี่ๆ	มีความทุ่มเทมาก	เอาใจใส่อย่างมาก	มีความกระตือรือร้นมาก	ประทับใจมาก	ด้วยจิตอาสาเสียสละ

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างบูรณาการณ์มาก	 อยากให้มีการพัฒนาให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	เพราะจะได้กุศล	ผลดีต่อประชาชนและผู้เดือดร้อนอย่างมาก

	 -		 เป็นโปรแกรมที่ดีและมีประโยชน์มาก

	 -		 ควรเพิ่มการพัฒนาข้อมูลในอนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไป

 -		 ควรจัดเวลาให้วิทยากรประจำกลุ่มให้คำปรึกษา	 เนื่องจากเป็นการรบกวนคณะวิทยากรหลักที่กำลัง

บรรยาย	ทำให้การบรรยายไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

	 -		 ปรับปรุงเนื้อหาความรู้	ความชัดเจนของข้อมูล	และให้ลงปฏิบัติในพื้นที่ที่มีปัญหาจริง

	 -		 ควรจัดอบรมให้แก่หน่วยงานของรัฐ	หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	เช่น	หน่วยงานสอบสวน,	อุทยาน

แห่งชาติ,	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,	เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยี	เป็นต้น

	 -		 ระยะเวลาในการสัมมนาน้อยเกินไป	ควรเพิ่มเป็น	 2	 วัน	 เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะ

ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ	เช่น	อุปกรณ์	GPS	อุปกรณ์แท็บเล็ต	เป็นต้น

 -  ควรเพิ่มเติมเนื้อหาทางด้านกฎหมาย	 เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้	 เพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาก่อนที่จะมีคดีหรือเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา	DSI	จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก
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	 -		 ต้องการให้เจ้าหน้าที่สอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้

	 -		 อยากให้จัดสถานที่ให้เพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาฯ	เนื่องจากโต๊ะไม่เพียงพอ

	 -		 เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองดีมากทุกคน

	 -		 เชื่อว่าโปรแกรมสามารถนำไปใช้ได้จริง	 แต่ต้องทดลองทำบ่อยๆ	 เพื่อความแม่นยำ	 และสามารถนำไป

ถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อไป

	 -		 ควรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ให้สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ

ได้คล่อง

	 -		 มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติอย่างยิ่ง

	 -		 ควรเน้นเอกสารการใช้งาน	 DSI	 MAP	 ให้ชัดเจน	 และตัวอักษรที่สามารถอ่านและเข้าใจในแต่ละภาพ

ของเอกสารดียิ่งขึ้น

	 -		 ควรจัดหลักสูตรให้ละเอียดมากกว่านี้	 และควรขยายเวลาในการจัดกิจกรรม	 เพื่อความเข้าใจของผู้รับ

การอบรมทุกคน

	 -		 ควรเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมอบรมและระหว่าง

ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเอง	เพราะผู้เข้าอบรมไม่ค่อยรู้จักกัน

	 -		 น่าจะเพิ่มข้อมูลที่สาธารณประโยชน์	เพราะปัญหาการบุกรุกสูงมาก	

	 -	 ขั้นตอนในการคำนวณพื้นที่	ยังมีค่า	error	อยู่	อยากให้กำหนดจุดโดยป้อนค่า	UTM	แล้วเครื่องคำนวณ

ค่าของพื้นที่ออกมาให้เลย

	 -		 ให้พัฒนาระบบให้ทันสมัย	และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ดีกว่านี้

	 -		 ลงข้อมูลให้มากๆ	ครอบคลุมพื้นที่แยกเป็นพื้นที่ต่างๆ

	 -		 อยากให้มีภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง

	 -		 หน่วยงาน	DSI	มีความพร้อมในการให้ความรู้และแนะนำวิธีการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 -		 ต้องการให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก

	 -		 เป็นโครงการที่มีประโยชน์และได้ประโยชน์มาก	ในการนำไปเป็นข้อมูลและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

	 -		 ควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ท้องถิ่น	ผู้นำชุมชน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง

	 -		 ระยะเวลาสั้นมาก	เก็บรายละเอียดได้ไม่หมด	ควรเพิ่มวันเวลาอบรมมากกว่านี้

 -  ควรเพิ่มข้อมูล	 DSI	 MAP	 ในด้านต่างๆให้ครบถ้วน	 เช่น	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

สถานที่สำคัญของราชการและเอกชน	ที่พักโรงแรมต่างๆ

	 -		 ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน	อย่างเช่น	อช.นาแห้ว	 เปลี่ยนเป็น	อช.ภูสานทราย	ตั้งแต่ปี	49	แต่ในโปรแกรม

ยังไม่เปลี่ยน

	 -		 จะดีหรือไม่	ถ้าจัดอบรมตามโรงเรียน/สถานศึกษา	ที่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

	 -		 จะดีหรือไม่	ถ้าแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมนำโน็ตบุ๊ค/ไอแพด	มาด้วย

	 -		 เห็นควรนำพื้นที่ของรัฐเข้าร่วมในแผนที่เนื่องจากข้อปัญหาที่เกิดขึ้น	ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของ	ธนารักษ์

	 -		 ความรู้นี้	หากเข้าถึงราษฎรและผู้นำหมู่บ้าน	จะเกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อสิทธิประโยชน์ของราษฎรหมู่บ้าน



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 138ศนธ.ยธ.

ส่วนที่ 2. การร้องขอความเป็นธรรม  

 สำหรับปีงบประมาณ 2556 เรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีด้วยกัน 4 เรื่อง ดังนี้

 1. ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการถูกฟ้องคดีฯ จ.ชัยนาท

 l ประเด็นร้องขอความเป็นธรรม

  นางเกษศินี	 นิลน้อย	 ได้ถูกฟ้องคดีเป็นคดีหมายเลขดำที่	 พ.17/2555	 ที่ศาลจังหวัดชัยนาท	 ในข้อหา

หรือฐานความผิด	 ละเมิด,	 เรียกค่าเสียหาย	 โดยอ้างว่า	 ข้าและชาวบ้านทำการขัดขวางการรังวัดที่ดินของเจ้า

พนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท	 สาขาหันคา	 ซึ่งจะทำการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดบ้านใหม่	 ทำให้วัด

บ้านใหม่ได้รับความเสียหาย	 ทางศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ด้านปัญหาที่ดิน

และทรัพยากรธรรมชาติ	 มอบหมายให้คณะทนายความอาสา	 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย	 แต่งเป็น

ทนายความเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอหันคา	จังหวัดชัยนาท

 l  ข้อสรุป	 ศาลจังหวัดชัยนาท	 ได้ออกหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว	 โดยศาลอุทธรณ์

ภาค	1	ได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่	15	มีนาคม	2556

 2. ประชาชนร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกเพิกถอนที่ดินใน พื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา

 l  ประเด็นร้องขอความเป็นธรรม

	 	 น.ส.สุประวีณ์	 อานันตพงศ์	 กับพวกรวม	 25	 ราย	 เพื่อขอให้ตรวจสอบและค้นหาความจริงกรณีที่	 ที่ดิน

ของผู้ร้องจำนวน	 21	 แปลง	 ในอำเภอเกาะยาว	 จังหวัดพังงา	 ได้ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิโดยอ้างว่าอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ	ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

 l  วัตถุประสงค์

	 	 1.	 เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแปลง	น.ส.	3ก.	จำนวน	21	แปลง	อยู่ในพื้นที่	 ตำบลพรุใน	อำเภอ

เกาะยาว	จังหวัดพังงา

	 	 2.		และตรวจสอบแปลงที่ดินจากระวางแผนที่โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิของ	 กรมที่ดินกับพื้นที่จริงใน

ภูมิประเทศ	 พร้อมเปรียบเทียบกับช่วงเวลา	 ในการประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้	 ว่าถูกต้อง	 สอดคล้องกันหรือไม่	 และ

เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ศึกษา	 สภาพพื้นที่	 การเปลี่ยนแปลงของสภาพที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของแปลง

ที่ดินบริเวณดังกล่าว	ในแต่ละช่วงเวลา

 l  ความคิดเห็นของคณะทำงาน

ผลการศึกษา

	 	 1.	 ผลการตรวจสอบตำแหน่งรูปแปลงโฉนดที่ดินด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	 (GPS)	 ปรากฏ

ตำแหน่งตรงกับรายการรังวัดและค่าพิกัดฉากงานเฉพาะรายของสำนักงานที่ดิน	 อำเภอเกาะยาว	 จังหวัดพังงา

สรุปได้ว่าตำแหน่งแปลงที่ดนิตั้งอยู่บริเวณที่ทำการศึกษา	 แต่จากการลงตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า

เกาะยาวใหญ่แปลงที่	 2	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการป่าไม้ที่	 12	 พบว่าไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนทำให้

ขอบเขตป่าสงวนฯ	 ที่คณะทำงานจัดทำขึ้น	 เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการป่าไม้ที่	 12	 ไม่สามารถให้การรับรองได้

คณะทำงานจึงทำหนังสือถึงกรมที่ดิน	 เพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูลระวางแนวเขต	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าเกาะยาว
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ใหญ่แปลงที่	 2	 ที่ผ่านการรับรองแนวเขตจากเจ้าหน้าที่รัฐของกรมที่ดิน	 แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการนำ

ข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(แผนที่	1)	จากนั้นจึงนำข้อมูลมาใช้ประกอบในการอ่านแปลต่อไป

	 2.	 การตรวจสอบ	 ศึกษาสภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 จากระวางแผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศปี	พ.ศ.	2510	พ.ศ.	2519	พ.ศ.	2538	พ.ศ.	2545	และ	พ.ศ.	2556	รวมทั้งการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 สามารถประมวลผลสภาพที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ	ตำบลพรุใน	อำเภอ

เกาะยาว	จังหวัดพังงา	ดังรายงานเรื่อง	รายงานการวิเคราะห์อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ	กรณีการเพิกถอนหนังสือ

รับรองการทำประโยชน์	(น.ส.3	ก.)	เกาะยาวการตรวจสอบพ้ืนท่ีตำบลพรุใน	อำเภอเกาะยาว	จังหวัดพังงา	สรุปได้ดังน้ี

สรุป

	 การตรวจสอบและศึกษาสภาพพื้นที่กรณีกรมที่ดินมีคำสั่งที่	248/2551	ลงวันที่	30	มกราคม	2551	เพิกถอน

หนังสือรับรองการทำประโยชน์	 (น.ส.3	ก.)	รวม	19	ราย	จำนวน	21	แปลง	 (ที่ออกให้เมื่อปีพ.ศ.	2520	ถึง	2524)	

ตำบลพรุใน	 (เกาะยาวใหญ่)	อำเภอเกาะยาว	 จังหวัดพังงา	 ซ่ึงเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 เน่ืองจาก	น.ส.3	ก.	

ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	“ป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่สอง”	ประกาศตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	718	(พ.ศ.	2517)	

โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำข้อมูลระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	 ประกอบกับแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ในระบบพิกัดฉาก	 UTM	 (Indian	 1975)	 ที่มีความถูกต้องเชิงตำแหน่ง	 เพื่อนำผลการตรวจสอบร่วมกับแผนที่รูป

แปลงที่ดินที่ได้จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา	 สาขาเกาะยาว	 ก่อนที่จะใช้เป็นแปลงขอบเขตที่ดินสำหรับการศึกษา

และการวิเคราะห์	อ่านแปลภาพถ่ายฯ	ของแปลงที่ดิน	น.ส.3	ก.	ลำดับที่	 1,	4,	6,	14	และ	18	จำนวน	5	แปลง	

หรือ	น.ส.3	ก.	เลขที่	969	(1166),	972	(1169),	974	(1171),	982	(1181)	และ	986	(1186)	ตามลำดับ	สำหรับ	

น.ส.3	ก.	 ท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ	บางส่วน	ได้แก่	น.ส.3	ก.	ลำดับท่ี	2-3,	5,	7-13,	15-17	และ	19-21	จำนวน

อีก	16	แปลง	หรือ	น.ส.3	ก.	เลขที่	970	(1167),	971	(1168),	973	(1170),	975	(1172),	976	(1173),	977	(1174),	

978	 (1176),	 979	 (1177),	 980	 (1178),	 981	 (1179),	 983	 (1182),	 984	 (1183),	 985	 (1185),	

48,	1740	และ	1741	ตามลำดับ	ปี	พ.ศ.	2510,	2519,	2538	และ	2545	รวม	4	ช่วงปี	 โดยผลการวิเคราะห์	

อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ	 มีการทำประโยชน์ที่ดินในปี	 พ.ศ.	 2519	 (ภายหลังการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ	

ลงวันที่	18	ธันวาคม	2517)	จำนวน	19	แปลง	ยกเว้น	น.ส.3	ก.	จำนวน	2	แปลง	ได้แก่	น.ส.3	ก.	ลำดับที่	6	และ	

18	หรือ	น.ส.3	ก.	เลขที่	974	(1171)	และ	986	(1186)	ไม่มีการทำประโยชน์ที่ดิน
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แผนที่ 1. แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะยาวใหญ่แปลงที่ 2

ที่ผ่านการรับรองแนวเขตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ้อนทับกับรูปแปลงที่ดิน
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 3. นายอภิชิตฯ ร้องขอให้ตรวจสอบพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 l ประเด็นร้องขอความเป็นธรรม

  นายอภิชิต	 วุฒิสง่าธรรม	 ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้

และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	 ตามเลขที่รับ	 000353	 ลงวันที่	 30	 พฤษภาคม	 2555

ได้ร้องขอให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯตรวจสอบที่ดินที่ได้ซื้อมาจากผู้อื่น	ในพื้นที่	หมู่	13	ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา	 เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ซึ่งมีรายละเอียดและประวัติความ

เป็นมาของเรื่องราวดังนี้

	 	 ใน	ปี	พ.ศ.	2548	นายอภิชิตฯ	ได้ซ้ือท่ีดินมือเปล่ามาจากนางสำราญ	ดวงโต	จากหลักฐานท่ีดินตาม	ภ.บ.ท.5

ซึ่งตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังกล่าวฯ	 และได้ทำประโยชน์และครอบครองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ในช่วงปี	 พ.ศ.2550

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	8	(นครราชสีมา)	ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษว่าตำแหน่งที่ดินของนายอภิชิตฯ	นั้น

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าเขาเสียดอ้า	 ป่าเขานกยูง	 และป่าเขาอ่างหินแต่ในขณะที่เข้าตรวจสอบไม่พบผู้กระทำ

ความผิดจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกลางดงหลังจากนั้นนายอภิชิตฯได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยัง

นายอำเภอปากช่อง	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพ่ือให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเข้ามาตรวจสอบพ้ืนท่ีว่าอยู่ในเขตป่าสงวนฯ

หรือไม่อย่างไร	 ผลตรวจสอบสรุปว่าตำแหน่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนฯบางส่วน	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2552	

ศูนย์ประสานงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	 (ปากช่อง)	 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ของแปลงที่ดินดังกล่าวพบว่าแปลงที่ดินดังกล่าวที่นายอภิชิตฯอ้างการครอบครองและเข้าทำประโยชน์	 ถูกดำเนินคดี

มาหลายครั้งตั้งแต่ก่อนที่นายอภิชิตฯได้ครอบครอง	 และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในแต่ละครั้ง	 ยังพบ

ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งของที่ดินเนื่องจากตำแหน่งที่รังวัดในแต่ละครั้งไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันจึงไม่สามารถ

สรุปข้อเท็จจริงได้	และได้มีความเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป	ผู้ร้องจึงประสงค์ให้ศูนย์

ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมช่วยเหลือในการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่

พิพาท	เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 l  วัตถุประสงค์

  1.	 เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ดินของนายอภิชิตฯ	ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้า	ป่าเขา

นกยูง	และป่าเขาอ่างหิน	หรือไม่	อย่างไร

	 	 2.		เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน	 จากบันทึกการตรวจสอบ	 บันทึกการตรวจยึดและบันทึกการจับกุม

ในช่วงปีต่างๆ	ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ดินของนายอภิชิตฯ	หรือไม่	อย่างไร

 l  ความคิดเห็นของคณะทำงาน

 	 1.		ประเด็นตำแหน่งท่ีต้ังท่ีดินของนายอภิชิตฯ	ท่ีคาบเก่ียวกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติฯจากการตรวจสอบ

ของคณะทำงานของศูนย์ลูกหนี้ฯ	 พบว่าที่ดินของนายอภิชิตฯ	 ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่คาบเกี่ยวกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	

ป่าเขาเสียดอ้า	ป่าเขานกยูง	และป่าเขาอ่างหิน	ซ่ึงเม่ือนำข้อมูลแนวเขตป่าสงวนฯ	ท่ีปรากฏอยู่บนระวางแผนท่ีรูปแปลง

ที่ดินของสำนักงานที่ดินฯ	 (ใช้อ้างอิงในการออกเอกสารสิทธิที่ดิน)	 มาซ้อนทับพบว่าตำแหน่งที่ดินของนายอภิชิตฯ

คาบเกี่ยวกับแนวเขตป่าบางส่วน	ดังรูป

	 	 2.		ประเด็นการรังวัดค่าพิกัดด้วยเครื่องจับค่าพิกัด	 GPSจากการลงตำแหน่งแปลงที่ดินจากค่าพิกัด	 ที่ได้

จากบันทึกการตรวจยึดและบันทึกการตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่วงระยะเวลาต่างๆ	 พบว่าตำแหน่งที่ดินที่มีการตรวจยึด

เป็นตำแหน่งเดียวกับที่ดินของนายอภิชิตฯ	และบางตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกัน	ปรากฏตามแผนที่	2
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ลำดับที่ ตำแหน่งที่ดินที่มีการดำเนินคดีในอดีต ผลการตรวจสอบ 

1. ตำแหน่งที่ดินที่ เกิดเหตุตามบันทึกการตรวจยึด

จับกุม	 สภ.ต.กลางดง	 ลงวันที่	 29	 มิ.ย.	 47	 ใน

คดีที่	82/2547	แสดงด้วยเส้นสีแดงและสีน้ำเงิน

(แปลงข้างเคียง)

คนละตำแหน่งกับที่ดินของนายอภิชิตฯ

2 ตำแหน่งจากการตรวจสอบที่ดินจากเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ตามบันทึกการตรวจสอบ	 ลงวันที่	 7	 พ.ย.48

แสดงด้ วยรูปสามเหลี่ ยมสี่ แดงมี จุ ดสีดำตรง

กลาง

คนละตำแหน่งกับที่ดินของนายอภิชิตฯ

3 ตำแหน่งที่ดินที่มีการตรวจยึดจากเจ้าหน้าที่ป่า

ไม้ตามบันทึกการตรวจยึด	 ลงวันที่	 12	 ก.พ.

50	ในคดีที่	20/2550	แสดงด้วยเส้นสีเหลือง

ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่ดิน

ของนายอภิชิตฯ

4 ตำแหน่งที่ดินจากการตรวจสอบจากเจ้าพนักงาน

ป่าไม้	ลงวันที่	6	พ.ย.52	แสดงด้วยเส้นสีม่วง

คนละตำแหน่งกับที่ดินของนายอภิชิตฯ
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 4.  ขอให้ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ดินค้นหาความจริงเรื่องแนวเขตที่ดิน จ.พัทลุง

 l  ประเด็นการร้องขอความเป็นธรรม

	 	 จากหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กระทรวงยุติธรรม	เลขที่รับ	000451	ลงวันที่	3	กรกฎาคม	2555	ของนางสาวช่อเพชร	วีระวุธ	ซึ่งเป็นบุตรสาวของ

นางพัวพันธุ์	วีระวุธ	เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินหมายเลข	33584	หมู่ที่	3	ตำบลพนางตุง	อำเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	

ได้รับมอบอำนาจจากมารดาให้ดำเนินการแทนในการจัดการกรณีพิพาทในที่ดินกับที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้	 คือ	 โฉนด

ที่ดินเลขที่	33583	ของนายอำพล	หรือ	ธนพัต	ธรรมพิทักษ์	และโฉนดที่ดินเลขที่	36847	ของนางเกสร	นุ่นเอียด	ซึ่งมี

ประวัติความเป็นมาของเรื่องราวพิพาทดังนี้ใน	ปี	พ.ศ.	2547	-	2550	บริษัท	เอ	เอส	แอสโซซิเอท	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด

ได้มาขอเช่าที่นาบริเวณพื้นที่หมู่ที่	 3	 ตำบลพนางตุง	 อำเภอควนขนุน	 จังหวัดพัทลุง	 จำนวนหลายราย	 เพื่อใช้เป็น

สำนักงานช่ัวคราว	 ท่ีพักคนงาน	และโรงงานเพ่ือสร้างสะพานท่ีเช่ือมระหว่างทะเลน้อย	จังหวัดพัทลุง	และอำเภอระโนด	

จังหวัดสงขลา	โดยในขณะที่บริษัทฯเช่าทำประโยชน์ในที่ดินได้ปรับสภาพพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานดังกล่าว	หลังจาก

หมดสัญญาแล้ว	บริษัทฯได้รื้อสิ่งก่อสร้างออก	และคืนที่ดินให้กับผู้ให้เช่า	และทำให้หมุดหลักเขตที่ดินเดิมหายไป	ทำให้

ที่ดินในบริเวณนี้ไม่ทราบแนวเขตเดิม	 และมีการโต้แย้งเรื่องแนวเขตตลอดมา	 หลังจากนั้นทางสำนักงานที่ดินจังหวัด

พัทลุง	สาขาควนขนุน	ได้มารังวัดสอบเขตที่ดินให้ใหม่	แต่ยังมีข้อโต้แย้งซึ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้	และปัจจุบันเรื่อง

ราวดังกล่าวได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลฯ	 ซึ่งทางผู้ร้องมีประเด็นที่ต้องการให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	

ดำเนินการตรวจสอบการพิพาทในที่ดิน	ในประเด็นดังนี้

	 	 1.	ต้องการทราบแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้	(แนวคันนา)	ซึ่งเป็นแนวเขตที่พิพาท

	 	 2.	ต้องการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินเดิม	(แนวคันนา)	จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ	ในช่วงปีต่างๆ	เพื่อดู

การเปลี่ยนแปลงสภาพการทำประโยชน์ในที่ดิน

 l ความคิดเห็นของคณะทำงาน

  1. ประเด็นการตรวจสอบแผนที่พิพาท

	 	 เมื่อพิจารณาเรื่องตำแหน่งหลักเขตที่ดิน	 ระยะระหว่างหลักเขต	 และเนื้อที่	 กับแผนที่พิพาทที่สำนักงาน

ที่ดินฯ	จัดทำขึ้น	พบว่ามีความสอดคล้องกับการตรวจสอบของศูนย์ลูกหนี้และประชาชนฯในพื้นที่จริงนั่นหมายความว่า	

แผนที่พิพาทที่สำนักงานที่ดินฯได้จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง	สามารถใช้อ้างอิงกับสภาพภูมิประเทศได้	ดังรูปที่	1
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ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2552

เน้ือท่ีจากการนำช้ี

ของผู้ร้อง ฯ โฉนดเลขท่ี

33584

5 - 1 - 98 ไร่

เน้ือท่ีพิพาทโฉนดเลขท่ี

33583

0 - 0 - 71 ไร่

เน้ือท่ีพิพาทโฉนดเลขท่ี

36847

0 - 0 - 65 ไร่

รูปที่	1	แสดงตำแหน่งที่ตรวจสอบบนภาพถ่ายทางอากาศ	ปี	พ.ศ.2552

  2. ประเด็นการพิจารณาแนวเขตที่ดินเดิมทางด้านทิศใต้ (แนวคันนาเดิม) จากภาพถ่ายทางอากาศ

  เม่ือพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศปีปัจจุบัน	 (พ.ศ.2552)	 พบว่าสภาพพ้ืนท่ีปัจจุบันไม่พบร่องรอยแนว

คันนาเดิมด้านทิศใต้แล้ว	 และได้เปล่ียนสภาพเป็นสภาพดินถมลักษณะคล้ายทางซอย	 แต่เม่ือนำมาซ้อนทับกับภาพถ่าย

ทางอากาศ	 ปี	 พ.ศ.2538	 ที่ยังปรากฏร่องรอยแนวคันนาเดิมพบว่า	 แนวคันนาเดิมจะปรากฏอยู่ภายในพื้นที่พิพาท	

ดังรูปที่	2

ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2538

เน้ือท่ีจากการนำช้ี

ของผู้ร้องโฉนดเลขท่ี 

33584

5 - 1 - 92.97 ไร่

เน้ือท่ีพิพาทโฉนดเลขท่ี

33583

0 - 0 - 73.27 ไร่

เน้ือท่ีพิพาทโฉนดเลขท่ี

36847

0 - 0 - 60.28 ไร่
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	 ดังนั้น	 การนำหลักฐานทางด้านภาพถ่ายทางอากาศมาประกอบการพิจารณาในเรื่องตำแหน่งและสภาพภูมิ

ประเทศในพื้นที่ขนาดเล็ก	 จึงมีข้อจำกัดในทางเทคนิคเนื่องจากต้องพิจารณาถึงมาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศ

ที่นำมาใช้	ช่วงปี	พ.ศ.	ในการบินถ่ายภาพทางอากาศ	ซึ่งการบินถ่ายภาพทางอากาศของประเทศไทยส่วนใหญ่จะบิน

ถ่ายภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนที่มาตรส่วนใหญ่ไม่เกิน	 1	 :	 4,000	 (ระยะบนแผนที่	 1	มิลิลเมตร	บน

ระยะทางจริง	 4	 เมตร)	 จะเห็นได้ว่าถ้าจะมีการนำภาพถ่ายทางอากาศมาพิจารณาในพื้นที่ขนาดเล็กควรจะใช้แผนที่

ที่มีมาตราส่วนใหญ่	เช่น	มาตราส่วน	1	:	1,000	หรือ	1	:	500	เป็นต้น	จะมีความเหมาะสมกว่า
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ภาคผนวก 





ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

149 ศนธ.ยธ.

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการ 
ศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรม 
เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 150ศนธ.ยธ.

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ  

1. หลักการและเหตุผล
	 การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ	 ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม	 ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความต้องการทรัพย์สิน	 เครื่องอุปโภค	 บริโภค	

เกินกว่ารายได้ที่สามารถมีอยู่ในปัจจุบัน	มีการก่อภาระหนี้สินมากขึ้น	โดยคาดหมายว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต

ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเงินของสถาบันการเงินในระบบได้	 ทำให้เกิดการพึ่งพา

แหล่งเงินทุนนอกระบบในหลายๆ	รูปแบบ	ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดและเป็นภาระหนัก	การ

เอารัดเอาเปรียบด้วยการทำสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม	การทำนิติกรรมอำพรางในลักษณะต่างๆ	อันเนื่องจากเจ้าหนี้มี

ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่า	 ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้	 จึงเกิดกระบวนการติดตามหนี้ด้วยความ

รุนแรงขัดต่อศีลธรรมอันดี	 เจ้าหนี้บางรายใช้ความได้เปรียบด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือใน

การฟ้องร้องบังคับคดี	 ปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสก่อให้เกิดปัญหาสังคม	

รวมถึงปัญหาอาชญากรรมตามมารัฐบาลได้มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาด้าน

การยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยกำหนดนโยบายที่	 8	 นโยบายการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี	ข้อ	8.2.2	ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก

ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย	 รวดเร็ว	 ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย	 ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครอง

ช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส	 การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 การเยียวยาผู้บริสทุธิ์และ

ผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง	 การกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด	 การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและยุติธรรมระดับชุมชนและหมู่บ้าน	การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มี

นโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนดังกล่าวโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ	 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง

ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	(ศอก.นส.)	ขึ้นโดยมีภารกิจในการกำหนด

แนวทาง	มาตรการ	และการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน	เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบ

เข้าเป็นหนี้ในระบบ	 และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 การบังคับใช้กฎหมาย

และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 ทั้งนี้	 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม	 (พ.ศ.	 2555	 –	 2558)	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 5สนับสนุนและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรม	 โดยมีเป้า

ประสงค์ที่	1	ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างทั่วถึง	รวดเร็ว	และเป็นธรรม	ซึ่งในประเด็นปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน	โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้น	กระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง	การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้แก่บรรดาลูกหนี้ที่ได้รับ

ความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว	จึงได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่	 325/2552	ลงวันที่	 3	ธันวาคม	2552	แต่งตั้ง
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คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่	382/2555	ลงวันที่	3	ธันวาคม	2553	แต่งตั้ง

คณะกรรมการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จนกระทั่งได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่	135/2555	ลงวันที่	15	มีนาคม	2555	ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	(ศนธ.ยธ.)	โดยมีนโยบาย

	 สำคัญเร่งด่วน	 ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน	 และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาด้านหนี้สิน

ภาคประชาชน	 ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 และการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆการดำเนินงานของศูนย์

ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้

รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจำนวนมาก	สภาพปัญหามีความรุนแรง	และรูปแบบที่แตกต่างกัน	

อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ครอบคลุม	 และมีแนวทางป้องกัน

ปัญหาที่มปีระสิทธิภาพ	 ดังนั้นเพื่อให้ทราบรูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ	 รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน้ีนอก

ระบบ	 ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินโครงการ

พัฒนานโยบายการยุติธรรมและจัดรูปแบบการบริหารงานหรือองค์กรเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	 อันจะนำไปสู่การ

กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์
	 2.1		เพื่อศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบในสังคมไทย

	 2.2		เพื่อศึกษาสาเหตุ	และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ

 2.3		เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงยุติธรรมและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. วิธีการดำเนินงาน
 3.1	ศึกษารูปแบบของการก่อหนี้นอกระบบ	 และปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบโดยการทบทวน

วรรณกรรม	 การศึกษาคดีตัวอย่างที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 (ศนธ.ยธ.)

ดำเนินการ	 ทั้งคดีที่ได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว	 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวมทั้งแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น

	 3.2		เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์	 (interview)	 เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ	ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ

และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	14	ราย	ดังนี้
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ลำดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 
ที่สัมภาษณ ์

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

2 พ.ต.ท.กำพล	(นามสมมติ)	และคณะฯ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	(ศนธ.ยธ.) 14	กุมภาพันธ์	2556

3 นายอลงกรณ์	(นามสมมติ) ศูนย์พิทักษ์ธรรมเพื่อประชาชน 18	กุมภาพันธ์	2556

4 พ.ต.อ.เกียรติกมล	(นามสมมติ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูธรภาค	2

20	กุมภาพันธ์	2556

5 นางนงภรณ์	รุ่งเพ็ชรวงศ์
(ผู้อำนวยการ)

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6	มีนาคม	2556

6 นายธีรินทร์	เต่าทองและคณะฯ
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ)

ธนาคารกรุงไทย 18	มีนาคม	2556

7 นายสุพจน์	อาวาส	และคณะฯ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานสินเชื่อชุมชน)

ธนาคารออมสิน 26	มีนาคม	2556

8 คุณสมลักษณ์	ศาสตร์ประสิทธ์ิ	และคณะฯ
(หัวหน้าส่วนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ฝ่ายกิจการนโยบายภาครัฐและสังคม)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 27	มีนาคม	2556

9 นางสาวบัณฑรโฉม	แก้วสะอาด	และคณะฯ
(รองผู้อำนวยการ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 28	มีนาคม	2556

10 นางกัลยาณี	รุทระกาญจน์
(เลขาธิการ)

ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ 28	มีนาคม	2556

11 นายเฉลิมชัย	(นามสมมติ) สำนักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร	สำนักงานอัยการสูงสุด

9	เมษายน	2556

12 นายวันชัย	เจริญชัยมงคล
(ผู้อำนวยการกองบริหารหนี้สินภาค
ประชาชนฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

9	เมษายน	2556

13 นายสุรพล	โอภาสเสถียร
(ผู้จัดการใหญ่)

บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำกัด 19	เมษายน	2556

14 นางทิพย์วัลย์	ภู่พงศ์
(นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ)

สำนักตรวจสอบบัญชีกลาง
กรมสรรพากร

30	เมษายน	2556

ตารางที่ 1	ตารางแสดงการสัมภาษณ์เจ้าหนี้	ลูกหนี้นอกระบบ	ผู้ทรงคุณวุฒิ

และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ
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	 3.3	จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง	 “การพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ”

ในวันศุกร์ที่	 26	 เมษายน	2556	ณ	ห้อง	 Executive	Board	Room	ชั้น	 4	 โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร

 3.4	ศึกษาดูงาน	ณ	ต่างประเทศซึ่งเป็นผู้นำแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	ประกอบด้วย

	 	 	 3.4.1	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	31	มีนาคม	-	3	เมษายน	2556

	 	 	 3.4.2	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	19	–	23	พฤษภาคม	2556

	 3.5	วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษากรณีตัวอย่าง	 การสัมภาษณ์เจ้าหนี้และลูกหนี้นอกระบบ	 ตลอดจนผู้ทรง

คุณวุฒิ	และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง	และการศึกษาดูงาน	ณ	ต่างประเทศ

	 3.6	จัดการสัมมนาวิพากษ์ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	ในวันศุกร์ที่	7	มิถุนายน	2556	ณห้อง	Executive	

Board	Room	ชั้น	4	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร

	 3.7	จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	ในวันจันทร์ที่	17	มิถุนายน	2556

ณ	ห้องประชุม	2	กระทรวงยุติธรรม	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาฯ	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 3.8	จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	พร้อมข้อเสนอแนะต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

4. ผลการศึกษา
	 การบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป

อย่างมีระบบ	ตรงจุด	และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดจำเป็นจะต้องเข้าใจ

สภาพต่างๆ	 ของเรื่องหนี้นอกระบบทั้งในส่วนขององค์ประกอบของการเกิด	 หนี้นอกระบบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้าง	

และกระบวนการที่พัฒนาไปสู่การก่อหนี้นอกระบบตั้งแต่สาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบรูปแบบในการเป็นหนี้

หรือการก่อหนี้นอกระบบ	 ปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ	 และหน่วยงานหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

แล้วจึงวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ซึ่งกรอบในการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจึงต้อง

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ	 เหล่านี้และนำแนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อทำการวิเคราะห์และหาทางออก

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว	 ดังนั้นในการส่วนของการทำความเข้าใจกับปัญหาหนี้นอกระบบจึงจะแบ่งประเด็นในการ

ศึกษาออกเป็นส่วนต่างๆ	คือ

 4.1 องค์ประกอบของการศึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ

	 การศึกษาทำความเข้าใจเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องทำความเข้าใจในภาพรวมก่อนว่าปัญหาหนี้นอกระบบ

เป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือมีองค์ประกอบของเรื่องอย่างไร	 ซึ่งเรื่องของการบริหารจัดการหรือการ

ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องหนี้จะเกี่ยวข้องกับสามส่วนหลักๆ	คือ

   4.1.1 เจ้าหนี้

	 	 	 เจ้าหนี้ในการศึกษาเรื่องหนี้จะต้องทำความเข้าใจถึงส่วนที่ทำหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชน

ซึ่งเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหน้ีทั้งส่วนที่เป็นสถาบันการเงินในระบบ	 และประชาชนทั่วๆ	 ไปที่ประกอบกิจการในการให้

กู้ยืมเงิน	 เจ้าหนี้จะมีทั้งเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ในระบบและเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ	 โดยเจ้าหนี้ในเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น

สองกลุ่มคือ
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    1) สถาบันการเงิน

	 	 	 	 สถาบันการเงินได้แก่หน่วยงานที่ทำธุรกิจทางด้านการเงินซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้การกู้ยืมเงิน

แก่ประชาชน	ได้แก่	ธนาคาร	เป็นต้น

    2) เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

	 	 	 	 เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินได้แก่	 บุคคล	 กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปล่อยกูห้รือให้ผู้อื่นกู้ยืม

เงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจ

  4.1.2 ลูกหนี้

	 	 ลูกหนี้คือประชาชนที่มีความจำเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์

หนึ่ง	ซึ่งลูกหนี้ก็จะต้องการแหล่งเงินทุนที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้

  4.1.3 หน่วยงานภาครัฐ

	 	 หน่วยงานภาครัฐจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการกำหนดกติกา	 ระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

การกู้ยืมเงิน	 โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกัน	 ให้การดำเนินการ

เป็นไปตามกฎหมาย	 และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม	 ทั้งนี้เพราะหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีนโยบาย

ที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นหรือต้องการในการใช้เงิน	 ต้องกำหนดกติกาไม่ให้เกดิ

การเอาเปรียบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมถึงจะต้องดำเนินการควบคุมเมื่อเกิดปัญหาการไม่ได้รับความเป็น

ธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม

	 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้	ลูกหนี้และหน่วยงานภาครัฐ	สามารถแสดงได้ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1	แผนภาพแสดงองค์ประกอบของเรื่องหนี้และหนี้นอกระบบ

 จากภาพที่	1	แสดงให้เห็นว่าการเกิดหนี้จะเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะของผู้ที่กำหนด

และรักษากติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 ฝ่ายที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งส่วนของสถาบันทางการเงินและเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่

สถาบันการเงิน	และลูกหนี้	ซึ่งในส่วนของหนี้นอกระบบนั้นลูกหนี้มักจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบทั้งในแง่ของความรู้	อำนาจ

ในการต่อรอง	 ซึ่งส่วนนี้ทำให้อาจจะต้องพิจารณากันว่าการกำหนดกติกาต่างๆ	 อาจไม่สามารถกำหนดในลักษณะ

ที่ทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันได้แต่อาจกำหนดในลักษณะของหลักเกณฑ์ที่เน้นเรื่องความเป็นธรรมในลักษณะของกฎหมาย

แรงงาน
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	 จากภาพที่	 2	 สามารถสรุปผลการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในประเด็น

ต่างๆ	ได้ดังนี้

 4.2 สาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบ

	 การพิจารณาถึงสาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการวิเคราะห์

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไข

ปัญหาในอนาคต	 ซึ่งในการก่อหนี้ของประชาชนนั้นจะมีแนวความคิดหลักการ	 หรือประเด็นสำคัญที่สามารถนำมาอธิบาย

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้หลายแนวความคิดด้วยกัน	 ซึ่งได้เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินกู้	 เรื่องของสถาบันการเงิน

ขนาดย่อย	(micro	finance)	เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง	และความพอเพียง	รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเงินของประชาชนจากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเราสามารถ

สรุปสาเหตุของการก่อหนี้นอกระบบของประชาชนเกิดจากความจำเป็นหรือความต้องการในการใช้เงิน	และความ

สามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	ซึ่งทั้งสองส่วนมีรายละเอียดดังนี้

   4.2.1 ความจำเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชน

	 	 	 การเกิดหนี้นอกระบบจะเกิดจากความต้องการเงินของประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้เป็นแรงผลักดันสำคัญ	

เมื่อประชาชนมีความจำเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินก็จะแสวงหาแหล่งเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตนเอง	 มูลเหตุของการเกิดความจำเป็นหรือความต้องการในการใช้เงินของประชาชนจะแบ่งออกเป็นมูลเหตุย่อยๆ	

หลายประการคือ

    1) สภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต

ทำให้เงินมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงระบบการผลติทางเกษตรแบบพึ่งตนเองของคนในสังคมเปลี่ยน

เป็นการผลิตเพื่อขาย	 ความสามารถในการพึ่งตนเองของคนในสังคมลดลง	 ซึ่งส่วนนี้เห็นได้จากการที่สังคมไทยมีหนี้

ภาคครัวเรือนสูงขึ้น	 การสูญเสียการพึ่งตนเองยิ่งทำให้มีความจำเป็นในการใช้เงินมากขึ้นและทำให้เกิดการกู้เงินตาม

มาทั้งการกู้ในระบบและกู้นอกระบบ

    2) ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ ปัญหาการก่อหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบส่วนหนึ่งเกิด

จากนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้เองที่ส่งผลต่อการใช้จ่าย	 และทำให้เกิดการสร้างหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบตามมา	

ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้ที่นำไปสู่การก่อหนี้นอกระบบมีหลายประการคือ

     l	 ความฟุ่มเฟือย	 การก่อหนี้นอกระบบจำนวนหนึ่งเกิดจากปัญหาความฟุ่มเฟือยของลูกหนี้

ที่ใช้เงินเกินความสามารถที่ตนสามารถหาได้	 ลูกหนี้จะมีความต้องการในการใช้เงินโดยจะแสวงหาเงินจากแหล่งต่างๆ

โดยเฉพาะเงินที่ได้มาโดยง่ายและในหลายกรณีไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมา

     l		การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหนี้	 การที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นวัตถุนิยม	

และเน้นการบริโภคนิยมก็มีส่วนทำให้เกิดการก่อหนี้นอกระบบขึน้	 ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิดและค่านิยมที่ยึดติด

กับวัตถุนิยม

     l		ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	 สาเหตุของการกู้เงินนอกระบบส่วนใหญ่เกิดจากการที่

ผู้กู้ขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินทำให้ไม่สามารถจัดระบบในการควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้และเมื่อมีความ

จำเป็นเกิดขึ้นจึงต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ
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     l	 ขาดความรู้	ปัญหาที่นำไปสู่การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้ขาดความรู้

ในเรื่องต่างๆ	 ทำให้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนี้นอกระบบ	 การขาดความรู้ของลูกหนี้จะมีหลายส่วนทั้งความรู้ในเรื่องของ

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ	ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบ

     l		การไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ	 ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบจำนวนมาก

ไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหนี้นอกระบบ	 ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของ

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเห็นถึงประโยชน์ระยะสั้นคือการได้เงินมาเพื่อจับจ่ายใช้สอยมากกว่าผลเสีย

ในระยะยาวที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เห็น

    3) การประกอบอาชีพ

	 	 	 	 การกู้หนี้นอกระบบเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ	 เป็นภาวะการเกิดหนี้นอกระบบจากความจำเป็น

หรือความต้องการเงินเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ	 ผู้กู้ขาดเงินทุนที่จะนำไปใช้ในการทำมาหากินจึงต้องพึ่งพา

เงินกู้นอกระบบ	การกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจแบ่งเป็นสาเหตุย่อยๆ	ได้	ดังนี้

     l		ไปทำงานต่างประเทศ	 เป็นการกู้เงินเพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อไป

ทำงานในต่างประเทศ	 ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเดินเรื่องเพื่อให้ได้ไปทำงานในประเทศต่างๆ	 ลูกหนี้

ก็มักจะกู้เงินจากนายทุนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 โดยนายหน้าที่จัดหางานให้มักจะให้กู้เงินจากนายทุน	 ลูกหนี้ในส่วนนี้

มักจะเป็นลูกหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน	เช่น	ที่ดินของตนเองหรือของญาติพี่น้อง

     l		การลงทุนเพื่อแสวงหากำไร	 การกู้หนี้นอกระบบเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนหรือหากำไร

จากการลงทุน	 มักเป็นการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนในกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยมุ่งหวังผลตอบแทน

จากการลงทุน	หนี้ประเภทนี้เกิดจากความโลภ	หรือต้องการเงินโดยเห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนสูง

     l  ทำกิจการ	เป็นการกู้เงินมาเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ	หรือทำการค้า	การเป็นหน้ีลักษณะ

นี้อาจเกิดขึ้นในหลายแบบเช่น

       การกู้เงินมาเพื่อทำการเกษตร	เป็นการกู้เงินกู้นอกระบบมาเพื่อใช้ในการทำการเกษตร	

การซื้อปุ๋ย	ยาฆ่าแมลง	หรือสิ่งของจำเป็นในการทำการเกษตรอื่นๆ

  ค้าขาย	 ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่มักจะได้แก่พ่อค้าที่มีความจำเป็นหรือมีความ

ต้องการใช้เงินหมุนเพื่อมาทำการค้าซึ่งจะยอมผ่อนดอกเบี้ยรายวัน	 การขาดแหล่งเงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนอื่นๆ

  ทำกิจการส่วนตัว	 ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบส่วนนี้เกิดจากความต้องการเงินทุนเพื่อ

นำมาใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ	โดยเฉพาะอาชีพอิสระ	เช่น	ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์	ร้านซ่อมอุปกรณ์	เครื่องใช้

ไฟฟ้า	เป็นต้น

    4) นโยบายของรัฐที่เน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม

	 	 	 	 นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการกระตุ้นการบริโภคหรือนโยบายในกลุ่มนโยบายประชานิยมเป็น

ส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายต่างๆ	 เพิ่มขึ้นและในบางกรณีมีการกู้เงินดังกล่าวไปใช้ในทางที่ไม่ตรงกับ

เป้าหมายของนโยบาย
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    5)  เหตุฉุกเฉิน

	 	 	 	 การกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากความจำเป็นเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉินของ

ลูกหนี้ที่ไม่สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้เหตุฉุกเฉินเหล่านี้เช่น

     l การเจ็บป่วยของตัวลูกหน้ีและคนในครอบครัว	 หรือญาติพ่ีน้องทำให้มีความจำเป็นต้องใช้

เงินในส่วนนี้แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ	 ลงโดยมีระบบสวัสดิการในการรักษา

พยาบาลแก่ประชาชน	 แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นยังมีค่า

ใช้จ่ายส่วนอื่นๆ	ที่การดำเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม

     l  เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน	 การกู้เงินกู้นอกระบบส่วนหนึ่งจะเกิดจากเหตุเร่งด่วนหรือเหตุ

ฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องใช้เงิน	 เช่น	 ใช้เป็นค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม	บ้านประสบปัญหา	 เช่น	 น้ำท่วม	 ทำให้มี

ความจำเป็นต้องใช้เงิน

  4.2.2   ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

	 	 สาเหตุที่ลูกหนี้ต้องเป็นหนี้นอกระบบมักจะมาจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ซึ่งเมื่อไม่

สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบก็จำเป็นจะต้องกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบ	ซึ่งปัจจัยที่ลูกหนี้ไม่สามารถกู้เงินจาก

แหล่งเงินทุนในระบบมักจะได้แก่

    1) การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้

	 	 	 	 การที่ลูกหนี้จำต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพราะขาดคุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนในระบบเนื่องจากหลายเหตุผลด้วยกัน	 การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้จะมาจากสาเหตุต่างๆ	 คือ	 (อรรถพล	

อรรถวรเดช,	2554)

     l	 ขาดเอกสารสำคัญในการขอกู้	 การที่ลูกหนี้จะเข้าไปกู้หนี้เงินกู้จากเจ้าหนี้นอกระบบนั้น

ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดเอกสารสำคัญที่ใช้ในการกู้เงินทำให้ไม่สามารถกู้เงินจากในระบบได้ขณะที่การกู้เงินจาก

แหล่งเงินกู้นอกระบบจะไม่ต้องใช้เอกสารมากเช่นการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบเอกสารที่ผู้กู้ไม่มี

     l  การขาดหลักทรัพย์	 หรือบุคคลค้ำประกัน	 การกู้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบจะต้อง

มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน	 ซึ่งลูกหนี้ที่กู้เงินกู้นอกระบบมักจะไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินที่จะนำมาค้ำประกัน

ได้จึงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินหรือเงินกู้ในระบบได้

     l  ขาดเหตุผลในการกู้เงิน	 หรือเหตุผลในการกู้ไม่เข้าเกณฑ์การให้กู้ของแหล่งเงินทุน

ในระบบ

     l		ลูกหนี้มีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี	ทำให้ไม่สามารถกู้เงินได้

    2) การขาดความรู้

	 	 	 	 การขาดความรู้ของลูกหนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน

ระบบได้	 การขาดความรู้ของลูกหนี้จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ	 ลูกหนี้ที ่กู ้เงินจากแหล่งเงินกู้

นอกระบบมักจะขาดความรู้ในเรื่องสำคัญดังนี้

     l  ลูกหนี้ไม่รู้แหล่งเงินทุน	 ลูกหนี้ไม่ทราบว่ามีแหล่งเงินทุนใดบ้านที่ตนเองสามารถ

กู้ยืมเงินเพื่อนำมาดำเนินการตามที่ต้องการ
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     l		การขาดความรู้ถึงแนวทางการดำเนินการของสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินกู้ในระบบ

    3)  กระบวนการในการกู้เงินในระบบมีความยุ่งยาก

	 	 	 	 การที่ประชาชนส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้นอกระบบนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่

กระบวนการในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนในระบบทั้งสถาบันการเงินและที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีกระบวนการขั้นตอน

ในการดำเนินการมาก	มีความยุ่งยาก	สลับซับซ้อน	ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆมากมาย	กระบวนการตั้งแต่เริ่ม

จนกระทั่งถึงการได้เงินมาจะต้องใช้เวลานาน	 ซึ่งลูกหนี้มักจะกลัวและรู้สึกไม่สะดวกและขาดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำ

แนะนำช่วยเหลือผู้ที่จะขอกู้ถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ	 ในขณะที่การกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบมีความ

สะดวกและคล่องตัวมากกว่า	 อีกทั้งยังมีความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่าและได้เงินเร็วกว่าการกู้จากแหล่งเงินกู้ในระบบ

ทำให้ลูกหน้ีบางส่วนเลือกความสะดวกสบายโดยกู้เงินจากเงินกู้นอกระบบท้ังๆ	ท่ีอาจจะสามารถกู้เงินจากในระบบได้

    4)  กู้เต็มวงเงินที่แหล่งเงินทุนในระบบกำหนดไว้แล้ว

	 	 	 	 การที่ลูกหนี้ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบได้นั้น	 ส่วนหนึ่ง

เกิดจากการที่ลูกหนี้คนนั้นๆ	 มีหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ	 เต็มวงเงินที่จะสามารถกู้ได้แล้วจึงต้องพึ่งพาระบบเงินกู้

นอกระบบแม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือจะต้องเสียเปรียบในด้านอื่นๆ	ก็ตาม

	 จากมูลเหตุทั้งสองประการร่วมกันทำให้ลูกหนี้ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบนี้	 สาเหตุทั้งสองประการนี้

จะประกอบกันทำให้คนต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ	 กล่าวคือจะต้องมีทั้งสองสาเหตุบุคคลจึงเขา้สู่การเป็นหนี้

นอกระบบ	การมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงสาเหตุเดียวจะไม่นำไปสู่การก่อหนี้นอกระบบและเมื่อมีการกู้เงินกู้นอกระบบ

จะมีรูปแบบในการกู้เงินแตกต่างกันออกไป

 4.3 รูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบ

	 การเป็นหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งรูปแบบของการเป็นหนี้นอกระบบได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ	คือ	ตาม

ลักษณะของให้กู้

   4.3.1 การใช้รูปแบบการกู้เงิน

	 	 การให้เงินกู้นอกระบบโดยการใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการที่เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้โดยมีการทำ

สัญญาเงินกู้เป็นหลัก	 การให้กู้เงินในลักษณะนี้จะมีรายละเอียดและพฤติกรรมที่แตกต่างจากการกู้เงินตามปกติ	 ดัง

รายละเอียดดังนี้

    1) จำนวนเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่าเงินที่ได้กู้ไปจริง	 ในการทำสัญญาเงินกู้จากแหล่งเงินทุน

นอกระบบในวิธีนี้	 เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้ทำสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุจำนวนเงินที่กู้ยืมในสัญญาสูงกว่าจำนวนเงิน

ที่ลูกหนี้กู้หรือได้รับจริง	(ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม,2554:	8-9)

    2) การกำหนดจำนวนเงินกู้ในสัญญาไว้สูงกว่าจำนวนที่ลูกหนี้ได้รับจริงนี้	 เจ้าหนี้อาจอ้างว่า

กำหนดจำนวนเงินเผื่อไว้หากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แล้วจำเป็นจะต้องฟ้องร้องจะได้เป็นหลักฐานหรือบางรายใช้การ

ทำสัญญาโดยคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อนแล้วให้ระบุจำนวนเงินกู้ในสัญญาเงินกู้โดยรวมเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยเป็น

จำนวนเงินกู้	หรือบางรายกำหนดจำนวนเงินโดยรวมค่าใช้จ่ายหากต้อง

    3)  การลงนามในกระดาษเปล่าของลูกหน้ี รูปแบบน้ีเจ้าหน้ีจะให้ลูกหน้ีลงนามไว้ในกระดาษเปล่า

หรือสัญญาเปล่าที่ยังไม่มีการเขียนรายละเอียดใดๆ	 ไว้	 ลูกหนี้จะไม่ทราบว่าในสัญญามีรายละเอียดอย่างไร	 ในบางกรณี

ลูกหนี้ไม่ทราบว่าตนเองกู้เงินจากเจ้าหนี้มาจำนวนเท่าไร	เพราะไม่เคยเห็นสัญญาเงินกู้
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    4) การแก้ไขตัวเลขในสัญญาเงินกู้ รูปแบบการกู้เงินรูปแบบนี้เจ้าหนี้จะทำสัญญาเงินกู้กับ

ลูกหนี้โดยระบุจำนวนเงินกู้ไว้ในสัญญาและเมื่อลูกหนี้ลงนามในสัญญาแล้วและมีการผ่อนชำระตามที่ตกลงกัน	 เมื่อ

ครบกำหนดหรือภายหลังเจ้าหนี้ไปทำการแก้ไขตัวเลขเงินกู้ในสัญญา	 เช่น	 ลูกหนี้กู้เงินจากเจ้าหนี้เป็นจำนวนเงิน 

50,000	บาท	เจ้าหนี้แก้ไขสัญญาโดยเพิ่มจำนวนเงินกู้เป็น	150,000	บาท	เป็นต้น

    5)  เจ้าหนี้หกัดอกเบี้ยล่วงหน้า	 รูปแบบการหักดอกเบี้ยล่วงหน้าเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้หักเงิน

ดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า	วิธีนี้จะทำให้ลูกหนี้ได้รับเงินกู้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้

    6)  การทำสัญญาเงินกู้ย้อนหลังและฟ้องบังคับคดีโดยให้ลูกหนี้ทำสัญญาประนีประนอม 

ยอมความซึ่งสามารถบังคับคดีได้เลยโดยไม่ต้องทำการฟ้องร้องอีก	 วิธีนี้เจ้าหนี้จะอาศัยความรู้ความเข้าใจกฎหมาย

หรืออาศัยกฎหมายเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ	 วิธีนี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทำสัญญาเงินกู้โดยอาจให้เงินจำนวนหนึ่ง

ในวันทำสัญญาเงินกู้และการลงวันที่ในสัญญาเงินกู้จะเป็นการลงวันที่ย้อนหลัง	 และระบุวันครบกำหนดชำระเงินไว้

แล้วเจ้าหนี้จะนำไปฟ้องศาลโดยอ้างว่าลูกหนี้ผิดนัดในการชำระเงิน	 แล้วเจ้าหนี้จะนัดลูกหนี้เพื่อไปศาลเพื่อทำสัญญา

ประนอมยอมความที่ศาล	 โดยเจ้าหนี้และทนายฝ่ายเจ้าหนี้จะจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้	 และขอให้ศาลออกนั่ง

บัลลังก์เพื่อให้ศาลพิพากษา	 ซึ่งศาลจะพิพากษาตามที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงกัน	 ในกรณีเช่นนี้วงเงินกู้จะบังคับเต็ม

วงเงินตามสัญญา	 และเมื่อศาลพิพากษาแล้ว	 เจ้าหนี้จึงจะให้เงินกู้ส่วนที่เหลือแก่ลูกหนี้	 (บางกรณีเจ้าหนี้จะให้เงินกู้

ทั้งจำนวนแก่ลูกหนี้หลังทำสัญญาประนอมยอมความแล้วเท่านั้น)	 ดังนั้น	 เมื่อมีปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้เงิน

กู้ได้เจ้าหนี้จะสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องอีก	 กรณีนี้เจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์สินต่างๆ	ของลูกหนี้ได้

การบังคับคดีในกรณีเช่นน้ีเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้ีในการบังคับคดีหรือยึดทรัพย์สินจากลูกหน้ี

	 อย่างไรก็ดี	การใช้รูปแบบสัญญาการกู้เงินของเจ้าหนีเ้งินกู้นอกระบบนี้	เจ้าหนี้รายหนึ่งๆมักจะไม่ได้ใช้วิธีการ

ใดวิธีหนึ่งเพียงแบบเดียวแต่มักจะใช้หลายรูปแบบผสมกันเช่น	 ทั้งมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	

ทั้งใช้วิธีการให้ลงนามในกระดาษเปล่า	ทั้งการระบุยอดเงินกู้ในสัญญาสูงกว่าจำนวนเงินกู้จริง	 เป็นต้น	กรณีนี้เห็นได้

จากรูปแบบการให้เงินกู้ของเจ้าหนี้ในจังหวัดชัยภูมิ

 4.3.2 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินโดยตรง

	 การไม่ใช้รูปแบบการกู้เงินเป็นการทำนิติกรรมอำพราง	 หรือหลีกเลี่ยงกฎหมายแบบหนึ่งในการดำเนินการ

ของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ	 ซึ่งการไม่ใช้สัญญาการกู้เงินที่พบบ่อยนั้นเจ้าหนี้มักจะหลีกเลี่ยงการทำสัญญากู้เงินเนื่อง

จากการกู้เงินจะไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งมีอัตราเพียงร้อยละ	 15	 ต่อปี	 เจ้าหนี้

เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบอื่นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงซึ่งรูปแบบที่เรามักจะพบในการใช้อำพรางการกู้เงินได้แก่

    1)  การซื้อสินค้า	 รูปแบบการซื้อสินค้านี้เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ทำสัญญาซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง	

เช่น	ทองคำ	การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

    2)  การขายฝาก	รูปแบบการขายฝาก	ลูกหนี้จะต้องนำทรัพย์สิน	 (ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่	ที่ดินทำกิน 

บ้านพักอาศัย)	 ไปทำสัญญาขายฝาก	 ทั้งที่จริงๆ	 แล้วเป็นการกู้เงินแต่ใช้รูปแบบการขายฝากทรัพย์สินแทนการทำ

สัญญาเงินกู้	 หรือการกู้เงินโดยให้มีทรัพย์สินค้ำประกัน	 ทั้งนี้เพราะหากใช้ทรัพย์สินค้ำประกันเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระเงิน

กู้ตามสัญญาจะต้องมีการฟ้องร้องจึงจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้	 หรือบังคับคดีเพื่อขายทรัพย์สินของลูกหนี้

เพื่อนำเงินมาชำระหนี้	 กระบวนการดังกล่าวต้องมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาและเจ้าหนี้อาจไม่ได้ทรัพย์สินของลูกหนี้

ก็ได้หากมีผู้อื่นเข้ามาประมูลเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว	เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจึงใช้รูปแบบของการขายฝากแทน	
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(ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม,	 2554)	 ซึ่งการขายฝากมักจะกำหนดระยะเวลาไม่นาน

โดยอ้างว่าเพื่อไม่ให้ลูกหนี้ต้องมีภาระดอกเบี้ยมากนักและจะขยายเวลาให้เมื่อครบกำหนดแล้วลูกหนี้ยังไม่สามารถ

หาเงินมาชำระหนี้ได้ตามกำหนดลูกหนี้มักจะยินยอมและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการขายฝากเจ้าหนี้ก็ไม่ขยายเวลา

ให้ทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหลังจากครบกำหนดเวลา	ไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีอีก

5. สถานการณ์ปัญหาหนี้นอกระบบ
	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบของไทย	สามารถสรุปสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันได้ดังนี้

 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

	 ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเร่งให้เกิด

ปัญหา	 “หนี้นอกระบบ”	 กล่าวคือ	 ความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนจำเป็นในการ

ใช้จ่ายเงินอย่างเร่งด่วน	 เมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้จึงต้องเข้าสู่วงจรของหนี้นอกระบบ	 นอกจากนั้น

สภาพสังคมที่เป็นปัจเจกบุคคลทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบถูกทอดทิ้งจากสังคมส่วนรวม	 ปัญหาหนี้นอกระบบถูกมอง

ว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดจากความยินยอมระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้	 ทำให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาต้องเผชิญกับ

ผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเพียงลำพังดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยโดยอาศัยความพอเพียงมีเหตุผล

ในการดำเนินชีวิต	และการสร้างสังคมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหา

 5.2 ลูกหนี้

	 สาเหตุของการเป็นหน้ีของประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย	2	ประการคือ	ประการแรกลักษณะนิสัยส่วนตัว

ของลูกหน้ี	ได้แก่	ความฟุ่มเฟือย	การเน้นการบริโภคนิยมของลูกหน้ี	ลูกหน้ีขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	ขาดความรู้	

และการไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ	 อีกประการหนึ่งมาจากปัญหาจากการประกอบอาชีพ	 และ

เมื่อลูกหนี้ที่เข้าสู่การกู้หนี้นอกระบบลูกหนี้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง	 ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้หลอกลวง

ให้ทำสัญญาที่เสียเปรียบนำไปสู่การฟ้องร้องคดีต่อลูกหนี้	 การที่ลูกหนี้ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้จากการทำสัญญา

ท่ีไม่เป็นธรรม	 และการคุกคามจากการติดตามทวงหน้ีหลากหลายรูปแบบ	 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกหน้ีเหล่าน้ีทำให้ลูกหน้ี

บางรายตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้	 ลูกหนี้หันเข้าสู่เส้นทางประกอบอาชีพทุจริตเพื่อหาเงินมาใช้หนี้	 และการร่วมกัน

ของลูกหนี้เพื่อฆ่าเจ้าหนี้	 เป็นต้น	 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นปัญหาทางสังคมในที่สุดดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ลูกหนี้

เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง	 และมีความรู้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาหนี้

นอกระบบ	จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการเข้าสู่วงจรหนี้นอกระบบของประชาชน

 5.3 เจ้าหนี้

 เจ้าหนี้อาศัยความมีอิทธิพล	 ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สูงกว่าเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ด้วยวิธีการ

ต่างๆ	ทำให้ลูกหนี้ต้องอยู่ในภาวะจำยอมและถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม	โดยเจ้าหนี้จะอาศัยช่องทางด้าน

กฎหมายเพื่อเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน	 ด้วยการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 การทำนิติกรรมอำพราง

การกู้ยืมเงิน	 โดยมีการเรียกผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินต้น	 สินทรัพย์อย่างอื่น	 และดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่าความ

เป็นจริงและเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	 เป็นเหตุให้ลูกหนี้ต้องจำยอมรับภาระชำระหนี้ที่ไม่เป็นธรรม	 เมื่อลูกหนี้ผิดนัด

เจ้าหนี้จะใช้ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องบังคับคดีกับลูกหนี้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได	้

จนลูกหนี้ต้องถูกยึดทรัพย์สินดังนั้น	การจัดการปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบนั้น	การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการ

ควบคุมพฤติกรรมเจ้าหนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการกับปัญหาหนี้นอกระบบ
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 5.4 กฎหมาย

	 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทยนั้นยังขาดประสิทธิภาพ	 ทั้งใน

ด้านของความล้าหลังของตัวบทกฎหมาย	 อัตราโทษที่ไม่เป็นที่เกรงกลัวของผู้กระทำความผิด	 และในด้านของการ

บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม	เป็นต้น

	 ดังนั้นการปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 5.5 นโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 รัฐบาลไม่มีนโยบายที่กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยตรง	 ชัดเจน	 และเป็นระบบ

นอกจากนั้นหน่วยงานที่นำนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติยังมีหลายหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน

จะมองปัญหาแบบแยกส่วนตามภารกิจของหน่วยงานของตน	 ขาดการประสานงาน	 และมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนจึงไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง	 และนโยบายที่เน้นกระตุ้นการบริโภคของประชาชนมากเกินไปอาจส่งผลต่อ

ภาระหนี้ภาคประชาชนและนำไปสู่การก่อหนี้นอกระบบ

	 ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 ภาครัฐต้องกำหนดนโยบายให้มีเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหานี้โดย

เฉพาะ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 เน้นการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ	อาศัยเครื่องมือ

และเทคนิควิธีในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	 นอกจากนั้นควรมีการทบทวนและศึกษาพัฒนานโยบายของ

รัฐบาลอย่างรอบคอบก่อนการนำนโยบายไปปฏิบัติ	 ซึ่งจะช่วยให้นโยบายต่างๆ	 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

และเป็นการลดผลกระทบด้านลบของนโยบายต่อประชาชนได้

 5.6 กระบวนการยุติธรรม	 มีปัญหาในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพตามหลัก

นิติธรรม	 ปัญหาลูกหนี้ที่มีสถานภาพเป็น	 “ลูกหนี้นอกระบบ”	 เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมการนำกระบวนการ

ยุติธรรมมาใช้ในทางที่ผิด	 ผลกระทบอันเกิดจากการบังคับคดีเมื่อคดีถึงที่สุดต่อลูกหนี้ปัญหาด้านการรวบรวมพยาน

หลักฐาน	 และการดำเนินกระบวนการยุติธรรมดังนั้น	 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการทั้งระบบ

ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ประชาชนซึ่งรัฐต้องเร่งดำเนินการ

6. ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
	 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยที่ทวีความรุนแรงและส่งผล

กระทบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้นทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

ของสังคม	 ปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีความจำเป็นทีร่ัฐจะต้องหาทางแก้ไขให้หมดไปซึ่งในการ

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่สามารถแยกมาแก้ไขปัญหาแต่เพียงเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบเพียงเรื่องเดียวไม่ได้	

ทั้งนี้เพราะปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาหนี้สินของประชาชนในภาพรวม	 การแก้ไขปัญหาเพียงเรื่องหนี้นอก

ระบบเพียงเรื่องเดียวจะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา	 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องกระทำในลักษณะของการแก้ไข

ปัญหาทั้งระบบไม่สามารถแยกพิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบได้	 ซึ่งจากการศึกษาถึงกรณีตัวอย่าง

ของต่างประเทศ	การศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทยทั้งในด้านสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ	รูปแบบ

การเป็นหนี้	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเป็นหนี้นอกระบบ	 และแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ของคณะผู้วิจัย	 คณะผู้วิจัยสามารถนำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบโดยมีรายละเอียดดังนี้
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 6.1 หลักการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

	 ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีหลักการสำคัญในการพิจารณา

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหนี้นอกระบบของไทย	 การทบทวน

วรรณกรรมต่างๆ	 การศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศ	 (ทั้งจากเอกสารและการศึกษาดูงาน)	 และการวิเคราะห์กรณี

ศึกษาของไทย	 คณะผู้วิจัยได้วางหลักการสำหรับเป็นฐานในการสร้างข้อเสนอแนะ	 และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบ	โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย

   1) ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นปัญหาสังคมเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก

และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง	ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	ปัญหาด้านการใช้ความรุนแรง

ในการทวงหนี้	ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ	ที่ตามมาจากการเป็นหนี้ของประชาชนดังกรณีศึกษาต่างๆ	ที่ผ่านมา

   2) การเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนมีสาเหตุแตกต่างกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจะต้องทำ

ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ที่สาเหตุของปัญหามากกว่าการ

แก้ไขปัญหาในรูปแบบของการแก้อาการ	 หรือบรรเทาอาการของปัญหาลงหรือการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ	 การเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่มีความสลับ

ซับซ้อนและมีความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว

   3)  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจะมุ่งตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะของตนเอง

และมีความแตกต่างหลากหลาย	 โดยการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จะไม่สามารถทำในลักษณะของการสร้างรูปแบบที่

เป็นรูปแบบสำเร็จรูปในการแก้ไขปัญหาและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	 หรือให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในลักษณะ

ของมาตรการเดียวกันในลักษณะการมีพิมพ์เขียวสำหรับทุกที่หรือทุกองค์การแบบการมีตัวแบบสำเร็จรูป	 ทั้งนี้เพราะ

ปัญหาหนี้นอกระบบของแต่ละคนเป็นปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถานที่หรือแต่ละบุคคลที่

เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสลับซับซ้อน

ในเรื่องนี้ได้

   4)  การแก้ไขปัญหาต้องกระทำในลักษณะขององค์รวมมากกว่าการแก้ไขปัญหาตามอาการหรือ

การพิจารณาแก้ไขปัญหาในแบบแยกส่วนที่ต่างคนต่างทำ	 ซึ่งการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้จะเป็นการบรรเทาอา

การมากกว่าการมุ่งแก้ที่สาเหตุของปัญหาและไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบอย่างครอบคลุม	 การแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบหากมองเฉพาะเรื่องหรือแยกพิจารณาจะทำให้เห็นภาพของปัญหาเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง	

ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่อยู่ในส่วนของปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 (ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ภายใต้ปัญหาโครงสร้าง

ของระบบเศรษฐกิจอีกทีหนึ่ง)	 การมุ่งจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงไม่สามารถแยกพิจารณาเพียงเรื่องเดียวโดดๆ

ได้	 การกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจึงต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะร้อยเรียงหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง

ให้เข้ามาปฏิบัติภารกิจร่วมกันในลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงาน	 (inter-organization	 relations)

เพื่อให้เกิดผลที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนได้ทั้งระบบทั้งนี้เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหา

ในเชิงระบบที่มีลักษณะสลับซับซ้อน	 และมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาอื่นๆ	 อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการ

เป็นผลของปัญหาด้านอื่นๆ	 ทำให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบและในส่วนของปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด

ปัญหาด้านอื่นๆ	 ตามมา	 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงไม่สามารถ	 แก้ไขปัญหาในลักษณะของการแก้ตาม

อาการของปัญหาหรือแก้ทีละเรื่องในแบบการจับคู่ได้หรือเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆ	ไปได้
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   5) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องมีการจัดทำในลักษณะของวาระแห่งชาติ	 ทั้งนี้เพราะปัญหา

หนี้นอกระบบมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน	 แต่ละหน่วยงานจะทำหน้าที่ต่างๆ	 ตามขอบเขตความรับผิดชอบ

ของตนเองเท่านั้น	 ขณะที่เรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายองค์การตั้งแต่ต้นทาง	 คือ	

ก่อนการกู้เงินจะเกิดขึ้น	 จนถึงปลายทางคือมีการใช้ความรุนแรง	 ฟ้องร้องดำเนินคดีกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้	

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งระบบหน่วยงานต่างๆ	

เหล่านี้จะต้องดำเนินการร่วมกันไม่สามารถปฏิบัติงานในลักษณะที่ต่างคนต่างทำได้	 การใช้องค์การหนึ่งองค์การใด

เข้าไปแก้ไขปัญหาเพียงหน่วยงานเดียวจะไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาได้	 ทั้งนี้เพราะอำนาจหน้าที่ขององค์การ

ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา	 กล่าวคือปัญหาใหญ่เกินกว่าขอบเขตความรับผิดชอบขององค์การ	 ปัญหาในเรื่องนี้จึงมี

ลักษณะเป็นปัญหาที่ต้องการการทำงานร่วมกันขององค์การต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการทำงานร่วมกันของ

องค์การตั้งแต่ต้นทางของการเกิดหนี้นอกระบบจนถึงปลายทางของเรื่องดังกล่าว	 การแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้จะ

ไม่สามารถทำได้หากไม่มีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญและความรุนแรงของ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหา	ดังจะเห็นได้จากการดำเนินการในการ

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศญี่ปุ่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีความเห็นตรงกันในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว	 และรัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นและการดำเนินการ

ในเรื่องดังกล่าวในทิศทางเดียวกันการแก้ไขปัญหาจึงสามารถทำได้สำเร็จหรือเกิดผลตามที่ต้องการ

	 หลักการทั้งห้าประการข้างต้นจะเป็นฐานคิดในการสร้างแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่มีความ

ครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน	การแก้ไขปัญหาในระยะยาว	และการป้องกันปัญหา

 6.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน

	 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเป็นการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดปัญหาและความรุนแรงของปัญหา

ลงเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนซึ่งมาตรการหรือกลยุทธ์สำหรับระยะสั้นที่จะใช้ในการแก้ไข

ปัญหาประกอบด้วย

   1) การเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะการเร่งรัดการดำเนินคดีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีการทวงหนี้โดยใช้วิธีการรุนแรงในลักษณะของ

แก๊งหมวกกันน็อค	ที่มีการกระทำความผิดทางอาญา	โดยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

สังคมไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการทวงหนี้โดยวิธีการปกติที่พึงใช้กัน	 หากมีการจับกุมและดำเนินคดีอย่างจริงจัง	 ปัญหา

การใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ในลักษณะของแก๊งหมวกกันน็อคก็จะลดความรุนแรงลง	 (การดำเนินการในส่วนนี้

เป็นส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษและกระทรวงมหาดไทย	 จะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่

ในส่วนดังกล่าว)

   2) การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ	 โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนจะ

เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ	 การให้เกิดความตระหนักและเห็นถึง

โทษภัยของการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ	ซึ่งความรู้ที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

จะประกอบด้วย
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     l  ความรู้ในเรื่องกระบวนการในการกู้เงิน	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตั้งแต่การ

ทำสัญญาเงินกู้จนถึงการชำระคืนเงินกู้	 การฟ้องร้องรวมถึงการบังคับคดี	 เพื่อไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

เจ้าหนี้ได้	 เช่น	 กฎหมายในการทำสัญญาการกู้เงิน	 สิ่งที่ต้องระวังในการกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อจะ

ต้องกู้เงินจากแหล่งเงินทุนเงินกู้ต่างๆ	รวมถึงวิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้ที่ฉ้อฉลมักมีการนำมาใช้เพื่อเอาเปรียบลูกหนี้	อาทิ	

การทำนิติกรรมอำพรางรูปแบบต่างๆ	ที่มักมีการดำเนินการเพื่อปกปิดการกู้เงิน	การจำนอง	การขายฝาก	ที่มักจะก่อ

ให้เกิดปัญหาในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้ที่ค้ำประกันเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

และจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการที่เจ้าหนี้บางรายจะสามารถฉกฉวยผลประโยชน์จากความไม่รู้หรือความเดือดร้อน

ของลูกหนี้ได้	 นอกจากนี้ยังต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนและ

กระบวนการในการดำเนินการหากมีการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ	 และเมื่อมีการฟ้องร้องดำเนินคดี	 การ

ประนีประนอมยอมความ	 รวมถึงการบังคับคดีต่างๆ	 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว	 การให้

ความรู้ในส่วนนี้ยังรวมถึงความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ประชาชนจะสามารถของความ

ช่วยเหลือได้หากได้รับความไม่เป็นธรรมในการทวงหนี้	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่ประชาชนจะสามารถร้องทุกขห์รือ

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือการเป็นหนี้

     l  ความรู้เกี่ยวกับปญัหาหรือพิษภัยของหนี้นอกระบบ	 ทั้งนี้เนื่องจากการที่บุคคลไป

ก่อหนี้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ	 เพราะเห็นว่าจะได้รับเงินกู้ได้โดยง่ายและมักจะคิดว่าไม่เป็นไร	 หรือมักเกิดจาก

ความคิดที่อยากได้เงินจากเจ้าหนี้ก็จะยอมทำตามทุกอย่าง	 และคิดว่าตนเองไม่ต้องการจะโกง	 และคิดว่าหากชำระ

ตามที่ได้รับเงินมาแล้วจะไม่มีปัญหา	 เพราะได้ชำระหนี้ตามที่กู้มาจริงแล้ว	 การยอมลงชื่อในกระดาษเปล่า	 หรือใส่

จำนวนตัวเลขเกินกว่าที่กู้จริงไม่เป็นไร	 เพราะอย่างไรก็ใช้คืน	 การให้ความรู้เรื่องนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความระมัด

ระวังหรือตระหนักในปัญหาที่เกิดจากหนี้นอกระบบ	 โดยไม่มองถึงผลประโยชน์ระยะสั้นที่ต้องการจะได้เงิน	 โดย

มองข้ามผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าในระยะยาว

     l  การให้ความรู้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจปัญหาในเรื่องหนี้

นอกระบบ	 ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบลูกหนี้	 เช่นการใช้การประนี

ประนอมยอมความมาเป็นกลไกในการกู้เงินตั้งแต่ก่อนให้เงินกู้แก่ลูกหนี้	 (โดยให้ลูกหนี้ไปทำสัญญาประนีประนอม

ยอมความที่ศาลก่อนจึงจะให้เงินกู้แก่ลูกหนี้)

     l  ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่างๆ	 ที่มี	 และสามารถเลือกใช้ได้	 ทั้งนี้เพราะลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ

บางส่วนมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้แต่กลับ

ไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ	 หากผู้กู้มีความรู้ในเรื่องของแหล่งเงินทุนก็จะช่วยให้ไม่เข้าสู่วงจรการกู้เงินจาก

แหล่งเงินกู้นอกระบบ	นอกจากนี้การให้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ประชาชน	 เพื่อให้

ประชาชนสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีประโยชน์และเหมาะสมกับตนเองอันจะช่วยลดปัญหาความรุนแรง

ของหนี้นอกระบบได้

	 ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้ที่ช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นและ

หากจะต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ	 รวมถึงได้เข้าใจถึงพิษภัยของการกู้หนี้นอกระบบความรู้ส่วนนี้จะช่วยใน

การลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	 ซึ่งการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ควรทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำในลักษณะไฟไหม้ฟางหรือ

โหมทำเป็นช่วงๆ	เท่านั้น
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   3) การจัดให้มีการเก็บข้อมูลลูกหนี้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานสำหรับการอ้างอิงและใช้ในการวาง

มาตรการในการช่วยเหลือที่ตรงจุดหรือตรงกับความต้องการของลูกหนี้	 ในส่วนนี้ควรมีการจัดกลุ่มลูกหนี้หรือคัดแยก

ลูกหนี้ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของลูกหนี้แต่ละแบบ	 เช่นลูกหนี้ที่มีความจำเป็นในการใช้เงิน	 ลูกหนี้ที่เกิดจากความ

ฟุ่มเฟือยและนิสัยส่วนตัว	 ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน	 การมีฐานข้อมลูที่

ครบถ้วนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาทั้งระบบซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น

   4)  การจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 โดยเน้นการแก้ไขปัญหา

ทั้งระบบมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหนี้นอกระบบ	 ทั้งนี้เพราะการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วนไม่สามารถทำให้

ปัญหาหมดไปได้	 ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือมักจะมีเงินกู้มากกว่าจำนวนที่รัฐจะช่วยดังนั้นเมื่อการช่วยเหลือไม่

ครอบคลุมทุกส่วน	 ไม่นานลูกหนี้เหล่านี้ก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้นอกระบบอีกการช่วยเหลือจึงต้องจัดการกับปัญหา

หนี้สินทั้งหมดของลูกหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ	 ซึ่งส่วนนี้อาจเริ่มจากการเจรจาปรับสภาพหนี้ของลูกหนี้	

และรวมหนี้สินทั้งหมดของลูกหนี้ไว้เป็นรายเดียวโดยรัฐจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้และทำสัญญาให้ลูกหนี้เป็นลูกหนี้ของ

รัฐเพียงรายเดียวไมต่้องมีหนี้ซ้ำซ้อนหรือเจ้าหนี้หลายราย	 และให้มีระยะเวลาการผ่อนชำระที่ยาวพอสมควรเพื่อให้

ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้จริง	 ทั้งนี้การดำเนินการในเรื่องนี้ในเบื้องต้นอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงาน

หนึ่งรับผิดชอบดำเนินการไปพลางก่อน

   5)  การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม	 ให้ทุกฝ่ายมองว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่เพียงเป็นเรื่อง

ของคนสองคนหรือบุคคลที่เป็นคู่กรณีเท่านั้น	 แต่เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั้ง

ปัญหาอาชญากรรม	 ปัญหาความสงบเรียบร้อย	 อีกทั้งปัญหานี้ยังเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สังคมไม่ควรเพิกเฉยต่อเรื่อง

ดังกล่าว	 การปรับกระบวนทัศน์ของสังคมนี้อาจทำผ่านสื่อการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง	 (เช่นเดียวกับสื่อของรัฐอื่นๆ

เช่น	 เมาแล้วขับ	 เป็นต้น)	 เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญมากกว่าการดำเนินการในลักษณะไฟไหม้ฟาง	การปรับ

กระบวนทัศน์ของสังคมนี้รวมถึงการปรับวิธีคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เน้น

ลูกหนี้เป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหามากกว่าการมองปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาโดยมององค์การและภารกิจหรือ

อำนาจหน้าที่ขององค์การเป็นตัวตั้ง	 ทั้งนี้เพราะหากแก้ไขปัญหาโดยมองจากองค์การจะทำให้การแก้ไขปัญหา

เป็นไปได้ยากเนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ต้องการการทำงานข้ามองค์การหรือมีขอบเขตของปัญหา

มากกว่าขอบเขตอำนาจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	การทำงานร่วมกันของหน่วยงานจึงเป็นเรื่องจำเป็น

   6) รัฐควรจัดให้มีหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน

เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะแรกรัฐควรมีหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนในเรื่อง

ปัญหาหนี้สิน	 โดยเฉพาะหนี้นอกระบบเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้การร้องเรียนนี้อาจทำผ่าน

ศูนย์ดำรงธรรม	 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด	 หรือหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อร้องเรียน

ต่างๆ	แล้วนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหา

   7)  การเน้นการควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎหมายในการบังคับคดีให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

จริงจัง	 ในกรณีของการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกหนี้เกินสมควรเช่นกรณีการ

อายัดเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจจนเหลือเงินเดือนศูนย์บาท	 อันทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ	 ทั้งที่

กฎหมายระบุให้การอายัดเงินเดือนต้องให้พนักงานมีเงินเหลือสำหรับการใช้จ่าย(เดือนละ	10,000	บาท	)
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   8)  รัฐควรจัดให้มีการจัดระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนให้มีความเหมาะสม ซึ่งอาจ

ดำเนินการโดย

	 	 	 	 8.1)	 การส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเอง

	 	 	 	 8.2)		การให้ผู้ปล่อยกู้มีหน้าที่ต้องชี้แจงเงื่อนไขการกู้เงินต่างๆ	 แก่ผู้กู้	 ทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ย	

การชำระคืนเงินกู้

	 	 	 	 8.3)		รัฐมีมาตรการกำกับดูแลการก่อหนี้ในระบบให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระคืน

ของลูกหนี้เพื่อไม่ให้หนี้ในระบบเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบ

	 	 	 	 8.4)		การที่หน่วยงานของรัฐหรือกองทุนชุมชนต่างๆ	 ที่ให้กู้เงินต้องตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ

ผู้กู้ด้วยว่ามีการใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

	 	 	 	 8.5)		การปรับระบบการบริหารกองทุนที่เป็นของรัฐให้เน้นการสร้างวินัยทางการเงินและการออม

แก่ประชาชนด้วยไม่ใช่สามารถกู้โดยง่าย	 ทั้งนี้อาจใช้การกู้เงินจากกองทุนเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมของ

ลูกหนี้ด้วยก็ได้

	 	 	 	 8.6)		การสนับสนุนให้มี	แหล่งเงินทุนรายย่อย	(micro	credit)

 6.3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว

	 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นมาตรการที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่ง

จะเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันปัญหารวมถึงอาจมีส่วนในการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขและป้องกันปัญหาซึ่ง

มาตรการต่างๆ	ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาวประกอบด้วย

	 	 	 1)	 การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ	 ทั้งนี้เพราะกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	 พ.ศ.	 2475	 ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบัน	ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม	ดังนี้

	 	 	 	 1.1)	 แก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	2475	โดย

     l	 กำหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้	 (ปัจจุบันลูกหนี้ไม่สามารถฟ้องเองได้	 เนื่องจาก

ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด	ต้องให้อัยการสั่งฟ้อง)

     l		เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุด	เพื่อให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้

     l		ควรเพิ่มอัตราโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับแก่เจ้าหนี้	 และกำหนดพฤติการณ์

ที่เป็นเหตุฉกรรจ์สำหรับการให้กู้ยืมเงินบางลักษณะ	เช่น	การให้กู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและมีการใช้ความ

รุนแรงในการติดตามทวงหนี้

     l		มีการกำหนดให้ใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติการกู้เงินอันเป็นการฉ้อโกงมาใช้ใน

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	2475	เช่น	การยึดอายัดทรัพย์ของเจ้าหนี้

     l		เพิ่มอำนาจให้อัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้เจ้าหนี้ชดใช้เงินส่วนเกินแก่ลูกหนี้

โดยที่ลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องฟ้องเป็นคดีใหม่

	 	 	 	 1.2)	 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการอื่นๆ	ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	โดย

     l		แก้ไขเพิ่มเติมให้ความผิดที่เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินนอกระบบเป็นความผิดมูลฐาน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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     l		ส่งเสริมการใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของลูกหนี้	 เช่น	 การเพิ่มโทษเจ้าหนี้	

ห้ามให้เจ้าหนี้เข้าใกล้ลูกหนี้เกินระยะที่กำหนด	ห้ามเจ้าหนี้ประกอบอาชีพการปล่อยเงินกู้	ภายใน	5	ปี

     l		กรณีเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ	 ควรกำหนดให้

มีมาตรการในการลงโทษที่ก่อให้เกิดความเกรงกลัว	เช่น	การสั่งย้ายภายใน	24	ชั่วโมงหลังจากกระทำความผิด

     l		มีการทบทวนเพื่อปรับลดอัตราค่าฤชาธรรมเนียมในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้

ตามคำพิพากษา

   2) การจัดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่เฉพาะ

	 	 	 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต่างคนต่างทำและมักขาดการประสาน

เชื่อมโยงหรือมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบหรือ

แก้ไขปัญหาในองค์รวมได้	 การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการแก้ในลักษณะลดอาการหรือความรุนแรงของปัญหาแบบแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า	 ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการได้อย่างถาวรและยั่งยืนจึงควรมีหน่วยงาน

เข้ามาทำหน้าที่รบัผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง	 ไม่ใช่ให้หน่วยงานแต่ละหน่วยทำงานในลักษณะของงานฝากซึ่งแต่ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่หลักแต่เป็นการแก้ไขปัญหาแบบงานจรมากกว่า

	 	 หน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบจะต้องมีบทบาท	 อำนาจหน้าที่ในการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งระบบ	 ไม่ได้ทำ	 หน้าที่เฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเท่านั้น	 การทำงาน

ของหน่วยงานจะต้องทำงานผ่านระบบการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ	 ทั้งนี้

เพราะการจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก	 บทบาทของหน่วยงานจึงเป็น

แกนกลางในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

	 	 	 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน	ได้แก่

   l การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้เงิน	 หรือการทวงหนี้ของเจ้าหนี้

นอกระบบ

   l		 การช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

   l		 การเสนอแนะนโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

   l		 การจัดทำข้อมูลและสำรวจภาวะหนี้สินภาคประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย

ของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

   l		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จำเป็นสำหรับประชาชน	 (ส่วนนี้อาจรวมไปถึงการผลักดันให้เกิด

ธนาคารประชาชนในระยะยาว)	 และการจัดให้มีเงินทุนสำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจำเป็น

เร่งด่วนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้	 (ซึ่งในสองส่วนหลังนี้การใช้ระบบการเงินผ่านสถาบันการเงินตามปกติ	 หรือผ่าน

วิธีคิดที่หน่วยงานทางการเงินหรือผู้ให้กู้ยืมเงินจะต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้จะกระทำได้ยาก

เนื่องจากผู้กู้ประเภทนี้เกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิต	การพิจารณาให้กู้จากความสามารถในการชำระคืนจะ

ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว	 การให้กู้ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีรากฐานในด้านการสังคมสงเคราะห์

โดยให้พึ่งตัวเองมากกว่าการกู้เงินปกติที่มีรากฐานจากแนวคิดในเรื่องของทุน	 กำไร	 ความคุ้มทุนแบบเศรษฐศาสตร์	

แหล่งเงินทุนทั้งสองแบบจะมีแนวคิดมาจากฐานความคิดที่ต่างกัน	 การให้หน่วยเดียวทำจึงไม่สามารถทำได้เพราะ

บทบาทขัดกันจึงต้องมีแหล่งเงินทุนทั้งสองประเภท)
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   l การใช้มาตรการทางการเงินในการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนด้วย	เช่นการนำแนวคิด

แบบสัจจะออมทรัพย์	 มาใช้ในการให้ประชาชนกู้เงินจากกองทุนต่างๆ	 เพื่อให้เกิดวินัยทางการเงิน	 การจัดทำบัญชี

ครัวเรือน	การให้กลุ่มช่วยเหลือกันในการติดตาม	กำกับการกู้เงินของสมาชิก	 เป็นต้นการบริหารหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

นี้จะบริหารผ่านการใช้ระบบคณะกรรมการ	 เนื่องจากภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน

หลายหน่วยไม่มีหน่วยงานใดจะสามารถทำหน้าที่ได้ครบทั้งระบบ	 ดังนั้นรูปแบบของคณะกรรมการจึงเป็นรูปแบบที่

จะทำให้สามารถดึงความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่	 (กรณีนี้เมื่อมีการ

กำหนดนโยบายในลักษณะของการเป็นวาระแห่งชาติก็จะทำให้หน่วยงานต่างๆ	 ให้ความสำคัญและเข้ามาทำงาน

ร่วมกัน)	คณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นหน่วยกำหนดนโยบาย	 (policy	board)	 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน	 และมีคณะกรรมการมาจากกระทรวงต่างๆประกอบด้วย	 กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และธนาคารของรัฐ	 ผู้ทรง

คุณวุฒิ	 เป็นกรรมการ	 มีหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายดังกล่าว	

นอกจากนี้การทำงานขององค์การที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีความคล่องตัวและการทำงานที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น

 3) การจัดให้มีแหล่งเงินทุน

	 มาตรการในเรื่องของแหล่งเงินทุนในระยะยาวรัฐควรกำหนดให้มีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย	 เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

หรือมีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าแหล่งเงินทุน

ที่มีการให้กู้ยืมแก่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนของรัฐ	 เช่น	 กองทุนต่างๆ	 ขณะที่แหล่ง

เงินทนุที่มาจากเงินออมของประชาชน	 เช่น	 สหกรณ์หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับแหล่ง

เงินทนุสองกลุ่มแรก	 ซึ่งสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนของรัฐมกัจะเป็นเงินทุนที่ให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ	

โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและความสามารถในการนำเงินที่กู้ได้มาสร้างรายได้รวมถึงความสามารถในการ

ชำระคืนเงินกู้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้กู้เงินแก่ผู้กู้	 ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน

เพราะเหตุจำเป็นเดือดร้อนอื่นๆ	 ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้จึงต้องหันไปกู้เงินจากเจ้าหนี้เงินกู้

นอกระบบดังนั้นการมีแหล่งเงินทุนที่มีความเหมาะสมในปริมาณที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหา

ซึ่งแหล่งเงินทุนควรจะมีความหลากหลาย	ทั้งเงินทุนที่ใช้สำหรับการประกอบอาชีพ	 เงินทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค

และเงินทุนสำหรับความจำเป็นในการดำรงชีวิต	 โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพควรมีการเพิ่มเพื่อให้

ประชาชนสามารถมีแหล่งเงินทุนที่มากพอ	 (การเพิ่มส่วนนี้รัฐควรมีนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้มีการปล่อย

สินเชื่อการเงินรายย่อย	 (micro	 credit)	 มากขึ้นเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน	 การลดสินเชื่อเพื่อการ

อุปโภคบริโภคลง	 หรือควบคุมให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม	 และควรมีแหล่งเงินทุนสำหรับความจำเป็นในการดำรง

ชีวิตเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน	 ซึ่งเงินกู้ในส่วนนี้หากพิจารณาจากความสามารถในการชำระคืน	 หรือการ

นำไปสร้างรายได้จะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถกู้ยืมได้	 การกู้ยืมลักษณะนี้อยู่บนฐานคิดในเรื่องการสังคมสงเคราะห์

หรือสวัสดิการสังคมมากกว่าจะเป็นการกู้ยืมที่คิดภายใต้ฐานคิดแบบทุนนิยมตามแบบเศรษฐศาสตร์	 แหล่งเงินทุน

ที่มใีห้แก่ประชาชน	 ควรมีความหลากหลายเพื่อให้ตรงกับลักษณะของลูกหนี้และความจำเป็นหรือความต้องการ

ใช้เงินและลักษณะของลูกหนี้มากขึ้น



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 

ANNUAL REPORT 2013 170ศนธ.ยธ.

   4) การมีมาตรการปรับพฤติกรรมลูกหนี้

	 	 	 สาเหตุของปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกหนี้เองซึ่งบางราย

มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	 เกินตัว	 ขาดวินัยทางการเงินรวมทั้งการขาดความรู้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินทำให้ก้าวไป

สู่วงจรการเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ	 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องสร้างพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินของ

ประชาชนให้เหมาะสม	 การปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของประชาชนจะเริ่มจากการใช้ระบบการกู้เงินเป็น

เครื่องมือที่จะปรับปรุงพฤติกรรมโดยใช้ระบบความรับผิดชอบของกลุ่มเข้ามาช่วย	 เช่น	 การกู้เงินให้รวมกลุ่มกัน

เพื่อกู้เงินและมีเงื่อนไขให้กลุ่มต้องคอยติดตามการใช้จ่ายเงินของสมาชิกด้วยกันเอง	 จึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้	 การ

บังคับให้ต้องมีการออมจึงจะสามารถกู้เงินได้โดยการนำหลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มาใช้ในการให้กู้ยืมเงิน	

โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนของรัฐบาลและแหล่งเงินทุนที่เป็นของประชาชนเองเพื่อไม่ให้การกู้เงิน

สามารถทำได้โดยง่ายหรือมีเงินกู้ที่ได้มาง่ายและมีมากจนนำไปสู่การสร้างหนี้ของประชาชนและการขาดวินัย

ทางการเงิน

   5) การให้ความรู้แก่ประชาชน	 ซึ่งความรู้ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะเป็นความรู้ที่มุ่งสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและร่วมกันดูแลชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยได้	 มาตรการนี้

จะเป็นการเพิ่มอำนาจแก่ประชาชน	 (empower)	 อันนำไปสู่การมีสังคมที่เข้มแข็งความรู้ในส่วนนี้จะได้แก่ความรู้

ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินหรือการใช้จ่ายเงิน	 เรื่องเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้สามารถจัดการ

เร่ืองค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ดีข้ึน	 ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะทำให้ประชาชนเลือกดำเนินชีวิตท่ีสอดคล้อง

กับรายได้ของตนเอง	 ไม่ใช้เงินเกินตัวหรือฟุ่มเฟือย	 วางแผนการใช้จ่ายเงิน	 การให้ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาว

นี้ยังอาจรวมถึงการมีที่ปรึกษาทางการเงินแก่ประชาชนด้วยก็ได้	 ที่ปรึกษาทางการเงินจะทำหน้าที่ในลักษณะของ

หมอหน้ีท่ีคอยให้คำแนะนำลูกหน้ีในเร่ืองของแนวทางการดำเนินการต่างๆ	 เพ่ือให้หลุดพ้นจากการเป็นหน้ี	 การแนะนำ

ประชาชนในเร่ืองทางการเงิน	รวมถึงการคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ	(moral	support)	แก่ลูกหน้ี	 ซ่ึงผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินน่าจะได้แก่ธนาคารที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ในพื้นที่	 อาสาสมัครต่างๆรวมถึงผู้นำชุมชน

ที่ผ่านการอบรมในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้จากหน่วยงานของรัฐ	 โดยส่วนนี้ควรมีการกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี

บทบาทในเรื่องดังกล่าวด้วย

 6.4 ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหา

	 ยุทธศาสตร์การป้องกันปัญหาเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหา

กลับมาขยายตัวหรือลุกลามยิ่งขึ้น	 มาตรการในส่วนนี้จะเน้นการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 การสร้างความ

เข้มแข็ง	 (empower)	 ให้แก่ประชาชนและภาคพลเมือง	 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถดูแลช่วยเหลือกัน	 เกิด

ความเข้มแข็งในชุมชนและไม่เข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้หรือการเป็นหนี้นอกระบบ	 โดยมาตรการในระยะนี้เน้นการ

สร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้ามาร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่ง

ประกอบด้วย



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

171 ศนธ.ยธ.

   1) การสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน มาตรการนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องที่จะต้องดำเนินการตั้งแต่ใน

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว	 โดยความรู้ที่เน้นให้แก่ประชาชนจะ

เป็นความรู้ตั้งแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบ	 สิ่งที่ประชาชนควรจะรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (ในระยะแรก)	 ความรู้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน	 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ต่างๆ	 (ในระยะยาว)	 การมีที่ปรึกษาทางการเงิน	 แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 การวางแผนทางการเงิน	

การจัดทำบัญชีครัวเรือน	 (ในระยะยาว)	 ซึ่งเมื่อประชาชนมีความรู้ต่างๆ	 เหล่านี้รวมทั้งมีแบบอย่างที่สามารถนำมา

ปรับใช้ได้แล้วจะช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนจนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้	 และไม่เข้าสู่วงจร

ของการเป็นหนี้นอกระบบได้การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ	 เหล่านี้จะต้องใช้มาตรการหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ทำ

เพียงแค่การอบรมเท่านั้นเพราะการอบรมอาจไม่ช่วยให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเต็มที่	 นอกจากนี้

กระบวนการในการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำในลักษณะ	

ไฟไหม้ฟาง	ที่พอเรื่องลดความรุนแรงก็เลิกเพราะจะทำให้ปัญหากลับขึ้นมาใหม่ได้

   2) การให้ภาคประชาสังคมหรือส่วนอื่นๆ ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้

เพราะปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและขยายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	 มากมาย	 ลำพังหน่วยงานของรัฐ

แต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้	อีกทั้งปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากตัวของประชาชนเอง	ดังนั้นหาก

ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจะทำให้การแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	 ในส่วนนี้ภาค

ประชาชนจะเข้ามาร่วมในการป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่การจัดระบบของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 การมีกลุ่ม

ออมทรพัย์ที่เข้มแข็งในแต่ละพื้นที่	 มาตรการในด้านนี้ยังรวมถึงการมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของ

สถาบันการเงินชุมชนต่างๆ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การภาคประชาชน	 (ส่วนนี้ระยะยาวอาจสามารถขยายวง

จนกลายเป็นธนาคารประชาชนได้หากมีการดำเนินการต่อเนื่องและขยายเครือข่ายให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น)	 รัฐ

อาจให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่ในการแพร่กระจายความรู้ต่างๆ	 ให้แก่

กลุ่มต่อไปเพื่อขยายวงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	 นอกจากหนี้ยังอาจดึงหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ	 ให้เข้ามามีส่วนในการ

ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในเรื่องต่างๆ	 เพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบด้วย	 มาตรการในด้านนี้ยังรวมถึง

การมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การ

ภาคประชาชน

   3) การใช้มาตรการทางการเงินเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

มาตรการนี้เป็นการดำเนินการต่อจากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาระยะยาว	 โดยส่วนนี้จะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบ

การบริหารกองทุนต่างๆ	 โดยเฉพาะกองทุนให้เปล่าของรัฐให้มีมาตรฐานและมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการออมให้

แก่ประชาชนเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชนทั้งในเรื่องการออม	 การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องโดย

อาจใช้มาตรการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	 การให้กู้ยืมเงินโดยลูกหนี้ต้องเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อกู้ยืมเงินและมีการช่วย

เหลือและตรวจสอบกันเองอันเป็นการผลักดันให้เกิดกลุ่มที่รับผิดชอบร่วมกันขึ้นในชุมชน	 และอาจมีการกำหนด

เงื่อนไขเพื่อประกอบการพจิารณาให้กู้ยืมเงิน	 เช่น	 ให้ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแสดงบัญชีครัวเรือนประกอบการยื่นความ

จำนงขอกู้เงินด้วย	เป็นต้น
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   4)  การพัฒนาความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มาตรการนี้

เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยมีการสำรวจข้อมูลต่างๆการดำเนินการวิจัย

เพื่อสร้างความรู้และนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน	 ทั้งความรู้เรื่องของการพึ่งพาตนเองความรู้ในการจัดการด้าน

การเงิน	 เพื่อสร้างความยั่งยืนซึ่งผลของความรู้ดังกล่าวจะสามารถนำเสนอนโยบายแก่ภาครัฐในการกำหนดแนว

ทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้

   5) การผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาพรวม	 เนื่องจากปัญหาหนี้สินเป็น

ส่วนหนึ่งของปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันดังนั้นหากต้องการแก้ไข

ปัญหาที่รากฐานของปัญหาจะต้องปรับโครงสร้างระบบสังคมเศรษฐกิจ	 เช่น	 ในเรื่องของการกระจายรายได้	 การถือ

ครองปัจจัยการผลิต	 การมีธนาคารของประชาชน	 การปฏิรูปที่ดินการปฏิรูปธุรกิจรายย่อย	 การสร้างความรู้ให้แก่

ประชาชน	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน	 นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

ในระยะยาวอาจสามารถลดลงได้หากรัฐมีการดำเนินการในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง	

การปราบปรามแหล่งอบายมุขทั้งหลายที่อาจทำให้ประชาชนบางส่วนก้าวเข้าสู่วงจรของการเป็นหนี้

 มาตรการต่างๆ	 เหล่านี้จะต้องดำเนินการในทุกส่วนการดำเนินการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่สามารถ

ทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปได้	 การแก้ไขปัญหาจึงต้องการการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยมีการ

ดำเนินการอย่างเป็นขบวนการและทำเป็นขนานใหญ่	 ซึ่งเราสามารถสรุปยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ได้ดังภาพที่	3
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ภาพที่ 3	แผนภาพแสดงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นองระบบ
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7. ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
	 จากยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ	 ให้

เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์นั้น	 กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงาน

ที่อยู่ปลายทางของปัญหาหนี้นอกระบบ	 ทั้งนี้เพราะเรื่องจะมาถึงกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงยุติธรรมจะเข้ามา

เกี่ยวข้องเมื่อปัญหามีความรุนแรงหรือขยายตัวจนเกินความสามารถที่ประชาชนจะรับไหวแล้ว	 การดำเนินการของ

กระทรวงจึงมักเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือลดความรุนแรงของปัญหา	 ดังนั้นแนวทางและบทบาทของกระทรวง

ยุติธรรมในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะมีแนวทางดังต่อไปนี้

 7.1 แนวทางการดำเนินการในระยะสั้น

	 เพื่อให้ปัญหาความรุนแรงจากเรื่องหนี้นอกระบบลดความรุนแรงลง	 มาตรการระยะสั้นจะเป็นมาตรการ

เร่งด่วนที่กระทรวงจะต้องดำเนินการ	โดยมาตรการในระยะนี้จะประกอบด้วย

    1) การจัดทำข้อเสนอเพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	 ในส่วนนี้

กระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ปลายทางของปัญหาและเป็นผู้ที่เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาหนี้

นอกระบบที่เกิดขึ้น	 โดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและกระทบต่อความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามา

ทำหน้าที่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและครอบคลุมในหลายมิติประกอบกับการขยายตัวและความรุนแรง

ของปัญหาที่เกิดขึ้นมีมากยิ่งขึ้น	การแก้ไขปัญหาจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็น	“วาระแห่งชาติ”	ทั้งนี้เพราะจำเป็น

ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน	 ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ	 และเพื่อ

ให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความร้ายแรงของปัญหาและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว	 การผลักดันให้เกิดวาระแห่งชาติใน

เรื่องนี้ควรจัดทำเป็นขอ้เสนอจากกระทรวงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ	 และผลักดันให้ทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

   2) การเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาการเป็นหนี้

นอกระบบ	 การเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องรีบ

ดำเนินการทั้งนี้เพื่อป้องกันการขยายตัวลุกลามของปัญหาและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการช่วยเหลือ

ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการช่วยเหลือประชาชนยังมีความล่าช้าและไม่ทั่วถึงเนื่องจากข้อจำกัดด้านต่างๆ	 ทั้งอัตรากำลัง

งบประมาณของหน่วยงานที่ทำหน้าที่	 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม

ปัญหาทั้งหมด	 การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ	 ดังนั้นการดำเนินการมาตรการ

ในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบโดยตรงเพราะเป็นปัญหา

ปลายน้ำของหนี้นอกระบบ	มาตรการในส่วนนี้จะประกอบด้วยมาตรการย่อยๆ	ดังนี้

      2.1) การกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ	เพื่อให้

การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่	 ในส่วนนี้กระทรวงยุติธรรมควรมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา

ในทุกพื้นที่	 โดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทกุข์เพื่อ

ให้ทางราชการเข้าไปช่วยเหลือได้	 การให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนนี้อาจดำเนินการผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
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ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม	 ทำหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและ

ทำหน้าที่ในการประมวลข้อร้องเรียนและปัญหาส่งมายัง	 ศนธ.ยธ.	 โดยการปฏิบัตินั้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

สามารถให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นหน่วยงานรับแจ้งในพื้นที่และส่งไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ในระยะยาว	

นอกจากนี้ยังอาจทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการให้ประชาชนสามารถยื่นข้อเรียกร้องผ่านศูนย์

ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยและส่งเรื่องต่อมายังกระทรวงได้อีกทางหนึ่ง	 มาตรการส่วนนี้จะเป็นการกระจาย

ความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

      2.2) การสร้างความรวดเร็วและคล่องตัวในการให้ความช่วยเหลือ	 ที่ผ่านมาพบว่าปัญหา

ประการหนึ่งในการดำเนินการคือการให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความล่าช้าและติดขัดด้วยระเบียบราชการหลาย

ประการซึ่งปัญหานี้นอกจากส่งผลต่อกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนแล้วยังมีผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธา

ของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมด้วย	 กระทรวงยุติธรรมจึงควรเร่งปรับกระบวนการในการช่วยเหลือให้มี

ความรวดเร็วยิ่งขึ้น	เช่น	การลดขั้นตอนเอกสารในการดำเนินการ	เช่น	หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะต้อง

ยื่นคำร้องผ่านหน่วยงาน	 ผ่านกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลาและกว่าจะได้คำตอบหรือความช่วยเหลือกินเวลา

หลายวันผู้ที่เดือดร้อนจะเกิดความรู้สึกท้อใจ	 และทำให้ไม่อยากเข้ามาขอความช่วยเหลือจากรัฐรวมทั้งไม่เชื่อมั่นใน

การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ	 (กรณีนี้เห็นได้จากการขอทนายโดยใช้กองทุนยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพที่มีขั้นตอนมากและต้องใช้เวลา)

      2.3) การจัดทนายที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์มากพอให้เข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้

เงินกู้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 การดำเนินการในส่วนนี้	 ศนธ.ยธ.	 ควรทำความตกลงร่วมมือกับ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 โดยนำเงินจากกองทุนยุติธรรม	

เพื่อให้	 ศนธ.ยธ.	 ใช้ในการจัดหาทนายเพื่อช่วยประชาชนที่ถึงฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบโดยสามารถ

กำหนดคุณสมบัติของทนายความที่จะเข้ามาทำหน้าที่ว่าจะต้องมีความชำนาญในคดีประเภทนี้ด้วยไม่ใช่ใช้ทนาย

อาสาที่มักจะมีประสบการณ์น้อยและเมื่อต้องต่อสู้คดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ซึ่งมีทนายที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องคดีการ

กู้เงินจะเป็นการเสียเปรียบฝ่ายเจ้าหนี้	 (ส่วนนี้ทาง	 ศนธ.ยธ.	 จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการจัดหาทนายเองโดยใช้งบ

ประมาณจากกองทุนยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 และให้การเบิกจ่ายสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่

ทนายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งได้ค่าไปศาล	ครั้งละ	500	บาท)

      2.4) การเร่งรัดในการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ	มาตรการนี้

จะมุ่งเร่งรัดให้เกิดการจับกุมเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมรุนแรงในการทวงหนี้หรือฉกฉวยเอาเปรียบลูกหนี้

โดยเรง่ระดมให้มีการจับกุมดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจริงจัง	 โดยการจับกุมจะต้องเร่งให้ทั้งกรม

สอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจัง	 (ปัจจุบันคดีเกี่ยวกับหนี้มักจะถูกมอง

ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้และเป็นคดีที่มีโทษไม่มากไม่ใช่คดีร้ายแรง	 การจัดลำดับความสำคัญในการ

ดำเนินการของหน่วยงานจึงไม่เน้นมากนัก	 ซึ่งในสภาพความเป็นจริงปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและขยายตัวและ

ส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ	 ในสังคมเป็นวงกว้างทั้งในมิติด้านอาชญากรรม	 การเป็นเหยื่อ	 ฯลฯ)	 การเร่งรัดให้มีการจับกุม

ดำเนินคดีอย่างจริงจังนอกจากช่วยลดปัญหา	 ความรุนแรงของปัญหาแล้วยังมีผลในการป้องปรามการกระทำผิดใน

อนาคตและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาใน

เรื่องนี้ด้วย
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      2.5) การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการเอาผิดกับผู้กระทำผิด	การฟ้องร้องเอาผิดกับเจ้าหนี้

เงินกู้นอกระบบจะเป็นความผิดที่มีโทษไม่รุนแรง	 มาตรการนี้เป็นการเอาผิดแก่เจ้าหนี้เงินกู้ในเรื่องอื่นๆ	 ด้วย	 เช่น	

ความผิดในเรื่องภาษีซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกับกรมสรรพากรโดยอาจทำในลักษณะของtask	 force	 ที่มีเจ้าหน้าที่

จากหลายหน่วยงานเขา้มาร่วมเป็นโจทก์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเจ้าหนี้	 ส่วนนี้	 ศนธ.ยธ.	 อาจเสนอกระทรวง

ยุติธรรมในการทำความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการร่วมฟ้องเจ้าหนี้ในเรื่องดังกล่าว

      2.6)  การทำความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมถึงความรุนแรงของปัญหา 

สถานการณ์ด้านหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น	 วิธีการที่เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมักจะใช้ในการเอาเปรียบลูกหนี้เพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้เท่าทันเจ้าหนี้เงินกู้และไม่ถูกเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกหนี้	 รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องมีความระมัดระวังในการดำเนินการ

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบต่างๆ	มากขึ้นอันเป็นการช่วยปิดช่องว่างของปัญหาที่เกิดขึ้นได้

      2.7)  การเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน	 เป็นมาตรการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีความรู้

ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบจากความไม่รู้	 การให้ความรู้จะเป็นลักษณะ

ของการระบุถึงสิ่งที่ต้องทำหรือห้ามทำในลักษณะ	 how	 to	 โดยให้ครอบคลุมเรื่องของการทำสัญญาการกู้เงิน	

สิ่งที่พึงระวังในการกู้เงิน	ขั้นตอนการกู้เงิน	การทำสัญญา	การชำระคืนเงินกู้และสิ่งที่ต้องทำเมื่อถูกฟ้องร้องดำเนินคดี	

และการขอความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆ	 การรณรงค์จะกระทำโดยหน่วยงานของกระทรวง

ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ	 และเน้นการขยายผลในการให้ความรู้โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามารับช่วงในการ

ถ่ายทอดความรู้ต่อในระยะยาว	 การทำงานในส่วนนี้จะหวังผลทั้งผลที่ได้ในการช่วยเหลือประชาชน	 การป้องกันใน

อนาคต	 และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมในการดูแลตนเองในระยะยาวอันเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน

(empowering	 people)	 การให้ความรู้แก่ประชาชนนี้ยังรวมถึงการให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการก่อหนี้

ที่เกินตัวและภัยของหนีน้อกระบบด้วย	 (ส่วนนี้	 ศนธ.ยธ.	 อาจทำเค้าโครงของหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความรู้ที่จำเป็น

สำหรับการถ่ายทอดให้ประชาชนและประสานกับหน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการเป็นหน่วย

ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง	 โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี)

   3) การจัดระบบการช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจร	 เช่น	 การรวบรวมหนี้ทั้งหมดของประชาชน

แต่ละคน	 การเจรจามูลหนี้กับเจ้าหนี้	 การเปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ประชาชนเป็นหนี้หน่วยงานที่แก้ไขปัญหาเพียงหน่วยเดียว

(โดยการรวมหนี้)	 ซึ่งจะทำให้ประชาชนเสียดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่นานพอ	

อันจะช่วยให้ประชาชนออกจากวงจรการเป็นหนี้นอกระบบได้

   4)  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคม	 ปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสังคมมองว่า

เป็นปัญหาส่วนบุคคล	 และเกิดจากการที่ผู้กู้มีความประสงค์จะกู้เงินเองเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมวงกว้าง

หรือไม่ส่งผลกระทบถึงตนเองมากนัก	 ทำให้ไม่เกิดความใส่ใจหรือตระหนักว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสังคม

และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทั้งจากการทวงหนี้ด้วย

วิธีการรุนแรงจนถึงปัญหาที่เกิดจากลูกหนี้ที่ไปก่ออาชญากรรมอื่นๆ	 ตามมา	ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัว

ซึ่งการแก้ไขปัญหาหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ปัญหาหมดไปได้	 ดังนั้นสังคมจะต้องตระหนักถึง

เรื่องดังกล่าวและเข้ามามีส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาด้วย	 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมจึงเป็นภารกิจที่
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สำคัญเพราะจะเป็นรากฐานของการดำเนินการในเรื่องอื่นๆ	 ต่อไป	 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านนี้จะได้แก่การรณรงค์	

โฆษณา	ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนในสังคม	 การดำเนินการอาจทำโดยการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ	 เพื่อ

เผยแพร่แก่ประชาชนในวงกว้าง	เช่น	การทำ	spot	รายการวิทยุ	โทรทัศน์	(เช่นเดียวกับโครงการเมาไม่ขับ	โครงการ

รณรงค์เรื่องการเลิกสูบบุหรี่	เป็นต้น)	นอกจากนี้ควรมีการแทรกเรื่องดังกล่าวในการดำเนินการของกระทรวงที่เข้าไป

ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ	 อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการอย่างถาวร	 ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้

สังคมเห็นถึงอันตรายและความใกล้ตัวของปัญหาและตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	 กิจกรรม

ส่วนนี้	ศนธ.ยธ.	สามารถดำเนินการได้เลยทันที

   5) การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการมุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบได้มากย่ิงข้ึน	 การใช้เครือข่ายในการร่วมทำงานจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาสามารถดำเนินการ

ได้ดีขึ้นเนื่องจากแต่ละส่วนจะนำความชำนาญของตนมาช่วยในการแก้ไขปัญหาซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยเดียวไม่สามารถ

ทำได้หรือไม่มีความชำนาญเพียงพอ	 เครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจมีทั้งส่วนที่เป็นหน่วยงานรัฐ	 หน่วยงาน

เอกชนที่มีความต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือ	 (การเข้ามาของเอกชนเป็นมาตรการในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ

สังคมของหน่วยงาน	(CSR:	Corporate	Social	Responsibility)	อันเป็นภารกิจหนึ่งองค์การสมัยใหม่)

   6)  การจัดทำฐานข้อมูลภาวะหนี้สินของประชาชน	 โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นหนี้นอกระบบ

เพื่อให้มีข้อมูลสำคัญสำหรับการนำเสนอแนวนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทั้งนี้เพราะปัญหา

หนี้สินของประชาชนและปัญหาหนี้นอกระบบมีความสลับซับซ้อน	 การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในลักษณะ

ของพิมพ์เขียวจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน	 ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลายจึง

จำเป็นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มและอาการของปัญหา	 การจะวางแนวทางและมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงจุดจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องรองรับเพื่อนำมากำหนดแนวนโยบาย	 ดังนั้น	 กระทรวงยุติธรรมจึง

ควรมีการเก็บข้อมูลการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชน	 โดยควรเก็บข้อมูลในเรื่องของจำนวนหนี้ที่เป็นอัตราดอกเบี้ย

ที่ต้องจ่ายสาเหตุของการเป็นหนี้	 รูปแบบของการก่อหนี้	 แนวทางความช่วยเหลือที่ต้องการ	 เป็นต้น	 งานลักษณะนี้

เป็นงานสำคัญที่ต้องมีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการนำไปใช้วิเคราะห์และกำหนดนโยบาย

ถือเป็นงานด้านวิชาการและวิจัย	 (Research	and	Development)	ซึ่งส่วนนี้จะนำใช้ในการสร้างองค์ความรู้ในการ

แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระยะยาวได้อีกด้วย	 การจัดทำฐานข้อมูลนี้	 ศนธ.ยธ	 จะต้องดำเนินการร่วมกับนักวิชาการ

ทั้งนี้เพราะหากให้นักวิชาการทำแต่ฝ่ายเดียวเมื่องานเสร็จฐานความรู้จะอยู่ที่นักวิชาการมากกว่าหน่วยงาน

    7) การสำรวจภาวะหนี้สินและการเป็นหนี้นอกระบบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	 ส่วนนี้จะเป็นการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตนเอง	 การสำรวจและดำเนินการแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบในหน่วยงานของ

กระทรวงยุติธรรมเองจะเป็นการช่วยให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดีขึ้น	 อีกทั้งการ

ดำเนินการยังมีส่วนในการกระตุ้นให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินการได้อีกด้วย

 7.2 แนวทางการดำเนินการในระยะยาว

	 มาตรการในระยะยาวจะเน้นการป้องกันปัญหาและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา	 แนวทางใน

ส่วนนี้จะมุ่งให้การแก้ไขปัญหามีความครอบคลุมทั้งระบบโดยเฉพาะในบางส่วนของปัญหาที่อยู่ในขอบเขตและ

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมเอง	 แต่หากไม่มีการดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

และปัญหาหนีน้อกระบบก็จะไม่สามารถแก้ไขได้	 การดำเนินการในส่วนนี้จะมีทั้งส่วนที่อยู่ในอำนาจของกระทรวง
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ยุติธรรมเองและส่วนที่ตอ้งขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานอื่น	 เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ	 กระทรวง

ยุติธรรมก็อาจเสนอข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่	 ทั้งนี้หากการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ	

ข้อเสนอเหล่านี้ก็จะผลักดันเข้าสู่การดำเนินการในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกต่อ

หนึ่ง	มาตรการในระยะยาวจะประกอบด้วย

   1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ซึ่งจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้และโอกาสของประชาชน	รวมทั้งการที่สังคมขาด

ความเข้มแข็ง	 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจแก่ประชาชนจะเป็นแนวทางที่ช่วยในการป้องกันปัญหาใน

ระยะยาว	การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนสามารถทำได้หลายวิธีหรือหลายส่วนด้วยกัน	ซ่ึงมาตรการท่ีสำคัญ

ประการหนึ่งคือการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง

จากมาตรการในระยะสั้นโดยในระยะยาวจะเพิ่มในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 หรือลดการใช้ของเกินความจำเป็น	

การเน้นเศรษฐกิจแบบพอเพียงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อช่วยในการควบคุมและวางแผนในการใช้จ่ายเงิน	การ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์	ทางการเงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง	เป็นต้น	การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนส่วนนี้

จะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 และควรให้สังคมหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้วย

รวมท้ังการเน้นให้ภาคประชาชนสามารถนำไปดำเนินการต่อได้เองในลักษณะของการสร้างเครือข่ายให้ความรู้	 (ส่วนน้ี

หากพัฒนามากขึ้นสามารถใช้ระบบของสังคมออนไลน์ช่วยในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือกันในแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย)

   2) การผลักดันให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง	 การนำเสนอนโยบายในการสร้างสถาบันการเงิน

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้	 การเสนอให้มีการปรับปรุงการดำเนินการของสถาบันการเงิน

ชุมชนให้ใช้ระบบการเงินเป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมของประชาชน	 การให้ประชาชนที่กู้ต้องออมด้วย

การใช้กลุ่มในการติดตามพฤติกรรมผู้ที่กู้	 การให้กลุ่มช่วยในการตรวจสอบและสร้างวินัยทางการเงินแก่ผู้กู้	 รวมถึง

ระยะยาวควรมีการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้ทำงานในลักษณะเครือข่ายไม่ใช่ต่างคนต่างทำและพัฒนาตนเอง

จนเป็นธนาคารของประชาชนในระยะยาว	 (เช่นเดียวกับธนาคารสหกรณ์ของญี่ปุ่น)	 ส่วนนี้กระทรวงจะเข้ามามีส่วน

ช่วยในการนำเสนอนโยบายแก่ภาครัฐให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

   3)  การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบ	 เป็นภารกิจที่กระทรวงยุติธรรมสามารถ

ดำเนินการได้เลยโดยการเสนอและผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ	 เช่น	 กฎหมายในเรื่อง

ของ

      l	 การเพิ่มโทษแก่ผู้ให้กู้และใช้วิธีการรุนแรงในการทวงหนี้หรือดำเนินการในลักษณะของ

องค์การอาชญากรรม

      l		 การแก้ไขกฎหมายอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมและให้คุ้มกับอัตราความเสี่ยงของเจ้าหนี้

ในการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้ในกลุ่มนี้

      l		 การกำหนดให้ลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เองได้

      l  การใช้มาตรการการลงโทษเจ้าหนี้ที่หลากหลาย	 เช่น	 มาตรการเพื่อความปลอดภัยของ

ลูกหนี้
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      l		 การให้ลูกหนี้สามารถฟ้องเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ได้ในส่วนของเงินที่ลูกหนี้จ่ายไปเกินจากที่

กฎหมายกำหนดไว้

      l		 การผลักดันให้ความผิดที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายของสำนักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

      l		 การกำหนดนโยบายให้มีการขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะหารายได้จากการให้กู้ยืมเงิน

สามารถดำเนินการได้ถูกตามกฎหมายและคุ้มกับความเสี่ยง

      l		 การปรับปรุงแนวทางการบังคับคดี	 การอายัดเงินเดือนลูกหนี้ให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด

   การปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้รัฐสามารถจัดระบบการกู้ยืมเงินของประชาชนให้มีกติกาที่ชัดเจน

และควบคุมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องได้	 ทั้งนี้เพราะการมีแหล่งเงินกู้ให้แก่ประชาชนหรือการที่มีเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงิน

แก่ประชาชนนั้น	 ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเพราะจะช่วยให้ผู้ที่เดือดรอ้นเร่งด่วนมีที่พึ่งพาทางการเงิน	 การทำให้

ทุกอย่างเป็นระบบจะช่วยในเรื่องนี้	 การปรับกฎหมายจะเน้นการให้ผู้ที่ทำถูกสามารถดำเนินการได้ในระบบและผู้ที่

ทำผิดถูกลงโทษอย่างจริงจัง

	 	 	 ในการดำเนินการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้กระทรวงยุติธรรม	(ศนธ.ยธ.)	สามารถดำเนินการร่วม

กับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 และเสนอผ่านกระทรวงไปยังคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้พิจารณาได้	 ซึ่งหากรัฐกำหนด

ให้เป็นวาระแห่งชาติส่วนนี้ก็น่าจะสามารถดำเนินการได้

   4) การตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยตรง	 เนื่องจากใน

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนมีหลายหน่วยงาน	 แต่ละหน่วยก็จะมีอำนาจ

หน้าที่ของตนเองและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด	 ประกอบกับการทำงานของหน่วยงานเหล่านี้มักขาดการ

ประสานเชื่อมโยงกัน	 อีกทั้งยังแก้ไขปัญหาที่มองจากมิติของหน่วยงานเป็นตัวตั้งมากกว่าการมองจากมุมของประชาชน

ที่เดือดร้อน	 ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นแบบแยกส่วนและไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ	 อีกทั้งหลายหน่วยงาน

(ส่วนใหญ่)	 มองว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นงานฝากและเป็นเรื่องชั่วคราวจึงไม่เอาจริงเอาจังกับการดำเนินการ

ในเรื่องนี้	รวมทั้งบางหน่วยงานการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน	(โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่อง

การใช้คืนเงินกู้หรือกู้จากความจำเป็น)	 ยังมีประเด็นที่ขัดกับเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การด้วย	 ดังนั้นการ

จะแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและหนี้นอกระบบจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	 ซึ่งหน่วยงานที่

จะตั้งขึ้นจะต้องมีลักษณะสำคัญคือ

      l	 มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยตรง	 เพื่อไม่ให้เกิดภาวะงานฝาก	

หรือเป้าหมายของการทำงานที่มีความหลากหลายไม่ชัดเจน	คลุมเครือ	 รวมทั้งอาจขัดกับเป้าหมายหลักขององค์การ	

เช่น	 ธนาคาร	 เพราะการปล่อยเงินกู้โดยสุ่มเสี่ยงจะมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนต้อง

ทำกำไรและอยู่รอด	ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะไม่สามารถแยกออกจากหนี้สินภาคประชาชนโดยรวมได้

      l  องค์การที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว	 ไม่ได้ทำงานภายใต้

ข้อจำกัดทางเอกสารแบบระบบราชการมากนัก

      l		 องค์การที่จัดตั้งขึ้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว	 ไม่ได้ทำงานภายใต้ข้อ

จำกัดทางเอกสารแบบระบบราชการมากนัก
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      l		 การดำเนินการของหน่วยงานจะเป็นลักษณะของการทำงานแบบเครือข่าย	 หรือเป็นแกนในการ

เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนร่วมกัน	 ดังนั้นระบบการ

บริหารจึงต้องมีคณะกรรมการนโยบายของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางซึ่งตัวแทนของกรรมการจะมา

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

      l		 หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การที่จัดตั้งขึ้นคืองานด้านการวิจัยพัฒนาในการแก้ปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชน

   5) การเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากความจำเป็นในการ

ดำรงชีวิต	 ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเข้าสู่วงจรการก่อหนี้หรือการเป็นหนี้นอกระบบซึ่งการให้มีกองทุน

ดังกล่าวนี้จะไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมโดยตรง	 แต่จากการพบปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

หนี้นอกระบบ	 การมีแหล่งเงินทุนลักษณะนี้เป็นความจำเป็นและเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของ

คนในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 จากข้อเสนอการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมสามารถสรุปแนวทางการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม

ได้ดังภาพที่	4

ภาพที่ 4	แผนภาพแสดงข้อเสนอแนวทางการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม
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ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ 
ในประเด็นของหนี้นอกระบบผ่านสื่อต่าง ๆ 

 นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม	 ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ	ทางออก...คนมีหนี้นอกระบบ	 ในรายการอนาคตเมืองไทย	

ทางช่อง	NBT

	 จากการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงยุติธรรม	

ในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ	

ซึ่งเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ	จึงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นของหนี้

นอกระบบที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	 รวมทั้งมาตรการ

ต่าง	ๆ	ของกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ	ซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ทั้งสื่อโทรทัศน์และวิทยุต่าง	ๆ
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พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	

เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม

ให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการทางสถานีโทรทัศน์	ตามช่องต่างๆ
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 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ได้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดทำรายงานการวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ	 และได้ศึกษาดูงาน

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศอินโดนีเซีย	 เพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบใน

ประเทศไทย	จึงนำผลการศึกษาดูงานบางส่วนมาสรุปดังนี้

 ระบบการเงินการธนาคารของประเทศอินโดนีเซียส่วนที่เป็นธนาคารประกอบไปด้วย

 l ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป(Conventional	Banks)

 l ธนาคารอิสลาม	(Syaria	Banks)

 l ธนาคารประชาชน	(People’s	Credit	Bank)

หนี้นอกระบบในประเทศอินโดนีเซีย 
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สาเหตุของการใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ 
 การทำความเข้าใจกับสินเชื่อนอกระบบก็คือการศึกษาพฤติกรรมของผู้ต้องการกู้	 สาเหตุหลักที่คนจนเหล่านั้น

ไม่กู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในระบบ	 เนื่องจากรูปแบบความต้องการในการกู้ยืมของผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำนั้น

มักจะต้องการกู้เงินจำนวนน้อย	 หากแต่ชำระคืนเงินในเวลาอันรวดเร็ว	 สามารถเดินทางได้สะดวก	 มีตารางการจ่าย

คืนเงินที่เหมาะสม	ได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็ว	ณ	อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะสามารถชำระคืนได้	และไม่ต้องการเอกสาร

การกู้ยืมที่มากมาย	 ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการกู้ยืมเงินเช่นนี้จึงทำให้พ่อค้าเงินกู้นอกระบบ	 (Moneylenders)	 เป็น

ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินที่ดีสุดสำหรับผู้กู้เหล่านั้นในประเด็นของอัตราดอกเบี้ยนั้น	 พ่อค้าเงินกู้นอกระบบมักจะ

คำนวณอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราเหมา	(Flat	Rate)	โดยใช้พื้นฐานจากยอดเงินต้น	ซึ่งวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเช่นนี้

แตกต่างจากวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์	 โดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะใช้อัตราดอกเบี้ย

ประสิทธิผล	 (Effective	 Interest	 Rate)	 ซึ่งมักจะลดลงตามยอดเงินกู้ที่คงเหลือในแต่ละเดือน	 ในประเทศกำลัง

พัฒนาส่วนใหญ่นั้น	 อัตราดอกเบี้ยเงินเชื่อนอกระบบมักจะอยู่ระหว่างร้อยละ	 10	 ถึง	 ร้อยละ	 100	 ต่อเดือน	 หาก

เป็นเงินกู้รายสัปดาห์หรือรายวันเมื่อคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลแล้วจะอยู่ระหว่างร้อยละ	 10	 ถึงร้อยละ

1500

	 นอกจากสาเหตุข้อจำกัดทางโอกาสของคนจนในการเข้าถึงสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นในระบบที่เป็นธนาคารพาณิชย์

ทั่วไปหรือองค์กรระดับจุลภาคแล้วนั้น	 ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญด้วย	 สินเชื่อนอกระบบ

นั้นเป็นของคู่กันกับการเงินของคนจน	กล่าวคือเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อคนจนและช่วยให้พวกเขา

เหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ในราคาต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำ	เนื่องจากปริมาณ

เงินกู้ในแต่ละครั้งที่ไม่ได้เป็นมูลค่าที่สูงมากนัก	คนจนจึงมักที่จะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ

ด้วยเช่น	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารต่างๆ,ค่าเสียโอกาสที่

จะนำเงินค่าธรรมเนียมไปใช้จ่ายอย่างอื่นและค่าเสียเวลาในการเดินทาง	ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นเหล่านี้รวมเรียกว่า“ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม”	โดยมีรายงานว่าค่าใช้จ่าย

เหล่านี้กลับมีต่ำมากเมื่อผู้กู้ยืมรายได้น้อยใช้บริการสินเชื่อนอกระบบจึงเป็น

ประเด็นหนึ่งที่ควรจะนำมาประยุกต์ใช้สถาบันการเงินในระบบควรจะมี

ขั้นตอนต่างๆให้ง่ายและรวดเร็วที่สุด	ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้

สะดวก	และ	มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและจูงใจให้สามารถช่วยเหลือ

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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แนวทางการแก้ปัญหา 
	 แม้ว่าสินเชื่อนอกระบบจะช่วยขยายโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำมากๆ	 ในสังคม	 แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก

อาจกลาย	 เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เพราะผู้กู้ไม่สามารถจะนำเอาผลตอบแทนที่

ได้รับมาขยายกิจการของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ในขณะที่จำนวนผู้ต้องการกู้มีมาก	และปริมาณสินเชื่อที่สูง	

แต่จำนวนสถาบันการเงินในระบบที่จะเข้าไปให้บริการตามความต้องการ	ของผู้มีรายได้ต่ำในชนบทยังมีอยู่น้อยมาก

ดังนั้น	แนวคิดของการให้บริการแบบ	สถาบันการเงินระดับ	จุลภาค	(Microfinance)	จึงควรนำเข้ามาใช้เพื่อให้ขยาย

โอกาสให้ประชาชนมากขึ้นดังที่	 AmartyaSenนักวิชาการด้านพัฒนาศึกษาชาวอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลกล่าวไว้ว่า

“Poverty	must	be	seen	as	the	deprivation	of	basic	capabilities	rather	than	merely	as	low	incomes”

อย่างไรก็ดี	 ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น	 ธนาคารพาณิชย์มักจะไม่ต้องการที่จะเข้ามาแข่งขันด้านสินเชื่อขนาดย่อยกับ	

พ่อค้าเงินกู้	 เนื่องจาก	2	 เหตุผลคือ	1).	 ธนาคารพาณิชย์เชื่อว่าตนมีข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อ	น้อยกว่าที่	พ่อค้า

เงินกู้ในท้องถิ่นมี	และ	2).	นักธนาคารเชื่อว่ามูลค่าธุรกรรมระดับจุลภาคเช่นนี้จะไม่สามารถทำกำไรให้กับธนาคารได้

 ดังนั้นองค์กรการเงินระดับจุลภาค	 (Microfinance	 institution)	 จึงเป็นสถาบันทางการเงินทางเลือก

ที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างพ่อค้าสินเชื่อนอกระบบกับธนาคารพาณิชย์
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องค์กรการเงินระดับจุลภาคในประเทศอินโดนีเซีย 
 องค์กรการเงินระดับจุลภาคมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึง

กลุ่มผู้ใช้บริการรายได้ปานกลางและรายได้น้อยได้ง่ายกว่าสถาบัน

การเงินอื่นๆ	 ถึงแม้ว่าปริมาณสินทรัพย์จะมีสัดส่วนไม่มากเหมือน

ธนาคารหากแต่องค์กรการเงินระดับจุลภาคสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับ

บริการได้มากกว่า	 ในปี	 ค.ศ.2009	 ประเทศอินโดนีเซียมีองค์กร

การเงินระดับจุลภาคจำนวนทั้งสิ้น	 94,320	 แห่ง	 และมีจำนวนผู้ใช้

บริการกว่า	 36	 ล้านคนนอกจากนั้นแล้ว	 โครงการเงินกู้โดยรัฐบาล

ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่ไม่ใช่ส่วนของธนาคารใน

ประเทศอินโดนีเซีย	 เช่นเดียวกับองค์กรการเงินระดับจุลภาค	 ในปี

ค.ศ.	 2006	 มีโครงการเงินกู้โดยรัฐบาลจำนวน	 35,135	 โครงการ

โดยให้บริการแก่ผู้รับจำนวน	16	ล้านคน	และมีจำนวนเงินกู้ประมาณ

2.8	ล้านล้านรูเปี๊ยะ	แม้ว่าโครงการเงินกู้เหล่านี้อาจจะไม่มีสินทรัพย์

ปรมิาณมาก	แต่ในแง่วัตถุประสงค์ก็ถอืว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่

อาศัยในถิ่นทุรกันดาร

การพัฒนาการเงินชนบท 
	 การพัฒนาการเงินรายย่อยขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียมิได้เกิดขึ้นเอง	 หรือเกิดจากการริเริ่มระดับรากหญ้า

แต่อย่างใด	 ในทางตรงกันข้ามมีการวางแผนและดำเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศอินโดนีเซีย

มีประวัติศาสตร์ว่าด้วยสถาบันการเงินชนบทเป็นเวลานาน	 ซึ่งสามารถย้อนหลังไปได้ถึงปลายศตวรรษที่	 19	 เมื่อผู้

บริหารอาณานิคมชาวดัทช์เปิดตัวธนาคาร	Voksbank	 (People’s	Bank)	ในตอนต้น	และธนาคาร	Afdeelingsbank	

(Village	Bank)	หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับอิสรภาพก็ได้เกิดสถาบันการเงินชนบทรูปแบบต่างๆ	เกิดขึ้นเรื่อยมา	

และมีการพัฒนาสถาบันหลายแห่ง	โดยเรียกชื่อต่างๆยกตัวอย่างเช่น	ธนาคารชนบท	ธนาคารหมู่บ้าน	ธนาคารตลาด

ธนาคารเพ่ือประชาชน	และท้ายท่ีสุดคือธนาคาร	Bank	Perkeditan	Rakyat	(ธนาคารสินเช่ือเพ่ือประชาชน	–	People’s

Credit	 Bank:BPR)	 ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชนบทที่เป็นอิสระชนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศที่เริ่มก่อตั้ง

เป็นครั้งแรกในค.ศ.	 1895ในช่วงปลายทศวรรษที่	 1980	 พื้นที่ชนบทในอินโดนีเซียแทบไม่มีธนาคารพาณิชย์รายอื่น

นอกจากธนาคารสาขาระดับหมู่บ้าน	 (Desa	 Unit)	 ของธนาคารากยาดอินโดนีเซีย	 (Bank	 RakyatIndonesia:BRI)	

เลย	 อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์หลายแห่งในชนบทส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลท้องถิ่นหรือจังหวัด	 แต่

สถาบันเหล่านี้มักดำเนินการในระดับเล็กๆ	ในปลายทศวรรษที่	1980	ภายหลังการเปิดเสรีการธนาคาร	และกฎหมาย

ธนาคารทำให้ธนาคารและสาขาธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในประเทศ	 ทำให้ภาคการเงินในชนบทค่อนข้างขยาย

ตัวมาก	มีทั้งสถาบันการเงินพาณิชย์ของเอกชนและรัฐ	องค์กรสินเชื่อที่เป็นของรัฐบาล	จังหวัด	อำเภอตำบล	หมู่บ้าน

ธนาคารเพื่อประชาชนอีกหลายพันแห่ง	 สถาบันการเงินเหล่านี้บ้างก็อยู่คู่กับชนบทอินโดนีเซียมาเป็นเวลายาวนานนับ

ศตวรรษ	บ้างก็ล้มหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว



ANNUAL REPORT 2013 

ANNUAL REPORT 2013 
LEGAL AID CENTER FOR DEBTORS AND VICTIMS OF INJUSTICE MINISTRY OF JUSTICE 

189 ศนธ.ยธ.

สรุป 
	 แม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่วนใหญ่

เป็นเกาะ

	 การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาของประเทศอินโดนีเซีย

	 จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าองค์กรการเงินระดับจุลภาคของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีทั้งแบบที่รัฐให้

การสนับสนุน	 และเกิดจากความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านเองอย่างไรก็ดีแบบแผนความสำเร็จขององค์กรการเงิน

ระดับจุลภาคที่มีร่วมกันนั้น	คือ	

	 1)			 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	

	 2)			 ขั้นตอนที่รวดเร็ว

	 3)			 ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งทุนสนับสนุนอื่น

	 4)			 มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กู้	และ

	 5)			 มีความยึดหยุ่นในตัวผลิตภัณฑ์	 ปัจจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้องค์กรเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้

ทำให้ผู้มีรายได้ต่ำสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น
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รวมภาพกิจกรรม ศนธ.ยธ 
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รายนามที่ปรึกษา และคณะผู้จัดทำ 

ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	 	 	 	 	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางสุวณา	สุวรรณจูฑะ	 	 	 	 	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	

พันตำรวจโทวิชัย	สุวรรณประเสริฐ	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
	 	 	 	 	 	 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบาย
	 	 	 	 	 	 และการบริหารงานยุติธรรม
	 	 	 	 	 	 เลขานุการ	ศนธ.ยธ.	ด้านปัญหาหนี้สิน
	 	 	 	 	 	 ภาคประชาชน
พันตำรวจโทประวุธ	วงศ์สีนิล	 	 	 ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 	 	 	 	 	 เลขานุการ	ด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
นายนิธิต	ภูริคุปต์	 	 	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	 	 	 	 	 	 เลขานุการ	ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆ
พันตำรวจโทกฤตธัช	อ่วมสน		 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางอุมาพร	แพรประเสริฐ		 	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายปรีชา	อุยสูงเนิน		 	 	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวจันทร์จิรา	เฉลิมวุฒิศักดิ์	 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวพิมลพรรณ	ชูรัตน์		 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวกฤติยานี	โฉมวัฒนา		 	 	 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
	 	 	 	 	 	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 	

ที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดทำ 

คณะเจ้าหน้าที่	ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงยุติธรรม



รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2556 
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
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ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
88 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรม ไปรษณีย์ไทยชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2575 3344 
หมายเลขโทรสาร 0 2575 3355 

Facebook : 
https://www.facebook.com/page/ศูนย์ช่วยเหลือ 
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
E-mail : ladvi@moj.go.th 


