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ผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ	ศนธ.ยธ.

นโยบายรัฐในการ 
แก้ไขปัญหา 
หน้ีนอกระบบ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
ได้กล่าวปาฐกถาเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการ 
และยั่งยืน ซ่ึงกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 
แกรนด์ ไดมอนด ์บอลรูม อาคารอมิแพค็ฟอร่ัม เมืองทองธาน ีประเดน็ 
ที่อยากกล่าวถึงคือรัฐบาลได้ ให้ความสำาคัญกับการแก้ ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบ โดยให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งในวันดังกล่าวกระทรวง
ยุติธรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ ไปร่วมงาน

นัยดังกล่าวข้างต้นถือเป็นก้าวส�าคัญ 
ขอ ง ก า ร แ ก้ ไข ปั ญห าหนี้ น อ ก ร ะบบ 
เพราะท่ีผ่านมาดูเหมือนว่าทุกรัฐบาลได้เข้ามา 
แก้ไขปัญหา	 แต่สถานการณ์ความรุนแรง 
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ผมจึงพาท่าน 
ย้อนอดีตเพื่อดูภาพของการแก้ไข	 แล้วมา
ช่วยลองวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ให้ยั่งยืนได้อย่างไร

เมื่อปี	 2557	 ภายหลังจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ได้เข้ามาแก้ไข
ปัญหาที่ เกิดจากโครงการรับจ�าน�าข้าว 
โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 จ่ายเงินที่ค้างให้แก่
เกษตรกร	 ในช่วงนั้นได้ เกิดเหตุการณ์  
ที่เจ้าหนี้นอกระบบไปข่มขู่ทวงหนี้เกษตรกร	
ท�าให้ 	 คสช.	 ออกประกาศคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	46/2557	ลงวันที่	
28	พฤษภาคม	2557	เรื่องความผิดเกี่ยวกับ
การตดิตามทวงหนี	้ก�าหนดวา่	“ผูใ้ดขม่ขนืใจ 
ชาวนาให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือ 
ผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน 
โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย	 หรือโดยขู่ เข็ญ 
ว่าจะท�าอันตรายแก่ชีวิต	 ร่างกาย	 เสรีภาพ	 
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของชาวนาหรือของ
บุคคลที่สาม	 จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ�าคุกไม่ เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท	หรือท้ังจ�าท้ังปรับ”
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มาตรการด้านกฎหมายถือว่าเป็นจุดแข็งของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา	 
โดยได้ตราพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้	 พ.ศ.2558	 และพระราชบัญญัติ 
หา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา	พ.ศ.2560	เพือ่เปน็เครือ่งมอืปอ้งกันและปราบปราม 
ผู้ที่ เอา รัดเอาเปรียบโดยเรียกผลตอบแทนจากดอกเบี้ ยในอัตราที่สู ง 
และการติดตามทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย

ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน	 รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขที่สาเหตุ
ของปัญหา	 ทั้งในด้านสินเชื่อและศักยภาพการหารายได้	 โดยให้ชุมชนเข้ามา 
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินที่ เข้มแข็ง 
และมีศักยภาพ	 ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ	 พร้อมทั้งสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหน้ีระหว่างลูกหน้ี 
และเจ้าหน้ี	 ซ่ึงรวมท้ังการสร้างกลไกในการพัฒนาและฟ้ืนฟูเพ่ือให้ลูกหน้ีมีศักยภาพ
ในการหารายได้และป้องกันไม่ให้กลับเป็นไปลูกหน้ีนอกระบบอีก	 โดยมอบหมาย 
ใหก้ระทรวงมหาดไทยประสานศนูยด์�ารงธรรมทกุจงัหวดั	รวมทัง้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหน้ีสิน 
ภาคประชาชน	 ท้ังหน้ีสินในระบบและหน้ีสินนอกระบบของประชาชนในพื้นที่	
และด�าเนินการประสานกับกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่กระทรวง 
การคลังวางไว้	ซึ่งสามารถสรุปเป็น	5	มิติ	ดังนี้

มิติที่ 1 การด�าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
โดยกระทรวงยุติธรรมได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ย 
เกินอัตรา	พ.ศ.2560	 ซ่ึงก�าหนดเพ่ิมโทษกับเจ้าหน้ีนอกระบบท่ีมีการกระท�าความผิด 
ในฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	 ส�าหรับสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับใหม่นี้ 	 จะก�าหนดการกู้ยืมเงินหรือกระท�าการใดๆ	 อันมี ลักษณะ
เป็นการอ�าพรางการให้กู้ ยืมเงิน	 โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย
ก� าหนด ไ ว้ 	 หรื อก� าหนดข้ อความอั น เป็ น เท็ จ ใน เรื่ อ ง จ� านวน เ งิ นกู้  
หรือเรื่องอื่นๆ	 ไว้ในหลักฐานการกู้ยืม	 หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบัง 
การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่ีกฎหมาย	 หรือก�าหนดจะเอาหรือรับเอา 
ซึ่ งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบ้ีย	 ไม่ว่าจะเป็นเงิน	 หรือ ส่ิงของ 
หรือโดยวิธีการใดๆ	 จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ ท่ีได้รับน้ันมากเกินส่วน 
อันสมควรตามเง่ือนไขแห่งการกู้ยืมเงินก�าหนดให้ถือเป็นความผิดมีโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	2	แสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

อกีทัง้ได้มคี�าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
ที่	13/2559	ลงวันที่	29	มีนาคม	2559	เรื่อง	การป้องกัน
และปราบปรามการกระท�าความผิดบางประการท่ีเป็น
ภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท�าลายระบบ
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ	โดยใหข้า้ราชการทหาร
เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม	 ด�าเนินการ 
ป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้อีกด้วย

มิติที่ 2	 การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ 
ให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป	 โดยให้
กระทรวงการคลังออกโครงการการประกอบธุรกิจ 
สถาบันการเงินขนาดเล็กหรือสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัด 
หรือพิโกไฟแนนซ์	 เพื่อเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือ
และแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ	 ซ่ึงก�าหนดทุนจดทะเบียน 
ไม่ต�่ากว่า	5	ล้านบาท	ปล่อยกู้ให้กับบุคคลธรรมดาทั้งที่มี
และไม่มีหลักประกัน	วงเงินไม่เกิน	50,000	บาทต่อราย	
อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ	36	ต่อปี	โดยจะต้องปล่อยกู้
เฉพาะภายในจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เทา่นัน้	อยูภ่ายใต้
การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การ เข้ า ถึ ง แห ล่ งทุ น 	 โดย ให้ มี ก า รจดทะ เบี ยน 
เป็น ผู้ประกอบธุรกิ จนาโนไฟแนนซ์ 	 อยู่ ภายใต้  
การก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 เพื่อให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อย	 ไม่มีหลักประกัน	 สามารถ
ขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนได้	 สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 
จะมีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้	 เช่น	 ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่	
เป็นต้น	 ผู้ท่ีประสงค์จะขอสินเชื่อสามารถกู้ได้ไม่เกิน	
100,000	 บาทต่อราย	 ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ	
36	 ต่อปี	 ผู้กู้ไม่จ�าเป็นต้องมีหลักประกัน	 ส่วนทางด้าน 
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้สินเชื่อ 
นาโนไฟแนนซ์น้ัน	 จะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช�าระแล้ว
ไม่ต�่ากว่า	50	ล้านบาท

นอกจากนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์	 ธนาคาร
ออมสิน	และ	ธ.ก.ส.	ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อรับผิดชอบ 
ในการให้ค�าปรึกษาเรื่องการแก้ ไขหน้ีนอกระบบ 
และจัดให้มีสินเช่ือแบบใหม่เพ่ือทดแทนหน้ีนอกระบบในอัตรา 
ดอกเบ้ียท่ีเป็นธรรมโดยธนาคารออมสินและ	ธ.ก.ส.	 จะให้ 
สินเช่ือแกผู้่ทีต่อ้งการเงนิฉกุเฉนิรายละไมเ่กิน	50,000	บาท 
คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ	 0.85	 ต่อเดือน	 หรือคิดเป็น
ร้อยละ	 18.83	 ต่อปี	 โดยไม่น�าการตรวจเครดิตบูโร 
มาเป็นเง่ือนไขในการพิจารณาสินเชื่อ	 วงเงินสินเชื่อ
ทั้งหมด	10,000	ล้านบาท
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มิติที่ 3   การลดภาระหนีน้อกระบบโดยการไกลเ่กลีย่
ประนอมหนี	้โดยภาครัฐไดจ้ดัใหก้ารไกลเ่กล่ียประนอมหนี ้
โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียประนอมหน้ี	 ซ่ึงมีอยู่ใน 
ทุกจังหวัด	 จัดให้มีจุดให้ค�าปรึกษาหนี้นอกระบบ 
ทีธ่นาคารออมสนิ	และ	ธ.ก.ส.	ทกุสาขาทัว่ประเทศ	เพือ่ให ้
ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง

มิติที่ 4 การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ	 
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ให้ความรู้ทางการเงิน 
ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ	 และการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	 เพื่อให้ลูกหน้ีมีรายได้ท่ีเพียงพอและไม่ต้อง 
เป็นหนี้ซ�้าอีก

มิติที่ 5  การรว่มมอืกนัอยา่งบรูณาการของหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 
ให้ท�าหน้าท่ีทดแทนเจ้าหน้ีนอกระบบ	การให้หน่วยงานของรัฐ 
ธนาคารออมสนิ	และ	ธ.ก.ส.	ท�าหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานพีเ่ลีย้ง 
และสนับสนุนเงินทุนให้กับองค์กรการเงินชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง	หลักส�าคัญ	คือ	เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร 
ผู้ยากจน	 เพื่อสงวนและรักษาท่ีดินของเกษตรกร 
และผู้ยากจนไม่ให้ตกไปเป็นของเจ้าหน้ีหรือบุคคลอ่ืน 
วัตถุประสงค์เพ่ือไถ่ถอนท่ีดินคืนจากการขายฝากหรือจ�านอง 
หรือเพ่ือช�าระหน้ีตามสัญญากู้ยืมเงิน	 และเพ่ือซ้ือ 
ที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าซื้อที่ดิน 
เพื่อการเกษตรกรรม	และการให้หน่วยงานต่างๆ	ร่วมกัน 
ท�าหน้าท่ีให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชน 
รวมท้ังการจดัท�าฐานขอ้มลูหน้ีนอกระบบเพือ่ใชป้ระโยชน์ 
ในการก�าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมและตรงเป้าหมายในอนาคต

ย้อนอดีตก�รแก้ปัญห�หนี้นอกระบบ ช่วงปี 2554 ถึงปี 2557

รัฐบาลภายใต้การน�าของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี 
ยงัคงใช้กลไกภาครัฐเดมิในการแก้ไขปัญหา	และใหค้วามส�าคัญกบันโยบายกระตุน้
เศรษฐกจิเพือ่เพิม่รายได	้ดว้ยการก�าหนดคา่จา้งขัน้ต�า่วนัละ	300	บาท	และก�าหนด
เงนิเดือนส�าหรบัผู้จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีอยา่งนอ้ย	15,000	บาท	มาตรการ
ลดภาษสี�าหรบับา้นหลงัแรกและรถคนัแรก	ตลอดจนการยกระดบัสนิคา้เกษตรกร	
โดยก�าหนดราคารับจ�าน�าขา้วเปลอืกเจา้และขา้วเปลอืกหอมมะลคิวามชืน้ไมเ่กนิ
ร้อยละ	15	ที่ราคาเกวียนละ	15,000	บาท	และ	20,000	บาทตามล�าดับ	ในส่วน
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาหนีโ้ดยตรง	ไดแ้ก	่การพกัช�าระหนีค้รวัเรอืน
ของเกษตรกรรายยอ่ยและผูม้รีายไดน้อ้ยทีม่หีนีต้�า่กวา่	500,000	บาท	อยา่งนอ้ย	
3	ปี	และปรับโครงสร้างหนี้ส�าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน	500,000	บาท	รวมทั้งจัดท�าแผน
ฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร	 เพื่อสร้างโอกาส 
ในการยกระดบัคุณภาพชีวติดว้ยการมรีายไดท้ีม่ัน่คงและสามารถใช้หนีค้นื	สง่เสรมิ
ประชาชนใหเ้ขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ	สนบัสนนุธรุกจิสนิเชือ่รายยอ่ย	โดยเฉพาะสนิเชือ่
เพือ่ประกอบอาชพีใหแ้กป่ระชาชนผู้มรีายไดน้อ้ย	ผ่านการเพิม่เงนิกองทนุหมูบ่า้น
และชุมชนเมือง	และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	เป็นต้น

ก�รแก้ ไขปัญห�ช่วงปี พ.ศ. 2551-2554

รัฐบาลนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 นายกรัฐมนตรี	 ได้มีการออกแนวทาง 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	
(หนีน้อกระบบ)	โดยเปลีย่นใหก้ระทรวงการคลงัเปน็เจ้าภาพหลกั	และใหป้ระสาน
ความร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงยุติธรรม	 จัดตั้งหน่วยงานขึ้น 
เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหา	 ได้แก่	ศูนย์อ�านวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	
ภาคประชาชน	 (ศอก.นส.)	 กระทรวงการคลัง	 ศูนย์แก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ	 
กระทรวงมหาดไทย	และศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุติธรรม	 (ศนธ.ยธ.)	 โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบแล้ว
ให้สถาบันการเงินเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนด้านแหล่งทุนเพื่อลดความเดือดร้อน
จากปัญหาหนี้นอกระบบ

ก�รแก้ปัญห�ช่วงปี พ.ศ. 2544-2548

รัฐบาลนายทักษิณ	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ได้แถลงถึงนโยบายท่ีจะ 
แกป้ญัหาความยากจนของประชาชนใหห้มดไปภายในป	ี2551	โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก	 และได้มีการจัดตั้ง	 “ศูนย์อ�านวยการต่อสู้ 
เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ	(ศตจ.)”	ขึ้น	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2546 
เพ่ือท�าหน้าที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน	 ให้เกิด 
การบูรณาการการท�างานของทุกภาคส่วน	 ทั้งจากกลไกของรัฐ	 คือ	 กระทรวง
ต่างๆ	 ทั้งในส่วนกลาง	 ในจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 ลงไปถึงหมู่บ้าน	 และจาก 
ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	คอื	ผูแ้ทนชุมชนหนว่ยงานพฒันาเอกชน	และองคก์ร
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ
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ยุติธรรมเดินหน้�ช่วยประช�ชน

กระทรวงมหาดไทยไดส้�ารวจ	“ลงทะเบยีนคนจน”	จากปญัหาความเดอืดร้อน	
8	ประเภท	ไดแ้ก	่1.ปญัหาท่ีดนิท�ากนิ	2.ปญัหาคนเร่รอ่น	3.ปญัหาผู้ประกอบอาชพี
ผดิกฎหมาย	4.ปญัหาการใหค้วามชว่ยเหลอืนักเรยีนนกัศึกษาใหม้รีายไดจ้ากอาชีพ
ที่เหมาะสม	 5.ปัญหาการถูกหลอกลวง	 6.ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	 7.ปัญหา 
ที่อยู่อาศัย	และ	8.ปัญหาอื่นๆ	ภายใต้นโยบายนี้	

“ปัญหาหน้ีนอกระบบ”	 ถือเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนมาจดทะเบียนมากท่ีสุดถึงร้อยละ	 41.10	 จ�านวน	
5,061,045	 ราย	 โดยสามารถแยกประเภทหน้ีนอกระบบ	 1,765,033	 ราย	 
มลูหนี	้136,750	ลา้นบาท	หนีใ้นระบบ	4,545,829	ราย	มลูหนี	้556,240	ลา้นบาท 
การด�าเนินการแก้ปัญหาหน้ีสินมีท้ังการเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ย 
ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้	และการโอนหนี้สินเข้าสู่หนี้ในระบบ

รัฐบาลยังได้ออกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจน	 เช่น	 โครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง	 โครงการพักช�าระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกร	
โครงการธนาคารประชาชน	 โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค	 และโครงการ 
หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	เป็นต้น

วิเคร�ะห์แนวท�งก�รแก้ ไขปัญห�ที่ผ่�นม�

จะเห็นว่านโยบาย	“การลงทะเบียนคนจน”	กับ	“การลงทะเบียนหน้ีนอกระบบ” 
มีกระบวนการด�าเนินงานที่ไม่แตกต่างกันมากนัก	 สาระส�าคัญดูเหมือนเป็น 
การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นกระทรวงการคลัง	
และมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เป็นหนี้นอกระบบรายย่อย	 ขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะ 
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบเท่านั้น	 ในขณะที่การลงทะเบียนคนจนรับลงทะเบียน
ปัญหาทุกประเภท

แนวนโยบายในเชิงประชานิยมท�าให้รัฐบาลมีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น	 
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดภาษีรถคันแรกยังส่งผลให้ประชาชน 
รับภาระหนี้จ�านวนมากขึ้น	 ยิ่งไปกว่านั้นนโยบายการรับจ�าน�าข้าวที่บิดเบือน
กลไกตลาดอย่างมาก	ประกอบกับปัญหาการทุจริตในโครงการดังกล่าว	ส่งผลให้ 
โครงการขาดทุนขาดสภาพคล่อง	 ภาวะท่ีความขัดแย้งรุนแรง	 ท�าให้ไม่มี 
งบประมาณมาจ่ายให้เกษตรกร	 เกษตรกรต้องไปกู้เงินนอกระบบ	 จึงยิ่งเป็น 
การซ�้าเติมภาระหนี้สินเกษตรกรยิ่งขึ้นไปอีก

นโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของรัฐบาล
ปัจจุบัน	มีความต่อเนื่องจากนโยบายรัฐบาลนายอภิสิทธิ์	
เวชชาชีวะ	 ในแง่ที่ให้กระทรวงการคลังโดยส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง	 เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา 
และมีประเด็นที่เพิ่มเติมมาอย่างน่าสนใจ	 ในเรื่องของ 
การให้ความส�าคัญกับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	 นอกเหนือไปจาก 
การใหบ้ทบาทกบัสถาบนัการเงนิของรฐัอยา่งทีผ่า่นๆ	มา 
และให้ความส�าคัญกับความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่
เมืองกับชนบท	 อย่างไรก็ตามแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
ในการหารายได้ต้องเร่งผลักดันให้เป็นรูปธรรม

อน�คตของก�รแก้ ไขปัญห�หนี้นอกระบบ 
จะเป็นอย่�งไร

เราได้ เห็นความพยายามในการแก้ ไขปัญหา 
หน้ีนอกระบบมาทุกยุค	แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเร่ืองเฉพาะกิจ 
ของแตล่ะรฐับาลเทา่นัน้	ขาดความตอ่เนือ่งในเชงินโยบาย	
การบูรณาการการท�างานที่ เชื่อมโยงเพ่ือแก้ปัญหา 
อยา่งเปน็ระบบ	ทัง้ในหนว่ยงานของภาครฐัในทกุภาคสว่น 
จากภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	เปน็เรือ่งท่ีมกีารพดูถงึ 
อย่างกว้างขวาง	 แต่อยากชี้ให้เห็นว่าจะต้องด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้	 ปัญหาหนี้นอกระบบ 
ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีความแตกต่างกัน	 วิธีการ 
แก้ปัญหาก็แตกต่างกัน	ควรจะมองภาพรวมท้ังประเทศด้วย
การจัดท�ายุทธศาสตร์ร่วมกัน	โดยมีหน่วยงานหรือองค์กร 
ที่ท�าหน้าที่วิเคราะห์	 น�าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผล	เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

มติขิองความเรง่ดว่นในการแกไ้ขปญัหารัฐตอ้งจดัการ
ใหป้ระชาชนเปน็หนีอ้ยา่งเปน็ธรรม	ลดเงือ่นไขการเอารดั 
เอาเปรียบ	 การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 การช่วยเหลือ
อ�านวยความยุติธรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียม	 จึงเป็น
ความส�าคัญล�าดับต้นๆ	ของการแก้ไขปัญหา

หัวใจส�าคัญของการแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนา 
คุณภาพชีวิ ตและการพัฒนาศักยภาพของคน 
จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยรัฐ 
ต้ องสนับสนุนส่ ง เสริ ม ให้ชุ มชนมีส่ วน ร่วมกับ 
การแก้ไขปัญหาระดับฐานรากอย่างจริงจัง จะเป็น 
การแก้ไขปัญหาในมิติของความยั่งยืน 
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