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ในช่วงสองปีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” มาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กระจายไป
ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่อาศัยเงินกู้นอกระบบ แต่ปัจจุบันกลุ่มคนที่มี
รายได้สูงก็หันมาอาศัยเงินกู้นอกระบบกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและสามารถหาแหล่ งเงินได้
โดยง่าย ซึ่งต่างจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มีหลักเกณฑ์ การกู้ที่ยุ่งยาก รวมทั้งการอนุมัติเงินกู้ก็ยากขึ้น
เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ ไม่ ค่ อยจะสู้ ดี ท าให้ ส ถาบั น การเงิน ต่ าง ๆ ระมั ด ระวังในการปล่ อ ยกู้
เป็นเหตุให้ประชาชนหันไปพึ่งพาแหล่งเงินที่อยู่นอกระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบอย่าง
กว้างขวางและกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงจาเป็นต้องศึกษาถึงความเป็นมาของหนี้
นอกระบบ และแนวทางการแก้ไขหนี้ น อกระบบโดยภาครัฐ ทั้งนี้ก็เพื่ อให้ ทราบถึงแนวทางการจัดการหนี้
นอกระบบได้อย่างถูกต้องและสอดรับกับแนวทางที่รัฐบาลกาหนดไว้
ความหมาย “หนี้นอกระบบ”
เมื่อ กล่ าวถึงหนี้ น อกระบบมั กจะหมายถึง หนี้ ที่ เกิด จากการกู้ยื มเงิน กัน เองในระหว่างประชาชน
โดยไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หนี้นอกระบบจะเป็นปัญหาเมื่อคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงผิดปกติ จึงมีการ
นิยามหนี้นอกระบบในความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นว่าหมายถึง หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด (เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งยังรวมถึงหนี้
ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็น
ความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนันหรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น รวมถึงแหล่งการเงินที่เกิดขึ้น
ตามความจาเป็นและสภาพแวดล้อมโดยไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ
เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ ลักษณะที่เ ด่นชัด
คืออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบั นการเงินหรือสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า
ร่วมกับเงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ โดยสรุป หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู้หนี้ทั้ง
ในรูป ของตัวเงิน และสิ่งของที่อยู่นอกระบบสถาบันการเงิน ไม่ได้อยู่ภ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลั ง โดยการกู้ ห นี้ ยื ม สิ น ไม่ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ หลั ก ฐานการกู้ ยื ม เงิ น
และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, 2557)
รูปแบบและประเภทของหนี้นอกระบบ
สามารถแบ่งตามระยะเวลาการชาระหนี้ได้ 2 แบบ คือ หนี้ระยะสั้น (หนี้รายวัน) และหนี้ระยะยาว
(หนี้รายเดือน/รายปี) ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. หนี้ระยะสั้น : หนี้รายวัน หนี้รายวันมีหลายรูปแบบ ได้แก่
1.1 หนี้เงินสด ทอง หรือสินค้าอื่น ๆ เป็นเงินกู้ที่มีเก็บเงินดอกเบี้ยรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 20 ต่อการให้กู้ยืม 1 ครั้ง โดยจะมีระบบการจัดเก็ บ
หนี้ที่แตกต่างกันไป
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1.2 เงินกู้ในลักษณะของ “ดอกลอย” คือเงินกู้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยทุกวันจนกว่าจะนาเงินต้น
มาคืนเป็นก้อน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ที่ร้อยละ 5-20 บาท ต่อเดือน
2. หนี้ ระยะยาว : หนี้ รายเดือน/รายปี เป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า 1 เดื อนขึ้นไป และเก็บ
ดอกเบี้ยรายเดือน จนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมีการกาหนดระยะเวลาที่ ชัดเจน
ในกรณี ที่ ย อดเงิ น สู งมากจะมี ก ารใช้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ค้ าประกั น เช่ น โฉนดที่ ดิ น แต่ ถ้ า เจ้ า หนี้ ที่ เป็ น นายทุ น
คิ ด ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ตั้ งแต่ ร้ อ ยละ 5 บาท ถึ ง 20 บาทต่ อ ครั้ง และกู้ ยื ม วงเงิน ไม่ สู ง อาจใช้ บุ ค คลค้ าประกั น
แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันโดยมีการทาสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหา
ในเรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ทั้งจานวนได้ในคราวเดียวกัน จะสามารถชาระ
ได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น และในกรณีที่มีการผิดนัดชาระหนี้ก็จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอกทาให้ยอดหนี้
สูงขึ้น นอกจากนี้หลายกรณียังประสบปัญหาการทาสัญญาขายฝาก หรือจานองทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ทาให้ทรัพย์สินเปลี่ยนมือหรือถูกยึดทรัพย์ในที่สุด (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, 2557)
ประเภทเจ้าหนี้นอกระบบ
เมื่อพิจารณาประเภทเจ้าหนี้ พบว่า เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบมีหลายรูปแบบ ที่สาคัญได้แก่
1. เจ้าหนี้ที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ของลูกหนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือคนรู้ จักกันที่ให้อัตรา
ดอกเบี้ยต่าหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย
2. เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนเงินกู้ มีทั้งนายทุนในพื้นที่และนายทุนที่มาจากพื้นที่อื่น เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนใน
พื้นที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ร้อยละ 5 บาท ถึง 20 บาทต่อครั้ง กรณีที่เป็นนายทุนนอกพื้นที่ โดยทั่วไปทาการ
ปล่อยเงินกู้ผ่านตัวกลาง เมื่อสอบถามลูกหนี้ ลูกหนี้จึงไม่สามารถระบุได้ว่า ใครเป็นเจ้าหนี้ เพราะติดต่อผ่าน
โทรศัพท์ตามหมายเลขที่ประชาสัมพันธ์ไว้ (แปะไว้ที่เสาไฟฟ้า หรือแจกนามบัตรไว้ที่ร้านค้า) และจะมี แก๊งค์
ทวงหนี้เป็นตัวกลางทาหน้าที่ติดต่อจ่ายเงินและรับชาระหนี้ถึงที่ จุดเด่นของเจ้าหนี้ประเภทนี้ คือ การให้เงินกู้
ในเวลาที่รวดเร็วบางครั้งโทรศัพท์ไปขอกู้ตอนเช้าก็ได้เงินกู้ตอนบ่าย และไม่ต้องการหลักฐานทางการเงินการทา
สัญ ญาเงิน กู้แต่ละครั้งใช้เพีย งส าเนาบั ตรประจาตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน ปัญ หาหลักของเจ้าหนี้ประเภทนี้
คือ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดมักจะมีการข่มขู่ คุกคาม หรือทาให้อาย หลายกรณีมีการทาร้ายร่างกาย พยายาม
ทาลายทรัพย์สิน โดยทั่วไป เมื่อถูกข่มขู่ คุกคาม ลูกหนี้จะยอมจานน หรือเป็นฝ่ายหนีหนี้ เพราะรู้สึกว่าตนเอง
เป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ดี พบว่าในบางกรณี เมื่อลูกหนี้ที่ถูกทาร้ายร่างกายเลือกที่จะไปแจ้งความที่สถานีตารวจ
แก๊ งค์ ท วงหนี้ มั กจะได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว และเจ้ าหน้ าที่ เป็ น ฝ่ ายไกล่ เกลี่ ย ให้ ลู กหนี้ ย อมความยิ่งไปกว่านั้ น
ในบางกรณีเมื่อลูกหนี้ถูกแจ้งความก็ยิ่งถูกคุกคาม เป็นต้น
3. แขกให้ กู้ยื มเงิน เจ้ าหนี้ ป ระเภทนี้ผั นตัวเองจากการเป็น แขกขายสิน ค้าผ่ อนสิน ค้าตามหมู่บ้าน
ที่เก็บหอมรอมริบจนร่ารวยและเป็นผู้ให้กู้แทนการขายสินค้า โดยทั่วไป แขกให้กู้ยืมเงินจะปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะ
คนที่ไว้วางใจเท่านั้น โดยดูจากเจ้าหนี้เดิมที่ตนเองเคยขายสินค้าให้ โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยของแขกให้กู้ยืมเงิน
จะไม่ ต่ างจากแก๊ งค์ ท วงหนี้ (ร้ อ ยละ 20 /24 วั น ) แต่ แ ขกให้ กู้ ยืม เงิน มี ค วามเป็ น มิ ต รกั บ ลู ก หนี้ ม ากกว่ า
โดยเฉพาะในกรณีลูกหนี้ผิดนัด
4. กลุ่ ม นายทุ น ปล่ อยกู้ในตลาด กลุ่ ม นี้ จะมี การรวมตัว เป็ นกลุ่ ม แม่ ค้าที่ ป ล่ อ ยกู้ เงิน ภายในตลาด
ซึ่ ง จะมี ทั้ งระบบการให้ เงิน กู้ แ ละการให้ อ อมไปพร้ อ มกั น คล้ า ยกั บ กองทุ น หมู่ บ้ า น กรณี นี้ พ บ มากแถบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
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5. เจ้าหนี้ ที่เป็ นเจ้าของกิจการสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร(ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ )
ให้กู้โดยการให้ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงิน เชื่อ แล้วมาชาระหนี้หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3-5 ต่อฤดูกาล เจ้าหนี้ในลักษณะนี้ดาเนินการในลักษณะคล้าย “การตกเขียว” ผลผลิตทางการเกษตรหรือ
“เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งถ้าฤดูกาลใด ประสบปัญหา ลูกหนี้จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมาก
สถานการณ์หนี้นอกระบบในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีการเปิดเผยตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีของไทย
อยู่ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 80 แต่หนี้ข้างต้น คือหนี้ในระบบของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่ไม่ ใช่
ธนาคาร (Non-bank) ไม่ได้รวมหนี้นอกระบบที่ประชาชนใช้เป็นที่พึ่งเมื่อมีปัญหาการเงิน ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยคาดว่าหากนับรวมหนี้นอกระบบเข้าไปด้วย หนี้ครัวเรือนที่แท้จริงอาจจะสูงเกิน ร้อยละหนึ่งร้อย ของจีดีพี
ไทยที่มีมูลค่ากว่า 16 ล้านล้านบาท (โพสต์ทูเดย์, 2559)
จากผลส ารวจของกระทรวงมหาดไทย พบว่ า มี ป ระชาชนที่ พึ่ งพาเงิ น กู้ น อกระบบอยู่ ป ระมาณ
1.3 ล้านราย วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559) ส่วนศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยเปิ ด เผยผลส ารวจสถานภาพแรงงานไทย ซึ่ ง ศึ ก ษาจากผู้ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า
1.5 หมื่นบาท พบว่าแรงงานร้อยละ 95.9 มีภาระหนี้สิน โดยร้อยละ 36.4 กู้เงินเพื่อใช้จ่ายประจาวัน ร้อยละ
15.2 ใช้ซื้อยานพาหนะอีกร้อยละ 16.7 เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และอีกร้อยละ 16.1 กู้เพื่อใช้คืนเงินกู้ โดยในจานวนนี้
เป็นหนี้ในระบบร้อยละ 39.38 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 8.43 ต่อปี และเป็นหนี้นอกระบบร้อยละ 60.62
มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 12.5 ต่อเดือน
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เปิดเผยผลการสารวจ ดัชนีความ
เชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก หรือ GSI ประจาเดือนพฤษภาคม 2559 ได้ดาเนินการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศ จานวน 1,530 ตัวอย่าง โดยได้สารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนฐานรากเกี่ยวกับปัญหาหนี้ นอกระบบในภาวะค่าครองชีพสูง เมื่อสอบถามถึงปัญหาด้านรายได้และ
หนี้ สิ น ในปั จจุ บั น (จากภาพที่ 1) พบว่า ปั ญ หาที่ อยู่ในระดับ มาก 3 อันดับแรก คือ รายได้ไม่พ อกับ ภาวะ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน (ร้อยละ 45.4) รายได้ไม่แน่นอนหรือราคาผลผลิตการเกษตรไม่แน่นอน (ร้อยละ 40.0)
และเงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ต้องนามาใช้หนี้ (ร้อยละ 28.9) (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน, 2559)
ภาพที่ 1 : ปัญหาด้านรายได้และหนี้สินในปัจจุบัน

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน
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ศูนย์วิจัยฯ ได้เปิดเผยถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (จากภาพที่ 2) พบว่า ร้อยละ
49.6 มีรายได้พอดีกับค่าใช้จ่าย รองลงมาร้อยละ 35.6 มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย มีเพียงร้อยละ 14.8 ที่มี
รายได้ม ากกว่าค่ าใช้ จ่ าย ทั้ งนี้ จากการส ารวจพบว่า แนวทางการแก้ไขปั ญ หาในกรณี ที่ มี รายได้ น้ อยกว่ า
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นใหญ่ จ ะท าการกู้ ยื ม นอกระบบ (ร้ อ ยละ 41.4) รองลงมากู้ ยื ม ในระบบ (ร้ อ ยละ 25.8)
และหารายได้เสริม (ร้อยละ 15.5)
ภาพที่ 2 : ความคิดเห็นของประชาชนฐานรากต่อรายได้และค่าใช่จ่ายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า ประมาณ 3 ใน 4 จะใช้แนวทางในการแก้ปัญหาโดยการกู้ยืมผ่านแหล่งเงินต่างๆ
ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยวัตถุป ระสงค์ของการก่อหนี้ ได้แก่ เพื่อ การอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 33.0)
ชาระหนี้เดิม (ร้อยละ 22.7) และเช่า/ซื้อที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 10.9) ตามลาดับ ซึ่ งจากภาระหนี้สินดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ทั้งที่ต้องมีการใช้จ่าย ที่น้อยลง (ร้อยละ 45.2) หารายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 36.3)
มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 16.4) และถูกติดตามทวงหนี้ (ร้อยละ 1.8) (ดูภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 : วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ของประชาชนฐานราก

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน
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จากวิ ก ฤตของหนี้ น อกระบบข้ า งต้ น ในช่ ว งปี 2559 รั ฐ บาลได้ มี แ นวคิ ด ในการแก้ ไขปั ญ หาหนี้
นอกระบบผ่านหน่วยงานต่าง ๆ หลายแนวทางด้วยกัน ดังนี้
1. กระทรวงการคลังเสนอแนวทางแก้หนี้นอกระบบ ซึ่งเดิมทีจะมีการนาเสนอที่ให้พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อานาจมาตรา 44 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 ในการเพิ่มโทษอาญาจาคุก กับผู้ที่ปล่อยเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ
15 ต่อปี จากปัจจุบันมีโทษแค่คดีแพ่ง หรือโทษปรับเท่านั้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2559)
สาหรับแนวทางแก้หนี้นอกระบบที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมีสาระสาคัญกาหนดให้
เจ้ าหนี้ ป ล่อยสิ นเชื่อฉุก เฉิน เพื่อรายย่อย หรือ Pico Finance คิดอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ เจ้ า หนี้ น อกระบบลงทะเบี ย นผ่ า นการจดทะเบี ย นเป็ น พิ โคไฟแนนซ์ เบื้ อ งต้ น ปล่ อ ยกู้ ไม่ เกิ น
5 หมื่นบาท โดยมีทุนจดทะเบียนต่าประมาณ 3-5 ล้านบาทเท่านั้น (แนวหน้าออนไลน์, 2559)
2. กระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ เสนอแก้ ไขร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห้ า มเรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น อั ต รา พ.ศ. ....
โดยมีหลักการและเหตุผลว่า เพื่อปรับปรุงเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
ที่ ใช้ บั งคั บ มาเป็ น เวลานาน ท าให้ บ ทบั ญ ญั ติ ในร่างพระราชบั ญ ญั ติ ไม่ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
เพราะปัจจุบันมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก สาหรับสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่ จะกาหนดให้การกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด หรือกาหนดข้อความอันเป็น
เท็ จ เรื่ อ งจ านวนเงิ น กู้ ในหลั ก ฐานการกู้ ยื ม ให้ ถื อ เป็ น ความผิ ด มี โทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น 2 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น
2 แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินกาหนดเป็นการสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีการ
กระทาขัดต่อความสงบเรียบร้อย ต้องรับ โทษหนักขึ้น เป็นจาคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และกาหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
ปั จ จุ บั น ที่ ป ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สนช.) มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ 169 เสี ย ง รั บ หลั ก การ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห้ า มเรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น อั ต รา พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเสนอ โดยให้ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณาในรายละเอียดจานวน 18 คน ให้ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนส่งมา
ที่ประชุม สนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (มติชนออนไลน์, 2559)
ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ได้ผ่ านความเห็นชอบของ สนช.
ทางกระทรวงการคลั ง โดยส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) เปิ ด เผยว่า กระทรวงการคลั ง ไม่ มี ค วาม
จาเป็นต้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 เพื่อดาเนินการจับกุมและลงโทษทางอาญาเจ้าของเงินกู้นอก
ระบบ เนื่องจากแนวคิดครั้งแรกของกระทรวงการคลั ง คือ จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 เพื่อจับกุม
และลงโทษทางอาญาคนปล่อยเงินกู้นอกระบบ พร้อมกับเปิดให้มีบริการพิโคไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายจิ๋ว กรณี
ที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บสูงไม่เกิน ร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตราเงินกู้นอกระบบที่คิด
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 10-20 ต่อเดือนหรือประมาณร้อยละ 50-60 ต่อปี แต่เมื่อกระทรวงยุติธรรมกาลังอยู่
ระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับสิ่งที่กระทรวงการคลังกาลังดาเนินการ ทาให้ไม่มีความ
จาเป็นต้องใช้มาตรา 44 อีกต่อไป

6
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
ปั ญ หาหนี้ น อกระบบถือเป็ น ปั ญ หาทางเศรษฐกิจ ประการหนึ่ง ทั้งนี้ก็สื บเนื่องมาจากปัญ หาความ
ยากจน และเกิดจากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบสถาบันการเงินได้ สาเหตุที่ทาให้เกิด
ปั ญ หาหนี้ น อกระบบอาจเกิ ดจากหลายสาเหตุ เช่น ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จที่ ป ระชาชนมี รายได้ ไม่ เพี ยงพอ
กับค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ ปัญหาจากลักษณะนิสัยของลูกหนี้ในการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับ
ฐานะของตน ปัญหาของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้น ปัญหาการไม่สามารถกู้ยืมเงิน
ในระบบสถาบันการเงินได้ และปัญหาด้านการศึกษาทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน
ดังนั้น บรรดาบุคคลที่มีเงินทุนจึงอาศัยช่องทางเหล่านี้ในการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชน โดยอาศัย
ความได้เปรียบและมีอานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบในการให้กู้ยืมเงินแก่
ลูกหนี้ โดยเฉพาะการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย พยายามแก้ไขมาโดยตลอด ซึ่งในยุค
สมั ย ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี พ ลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา เป็ น นายกรัฐ มนตรี และมี น ายนายสมคิ ด จาตุ ศ รีพิ ทั ก ษ์
เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านการคลังของประเทศ ได้พยายามวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้ ที่ปล่อยกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเกิน ร้อยละ 15 ต่อปีและเสนอแพ็กเกจ
แก้หนี้น อกระบบกาหนดให้ เจ้าหนี้ป ล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อรายย่อย หรื อ Pico Finance คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 36 ต่อปี อีกทั้ งกระทรวงยุ ติธ รรมก็ได้ เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญ ญั ติ ห้ ามเรียกดอกเบี้ยเกิน อัตรา
พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งผู้เขียนมองว่าการแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ทางรัฐบาลควรจะ
เสริมสร้างวินั ยทางการเงิน แก่ประชาชน กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและมีความ
จาเป็นในการหาแหล่งเงินในการกู้ยืมเพื่อนามาเสริมรายได้ ซึ่งกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้ หรือกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภครายนั้นเจ้าหนี้นอกระบบจึงเป็นทางเลือกเดียว ดังนั้น
การแก้ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องพิจารณาถึงการแก้ปัญหาความยากจนไปด้วยพร้อม ๆ กัน โดยการการ
ส่ งเสริ ม ให้ ลู ก หนี้ ที่ ได้ กู้ ยื ม เงิ น ไปน าเงิ น ดั ง กล่ า วไปลงทุ น ต่ อ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ และภาครั ฐ จึ งควรน าหลั ก
“รายได้น้อย – เข้าถึงสินเชื่อ – เริ่มการลงทุน – เพิ่มรายได้ – เพิ่มเงินออม – เพิ่มการลงทุน - เพิ่มรายได้”
มาใช้สร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างยั่งยืน
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