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การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
กรณคีวามเหลือ่มล า้ด้านปัญหาหนีสิ้นนอกระบบ 

๑. ความเป็นมา  

การครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั มีการก่อภาระหน้ีสินมากข้ึนจากหลาย
ปัจจยั  ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงช่องทางการเงินของสถาบนัการเงินในระบบได ้ ท าให้เกิด
การพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบมากข้ึน จากขอ้มูลของส านกังานสถติแห่งชาติพบวา่รายไดร้ายจ่ายและ
หน้ีสิน พ.ศ.๒๕๕๔ ของประชากรพบวา่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน ๒๓,๒๓๖ บาท ค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน ๑๗,๔๐๓ บาท หน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนท่ีมีหน้ีสิน ๒๔๑,๗๖๐ บาท หน้ีสิน
ของครัวเรือนเป็นหนีในระบบอย่างเดียว ร้อยละ ๘๗.๕ หน้ีนอกระบบอย่างเดียว ร้อยละ ๖.๑            
และหน้ีทั้งในและนอกระบบคิดเป็น ร้อยละ ๖.๔   

จากสถาพการณ์ในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาความเดือดร้อนดา้นหน้ีสินของประชาชนโดยเฉพาะ
ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน “หน้ีนอกระบบ” เป็นค าท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะภาษาองักฤษวา่ “loan sharking” หรือ “usury” loan 
หมายถึง การให้ยืม การให้กู ้ส่ิงท่ีให้ยืม เงินท่ีให้กู ้ส่วน sharking หมายถึง ฉลาม หลอกลวง หลอกตม้ 
โกงเงิน กลืนอยา่งตะกละ ใชชี้วิตอยา่งคนละโมบ ดงันั้น loan sharking จึงหมายถึงการปล่อยเงินกู ้   
โดยคิดดอกเบ้ียสูงมาก และมีนยัของการใหกู้ ้ให้ยืมเงินในลกัษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรือคดโกงอีกดว้ย
ส่วน usury หมายถึง อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงผดิปกติ การใหกู้เ้งินในดอกเบ้ียท่ีสูงผิดปกติ หรือการให้กูย้ืมเงิน
โดยคิดดอกเบ้ียสูงมาก มีความหมายท านองเดียวกบั exploitation คือ การใชห้าประโยชน์อยา่งไม่ถูกตอ้ง 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั การหาก าไร ฯลฯ 

กล่าวไดว้า่ “หน้ีนอกระบบ” หมายถึง การให้กูย้ืมเงินหรือส่ิงของ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียสูง 
มกัจะเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด คือเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทั้งน้ีเง่ือนไขในการกูย้ืมและขอ้ตกลง
ต่างๆ ข้ึนอยูก่บัความพอใจระหวา่งผูใ้ห้กูย้ืมและผูข้อกูย้ืม ซ่ึงผูใ้ห้กูย้ืมไม่ใช่สถาบนัทางการเงินท่ีอยู่
ภายใตก้ฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ และมกัจะมีวธีิการทวงหน้ีท่ีใชก้ารข่มขู่
บงัคบัหรือใชค้วามรุนแรง โดยผูใ้ห้กูย้ืมเงินนอกระบบเรียกวา่ “เจา้หน้ีนอกระบบ”  ลกัษณะการให้กูย้ืม
มีการใหกู้ย้ืมเงินหรือส่ิงของ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ ๓ ถึง ๕ ต่อวนั ซ่ึงตามกฏหมายก าหนด
ไวไ้ม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี  มีการท าสัญญาไม่ถูกตอ้ง สัญญาลวง หรือใชก้ลฉ้อฉลในลกัษณะต่างๆ   
ลกัษณะของผูใ้ห้กูย้ืม ผูใ้ห้กูย้ืม มีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น เจา้หน้ีนอกระบบ นายทุนเงินกูน้อกระบบ      
ผูใ้ห้กูย้ืมไม่ใช่สถาบนัทางการเงินท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมาย  ทวงหน้ีใชโ้ดยวิธีการข่มขู่บงัคบัหรือใชค้วาม
รุนแรง   ลกัษณะของผูกู้ย้ืมหรือลูกหน้ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินดว้ยเหตุผลดา้นอาชีพ และความจ าเป็น



๒ 

 

พื้นฐานในการด ารงชีพ   มีความตอ้งการทรัพยสิ์นส่ิงของเกินกวา่ความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อให้ทดัเทียมคน
อ่ืนๆ ในสังคม เช่น รถจกัรยานยนต์ โทรศพัทมื์อถือ การไม่สามารถเขา้ถึงระบบการกูย้ืมของรัฐหรือ
สถาบนัการเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายได ้

 

๒. หนีน้อกระบบ : ประเภทของปัญหาอาชญากรรม 
 

(๑) หน้ีนอกระบบมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญาวิทยาโดยตรง เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาอาชญากรรม สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม และแนวทางการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจาก
หน้ีนอกระบบ กล่าวคือปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยมีลกัษณะเป็น
ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบหน่ึง รวมทั้งปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรม
อ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม กล่าวคือปัญหาหน้ีนอกระบบจดัเป็นอาชญากรรม
รูปแบบหน่ึง เน่ืองจาก“หน้ีนอกระบบ หมายถึง การให้กูย้ืมเงินหรือส่ิงของ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียสูง 
มกัจะเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด คือเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทั้งน้ีเง่ือนไขในการกูย้ืมและขอ้ตกลง
ต่างๆ ข้ึนอยู่กบัความพอใจระหว่างผูใ้ห้กู้ยืมและผูข้อกู้ยืม ซ่ึงผูใ้ห้กู้ยืมไม่ใช่สถาบนัทางการเงิน             
ท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายและไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ และมกัจะมีวิธีการทวงหน้ีท่ีใชก้าร
ข่มขู่บงัคบัหรือใชค้วามรุนแรง”  ซ่ึงจากความหมายของหน้ีนอกระบบดงักล่าวขา้งตน้ไดแ้สดงให้เห็นวา่ 
หน้ีนอกระบบเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึง การกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาอนัแสดง
ให้เห็นวา่หน้ีนอกระบบเป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมายท่ีมีการคิดดอกเบ้ียจากการกูย้ืม  มากกว่า
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ซ่ึงผูก้ระท าผิดจะถูกลงโทษทางอาญาตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปไดว้า่หน้ีนอกระบบมีความเก่ียวขอ้งกบัประเภทอาชญากรรม  

(๒) หน้ีนอกระบบ จดัเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีความชั่วร้ายในตวัเอง (mala prohibita)        
หากพิจารณาจากพฤติกรรมของหน้ีนอกระบบในประเด็นของการใหกู้ย้มืเงินท่ีมีการคิดดอกเบ้ียสูงกวา่ท่ี
กฎหมายก าหนดเท่านั้น หน้ีนอกระบบจดัเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีความชัว่ร้ายในตวัเอง(mala prohibita) 
คือ อาชญากรรมท่ีเกิดจากการละเมิดกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้พฤติกรรมดงักล่าวเป็น
อาชญากรรมเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีความชัว่ร้ายในตวัเอง เน่ืองจากผูใ้หกู้แ้ละผูกู้มี้ความพึงพอใจในการ
กูเ้งินซ่ึงกนัและกนั แมลู้กหน้ีจะทราบวา่เจา้หน้ีมีการคิดดอกเบ้ียท่ีสูงหากแต่ลูกหน้ีมีความพึงพอใจและ
มีความเต็มใจในการกูย้ืมเงินดงักล่าว หน้ีนอกระบบจึงจดัเป็นอาชญากรรมท่ีไม่มีความชัว่ร้ายในตวัเอง 
(mala prohibita) หากแต่เป็นอาชญากรรมเพราะกฎหมายก าหนดใหพ้ฤติกรรมดงักล่าวเป็นการกระท าผดิ 

(๓) ผูก้ระท าผดิซ่ึงเป็นเจา้หน้ีไดมี้การกระท าผิดในลกัษณะขององคก์รอาชญากรรมหน้ีนอก
ระบบมีการด าเนินงานในลกัษณะของอาชญากรรมองคก์ร เน่ืองจากผูก้ระท าผิดซ่ึงเป็นเจา้หน้ีไดมี้การ
กระท าผดิ คือ การปล่อยกูใ้นลกัษณะขององคก์รอาชญากรรมซ่ึงอาชญากรไดร้วมตวัเขา้ดว้ยกนัตามสาย
การบงัคบับญัชาในรูปองค์การ โดยวางแผนและด าเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็น



๓ 

 

ระบบ คือ การปล่อยกูท่ี้มีการคิดดอกเบ้ียสูงกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ จากผลการศึกษาผูใ้ห้กูห้น้ี
นอกระบบจะมีลกัษณะการด าเนินการในรูปแบบขององค์กร  มีการแบ่งแยกงานในการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน้ีนอกระบบอยา่งชดัเจนภายในองคก์ร อาทิ หวัหนา้สูงสุดท่ีมีเงินและอ านาจท าหนา้ท่ีใน
การให้เงินในการกูย้ืมและอยู่เบ้ืองหลงัการกระท าผิด ซ่ึงบางคร้ังกฎหมายอาจเขา้ไปด าเนินการไม่ถึง 
ผูท้  าหนา้ท่ีใหกู้ ้ท าสัญญา หรือ ทวงหน้ี โดยมีรายไดห้ลกัท่ีไดจ้ากการการปล่อยกูม้าใชใ้นการด าเนินการ
ภายในองคก์ร โดยมีการจา้งงาน มีค่าตอบแทนท่ีเป็นการจูงใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานภายในองค์การท าให้
การปล่อยกูห้น้ีนอกระบบสามารถขยายกิจการท่ีครอบคลุมไปในพื้นท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมาก ตวัอย่าง    
การด าเนินการหน้ีนอกระบบในรูปแบบขององคก์รอาชญากรรม ไดแ้ก่ การมีนกัการเงินการธนาคาร 
ผูท้  าหน้าท่ีในการเขียนสัญญากู ้ ท าหนา้ท่ีในการปล่อยเงินกู ้ นกักฎหมายท่ีท าหน้าท่ีในการฟ้องร้อง   
และผูที้่ท  าหน้าที่ในการทวงเงินกู ้ โดยอาจมีการรวมกลุ่มกบัผูม้ีอิทธิพลทั้งที่เป็นขา้ราชการ 
นักการเมือง  เป็นตน้ 

(๔) การปล่อยกูห้น้ีนอกระบบมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมอาชีพ (Professional Crime) จากผล
การศึกษา ปรากฏวา่ การปล่อยกูห้น้ีนอกระบบเป็นอาชญากรรมอาชีพ คือ อาชญากรรมท่ีผูท่ี้ด ารงชีพอยู่
ไดด้ว้ยการประกอบอาชญากรรมโดยไม่มีการประกอบอาชีพอ่ืนท่ีสุจริตหรือบางคร้ังอาจมีการประกอบ
อาชีพอ่ืนท่ีสุจริต แต่เป็นการบงัหน้าเท่านั้น รวมทั้งอาจใชอ้าชีพสุจริตท่ีบงัหนา้ เป็นเคร่ืองมือในการ
ประกอบอาชญากรรม หากแต่มีรายไดห้ลกัจากการปล่อยกูเ้ป็นส าคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากผูท่ี้ให้กูน้อก
พะบบมกัเป็นผูท่ี้มีรายไดห้ลกัจากการให้กู ้ โดยมีรายไดห้ลกัท่ีสามารถน ามาเล้ียงตนเอง ครอบครัว 
ลูกนอ้ง หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปล่อยกูห้น้ีนอกระบบ ซ่ึงผูใ้ห้กูม้กัด าเนินการในลกัษณะท่ีมีความ    
เป็นอาชีพ มีทกัษะความเช่ียวชาญทั้งในดา้นการเงินและด้านกฎหมายท่ีเป็นการเอารัดเอาเปรียบผูกู้ ้   
โดยมกัใชช่้องวา่งของกฎหมาย หรือ ความไม่รู้ของผูกู้เ้ป็นเคร่ืองมือในการหลอกลวงให้เขา้สู่วงจรของ
การกูน้อกระบบ 

(๕) หน้ีนอกระบบมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมคอปกขาว (White-Colar Crime) จาก
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หน้ีนอกระบบมีความเก่ียวข้องกับอาชญากรรมคอปกขาวกล่าวคือ         
การด าเนินการเก่ียวกบัหน้ีนอกระบบ ผูใ้ห้กูม้กัมีความเก่ียวขอ้งกบัผูมี้อิทธิพลทั้งท่ีเป็นขา้ราชการหรือ 
นกัการเมืองทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัหน้ีนอกระบบ
สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ถูกด าเนินการทางกฎหมาย โดยการเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีของตน
ในการกระท าผดิ อาจมีการด าเนินการในรูปแบบของการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีรักษากฎหมายเพื่อไม่ให้
ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูใ้หกู้ ้ตลอดจนผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีรักษากฎหมายหรือความสงบของบา้นเมือง
เป็นผูท่ี้กระท าผดิเสียเอง กล่าวคือ เป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการปล่อยกู ้โดยให้ลูกนอ้งของตนเองเป็นผูป้ล่อย
กูแ้ละด าเนินการธุรกิจหน้ีนอกระบบแทนตนเอง หากแต่ตนเองเป็นผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัในการปล่อยกูห้น้ี
นอกระบบท่ีมีการคิดอตัราดอกเบ้ียสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงการท่ีหน้ีนอกระบบมีความ
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เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมคอปกขาว จึงท าให้หน้ีนอกระบบสามารถด าเนินการอยู่ในสังคมไดโ้ดยไม่
สามารถน าตวัผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลังหรือผูท่ี้มีอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมคอปกขาวมาด าเนินการ      
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

(๖) ปัญหาหน้ีนอกระบบมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ปัญหาหน้ี
นอกระบบมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ทั้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ี       
และลูกหน้ี  ความเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้ี เน่ืองจากเจา้หน้ีส่วนหน่ึง เม่ือลูกหน้ีไม่สามารถช าระเงินไดต้าม
ก าหนด หรือ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ เจา้หน้ีส่วนหน่ึงไดห้นัไปประกอบอาชญากรรมดว้ยการใช้
ความรุนแรงเพื่อเป็นการข่มขู่ลูกหน้ีให้ช าระเงินให้แก่ตวัเอง ไม่วา่จะเป็นการท าร้ายร่างกาย หรือ อาจมี
ความรุนแรงจนกระทัง่ถึงเสียชีวิต โดยเจา้หน้ีส่วนหน่ึงไดมี้กลุ่มลูกนอ้งท่ีวา่จา้งส าหรับการรับจา้งทวง
หน้ีเป็นการเฉพาะ โดยจะมีการท าร้ายร่างกายลูกหน้ี เพื่อบีบบงัคบัให้ลูกหน้ีเกิดความเกรงกลวัและหา
เงินมาคืนเจา้หน้ี  จากข่าวในหน้าหนงัสือพิมพ ์  แสดงให้เห็นไดเ้ป็นอย่างดีว่าอาชญากรรมพื้นฐาน 
(street crime) เป็นอาชญากรรมท่ีเกิดจากจากหน้ีใชใ้นการทวงหน้ีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม อาชญากรรม
พื้นฐาน (street crime)เป็นอาชญากรรมท่ีอาจเกิดจากตวัลูกหน้ีเป็นผูป้ระกอบอาชญากรรมเพื่อให้ไดเ้งิน
มาใชห้น้ีนอกระบบ เน่ืองจากตอ้งถูกบบัคั้นจากการเป็นหน้ีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงท าให้ไม่สามารถหาเงิน
มาใชไ้ด ้เพื่อเป็นการหนีปัญหาท่ีเกิดจากการถูกเจา้หน้ีทวงหน้ีดว้ยวิธีการท่ีโหดร้าย จึงท าให้ลูกหน้ีส่วน
หน่ึงอาจหนัไปประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลกัวิ่ง ชิง ปลน้ เพื่อให้ไดเ้งินมาใช้หน้ี หรือ การเก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติดเพื่อให้ไดเ้งินมาใชใ้นการ
ช าระหน้ี ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาอาชญากรรมรูปแบบหน่ึงในสังคมท่ี
ก าลงั วีความรุนแรง รวมทั้งเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ในสังคม โดยเจา้หน้ีมีความ
เก่ียวข้องกบัอาชญากรรมท่ีไม่มีความชั่วร้ายในตวัเอง (mala prohibita) อาชญากรรมองค์กร 
อาชญากรรมอาชีพอาชญากรรมคอปกขาว อาชญากรรมเศรษฐกิจ และอาชญากรรมพื้นฐาน (street 
crime) โดยพฤติกรรมท่ีส าคญัของเจา้หน้ี คือ การปล่อยเงินกูท่ี้มีดอกเบ้ียสูงเกินกวา่กฎหมายก าหนดเป็น
พื้นฐานท่ีส าคญัของการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งมีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบลูกหน้ีดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นการท าให้เห็นวา่เจา้หน้ีให้กูย้ืมเงินโดยชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงพฤติกรรมของอาชญากรรม
ดงักล่าวเร่ิมตน้ดว้ย พฤติกรรมของอาชญากรรมท่ีไม่มีความชัว่ร้ายในตวัเอง (mala prohibita) เน่ืองจาก
เป็นความเต็มใจของลูกหน้ีในการกูย้ืมโดยเจา้หน้ีไม่ไดบ้งัคบัขู่เข็ญให้มีการกูย้ืมเงินตั้งแต่ตน้ แต่หาก
เม่ือลูกหน้ีมีการน าเงินไปใชแ้ลว้ปรากฏวา่เจา้หน้ีไม่สามารถเรียกเงินคืนจากลูกหน้ีไดจ้ะมีการประกอบ
อาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมท่ีมีความชัว่ร้ายในตวัเองควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการข่มขู่ให้
ลูกหน้ีเกิดความเกรงกลวัและหาเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี ดว้ยการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน    
คือ การข่มขู่ ท าร้ายร่างกายลูกหน้ีใหไ้ดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวติอยา่งไรก็ตามปัญหาหน้ีนอกระบบไม่ได้
เป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากเจา้หน้ีเพียงฝ่ายเดียวหากแต่อาจน าไปสู่การประกอบอาชญากรรมของ
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ฝ่ายลูกหน้ีควบคู่ไปดว้ย กล่าวคือ หากลูกหน้ีซ่ึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจา้หน้ีไม่สามารถหาเงินมาช าระ
ให้แก่เจา้หน้ีไดต้ามก าหนด หรือ ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นสัญญา และไดรั้บความกดดนัจากเจา้หน้ีดว้ย
การข่มขู่หรือการท าร้ายร่างกาย ในท่ีสุดลูกหน้ีอาจจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินมาคืนเจา้หน้ีดว้ยการ
ประกอบอาชญากรรมไม่วา่จะเป็นอาชญากรรมพื้นฐาน อาทิ การลกัวิ่ง ชิง ปลน้ ทรัพย ์หรือ การคา้ยา
เสพติดเพื่อให้ได้เงินมาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี อันเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าลูกหน้ีซ่ึงเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของปัญหาหน้ีนอกระบบ เม่ือไม่สามารถหาทางออกในการหาเงินมาช าระหน้ีให้แก่เจา้หน้ี
ได ้ ในท่ีสุดก็หนัมาเป็นอาชญากรเสียเองเพื่อให้ไดเ้งินมาช าระเจา้หน้ีนอกระบบนอกจากน้ี ประเด็นท่ี
จะตอ้งตระหนกั คือ ปัญหาหน้ีนอกระบบจดัเป็นอาชญากรรมท่ีมีตวัเลขมืด (dark figure) เกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากเป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจากความสมคัรใจของลูกหน้ีและเจา้หน้ี โดยใน
การกูย้ืมเงินเจา้หน้ีมกัไม่ไดมี้การบีบบงัคบั แต่ใชค้วามสมคัรใจของลูกหน้ีเป็นส าคญั ท าให้ปัญหาหน้ี
นอกระบบอาจกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีมีตวัเลขมืดเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหากเจา้หน้ีไม่ไดใ้ช้
ก าลงัในการบงัคบัขู่เข็ญให้ลูกหน้ีมีการช าระหน้ี อาชญากรรมประเภทน้ีจะไม่ไดรั้บการแจง้ความต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือ ไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นสถิติของทางราชการท่ีถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกบัความเป็น
จริง เพราะลูกหน้ีหรือ ผูเ้สียหาย ยินดีท่ีจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หากแต่เม่ือลูกหน้ีไม่สามารถช าระ
หน้ีได ้ มีการบงัคบัขู่เข็ญท าร้ายร่างกายจากเจ้าหน้ีจึงจะมีการแจ้งความ จึงจะมีสถิติของปัญหา
อาชญากรรมประเภทน้ีปรากฎชดัแก่ทางราชการ อยา่งไรก็ตาม แมบ้างคร้ังเจา้หน้ีจะมีการบงัคบัขู่เข็ญท า
ร้ายร่างกายเพื่อเป็นการทวงหน้ี แต่ลูกหน้ีส่วนหน่ึงอาจไม่เขา้แจง้ความกบัต ารวจ เพราะเกรงกลวัว่า
เจา้หน้ีจะมีการท าร้ายครอบครัวหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมากข้ึน อนัส่งผลให้ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็น
อาชญากรรมท่ีเกิดตวัเลขมืด หรือ เป็นภูเขาน ้ าแข็งท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า จนท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ทราบ
ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง และน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
เต็มท่ีปัญหาหน้ีนอกระบบในด้านอาชญาวิทยาจึงมีความเก่ียวข้องกับปัญหาอาชญากรรมท่ีส าคัญ        
ในสังคมท่ีก าลงัทวีความรุนแรงมากข้ึน หากปัญหาน้ีไม่สามารถแกไ้ขให้หมดส้ิน หรือ บรรเทาลงได ้
อาจก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ทั้งท่ีเป็นอาชญากรรมท่ีเกิดจาก
ฝ่ายเจา้หน้ี และในขณะเดียวกนัก็อาจเกิดอาชญากรรมท่ีมีสาเหตุมาจากลูกหน้ีท่ีเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของปัญหาหน้ีนอกระบบ อนัน าไปสู่ปัญหาสังคมท่ีประชาชนโดยทัว่ไปในสังคมตอ้งไดรั้บผลกระทบ
ของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางออ้มของปัญหาหน้ีนอกระบบ อาทิ การตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์น    
หรือ การไดรั้บบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต จากการลกั วิ่ง ชิง ปลน้ทรัพย ์ ของผูท่ี้ตกเป็นหน้ีนอกระบบ 
รวมทั้งอาจเป็นหนทางท าให้ยาเสพติดในสังคมทวีความรุนแรงมากข้ึน เพราะลูกหน้ีท่ีตอ้งหนัไปคา้ยา
เสพติดเพื่อให้ไดเ้งินมาช าระหน้ี อนัสะทอ้นให้เห็นถึงเหยื่ออาชญากรรมทางออ้มในสังคมไทยท่ีจะมี
จ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามปัญหาหน้ีนอกระบบท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน 
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๓. ผลกระทบของปัญหาหนีน้อกระบบ 
(๑) ผลกระทบต่อลูกหน้ีผลกระทบท่ีส าคญัประการหน่ึงของลูกหน้ีท่ีกูย้ืมหน้ีนอกระบบ คือ 

การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของปัญหาหน้ีนอกระบบ แมจ้ะเป็นเหยื่ออาชญากรรมท่ีเกิดจากเต็มใจใน
การกูย้มืเงิน แต่เหยือ่อาชญากรรมท่ีเป็นลูกหน้ีส่วนใหญ่มกัจะถูกเจา้หน้ีหลอกลวงให้ตอ้งท าสัญญาการ
กูห้น้ีนอกระบบท่ีสูงเกินความเป็นจริงรวมทั้งการกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียสูงเกินกวา่กฎหมายก าหนด ซ่ึงเหยื่อ
อาชญากรรมดงักล่าวตอ้งหาเงินมาใชเ้จา้หน้ีโดยไม่เป็นธรรม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อตวัลูกหน้ี 
คือ ผลกระทบดา้นจิตใจ คือ การประสบกบัความเครียดท่ีตอ้งหาเงินมาส่งเจา้หน้ี โดยลูกหน้ีบางรายอาจ
หาทางออกให้กบัชีวิตไม่ได ้ อาจน าไปสู่การฆ่าตวัตาย เป็นตน้ นอกจากน้ีปัญหาความเครียดท่ีเกิดข้ึน
อาจส่งผลต่อสัมพนัธภาพในครอบครัวของลูกหน้ีตลอดจนการท่ีลูกหน้ีตอ้งด้ินรนเพื่อหาเงินมาช าระ
เจา้หน้ี อาจส่งผลต่อการพฒันาตนของลูกหน้ี เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าของประเทศ อาทิ 
เป็นปัจจยัดา้นการผลิตท่ีส าคญัของประเทศ เป็นตน้ นอกจากน้ีปัญหาความกดดนัของการเป็นลูกหน้ี
นอกระบบอาจท าใหลู้กหน้ีท่ีเป็นเหยือ่อาชญากรรมของหน้ีนอกระบบตอ้งกลายมาเป็นอาชญากรในการ
ประกอบอาชญากรรมเพื่อใหไ้ดเ้งินมาช าระหน้ีเจา้หน้ี หรือ เพื่อการด ารงชีวิตในสังคม ดงันั้น ปัญหาหน้ี
นอกระบบจึงจัดเป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบต่อตัวลูกหน้ีโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปัญหา        
การตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม และปัญหาความเครียดท่ีเกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ อนัน าไปสู่ปัญหา
พฤติกรรมเบ่ียงเบน อาทิ การฆ่าตวัตาย การประกอบอาชญากรรม อนัแสดงให้เห็นว่าปัญหาหน้ี       
นอกระบบส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาศกัยภาพของลูกหน้ี ซ่ึงหากมีลูกหน้ีจ านวนมากท่ีตอ้งตกเป็นหน้ี
นอกระบบจะส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทย ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งขาดทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีศกัยภาพต่อการพฒันาประเทศและสังคมไทยเป็นส าคญั 

(๒) ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ลูกหน้ีท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งจ  านวนเงินกูท่ี้สูง
เกินความเป็นจริงท่ีลูกหน้ีได้กูย้ืม ท าให้ลูกหน้ีตอ้งแบกภาระในการหาเงินเพื่อชดใช้หน้ีนอกระบบ    
โดยลูกหน้ีอาจไม่ได้มีเงินเก็บ หรือ เงินท่ีสามารถน าไปใช้ในการลงทุนส าหรับการสร้างรายได้         
ให้แก่ตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี หน้ีนอกระบบก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัสังคม 
เน่ืองจากหากมีผูต้กเป็นหน้ีนอกระบบจ านวนมาก อาจท าให้สมาชิกของสังคมไม่อาจมีเงินท่ีใชใ้นการ
ลงทุน การสร้างรายได้ หรือ การน าเงินมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพ เพื่อท าให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีการพฒันาได้ รวมทั้งปัญหาหน้ีนอกระบบอาจส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจในระบบของ
ประเทศไม่สามารถด าเนินไปตามระบบกลไกท่ีถูกตอ้งเหมาะสมได ้เพราะระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อาจตกอยู่ในมือของเจา้หน้ีท่ีมีอิทธิพลต่อประชาชนส่วนใหญ่ท่ีต้องตกเป็นหน้ี และท าให้ระบบ
เศรษฐกิจในระบบอาจไม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถูกแทรกแซงดว้ยเงินนอก
ระบบท่ีไม่สามารถควบคุมได ้



๗ 

 

(๓) ผลกระทบต่อสังคม  ปัญหาหน้ีนอกระบบอาจส่งผลต่อความเส่ือมโทรมทางสังคม 
กล่าวคือ หากสมาชิกของสังคมเป็นหน้ีนอกระบบมาก ส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ท่ีอาจตามมา
ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่วา่จะเป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากตวัเจา้หน้ี โดยเฉพาะการท าร้ายร่างกายลูกหน้ี
เพื่อเป็นการบงัคบัขู่เขญ็ใหลู้กหน้ีมี การช าระหน้ี ในท่ีสุดลูกหน้ีไม่สามารถทนแรงบีบบงัคบัดงักล่าวได ้
อาจหนัไปสู่การประกอบอาชญากรรม อาทิ การกระท าผิดเก่ียวกบัทรัพย ์หรือ การคา้ยาเสพติด เพื่อให้
ไดเ้งินมาช าระหน้ี ท าให้สังคมอาจเต็มไป ดว้ยปัญหาอาชญากรรม ขาดความสงบสุข ในท่ีสุดสมาชิก   
ในสังคมท่ีไม่ไดเ้ป็นเหยื่อของปัญหาหน้ีนอกระบบโดยตรง อาจตอ้งตกเป็นเหยื่อของหน้ีนอกระบบ
ทางออ้ม ท่ีสมาชิกในสังคมตอ้งเผชิญกบัการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การเผชิญกบัภยัแห่งความ
หวาดกลวั จนกระทัง่ท าใหส้ังคมขาดความสงบสุข 

 

๔. วเิคราะห์สภาพปัญหาหนีน้อกระบบ 
หน้ีนอกระบบเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน  ดงัน้ี 
(๑) ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ         

และความมัน่คงของประเทศปัญหาหน้ีนอกระบบมีความเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของ
ประเทศ โดยมิไดจ้  ากดัเฉพาะความผดิตามกฎหมายอาญาเท่านั้น ซ่ึงผูก้ระท าความผิดดงักล่าวมกัจะเป็น
ผูท่ี้มีสถานภาพในทางสังคม มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานและความรู้ โดยก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เศรษฐกิจ
ของปัจเจกชนและประเทศชาติสังคมส่วนรวม ซ่ึงปัญหาหน้ีนอกระบบมักก่อให้เกิดผลกระทบ         
เป็นจ านวนมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณเงินจ านวนมากท่ีด าเนินการในรูปแบบนอก
ระบบท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระบบท าให้ระบบการเงิน
ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นไปตามกลไลท่ีรัฐบาลสามารถดูแลหรือตรวจสอบได้ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศ     
ขาดเสถียรภาพ รวมทั้งอาจท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการกระจายท่ีไม่เท่าเทียมกนัมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหา
เศรษฐกิจโดยอาจส่งผลสมาชิกในสังคมประสบกบัความยากจนมากยิ่งข้ึน โดยความร ่ ารวยอาจเกิด
ข้ึนกบักลุ่มนายทุนผูใ้หกู้ ้อนัน าสู่ความไม่เท่าเทียมกนัสังคมท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน และน าไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมอ่ืน ๆ ท่ีตามมาจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

(๒) ปัญหาจากกลไกการควบคุมภาครัฐ  ไม่มีกลไกการติดตามและควบคุมจากทางราชการ
หรือมีแต่ไม่ครอบคลุมปัญหาหรือขาดประสิทธิภาพ และกลไกภาครัฐไม่มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะเขา้
ไปแทรกแซงเน่ืองจากบางกรณีคู่สัญญาซ่ึงเป็นเอกชนกบัเอกชนสมยอมหรือไม่ร้องขอ 

(๓) ปัญหาจากพฤติกรรมของลูกหน้ีเอง  หากมองในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ การไม่
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงของการเกิดหน้ีนอกระบบในประเทศไทย    
แต่สาเหตของปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากตวัลูกหน้ีเองท่ีเนน้การบริโภคนิยม ใชจ่้ายเกินตวั ควรให้มีความ



๘ 

 

เข้าใจและยึดถือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบติัท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมีพระราชด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงไดท้รงเน้นย  ้าแนวทาง
พฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ตลอดจนใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การ
ป้องกนัใหร้อดพน้จากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์
และความเปล่ียนแปลงต่างๆ คุณลกัษณะส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจ าเป็นและเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ยเกินไป และตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจด าเนินการเร่ืองต่างๆ อยา่งมีเหตุผลตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย 
หลกัศีลธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถว้นถ่ี โดยค านึงถึงผลท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมเพื่อให้สามารถ
ปรับตวัและรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

(๔) มิติดา้นนโยบายสาธารณะ  หน้ีนอกระบบเป็นปัญหาในเชิงนโยบายทั้งในส่วนท่ีโดย
ตวัเองของปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีตอ้งการการก าหนดนโยบายข้ึนมาเพื่อ
แกปั้ญหาดงักล่าวจึงมีการการก าหนดออกมาเป็นนโยบายของรัฐบาล และในอีกส่วนหน่ึงปัญหาหน้ี
นอกระบบเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ ของรัฐบาล ดงันั้นนอกจากแนวความคิด
เร่ืองนโยบายสาธารณะท่ีกล่าวมาเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ แล้ว การทบทวนถึงนโยบาย         
ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีนอกระบบจึงเป็นส่วนท่ีท าให้เขา้ใจถึงปัญหาหน้ีนอกระบบในภาพรวม
และ   ในมุมมองของผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการบริหารประเทศไดดี้ยิ่งข้ึนและเป็นการสะทอ้นให้เห็นความ
เขา้ใจและการมองปัญหาของผูก้  าหนดนโยบายดว้ย  จากการทบทวนนโยบายของรัฐบาลจะพบว่า
นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหน้ี  นอกระบบมีทั้งส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ไดดี้ข้ึนอนัจะช่วย  ให้ประชาชนไม่ตอ้งใช้เงินกูห้รือแหล่งเงินกู ้   
นอกระบบกบันโยบายท่ีมุ่งเน้นการสร้างความความเป็นธรรม  หรือการให้ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ความยุติธรรมได้ นอกจากน้ียงัมีนโยบายบางส่วนท่ีอาจส่งผลต่อปัญหา  การก่อหน้ีของประชาชน     
และปัญหาหน้ีนอกระบบข้ึนซ่ึงไดแ้ก่นโยบายกระตุน้การใชจ่้ายและนโยบายประชานิยม 

(๕) ปัญหาดา้นการด าเนินกระบวนการยติุธรรม  กระบวนการยติุธรรมยงัขาดการจดัการอยา่ง
เหมาะสมต่อกรณีลูกหน้ีนอกระบบท่ีถูกฟ้องคดีในชั้นศาลเม่ือคดีความเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ง กล่าวคือเม่ือหน่วยงานของรัฐ ทราบว่าลูกหน้ีท่ีมาขอรับการช่วยเหลือและก าลงัจะถูกฟ้องคดี      
การใหค้วามช่วยเหลือกบัลูกหน้ีนอกระบบเหล่าน้ียงัคงประสบปัญหาในเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของทนายความท่ีมาให้ความช่วยเหลือ หรือจ านวนทนายความท่ีจดัให้ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ



๙ 

 

ประชาชนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งพึ่งพา  ทนายความขอแรง ซ่ึงปัญหาส่วนหน่ึงมีเหตุผลเน่ืองมาจาก
งบประมาณค่าใชจ่้ายในการต่อสู้คดีและค่าตอบแทนท่ีทนายความไดรั้บยงัไม่เหมาะสมกบัการวา่ความ
ในคดีเหล่าน้ี  การให้ความช่วยเหลือโดยองคก์รหรือสถาบนัภาคเอกชนอ่ืนๆ พบวา่ ยงัมีปัญหาเร่ือง
อ านาจหนา้ท่ี ภารกิจความรับผดิชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน องคก์รและสถาบนัรับเร่ืองราว
ร้องทุกขไ์ม่สามารถขจดัปัดเป่า แกไ้ขเยียวยาปัญหาความยุติธรรมของลูกหน้ีผูร้้องไดอ้ยา่งเป็นท่ีพอใจ
ถูกตอ้ง เป็นธรรม ภายในระยะเวลาท่ีสมควร  การด าเนินคดีอาญาโดยทัว่ไปใชเ้วลาด าเนินคดียาวนาน 
เม่ือเกิดความล่าชา้ อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อรูปคดีได ้การพิสูจน์วา่เจา้หน้ีให้ลูกหน้ี
ท าสัญญาเงินกูโ้ดยมีการระบุจ านวนเงินท่ีกูย้ืมในสัญญาสูงกว่าจ านวนเงินท่ีลูกหน้ีกูห้รือไดรั้บจริงนั้น 
ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา อยัการตอ้งใชค้วามสามารถและเช่ียวชาญเฉพาะในการพิสูจน์ให้
ศาลเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ชัด ปัญหาระยะเวลาในกระบวนการฟ้องคดี  การรวบรวมเอกสารและ
พยานหลกัฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้ระยะเวลายาวนาน ท าให้มูลค่าหน้ีและดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึน 
ลูกหน้ีนอกระบบไม่สามารถหาเงินมาสู้คดีได ้และบางรายไม่สามารถพกัอาศยัหรือประกอบอาชีพท่ีเดิม
ไดเ้น่ืองจากถูกข่มขู่หรือท าร้ายจากเจา้หน้ีนอกระบบผูมี้อิทธิพล และกระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถ
คุม้ครองความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นใหแ้ก่ลูกหน้ีนอกระบบจ านวนมากท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศได ้

(๖) ปัญหาการขาดการประสานงานของหน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย การด าเนินคดีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างท า โดยไม่มีการประสานความร่วมมือกนัในลกัษณะ
ท่ีเป็นคณะท างานพิเศษระหวา่งหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิมีความสลบัซบัซ้อน และเจา้หน้ีเงินกูน้อกระบบ ผูก้ระท าความผิดมกัมีฐานะดี สามารถ
จดัหาทนายความท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าใหก้ารด าเนินคดีไม่มีประสิทธิภาพ 

(๗) ปัญหาด้านการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเม่ือพิจารณาประเด็นการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนกบัหน้ี
นอกระบบ อาจมองไดส้องดา้นคือ กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบไดจ้นน าไปสู่การกู้
หน้ีนอกระบบ หรือในทางตรงกนัขา้ม มีการแข่งขนักนัให้สินเช่ือในรูปแบบต่างๆ หรือเงินท่ีรัฐบาลให้
เปล่า การให้สินเช่ือตน้ทุนต ่าก็อาจชกัน าให้ผูกู้เ้คยชินกบัการมีแหล่งเงินกูท่ี้เพิ่มข้ึน เพื่อน าไปใชจ่้าย
อุปโภคบริโภค จนในท่ีสุดน าไปสู่การใชจ่้ายท่ีเกินตวัและเกินความสามารถท่ีจะกูไ้ดใ้นระบบจนตอ้งไป
กูเ้งินจากนอกระบบมาจ่ายดอกเบ้ีย หรือเงินกูใ้นระบบท่ีครบก าหนด หมุนเวยีนเร่ือยไป 
 

๕. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพือ่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
สภาพปัญหาและผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัญหาของความเหล่ือมล ้าอนัเน่ืองมาจากการ

มีรายไดท่ี้ไม่เท่าเทียมกนันั้น น าพาปัญหาความเหล่ือมล ้า ลุกลามไปถึงเร่ืองอ่ืนๆ อีก และส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้นประชาชนทัว่ไป     ความเหล่ือมล ้าน ามาซ่ึงผลกระทบรอบดา้น ไม่วา่
จะเป็นทางสังคมหรือการเมือง ส าหรับผลกระทบต่อปัญหาสังคมท่ีชดัเจนคงเป็นปัญหาอาชญากรรมไม่



๑๐ 

 

วา่จะเป็นปัญหาลกัทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ท าร้างร่างกาย ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะความผิดเก่ียวกบัการคา้
ยาเสพติด ท าให้การแก้ไขปัญหามีความซับซ้อนและเกิดการสะสมของสภาพปัญหาแทบจะทุกเร่ือง 
ปฏิเสธไม่ไดว้า่ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคมอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียง
ได ้

รัฐจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเพื่อใหส้ังคมสงบสุข ทั้งน้ีไดเ้สนอเสนอแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

(๑) ขอ้เสนอดา้นกระบวนทศัน์ของสังคมต่อหน้ีนอกระบบ  เน่ืองจากการท าสัญญากูย้ืมเงิน
นอกระบบเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ทุกฝ่ายท่ีส่วนเก่ียวขอ้ง มีทศันคติต่อปัญหาหน้ี
นอกระบบว่าเป็นปัญหาระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ผูอ่ื้นไม่มีสิทธิเขา้ไปยุ่งเก่ียวหรือให้ความช่วยเหลือ      
ผูท่ี้ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากปัญหาดงักล่าวได ้ดงันั้นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในระยะสั้นควรเร่ง
รณรงค์ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงความเดือดร้อนของผูท่ี้ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากปัญหาหน้ีนอกระบบ ไม่ว่าเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม สามารถเขา้มามีส่วนร่วม      
ในการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนทศันคติ กระบวนทศัน์ของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการประสานความร่วมมือเพื่อวางแผนจดัการ แกไ้ข และช่วยเหลือผูท่ี้ไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมจากปัญหาดงักล่าวอยา่งเป็นระบบและทัว่ถึง  ระยะยาวปรับเปล่ียนวิธีคิดของสังคมให้ตระหนกัวา่
ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีร้ายแรงของสังคม อนัน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมา        
และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง 
๑๙๕ 

(๒) การใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีเดือดร้อนและไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ทั้งดา้นกฎหมาย
และกระบวนการยติุธรรมอยา่งเป็นระบบ   รัฐ (โดยกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยติุธรรม) 
จะตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนให้การช่วยเหลือ ดา้นกฎหมายและคดีความ ไดอ้ยา่งง่าย รวดเร็ว ทัว่ถึง      
และเป็นธรรม 

(๓) การสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้เขม้แข็งเพื่อช่วยให้การคุ้มครองสิทธิของชุมชน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ชุมชนเขา้มาช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนกรณีท่ีเกิด
ปัญหาหน้ีนอกระบบภายในชุมชน 

(๔) การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมีอยูอ่ยา่งเคร่งครัดและจริงจงัต่อเจา้หน้ีเงินกูน้อกระบบ ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ควรมีนโยบายเร่งรัดการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดจากผูมี้อิทธิพล 
รวมทั้งปัญหาหน้ีนอกระบบเหล่าน้ี เน่ืองจากการเพิกเฉยของการปราบปรามดงักล่าวท าให้ตลาดมืด
ขยายตัวและเป็นช่องโอกาสให้ผู ้มี อิทธิพลฉกฉวยโอกาสในการเอารัดเอาเปรียบและตักตวง
ผลประโยชน์จากประชาชนท่ีถูกครอบง าดว้ยระบบทุนนิยม 

  



๑๑ 

 

(๕) ปัญหาหน้ีนอกระบบเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงกบัดา้นอ่ืนๆ ดงันั้นรัฐควรมีนโยบายดา้นการ 
พฒันาคุณภาพคน ทางดา้นการศึกษา และการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อไม่ใหก้า้วเขา้ไปสู่งจร 
การเป็นหน้ีนอกระบบ 

(๖) รัฐบาลควรทบทวนนโยบาย ประเมินผลดีผลเสียของนโยบายกระตุน้การบริโภคของ
ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมในอนาคต  กระตุน้ให้ประชาชน              
มีความรู้ มีวินยัทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพ    และมีความสามารถเลือก
บริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

_________________________ 


