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บทคัดย่ อ
รัฐบาลไทยมีความพยายามกว่าสิบปี ในการแก้ ไขหนี ้นอกระบบโดยออกมาตรการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการลงทะเบียนหนี ้นอกระบบ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) เป็ นต้ น
แต่ยงั ไม่สามารถขจัดปั ญหาหนี ้นอกระบบออกจากสังคมไทยได้ เพราะหนี ้นอกระบบ
มี การวิ วัฒนาการตัวเองหรื อมี การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบอย่ างซับซ้ อน โดยมี การ
ดาเนินการแอบแฝงหรื อทาสัญญาอื่นอาพรางเป็ นการหาประโยชน์เกินควร เช่น ธุรกิจ
จานาทะเบียนรถ ธุรกิจจัดสรรวันพักผ่อน จากการศึกษาโดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงเอกสาร
และระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางกฎหมายเปรี ย บเที ย บ พบว่ า ปั ญ หาหนี น้ อกระบบของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรูปแบบ
ของการทาสัญญาเกิดหนี ้นอกระบบ มักจะมีความเกี่ยวข้ องหรื อความสัมพันธ์ กบั ธุรกิจ
ที่ผิดกฎหมาย เช่น การพนัน การลักลอบเข้ าเมือง โดยปั ญหาหนีน้ อกระบบยังไม่ได้
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พัฒนาหรื อมี ความซับซ้ อนเท่ากับในประเทศไทย นอกจากนีก้ ฎหมายแพ่งยัง ไม่มี
บทบัญญัติกาหนดอัตราดอกเบี ้ยของสินไถ่ในสัญญาขายฝาก จากการแก้ ไขปั ญหา
หนี ้นอกระบบในประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง พบว่าการแก้ ไขกฎหมายแพ่ง การบังคับ
ใช้ กฎหมายอย่างจริ งจัง รวมทังการออกมาตรการควบคุ
้
มทางเศรษฐกิจส่งผลให้ ลด
หนี ้นอกระบบลงได้ หากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประสบปั ญหาเกี่ยวกับหนี ้นอกระบบในอนาคต อาจใช้ มาตรการแก้ ไข
หนี ้นอกระบบของประเทศไทย โดยมีวิธีการ ได้ แก่ การแก้ ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้ วยสัญญาขายฝาก ตรากฎหมายเกี่ยวกับการห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา การตัง้
หน่วยงานเฉพาะดาเนินการปราบปรามเจ้ าหนี ้นอกระบบโดยเจ้ าหน้ าที่อย่างจริ งจังเพื่อ
ควบคุมธุรกิจหนี ้นอกระบบที่ดาเนินการแอบแฝง หรื ออาพรางซึ่งเป็ นการหาประโยชน์
แก่ลกู หนี ้เกินควร
คาสาคัญ: หนี ้นอกระบบ / เงินกู้นอกระบบ / ดอกเบี ้ยเกินอัตรา
Abstract
Thai governments have tried for over a decade to resolve informal debt by
measures such as the registered informal debt, Pico finance credit Program, and
so on, but still cannot eliminate the loan sharks issued or debt reduction from the
Society of Thailand. Because the informal debt was evolution itself or changed in
complex formats such as the pawn car registration business, time sharing.
According to a study by documentary research and comparative legal research
methodology. It found that informal debt issues of Republic of the Union of
Myanmar and the Lao People’s Democratic Republic have caused format of
contract debts would also often be associated or correlated with the illegal
business such as gambling, illegal immigration. The debt problem has not
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developed or sophisticated as in Thailand. Besides, civil law still does not have
the interest rates provisions of the Redeemer in the consignment contract. From a
solution system in the country in debt that Thailand has continuously. It found that
revised Civil Law and enforcement very seriously, including the economic control
measures, the result possibly reduced unconventional debt. If the Republic of the
Union of Myanmar and the Lao People’s Democratic Republic has a problem with
informal debt in the future may take measures to resolve the external debt of the
country, there are ways to include amending the Civil and Commercial concerning
contracts. Enact legislation of usury law to ban excessive interest rates, establish
the specialized agencies carried out by official to conquering loan sharks seriously
for the regulated business operations, covert or hidden exploits the debtor unduly.
Keywords: Informal debt / Loan shark / Usury
บทนา
ปั ญหาหนี ้นอกระบบเป็ นปั ญหาที่เป็ นรากหยัง่ ลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
(Jindawat, 2015, p. 6; Siripraiwan, 2017) ซึ่งยังไม่มีระบบการแก้ ปัญหาที่ได้ ผลและ
เป็ นรู ปธรรม แม้ ว่ารั ฐบาลจะออกมาตรการบางอย่าง เช่น ให้ ธนาคารพาณิ ชย์ ออก
โครงการสินเชื่อรายย่อยให้ ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยและเกษตรกรเพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหา
หนีน้ อกระบบ แต่ก็ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาหนีน้ อกระบบได้ อย่างแท้ จริ ง หรื อทาให้
หนี ้นอกระบบลดน้ อยลงเพราะหนี ้นอกระบบมีการพัฒนาตัวเอง หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอย่างซับซ้ อน เช่น การทาสัญญาอาพรางเงินกู้ แชร์ ลกู โซ่ การระดมทุน หรื อการ
ใช้ เงิ นในการท าธุ รกิ จที่ไม่อยู่ภายใต้ ระบบการควบคุมก ากับดูแลของทางราชการ
ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานรั บผิดชอบที่ชัดเจน นอกจากนี ้การใช้ มาตรการทาง
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กฎหมายอย่างเดียวคือพระราชบัญญัติห้ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรายังไม่สามารถที่จะ
ควบคุมธุรกิจดังกล่าวได้
สาหรับสถานการณ์หนี ้นอกระบบของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานัน้ มีอตั รา
ความยากจนที่ร้อยละ 37.5 สูงที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ขณะที่มีการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วจากการที่ รัฐบาลทหารเมียนมาส่งออกก๊ าซ
ธรรมชาติให้ ต่างชาติและปรับปรุ งกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (F. I. L.) โดยผ่อน
ปรนกฎระเบียบเพื่อเปิ ดรับการลงทุนจากต่างชาติ (AECplus, 2000, p. 78) ซึ่งสวนทาง
กับการเจริ ญเติบโตของภาคการเกษตรที่มีอตั ราร้ อยละ 36.4 เท่านัน้ (World Bank,
2014, p. 7) ขณะที่การประกอบอาชีพของประชาชนเมียนมาส่วนใหญ่เป็ นแรงงานใน
ภาคเกษตรยั ง ต้ องพึ่ ง พาธุ ร กิ จ ในท้ องถิ่ น รวมถึ ง การหาอาหารและของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้ ประชาชนเมียนมายังต้ องใช้ บริ การเจ้ าหนี ้นอกระบบ มีรายงาน
จากกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Capital Development
Fund: UNCDF) ระบุว่าประชากรหญิ งของสหภาพเมียนมาถูกบีบบังคับให้ ใช้ บริ การ
เจ้ าหนี ้นอกระบบเพื่อนามาใช้ จ่ายในครัวเรื อนและกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากไม่สามารถ
เข้ าถึงการกู้ยืมในระบบได้ (Dalberg Global Development Advisors, 2017, p. 7) ซึ่ง
การกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมถึงสินเชื่ อรายย่อยที่ได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กร
ต่างชาติ ยังต้ องการหลักประกันในการกู้ ยื มท าให้ ประชากรเมี ยนมาที่ มี รายได้ ต่ า
(39,000 จ๊ าด หรื อ 821.54 บาทต่อเดือน) หันไปพึงพาการกู้ยืมนอกระบบ (Kaino, 2005,
p. 12) และรัฐบาลเมียนมายังไม่ตระหนักถึงปั ญหาหนี ้นอกระบบในระยะยาวเท่าใดนัก
สาหรับสถานการณ์ หนี ้นอกระบบของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวนัน้
แม้ วา่ ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) จะสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่หนี ้ต่อ GDP ของ สปป.ลาว นันสู
้ งถึง 65.9% ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ที่กาหนดไว้ ว่าหนี ้ต่อ GDP
ไม่ควรเกิน 40% จากการกู้เงิ นมาก่อสร้ างโครงการขนาดยักษ์ อย่างเขื่อนในแม่นา้ โขง
หรื อโครงการสาคัญอย่างรถไฟความเร็ วสูงที่เชื่อมจากประเทศจีนตามโครงการ One Belt
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One Road (Jaiwat, 2018) ทาให้ รัฐบาล สปป.ลาว เป็ นหนี ต้ ่างประเทศมากและมี
งบประมาณขาดดุลแต่ประชาชนกลับมีรายได้ น้อยซึ่งสร้ างช่องว่างอย่างมากระหว่างเงิน
สะสมและการลงทุน (Kyophilavong et al., 2013, p. 4) ทาให้ เกิดภาวะถดถอยของภาค
การผลิตในประเทศ (Dutch Disease) ทาให้ ประชาชนที่มีรายได้ น้อยต้ องหันไปพึ่งการ
กู้เงินจากเจ้ าหนี ้นอกระบบเพื่อนามาใช้ ในชีวิตประจาวัน
จะเห็นได้ วา่ ทังสามประเทศที
้
่กล่าวข้ างต้ นยังประสบปั ญหาเกี่ยวกับหนี ้นอกระบบ
บทความนี ้จึงมุง่ ศึกษารูปแบบปั ญหาหนี ้นอกระบบของสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว
รวมถึงเปรี ยบเทียบหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับสัญญาบางเรื่ องระหว่าง
สหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว กับประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์กิจกรรมของเจ้ าหนี ้
ที่บีบบังคับหรื อเอารั ดเอาเปรี ยบลูกหนี ้ ซึ่ง อาจถือเป็ นหนีน้ อกระบบอย่างหนึ่งได้ ใน
อนาคตและเสนอตัวอย่างการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบของประเทศไทยสาหรับเป็ น
ทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบต่อสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว
นอกจากนี ผ้ ้ ู เขี ยนก าหนดกรอบแนวคิ ดในการวิ เคราะห์ โดยใช้ วิ ธี การวิ จัยเชิ ง
เอกสาร (Documentary Research) จากข้ อมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมข้ อมูลจากงานวิจยั
วารสาร บทความทางวิชาการต่าง ๆ สถิติ และสืบค้ นข้ อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานเผยแพร่ทเี่ กี่ยวข้ องกับหนี ้นอกระบบ เมื่อได้ ข้อมูล
ที่ต้องการแล้ วผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายเปรี ยบเทียบ
(Methodology of Comparative Legal Research) ของ Gutteridge (1949, p. 5) และ
Saleilles (1900, p. 29) ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบระบบกฎหมาย วิธีคิดทางกฎหมาย
การตีความ รวมถึงบริ บทอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายเพื่อนามาพัฒนากฎหมายภายใน
และการวิเคราะห์โดยใช้ แนวคิดหน้ าที่นิยม (Functional Approach) ของ Zweigert and
Kötz (1998) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่นิยมใช้ ในทางกฎหมายเปรี ยบเทียบเพื่อทาความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับกฎหมายต่างประเทศ บรรทัดฐานทางสังคมโดยเปรี ยบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน
(Praesumptio Similitudinis) และสิ่งที่ต่างกัน (Tertium Comparationis) เพื่อหาวิธีการ
แก้ ปัญหาในทางปฏิบตั ิและการแก้ ปัญหาขัดกันทางผลประโยชน์
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งานวิจัยเกี่ยวกับหนีน้ อกระบบในประเทศไทย
ในช่วงสี่ถึงห้ าปี ที่ผ่านมานี ้มีงานศึกษาวิจยั โดย Jamneanphol (2014, p. 144)
แห่งสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นงานวิจัยเชิงสารวจซึ่งแบ่งกลุ่ม
ประชากรที่เป็ นหนี ้ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที่หนึง่ เป็ นหนี ้ในระบบ กลุม่ ที่สองเป็ นหนี ้
นอกระบบ และกลุม่ ที่สามเป็ นหนี ้ทังในและนอกระบบ
้
พบว่าร้ อยละ 51.5 เป็ นลูกหนี ้
ที่มีหนี ้นอกระบบอย่างเดียว และลูกหนี ้เป็ นหนี ้ทังในและนอกระบบ
้
ร้ อยละ 48.4 บ่งชี ้
ว่าปั ญหาหนี ้นอกระบบมีความสัมพันธ์กบั หนี ้ในระบบ มิได้ แยกขาดจากกัน งานศึกษา
ยังแบ่งประเภทหนี ้นอกระบบเป็ น 2 ประเภท คือ หนี ้นอกระบบระยะสัน้ หรื อรายวัน
และหนี ้นอกระบบระยะยาว (รายเดือนหรื อรายปี ) พบว่าร้ อยละ 66.3 เป็ นหนี ้ระยะสัน้
ระยะเวลาชาระเงินภายใน 1 ปี โดยคิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 20-150 ต่อรอบกาหนดชาระหนี ้
ซึง่ สูงกว่าหนี ้ระยะยาวที่คิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 10 ต่อรอบกาหนดชาระหนี ้ และแหล่งเงินกู้
นอกระบบมักจะอยู่ในเครื อข่ายความสัมพันธ์ ของลูกหนี ้เอง ได้ แก่ ญาติ คนรู้ จกั เพื่อน
และเพื่ อนร่ วมงานของลูกหนี ร้ ้ อยละ 53.9 เช่ น การกู้ ยื มเงิ นจากคนรู้ จักมี การคิ ด
ดอกเบี ้ยตังแต่
้ ร้อยละ 0.2-60 ต่อเดือน ขณะที่การกู้ยืมเงินจากนายทุนในพื ้นที่มีการคิด
ดอกเบี ้ยตังแต่
้ ร้อยละ 0.2-30 ต่อเดือน ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี ้ยที่กฎหมายกาหนดคือ
ร้ อยละ 15 ต่อปี ขณะที่งานศึกษาของ Meechart et al. (2013) พบว่าลูกหนี ้นอกระบบ
ถูกเจ้ าหนี ้บีบบังคับให้ ทาสัญญากู้เงินที่ทาให้ ลกู หนี ้เสียเปรี ยบ เช่น ให้ ลกู หนี ้ลงนามใน
กระดาษเปล่าแล้ วเจ้ าหนี ้ไปกรอกข้ อความเองในภายหลัง หรื อเจ้ าหนี ้แก้ ไขจานวนเงิน
ในสัญญาสูงกว่าเงิ นที่ ได้ รั บไปจริ ง ท าสัญญายอมให้ เจ้ าหนี ห้ ักดอกเบี ย้ ล่วงหน้ า
การทาสัญญาเงินกู้ย้อนหลัง ให้ ลกู หนีท้ าสัญญาประนีประนอมยอมความล่วงหน้ า
ซึง่ ทาให้ เจ้ าหนี ้สามารถบังคับคดีได้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีตอ่ ศาล เป็ นต้ น
จากการค้ นคว้ าสามารถแบ่งงานวิจยั เกี่ยวกับหนี ้นอกระบบในประเทศไทย ในช่วง
เวลาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545-2560 ได้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. งานวิจัยศึกษาสาเหตุ ในการเกิดหนี น้ อกระบบ งานวิจัยกลุ่มนีศ้ ึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ ลกู หนี ้ก่อหนี ้นอกระบบ ปั จจัยของตัวลูกหนี ้ พฤติกรรมการก่อหนี ้
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สาเหตุในการผิดนัด ปั จจัยของตัวเจ้ าหนี ้ แหล่งเงินกู้โดยใช้ สถิติช่วยในการวิเคราะห์ คือ
โครงการศึกษาวิจัยเชิ งสารวจ เรื่ องสภาพปั ญหาและผลกระทบจากปั ญหาหนีน้ อก
ระบบและการเข้ าถึงความเป็ นธรรม (Jamneanphol, 2014) พบว่าปั จจัยที่ทาให้ เกิด
หนีน้ อกระบบมี 2 ประการ คือ ประชาชนขาดโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งเงิ นทุนและ
เจ้ าหนี ้อาศัยฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่สงู กว่าเอารัดเอาเปรี ยบลูกหนี ้ โครงการ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี ้นอกระบบของประชาชนในอาเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร (Amorrachayawichan, 2017, p. 62) พบว่าสาเหตุการเกิดหนี ้นอกระบบส่วนใหญ่
เกิ ดจากรายได้ ไม่เพี ยงพอ โดยกู้เงิ นมาเพื่อใช้ จ่ ายทางธุ รกิ จและใช้ จ่ายประจาวัน
โครงการศึกษาทัศนคติที่ มี ต่อหนีน้ อกระบบในรู ปสินเชื่ อส่วนบุคคลของประชาชน
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Pohsri et al., 2016, p. 59) พบว่าประชาชนที่เป็ นหนี ้
มีทศั นคติต่อหนี ้นอกระบบว่าเป็ นเงินกู้นอกระบบสะดวก รวดเร็ วและง่ายกว่าสถาบัน
การเงิน
2. งานวิจัยหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาหนี น้ อกระบบ เช่น การวิเคราะห์
ความสาเร็ จของการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบของประชาชนตามนโยบายขจัดความ
ยากจนในพื ้นที่อาเภอบ้ านธิ จังหวัดลาพูน พบว่าการดาเนินการแก้ ไขหนี ้นอกระบบ
ตามนโยบายขจัดความยากจนของรัฐบาลประสบความสาเร็ จแต่ยงั มีปัญหาเกี่ยวกับ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรั ฐ (Upunno, 2007) การใช้ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบ กรณีศึกษาผู้ประกอบการเครื่ องปั น้ ดินเผา
ด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
4 ประการ คื อ (1) อุ ฏฐานสัม ปทา คื อ ขยั นหา (2) อารั ก ขสัม ปทา คื อ รู้ จั ก เก็ บ
(3) กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดี (4) สมชี วิตา คือ มีชีวิตพอเพียง (Sutaporn, 2013)
การศึกษาการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบ กรณีศกึ ษาจังหวัดชัยนาท พบว่ากลุม่ ที่มีรายได้
มั่นคงจะมี แนวโน้ มของการมี หนี ส้ ิ นนอกระบบน้ อยกว่ ากลุ่ มที่ มี รายได้ ไม่ มั่นคง
(Thanyapoj, 2011) การศึกษาหนีน้ อกระบบ: ปมปั ญหาและแนวทางแก้ ไขภายใต้
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง เสนอแบบจาลองการแก้ ปัญหาหนี น้ อกระบบ (Informal
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Debt Life Model: IDL-Model) โดยมีหลักการที่จะท าให้ การมีหนีส้ ินนอกระบบให้
กลายเป็ นหนี ใ้ นระบบ และมาตรการป้ องกันโดยมี ห ลักการที่ จะไม่ ท าให้ เกิ ดหนี ้
(Buddhawongsa et al., 2016) การนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของลูกหนี ้ การเสนอแก้ ไขกฎหมายที่ใช้ กากับ
ดูแล การประกอบธุรกิจหนี ้นอกระบบเป็ นการเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผ้ บู ริ โภค เป็ นต้ น
3. งานวิจัยศึกษาผลกระทบของหนี น้ อกระบบ งานวิจยั ศึกษาถึงทัศนคติต่อ
หนี น้ อกระบบ ทัศนคติต่อลูกหนี น้ อกระบบ และทัศนคติต่อเจ้ าหนี น้ อกระบบ และ
ศึกษาความแตกต่างของทัศนคติ จ าแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลและข้ อมูลการเป็ น
หนี ้นอกระบบ (Pohsri et al., 2016) พบว่าประชาชนที่ไม่เคยเป็ นหนี ้อาจจะมองว่าไม่มี
ความจ าเป็ นกู้เงิ นเพราะมี รายได้ มั่นคงเพี ยงพอ ขณะกลุ่มที่ มี หนี ม้ ี ทัศนคติ ที่ ดี ต่อ
หนี ้นอกระบบเพราะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ ผลกระทบการกู้เงินนอกระบบเพื่อนาไปลงทุน
ประกอบอาชีพ เป็ นต้ น งานวิจยั ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริ โภค:
ศึกษาเฉพาะกรณีผ้ ูใช้ บริ การเงินกู้นอกระบบ (Porpol, 2015) พบว่าหนี ้นอกระบบมี
ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปทาให้ เกิ ดการติ ดตามทวงหนี โ้ ดยเกิ ดความเดื อดร้ อน
ราคาญ ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจการเงินในระบบ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
การเงินของประเทศ ผลกระทบต่อความมัน่ คงและเสถียรภาพของรัฐ ทาให้ รัฐต้ องใช้
งบประมาณ บุคลากร และหน่วยงานเพื่อดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิด
จากงานวิ จัยทัง้ สามประเภทที่กล่าวมานี ย้ ังต้ องการงานวิ จัยศึกษาปั ญหาเชิ ง
ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบอื่ นที่ ก่ อให้ เกิ ดหนี น้ อกระบบ เช่ น รู ปแบบสัญญา
อาพราง สัญญากู้เงินที่คิดดอกเบี ้ยเกินอัตรา สัญญาที่เจ้ าหนี ้บีบบังคับให้ ลกู หนี ้ทา
สัญญาที่ไม่เป็ นธรรม การจานาทองคาอาพรางการกู้เงินดอกเบี ้ยสูง การจานาทะเบียน
รถยนต์ แชร์ ลูกโซ่ การนาปั จจัยในการผลิตแลกกับผลิตผลทางการเกษตรที่ เอารั ด
เอาเปรี ยบลูกหนี ้ เป็ นต้ น รวมไปถึงความไม่เป็ นธรรมของสถาบันการเงินในการเข้ าถึง
แหล่งเงิ นกู้ของลูกหนี ้ อันส่งผลกระทบต่อเนื่องทาให้ หนี ใ้ นระบบพัฒนากลายเป็ น

MFU Connexion, 8(1) || page 193

หนี น้ อกระบบ และการเข้ าไม่ถึ งสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมเพราะเจ้ าหนี ส้ ถาบัน
การเงินมักจะมีอานาจเหนือกว่าลูกหนี ้ โดยสัญญาที่ลกู หนี ้ทาไว้ ล่วงหน้ าทาให้ เวลา
ฟ้องคดีต่อศาล ลูกหนี ้จะไม่มีทางชนะคดีได้ เลย บทความจึงมุ่งเสนอแนวคิดในการ
ตีความหนี ้นอกระบบใหม่โดยจัดรู ปแบบการทาสัญญาหรื อกรณีบางอย่างซึ่งเจ้ าหนี ้
เอารัดเอาเปรี ยบลูกหนี ้ให้ ถือเป็ นหนี ้นอกระบบ โดยเปรี ยบเทียบกับสหภาพเมียนมา
และ สปป.ลาว ซึ่งรู ปแบบของการทาสัญญาเกิ ดหนี น้ อกระบบยังไม่ได้ พัฒนาหรื อ
มีความซับซ้ อนเท่ากับในประเทศไทย แต่การแก้ ไขหนี ้นอกระบบของประเทศดังกล่าว
นันกลั
้ บมีความน่าสนใจซึ่งอาจนามาใช้ กบั ประเทศไทย และในขณะเดียวกันอาจถอด
บทเรี ยนการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบของประเทศไทยนาไปใช้ กบั สหภาพเมียนมาและ
สปป.ลาว ได้
สาหรั บสถานการณ์ หนี น้ อกระบบในประเทศไทย จากงานวิ จัยของศูนย์ วิ จัย
เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จฐานราก ธนาคารออมสิ น (Center for Economic
Business and Grassroots Economy Research, 2015, p. 1) ระบุว่าหนี ้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรื อนของกลุม่ ตัวอย่างผู้มีรายได้ น้อยมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นโดยในปี พ.ศ. 2558 มีหนี ้สิน
เฉลีย่ ต่อครัวเรื อน จานวน 160,854.28 บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ14.01 จากปี พ.ศ. 2556 ที่มี
จานวน 141,089.23 บาท
นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรี ยงั มีมติเห็นชอบ2 หลักการเรื่ องการบริ หารงานเพื่อการ
แก้ ไขปั ญหาหนี น้ อกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยื น และจัดทาแผนพัฒนาระบบ
การเงิ น ภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 เพื่ อ ให้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ และมี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน (Cabinet Resolution 388/2016 on Administrative for Informal
Debt Integrational and Sustainable) โดยมอบหมายให้ กระทรวงการคลังดาเนินการ
เพิ่มช่องทางการเข้ าถึงสินเชื่อในระบบให้ กบั ลูกหนี ้นอกระบบ เช่น โครงการสินเชื่อฟิ โก
2

มติค ณะรัฐมนตรี ที่ 388/2559 ตามหนังสือสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0505/
ว.344 เรื่อง ข้ อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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ไฟแนนซ์ (Open Measures for Informal Debt, 2017) การจัดตัง้ “หน่วยแก้ หนี ้นอก
ระบบ” (Business Unit) ภายในธนาคารออมสิ น และธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร การแก้ ไขปรั บปรุ ง กฎหมาย เช่ น การประกาศและบังคับใช้
พระราชบัญญัติ ห้ ามเรี ยกดอกเบี ย้ เกิ นอัตรา พ.ศ. 2560 เพื่ อให้ มี ความเหมาะสม
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั โดยยกเลิกกฎหมายที่ใช้ บงั คับในปี พ.ศ. 2475
เนื่องจากใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ ว ไม่เอื ้ออานวยและสอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ตารางที่ 1 ลาดับเหตุการณ์การแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบของรัฐบาล
ปี พ.ศ.
2544

โครงการ
ธนาคารประชาชน3
ดาเนินการโดยธนาคารออมสิน

สถานะ
ดาเนินการอยู่

2546

ศูนย์อานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)4

เลิกดาเนินการแล้ ว

2547

โครงการลงทะเบียนหนี ้นอกระบบ5
ดาเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย

เลิกดาเนินการแล้ ว

3

หลักเกณฑ์ / วิธีการปล่ อยกู้
ให้ เงินทุนหรื อเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ หรื อเป็ นค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีพและชาระหนี ้อื่น ๆ โดย
ธนาคารจะให้ ก้ ไู ด้ ตามความจาเป็ นและ
ความสามารถในการชาระคืนไม่เกินรายละ
200,000 บาท
มีวตั ถุประสงค์ไว้ ในการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบนพื ้นฐานของความสมดุลและ
ความพอประมาณอย่างมีเหตุมีผลภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปิ ดให้ ประชาชนที่มีปัญหาหนี ้สินมา
ลงทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย โดยใน
ระยะแรกเป็ นการจัดทาฐานข้ อมูลและการ
เร่งดาเนินการแก้ ไขปั ญหาหนี ้สินนอกระบบ
และหนี ้ในระบบธนาคารของรัฐ 5 แห่ง

มติคณะรัฐมนตรี ที่ 6056/2544 ลว. 19 มิถนุ ายน 2544
มติคณะรัฐมนตรี ที่ 271/2547 ลว. 19 พฤศจิกายน 2546
5
มติคณะรัฐมนตรี ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่ อง การแก้ ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ (ครัง้ ที่ 12)
4
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2550

โครงการ
โครงการปราบปรามผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การ
กากับที่ไม่ได้ รับอนุญาต6
ดาเนินการร่ วมกันระหว่างธนาคาร
แห่งประเทศไทย สานักงานตารวจ
แห่งชาติและกรมสรรพากร

สถานะ
ยังดาเนินการอยู่

2552

โครงการลงทะเบียนหนี ้นอกระบบ7
ดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง

เลิกดาเนินการแล้ ว

2553

โครงการธนาคารชุมชน8ดาเนินการ
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และสานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ

ยังดาเนินการอยู่

6

หลักเกณฑ์ / วิธีการปล่ อยกู้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทาโครงการ
ปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้ การกากับที่ไม่ได้ รับอนุญาต
โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะปราบปรามธุรกิจที่
เกี่ยวข้ องกับหนี ้นอกระบบและผิดกฎหมาย
อันเกิดจากการปล่อยสินเชื่อบุคคลโดยไม่มี
ใบอนุญาต
กระทรวงการคลังมอบให้ ธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็ นหน่วยรับลงทะเบียน
จัดตังธนาคารชุ
้
มชนแห่งแรกในประเทศไทย
ชื่อ ธนาคารชุมชนศรี ฐาน ที่จงั หวัดเลย
โดยปล่อยกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 1 ต่อเดือน นาร่องโครงการ 3 ปี
ตังวงเงิ
้ นสินเชื่อไว้ ที่ 6,000 ล้ านบาท

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้ อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ) ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2548
7
การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม
2551 เกี่ยวกับด้ านสวัสดิการสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จะต้ องแก้ ไขปั ญหาความยากจน และ
การปรับโครงสร้ างหนี ้ภาคประชาชน เพื่อนาไปสูก่ ารลดหนี ้ หรือยืดเวลาชาระหนี ้ หรื อลดอัตราดอกเบี ้ย
หรือพักชาระดอกเบี ้ย
8
จัดตังตามยุ
้
ทธศาสตร์ และการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมเศรษฐกิจ เพื่อให้ ประเทศ
มีความมัน่ คง โดยมีองค์กรการเงินระดับฐานราก (Microfinance Institutions: MFI) ที่จะช่วยเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2553

2553

2553

9

โครงการ
โครงการบัตรลดหนี ้ วินยั ดีมเี งิน9
ดาเนินการโดยกระทรวงการคลัง
รับผิดชอบร่วมกับระทรวงมหาดไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี ้และ
ประชาชนที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
(ศนธ.ยธ.)10 ดาเนินการโดย
กระทรวงยุติธรรม

สถานะ
เลิกดาเนินการแล้ ว

หลักเกณฑ์ / วิธีการปล่ อยกู้
ให้ ประชาชนที่มีหนี ้นอกระบบไม่เกิน
200,000 บาท มาลงทะเบียนเข้ าโครงการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1-30 ธันวาคม 2552 เพื่อเข้ าสู่
กระบวนการแปลงหนี ้นอกระบบกลับเข้ าสู่
ระบบธนาคาร ดอกเบี ้ยร้ อยละ 1 ต่อเดือน
หากลูกหนี ้จ่ายผ่อนชาระเงินกู้รายเดือนตรง
ตามกาหนด เป็ นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะ
มีวงเงินสารองฉุกเฉินให้ ในเดือนที่ 13

ดาเนินการอยู่

โครงการคลังในบ้ าน11 ดาเนินการ
โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

ดาเนินการอยู่

จัดตังโดยกระทรวงยุ
้
ติธรรม เพื่อเข้ ามา
จัดการปั ญหาหนี ้นอกระบบ โดยทาหน้ าที่
รับแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนให้ คาปรึ กษาด้ าน
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องหนี ้สินภาคประชาชน
ที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมประสานงานใน
การส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังในสั
้ งกัด
กระทรวงยุติธรรมและหน่วยอื่น เช่น
สถาบันการเงิน ศูนย์ดารงธรรม
ให้ สินเชื่อแบบโฮลเซลแก่องค์กรการเงิน
ชุมชน เช่น กองทุนหมูบ่ ้ าน สหกรณ์
ธนาคารชุมชน เพื่อให้ สถาบันเหล่านี ้นาไป
ปล่อยกู้ต่อแก่สมาชิก พร้ อมกาหนดเงื่อนไข
การกู้ที่เหมาะสม

จัดตัง้ โดย นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง โดยมติคณะรัฐ มนตรี ที่
1904/2554 ลว. 31 มกราคม 2554
10
จัดตังตามค
้
าสัง่ กระทรวงยุติธรรม ที่ 382/2553 ลว. 3 ธันวาคม 2553 อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 20 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 แก้ ไขโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
11
เป็ นการต่อยอดกองทุนหมูบ่ ้ านตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ 23545/2553 ลว. 17 ธันวาคม 2553
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2558

โครงการ
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์12 ดาเนินการ
โดยกระทรวงการคลังและธนาคาร
แห่งประเทศไทย

สถานะ
ดาเนินการอยู่

2559

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์13, 14 ดาเนินการ
โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) หน่วยงานภายใน
กระทรวงการคลัง
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้
จ่ายฉุกเฉิน15 ดาเนินการโดย
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดาเนินการอยู่

2560

12

ดาเนินการอยู่

หลักเกณฑ์ / วิธีการปล่ อยกู้
สนับสนุนการเข้ าถึงแหล่งเงินทุนให้ กบั
ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยที่ไม่มีทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน สามารถกู้กับ
บริ ษัทเอกชน 9 ราย ที่ได้ รับอนุญาตลงนาม
โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังให้ ก้ ู
รายละ 10,000-20,000 บาท กาหนดอัตรา
ดอกเบี ้ย+ค่าปรับ+ค่าดาเนินการ ไม่เกิน
36 เปอร์ เซ็นต์ต่อปี
ให้ ก้ ยู ืมเงินทังที
้ ่มีหรื อไม่มีทรัพย์สินเป็ น
หลักประกัน วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อ
ราย คิดดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง (Effective Rate)
ไม่เกินร้ อยละ 36 ต่อปี
ให้ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยกู้
โดยต้ องไม่เป็ นการ Refinance หนี ้ในระบบ
วงเงินให้ สินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาการให้ ก้ ยู ืมไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ (Flat Rate)
ไม่เกินร้ อยละ 0.85 ต่อเดือน

ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลแถลงต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เพื่อช่วย
ลดความเหลื่อมล ้าของสังคมโดยจัดให้ มีระบบการกู้ยืมที่เป็ นธรรมและมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 ธันวาคม 2557
13
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ตา่ งจากสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 4 ประการ โดยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ประการแรกเป็ น
สินเชื่ออเนกประสงค์ แต่สนิ เชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็ นสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ ประการที่สองสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
มีวงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท แต่สนิ เชื่อนาโนไฟแนนซ์ มีวงเงินกู้ ไม่เกิน 100,000 บาท ประการที่สาม สินเชื่อพิ
โกไฟแนนซ์ จะมีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกันก็ได้ แต่สนิ เชื่อนาโนไฟแนนซ์จะไม่มีหลักประกันการกู้ ประการ
ทีสี่ สินเชื่ อพิโกไฟแนนซ์จะให้ บริ การแก่ ผ้ ูก้ ทู ี่มีทะเบี ยนบ้ าน หรื อภูมิลาเนาในจังหวัดที่ สานักงานตังอยู
้ ่ ส่วน
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไม่จากัดพื ้นที่ในการให้ บริ การ (Bureau of Financial Inclusion Policy and Development,
2018)
14
มติคณะรัฐมนตรี ที่ 15989/2559 ลว. 30 สิงหาคม 2559
15
มติคณะรัฐมนตรี ที่ 3366/2560 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2560
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2561

โครงการ
โครงการ “แก้ ไขหนี ้นอกระบบอย่าง
บูรณาการและยัง่ ยืน ภายใต้ แนวคิด
ขจัดหนี ้นอกระบบเป็ นศูนย์”

สถานะ
ดาเนินการอยู่

หลักเกณฑ์ / วิธีการปล่ อยกู้
ตังคณะอนุ
้
กรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี ้
ทุกจังหวัด จัดให้ มีจดุ ให้ คาปรึ กษาหนี ้นอก
ระบบโดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.
ทุกสาขาทัว่ ประเทศให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจ
กวดขันจับกุมเจ้ าหนี ้นอกระบบและ
ผู้ติดตามทวงถามหนี ้โดยวิธีการผิด
กฎหมายอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง

ที่มา Phongpirodom and Chonlavorn (2015, pp. 5-6)

จะเห็นได้ ว่ารัฐบาลไทย ได้ มีความพยายามกว่าสิบปี แต่ยงั ไม่สามารถขจัดปั ญหา
หนีน้ อกระบบออกจากสังคมไทยได้ เนื่องจากการไม่ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหนี ้
(Academic Bureau, 2015, p. 17) ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย ขาดการบูรณาการ
รวมถึงการจัดการลูกหนี ้นอกระบบโดยใช้ รูปแบบเดียวกัน (Jamneanphol, 2014, p. 48)
ในทางต่างประเทศนันมี
้ การคิ ดค้ นเครื่ องมือในการแก้ ไขหนี ้นอกระบบ โดยมีรูปแบบ
หลากหลาย เช่น รัฐออนแทรี โอ ประเทศแคนาดา มีการบังคับให้ บริ ษัทที่ให้ ก้ ูยืมเงิ น
รวมถึงตัวแทนต้ องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวเองภายใต้ กฎหมาย Collection and Debt
Settlement Services Act 2016 (Hoyes, 2015) ในประเทศออสเตรเลียมีการทาข้ อตกลง
กับเจ้ าหนี ผ้ ่ านทางตัวแทน ซึ่ งอาจเป็ นทัง้ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐหรื อบริ ษั ทเอกชน (Credit
Counsellors) ช่วยให้ ลกู หนี ้ไม่ต้องเสียดอกเบี ้ยในอัตราสูง รวมถึงเบี ้ยปรับกรณีผิดนัด
(Australian Financial Security Authority [AFSA], 2017) โดยกลุม่ ประเทศทางอเมริ กา
หรื อยุโรปมีงานศึกษาเกี่ ยวกับหนี ้นอกระบบพอสมควร หากแต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียนกลับพบว่า มีงานศึกษาเกี่ยวกับหนีน้ อกระบบน้ อยมาก เท่าที่
ศึกษาพบเพียงสองประเทศ ได้ แก่ ฟิ ลิปปิ นส์ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการของรั ฐบาล
เรี ยกว่า “Securities and Exchange Commission (SEC)” โดยออกมาตรการให้ เจ้ าหนี ้
นอกระบบมาขึ ้นทะเบียนภายใต้ กฎหมาย Lending Company Regulation Act ภายใน
กาหนด มิฉะนันจะถู
้ กดาเนินคดีอาญา (Gonzales, 2017) สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการ
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ออกกฎหมาย Moneylenders Act 2009 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และควบคุมการให้
กู้ยื มเงิ นธุ รกิ จการให้ สินเชื่ อ ตลอดจนก าหนดให้ การให้ ก้ ูยืมหนี น้ อกระบบเป็ นคดี
อาชญากรรมที่ต้องถูกดาเนินคดีโดยคณะกรรมการพิเศษ (Katanyatanont et al.,
2011) จะเห็นได้ ว่าในกลุ่มประเทศเหล่านีม้ ีการจัดตังหน่
้ วยงานรับผิดชอบกากับดูแล
และออกกฎหมายเพื่อควบคุมธุรกิจการให้ สินเชื่อ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงาน
รั บผิ ดชอบที่ ชัดเจน นอกจากนี ก้ ฎหมายที่ มี อยู่มี เพี ยงพระราชบัญญั ติ ห้ ามเรี ยก
ดอกเบี ้ยเกินอัตรา ซึง่ ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมธุรกิจดังกล่าวได้
ผลการศึกษา
ในส่วนต่อจากนี ้จะขอแบ่งการนาเสนอเป็ น 7 ส่วน ดังนี ้ (1) การนิยาม “หนี ้นอก
ระบบ” (2) จาแนกปั ญหาหนีน้ อกระบบ 3 ช่วง โดยหลักเกณฑ์ มี กฎหมายควบคุม
(3) รู ปแบบของหนี ้นอกระบบในสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว (4) เปรี ยบเทียบหลัก
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับข้ อสัญญาเพื่อเรี ยกดอกเบี ้ยและค่าเสียหายตาม
หลักกฎหมายระหว่างสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว กับประเทศไทย (5) เปรี ยบเทียบ
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่ เกี่ ยวกับการท าสัญญาอื่ นอ าพรางสัญญากู้ เงิ น
ระหว่างสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว กับประเทศไทย (6) ประเด็นวิเคราะห์กิจกรรม
ของเจ้ าหนี ้ที่บีบบังคับหรื อเอารัดเอาเปรี ยบลูกหนี ้ ซึ่งควรถือเป็ นหนี ้นอกระบบหรื อไม่
และ (7) มาตรการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบต่อสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว
1. การนิยาม “หนีน้ อกระบบ”
การให้ ความหมายของหนี ้นอกระบบ มีความสาคัญเนื่องจากหากคานึงถึงบ่อเกิด
แห่งหนี ้ หนี ้ย่อมเกิดจากนิติเหตุ นิติกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากนี ้ใน
สังคมที่ มี ความแตกต่างกัน เช่ น สังคมที่ มี ที่ มาจากสังคมนิ ยม สังคมที่ มี ที่ มาจาก
รัฐบาลทหารอาจตีความหนี ้นอกระบบแตกต่างกัน อีกทังหลั
้ กทางศาสนามีการให้ ความ
เชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับการกู้ยืมที่มีการคิดดอกเบี ้ยเกินสมควร ศาสนาคริ สต์มองว่า
เป็ นเรื่ องบาป ขณะที่ศาสนาอิสลามมองว่าเป็ นอาชญากรรม (Olechnowicz, 2011)
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นอกจากนี ้ในแถบยุโรปให้ นิยามหนี ้นอกระบบ หมายถึง สินเชื่อนอกระบบ 2 รู ปแบบ คือ
สินเชื่อนอกระบบเชิงพาณิชย์ (Informal Commercial Lender) ซึ่งเป็ นสินเชื่อจากพ่อค้ า
เงินกู้ นายจ้ าง ผู้ค้าของส่ง เจ้ าของที่ดิน และสินเชื่อนอกระบบที่ไม่ได้ เป็ นเชิงพาณิชย์
(Informal Uncommercial Lender) ซึ่งเป็ นสินเชื่อที่ไม่ได้ คาดหวังกาไรจากดอกเบีย้
ผู้ที่ ให้ ก้ ูยื มมักจะมี สายสัมพันธ์ อย่ างใกล้ ชิ ดกับผู้ก้ ู ยื ม กล่าวคื อ มักจะเป็ นเพื่ อน
ครอบครัวเพื่อน เพื่อนบ้ าน ซึ่งมักจะให้ ก้ ยู ืมในยามฉุกเฉินเท่านัน้ (Robinson, 2001,
as cited in Meechart et al., 2013)
สาหรับคานิยามของหนี ้นอกระบบในประเทศไทย สหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยหนี ้นอกระบบในประเทศไทยจะหมายถึงการกู้ยืมเงิน
หรื อกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการอาพรางการกู้ยืมเงินที่เรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา สาหรับหนี ้
นอกระบบในสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว หมายถึงการกู้ยืมเงินที่เรี ยกดอกเบี ้ยเกิน
อัตรา ไม่รวมถึงการกระทาอื่นด้ วย ซึ่งดอกเบี ้ยที่ผิดกฎหมายของสหภาพเมียนมา คือ
ดอกเบี ้ยเกินร้ อยละ 12 ต่อปี สาหรับหนี ้มีประกัน และไม่เกินร้ อยละ 18 ต่อปี สาหรับ
หนี ้ไม่มีหลักประกัน สาหรับ สปป.ลาว ดอกเบี ้ยที่ผิดกฎหมายเกินร้ อยละ 3 ต่อปี
จากเหตุผลข้ างต้ นผู้เขียนจึงขอเสนอคานิยามของ “หนี ้นอกระบบ” ว่าหมายถึง
แหล่งการเงินที่เกิดขึ ้นตามความจาเป็ นและสภาพแวดล้ อม ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มี
การติ ดตามและควบคุมจากทางราชการ การให้ ก้ ูยืมหรื อการทานิติกรรมอื่นใดที่ มี
ลัก ษณะที่ ได้ รั บ ประโยชน์ ม ากเกิ น ส่ วนอัตราสมควรหรื อ กระท าในลักษณะของ
การดาเนินการที่แอบแฝงหรื ออาพรางในธุรกิจ หรื อกระทาด้ วยวิธีการอื่นใดที่ขัดต่อ
ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. การจาแนกปั ญหาหนี น้ อกระบบเป็ น 3 ช่ วง โดยหลักเกณฑ์ มีกฎหมาย
ควบคุม
จากการศึกษารูปแบบปั ญหาของหนี ้นอกระบบของประเทศไทย สหภาพเมียนมาและ
สปป.ลาว หากนาเอาหลักเกณฑ์การที่มีกฎหมายควบคุมมาเป็ นเกณฑ์ จะสามารถกล่าว
ได้ ว่าการแก้ ไขปั ญหาหนี น้ อกระบบของกลุ่มสามประเทศนี ไ้ ด้ 3 ประเภท คื อ
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(1) หนี ้นอกระบบไม่มีกฎหมายควบคุม (2) หนีน้ อกระบบที่มีกฎหมายควบคุม และ
(3) หนี ้นอกระบบที่มีกฎหมายควบคุมสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับหนี ้นอกระบบ
2.1 หนีน้ อกระบบไม่ มีกฎหมายควบคุม
เป็ นช่วงที่รัฐบาลของประเทศในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขงยังไม่ได้ ตรากฎหมาย
เพื่อกาหนดให้ หนี ้นอกระบบเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ช่วงเวลาที่เริ่ มมีกฎหมายควบคุม
ดอกเบีย้ ในประวัติศาสตร์ มนุษย์ คือสมัยโรมันในยุคกฎหมายสิบสองโต๊ ะ16 (Vincent,
2014, p. 13) ก่อนหน้ านันการที
้
่เจ้ าหนี ้ทาสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี ้ยอัตราสูงจึง
กระทาได้ และ ไม่ผิดกฎหมาย ซึง่ สหภาพเมียนมาก่อนปี ค.ศ. 1945 มีเพียงกฎหมายแพ่ง
ว่าด้ วยสัญญา การทาสัญญากู้ยืมเงินจึงถือเป็ นเรื่ องเสรี ภาพในการทาสัญญาของ
คูส่ ญ
ั ญาและลูกหนี ้สมัครใจจ่ายดอกเบี ้ย ยังไม่มีกฎหมายห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา
จึงถือว่าปั ญหาหนี ้นอกระบบของสหภาพเมียนมาในช่วงแรกอยูใ่ นประเภทนี ้
2.2 หนีน้ อกระบบที่มีกฎหมายควบคุม
เป็ นช่วงที่มีการรับแนวคิดเกี่ยวกับข้ อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมในยุโรปแพร่ หลาย
เข้ ามาในเอเชียโดยเจ้ าหนี ้มักมีสถานะหรื อบทบาททางสังคมเหนือกว่าลูกหนี ้ การที่
เจ้ าหนี ้ทาสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราสูงจึงเป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นธรรมและเอารัด
เอาเปรี ยบลูกหนี ้ จึ งเป็ นหน้ าที่ ของรั ฐที่ ต้ องตรากฎหมายเพื่ อคุ้มครองลูกหนี โ้ ดย
กาหนดให้ หนีน้ อกระบบเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย กฎหมายห้ ามเรี ยกดอกเบีย้ อัตราสูง
จึ งถูกตราขึ น้ มา เช่ น ประเทศไทยมี พระราชบัญญัติ ห้ ามเรี ยกดอกเบี ย้ เกิ นอัตรา
สหภาพเมียนมามีกฎหมายว่าด้ วยการกู้ยืมเงิน (Burma Money Lenders Act 1945)
กาหนดให้ การทาสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี ้ยได้ ไม่เกินร้ อยละ 12 ต่อปี สาหรับหนี ้มี
ประกัน ไม่เกิ นร้ อยละ 18 ต่อปี สาหรั บหนี ้ไม่มีหลักประกัน สปป.ลาว มีกฎหมายว่า

16

กฎหมายสิบสองโต๊ ะมีข้อความระบุถึง อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ไม่เกินร้ อยละ 81/3 และหากฝ่ าฝื นจะ
โดนค่าปรับถึง 4 เท่า

MFU Connexion, 8(1) || page 202

ด้ วยข้ อผูกพันในสัญญา ซึ่งกฎหมายของสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว ถือว่าปั ญหา
หนี ้นอกระบบอยูใ่ นประเภทที่สองนี ้
2.3 หนี น้ อกระบบที่มีกฎหมายควบคุ มสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับหนี ้
นอกระบบ
เป็ นช่วงที่หนี ้นอกระบบเริ่ มมีการพัฒนาให้ ซบั ซ้ อนมากขึ ้น การขยายตัวของ
ธุรกิจธนาคารในยุโรปได้ สร้ างเทคนิคที่เรี ยกว่า “depositum confessatum” โดยเป็ น
เทคนิคที่อาพรางการฝากเงินกู้และการคิดดอกเบีย้ ที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
(Sava, 2012) ทาให้ กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถคุ้มครองการทาสัญญาอื่นที่เป็ นการอา
พรางการกู้เงินที่คิดดอกเบี ้ยเกินอัตราได้ เพราะกฎหมายห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตราใช้
บังคับเฉพาะการทาสัญญากู้ยืมเงินเท่านัน้ ดังนันหากเจ้
้
าหนีท้ าสัญญาขายฝากโดยคิด
ดอกเบี ้ยอัตราสูงจึงไม่ผิดกฎหมายห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา ในบางประเทศรัฐได้
แก้ ไขกฎหมายห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยอัตราสูงในสัญญาขายฝาก เช่น ประเทศไทย การทา
สัญญาขายฝากจะกาหนดสินไถ่ที่คิดดอกเบี ้ยเกินร้ อยละ 15 ต่อปี ไม่ได้ ปั ญหาหนี ้นอก
ระบบของประเทศไทยจึงจัดอยูใ่ นประเภทที่สามนี ้
3. รูปแบบของหนีน้ อกของสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว
3.1 รูปแบบของหนีน้ อกระบบในสหภาพเมียนมา
จากการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบของหนี น้ อกระบบของสหภาพเมี ย นมามี
4 รู ปแบบ ได้ แก่ หนี ้นอกระบบที่เกี่ยวกับสินค้ าด้ านการเกษตร หนี ้นอกระบบเกี่ยวข้ อง
กับสินค้ าที่เป็ นปศุสตั ว์ หนีน้ อกระบบเกี่ ยวข้ องกับขบวนการลักลอบเข้ าเมือง และ
หนี ้นอกระบบเกี่ยวข้ องกับการโอนเงินผ่านองค์กรที่ผิดกฎหมาย
1) สินค้ าด้ านการเกษตรในสหภาพเมี ยนมามี ความเกี่ ยวข้ องกับโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่ าโรงงานใหญ่ ๆ มี ลูกจ้ างถึ ง 7,000 คน และมี การจ้ างงานกว่ า
200,000 คนในฤดูกาลเก็บเกี่ยว (Duflos et al., 2013, p. 5) จากการสารวจหมู่บ้าน
ประมาณ 4,000 ครัวเรื อน โดย The Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT)
พบว่ามีเพียงร้ อยละ 16 เท่านันที
้ ่ก้ ูยืมเงินจากเจ้ าหนี ้ในระบบ (The Livelihoods and
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Food Security Trust Fund [LIFT], 2012) ชาวนาจะเช่าที่นาได้ สงู สุดประมาณ 25 ไร่
เพื่อทาการเพาะปลูกโดยกู้ยืมเงินจากเจ้ าหนีน้ อกระบบซึ่งเรี ยกเก็ บดอกเบี ้ย 10-20%
ต่อเดือน บางรายสูงถึงร้ อยละ 30 ต่อเดือน (Duflos et al., 2013, p. 8)
2) การกู้ยืมสินค้ าที่เป็ นปศุสตั ว์ เช่น เป็ ด การเลี ้ยงเป็ ดเป็ นที่นิยมสาหรั บ
เกษตรกรชาวเมียนมา อาหารที่ทาจากไข่เป็ ดคือแกงไข่เป็ ด หรื อ “be u hin” (Proximity
Designs, 2014) ในภาษาพม่า เกษตรกรชาวเมียนมาจะกู้ยืมเป็ ดเอามาเลี ้ยงเพื่อเก็บไข่
ขาย หรื อยืมเงินจากเจ้ าหนี ้เงินกู้ในท้ องถิ่นเพื่อนามาซื ้อเป็ ดไปเลี ้ยงเก็บไข่ขายโดยต้ อง
จ่ายดอกเบี ้ยสูงถึงร้ อยละ 10 ต่อเดือน (Macintyre, 2016) เนื่องจากกลุม่ เกษตรกรพวก
นี ้ไม่มีที่ดินทากินเป็ นของตัวเองจึงไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งการกู้ยืม
เงินตามปกติจาเป็ นต้ องมีหลักประกัน เช่น ที่ดิน เป็ นต้ น
3) การกู้ยืมเงิ นจากเจ้ าหนี น้ อกระบบในท้ องถิ่ นเพื่ อนามาใช้ เป็ นค่าจ้ างให้
ขบวนการลักลอบเข้ าเมืองช่ วยเหลือให้ ข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย การกู้ยื มเงิ น
ประเภทนีน้ ิยมจ่ายเป็ นเงิ นสด เครื่ องประดับมีค่า รวมถึงการกู้ยืมเงิ นจากเพื่อนบ้ าน
(Thu, 2015, p. 92) เนื่องจากค่าใช้ จ่ายในการย้ ายถิ่นฐาน เข้ ามาทางานในประเทศเพื่อนบ้ าน
ที่ติ ดกับสหภาพเมี ยนมา เช่น ประเทศไทย มี ราคาสูงเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการลงทุน
จ่ายเงินให้ ขบวนการลักลอบเข้ าเมืองดังกล่าวซึง่ ถึงแม้ มีราคาสูงแต่ก็ยงั ถูกกว่า
4) การโอนเงิ นผ่านองค์ กรที่ ผิดกฎหมายในสหภาพเมี ยนมา ประชาชน
ท้ องถิ่นนิยมใช้ บริ การโอนเงินข้ ามประเทศผ่านระบบที่เรี ยกว่า “Hundi” (Aung, 2011,
p. 67) โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนประมาณร้ อยละ 10-20 (Duflos et al., 2013, p. 32)
ซึง่ อัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราดังกล่าวไม่ต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดมากนัก
หลายครัง้ ที่แรงงานข้ ามชาติชาวเมียนมา จะใช้ บริ การของตัวแทน “Hundi” เพื่อส่งเงิน
กลับมาให้ ครอบครัวที่อยู่ในสหภาพเมียนมา (Aung, 2011, p. 67) เช่น แรงงานพม่าใน
ประเทศไทยจะติดต่อตัวแทน “Hundi” ที่มกั เป็ นร้ านขายสินค้ า หรื อร้ านขนส่งของใน
ประเทศไทยเพื่อส่งเงิ นบาทกลับมายังสหภาพเมียนมา หลังจากนัน้ ตัวแทน “Hundi”
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ในสหภาพเมียนมาจะส่งเงิ นจ๊ าดไปให้ ครอบครั วของแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งบางครั ง้
พบว่าไม่มีการโอนเงินให้ ครอบครัวของแรงงานชาวเมียนมา
การแก้ ปัญหาหนีน้ อกระบบของสหภาพเมียนมา
รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา ได้ ก่อตังธนาคารพั
้
ฒนาการเกษตรแห่งเมียนมา
(The Myanmar Agricultural Development Bank: MADB) ขึ ้นในปี ค.ศ. 1953 โดยตรา
กฎหมายรองรับใน ปี ค.ศ. 1990 มีวตั ถุประสงค์สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร ปศุสตั ว์
และสถานประกอบการเศรษฐกิ จและสังคมในพืน้ ที่ห่างไกล ในปี ค.ศ. 1993 ธนาคาร
ปล่อยเงินกู้ให้ ชาวนากว่า 2 ล้ านคน โดยคิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 10 ต่อปี (The Ministry of
Agriculture and Irrigation of Myanmar, 2001) โดยเน้ นผู้ก้ รู ายย่อย เพื่อแก้ ปัญหาการ
เข้ าไม่ถึงแหล่งทุนของประชากรเมียนมาที่มีรายได้ ต่า แต่ปรากฎว่าการดาเนินงานไม่ได้
แก้ ปั ญหาหนี น้ อกระบบในสหภาพเมี ยนมามากนักเนื่ องจากนโยบายของธนาคาร
กาหนดให้ ชาวนาสามารถยืมที่นาเพื่อทาการเพาะปลูกได้ ไม่เกิ น 10 เอเคอร์ ในทาง
ปฎิบตั ิหากชาวนารายใดต้ องการยืมที่นาเพิ่มขึ ้นจะต้ องเสียเงินสินบนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ธนาคาร สาหรับชาวนาที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินหรื อที่นาได้ ทนั ฤดูกาลเพาะปลูกก็ต้องหัน
ไปใช้ บริ การของเจ้ าหนี ้นอกระบบ (Lynn, 2018) นอกจากนันหากชาวนามี
้
ความจาเป็ น
เร่ งด่วนที่ต้องใช้ เงิน เช่น เจ็ บป่ วยเข้ าโรงพยาบาล หรื อต้ องซ่อมแซมบ้ านเพราะโดน
มรสุม ก็ต้องกู้ยืมเงินจากเจ้ าหนี ้นอกระบบเพื่อนามาใช้ จ่ายก่อน แล้ วหากได้ เงิ นกู้จาก
ธนาคารก็ ต้ อ งน ามาใช้ คื น เจ้ าหนี น้ อกระบบ (Artingstoll, 2017) การด าเนิ น การ
โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้ ผล
3.2 รูปแบบปั ญหาหนีน้ อกระบบใน สปป.ลาว
จากการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบปั ญ หาของหนี น้ อกระบบของ สปป.ลาว
มี 3 รู ปแบบ ได้ แก่ หนีน้ อกระบบที่ เกี่ ยวข้ องกับด้ านสินค้ าเกษตร หนี น้ อกระบบที่
เกี่ยวกับที่ดินในการเพาะปลูก และหนี ้นอกระบบเกี่ยวข้ องกับการขายฝากโดยมักจะมี
ความเกี่ยวข้ องหรื อความสัมพันธ์ กับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ในส่วนต่อไปนี ้จะอธิบายถึง
รูปแบบแต่ละปั ญหาของหนี ้นอกระบบใน สปป.ลาว
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1) เจ้ าหนี ้ที่เป็ นนายทุนด้ านสินค้ าเกษตร พบในจังหวัดส่วนใหญ่ของสปป.
ลาว เช่น สะวันเขต ลาวเทียน เจ้ าหนี ้พวกนี ้จะให้ ลกู หนี ้ที่เป็ นเกษตรกรยืมสินค้ าเกษตร
เช่น เมล็ดข้ าว หรื อแพะ แล้ วเรี ยกเก็ บดอกเบีย้ เป็ นผลิตผลด้ านการเกษตรที่ลูกหนี ้
เพาะปลูก เรี ยกว่า “เจ้ าหนี ้ข้ าวนอกระบบ” (Rice Loan Shark) (The Land Information
Working Group [LIWG], 2011) โดยมี ร ะยะเวลากู้ ยื ม สัน้ ๆ เช่ น ประมาณเดื อ น
มิถุนายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็ นฤดูเพาะปลูก การกู้ยืมจาพวกนี ้พบว่ามีการเรี ยกเก็บ
ดอกเบี ้ยสูงถึง 100%
2) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ในการเพาะปลูกจากข้ าวเป็ นกล้ วย เนื่องจากการ
ปลูกข้ าวให้ ผลผลิตต่าและมีแหล่งน ้าไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูกข้ าว ในชุมชนชนบท
ของ สปป.ลาว ชาวบ้ านไม่ มี ที่ ดิ นท ากิ นเป็ นของตัวเอง ต้ องเช่ าที่ ดิ นเพื่ อท าการ
เพาะปลูก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการหลัง่ ไหลของนายทุนชาวจีนเข้ ามาใน สปป.ลาว
นายทุนจีนได้ จ้างชาวบ้ านชาวลาวทาการเพาะปลูกกล้ วยเนื่องจากที่ดินของ สปป.ลาว
มีแร่ ธาตุสงู และในช่วงดังกล่าวเป็ นฤดูแล้ งในประเทศจีน เมื่อการเพาะปลูกกล้ วยให้
ผลตอบแทนมากกว่า ชาวบ้ านลาวบางกลุ่มจึงไปกู้ยืมเงิ นจากเจ้ าหนีน้ อกระบบใน
ท้ องถิ่นเพื่อนามาลงทุนปลูกกล้ วยแทนข้ าว (Friis, 2015, p. 5)
3) ลูกหนี ้ที่ทาสัญญาขายฝากใน สปป.ลาว ต้ องชาระสินไถ่ให้ กบั เจ้ าหนี ้ผู้ซื ้อ
ฝากราคาสูงเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการขายฝากใน สปป.ลาว คือ กฎหมายว่า
ด้ วยข้ อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา พ.ศ. 2554 ไม่ได้ ระบุอตั ราดอกเบี ้ยของสินไถ่
ต้ องไม่เกินร้ อยละ 15 ดังเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 ของ
ประเทศไทย ผู้ซือ้ ฝากจึงใช้ ช่องว่างของกฎหมายรั บซื ้อฝากในราคาที่ต่ากว่าราคาของ
ทรัพย์สินที่ซื ้อขายในท้ องตลาด และกาหนดราคาสินไถ่ในราคาที่สงู กว่าราคาที่ขายฝาก
(Pommach & Wongwattanapikul, 2016, p. 132) ซึ่งหากคานวณราคาสินไถ่ย่อมเกิน
ร้ อยละ 15 ถือเป็ นหนี ้นอกระบบประเภทหนึ่ง ส่งผลให้ ลกู หนี ้ไม่สามารถชาระสินไถ่ใน
ระยะเวลาขายฝาก และทรัพย์สนิ ที่ขายฝากจะกลายเป็ นกรรมสิทธิ์ของเจ้ าหนี ้ผู้ซื ้อฝาก
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4) การเป็ นหนี น้ อกระบบใน สปป.ลาว มั ก จะมี ค วามเกี่ ย วข้ องหรื อ
ความสัมพันธ์ กับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย จากรายงานของ Geetanjali Mukherjee พบว่า
สถานประกอบการที่ไม่ได้ จดทะเบียนอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย มีแนวโน้ มที่จะใช้ แหล่ง
เงิ นทุ นจากนายทุ นนอกระบบ (Mukherjee, 2013, p. 177) เช่ น การตัดไม้ เถื่ อนซึ่ ง
แพร่กระจายทัว่ ทัง้ สปป.ลาว และเวียดนาม มีงานศึกษาของสหประชาชาติพบว่ารายได้
ร้ อยละ 90 ของประชากรฐานะยากจนใน สปป.ลาว มาจากสินค้ าทาจากไม้ ป่า (Tong,
2009) นอกจากนี ้ประชากรที่มีรายได้ ต่ามีแนวโน้ มที่จะเข้ ามาเป็ นแรงงานผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย และแรงงานจ าพวกนีน้ ิ ยมใช้ บริ ษั ทจัดหางานที่ ไม่ได้ จดทะเบียนอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมายของ สปป.ลาว เหตุผลเนื่ องจากหากใช้ บริ ษั ทจัดหางานที่ ถูก
กฎหมายจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงกว่า17 และส่วนหนึ่งจะกู้ยืมเงินจากบริ ษัทหางาน
นันเองเพื
้
่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเข้ ามาทางานในประเทศไทย (Phouxay et al.,
2008, pp. 35-36)
การแก้ ปัญหาหนีน้ อกระบบของ สปป.ลาว
รัฐบาล สปป.ลาว เป็ นหนี ้จากแหล่งทุนต่างประเทศค่อนข้ างสูง เนื่องจากขาด
แคลนแหล่งเงินกู้ในประเทศ จากสาเหตุที่คนลาวมีการออมต่า และรายได้ ของรั ฐบาล
สปป.ลาว มาจากการขายทรัพยากรธรรมชาติ 2 แหล่งหลัก คือ ไฟฟ้าจากพลังงานน ้า
(เขื่อน) และเหมืองแร่ (Paijitrochana, 2017) ระบบเงินกู้เริ่ มจากการรวมกลุม่ ของแม่บ้าน
กลุม่ ละไม่เกิน 30 คน เรี ยกว่า “Lin Huey” หรื อ “Lin Ngeun” โดยแต่ละคนในกลุม่ ต้ อง
จ่ายเงินคนละ 1,000 กีบ ให้ หวั หน้ ากลุม่ มีทงรายวั
ั ้ น รายสัปดาห์ และรายเดือน ครัง้ หนึ่ง
ในแต่ละรอบ สมาชิ กจะได้ รับจานวนเงิ นทัง้ หมดของกลุ่มโดยจะต้ องจ่ายค่าใช้ วงเงิ น
17

จากรายงานของ Phouxay et al. (2008) ILO project, Migrant recruitment from the Lao
PDR to Thailand พบว่าแรงงานลาวที่เข้ าเมืองมาทางานในประเทศไทยต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมใน
การดาเนินการให้ กับบริ ษัทจัดหางานที่ถกู กฎหมายใน สปป.ลาว เป็ นเงิน 15,000-20,000 บาท
ขณะที่แรงงานลาวที่ใช้ บริการของบริษัทจัดหางานที่ผิดกฎหมายใน สปป.ลาว ส่วนใหญ่จะไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมหรือมีบางกลุม่ ที่เสียค่าธรรมเนียม 2,500-5,000 บาท

MFU Connexion, 8(1) || page 207

คนละ 200 กีบต่อวงรอบ และทาเช่นนี ้ไปจนครบสมาชิกทังหมดของกลุ
้
ม่ (Paijitrochana,
2017) การกู้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ้ยสูงถึงร้ อยละ 20 ต่อปี
มาตรการแก้ ไขปั ญหาหนี น้ อกระบบของ สปป.ลาว มี การจั ดตัง้ ธนาคาร
หมู่บ้านโดยความคิ ดริ เริ่ มขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศอนุภูมิภาคแม่ นา้ โขง
ในโครงการต่อต้ านการค้ าหญิ งและเด็ก (the International Labour Organization’s
Mekong Sub regional Project to Combat Trafficking in Children and Women:
ILO-TICW) โดยการปล่อยเงินกู้ประมาณ 1,000-2,500 ดอลลาร์ สหรัฐ คิดอัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 12 ต่อปี ผ่านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประจาจังหวัด มีการทา
สัญญากับหมู่บ้านปี ต่อปี และกาหนดคุณสมบัติผ้ ยู ื่นกู้ต้องมีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี บริ บูรณ์
ไม่พิจารณาวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม แต่ละหมูบ่ ้ านจะมีเงินทุนสารองในการให้ ก้ หู มูบ่ ้ านละ
1,000,000 กี บ หรื อประมาณ 95 ดอลลาร์ สหรั ฐ (International Labour Organization,
2007) โดยทัว่ ไปแล้ วผู้ก้ ยู ืมจะใช้ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจาวันเป็ นหลักประกัน
เช่น ของใช้ ภายในบ้ าน รถจักรยานยนต์ ปศุสตั ว์ รถเข็น เป็ นต้ น และไม่มีการคิดเบี ้ยปรับ
กรณีคืนเงินล่าช้ า (International Labour Organization, 2007)
ตารางที่ 2 มาตรการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบระหว่างประเทศไทย สหภาพเมียนมา
และ สปป.ลาว
ปี
ค.ศ.
1998

มาตรการของ
ประเทศไทย
ตราพระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2541 แก้ ไขเรื่ อง
สัญญาขายฝาก

ปี
ค.ศ.
1997

มาตรการของ
เมียนมา
ก่อตังสถาบั
้
นการเงิน
ชุมชนรายย่อย
(Microfinance) โดยได้ รับ
ทุนสนับสนุนจากโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNPD)

ปี
ค.ศ.
2001

มาตรการของ
สปป.ลาว
มาตรการลดความยากจน
โดยบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา
ประเทศและคาสัง่ ของ
นายกรัฐมนตรี หมายเลข 10
(IMF report, 2008)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปี
ค.ศ.
2001

มาตรการของ
ประเทศไทย
จัดตังธนาคารประชาชน
้

ปี
ค.ศ.

มาตรการของ
เมียนมา

ปี
ค.ศ.
2003

2004

โครงการลงทะเบียนหนี ้
นอกระบบ
โครงการปราบปราม
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้ การ
กากับที่ไม่ได้ รับอนุญาต

2005

ปิ ดคาสิโนกว่า 80 แห่งที่
กระจายอยูต่ ามพรมแดน
ระหว่างเมียนมาและจีน
เนื่องจากคาสิโนเป็ นสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดเจ้ าหนี ้
นอกระบบ (Federico
Varese, 2011)
ออกกฎหมาย
Microfinance Law 2011
กาหนดเพดานดอกเบี ้ย
เงินกู้ไม่เกิน ร้ อยละ 2.5 ต่อ
เดือน (ร้ อยละ 30 ต่อปี )
และดอกเบี ้ยเงินฝากไม่เกิน
ร้ อยละ 1.25 ต่อเดือน
(Jamneanphol, 2014)
- จัดตังสหพั
้ นธ์ การจ่ายเงิน
เมียนมา (MPU) โดย
ธนาคารกลางเพื่อกากับ
ดูแลระบบการจ่ายเงิน
(Galucci & Scanlon,
2014)

2006

2007

2009
2010

โครงการลงทะเบียนหนี ้นอก 2011
ระบบครัง้ ที่ 2
โครงการอาสาสมัครที่
ปรึกษาทางการเงิน
ครัวเรื อน (หมอหนี ้)

มาตรการของ
สปป.ลาว
จัดตังธนาคารหมู
้
บ่ ้ านโดย
ได้ รับทุนสนับสนุนจาก
รัฐบาลผ่านกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม
จังหวัด (International
Labour Organization,
2003)
รัฐบาลจะเฝ้าสังเกตธนาคาร
ของรัฐ (SOCBs) และออก
ระเบียบ ข้ อบังคับเพื่อ
กากับดูแลการแลกเปลี่ยน
เงินตรา หนี ้นอกระบบ (IMF
report, 2008)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปี
ค.ศ.

มาตรการของ
ประเทศไทย

ปี
ค.ศ.
2012

2014

จัดตังศู
้ นย์ช่วยเหลือลูกหนี ้
และประชาชนที่ไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรม (ศนธ.ยธ.)
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

2014

2015
2016

2017

โครงการสินเชื่อรายย่อย
เพื่อใช้ จ่ายฉุกเฉิน

มาตรการของ
เมียนมา
จัดตังการให้
้
บริ การกู้ยืม
เงินทางมือถือ (Mobile
Money Service) เพื่อ
แข่งขันกับเจ้ าหนี ้นอก
ระบบ (Galucci &
Scanlon, 2014)
การออก SME
Development Law of
2015 ให้ สินเชื่อโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับสินเชื่อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับ
การจ่ายดอกเบี ้ยเป็ นราย
ไตรมาสและการชาระคืน
เงินต้ นเต็มรูปแบบของที่
สิ ้นสุดระยะเวลาโดยทั่วไป
1-3 ปี (Oxford Business
Group, 2018)
การจัดตังเครดิ
้ ตบูโร เพื่อ
เป็ นศูนย์ข้อมูลระหว่าง
เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ (Galucci
& Scanlon, 2014)

ปี
ค.ศ.

มาตรการของ
สปป.ลาว

2016

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมครัง้ ที่ 8 ระยะ 5 ปี
(2016-2020) เน้ นให้ การ
สนับสนุน Microfinance
เช่น โครงการที่เกิดจากการ
รวมกลุม่ ในชุมชนที่มีความ
เข้ มแข็ง ไม่ต้องลงทะเบียน
กับ BOL จนกว่าจะมี
สมาชิกครบ (Mekong
Institute, 2017)
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4. เปรี ยบเทียบหลักกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ท่ ีเกี่ยวกับ ข้ อสัญญาเพื่อ
เรียกดอกเบีย้ และค่ าเสียหายตามหลักกฎหมายของสหภาพเมียนมาและ สปป.
ลาว กับประเทศไทย
สปป.ลาว มี กฎหมายว่าด้ วยข้ อผูกพันในสัญญา มาตรา 46 กาหนดห้ ามมิให้
คู่สัญญาตกลงก าหนดอัตราดอกเบีย้ เกิ นกว่าร้ อยละ 3 ต่อปี 18 หากฝ่ าฝื น มี ผลให้
ดอกเบีย้ ตกเป็ นโมฆะ แต่สาหรั บธนาคารสามารถกาหนดอัตราดอกเบี ้ยถึงร้ อยละ 28
ต่อปี ซึ่งหากมีการผิดสัญญา ศาลสามารถบวกอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 3 เพิ่มจากอัตรา
ดังกล่าว รวมเป็ นร้ อยละ 31 ต่อปี ได้ (Chanthavong, 2009, pp. 89-90) เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดไว้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนกาหนดอัตราดอกเบี ้ยการกู้ยืม กาหนดไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี ตาม
มาตรา 654 หากฝ่ าฝื นมีผลให้ ดอกเบีย้ ตกเป็ นโมฆะเช่นเดียวกัน ธนาคารสามารถ
ก าหนดอัตราดอกเบี ย้ ถึ งร้ อยละ 28 ต่อปี ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่หากมีการผิดสัญญา ศาลไม่สามารถบวกอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 เพิ่มจากอัตรา
ดังกล่าวได้
ส่วนสหภาพเมียนมา มีกฎหมายว่าด้ วยสัญญา (Myanmar Law of Contract
1872) มาตรา 74 ก าหนดให้ คู่สัญญาที่ กล่าวอ้ างว่าอี กฝ่ ายหนึ่งผิ ดสัญญามี สิทธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายได้ หากมีการระบุจานวนค่าเสียหาย หากมีการผิดสัญญาไว้ ใน
สัญญาไม่ว่าค่าเสียหายจริ งจะถึงจานวนดังกล่าวหรื อไม่ก็ตาม ตรงนี ้นี่เองทาให้ การ
กาหนดค่าเสียหายในสหภาพเมียนมา สามารถคิดดอกเบี ้ยผิดนัดได้ ถึงร้ อยละ 75 ต่อปี
(Briggs & Burrows, 2017, pp. 201, 299) นับจากวันที่มีการผิดสัญญา หากค่าเสียหาย
จริ งรวมกับดอกเบี ย้ ผิ ดนัดไม่เกิ นจ านวนที่ ระบุ ไว้ ในสัญญา หากเปรี ยบเที ยบกับ
18

The Contract Law, Lao People’s Democratic Republic Peace Independence Democracy
Unity Prosperity 1990 Chapter 3 Article 46. Loan Contracts When borrowing money from [persons]
other than banks, computation of interest can exceed [the interest charged on] bank [loans], but
by no more than three percent annually.
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 222 และมาตรา 224 กาหนดให้
การเรี ยกเอาค่าเสียหายนัน้ ย่อมได้ แก่เรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่
ตามปกติย่อมเกิ ดขึ ้นแต่การไม่ชาระหนี ซ้ ึ่งเป็ นผลธรรมดาหรื อผลโดยตรงจากการไม่
ชาระหนี ้ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2147/2551) เช่น ค่าติดตามทวงถามให้ ชาระหนี ้
(ค าพิ พากษาฎี กาที่ 6288/2548) โดยดอกเบี ย้ ผิ ดนัดต้ องไม่ เกิ นร้ อยละ 7.5 ต่ อปี
แม้ ค่สู ญ
ั ญาจะกาหนดค่าเสียหายไว้ ในสัญญา ศาลไทยมองว่าเป็ นค่าปรับ ซึ่งหากสูง
เกินส่วนศาลสามารถลดลงได้ ตามสมควร (คาพิพากษาฎีกาที่ 1888/2551) ตามมาตรา
383
5. เปรี ยบเที ยบหลักกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ท่ ีเกี่ ยวกับ การทาสัญญา
19
อื่น อาพรางสัญญากู้เงินระหว่ างสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว กับประเทศ
ไทย
เมื่อสองสามปี ที่ผ่านมานี ม้ ีกรณี ที่เจ้ าหนี ้นอกระบบทาสัญญาที่เอารั ดเอาเปรี ยบ
ลูกหนี ้เกินสมควร เช่น ทาสัญญาอาพรางสัญญากู้เงินที่คิดดอกเบี ้ยเกินอัตรา สัญญาที่
เจ้ าหนี ้บีบบังคับให้ ลกู หนี ้ทาสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม การจานาทองคาอาพราง การกู้เงิน
ดอกเบีย้ สูง การจานาทะเบียนรถยนต์ แชร์ ลูกโซ่ การน าปั จจัยในการผลิตแลกกับ
ผลิตผลทางการเกษตรที่เอารัดเอาเปรี ยบลูกหนี ้ โดยในส่วนต่อไปนี ้จะกล่าวถึงการทา
สัญญาบางเรื่ องเพื่ออาพรางการกู้เงินในประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขงโดยเฉพาะ
สหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว กล่าวคือ
5.1 สัญญาขายฝาก
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของไทย การทาสัญญาอื่นอาพรางสัญญา
กู้เงิ นคื อการที่ เจ้ าหนี แ้ ละลูกหนี ต้ ัง้ ใจผูกพันตนตามสัญญากู้ยื มเงิ นแต่ท าสัญญา
ประเภทอื่นมาอาพรางสัญญากู้เงินโดยไม่ต้องการผูกพันตนตามสัญญาที่ทาอาพราง
19

สัญญาอื่น หมายถึง การทาสัญญาประเภทอื่นซึ่งให้ ประโยชน์แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ใู นทานองเดียวกับ
สัญญากู้เงินเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้ ตามกฎหมายห้ ามเรียกดอกเบี ้ยเกินอัตรา
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ขึ ้น กฎหมายจึงกาหนดให้ ผลของนิติกรรมอาพรางตกเป็ นอันใช้ บงั คับไม่ได้ และให้ ไป
บังคับตามนิติกรรมที่ถกู อาพรางนัน้ (ป.พ.พ.มาตรา 155 วรรค 2) เช่น ทาสัญญาขาย
ฝากที่ดินอาพรางสัญญากู้ยืมเงิน ต้ องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนันหากคู
้
่สญ
ั ญา
ทาสัญญาขายฝากโดยกาหนดสินไถ่สงู เกินกว่าต้ นเงินกู้ สัญญาขายฝากที่ดินย่อมตก
เป็ นโมฆะ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4686/2552) ประเทศไทยกาหนดเพดานขันสู
้ งของ
ดอกเบี ้ยสินไถ่ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
499
สาหรั บ สปป.ลาว มีกฎหมายว่าด้ วยข้ อผูกพันในสัญญาและนอกสัญญา
กาหนดระยะเวลาไถ่คืนไม่เกิน 3 ปี โดยสันนิษฐานว่าใช้ กบั ทรัพย์สินทุกประเภทไม่ว่า
จะเป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 ไม่ได้ กาหนด
อัตราดอกเบี ้ยของสินไถ่เอาไว้ เพียงแต่กาหนดไว้ คร่ าว ๆ ว่าดอกเบี ้ย ขึ ้นอยู่กบั จานวน
ค้ างชาระ จึงเป็ นช่องทางให้ เจ้ าหนี ้สามารถกาหนดอัตราดอกเบี ้ยของสินไถ่ในอัตราสูง
ได้ กรณี สปป.ลาว หากต้ องการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบจะต้ องแก้ ไขกฎหมายมาตรา
ดังกล่าวในอนาคต
กรณีสหภาพเมียนมา สัญญาขายฝากไม่มีบทบัญญัติกาหนดอัตราดอกเบี ้ย
ในเรื่ องสินไถ่ มีเพียงกฎหมายว่าด้ วยการกู้ยืมโดยคิดดอกเบี ้ยสูง (The Usurious Loan
Act 1918) ซึ่งเป็ นบทบัญญัติใช้ บังคับกับการพิจารณาคดีในศาลโดยศาลมีอานาจ
พิจารณาสัญญากู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี ้ยสูง ให้ เป็ นสัญญาที่ไม่เป็ นธรรมได้ กรณีสหภาพ
เมียนมา จึงต้ องตรากฎหมายเฉพาะกาหนดเพดานดอกเบี ้ยกู้ยืมโดยนามาใช้ บงั คับกับ
การกู้ยืมเงินระหว่างเอกชน
5.2 สัญญาจานาสินค้ าหรีอพืชผลทางการเกษตร
ประเทศไทยมีการตรากฎหมายคือ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิ จ
พ.ศ. 2558 เพื่ อรองรั บการน าทรั พย์ สินที่ มี มูลค่าทางเศรษฐกิ จ เช่ น สินค้ าคงคลัง
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตสินค้ าหรื อทรัพย์สินทางปั ญญามาใช้ เป็ นประกันการชาระหนี ้
ในลักษณะที่ ไม่ ต้ องส่งมอบการครอบครองแก่ เจ้ าหนี ซ้ ึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการ
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ประกอบธุรกิจ แต่ยงั มีการประกอบธุรกิจรับจานาทะเบียนรถ โดยเอาทะเบียนรถวาง
เป็ นหลักทรั พย์ ค า้ ประกันการเบิ กเงิ นสดซึ่งคิ ดดอกเบี ย้ 25-50% บางรายก าหนด
ดอกเบี ้ยในสัญญาเงินกู้แค่ 1.75-2% โดยมีการหลบเลี่ยงไปเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ใช้
เงินกู้หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แทน ซึ่งหากคิดรวมกันจะสูงกว่า 25-50% หากลูกหนี ้ไม่
สามารถผ่อนชาระค่างวดได้ ตามกาหนดก็จะยึดหลักทรัพย์ค ้าประกันเหล่านี ้เพื่อนามา
ขายทอดตลาด (Exposes Scam Businesses on Car Licenses Pledging, 2017)
กรณีร้านขายทองคาลักลอบรับจานาทองคาโดยคิดดอกเบี ้ยร้ อยละ 3-5 บาทต่อเดือน
(Porpol, 2015, p. 31) ซึ่งขัดต่ อพระราชบัญญั ติ โรงรั บจ าน าซึ่งก าหนดให้ ธุ รกิ จที่
ประกอบการรับจานาจะต้ องได้ รับใบอนุญาตก่อน
สปป.ลาว มีพระราชกาหนดว่าด้ วยธุรกิจรับจานา ปี ค.ศ. 2016 (Decree On
Pawn Businesses No. 248) มาตรา 16 ก าหนดให้ ธุ ร กิ จ รั บ จ าน าสามารถเรี ย ก
ดอกเบี ้ยจากผู้จานาได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 จากราคาต้ นเงินกู้ทงหมดและธุ
ั้
รกิจโรงรับจานา
นี ้เป็ นธุรกิจสงวนไว้ เฉพาะพลเมืองลาว (Thai Business Information Center in LAO,
2017) การเปิ ดโรงรับจานาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากกระทรวงกากับดูแลธนาคารแห่ง
ลาว (Bank Supervision Department) เสี ยก่ อ นโดยกระทรวงมี ห น้ าที่ ควบคุ ม การ
กระท าที่เป็ นการค้ ากาไรเกิ นควรจากลูกหนี ้ เช่น เรี ยกดอกเบีย้ เกิ นกว่าที่กฎหมาย
กาหนด รั บจาน าฉโนดที่ดิ น หรื อขายของจานาโดยไม่ได้ ประกาศหรื อก่อนกาหนด
(Hogenhout, 2011, pp. 26, 46) เป็ นต้ น จากข้ อมูลของธนาคารแห่งชาติลาว (Bank of
the Lao P.D.R., 2016) ระบุว่ามีโรงรับจานาที่ได้ รับอนุญาตเพียง 28 แห่งเท่านัน้ ซึ่ง
ประชาชนที่มีรายได้ น้อยนิยมใช้ บริ การกู้ยืมเงินด่วนโดยมักจะเป็ นหนี ้นอกระบบแอบแฝง
กรณี สหภาพเมี ยนมา มี การนาของมี ค่าไปจานาไปร้ านรั บจาน าเป็ นสิ่งที่
ได้ รับความนิยมสาหรับประชาชนที่มีรายได้ น้อยและต้ องการเงินสดแบบเร่ งด่วน ทังนี
้ ้
ในเมืองย่างกุ้ง สหภาพเมียนมามีโรงรับจานาที่ถกู กฎหมายกว่า 250 ร้ าน ทังหมดได้
้
รับ
ใบอนุญาตประกอบการจากคณะกรรมการพัฒนาเมื องย่างกุ้ง โรงรั บจ าน าพวกนี ้
นอกจากจะรับจานาทองคาหรื ออัญมณีแล้ ว ยังรับจานาเสื ้อผ้ าด้ วยโดยจะคิดดอกเบี ้ย
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ร้ อยละ 10 ต่อเดือน สาหรับเสื ้อผ้ าและร้ อยละ 3 ต่อเดือนสาหรับทองคา หรื ออัญมณี
และมีระยะเวลาไถ่คืนสัน้ ๆ เพียง 4 เดือน สาหรับเสื ้อผ้ าใหม่สามารถจานาได้ เงิ นกู้
ตังแต่
้ 1,000 ถึงมากกว่า 4,000 กีบ (Soe, 2016)
6. ประเด็นวิเคราะห์ กิจกรรมของเจ้ าหนีท้ ่ ีบีบบังคับหรื อเอารั ดเอาเปรี ยบ
ลูกหนี ้ ซึ่งควรถือเป็ นหนีน้ อกระบบหรือไม่
ใน ปี พ.ศ. 2561 สาหรั บประเทศไทย มีธุรกิ จที่พบขึน้ ใหม่ เมื่อพิจารณาแล้ วมี
ลักษณะที่ เป็ นการเอารั ดเอาเปรี ยบผู้บริ โภค เช่ น ธุ รกิ จจัดสรรวันพักผ่ อน (Time
Sharing) โดยจ่ายค่าสมัครสมาชิกค่าบารุ งรายปี แก่บริ ษัทและให้ สมาชิกของบริ ษัทมี
สิทธิ ไปท่องเที่ยวหรื อพักผ่อนในโรงแรมต่าง ๆ โดยโฆษณาว่าจะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงและจะจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนร้ อยละ 20-45 ให้ กับสมาชิ กที่สามารถ
ชักชวนบุคคลอื่นให้ เข้ ามาสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ซงึ่ การกระทาเหล่านี ้ล้ วนเป็ นแชร์ ลกู โซ่
ที่ผิดกฎหมายกล่าวคือ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็ น
การฉ้ อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติขายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบคุ คล พ.ศ. 2560
สาหรับธุรกิจให้ เช่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ไมโครเวฟในหอพัก ซึ่งคิด
ค่าเช่าเป็ นรายวันหรื อรายเดือน เหล่านี ้หอพักมักคิดค่าใช้ บริ การในอัตราสูงกว่าการเช่า
ในอัตราทัว่ ไปโดยมักจะอ้ างว่าเป็ นค่าธรรมเนียมในการซ่อมบารุ ง หรื อค่าจัดการอื่น ๆ
เมื่อคานวณเป็ นดอกเบี ้ยแล้ วมักมีอตั ราสูงกว่าดอกเบี ้ยที่กฎหมายกาหนดไว้
กรณีธุรกิ จเช่าแบบมีเงื่ อนไขซื ้อทรัพย์ (Rent-to-Own) ธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิ จรู ปแบบ
ใหม่ซึ่งได้ รับความนิยมแพร่ หลายในประเทศกลุม่ ยุโรป เช่น อังกฤษ (Lacko et al.,
2000) โดยกลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ น้อยหรื อมีประวัติไม่ดีทางการเงิน โดยสัญญาประเภท
นี ้ผู้เช่าจะทาสัญญาเช่าทรั พย์สินที่จับต้ องได้ เช่น บ้ าน หรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ในระยะ
สัน้ ๆ เช่น รายเดือน ซึ่งมีเงื่อนไขกับผู้ให้ เช่าว่าผู้เช่าสามารถซื ้อทรัพย์สินที่เช่าในเวลา
ใดในระหว่างสัญญาได้ รวมทัง้ สามารถยกเลิกสัญญาในเวลาได้ ก็ ได้ โดยการคื น

MFU Connexion, 8(1) || page 215

ทรัพย์สนิ (O’Donnell & Walbaum, 2009) ซึง่ อัตราค่าเช่า rent-to-own จะสูงกว่าอัตรา
ค่าเช่าทัว่ ไป
จากธุรกิจที่เกิดขึ ้นใหม่ดงั กล่าวนี ้จะเห็นได้ ว่าสาหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ควบคุมที่เพียงพอ ซึ่งแม้ จะมีการเสนอแก้ ไขพระราชบัญญัติห้ามเรี ยกดอกเบีย้ เกิ น
อัตราโดยเพิ่มข้ อความว่า “การสมคบกันตัง้ แต่ 2 คนขึ ้นไป โดยปกปิ ดวิธีดาเนินการ
หรื อกระทาในลักษณะของการดาเนินการที่แอบแฝงหรื ออาพรางในธุรกิจ หรื อกระทา
ด้ วยวิธีการอื่นใดที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้กระทา
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 ปี หรื อปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บและ
กาหนดให้ ความผิดดังกล่าวเป็ นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” (Thailand Usury Act Draft, National Legislative Assembly
2018)
แต่ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติห้ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2560 กลับใช้ ข้อความว่า “บุคคลใดก็ตามที ่ให้บคุ คลอื ่นกู้ยืมเงิ นหรื อกระทํ าการ ใด ๆ
ทีเ่ ป็ นการอําพรางการกู้ยืมเงิ นโดยมี ลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
2.4 เรี ยกดอกเบีย้ เกิ นกว่าอัตราทีก่ ฎหมายกํ าหนดไว้
2.5 กํ าหนดข้อความอันเป็ นเท็ จในเรื ่ องจํ านวนเงิ นกู้หรื อเรื ่ องอื ่น ๆ ไว้ใน
หลักฐานการกู้ยืมเงิ นหรื อตราสารทีเ่ ปลีย่ นมื อได้เพือ่ ปิ ดบังการเรี ยกดอกเบีย้ เกิ นอัตราที ่
กฎหมายกํ าหนดหรื อ
2.6 กํ าหนดจะเอาหรื อรับเอาซึ่ งประโยชน์อย่างอื ่นนอกจากดอกเบี ้ยไม่ว่าจะ
เป็ นเงิ นหรื อสิ่ งของหรื อโดยวิ ธีการใด ๆ จนเห็นได้ชดั ว่าประโยชน์ ที่ได้รับนัน้ มากเกิ น
ส่วนอัตราสมควรตามเงือ่ นไขการกู้ยืมเงิ น
บุคคลที ่กระทํ าตามลักษณะข้างต้นมี ความผิ ดฐานเรี ยกดอกเบี ้ยเกิ นอัตรา
จะต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกิ น 2 ปี หรื อปรับไม่เกิ น 200,000 บาทหรื อทัง้ จํ าทัง้ ปรับ”
จะเห็นได้ ว่าข้ อความในชัน้ เสนอร่ างของคณะกรรมาธิ การนันมี
้ ความครอบคลุม
กว่ามาก ซึ่งกฎหมายที่ออกมาใหม่นนใช้
ั ้ บงั คับเฉพาะการกระทาอาพรางการกู้ยืมเงิน
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อย่างเดียว โดยธุรกิจที่เกิดขึ ้นใหม่นนมี
ั ้ รูปแบบซับซ้ อนอาจจะไม่เข้ าลักษณะกู้ยืมเงิน
เท่านัน้ ดังนันผู
้ ้ เขียนจึงขอเสนอให้ ตีความ “หนี ้นอกระบบ” ใหม่ โดยควรรวมการกระทา
ต่าง ๆ ของเจ้ าหนี ้หรื อธุรกิจที่ดาเนินการแอบแฝงหรื ออาพรางเป็ นการหาประโยชน์เกิน
ควรให้ ถือเป็ นหนี ้นอกระบบ เช่น ธุรกิจให้ เช่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ธุรกิจเช่าแบบมีเงื่อนไขซื ้อ
ทรัพย์ (Rent-to-Own) ธุรกิจการกู้เงินด่วน (Payday Loan) ธุรกิจผ่อนซื ้อทรัพย์สิน
ล่วงหน้ า (Layaway Plans) (Brenden, 1999, p. 328) ธุรกิจหอพัก หรื อ อพาร์ ตเมนท์ที่
มี ก ารให้ เช่ า ห้ อ งพักรายวันแอบแฝงเป็ นโรงแรม ธุ รกิ จ จัด สรรวัน พัก ผ่ อ น (Time
Sharing) เป็ นต้ น
7. ตัวอย่ างการใช้ มาตรการแก้ ไขปั ญหาหนีน้ อกระบบของประเทศไทยเพื่อ
เป็ นทางเลือกต่ อสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว
จากการศึกษาพบว่าปั ญหาหนี น้ อกระบบของสหภาพเมี ยนมาและ สปป.ลาว
มีความคล้ ายคลึงกับปั ญหาหนี ้นอกระบบในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับผลกระทบ
ทางสังคม เช่น การเรี ยกเก็ บดอกเบี ย้ ที่สูงเกิ นกว่าที่กฎหมายกาหนด การเลี่ยงไปทา
สัญญาประเภทอื่น เช่น สัญญาขายฝาก อาพรางสัญญาเงินกู้ และจากประสบการณ์
แก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบในประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง ฉะนันจึ
้ งอาจถอดบทเรี ยน
การแก้ ปั ญหาหนี น้ อกระบบของประเทศไทยเพื่ อน าไปใช้ กับสหภาพเมี ยนมาและ
สปป.ลาว ได้ ยกตัวอย่างเช่น
7.1 การเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมของลูกหนีน้ อกระบบ
ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีการตรากฎหมายเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวหลายฉบับ
แต่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานคุ้มครองผู้บริ โภค สานักงาน
ปราบปรามการฟอกเงิ น ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์ ด ารงธรรมประจ าจังหวัด
เป็ นต้ น การแก้ ไขปั ญหาจึ งมี ลักษณะต่ างคนต่ างท า ไม่ได้ แก้ ปั ญหาในภาพรวม
ซึ่งหนี ้นอกระบบในปั จจุบนั มีการพัฒนารู ปแบบที่ซบั ซ้ อน การแก้ ไขปั ญหาให้ ได้ ผลจึง
ควรแก้ ไขในองค์ รวมและบูรณาการกฎหมายรวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิ จร่ วมกัน
ในส่วนนี ้ รั ฐเมียนมาและ สปป.ลาว ควรจัดตังหน่
้ วยงานพิเศษขึน้ มาเพื่อแก้ ปัญหา
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หนี ้นอกระบบโดยเฉพาะ โดยให้ หน่วยงานช่วยจัดหาทนายความเพื่อช่วยแก้ ต่างให้ กบั
ลูกหนีท้ ี่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม เช่น ช่วยเจรจาต่อรองกับเจ้ าหนี ้ ช่วยไกล่เกลี่ย หรื อ
ช่วยประนอมหนี ้ ตลอดจนตกลงเรื่ องระยะเวลาชาระหนี ้ (Meechart et al., 2013, p. 24)
โดยอาจให้ หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น สานักงานยุติธรรมเป็ นหน่วยงานประสานงานกับ
สภาทนายความเพื่อจัดหาทนายความที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ
7.2 การแก้ ไขกฎหมายป้ อ งกั น เจ้ าหนี น้ อกระบบด าเนิ น กิ จกรรม
อาพรางที่เป็ นการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี ้
ทางเลือกสาหรั บ สปป.ลาว อาจใช้ การแก้ ไขกฎหมายว่าด้ วยข้ อผูกพันใน
สัญญาและนอกสัญญา มาตรา 43 และมาตรา 44 โดยอาจกาหนดเพดานของอัตรา
ดอกเบี ้ยของสินไถ่รวมผลประโยชน์ตอบแทนแล้ วไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี
ทางเลือกสาหรับสหภาพเมียนมา อาจแก้ ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้ วย
สัญญาขายฝากโดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ยในเรื่ องสินไถ่ อาจใช้ ดอกเบี ้ยสินไถ่ ไม่เกิ น
ร้ อยละ 15 ต่อปี หรื ออาจขยายขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยการกู้ยืม โดยคิด
ดอกเบี ้ยสูง (The Usurious Loan Act 1918) ที่ใช้ ในการพิจารณาของศาลให้ นามาใช้
กับการทาสัญญากู้ยืมเงินของประชาชนทัว่ ไปด้ วย นอกจากนี ้ทังสองประเทศอาจต้
้
อง
ตรากฎหมายเกี่ยวกับการห้ ามเรี ยกดอกเบี ้ยเกินอัตราเกี่ยวกับหนี ้นอกระบบ สาหรั บ
ควบคุมธุรกิจที่ดาเนินการแอบแฝงหรื ออาพรางเป็ นการหาประโยชน์แก่ลกู หนี ้เกินควร
7.3 การด าเนิ นการปราบปรามเจ้ าหนี น้ อกระบบโดยเจ้ าหน้ าที่ ท่ ี
เกี่ยวข้ องอย่ างจริงจัง
กรณีสหภาพเมียนมา มีรายงานการศึกษาพบว่าแม้ การกู้ยืมเงินนอกระบบจะ
เป็ นสิ่งผิ ดกฎหมายแต่ ศาลรั ฐเมี ยนมายังใช้ บทลงโทษในสถานเบาแก่ ผ้ ูกระท าผิ ด
(Fernández, 2014, p. 20) ทาให้ เจ้ าหนี ้นอกระบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเท่าที่ควร ดังนี ้จาก
บทเรี ยนของประเทศไทยพบว่ามีการออกมาตรการในการปราบปรามเจ้ าหนี ้นอกระบบ
อย่างจริ งจัง เช่น เจ้ าหน้ าที่ตารวจมีการจับกุมปราบปรามเจ้ าหนี ้นอกระบบซึ่งมักเป็ นผู้มี
อิทธิ พลตามพื ้นที่เป้าหมายต่าง ๆ โดยมีการประสานงานกับสานักงาน DSI เป็ นต้ น

MFU Connexion, 8(1) || page 218

นอกจากนี ้เมื่อการฟ้องคดี ศาลจะลงโทษเจ้ าหนีน้ อกระบบโดยไม่มีการรอการลงโทษ
(คาพิพากษาฎีกาที่ 4955/2560)20
7.4 การร่ วมกันจัดตัง้ แหล่ งทุนหรื อกองทุนของชุมชนภายใต้ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
จากงานวิจยั ของ Buddhawongsa et al. (2016) มีการเสนอระบบ IDL-Model
สร้ างรูปแบบการดาเนินชีวิตสาหรับภาคชุมชน โดยการร่วมกันจัดตังแหล่
้ งทุนหรื อกองทุน
ของชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนด้ านการเงินยามฉุกเฉิน หรื อจัดให้ มีสวัสดิการในการ
ดารงชีพ ส่งเสริ มการทางานและการรวมกลุม่ อาชีพเดียวกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ต่อรอง (pp. 16-17) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่คล้ ายคลึงกับธนาคารหมู่บ้านใน สปป. ลาว และ
สหภาพเมียนมา แต่มีการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เสริ มสร้ างและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ ชี วิตของลูกหนีโ้ ดยการสร้ างรายได้ ของคนในชุมชนพร้ อมหลักการ
ป้องกันไม่ให้ เกิดหนี ้นอกระบบในระยะยาวโดยมีการผสานร่ วมกันระหว่างภาคประชาชน
ภาคชุ มชนและรั ฐบาล ท าให้ ลดค่ าใช้ จ่ ายรายเดื อนและเกิ ดเงิ นออมเพิ่ มขึ น้ โดย
IDL-Model อาจจะนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาหนีน้ อกระบบของสหภาพเมียนมาและ
สปป.ลาว ได้

20

จาเลยประกอบกิจการในการหาเงินทุนในทางการค้ าปกติ แล้ วนาออกให้ ผ้ อู ื่นกู้เงินแบบ
นอกระบบ และให้ บคุ คลทัว่ ไปในเขตพื ้นที่ยืมเงินโดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 60 ต่อเดือน หรื อ
ร้ อยละ 720 ต่อปี และร้ อยละ 25 ต่อเดือน หรือร้ อยละ 300 ต่อปี เกินกว่าอัตราดอกเบี ้ยที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี เป็ นจานวนเงินสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ ว่า
เป็ นการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ บนความเดือดร้ อนของผู้ที่ตกทุกข์ได้ ยากโดยไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายและไร้ จิตสานึกต่อศีลธรรมอันดี พฤติการณ์ แห่ง คดีเป็ นเรื่ องร้ ายแรง แม้ จาเลยไม่เคย
ต้ องโทษจาคุกมาก่อน หรื อมีภาระต้ องอุปการะบุคคลในครอบครัว หรื อมีเหตุอื่น ๆ ตามที่จาเลย
ฎีกา ก็เป็ นเหตุสว่ นตัว ไม่เป็ นเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษจาคุกให้ แก่จาเลย
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สรุ ป
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบของรัฐบาลไทยมีมาตรการที่ใกล้ เคียงกับ
แนวนโยบายแก้ ไขปั ญหาหนี น้ อกระบบของสหภาพเมี ยนมาและ สปป.ลาว เช่ น
โครงการธนาคารชุมชน โครงการคลังในบ้ านของไทยมีรูปแบบให้ สินเชื่ อแก่กองทุน
หมู่บ้ าน สหกรณ์ ธนาคารชุมชน เพื่อให้ สถาบันเหล่านีน้ าไปปล่อยกู้ต่อแก่ สมาชิ ก
สาหรับ สปป.ลาว มีการจัดตังธนาคารหมู
้
่บ้าน (Village Bank) โดยองค์กรของรัฐทา
สัญญากับหมู่บ้ านซึ่ง คิ ดอัตราดอกเบี ย้ ต่ า แต่อย่างไรก็ ตามการใช้ มาตรการทาง
กฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจะใช้ แก้ ปัญหาหนีน้ อกระบบได้ ทงหมด
ั้
ต้ องใช้
มาตรการด้ านอื่น ๆ ร่ วมด้ วย เช่น ให้ ความรู้ สร้ างวินยั ให้ แก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย
จัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมให้ กับลูกหนี ้ การทาให้ หนี ้นอกระบบกลายเป็ นหนี ้ในระบบ
รวมถึงการดาเนินการปราบปรามเจ้ าหนีน้ อกระบบโดยเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ องอย่าง
จริ งจัง เป็ นต้ น
References
Academic Bureau. (2015) Informal debt: Nano finance (หนี ้นอกระบบ:
นาโนไฟแนนซ์), Academic Focus, The Secretariat of the House of
Representatives, vol. 3, p. 17. (in Thai)
AECplus. (2000) Introduction to the AEC. Episode 3: Myanmar (รู้จกั กับ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ตอนที ่ 3: ประเทศพม่า), Available:
http://www.askkbank.com/WhatsHot/ Documents/Myanmar.pdf
[28 November 2018] (in Thai)

MFU Connexion, 8(1) || page 220

Amorrachayawichan, U. (2017) Factors that influence debt outside the public
system in Municipal Chumphon (ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี ้นอกระบบของ
ประชาชนในอาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร), Research and Development
Journal, Suan Sunandha Rajabhat University, vol. 1, no. 9, pp. 62-73.
(in Thai)
Artingstoll, C. (2017) Microfinance and the ultra-poor in Myanmar, Available:
http://mizzima.com/news-opinion/microfinance-and-ultra-poor-myanmar
[28 November 2018]
Aung, W. S. (2011) Informal trade and underground economy in Myanmar:
Costs and benefits, Bangkok: Research Institute on contemporary
Southeast Asia (IRASEC).
Australian Financial Security Authority (A.F.S.A.). (2017) What is a debt
agreement?, Canberra: Austraian Financial Security Authority Home Page,
Available: https://www.afsa.gov.au/ insolvency/i-cant-pay-my-debts/
what-debt-agreement [7 March 2018]
Bank of the Lao P.D.R. (2016) Quarterly report Q4/2016, p.4, Available:
https://www.bol.gov.la/together_use/Montary%20Statistics%
20Report%20Q4.2016.pdf [1 September 2018]
Brenden, M. (1999) “Payday Lenders” face regulation, Atlanta Business
Chronicle, vol. 34, no. 20, p. 328.
Briggs, A., & Burrows, A. (2017) The law of contract in Myanmar, Hampshire:
Ashford Colour Press.

MFU Connexion, 8(1) || page 221

Buddhawongsa, P., et al. (2016) Informal debt: Problems and policy implication
under sufficiency economy (หนี ้นอกระบบ: ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง), Journal of Economics Chiang Mai
University, vol. 20, no. 1, pp. 1-22. (in Thai)
Center for Economic Business and Grassroots Economy Research. (2015)
The debt situation of low-income households of Thailand Report Study
(รายงานผลการศึกษาภาวะหนีส้ ิ นของครัวเรื อนผูม้ ี รายได้นอ้ ยของประเทศไทย),
Available: https://www.gsb.or.th/getattachment/0205 7763-0a51-447e821c-0bc04247c6e6/ GR_report_debt2_detail.aspx [20 May 2018]
(in Thai)
Chanthavong, P. (2009) The Lao PDR. law of contract in comparison with Thai
laws of juristic act and contract (กฎหมายว่าด้วยข้อผูกพันในสัญญาของ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักกฎหมาย
ลักษณะนิ ติกรรมสัญญาของไทย), Master’s thesis, Thammasat University.
(in Thai)
Dalberg Global Development Advisors. (2017) Power women and girls
financial inclusion country assessment: Myanmar, New York:
Dalberg Global Development Advisors.
Duflos, E., et al. (2013) Microfinance in Myanmar sector assessment,
Washington, DC: IFC Advisory Services in East Asia and the Pacific.
Exposes scam businesses on car licenses pledging. (2017) Bangkokbiznews,
Available: http://www.bangkokbiznews.com [12 March 2018]
Fernández, M. (2014) Capacity-building for rule of law promotion in Myanmar,
Available: https://www.myjusticemyanmar.org [10 November 2018]

MFU Connexion, 8(1) || page 222

Friis, C. (2015) Small-scale land acquisitions, large-scale implications:
The case of Chinese banana investments in Northern Laos, Chiang Mai:
Chiang Mai University.
Galucci, M., & Scanlon, J. (2014) Afford two, eat one: Financial inclusion in
rural Myanmar, Myanmar: Proximity Designs.
Gonzales, I. (2017) Informal lenders seek SEC licenses, Available:
http://www.philstar.com/business/2017/03/01/1676652/informal-lendersseek-sec-licenses [10 May 2018]
Gutteridge, H. C. (1949) Comparative law: An introduction to the comparative
method of legal study & research, Cambridge: Cambridge University
Press.
Hogenhout, T. H. (2011) The rural and microfinance sector of the Lao People’s
Democratic Republic, Manila: Asian Development Bank, Southeast Asia
Department.
Hoyes, D. (2015) Take a buyer beware approach to ontario’s new debt
settlement laws, Available: http://www.huffingtonpost.ca/douglas-hoyes/
ontario-debt-settlement_b_7510008.html [10 May 2018]
International Labour Organization. (2007) Meeting the challenge proven
practices for human trafficking prevention in the Greater Mekong
Subregion LAO PDR, International Labour Organization Sub-region,
Lao PDR: International Labour Organization.
International Monetary Fund. (2008) Lao PDR: Second poverty reduction
strategy paper, Washington, DC: International Monetary Fund.

MFU Connexion, 8(1) || page 223

Jamneanphol, S. (2014) Informal debt and social justice (หนีน้ อกระบบกับความ
เป็ นธรรมทางสังคม), Bangkok: Office of The Permanent Secretary of Justice.
(in Thai)
Jaiwat, W. (2018) Laos experiencing debt to GDP was higher than expected,
while the GDP in the country grew (ลาวประสบปัญหาหนีต้ ่อ GDP สูงกว่า
คาดขณะที ่ GDP ในประเทศโตต่อเนือ่ ง), Bangkok: Brand Inside. (in Thai)
Jindawat, K. (2015) The informal debt problems and solutions by the
Government (ปัญหาหนีน้ อกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ), Bangkok:
Thailand Parliament. (in Thai)
Kaino, T. (2005) Rural credit markets in Myanmar: A study of formal and
non-formal lenders, Asian Journal of Agriculture and Development, vol. 3,
no. 1 & 2, pp. 1-15.
Katanyatanont, T., et al. (2011) Guidelines for using legal measures to
supervise and resolve informal debt (แนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายใน
การกํ ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนีน้ อกระบบ), Bangkok: Fiscal Policy
Office, Available: http://www.fpo.go.th/eresearch/Project/ Law/9120.aspx
[5 June 2018] (in Thai)
Kyophilavong, P., et al. (2013) Resource booms, growth and poverty in Laos:
What can we learn from other countries and policy simulations?, Laos:
Partnership for Economic Policy (PEP), Faculty of Economics and Business
Management, National University of Laos.
Lacko, J. M., et al. (2011) Survey of rent-to-own customers, Washington, DC:
Federal Trade Commission.

MFU Connexion, 8(1) || page 224

Lynn, K. Y. (2018) Unwieldly loan limit causing complications for nation’s
farmers, Available: https://frontiermyanmar.net/en/unwieldly-loan-limitcausing-complications-for-nations-farmers [28 November 2018]
Macintyre, J. (2016) Hatching hope: Ducks and microfinance in Myanmar,
Available: http://www.pactworld.org/blog/hatching-hope-ducks-andmicrofinance-myanmar [20 March 2018]
Meechart, V., et al. (2013) The project studies the development of judicial
administration policy in order to solve the problem of informal debt
(โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพือ่ แก้ปัญหาหนีน้ อกระบบ),
Bangkok: Ministry of Justice. (in Thai)
Mekong Institute. (2017) Focus group discussion on financial role for sustainable
development in ASEAN, Available: http://www.mekonginstitute.org/uploads/
tx_ffpublication/FPRI_Report.pdf [20 March 2018]
Mukherjee, G. (2013) Lao PDR, business and human rights in ASEAN:
A baseline study, Available: https://www.menschenrechte.uzh.ch/dam/
jcr:00000000-3175-0061-0000-000078a6b3ac/Business_and_Human_
Rights_in_ASEAN_ Baseline_Study_ebook.pdf [25 November 2018]
O'Donnell, J., & Walbaum, M. (2009) Consumers turn to rent-to-own stores in
rickety economy, Available: https://abcnews.go.com/Business/
story?id=8055832&page=1 [23 May 2018]
Olechnowicz, C. A. (2011) History of usury: The transition of usury through
ancient greece, the rise of christianity and islam, and the expansion of
long-distance trade and capitalism, Gettysburg Economic Review, vol. 5,
Article 7.

MFU Connexion, 8(1) || page 225

Paijitrochana, P. ( 2017) Laos finance crisis (วิ กฤตการเงิ นลาว), Available:
http://investopedia8.blogspot.com/2013/10/09-2556.html
[14 January 2018] (in Thai)
Phongpirodom, P., & Chonlavorn, P. (2015) Nano finances, solution of informal
debt? (นาโนไฟแนนซ์ ทางออกของหนีน้ อกระบบ?), Bangkok: SCB Economic
Intelligence Center. (in Thai)
Phouxay, K., et al. (2008) A study of formal and informal recruitment practices
of Lao workers migrating to Thailand, Bangkok: ILO Project, Migrant
Recruitment from the Lao PDR to Thailand.
Pohsri, S., et al. (2016) Attitudes toward informal debt in term of personal loans of
residents in Hat Yai, Songkhla province (ทัศนคติที่มีตอ่ หนี ้นอกระบบในรูป
สินเชื่อส่วนบุคคลของประชาชนอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา), Journal of
Management Sciences, vol. 33, no. 1, pp. 159-185. (in Thai)
Pommach, V., & Wongwattanapikul, C. (2016) The fundamental of legal issues
concerning sale with of redemption: A comparative study of the kingdom of
Thailand and Lao People’s Democratic Republic (ปั ญหาพื ้นฐานของกฎหมาย
เกี่ยวกับการขายฝาก: ศึกษาเปรี ยบเทียบราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว), MFU Connexion: Journal of Humanities and
Social Sciences, vol. 5, no. 2, pp. 111-135. (in Thai)
Porpol, Y. (2015) Legal measures for consumer protection: A case study of
customers of loan sharks (มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค:
ศึกษาเฉพาะกรณีผใู้ ช้บริ การเงิ นกู้นอกระบบ), Master’s thesis, Bangkok:
Pridi Banomyong Faculty of Laws, Dhurakij Pundit University. (in Thai)

MFU Connexion, 8(1) || page 226

Proximity Designs. (2014) In the incubator: A new financial inclusion product,
Available: http://proximitydesigns.squarespace.com/almost-live-fromproximity/2014/12/17/in-the-incubator-a-new-financial-inclusionproduct.html [20 March 2018]
Robinson, S. M. (2001) The microfinance revolution: Sustainable finance for the
poor, Washington, DC: World Bank.
Saleilles, R. (1900) Congrès international de droit comparée, Rapport
préliminaire présenté à la commission d’organisation sur l’utilité, le but et le
programme du Congrès”, Bulletin de la Société de Législation comparée,
p. 29.
Sava, G. (2012) The ethics of usury and its impact on the modern banking
system, Available: http://mises.ro/978/the-ethics-of-usury-and-its-impacton-the-modern-banking-system [26 May 2018]
Siripraiwan, P. (2017) Solving the informal debt … tough job for Thai
government (แก้หนีน้ อกระบบ . . . งานช้างรัฐบาลลุงตู่), Bangkok:
Efinancethai, Available: https://www.efinancethai.com/EditorialNews/
EditorialNewsMain.aspx?file_name=eWdMZTlXakZMa2lYVWJYcUlCNmVh
QT09 [13 November 2018]
Soe, H. K. (2016) Fast cash for the poor, Available: https://frontiermyanmar.net/
en/fast-cash-the-poor [23 April 2018]
Sutaporn, P. (2013) Bhuddism application for problem solving on illegal debt:
In case study of Dankwien pottery traders Chok Chai district Nakorn
Ratchasima (การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ:
กรณีศึกษาผูป้ ระกอบการเครื ่องปั้นดิ นเผาด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา), Bangkok: National Research Committee Office. (in Thai)

MFU Connexion, 8(1) || page 227

Thai Business Information Center in LAO. (2017) Reserved business for the
Lao citizens (ธุรกิ จสงวนสําหรับพลเมื องลาว), Available:
http://www.thaibizlao.com/lao/business-tips/detail.php?id=21067
[23 May 2018] ( in Thai)
Thanyapoj, T. (2011) Informal debt management: Chai Nat case (การแก้ไข
ปัญหาหนีน้ อกระบบ กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท), Bangkok, Thailand National
Defense Insitute. (in Thai)
The Land Information Working Group (LIWG). (2011) JVC helps farmers in
Laos raise rice yields, Available: http://www.laolandinfo.org/2011/
12/21/jvc-helps-farmers-in-laos-raise-rice-yields/ [20 July 2017]
The Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT). (2012) LIFT baseline
survey report 2012, Yangon: LIFT.
The Ministry of Agriculture and Irrigation of Myanmar. (2001) The Myanmar
Agricultural Development Bank, Available: https://myanmargeneva.org
[28 November 2018]
Thu, K. K. S. (2015) Myth and reality in irregular migration from Myanmar,
Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington.
Tong, P. S. (2009) Lao People’s Democratic Republic forestry outlook study,
Bangkok: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Regional Office for Asia and the Pacific.
Upunno, U. (2007) An analysis of the success in solving people’s none
institute loan according to the poverty elimination policy in Baan Ti
District, Lamphun Province (การวิ เคราะห์ความสําเร็ จของการแก้ไขปัญหาหนี ้
นอกระบบของประชาชนตามนโยบายขจัดความยากจนในพืน้ ทีอ่ ําเภอบ้านธิ
จังหวัดลําพูน), Master’s thesis, Chiang Mai University. (in Thai)

MFU Connexion, 8(1) || page 228

Varese, F. (2011) Mafias on the move: How organized crime conquers new
territories, New Jersey: Princeton University Press.
Vincent, J. (2014) Historical, religious and scholastic prohibition of usury:
The common origins of western and islamic financial practices,
New Jersey: Seton Hall University.
World Bank. (2014) Myanmar ending poverty and boosting shared prosperity
in a time of transition: A systematic country diagnostic, Washington, DC:
World Bank.
Zweigert, K., & Kötz, H. (1998) Introduction to comparative Law, 3rd edition,
Oxford: Clarendon Press.

