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การศึกษาถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหาหนี้นอกระบบในบริบทของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

และหนวยที่เกี่ยวของในการชวยเหลือประชาชน 
 

ชูชาติ  ศิริปญจนะ, จักษณา  ปญญาสิทธิ์ 

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธาน ี
บทคัดยอ 
 จากขอมูลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่เปนผูปฏิบัติงานศูนยยุติธรรมชุมชนและประชาชนที่เขารวม
โครงการยุติธรรมสูหมูบาน  ซึ่งดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563  โดยใชแบบประเมินใน 
 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินผลชุดที่ 1 เปนการเก็บขอมูลความคิดเห็นในเชิงพฤติกรรมในการกูยืมหนี้นอก
ระบบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  แบบประเมินผลชุดที่ 2 เปนการเก็บขอมูลความคิดเห็นที่มีตอปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงายและจําแนกตามพื้นที่ในลักษณะ
กระจาย และสถิติที่ใชในการศึกษาเปนจํานวนความถี่และรอยละ โดยการนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่ออภิปรายขอมูลจากงานศึกษาดังกลาว   
 จากขอมูลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวามีความสามารถที่จะเขาถึงแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพานิชยของรัฐและเอกชนไดเปนสวนใหญ แตจะใชการกูนอกระบบเพื่อใช
เปนเงินเสริมในคาใชจายที่จะตองจายเพื่อใชในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในการทําการเกษตรหรือเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน  โดยการกูยืมเงินนอกระบบสวนใหญจะกูยืมเงินจากบุคคลผูใกลชิด เชน เพื่อนบานหรือบุคคลที่
รูจัก  นายทุนเงินกูหรือญาติพ่ีนองตามลําดับ โดยการกูยืมเงินนอกระบบจะพบวา สวนใหญเปนการกูยืมเงินที่มี
สัญญา  และบางสวนจะเปนการขายฝากและการกูยืมเงินโดยไมสัญญา  ในดานปญหาจากกลุมตัวอยางตอการ
เกิดหนี้นอกระบบ พบวา มีจํานวน 6 ปญหาหลัก ประกอบดวย  ปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน,  ปญหาการ
ขาดความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องหนี้นอกระบบ, ปญหาการขาดความรูในเรื่องการวางแผนใน
ดานการเงิน,  ปญหาการไกลเกลี่ยและประนอมหนี้ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้,  ปญหาการขาดรายไดที่เพียงพอ
ตอการดํารงชีพ และปญหาการถูกเจาหนี้ทวงหนี้ดวยวิธีรุนแรง   โดยแนวทางในการแกไขปญหาหนี้
ประกอบดวย การสงเสริมแหลงเงินทุนใหกับประชาชน, การพัฒนาความรูทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่อง
หนี้นอกระบบ, การดําเนินการไกลเกลี่ยและประนอมหนี้ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้, การพัฒนาความรูในเรื่อง
การวางแผนในดานการเงินและการออมเงิน, การสงเสริมรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ  และการปองกันการ
ถูกเจาหนี้ทวงหนี้ดวยวิธีรุนแรง   ในสวนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดจะมีบทบาทในการรับผิดชอบหลักใน
เรื่องการสงเสริมความรูในดานกฎหมายที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ การกูยืมเงิน การทําสัญญาและการขายฝาก
ที่ดิน  และในเรื่องการไกลเกลี่ยและประนอมในเรื่องหนี้ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้  สวนในภารกิจอื่นๆ  
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดจะทําหนาที่ในการสนับสนุนหนวยที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาหนี้
นอกระบบ        
  
คําสําคัญ 
หนี้นอกระบบ,  สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
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1. บทนํา 
 
 ในสถานการณที่บุคคลเปนหนี้สินทําใหบุคคลเหลานั้นตองหาแหลงเงินทุน เพื่อนําเงินที่ไดไปใชตาม 
ที่ตองการ เชน นําเงินไปใชในชีวิตประจําวัน, นําเงินไปใชในเหตุที่จําเปน และนําเงินไปใชในการประกอบอาชีพ  
เปนตน  แตเนื่องจากการเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัด  ทําใหตองหันไปใชบริการแหลงเงินทุน 
นอกระบบ (ปทุมรัตน  สนสุด, ณัฐกิตติ์  กริตสารนันท  และสุธิพงษ  โตฉิม, 2560)   หนี้นอกระบบจะเปนการ
กูเงินเพื่อกอใหเกิดหนี้  โดยสภาพแหงหนี้นั้นอยูนอกระบบของสถาบันทางการเงิน  ดังนั้นหนี้นอกระบบ  
(สุรางครัตน  จําเนียรพล และคณะ, 2557) จึงเปนมูลหนี้ที่เกิดขึ้นจึงไมไดอยูภายใตการดูแลของหนวยงานแหง
รัฐที่กํากับควบคุม  จากสิ่งเหลานี้ทําใหหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้น  เปนหนี้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยที่สูงโดยมีการเก็บ
ดอกเบี้ยเกิดรอยละ 15 หรือรอยละ 1.25 ตอเดือน  หรือผูกูไดรับผลกระทบจากภาวะดอกลอยคือ ภาวะที่ผูกู
ไมสามารถผอนชําระเงินไดตามจํานวนที่ตองผอนทําใหดอกเบี้ยผอนมีการทบสูงขึ้นทําใหผูกูสามารถผอนเงินได
เฉพาะดอกไมสามารถผอนเงินตนได  อีกทั้งสัญญาเงินกูในลักษณะดังกลาวไมมีสัญญาที่ชัดเจนทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบถึงรายละเอียดของการกูและการผอนที่ชัดเจน  รวมไปถึงหนี้นอกระบบจะเปนในรูปแบบของภัย
คุกคามเพ่ือสรางความหวาดกลัวใหกับผูกูใหผอนเงินตามชวงเวลาที่กําหนด  หากไมการผอนตามชวงระยะเวลา
ที่กําหนดจะทําใหผูกูถูกทํารายรางกายหรือถูกขมขูใหหวาดกลัว  ในสภาพแหงหนี้ทําใหผูที่เปนลูกหนี้มีสภาพ
เสียเปรียบถูกเจาหนี้บีบบังคับใหยอมรับสภาพหนี้อยางไมชอบธรรม  รวมถึงการโดนถูกบังคับใหตองถูกยึด
ทรัพยสินไมวาจะเปนที่ดินหรืออยูอาศัย  รวมถึงทรัพยสินที่มีคาของลูกหนี้ใหตกเปนของเจาหนี้   สิ่งเหลานี้
สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายไดนอย  ในอีกทางหนึ่งปญหาหนี้นอกระบบ
จึงเปนปญหาที่กอใหเกิดอาชญากรรมทั้งในสวนของเจาหนี้ที่ใชความรุนแรงกับลูกหนี้หรือการยึดที่ดินอยางไม
เปนธรรม หรือลูกหนี้ตองไปกออาชญากรรมเพื่อชดใชหนี้  ซึ่งสิ่งนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงตอความไมสงบ
ทางสังคมตามมา  
  จากปญหาเรื่องหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทําใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไดดําเนิน
โครงการยุติธรรมสูหมูบาน  ซึ่งดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563 เปนการใหความรูแก
ผูปฏิบัติงานของศูนยยุติธรรมชุมชนและขยายผลไปสูประชาชนในพื้นที่  ใหมีเรื่องความเขาใจในเรื่องหนี้นอก
ระบบ  ประกอบดวย ความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สิน การวางแผนและการสรางวินัยทางการเงิน รวมถึง
การสงเสริมการประกอบอาชีพแกประชาชนในชุมชน   ซึ่งสิ่งนี้จะเปนการปองกันอาชญากรรมในเชิงรุก 
(Proactive Crime Prevention)  ในงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหาหนี้
นอกระบบในบทบาทของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  ในรูปแบบการวิจัยในเชิงพื้นที่ (Area Base Research) 
เพื่อใหเปนประโยชนตอการเขาใจในปญหาหนี้นอกระบบและการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบในเชิงพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม  และจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรมในการแกไขปญหาอาชญากรรมในเชิงรุกใหเกิดขึ้นไดตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่  จากผูปฏิบัติงานศูนยยุติธรรมชุมชนและ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่  ที่ไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน 
 2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบในบทบาทของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในการ
เขาไปแกไขปญหาในเชิงพื้นที ่
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3. เครื่องมือและวิธีการในการศึกษา 
 3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบประเมินที่พัฒนาจากงานวิจัยเกี่ยวของกับการเปนขอมูลในเชิง
พฤติกรรมของผูเปนหนี้นอกระบบ (ปยะลักษณ  พุทธวงศ และคณะ,2562)  โดยแบบประเมินแบงออกเปน  
2 รูปแบบ  โดยแบบประเมินชุดที่ 1 จะเปนแบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลในเชิงพฤติกรรมและรูปแบบของ
การเปนหนี้นอกระบบ   และแบบประเมินชุดที่ 2  จะเปนแบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลในความคิดเห็นที่มีตอ
ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
 3.2 วิธีการในการศึกษา  การเก็บขอมูลจากกลุมประชากรโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) โดยจําแนกตามพ้ืนที่ในลักษณะกระจาย 
 3.3 สถิติที่ใชคือ จํานวนความถี่และรอยละ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการ
อภิปรายขอมูลจากงานศึกษาดังกลาว  
 
4. ผลการศึกษา 
 4.1 ผลของแบบประเมินชุดที่ 1  แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลในเชิงพฤติกรรมและรูปแบบของการเปน
หนี้นอกระบบ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

N = 30 

ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
1. พื้นที่   
 อําเภอหนองวัวซอ 7 23.3 
 อําเภอกุมภวาป 11 36.7 
 อําเภอหนองหนองหาน 4 13.3 
 อําเภอประจักษศิลปาคม 8 26.7 
2. เพศ   
 ชาย 13 43.3 
 หญิง 17 56.7 
3. อาย ุ   
 ไมเกิน 30 ป 7 23.3 
 อายุ 31-40 ป 11 36.7 
 อายุ 41-50 ป 4 13.3 
 อายุ 51-60 ป 8 26.7 
 อายุ 60 ปขึ้นไป 7 23.3 
4. ระดับการศึกษา   
 ไมไดเรียนหนังสือ 2 6.7 
 ประถมศึกษา 5 16.7 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 11 36.7 
 อนุปริญญา/ปวส. 7 23.3 
 ปริญญาตรี 5 16.7 
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ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
5. อาชีพหลัก   
 เกษตรกร/ปศุสัตว 13 43.3 
 รับจางทั่วไป 7 23.3 
 คาขาย 1 3.3 
 รับราชการ/เจาหนาที่หรือ

พนักงาน/ลูกจางของรัฐ/
เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ 

9 30.0 

6. สถานภาพ   
 โสด 5 16.7 
 สมรส 22 73.3 
 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู

เสียชีวิต 
3 10.0 

7. สถานะในครัวเรือน   
 หัวหนาครัวเรือน 15 50.0 
 สมาชิกในครัวเรือน 15 50.0 
8. ร าย ได ครั ว เ รื อนมาจาก 

( ตอบมากกว า  1  คว าม
คิดเห็น) 

  

 หัวหนาครัวเรือน 8 26.7 
 สมาชิกในครัวเรือน 5 16.7 
 หั ว ห น า แ ล ะ ส ม า ชิ ก ใ น

ครัวเรือน 
14 46.7 

 การชวยเหลือของรัฐ เชน 
บัตรสวัสิดการแหงรัฐ, เบี้ ย 
ผูพิการ, เบี้ยผูสูงอายุ เปนตน 

9 30.0 

9. รายไดครัวเรือนตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท 11 36.7 
 10,001-15,000 บาท 8 26.7 
 15,001-20,000 บาท 8 26.7 
 30,001-35,000 บาท 1 3.3 
 35,001-40,000 บาท 1 3.3 
10. ภาวะหนี้สินในครัวเรือน   
 ไมมีหนี้สิน 5 16.6 
 มีหนี้สินจากแหลงเงินกูใน

ระบบ 
17 56.7 
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ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
 มีหนี้สินจากแหลงเงินกูนอก

ระบบ 
2 6.7 

 มีหนี้สินจากแหลงเงินกูใน
ระบบและนอกระบบ 

6 20.0 

11. ภาวะหนี้สินตอครัวเรือน   
 ไมเกิน 20,000 บาท 9 30.0 
 20,001-40,000 บาท 4 13.3 
 40,001-60,000 บาท 4 13.3 
 60,001-100,000 บาท 4 13.3 
 100,001-150,000 บาท 3 10.0 
 150,001-250,000 บาท 2 6.7 
 250,001-500,000 บาท 4 13.3 
12. แหลงเงินกูในระบบที่เปนหนี้

ในปจจุบัน (ตอบมากกวา 1 
ความคิดเห็น) 

  

 ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร, ธนาคาร
ออมสิน หรือธนาคารอาคาร
สงเคราะห) 

25 80.6 

 ธนาคารพาณิชยของรัฐและ
เอกชน 

4 12.9 

 สหกรณ 3 9.7 
 กองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองหรือกองทุนสัจจะใน
ชุมชน 

9 20.0 

13. แหลงเงินกูนอกระบบที่เปน
ห นี้ ใ น ป จ จุ บั น   ( ต อ บ
มากกวา 1 ความคิดเห็น) 

  

 นายทุนเงินกูนอกระบบ 12 27.9 
 เพื่อนบานหรือคนที่รูจัก 14 32.6 
 พอ แม ญาติ พีนอง 9 20.9 
 ไมระบ ุ 7 16.3 
 ผูรวมงาน 1 2.3 
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ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
14. สาเหตุที่ตองการกูยืมเงินกู

นอกระบบเพื่อเปนหนี้ ใน
ปจจุบัน (ตอบมากกวา 1 
ความคิดเห็น) 

  

 เพื่อนําไปลงทุนหรือการ 
คาขาย 

5 10.6 

 เพื่อนํามาใชจายและซื้อสินคา 10 21.3 
 เพื่อใชหนี้เดิมของครอบครัว 7 14.9 
 เ พื่ อ ก า รศึ กษ าขอ งบุ ต ร

หลาน 
7 14.9 

 เพื่อใชในการทําการเกษตร 15 31.9 
 เพื่อใชเดินทางไปตางประเทศ 3 6.4 
15. รูปแบบหรือลักษณะของการ

กูยืมเงินกูนอกระบบ (ตอบ
มากกวา 1 ความคิดเห็น) 

  

 ไมมีสัญญา 6 17.1 
 มีสัญญา 19 54.3 
 เอาสมุดบัญชีธนาคาร/บัตร 

ATM ไปคํ้าประกัน 
2 5.7 

 ขายฝากที่ดิน 8 22.9 
16. รูปแบบการผอนชําระหนี้

เงินกูนอกระบบ 
  

 ไมมีการผอนชําระ 1 3.3 
 จายเฉพาะเงินตน 1 3.3 
 จายเฉพาะดอกเบี้ย 6 20.0 
 จายทั้งเงินตนเเละดอกเบี้ย 22 73.3 
17. ระยะเวลาในการเปนหนี้

เงินกูนอกระบบ 
  

 ไมไดเปนหนี้ 6 20.0 
 เปนหนี้มา 1-4 ป 13 43.3 
 เปนหนี้มา 5-10 ป 7 23.4 
 เปนหนี้มากกวา 10 ป 4 13.3 
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ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
18. เงินกูนอกระบบมีการคิด

อัตราดอกเบี้ยอยางไร 
  

 เจาหนี้ไมบอกดอกเบี้ย 4 13.3 
 ดอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป 3 10.0 
 ดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป 8 26.7 
 ดอกเบี้ยรอยละ 20 ตอป 8 26.7 
 ดอกเบี้ยรอยละ 30 ตอป 7 23.3 
19. ปญหาที่ทําใหเกิดหนี้นอก

ระบบ (ตอบมากกวา 1 
ความคิดเห็น) 

  

 ขาดความรู เรื่องกฎหมาย
ดอกเบี้ยเงินกู 

25 54.3 

 ความรูนอยรูไมเทาถึงการณ 13 28.3 
 ขาดความรูและความเขาใจ

ในการทําสัญญาเงินกู 
6 13.0 

 เซ็นชื่อโดยไมอานเอกสาร 2 4.3 
20. แนวคิดในการแกปญหาหนี้

นอกระบบ (ตอบมากกวา 1 
ความคิดเห็น) 

  

 พยายามไมกูเงินอีก 16 37.2 
 พยายามชําระหนี้ไปเรื่อยๆ 6 14.0 
 หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 6 14.0 
 พยายามหางานทําเพื่อชดใช

หนี้ 
5 11.6 

 กูเงินจากหลายๆ ที่ 3 7.0 
 ขอผอนผันเงินกู 4 9.3 
 ไมรูจะทําอยางไร 3 9.3 
21. ผลกระทบที่เกิดจากการเปน

ลู กหนี้ น อกระบบ  (ตอบ
มากกวา 1 ความคิดเห็น) 

  

 จายดอกเบี้ยที่แพง 22 43.1 
 มีหนี้เพิ่มมากขึ้น 13 25.5 
 โดนโกงเอาท่ีดินไป 8 15.7 
 ถูกขมขู ทํารายรางกาย กักขัง 5 9.8 
 ถูกโกงยอดเงินกู 3 5.9 
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ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
22. ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ ห ค ว า ม

ชวยเหลือเรื่ องการแก ไข
ปญหาหนี้นอกระบบ (ตอบ
มากกวา 1 ความคิดเห็น) 

  

 แหลงเงินดอกเบี้ยต่ํา 14 25.5 
 การประนอมหนี้ 11 20.0 
 ตองการใหทีดินคืนมา 8 14.5 
 การใหความรูดานกฎหมาย

ดานการทําสัญญา 
8 14.5 

 การปราบปรามผูมีอิทธิพล 5 9.1 
 ก า ร ใ ห ค ว า ม รู ใ น เ รื่ อ ง

ดอกเบี้ยเงินกู 
5 9.1 

 การใหความรู ในดานการ
บริหารจัดการทางการเงิน 

4 7.3 

 
 4.2 ผลของแบบประเมินชุดที่ 2  แบบประเมินสําหรับเก็บขอมูลความคิดเห็นที่มีตอปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (1) ขอมูลพื้นฐาน 

 N = 54 

ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
1. พื้นท่ี   
 -อําเภอเมือง 7 13.0 
 -อําเภอกุดจับ 6 11.1 
 -อําเภอหนองวัวซอ 10 18.4 
 -อําเภอกุมภวาป 8 14.8 
 -อําเภอศรีธาตุ 5 9.3 
 -อําเภอหนองหาน 7 13.0 
 -อําเภอพิบูลรักษ 5 9.3 
 -อําเภอเพ็ญ 6 11.1 
2. เพศ   
 ชาย 22 40.7 
 หญิง 32 59.3 
3. อาชีพหลัก   
 เกษตรกร/ปศุสัตว 46 85.2 
 รับจางทั่วไป 3 5.6 
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ลําดับ ประเด็น 
ขอมูล 

ความถี่ รอยละ 
 คาขาย 1 1.9 
 รับราชการ/เจาหนาที่หรือ

พนักงาน/ลูกจางของรัฐ/
เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ 

4 7.4 

4. การเปนเครือขายยุติธรรม
ชุมชน 

  

 เปน 19 35.2 
 ไมเปน 35 64.8 

 
  (2) สาเหตทุี่ทําใหประชาชนตองกูเงินเพื่อเปนหนี้นอกระบบ  

            N=60 
ลําดับ ประเด็น ความถี่ รอยละ 

1. กูเงินเพ่ือนําไปประกอบอาชีพ 24 40.0 
2. กูเงินเพ่ือใชประคาใชจายประจําวัน 15 25.0 
3. กูเงินเพ่ือนําไปใชในการศึกษาของบุตร 13 21.7 
4. กูเงินเพ่ือใชในการดําเนินการเรงดวน 2 3.3 
5. กูเงินเพ่ือนําไปซื้อในสิ่งที่ตองการ 2 3.3 
6. ไมสามารถเขาถงึแหลงเงินทุนในระบบได 2 3.3 
7. รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ 1 1.7 
8. มีการใชจายเงินเกินฐานะ 1 1.7 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน  สามารถใหความคิดเห็นไดหลายความคิดเห็น 
 
  (3) ปญหาของหนี้นอกระบบทีป่ระชาชนไดพบในพื้นท่ี  

N=61 
ลําดับ ประเด็น ความถี่ รอยละ 

1. ดอกเบี้ยเงินกูเกินกวาอัตราท่ีกําหนด 35 57.4 
2. การปลอยเงินกูของนายทุน 8 13.1 
3. เจาหนี้ทวงหนี้ดวยความรุนแรง 6 9.8 
4. การเก็บเงินดอกเบี้ยรายวัน 4 6.6 
5. ประชาชนไมมีกําลังทรัพยในการใชหนี้เงินกู

นอกระบบ 
3 4.9 

6. ปญหาการขายฝากท่ีดิน 1 1.6 
7. ถูกยึดที่ดนิเพื่อชดใชหนี ้ 1 1.6 
8. ประชาชนขาดความรูทางดานกฎหมาย 1 1.6 
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ลําดับ ประเด็น ความถี่ รอยละ 
9. ตองหลบหนีการทวงหนี ้ 1 1.6 
10. การกูยืมเงินโดยไมมีสัญญา 1 1.6 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน  สามารถใหความคิดเห็นไดหลายความคิดเห็น 
 
  (4) ความรูในเรื่องใดที่จะชวยใหประชาชนสามารถแกไขปญหาหนี้นอกระบบ  

N=65 
ลําดับ ประเด็น ความถี่ รอยละ 

1. ควรเพิ่มการใหความรูในเรื่องอัตราดอกเบี้ย
เงินกูตามกฎหมายที่กําหนด 

20 30.8 

2. ควรเพื่อความรูในการทําสัญญาเงินกูท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย 

18 27.7 

3. ความรูในการออมเงิน 17 26.2 
4. ความรูผลกระทบของการเกิดหนี้นอกระบบ 6 9.2 
5. การวางแผนการใชจายเงิน 2 3.1 
6. การพัฒนาอาชีพและรายไดเสริม 1 1.5 
7. ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.5 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน  สามารถใหความคิดเห็นไดหลายความคิดเห็น 
 
  (5) ความตองการใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชวยเหลือในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบในเรื่องใด  

N=57 
ลําดับ ประเด็น ความถี่ รอยละ 

1. ความเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ 11 19.3 
2. การชวยเหลือและคําปรึกษาเกี่ยวกับการ

แกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
8 14.0 

3. ความเพ่ิมเติมความรูในการวางแผนในการใช
จายเงินในครัวเรือนหรือบัญชีครัวเรือน 

5 8.8 

4. ความเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู
นอกระบบ 

5 8.8 

5. การเขาถึงแหลงเงินกูของสถาบันการเงิน
ภายในระบบ 

5 8.8 

6. ความเพ่ิมเติมความรูในดานการออมเงิน 5 8.8 
7. การเพ่ิมรายไดเสริมเพื่อพัฒนารายได 4 7.0 
8. ความเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับการแกไข

ปญหาหนี้นอกระบบอยางตอเนื่อง 
4 7.0 

9. ความเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับการทําสัญญา
เงินกูนอกระบบ 

3 5.3 
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ลําดับ ประเด็น ความถี่ รอยละ 
10. แกไขปญหาเรื่องเศรษฐกิจและคาครองชีพ 2 3.5 
11. ความเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับการทําสัญญา

การขายฝากที่ดิน 
2 3.5 

12. ความเพ่ิมเติมความรูเกี่ยวกับการกูยืมเงิน 1 1.8 
13. การปองกันการเกิดหนี้นอกระบบในชุมชน 1 1.8 
14. การสรางความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.8 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถาม 1 คน  สามารถใหความคิดเห็นไดหลายความคิดเห็น 
 
5. อภิปรายผล 
 ตามที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีไดดําเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบในบทบาทศูนยยุติธรรมชุมชน  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โดยเปนการเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานศูนย
ยุติธรรมชุมชนและประชาชนที่ไดเขารวมโครงการยุติธรรมสูหมูบาน ซึ่งเปนการใหความรูในเรื่องหนี้นอกระบบ 
ซึ่งดําเนินการระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563  เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาของหนี้นอกระบบ  และ
ขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาหนี้นอกระบบของประชาชน  รวมถึงความตองการที่จะใหศูนยยุติธรรมชุมชน
และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ  ในสวนของแบบประเมินผลแบง
ออกเปน 2 ชุด  โดยแบบประเมินชุดที่ 1 เปนการเก็บขอมูลความคิดเห็นตอปญหาและรูปแบบของหนี้นอก
ระบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่  และในสวนของแบบประเมินชุดที่ 2 เปนการเก็บขอมูลความคิดเห็นที่มีตอปญหาและ
ขอเสนอแนะในการแกไชปญหาหนี้นอกระบบ  รวมถึงความคาดหวังตอการแกไขหนี้นอกระบบจากสํานักงาน
ยุติธรรม 
 
 ในสวนของแบบประเมินชุดที่ 1 ซึ่งมีประเด็นโดยสรุปที่สําคัญ  โดยการเก็บขอมูลไดทั้งหมด  
30 ราย แบงออกเปน 
 1. รายไดครัวเรือนและภาวะหนี้สิน 
  รายไดครัวเรือนของกลุมตัวอยาง  โดยเกือบสวนใหญเปนหัวหนาและสมาชิกในครัวเรือน  จํานวน 14  
ความคิดเห็น หรือ รอยละ 46.7  ภาวะหนี้สินในครัวเรือน  และกลุมตัวอยางเกือบสวนใหญมีหนี้สินจากแหลง
เงินกูในระบบ จํานวน 17 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 56.7 โดยมหีนี้สิน ไมเกิน 20,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด 
จํานวน 9 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 30.0 
 2. แหลงเงินกูและสาเหตุการกูยืมเงิน 
 แหลงเงินกูในระบบที่เปนหนี้ในปจจุบัน พบวา โดยสวนใหญเปนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จํานวน
มากที่สุด จํานวน 25 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 80.6 ในสวนแหลงเงินกูนอกระบบที่เปนหนี้ในปจจุบัน  
พบวามีการกูจากเพื่อนบานหรือคนที่รูจัก  มีมากที่สุด  จํานวน 14 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 32. รองลงมา
เปนนายทุนเงินกูนอกระบบ จํานวน 12 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 27.9 และ จาก พอแม หรือพี่นอง จํานวน 
9 ความคิดเห็น  หรือรอยละ 20.9 อีกทั้งเปาหมายของการเปนหนี้นอกระบบเพื่อใชในการทําการเกษตร มี
จํานวนมากท่ีสุด จํานวน 15 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 31.9 รองลงมา เพื่อนํามาใชจายและซื้อสินคา จํานวน 
10 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 21.3  จากขอมูลสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่เนนการกูเงิน
จากภายในระบบในลําดับแรก  และใชการกูเงินเพื่อใชนอกระบบเสริม  และจะกูยืมเงินที่เปนรูปแบบนอก
ระบบจากบุคคลผูใกลชิด เชน เพื่อนบานหรือบุคคลที่รูจัก  โดยเปาหมายที่กูยืมเงินนอกระบบเพื่อการนําไปใช
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ในการประกอบอาชีพในการทําการเกษตร  และนําไปใชในชีวิตประจําวันในลําดับถัดไป  ซึ่งในการกูเงินกูนอก
ระบบอาจจะเกิดจากความตองการใชเงินอยางเรงดวนและไมสามารถจะหาหลักคํ้าประกันตอการกูเงินดังกลาว
ได  (ปยะลักษณ  พุทธวงศ และคณะ, 2554)  
 3.. รูปแบบเงินกูและการชําระหนี้   
 รูปแบบหรือลักษณะของการกูยืมเงินกูนอกระบบ  พบวา โดยสวนใหญเปนรูปแบบการกูที่มีสัญญา 
ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 19 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 54.3 รองลงมา เปนรูปแบบการขายฝากที่ดิน 
จํานวน 8 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 22.9 และ รูปแบบการกูไมมีสัญญา  จํานวน 6 ความคิดเห็น  หรือ รอย
ละ 17.1 โดยระยะเวลาการเปนหนี้เงินกูนอกระบบ โดยสวนใหญเปนหนี้มา 1-4 ป มีจํานวนมากที่สุด  จํานวน 
13 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 43.3 รองลงมา เปนหนี้มา 5-10 ป จํานวน 7 ความคิดเห็น  หรือรอยละ 23.4 
และไมไดเปนหนี้  จํานวน 6 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 20  จากขอมูลสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการกูยืมนอก
ระบบจะเปนรูปแบบการกูยืมเงินที่มีสัญญาเกือบทั้งหมด  รองลงมาเปนการกูยืมเงินแบบการขายฝากที่ดิน  
โดยสวนจะเปนการกูในระยะเวลา 1-4 ป เปนสวนใหญและระยะเวลา 5-10 ป ในลําดับถัดไป  จากรูปแบบ
การกูเงินนอก สวนใหญจะพบกวาเปนการกูเงินนอกระบบจะเปนกูยืมเงินโดยมีสัญญา ในบางสวนจะเปนการ
ขายฝากที่ดิน และอีกบางสวนพบวาเปนการกูโดยไมมีสัญญาหรือลงนามในกระดาษเปลา  สิ่งนี้เปนปญหาหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดการเสียเปรียบหรือถูกการโกงในสัญญาเพื่อถูกบังคับใหเปนไปตามสัญญา (สุรางครัตน จําเนียรพล 
และคณะ, 2557) และ (วันชัย มีชาติ  และคณะ, 2556) 
 4. ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
 ปญหาที่ทําใหเกิดหนี้นอกระบบ พบวา โดยสวนใหญ ขาดความรูเรื่องกฎหมายดอกเบี้ยเงินกู   
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 25 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 54.3 รองลงมา การขาดความรูและไมรูในเรื่องหนี้
นอกระบบ  จํานวน 13 ความคิดเห็น  รอยละ 28.3 และขาดความรูและความเขาใจในการทําสัญญาเงินกู  
จํานวน 6 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 13.0 ผลกระทบที่เกิดจากการเปนลูกหนี้นอกระบบ พบวา มีการจาย
ดอกเบี้ยที่แพง มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 22 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 43.1  รองลงมา มีหนี้เพิ่มมากขึ้น  
จํานวน 13 ความคิดเห็น  หรือรอยละ 25.5 และโดนโกงเอาที่ดินไป  จํานวน 8 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 
15.7  อีกทั้งความตองการใหความชวยเหลือเรื่องการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ  พบวา มีความตองการแหลง
เงินดอกเบี้ยต่ํา มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 14 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 25.5 รองลงมา มีความตองการ
ประนอมหนี้  จํานวน 11 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 20.0 และตองการใหที่ดินคืนมา และการใหความรูดาน
กฎหมายดานการทําสัญญา จํานวน 8 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 14 จากขอมูลสะทอนใหเห็นถึงปญหาทําให
เกิดขึ้นของหนี้นอกระบบ  เนื่องจากการขาดความรูเรื่องกฎหมายในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู  และการขาดความรู
และไมรูในเรื่องหนี้นอกระบบ รวมถึงการทําสัญญาซึ่งอยูในลําดับรองลงมา อีกทั้งผลกระทบจากหนี้นอกระบบ
คือการจายดอกเบี้ยที่แพง และมีหนี้เพิ่มขึ้น  ลําดับรองลงมา  ในสวนความตองการใหความชวยเหลือเรื่องการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบ  คือ  ตองการแหลงเงินดอกเบี้ยต่ํา  และการประนอมหนี้  ในลําดับรองลงมา   
ซึ่งเปนการสรางรายได  ลดรายจาย  และลดภารหนิ้นอกระบบในครัวเนื่อง  อันจะเปนการสงความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (ศุภชัย  เจนสาริกิจ และโยธิน  แสวงด,ี 2556)   
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 2. ในสวนของแบบประเมินชุดที่ 2 ซี่งมีประเด็นโดยสรุปที่สําคัญ  ในการเก็บขอมูลไดทั้งหมด  
57 ราย แบงออกเปน 
  2.1 ขอมูลพื้นฐาน  สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี ้
  จํานวนขอมูลของกลุมตัวอยางไดขอมูลจากเขตพื้นที่อําเภอ จํานวน 8 อําเภอ เพศ แบงเปน เพศ
หญิง เกินกึ่งหนึ่ง จํานวน 32 ความคิดเห็น  หรือ รอยละ 59.3  รองลงมา เพศชาย จํานวน 22 ความคิดเห็น  
หรือ รอยละ 40.7  อาชีพหลักของกลุมตัวอยางสวนหญประกอบอาชีพเกษตรกร/ปศุสัตว  จํานวน 46 ความ
คิดเห็น  หรือ รอยละ 85.2   
 2.2 ขอเสนอแนะ  ประกอบดวย 
  1) สาเหตุของกูเงินหนี้นอกระบบ พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นวานําไปกูเงินเพื่อนําไป
ประกอบอาชีพ  จํานวนมากที่สุด จํานวน 24 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 40.0  รองลงมา กูเงินเพื่อใชจายใน
ประจําวัน  จํานวน 15 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 25.0 และ กูเงินเพื่อนําไปใชในการศึกษาของบุตร  จํานวน 
13 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 21.7  จากขอมูลในเรื่องสาเหตุของกูเงินนอกระบบโดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาสวนใหญมีความตองการกูนอกระบบเพื่อนําไปใชเพื่อประกอบอาชีพในการทําการเกษตร รองลงมา
เปนการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และการนําไปใชเพื่อการศึกษาของบุตร  จากเหตุผลของการนําเงินกูจากหนี้
นอกระบบไปใชเปนการนําไปใชในเหตุของความจําเปนในชีวิตประจําวัน  (ล้ําพันธุ  พรรธนประเทศ และคณะ, 
2559) 
  2) ปญหาของหนี้นอกระบบในพื้นที่ พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นวา  ดอกเบี้ยเงินกูเกินกวา
อัตราท่ีกําหนด  จํานวน 35 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 57.4  รองลงมา  การปลอยเงินกูของนายทุน  จํานวน 
8 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 13.1 เจาหนี้ทวงหนี้ดวยความรุนแรง  จํานวน 6 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 9.8  
จากปญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่  พบวาสวนใหญดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบจะมีอัตราเกินกวาที่กําหนด  และมี
การปลอยเงินกูจากนายทุนและเมื่อมีการทวงเงินกูจากลูกหนี้ก็จะใชการทวงที่มีความรุนแรง 
  3) ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ   พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นวา ควรเพิ่ม
การใหความรูในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามกฎหมายที่กําหนด  จํานวนมากที่สุด จํานวน 20 ความคิดเห็น 
หรือ รอยละ 30.3  รองลงมา ควรเพื่อความรูในการทําสัญญาเงินกูที่ถูกตองตามกฎหมาย  จํานวน 18 ความ
คิดเห็น หรือ รอยละ 27.3  และความรูในการออมเงิน  จํานวน 17 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 25.8   
จากขอคิดเห็นตอขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่เสนอแนะจะเปนความตองการในการชวยเหลือในเรื่องการให
ความรูในเรื่องอัตราดอกเบี้ยการกูเงินและความรูในการทํางานสัญญา   
  4) ความตองการใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดชวยเหลือในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
ในเรื่องใด  พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นวา  ควรใหความรูเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 
11 ความคิดเห็น  หรือรอยละ 19.3 รองลงมา การชวยเหลือและคําปรึกษาเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบ  จํานวน 8 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 14.0  และความรูในการวางแผนในการใชจายเงินในครัวเรือน
หรือบัญชีครัวเรือน, ความรูเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบ, การเขาถึงแหลงเงินกูของสถาบันการเงินภายใน
ระบบ และความรูในดานการออมเงิน  จํานวน 5 ความคิดเห็น หรือ รอยละ 8.8  จากขอมูลเกี่ยวความรูในการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบ แบงความรูออกเปน 2 สวน คือ การใหความรูในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่อง
หนี้นอกระบบกับประชาชนในระดับชุมชน  ที่ไมถูกการเอารัดเอาเปรียบ  และการใหความรูในการจัดการ
การเงินเพ่ือเสริมสรางวินัย  ลดความใชจายในครัวเรือน (ศิริพรรณ  มนอัตระผดุง, 2562) 
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สรุปขอมูลปญหาและขอเสนอแนะเพื่อจัดทําฉากทัศนในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบในบริบทของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดและหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
  

ลําดับ ปญหา 
บทบาทการชวยเหลือของ 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

บทบาทการชวยเหลือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. การขาดความสามารถในการ
เข าถึ งแหล งทุน เพื่ อ ใช เ งินทุน
สําหรับการประกอบอาชีพหรือ
การใชจายในชีวิตประจําวัน 

เปนหนวยงานสนับสนุนใน
การประสานกับหนวยงานที่
เปนแหลงทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 

เปนหนวยงานหลักในการใหทุน
เพื่อการประกอบอาชีพ  
ประกอบดวย ธนาคารออมสิน, 
หรือ ธกส. ในการเขาไป
ชวยเหลือในเรื่องดังกลาว 

2. การขาดความรูในเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ การกูยืม
เงิน การทําสัญญาและการขาย
ฝากที่ดิน   

เปนหนวยงานหลักในการ
สงเสริมและใหความรูแก
ประชาชนในดานกฎหมายที่
เกี่ยวของ  ใหกับเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนและประชาชน
ในพื้นท่ี 

เปนหนวยงานสนับสนุนในการ
ร ว มถ า ยทอดความรู ใ ห กั บ
ปร ะชาช น   ป ระกอบด ว ย 
พนั ก ง านอั ยกา ร   และ เ จ า
พนักงานบังคับคดี   ในการเขา
ไปชวยเหลือในเรื่องดังกลาว 

3. ก า ร ข า ด ค ว า ม รู ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
วางแผนในดานการเงินและการ
ออมเงิน 

เปนหนวยงานสนับสนุนใน
การสงเสริมและใหความรู
แกประชาชนในดานการ
วางแผนในดานการเงินและ
การออมเงิน 

เปนหนวยงานหลักในการรวม
ถายทอดความรูใหกับประชาชน 
ประกอบดวย สถาบันอุดมศึกษา  
พัฒนาชุมชน  และธนาคาร  ใน
การเขาไปชวยเหลือในเรื่อง
ดังกลาว 

4. การไกล เกลี่ยและประนอมหนี้
ระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ 

เปนหนวยงานหลักในการ
ไกลเกลี่ยและประนอมหนี้ 

เปนหนวยงานงานสนับสนุนใน
การไกลเกลี่ยและประนอมหนี้  
ประกอบดวย อัยการ  หรือ
เจาหนาที่บังคับคดี  ในการเขา
ไปชวยเหลือในเรื่องดังกลาว  

5. การขาดรายไดที่เพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

เปนหนวยงานสนับสนุนใน
การส ง เ สริ มและพัฒนา
รายไดใหกับประชาชน 

เป นหน ว ย ง านหลั ก ในกา ร
สงเสริมและพัฒนารายไดใหกับ
ประชาชน ประกอบดวย พัฒนา
ชุมชน หรือแรงงานจังหวัด  ใน
การเขาไปชวยเหลือในเรื่อง
ดังกลาว 
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ลําดับ ปญหา 
บทบาทการชวยเหลือของ 
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

บทบาทการชวยเหลือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. การถู ก เจ าหนี้ ทว งหนี้ ด ว ยวิ ธี
รุนแรง 

เปนหนวยงานสนับสนุนใน
การประสานความชวยเหลือ
ใหกับลูกหนี้ไมใหถูกเจาหนี้
ทวงหนี้โดยความรุนแรง 

เป นหน ว ย ง านหลั ก ในกา ร
ชวยเหลือใหกับลูกหนี้ไมใหถูก
ทวงหนี้อยางรุนแรง ประกอบดวย 
เจ าหนาที่ตํ ารวจ  และฝ าย
ปกครอง  ในการเขาไปชวยเหลือ
ในเรื่องดังกลาว 
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ฉากทัศนแสดงความสัมพันธระหวางปญหาและแนวทางการแกไขปญหาหนี้นอกระบบในบริบทของสํานักงานงานยุติธรรมจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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