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ปญหาหนี้นอกระบบเปนหนึ่งในปญหาที่ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย

ประสบ รัฐบาลจึงไดมีนโยบายตางๆ เพื่อแกไขปญหาหนี้สินเพื่อบรรเทาความเดือนรอน

ของประชาชน งานวิจัยนีศึ้กษาปญหาการเปนหนี้นอกระบบของประชาชน และสรางแนว

ทางแกไขโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามจาก

ประชาชนที่อาศัยในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมทั้งสิ้น 1,801 ตัวอยาง และใช

กรณีศึกษาที่มีกาปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) รวมถึงการประชุมเสวนากับหนวยงานภาครัฐและผูนําชุมชน เปน

แนวทางในการแกไขปญหาโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลุมตัวอยางประชาชนที่เปนหนี้นอกระบบสวนใหญประกอบอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน สาเหตุที่ทําใหเปน

หนี้นอกระบบ คือ ตองการเงินลงทุน นําไปใชจายในชวีิตประจําวัน และนําไปใชหนี้เดิม ผูที่เปนหนี้นอกระบบสวนใหญ

กูจากนายทุนเงินกูเนื่องจากไมสามารถกูยืมเงินในระบบได และมากกวารอยละ 75 ตองชําระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวา

รอยละ 30 ตอป 

เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูที่เปนหนี้นอกระบบอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา 

ดานความพอประมาณ กลุมตัวอยางมีการใชจายที่ฟุมเฟอย ทั้งที่มีรายไดนอย รายจายที่ไมจําเปนยังคงเปนสัดสวนที่

สูง ดานความมีเหตุผล พบวามีการกูยืมเงินที่ไมเหมาะสม เชน เลือกกูยืมจากแหลงเงินกูนอกระบบซึ่งจัดเปนแหลง

เงินกูระยะสั้น แตนําเงินไปลงทุนซึ่งใหผลตอบแทนในระยะยาว ดานการมีภูมิคุมกัน พบวากลุมตัวอยางมีภูมิคุมกันทาง

เศรษฐกิจต่ํา เนื่องจากมีรายไดนอย และไมแนนอน มีเงินออมต่ําหรือไมมีเลย ไมมีแหลงพึ่งพิงทางการเงินที่นาเชื่อถือ 
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หรือมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดานการมีความรูในการดําเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพยังคงใชภูมิ

ปญญาดั้งเดิมเปนหลัก ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตหรือคุณภาพงานนอย นอกจากนี้ ยังไมมีเวลาในการ

แสวงหาความรู หรือเขารับการอบรม และดานการมีคุณธรรม พบวา คนกลุมนี้ไมมีวินัยทางการเงิน และขาดการวาง

แผนการใชเงินที่ดีใหถูกตองเหมาะสม  

แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL – Model ไดเนนไปที่มาตรการการแกปญหาหนี้นอกระบบ โดย

มีหลักการที่จะทําใหการมีหนี้สินนอกระบบใหกลายเปนหนี้ในระบบ และมาตรการปองกันโดยมีหลักการที่จะไมทําให

เกิดหนี้ โดยจะเปนแบบจําลองใน 3 ภาคสวนคือ ภาคประชาชน ภาคชุมชน และภาครัฐบาล  

แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL – Model ในสวนของภาคประชาชน ควรปองกันการกอหนี้โดย

ตองสงเสริมใหประชาชนในทุกกลุมอายุมีการเรียนรูวินัยทางการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน จัดทําบัญชีรับ-จาย 

บัญชีครัวเรือน และตองสงเสริมใหเกิดความสามารถในการวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายเปน  

แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL – Model ในสวนภาคชุมชนนั้น มาตรการการปองกันคือ การ

รวมกันจัดตั้งแหลงทุนหรือกองทุนของชุมชนเพื่อชวยเหลือคนในชุมชนดานการเงินยามฉุกเฉิน หรือจัดใหมีสวัสดิการ

ในการดํารงชีพสําหรับคนในชุมชน พรอมทั้งสงเสริมการทํางานและการรวมกลุมอาชีพเดียวกันเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการตอรอง  

แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL – Model ในสวนภาครัฐ จะเนนไปที่มาตรการการแกปญหา 

และ มาตรการการปองกัน โดยที่มาตรการการแกปญหานั้นจะเปนการที่จะแกปญหาใหกับผูมีหนี้นอกระบบให

ปรับเปลี่ยนหนี้นอกระบบใหกลายเปนหนี้ในระบบโดยการที่จะดึงชุมชนเขามารวมกันชวยแกปญหาในรูปแบบของการ

ตั้งกลุมการเงินข้ึนมารวมกันบริหารจัดการโดยการวิเคราะหสภาพหนี้สินของคนในชุมชน เสาะหาแหลงการเงินเพื่อนํา

เงินมาใหผูมีหนี้สินนอกระบบกูยืมไปชดใชหนี้นอกระบบหรือก็คือการแปลงสภาพหนี้นอกระบบใหกลายเปนหนี้ใน

ระบบของกลุมการเงินที่ตั้งข้ึน จากนั้นจะเปนการพัฒนาอาชีพใหกับผูมีหนี้สินเพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึน  สวนมาตรการ

การปองกันปญหาหนี้นอกระบบจะเปนการปลูกฝงแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กๆเพื่อจะไมทํา

ใหเกิดปญหาหนี้ในอนาคต 

คําสําคัญ: หนี้นอกระบบ, สมดุลภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

This research’s objectives are to gain an insight into the problems 

associated with informal debts of Thai people and to develop remedial 

guidelines that are in line with the principles in the sufficiency economy 

philosophy. The investigation on personal indebtedness situations was 

based on the information collected by questionnaire survey administered 

to sampled population of two provinces each in northern, central, northeastern, and southern 

regions of Thailand. The provinces covered are Chiang Mai, Chiang Rai, Kanchanaburi, Bangkok 

Metropolis, Si Sa Ket, Buri Ram, Nakhon Si Thammarat, and Surat Thani which have the largest 

number of population living below the poverty line compared with other provinces in the same 

region. The samples can be distinguished into four groups according to their indebtedness 
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characteristics namely 466 samples of people having no debt, 452 with formal debts, 434 with 

informal debts, and 449 having both formal and informal debts, covering 1,801 individuals. To 

develop the guidelines for resolving informal debts problems by the application of sufficiency 

economy philosophy, the research team conducted a review of case studies which had 

demonstrated the best practice of sufficiency economy concept by adhering to the principles of 

moderation, sensibility, self-immunity, while exercising the knowledge with integrity; as well as 

organized consultative meetings with relevant government workers and community leaders to get 

their ideas and opinions. 

The findings reveals those samples incurring informal debts earned irregular income from 

such occupation as farming, trading, or wage laborer. The reason for them to borrow from informal 

lenders was their need for money either to finance their investment, or for daily consumption, or to 

pay off the existing debts. More than half of them had to depend on loans from informal loan sharks 

because they had no access to the formal credit institutions consequential to their lack of guarantor 

and collateral. To a lesser extent, the informal sources for their borrowing were friends and relatives. 

More than 75 % of debtors in this group paid the interest at the rates higher than 30 % per year. 

There were a number of consequences from informal system indebtedness. The most 

common effect was on physical and mental health, followed by economic situation and family 

concern. Most physical and mental health impacts were manifested in terms of the insomnia, 

headache, and migraine symptoms the informal debtors suffered. Those who faced economic 

difficulties due to their debt burdens with the informal lenders predominantly had to cut spending, 

work extra hours, or find supplementary job to repay the loan and pay the interest. Meanwhile the 

impact of informal debts on family life occurred in various areas most commonly in terms of quarrel 

due to stress, and then growing distance in the relationship among family members if the 

breadwinner had to work longer hours to deal with the debts problems.  

From the analysis of personal conducts in daily life of debtors in the informal credit system 

with reference to the sufficiency economy philosophy, it was found some discouraging results. In 

the aspect of moderation, the debtors in the informal credit system under study remained spending 

overindulgently despite their belonging to the low income group considering the high share in total 

expense of their expenses for such unnecessary items as alcohol, beer, tobacco, lottery/gambling, 

social gathering, and entertainment. In the consideration of sensibility, they appeared to make a 

false move by borrowing short term loans at high interest rates from informal financiers for the 

purpose of investment. In the self-immunity or self-reliance dimension, they were economically 

vulnerable because of their low and irregular income, lack of access to dependable and trustworthy 

credit sources, and low or no savings, forcing them to depend on informal lenders when they were 
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in financial troubles. In the area of knowledge, most debtors in the informal credit system had low 

level of education and worked as unskilled labor in the informal labor market and thus they applied 

primarily their traditional knowledge and skills in their profession or daily life with scant use of 

technology to enhance their productivity or work quality; meanwhile, they found no time to acquire 

more knowledge or get trainings as they were in the working ages. In terms of integrity, they had no 

financial discipline and made no plan for using the money prudently. 

From the case studies, it is evident that the debtors were those who actually had problems 

in their occupational undertakings before applying the sufficiency economy philosophy.  To lead 

their life in a sufficiency orientation, they cut the consumption expense by growing home-garden 

vegetables, cut the expense for unnecessary items, and saved farm production cost by using organic 

fertilizers instead of chemical ones, while increased income by intercropping rice with other income 

supplementary crops.  They created their self-immunity or self-reliance by way of savings.  They 

exhibited their eagerness to acquire further knowledge by attending training courses relevant to their 

occupations and consulting for advice or support from government agencies when facing production 

and marketing difficulties. Furthermore, they indeed had generous mind as reflected by their 

willingness to share their knowledge and experience with others. 

The Informal Debt Life Model : IDL – Model for solving informal debts problems has the 

emphasis on determining the remedial measures which can transform the informal debts into the 

formal ones and the preventive measures which can prevent one’s entering into debts.  The Model 

would be applicable in the three sectors namely the general people, the community, and the 

government. 

On the part of the general public, the IDL – Model’s preventive measures include the 

promotion for people of all ages learn how to have financial disciplines, make their financial plans, 

keep household accounting records, learn how to analyze the spending behaviors; and the advocacy 

for building the process of people’s embracing the sufficiency economy philosophy in their daily life 

as well as their occupational undertakings.  

For the community sector, the IDL – Model would suggest the preventive measures which 

include the formation of community fund to help community members in time of their emergent 

need for money or to provide community members with welfare for their sustenance, the promotion 

for organizing people in the same occupation into group to improve their bargaining power, and the 

encouragement for people in the community to change their spending behavior while building their 

financial disciplines.   

For government sector, the IDL – Model also provides remedial and preventive measures.  

To help liberate the debtors from the informal credit system and put them in the formal one instead, 
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the government agencies should encourage the formation of local financial group managed by the 

local people for the analysis of debts situations of its members and for seeking the credit sources 

to permit the lending to informal credit debtors to pay off their informal loans and become debtors 

in the formal credit system instead.  The additional measure would be the occupational skill 

improvement activities to enable the debtors to earn greater income. To prevent the informal debts 

problems in the future, children should be instilled with the sufficiency economy concepts so that 

they will be more careful financially when they become adult.  

Keyword: informal debts, sufficiency economy philosophy, The Informal Debt Life Model: IDL – 

Model 

 

หนี้สินถือเปนภาระที่ผูเปนลูกหนี้ตองชําระใหเจาหนี้ในอนาคต พรอมเงื่อนไข

ดอกเบี้ยที่เกิดจากการยินยอมวาจะชําระของลูกหนี้ รูปแบบของหนี้สามารถจัดกลุม

ได 2 รูปแบบใหญคือ หนี้ในระบบ และหนี้นอกระบบ โดยทั่วไปเหตุผลแหงการเปน

หนี้นอกระบบ จะมาสาเหตุหลักๆ สองประการ คือ เปนหนี้นอกระบบเพราะตองการ

นําไปลงทุน และเปนหนี้นอกระบบอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใชจายเงิน เมื่อผูใด

เขาสูวงจรหนี้นอกระบบแลวก็ยากที่จะออกจากวงจรดังกลาวเนื่องจากภาระหนี้สินจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําให

ปญหาหนี้นอกระบบเปนปญหาที่สําคัญ 

 ในป 2552 รัฐบาลมีนโยบายในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบภาคประชาชน เพื่อชวยลดภาระคาใชจาย

ดอกเบี้ยเงินกูนอกระบบที่สูงมากเกินปกติ โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการประสานธนาคารในเครือขายของ

รัฐในการเปดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบพรอมขอเสนอเงินกู ภายใตเงื่อนไขพิเศษ ใหกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการคลัง เปนผูรวมดําเนินการในคณะเจรจาประนอมหนี ้และไดมอบหมายภารกิจให

ธนาคารในเครือขายของรัฐ รวมกันดําเนินการใหความชวยเหลือแกไขปญหาหนี้นอกระบบ  

 จากรายงานผลการสรุปการเจรจาลูกหนี้นอกระบบ พบวา มีลูกหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนทั้งหมด 

1,184,868 คน มีมูลหนี้ทั้งสิ้น 123,202,549,475.53 บาท (ตารางที่ 1) ซึ่งจะเห็นวามีจํานวนผูเปนหนี้และมูลหนี้ที่

สงผลกระทบตอประชาชนอยางมาก 

 

ตาราง 1 จํานวนผูมาลงทะเบียนในโครงการการแกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน และผลการเจรจาลูกหน้ีนอก

ระบบ (นบ.2) 

กรณี จํานวนลกูหนีน้อกระบบ (คน) มูลหนี้ (บาท) 
      
จํานวนลูกหน้ีท้ังหมด 1,184,868 123,202,549,475.53 

กรณีเจรจาสําเร็จ 579,343 57,063,478,164.78 

กรณีเจรจาไมสําเร็จ 135,818 13,971,391,028.87 

กรณียุติเรื่อง 462,629 46,017,858,371.50 

คงเหลือ 7,078 6,149,821,910.38 

 ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง 

1  
ที่มาของปญหา 
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนแนวคิดหนึ่งที่ประชาชนคนไทยสวนใหญคุนเคยและพยายามนํามาใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิต จากการศึกษาของ ศศิเพ็ญ  พวงสายใจและคณะ (2551) “โครงการประเมินผล

เปรียบเทียบในมิติตางๆ ของประชาชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช” ไดมีการศึกษากรณีศึกษาที่

ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พบวา ปญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบสามารถ

นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชแกปญหาจนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข มีความมั่นคงและมีโอกาส

ที่จะมีความยั่งยืน ดังนั้นปญหาหนี้นอกระบบ หากมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชจัดระบบความคิด 

สรางความสมดุล (Balance)  ความเปนไปไดในการดํารงชีวิตเพื่อแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ระหวางเจาหนี้ ลูกหนี้ 

และแนวการดําเนินการของภาครัฐ  

  ในการดําเนินการวิจัยในโครงการนี้จะเปนการศึกษาถึงประเด็นปญหาการเปนหนี้นอกระบบของประชาชน  

สาเหตุที่ทําใหประชาชนเปนหนี้นอกระบบ  ผลกระทบของการเปนหนี้นอกระบบความตองการของประชาชนที่

ตองการใหภาครัฐเขามาบรรเทาความเดือดรอน รวมถึงการศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีการปฏิบัติอยางดี ที่มีการนํา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขความรูและ

คุณธรรมมาประยุกตใชในการจัดระบบความคิด สรางความสมดุล ความเปนไปไดในการดํารงชีวิตเพื่อแกไขปญหาหนี้

นอกระบบ  เพื่อสรางแนวทางการแกปญหาการเปนหนี้นอกระบบของประชาชน  ที่สามารถทําใหประชาชนดํารงชีวิต

อยูไดอยางอยูเย็นเปนสุข พอมีพอกิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได ผลจากการศึกษาในแตละองคประกอบจะถูกนํามา

สังเคราะหถึงแนวนโยบายที่ควรจะตองดําเนินการเพื่อการเปนแนวทางการแกไขปญหาหนี้นอกระบบทั้งในสวนของตัว

ประชาชนเองและของรัฐบาล   

 

1) ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่เปน    หนี้ในรูปแบบตางๆ 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปนหนี้ 

3) เพื่อศึกษาจากกรณีศึกษาที่มีแนวการปฏิบัติที่ดีใน   การนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 

4) เพื่อสรางรูปแบบการดําเนนิชีวิตของประชาชนที่เหมาะสมในการแกปญหาหนี้นอก

ระบบ (Informal Debt Life Model : IDL Model) ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

การเปนหนี้ของบุคคลมีวัตถุประสงคมาจาก 1) การกูเพื่อนําไปประกอบอาชีพ 2) 

การกูเพื่อนําไปใชจายกรณีฉุกเฉิน 3) การกูเพื่อใชในการบริโภค 4) การกูเพื่อนําไป

เลนการพนันและอบายมุข สาเหตุการเปนหนี้หากวิเคราะหตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น มีหลักในการวิเคราะหดังนี้ 

ดานความพอประมาณ คือ การมีรายไดเพียงพอกับรายจาย ไมใชจายเกิน

ตัว มีการใชจายในชีวิตประจําวันแบบประหยัด ไมฟุมเฟอย 

ดานการมีเหตุผล คือ มีเหตุผลวาเมื่อมีรายได ก็จะเก็บออมกอน กอนที่จะนํารายไดที่เหลือไปใชจายมีการใช

จายอยางมีเหตุผล หากกูเงินมาก็ใชจายตามวัตถุประสงคของการกูยืมไมใชจายฟุมเฟอย ดําเนินชีวิตโดยไมไปกูยืมจาก

แหลงเงินกูนอกระบบ 

2  
วัตถุประสงค 

หลักของการวิจัย 

3  

กรอบแนวคิด 

ในการศึกษา 
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ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี คือ มีการออมเงิน สรางหลักประกันในชีวิต ทรัพยสิน มีการจัดทําบัญชีเพื่อควบคุม

คาใชจาย มีเครือขายใหความชวยเหลือตางๆ ทางการเงิน เขารวมโครงการตางๆ ของรัฐบาล การสรางอาชีพเสริม 

ดานความรู คือ สรางเสริมความรู มีความรูความเขาใจในเร่ืองการกูยืม นําความรูเก่ียวกับการนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงที่ตนไดเรียนรูมาแลวนํามาปฏิบัติ 

ดานคุณธรรม คือ มีทัศนคติ มีวินัย จากการกอหนี้ สามารถวางแผนทางการเงินและเก็บออมเงินมาชําระหนี้

ไดตรงตามเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. การพนันและอบายมุข 3. การบริโภค 2. คาใชจายจําเปน/ฉกุเฉนิ 1. การประกอบอาชีพ 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

- เพศ - อายุ - อาชีพ 

- รายได - รายจาย - เงินออม 

- การศึกษา - สภาพสังคม ชุมชน - สภาพ  

  

ไมมีหนี้สิน มีหนี้สิน 

(1) ในระบบ, (2) นอกระบบ และ (3) ทั้งในและนอกระบบ 

ผลกระทบของการมหีน้ีสิน 

 

วัตถุประสงคในการกูยืม 

การเปนหนี้ 

หนี้สินในระบบ หนี้สินนอกระบบ 

  

พอประมาณ 

 

มีเหตุผล 

 

ภูมิคุมกนัทีด่ ี

 

ความรู 

 

คุณธรรม 

 

รายรับ – รายจาย 

 

- ประเภทคาใชจาย 

- การใชจายตรงตาม

วัตถุประสงคของการกูยืม 

 

- เงินออม   - หลักประกัน 

- ทรัพยสิน   - บัญชีรายรับ/จาย  

- การมีเครือขายใหความชวยเหลือ

ตางๆ ทางการเงิน 

 

ทัศนคติตอการ

กอหนี ้

ความรู/ความ

เขาใจเรื่องการ

กูยืม 

สาเหตุการเปนหนี้วิเคราะหตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ 

 

การแกปญหาหน้ีสิน 
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4.1 การดําเนินการศึกษา 

(1) ผูวิจัยจะทําการศึกษาโดยการใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางทั้งหมด

เก่ียวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม เชน อายุ อาชีพ เพศ รายได รายจาย 

ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่เปนหนี้

และไมเปนหนี้  

(2) ในการวิจัยนี้จะใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบเพื่อคนหาความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 

และการสรางภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขความรู และคุณธรรมเพื่อศึกษาสาเหตุของการเปนหนี้นอกระบบเฉพาะกลุม

ตัวอยางที่เปนหนี้นอกระบบเก่ียวกับสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่เปนและไมเปนหนี้ทั้งในและ

นอกระบบ โดยคนหาสาเหตุและปญหา 

(3) ศึกษาและสังเคราะหแนวการปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาที่เปนรูปแบบการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ไมมีหนี้สินและการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไขปญหาหนี้นอกระบบ  

(4) สราง IDL Model ( Informal Debt Life Model) จากการสังเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนที่เหมาะสมในการแกปญหาหนี้นอกระบบ  

 4.2  ประชากรที่ใชในการศึกษา 

 (1) กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมการเปนหนี้จํานวน 4 กลุม ไดแก กลุมประชาชนที่ไมมี

หนี้สิน กลุมประชาชนที่มีหนี้สินในระบบ ประชาชนที่มีหนี้สินนอกระบบ และ ประชาชนที่มีหนี้สินทั้งในและนอก

ระบบ  

(2)  กลุมประชาชนที่เปนกรณีศึกษา จํานวน 2 กลุม ไดแกประชาชนที่มีรูปแบบการดํารงชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงโดยไมมีหนี้สิน และประชาชนที่มีรูปแบบการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไขปญหา

หนี้นอกระบบ 

 กลุมตัวอยาง  แบงสถานภาพแหงหนี้ 4 สถานภาพ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,801 ราย แบงเปน 1) ผู

ที่ไมมีหนี้สิน 466 ราย ผูมีภาระหนี้สิน 2) ผูมีหนี้สินในระบบ 452 ราย 3) ผูมีหนี้สินนอกระบบ 434 ราย และ 4) ผูมี

ภาระหนี้สินในและนอกระบบ 449 ราย  

 4.3 วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาในคร้ังนี้เร่ิมจากการพิจารณาลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง โดยลักษณะการเปน

หนี้นั้นจะจําแนกกลุมตัวอยางที่ไมมีหนี้ และกลุมตัวอยางที่มีหนี้ สําหรับกลุมตัวอยางที่เปนหนี้จะจําแนกยอยเปนผูที่

เปนหนี้ในระบบเพียงอยางเดียว กลุมที่มีหนี้นอกระบบเพียงอยางเดียว และกลุมที่มีหนี้ทั้งสองประเภท เมื่อพิจารณา

เฉพาะผูเปนหนี้ จะสามารถจําแนกผูเปนหนี้เปนกลุมยอยตามวัตถุประสงคของการกูยืมไดดังนี้คือ (1) การกูยืมเพื่อ

นําไปใชในการประกอบอาชีพ (2) การกูยืมเพื่อนําไปใชจายจําเปนหรือคาใชจายฉุกเฉิน (3) การกูยืมเงินไปใชจายเพื่อ

การบริโภคในชีวิตประจําวัน และ (4) การกูยมืเงินเพื่อการพนันและอบายมุข ซึ่งการจัดกลุมผูเปนหนี้ตามวัตถุประสงค

การกูยืมนั้นจะมีประโยชนในการกําหนดวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม ภายหลังจากการพิจารณาวัตถุประสงคของการ

กูยืม จะประเมินผลกระทบเชิงลบ และกําหนดแนวทางการแกไขปญหาเฉพาะหนี้นอกระบบโดยอาศัยแบบจําลอง 

IDL (Informal Debt Life Model: IDL) 

 

4 
วิธีการศึกษา 
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5.1 เปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่เปนหน้ีใน

รูปแบบตางๆ 

จากการศึกษากลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 1,801 ราย โดยแบงเปน ผูมีหนี้สินใน

ระบบ จํานวน 452 ราย ผูมีหนี้สินนอกระบบจํานวน 434 ราย ผูมีหนี้สินทั้งในระบบ

และนอกระบบ จํานวน 449 ราย และผูไมมีหนี้สิน จํานวน 466 ราย พบวา  

ลักษณะทางสังคมของกลุมตัวอยางสวนใหญทั้งที่มีหนี้สินและไมมีหนี้สินเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส 

และอยูในสถานะของหัวหนาครัวเรือน โดยไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางที่มีหนี้สิน

นอกระบบหรือทั้งในและนอกระบบจะพบวามีสัดสวนที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากกวาผูที่มีหนี้สินในระบบ

อยางชัดเจน ในดานอาชีพหลักกลุมตัวอยางที่ไมมีหนี้สินจะมีอาชีพหลัก คือ รับจางทั่วไป ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มี

หนี้สินจะมีอาชีพหลัก คือ การเกษตร ปศุสัตว และประมง อยางไรก็ตามผูที่มีภาระหนี้สินนอกระบบจะมีสัดสวนของผู

ที่มีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไปในสัดสวนที่มากกวากลุมอ่ืน ในขณะที่ผูที่มีภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบจะมี

สัดสวนของผูที่มีอาชีพหลักคือ การเกษตร ปศุสัตว และประมงมากกวา (ตาราง 2) 

ลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางดานหนี้สิน ผูที่มีภาระหนี้สินนอกระบบจะมีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนที่

ต่ํากวาผูที่มีภาระหนี้สินในระบบถึงเกือบ 7 เทา และต่ํากวาผูที่มีภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบถึง 5 เทา ซึ่งสะทอน

ใหเห็นไดวาการเปนหนี้นอกระบบนั้น ผูกูจะกูเงินในจํานวนที่ไมมากนักเมื่อเทียบกับการกูยืมในระบบ โดยแหลงเงินกู

ในระบบสวนใหญจะเปนการกูจากธนาคารเฉพาะกิจ ดังนั้นเห็นไดวาธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง

ในการเปนแหลงเงินกูในระบบสําหรับผูที่มีภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบ นอกจากนี้แหลงเงินในระบบอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะแหลงเงินกูจากภาครัฐในโครงการตางๆ เชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองก็เปนแหลงกูยืมในระบบที่

สําคัญเชนกัน แตสําหรับแหลงเงินกูนอกระบบสวนใหญจะเปนการกูยืมจากนายทุนเงินกูนอกระบบ โดยเฉพาะผูที่มี

ภาระหนี้สินนอกระบบตองพึ่งพิงนายทุนเงินกูนอกระบบเปนสัดสวนที่มากกวาผูที่มีหนี้สินทั้งในและนอกระบบอยาง

ชัดเจน (ตาราง 3) 

 

ตาราง 2 ลักษณะทางสังคมของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางสังคมของกลุมตัวอยาง ผูท่ีไมมีภาระ

หนี้สิน 

(n=466) 

ผูท่ีมีภาระหนี้สิน รวม 

(n=1,801

) 

ในระบบ 

(n=452) 

นอกระบบ 

(n=434) 
ท้ังในและนอกระบบ

(n=449) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

เพศ      

- ชาย 31.55 40.93 33.41 40.09 36.48 

- หญงิ 68.45 59.07 66.59 59.91 63.52 

อายุ      

- ไมเกิน 30ป 30.04 16.59 11.29 12.03 17.66 

- 31-40 ป 20.39 24.12 27.42 21.60 23.32 

- 41-50 ป 20.82 30.53 33.64 33.85 29.59 

- 51-60 ป 17.38 21.68 19.59 24.72 20.82 

- 60 ปขึ้นไป 11.37 7.08 8.06 7.80 8.61 

      

5 
ผลการศึกษา 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ลักษณะทางสังคมของกลุมตัวอยาง ผูที่ไมมี

ภาระหน้ีสิน 

(n=466) 

ผูที่มีภาระหน้ีสิน รวม 

(n=1,801) ในระบบ 

(n=452) 

นอกระบบ 

(n=434) 

ทั้งในและนอก

ระบบ(n=449) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

ระดับการศึกษา      

- ไมไดเรยีนหนังสือ 3.65 2.21 4.61 2.00 3.11 

- ประถมศึกษา 38.41 40.04 55.76 54.34 46.97 

- มัธยมศึกษาตอนตน 10.52 11.50 16.36 8.69 11.72 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 17.38 14.60 13.13 12.03 14.33 

- อนุปริญญา/ปวส 7.30 5.75 2.76 6.46 5.61 

- ปรญิญาตร ี 19.53 21.46 6.91 14.48 15.71 

- สูงกวาปรญิญาตร ี 3.22 4.42 0.46 2.00 2.55 

อาชีพหลัก      

- เกษตรกร/ปศุสตัว/ประมง 17.60 33.63 33.18 43.88 31.93 

- รับจางทั่วไป 21.89 13.94 26.73 17.82 20.04 

- คาขาย 19.74 12.61 17.51 14.03 15.99 

- พนักงานประจําของเอกชน 17.17 15.27 7.60 6.46 11.72 

- รับราชการพนักงานประจําของรัฐ/เอกชน และ

รัฐวิสาหกิจ 

9.01 13.94 2.53 8.69 8.61 

- ธุรกิจสวนตัว 5.15 3.98 3.69 4.45 4.33 

- ไมมีอาชีพ/วางงาน 4.72 2.88 4.15 2.00 3.44 

- พนักงานชั่วคราวของรัฐและเอกชน 2.36 1.99 3.46 1.56 2.33 

- พอบาน/แมบาน 0.86 0.66 0.46 0.67 0.67 

- นักเรียน/นักศึกษา 0.86 0.66 0.69 0.22 0.61 

- ขาราชการเกษียณอาย ุ 0.64 0.44 - 0.22 0.33 

สถานภาพ      

- โสด 30.47 17.70 10.60 11.58 17.77 

- สมรส 55.58 72.35 76.50 75.28 69.74 

- หมาย/หยาราง/แยกกันอยูเสยีชีวติ 13.95 9.95 12.9 13.14 12.49 

สถานะในครัวเรือน      

- หัวหนาครัวเรือน 42.92 58.85 50.92 53.67 51.53 

- สมาชิกในครัวเรือน 57.08 41.15 49.08 46.33 48.47 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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ตาราง 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง 
ลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง ผูที่มีภาระหน้ีสิน รวม 

(n=1,335) ในระบบ 

(n=452) 

นอกระบบ 

(n=434) 

ทั้งในและนอก

ระบบ(n=449) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

ภาระหน้ีสินครัวเรือน     

ไมเกิน 20,000 บาทตอครัวเรือน 13.50 41.24 2.67 18.88 

20,001 - 40,000 บาทตอครัวเรือน 11.50 17.28 6.24 11.61 

40,001 - 60,000 บาทตอครัวเรือน 12.83 17.74 8.02 12.81 

60,001 - 100,000 บาทตอครัวเรือน 15.04 13.36 14.25 14.23 

100,001 - 150,000 บาทตอครัวเรือน 8.19 3.69 17.15 9.74 

150,001 - 250,000 บาทตอครัวเรือน 8.85 4.15 20.94 11.39 

250,001 - 500,000 บาทตอครัวเรือน 12.39 2.30 16.26 10.41 

มากกวา 500,000 บาทตอครัวเรือน 17.70 0.23 14.48 10.94 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

คาเฉลี่ย (บาทตอครัวเรือน) 370,522.71 54,967.19 281,314.82 237,934.37 

แหลงเงินกูในระบบ*     

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 64.82 - 91.98 52.88 

ธนาคารพาณชิย 18.81 - 8.91 9.36 

สหกรณ 13.27 - 6.90 6.82 

แหลงเงินในระบบอ่ืนๆ 23.89 - 25.17 16.55 

- กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 16.59 - 15.59 10.86 

- เงินกูสวัสดิการหนวยงาน 0.66 - 2.23 0.97 

- บริษัทเงินทุนตางๆ 6.64 - 7.35 4.72 

แหลงเงินกูนอกระบบ*     

นายทุนเงินกูนอกระบบ - 69.59 55.01 41.12 

เพ่ือน - 24.88 24.94 16.48 

ญาต ิพ่ีนอง - 9.68 17.82 9.14 

ผูรวมงาน - 2.30 2.23 1.50 

ไมระบ ุ - 3.00 1.11 1.35 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

หมายเหตุ : *คํานวณรอยละจากจาํนวนกลุมตัวอยาง 

  

 5.2 พฤติกรรมการเปนหน้ี 

1) จํานวนหนี้สิน การเปนหนี้ของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาพบวา ครัวเรือนมีหนี้สินเฉลี่ย 237,934.37 

บาท เมื่อพิจารณาแยกประเภทหนี้ มีจํานวนหนี้ในระบบเฉลี่ย 370,522.71 บาท หนี้นอกระบบเฉลี่ย 54,967.19 บาท 

และสําหรับกลุมผูที่เปนหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบมีหนี้ 281,314.82 บาท (ตารางที่ 4) 

2) สาเหตุ จากการศึกษากลุมตัวอยางในดานการกูยืม พบวา ผูที่มีหนี้สินในหรือนอกระบบสวนใหญตองการ

กูเงินเพื่อนําไปลงทุน แตเปนที่นาสังเกตวากลุมตัวอยางที่มีหนี้สินนอกระบบจะมีสัดสวนที่ตองการนําไปลงทุนที่นอย

กวากลุมอ่ืน แตมีสัดสวนที่ตองการนําไปใชจายและซื้อสินคาในสัดสวนที่สูงกวากลุมที่เปนหนี้ในระบบหรือทั้งในและ
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นอกระบบ นอกจากนี้ในกลุมผูที่มีหนี้สินทั้งในและนอกระบบพบวามีสัดสวนของผูที่ตองการกูยืมเงินเพื่อใชหนี้เดิมของ

ครอบครัวที่สูงกวากลุมอ่ืน ซึ่งอาจสะทอนถึงสถานการณของการที่ผูที่มีหนี้สินทําการกูยืมจากแหลงเงินกูหนึ่งไปใชหนี้

กับอีกแหลงเงินกูหนึ่ง 

3) หลักฐานในการคํ้าประกัน ผูที่มีหนี้สินนอกระบบจะมีการกูยืมโดยไมมีหลักฐานในการคํ้าประกันถึงเกือบ 

2 ใน 3 ของหนี้นอกระบบทั้งหมด ในขณะที่หนี้ที่เกิดข้ึนในระบบมีเพียงรอยละ 2.04 เทานั้นที่ไมมีหลักฐานในการคํ้า

ประกัน ทั้งนี้หลักฐานในการคํ้าประกันสวนใหญจะเปนการใชบคุคลในการคํ้าประกัน แตในกลุมผูที่ที่ภาระหนี้สินนอก

ระบบจะมีการใชโฉนดที่ดินเปนหลักทรัพยคํ้าประกันมากกวา ซ่ึงประเด็นดังกลาวหากผูกูไมสามารถใชคืนหนี้ไดก็จะ

ทําใหเกิดปญหาการสูญเสียที่ดินทํากินมากกวากลุมอ่ืน  

4) การผอนชําระหนี้ สวนใหญจะเปนการชําระหนีท้ั้งเงินตนและดอกเบี้ย แตในกลุมผูที่มีภาระหนี้นอกระบบ

จะมีสัดสวนของการชําระหนี้โดยการจายเฉพาะดอกเบี้ยมากกวาผูที่กูในระบบถึง 2 เทา แสดงวาผูที่มีภาระหนี้นอก

ระบบตองเผชิญกับภาระของดอกเบี้ยโดยที่ไมสามารถจะจายเงินตนไดเลย ซึ่งทําใหเปนปญหาของการมีภาระหนี้สินที่

พอกพูนมากยิ่งข้ึน และเมื่อพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืมก็พบวาผูที่มีภาระหนี้สินนอกระบบตองรับภาระ

อัตราดอกเบี้ยที่สูงกวากลุมอ่ืนๆ ถึงกวา 10 เทา (มากกวารอยละ 106 ตอป ในขณะที่กลุมอ่ืนประมาณรอยละ 6- 10 

ตอป) ทําใหผูที่มีภาระหนี้นอกระบบสามารถผอนชําระหนี้ไดเพียงดอกเบี้ยเทานั้น ไมสามารถที่จะใชคืนเงินตนไดอยาง

รวดเร็วเหมือนกลุมอ่ืน 

เมื่อพิจารณาผูที่กูยืมเงินนอกระบบ พบวาการกอหนี้นอกระบบเกิดข้ึนดวยปญหาความจําเปนในการใชเงิน

อยางเรงดวน ซึ่งการกูยืมเงินในระบบนั้นจะมีข้ันตอนในการกูยืมมากทําใหไมสามารถสนองตอบตอความตองการได

อยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีปญหาของการขาดหลักทรัพยคํ้าประกันทําใหการกูยืมเงินในระบบเปนไปไดยาก อยางไรก็

ตามสําหรับกลุมตัวอยางที่มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบจะมีลักษณะของการกูยืมจากแหลงเงินกูในระบบมาใชใน

การชําระหนี้เงินกูนอกระบบ ทั้งนี้อาจดวยกลุมดังกลาวยังมีความสามารถในการกูยืมในระบบไดมากกวากลุมที่กูนอก

ระบบเพียงอยางเดียว และในทางกลับกันกลุมตัวอยางดังกลาวก็มีการกูยืมจากแหลงเงินกูนอกระบบเพื่อมาชําระหนี้

ในระบบ ซึ่งการกูยืมดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากไมสามารถหาเงินมาชําระเงินกูในระบบไดทันตามกําหนด แตอยางไรก็

ตามจะพบวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้งที่เปนหนี้นอกระบบหรือกลุมที่เปนหนี้ทั้งในและนอกระบบจะไมเคยผิดชําระหนี้ 

สวนผูที่เคยผิดชําระหนี้ก็จะใชวิธีการแกปญหาโดยการขอผอนผันหรือประนอมหนี้กับเจาหนี้ ซึ่งสวนใหญเจาหนี้ก็จะ

ผัดผอนเวลาใหหรือมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่ม (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 การกูเงิน 

การกูเงิน ภาระหน้ีสิน รวม 

(n=1,335) ในระบบ 

(n=452) 

นอกระบบ 

(n=434) 

ทั้งในและนอกระบบ 

(n=449) 

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

จํานวนหน้ีสิน     

หน้ีเฉลี่ย (บาทตอครัวเรือน) 370,522.71 54,967.19 281,314.82 237,934.37 

สาเหตทุี่ตองการกูยืมเงิน     

เพ่ือนําไปลงทุน 51.61 42.76 49.52 48.39 

เพ่ือนํามาใชจายและซ้ือสินคา 31.11 38.85 25.29 29.96 

เพ่ือใชหน้ีเดิมของครอบครัว 16.13 16.55 23.80 20.21 

เพ่ือใชหน้ีจากการคํ้าประกัน 0.92 1.15 1.17 1.11 

เพ่ือใชหน้ีการพนัน 0.23 0.69 0.21 0.33 

หลักฐาน/หลักทรัพยคํ้าประกัน     

ไมมีหลักฐาน/หลักทรัพยคํ้าประกัน 2.04 61.68 28.00 29.02 

มีหลักฐาน/หลักทรัพยคํ้าประกัน 97.96 38.32 72.00 70.98 

- บุคคลคํ้าประกัน 55.87 47.25 58.48 56.03 

- โฉนดทีด่ิน 34.47 50.00 36.99 37.73 

- บานและทีด่ิน 5.30 0.55 1.61 2.87 

- ทะเบียนรถ 3.03 - 2.05 2.15 

- เงินออม 0.38 - - 0.14 

- ประกันชวีิต 0.19 - 0.15 0.14 

- สมดุบญัชีธนาคาร/บัตร ATM 0.76 2.20 0.73 0.93 

รูปแบบการผอนชําระหน้ี     

ไมมีการผอนชําระ 36.45 37.26 57.94 47.54 

มีการผอนชําระ 63.55 62.74 42.06 52.46 

- จายเฉพาะเงินตน 2.01 3.58 2.85 2.80 

- จายเฉพาะดอกเบีย้ 12.64 24.21 15.32 16.65 

- จายทั้งเงินตนและดอกเบี้ย 48.90 34.95 23.88 33.01 

หมายเหตุ : คํานวณรอยละจากจํานวนผูตอบ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 

5) ผลกระทบของการเปนหนี้นอกระบบ  ไดจําแนกผลกระทบออกเปน 5 ดานคือ ผลกระทบทาง

สุขภาพกายและจิตใจ ผลกระทบตอหนาที่การงาน ผลกระทบตอครอบครัว ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผลกระทบ

ทางสังคมอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่เปนหนี้นอกระบบไดรับผลกระทบทางสุขภาพกายและจิตใจมากทีส่ดุ

คิดเปนรอยละ 59.23 โดยสวนใหญมีสาเหตุมาจากการนอนไมหลับ ปวดศีรษะ และไมเกรน อาการที่รุนแรงที่สุดคือ

13 

 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

การเกิดภาวะจิตหลอน หวั่นเกรงวาจะถูกทํารายจากเจาหนี้ แตจํานวนผูที่มีอาการดังกลาวคิดเปนสัดสวนที่นอยที่สุด

คือรอยละ 5.74 ของกลุมตัวอยางที่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพกาย/ใจ 

 

 5.3 กรณีศึกษาที่มีแนวการปฏิบัติที่ดีในการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการแกไข

ปญหาหน้ีนอกระบบ 

จากการสัมภาษณกรณีศึกษา 8 ราย6
5

6จากกรณีศึกษาที่มีแนวการปฏิบัติที่ดี ในการนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ มีขอสรุปในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

ดังตอไปนี้ 

1) ดานความพอประมาณ 

1. ลดภาระคาใชจายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว และขาวไว ใหพอกินพอใชในครอบครัว  มีการเลี้ยง

ปลา เลี้ยงสัตว และปลูกพืชผัก ที่สามารถกินไดและขายเพื่อกอใหเกิดรายได นอกจากนั้นมีการลดการซื้อกาสหุงตมที่มี

ราคาแพงหันมาใชถาน และฟนแทน 

2. มีการใชจายในชีวิตประจําวันแบบประหยัด ไมฟุมเฟอย จนทําใหมีเงินออมในกองทุนหมูบาน กลุม

ออมทรัพยหมูบาน กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน 

3.  มีการจัดทําบัญชีเพื่อควบคุมรายรับรายจาย เพื่อปองกันการใชจายฟุมเฟอย การทําบัญชีในการ

ผลิตเพื่อเปนการควบคุมทางดานตนทุนเพื่อใหมีการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 

2) ดานความมีเหตุผล 

1.  มีแนวคิดของความมีเหตุผลวาเมื่อมีรายได ก็จะเก็บออมกอน  

2.  มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบอาชีพเมื่อเห็นวาการประกอบอาชีพบางอยางไมยั่งยืน  จึง

หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแทน ซึ่งรายไดถึงจะไมมากเหมือนอาชีพอ่ืนแตก็ยั่งยืน

และแนนอนกวา 

3.  ในดานการเกษตรดําเนินชีวิตโดยไมไปกูยืมจากแหลงเงินกูนอกระบบ 

4.  เขารวมโครงการตางๆ ของรัฐ เชน โครงการพืชผักสวนครัวร้ัวกินได  

5.  ในดานการเกษตร ลดการใชสารเคมีหันมาใชสารอินทรีย ปุยหมัก และน้ําหมักแทน เนื่องจากไม

เปนอันตรายและยังเปนการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดดวย 

6.  มีการวางแผนการปลูกพืช โดย “ปลูกพืชทุกอยางที่ กิน และกินพืชทุกอยางที่ปลูก” และ

นอกจากนั้นก็ขายเปนรายไดอีกดวย 

7.  มีแนวคิดที่จะชวยเหลือผูอ่ืน เชน การถายทอดความรูที่ไดรับมาใหผูอ่ืนรับรูตอ มีการถายทอด

เทคโนโลยี  มีการรวมกลุมกันเพื่อตั้งสถาบันการเงินชุมชน 

8.  เปนผูที่มีความดิ้นรนที่จะแสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติม มีความสามารถที่จะบริหารจัดการได  

 

6 กรณีศึกษา  : 1) นักจัดการแหงทองทุง นางโสภา ชัยวรรณ 2) นักแกะสลักผูเปล่ียนวิถี นายยงยุทธ ปญโญกาศ 3) นักบริหารจัดการเงินทุนชุมชน 

นายสมศักด์ิ แสงบุญเรือง 4) ยอดนักแกะสลักผูไมทอ นายชัยยศ สมสวัสด์ิ 5) เศรษฐีความรูเกษตร นายสิงหทอง กาเหล็ก 6) นักปนผูสรางชีพ 

นางจันทรา กาวิโรจน 7) นักบริหารหัวใจพอเพียง นายบุญผาย สลีสองสม 8) แมพิมพการเกษตร  นางสาวประทุม สุริยา 
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3) ดานการมีภูมิคุมกัน 

1.  มีการสรางอาชีพเสริม เพื่อปองกันการขาดรายได 

2.  มีการจัดทําบัญชีเพื่อควบคุมคาใชจาย   

3. มีการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผัก และผลไมหลายชนิด เพื่อพอกินพอใช และขายเพื่อ

กอใหเกิดรายไดตลอดทั้งป 

4. เขารวมโครงการตางๆ ของรัฐบาล เชน โครงการ SML โครงการ OTOP 

5.  การไดรับการสนับสนุนทางดานการบริหารงาน และการดําเนินงานจากทางธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร และธนาคารออมสิน 

6.  การไดรับความรวมมือในการทําการตลาดจากภาครัฐ เชน พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 

พัฒนาชุมชน  และองคการบริหารสวนตําบล ใหประชาสัมพันธใหโดยตลอด 

7.  มีการพัฒนาสินคาใหมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไมใหเกิด

การลาหลัง และพัฒนาสินคาใหมีความโดดเดนและหนาสนใจอยูเสมอ 

8.  เปนคนใฝรูใฝเรียน มีการเขารวมการอบรมอยูตลอดเวลา  

9.  มีเงินออมโดยการเขาเปนสมาชิกในกลุมการเงิน 

4) ดานความรู 

1. มีการสรางเสริมความรูจากการกระทําของตนเองและเรียนรูดวยตนเอง 

2.  มีการศึกษาถึงวิธีการลดตนทุนจากการทําการเกษตรโดยการศึกษาวิธีการทําปุยหมัก น้ําหมัก และ

สารฆาแมลงชีวภาพ  

3.  นําความรูเก่ียวกับการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนไดเรียนรูมา แลวนํามาปฏิบัติ และศึกษาตอ

ยอดจนเกิดเปนองคความรู และนํามาถายทอดแกประชาชน และคนในชุมชน  

4.  หาวิธีการแกไขปญหาตางๆ โดยการสอบถามจากผูรู และการเขารวมอบรมตามที่ตางๆ ที่หนวยงาน

ภาครัฐจัดข้ึน  

5.  มีการสรางเครือขายดานความรูเสมอ โดยการเขาเปนสมาชิกกลุมตางๆ 

6. พยายามศึกษาเรียนรูดวยตนเองตลอดเวลา  

7.  มีการถายทอดความรูที่ไดรับมาจากการไปอบรม และจากการเรียนรูและปฏิบัติจนไดรับความ

ประสบผลสําเร็จ ไปถายทอดแกคนในชุมชน 

8.  พัฒนาองคความรูอยูเสมอโดยการพยายามไปเขาอบรมเพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

ความแปลกใหมโดยตลอด 

5) ดานคุณธรรม 

1.  ความมีขันติ คือ มีความอดทน เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการปรับเปลี่ยนอาชีพนั้น ตอง

ใชระยะเวลานาน มีการลองผิดลองถูก ซึ่งตองใชความอดทนสูง 

2.  ความมีวิริยะ คือ มีความเพียร ความพยายาม มีความกลาที่จะลงมือทํา  

15 

 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

4.  ความมีวินัย กลาวคือ รูจักตัวเองวาอยูในสถานะอะไรแลวก็มีวินัยในสถานะของตัวเองเชน ถาเปนผู

กูยืมก็มีวินัยในการใชจาย การกูยืม และการออม สามารถวางแผนทางการเงินและเก็บออมเงินมาชําระหนีไ้ดตรงตาม

เวลา ถาเปนสมาชิกในกลุมการเงิน ก็จะตองมีวินัยวาจะตองปฏิบัติตัวอยางไร เชน เขารวมประชุม  

5. มีน้ําใจ และความเอ้ือเฟอ เมื่อตนประสบผลสําเร็จในอาชีพ ก็กระจายอาชีพสูชุมชนใหคนชุมชนมี

รายไดเสริมจากอาชีพหลัก  มีน้ําใจที่จะไปชวยเหลือผูอ่ืน  

6. มีความซื่อสัตย ซื่อตรง เสียสละ ทํางานดวยความโปรงใสมีการนําหลักธรรมมาภิบาลมาใชในการ

ปกครองทองถ่ิน ไมมีการคดโกงเกิดข้ึน และทําใหทุกอยางเปนไปอยางถูกตองและสุจริต สามารถตรวจสอบได เพื่อ

รักษาผลประโยชนของประชาชน 

 

5.4 การสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชาชนที่เหมาะสมในการแกปญหาหน้ีนอกระบบ (Informal 

Debt Life Model : IDL Model) ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  แบบจําลอง IDL – Model สําหรับกลุมที่สามารถชวยเหลือตนเองได  

การที่จะสามารถจะชวยเหลือตนเองใหพนจากการเปนหนี้ไดเองหรือทําใหไมเปนหนี้ไดนั้นตองอาศัย

แนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก ประชาชนควรมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ตองเรียนรูในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการสรางวินัยใหกับตนเองโดยเรียนรูวิธีแกปญหา

ทางการเงิน สรางวินัยในการใชจาย โดยผลิตสินคาเพื่อใชบริโภคและอุปโภคเอง ใชจายในสิ่งจําเปนตามลําดับ มีการ

วางแผนการออม สรางนิสัยการออมกอนจาย ในกลุมการเกษตรควรเนนการผลิตแบบเกษตรพอเพียง  

2. ตองมีการทําบัญชีครัวเรือน และสามารถวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายใหเปนเพื่อใหสามารถ

วางแผนทางการเงินไดถูกตองมีเหตุมีผล และพอประมาณ จัดลําดับความจําเปนของคาใชจายในรายการตางๆ แลวลด

หรือชะลอการใชจายที่ไมจําเปนลง มีวินัยในการใชหนี้ 

3. เขารวมกลุมการออมตางๆ เชน กลุมฌาปนกิจ กลุมออมทรัพย เพื่อใหเกิดนิสัยการออม และยัง

สามารถใชเปนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําได 

4. ควรมีอาชีพเสริมเพิ่มเติม หากไมมีความรูก็สามารถเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนได  

5. เขารวมกลุมเพื่อการบริโภค เชน รานคาชุมชน หรือสหกรณรานคาที่เนนการจัดหาสิ่งของและ

บริการที่สมาชิกมีความตองการมาจําหนายในราคาที่เหมาะสม  

6. การเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการจัดการการเงิน หลักการทําบัญชีครัวเรือน ประชาชน

หรือผูกูสามารถจะเรียนรูไดโดยการเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยภาครัฐ 

 

ข.  แบบจําลอง IDL – Model ในกลุมที่ไมสามารถที่จะชวยเหลือตนเองได 

(ก) มาตรการในกลุมที่กูยืมไปใชจายเพราะความจําเปน เน่ืองจากภาระดานการศึกษาของบุตร

หลาน  

1. การใหความชวยเหลือดานการศึกษา โดยผานการกูใหยืม เชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) การใหทุนการศึกษากับเด็กยากจนซึ่งอาจดาํเนินการโดยรัฐเอง  
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2. รัฐบาลโดยธนาคารของรัฐจัดทําบัตรเครดิตเพื่อการศึกษา เปนบัตรเครดิตที่สามารถใช

ชําระคาจายทางการศึกษาเทานั้น สามารถสรางวินัยทางการเงินใหผูกูใชเงินเพื่อการศึกษาจริง 

(ข) มาตรการในกลุมที่กูยืมไปใชจายในดานของสินคาฟุมเฟอย และอบายมุขตางๆ  

1. รัฐตองใหผูกูยืมเขารวมการอบรมการดําเนินชีวิตโดยใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หนวยงานสวนทองถ่ินหรือระดับอําเภอหรือจังหวัด ควรนําผูเปนหนี้กลุมนี้ ไปศึกษาดูงาน

การดําเนินชีวิตของผูเปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตโดยใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถใชชีวิตอยูได

อยางมีความสุข  

3. สงเสริมใหเกิดการสรางจิตสํานึก ปรับนิสัยการใชจาย กระบวนการดําเนินชีวิตและกิจวัตร

ประจําวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวบรวมหนี้ของชุมชนมาจัดการบริหารและการติดตามหนี้ โดยใช

มาตรการชุมชนมีการสรางกฎ ระเบียบ มีแนวทางดําเนินชีวิตใหผูเปนหนี้ปฏิบัติ สงเสริมอาชีพ สรางรายได กระตุน

ติดตามใหลดการใชจายที่ฟุมเฟอย  

(ค) มาตรการในกลุมที่กูยืมไปใชเพ่ือการประกอบอาชีพ  

1. รัฐหาแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยใหอัตราดอกเบี้ยแกผูกูตามลําดับความมีวินัย

ในการชําระหนี้ และสามารถดําเนินกิจการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2. รัฐดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดย 

2.1 เขารับการอบรมในหลักสูตรที่รัฐจัดทําเก่ียวกับการพัฒนาอาชีพโดยเนนการใช

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันรวมไปถึงการนําปราชญชาวบานมาเปนกรณีศึกษา  

2.2 เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิต 

การตลาด การสงเสริมใหเกิดการขยายตลาดสินคาและการรวมกลุมการผลิต   

2.3 เขารวมการฝกอบรมเก่ียวกับการทําอาชีพเสริม  

2.4 ในกรณีที่เปนสินคาเกษตร รัฐบาลควรสงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนทํา

ประกันภัยผลผลิต เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากความไมแนนอนของผลผลิตอยางจริงจัง 

2.5 ในกรณีที่มีการกูยืมเงินในการผลิตสินคาเกษตรแตประสบภัยพิบัติ รัฐบาลควรมีการ

ตั้งงบประมาณสํารองไวเพื่อชวยเหลือ  

(ง) มาตรการของภาครัฐ 

1. ทําหลักสูตรสําหรับการฝกอบรม ในดาน 

1.1 หลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเปนหลักสูตรที่ใหความรูในการดําเนินชีวิตภายใตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

1.2 หลักการบริหารการเงิน จะเปนหลักสูตรที่ใหความรูทางดานการเงิน เชน แหลง

เงินทุน การคิดภาระหนี้ หลักการออม เปนตน 

1.3 การทําบัญชีครัวเรือน จะเปนหลักสูตรที่ใหความรูทางดานบัญชี เชน การบันทึก

รายรับ-รายจาย การวิเคราะหและสรุปบัญชี เปนตน  
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2. การสงเสริมและพัฒนากลุมการเงินชุมชน กลุมเศรษฐกิจ เชน สถาบันการเงินชุมชน กลุม

วิสาหกิจชุมชน กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร และกลุมสังคม เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนกระตุนและสรางจิตสํานึกดาน

เศรษฐกิจพอเพียงแกคนในชุมชน 

3. รัฐคัดเลือกบุคคลตัวอยางและประกาศเชิดชูบุคคลตัวอยางที่ดําเนินชีวิตตามหลักแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวทางไปแกปญหาหนี้สินได เพื่อเปนตนแบบใหประชาชนไดมีการเรียนรู  

4. รัฐจัดประกวดและสงเสริมสรางชุมชนตนแบบ “ชุมชนปลอดหนี้นอกระบบ ปลอด

อบายมุข และปลอดสารเคมี” เมื่อไดชุมชนตนแบบ ก็ดําเนินการประชาสัมพันธใหเปน “สุดยอดชุมชนปลอดภัย” 

5. รัฐควรมีการใชกฎหมายควบคุมการคิดอัตราดอกเบี้ยของเงินนอกระบบ และควรมี

กฎหมายเก่ียวกับวิธีการทวงเงินกูนอกระบบ ซึ่งตองมีการบังคับใชอยางจริงจังรวมดวย 

6. รัฐบาลตองสงเสริมใหชุมชนสรางแหลงเงินทุนชุมชน เชน กลุมฌาปนกิจ สหกรณชุมชน 

เพื่อใหสมาชิกไดมีแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยไมสูงเกินไป  

7. รัฐบาลตองสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินคาที่เหมาะสม มีราคาต่ํา 

เพื่อลดตนทุนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินคาเพื่อใหมีราคาที่สูงข้ึน  

(จ) มาตรการของภาคชุมชน 

1. ชุมชนมีการสํารวจขอมูลภาวะหนี้สินของประชาชนในระดับอําเภอ โดยการเก็บขอมูลของ

ทุกครัวเรือน  

2. ชุมชนรวมกันจัดตั้งแหลงเงินทุนของชุมชนข้ึนเอง แลวใชเปนแหลงเงินกูแกคนในชุมชน  

3. ชุมชนควรกระตุนใหมีการปรับพฤติกรรมการใชจาย และสรางวินัยในการใชเงิน  

4. ชุมชนตองรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะทําใหเกิดอํานาจในการตอรองทั้งในการ

ซื้อวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต และในดานราคาสินคา 

5. ชุมชนควรรวมมือกันตรวจสอบเจาหนี้หรือผูใหกูนอกระบบวาไดกําหนดเงื่อนไขการกูยืม

อยางเปนธรรมและอยูภายในขอกําหนดทางกฎหมายหรือไม  

6. หนวยงานที่เก่ียวของกับการใหกูยืมตองปรับรูปแบบการใหกูยืมและการชําระหนี้ที่

สอดคลองกับอาชีพของประชาชน เนื่องจากลักษณะการผลิตหรือการทํางานของแตละอาชีพมีความแตกตางกัน  

7. ชุมชนใหความชวยเหลือดานกฎหมายสําหรับลูกหนี้นอกระบบที่ถูกฟองดําเนินคดี และ

ตองการความชวยเหลือทางดานกฎหมาย  

(ฉ) มาตรการปองกัน 

  เปนมาตรการที่จะปองกันการเกิดหนี้นอกระบบในอนาคตโดยเนนไปที่กลุมเด็กและเยาวชน 

ดังนี้ 

1. รัฐบาล บรรจุหลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทําบัญชีรายรับ – 

รายจายไวในหลักสูตรการศึกษาเพื่อจะไดมีแนวคิดในการดํารงชีวิตใหมีความพอเพียงตั้งแตยูในวัยเยาว 

2. ครูเขารับการอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทําบัญชีเพื่อจะไดนํา

ความรูมาสอนถายทอดแกเด็กนักเรียน  
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3. โรงเรียนตองฝกใหเด็กรูจักการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูและฝกฝน

จนเกิดความชํานาญและเปนนสิัยที่ด ี

4. รัฐบาลดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่ออยางตอเนื่องและเขมขน เก่ียวกับการสราง

กระแสความสําเร็จของการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุขของการมีชีวิตที่ปลอดหนีท้ี่

ไมกอใหเกิดรายได หนี้ฟุมเฟอย หรือหนี้จากอบายมุข 

 

1. แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL –Model ในสวนของภาคประชาชน 

ควรปองกันการกอหนี้สรางการเรียนรูวินัยทางการเงิน วางแผนทางการเงิน จัดทํา

บัญชีรับ-จาย บัญชีครัวเรือน และตองสงเสริมใหเกิดความสามารถในการวิเคราะห

พฤติกรรมการใชจายเปน สงเสริมใหเกิดการสรางกระบวนปฏิบัติการดําเนินชีวิต โดย

ผานการคิดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนมาตรการการแกไข

ประชาชน/ครัวเรือนตองเรียนรูวิธีแกไขปญหาทางการเงิน เรียนรูหลักและวิธีการลงทุนโดยพึ่งตนเอง หาวิธีการเพิ่ม

รายได ลดคาใชจายโดยเฉพาะสินคาหรือบริการที่ไมจําเปน และตองมีวินัยในการใชคืนหนี้ที่กอข้ึนอยางสม่ําเสมอ  

2. แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL –Model ในสวนภาคชุมชนนั้น มาตรการการปองกันคือ การ

รวมกันจัดตั้งแหลงทุนหรือกองทุนของชุมชนเพื่อชวยเหลือคนในชุมชนดานการเงินยามฉุกเฉิน หรือจัดใหมีสวัสดิการ

ในการดํารงชีพ สงเสริมการทํางานและการรวมกลุมอาชีพเดียวกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอรอง กระตุนใหคน

ในชุมชนมีการปรับพฤติกรรมการใชจาย และสรางวินัยในการใชเงิน สําหรับมาตรการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบ

โดยชุมชนคือ ชุมชนควรรวมมือกันตรวจสอบไมใหเจาหนี้ทําสัญญาเงินกูที่ไมเปนธรรมและไมเปนไปตามกฎหมาย 

นอกจากนี้หากชุมชนมีแหลงเงินทุนชุมชน อาจมีการใหกูยืมเงินจํานวนไมมากเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูนอกระบบได 

3. แบบจําลองการแกปญหาหนี้นอกระบบ IDL –Model ในสวนภาครัฐ จะเนนไปที่มาตรการการแกปญหา 

และมาตรการการปองกัน โดยที่มาตรการการแกปญหานั้นจะเปนการที่จะแกปญหาใหกับผูมีหนี้นอกระบบให

ปรับเปลี่ยนหนี้นอกระบบใหกลายเปนหนี้ในระบบโดยการที่ดึงชุมชนเขามารวมกันชวยแกปญหาในรูปแบบของการตั้ง

กลุมการเงินข้ึนมารวมกันบริหารจัดการโดยการวิเคราะหสภาพหนี้สินของคนในชุมชน เสาะหาแหลงการเงินเพื่อนํา

เงินมาใหผูมีหนี้สินนอกระบบกูยืมไปชดใชหนี้นอกระบบหรือก็คือการแปลงสภาพหนี้นอกระบบใหกลายเปนหนี้ใน

ระบบของกลุมการเงินที่ตั้งข้ึน จากนั้นจะเปนการพัฒนาอาชีพใหกับผูมีหนี้สินเพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึน  สวนมาตรการ

การปองกันปญหาหนี้นอกระบบจะเปนการปลูกฝงแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กๆ เพื่อจะไมทํา

ใหเกิดปญหาหนี้ในอนาคต  รัฐควรจะมีการจัดการอบรมเก่ียวกับการประกอบอาชีพใหความรูแกประชาชนในดาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูทางดานการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน ความรูในดานการประกอบอาชีพ 

การผลิต การใชทรัพยากร ความรูทางดานสิ่งแวดลอม สรางเสริมใหมีการรวมกลุมกันเพื่อทําใหเกิดอาชีพใหมๆ 

สงเสริมการวิจัยที่จะกอใหเกิดการพัฒนาในการผลิต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกใหคนรูจักดิ้นรนหาวิธีการแกปญหา

ดวยตนเองกอน ไมใชจะรอการแกปญหาจากภาครัฐเพียงอยางเดียว และที่สําคัญที่สุดรัฐควรจะมีวิธีการที่จะดึงให

หนวยงานสวนทองถ่ินเขามารวมในการแกปญหาดวย 

 

 

6 
สรุป 
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