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คำานำา

The Poor and Their Money นัน้ถกูเขยีนขึน้ในปี 2000 ก่อนทีผ่ม 

จะเคยได้ยินค�ำว่ำ “ไมโครไฟแนนซ์” ด้วยซ�้ำ ผมรู้จักกับไมโครไฟแนนซ์

ในอีกเกือบทศวรรษถัดมำ จำกโปรแกรมกำรฝึกอบรมท่ีได้รับกำรสนับสนุน

โดยมูลนิธเิกตส์ (The Bill & Melinda Gates Foundation) และผมโชคดี 

ที่ได้พบกับคุณ Stuart Rutherford ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เม่ือปี 2011  

ผมรู้สึกทึ่งกับควำมคิดอันแสนเรียบง่ำยท่ีว่ำ ค�ำจ�ำกัดควำมของไมโคร-

ไฟแนนซ์ ไม่ได้ถูกจ�ำกัดอยู่แค่กำรปล่อยสินเชื่อขนำดเล็กอย่ำงท่ีคน

ส่วนใหญ่เข้ำใจ แท้จริงแล้วไมโครไฟแนนซ์นั้นครอบคลุมบริกำรทำง 

กำรเงินข้ันพื้นฐำนท้ัง 4 ด้ำน ได้แก่ กำรออม สินเชื่อ ประกัน และ

ธุรกรรมกำรเงิน ไม่ว่ำคุณจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงหรือเป็นซีอีโอ

ของบริษัทขนำดใหญ่ พฤติกรรมทำงกำรเงินส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ใน 

4 ประเภทนี้ ไมโครไฟแนนซ์เป็นเพียงกำรหำวิธีกำรท่ีเหมำะสมเพื่อจะ

ส่งมอบบริกำรเหล่ำนี้ให้กับประชำกรกลุ่มที่มีรำยได้น้อย

ข้อมูลส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งที่ผมได้จำกกำรน�ำเสนอของคุณ  

Rutherford ในวันนั้นก็คือ Underbanked หรือคนที่ถูกคัดออกจำก 

บริกำรทำงกำรเงินในระบบ ไม่ใช่คนท่ีไม่มีเคร่ืองมือกำรจัดกำรทำงกำร

เงิน พวกเขำแค่ใช้กลไกที่แตกต่ำงออกไป ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้อ่ำนหนังสือ

เลม่นี้ส่วนใหญค่งจะคดิว่ำอัตรำดอกเบีย้เงนิฝำกออมทรพัยต์�่ำสดุคือศูนย ์

เพรำะน่ันเป็นอัตรำขั้นต�่ำหำกคุณฝำกเงินสดไว้ในบัญชีธนำคำรเฉยๆ  

และคงไม่มีใครคิดว่ำจะมีคนยอมฝำกเงินในอัตรำดอกเบ้ียที่ติดลบ แต่ 



Rutherford  ให้มุมมองเก่ียวกับดอกเบี้ยที่น่ำสนใจว่ำพฤติกรรมกำร 

ออมเงินเพื่อน�ำไปซื้อสินค้ำชิ้นใหญ่ โดยพื้นฐำนนั้นไม่ได้มีควำมแตกต่ำง

มำกนกัเม่ือเปรยีบเทียบกบักำรผอ่นช�ำระหนี ้ควำมแตกตำ่งมีเพยีงแค่วำ่

เงินก้อนนั้นจะมำเมื่อไหร่ ตอนต้นหรือตอนท้ำยเท่ำนั้นเอง

The Poor and Their Money เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่ช่วยเปิด 

โลกทัศน์ของผมสูโ่ลกของไมโครไฟแนนซ ์ และตัง้แตน่ัน้มำผมก็พยำยำม

สังเกตสิ่งท่ีค้นพบในหนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับพฤติกรรมทำงกำรเงินของ

คนไทย กลำ่วสัน้ๆ ก็คือ พฤตกิรรมของชำวบ้ำนทีร่ำยได้นอ้ยในแอฟริกำ 

อินเดีย อินโดนีเซีย และที่อื่น ๆ ก็ไม่แตกต่ำงกัน แม้แต่เคร่ืองมือในกำร

จัดกำรทำงกำรเงินที่พวกเขำใช้ อำจจะมีชื่อเรียกท่ีแตกต่ำงกันและ 

มีคุณลักษณะเฉพำะทำงวฒันธรรม แตโ่ดยทัว่ไปแลว้จะมีลกัษณะท่ีคลำ้ย

กันมำก เงินติดล้อจึงตัดสินใจสนับสนุนกำรแปลภำษำไทยของหนังสือ 

เล่มนี ้เพรำะแม้วำ่เรำจะพยำยำมสง่เสรมิกำรเขำ้ถงึบริกำรทำงกำรเงนิใน

ระบบ (Financial Inclusion) มำโดยตลอดระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ แต่ 

เรำยังรู้สึกว่ำเส้นทำงข้ำงหน้ำน้ันยังอีกยำวไกล เรำหวังเพียงว่ำทุกภำคส่วน 

ไม่วำ่จะเป็น สตำร์ทอพั ธนำคำร ผูใ้หญบ้่ำน ผูน้�ำชมุชน ผูจ้ดักำรสหกรณ ์

มูลนธิ ิหนว่ยงำนตำ่งๆ ของภำครฐั หรือแม้แตน่กักำรเมือง จะได้รบัขอ้มูล

เชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์จำกหนังสือเล่มน้ี และใช้ข้อมูลเหล่ำน้ันเพ่ือสนับสนุน

ให้เกิดกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงนิในระบบมำกย่ิงขึน้ เพรำะในทีส่ดุแลว้ 

เรำเชื่อว่ำบริกำรทำงกำรเงินที่ทั่วถึงมำกขึ้น จะช่วยลดควำมผันผวน



ของกระแสเงินสดในกลุ่มผู้ท่ีมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีเปรำะบำงและช่วย

สรำ้งโอกำสอันล�ำ้ค่ำเพือ่พวกเขำจะได้ลืมตำอำ้ปำกและเลือ่นสถำนะเขำ้สู่

ชนชั้นกลำง

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล  

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จ�ำกัด



คำานำาผู้แปล

“ถำ้คุณไม่ค่อยมีสตำงค์ กำรดูแลเงนิท่ีคุณมีก็ส�ำคัญมำกเป็นพเิศษ” 

ประโยคแรกๆ ในหนงัสอื การเงนิคนจน เล่มนีน้ำ่จะท�ำใหห้ลำยคน

สะดุดใจ เพรำะเป็นเร่ืองธรรมดำถ้ำเรำจะคิดว่ำ คนจนหมำยถึงคนที่

ไม่ค่อยมีเงนิ แปลว่ำไม่นำ่จะจ�ำเป็นตอ้งคิดมำกเร่ืองกำรจดักำรเงนิ เพรำะ

ไม่ค่อยมีเงินให้จัดกำร

แต่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ำม 

สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด นักวิจัย ที่ปรึกษำ และผู้ประกอบกำรด้ำน

ไมโครไฟแนนซ์ (microfinance ในไทยนิยมแปลว่ำ “กำรเงินขนำดจิ๋ว”  

หรือ “กำรเงินฐำนรำก”) ผู้คร�่ำหวอดในวงกำรมำนำนกว่ำ 4 ทศวรรษ 

ร่วมกับ สุขวนิทร ์อำโรรำ เพือ่นคู่คดิของเขำ เขยีนหนงัสอื การเงนิคนจน 

เล่มนี้ขึ้นมำอธิบำยอย่ำงแจ่มชัดเข้ำใจง่ำยว่ำ กำรจัดกำรเงินนั้นจ�ำเป็น

อย่ำงยิ่งส�ำหรับคนจน เพรำะพวกเขำมีควำมจ�ำเป็นต้องแปลงเงินออมให้

เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีประโยชน์ เพื่อใช้จ่ำยในวันนี้หรือในอนำคต

ผู้เขียนอธิบำย “กำรออม” อย่ำงเฉียบคมเรียบง่ำยว่ำมีหลำยวิธี

ด้วยกัน เรำอำจออมแบบสะสม (ออมด้วยกำรเจียดเงินที่มีอยู่ในมือ) 

ออมแบบผ่อนส่ง (กู้เงินมำใช้ก่อน นั่นคือ ใช้เงินออมในอนำคต) หรือ

ออมแบบระหว่ำงทำง (ส่วนผสมระหว่ำง 2 แบบนี้) แต่ไม่ใช่ว่ำทุกคนจะ

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ทั้ง 3 แบบ และไม่ใช่ว่ำผู้ให้บริกำรทุกคนจะ

สำมำรถออกแบบบริกำรที่ตรงต่อควำมต้องกำร

คนจนตอ้งกำร “ตวักลำงฐำนรำกด้ำนกำรเงนิสว่นบุคคล” ทีช่ว่ยให้



พวกเขำแปลงเงินออมเป็นเงินก้อนอย่ำงเป็นระบบ และผู้เขียนก็อธิบำย

รูปแบบกำรให้บริกำรของตัวกลำงฐำนรำกท่ีน่ำท่ึงและหลำกหลำยจำก

ทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่กลไกที่คนจนออกแบบขึ้นมำช่วยเหลือ

กันเอง เชน่ วงแชร์ ชมรมออม กลุ่มออมทรพัย ์ไปจนถงึกลไกก่ึงในระบบ 

และบริกำรทำงกำรเงินในระบบที่มีคนนอกชุมชนเข้ำมำช่วยจัดตั้งหรือ

ให้บริกำร เช่น โรงรับจ�ำน�ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถำบันกำรเงิน

ขนำดจิ๋วหรือไมโครไฟแนนซ์

บริกำรเหล่ำนีต้อ้งคิดตำ่งจำกบริกำรทำงกำรเงนิกระแสหลกั เพรำะ

คนจนมักขำดหลักฐำนกำรยืนยันตัวตน ขำดแคลนทุนทรัพย์ที่สำมำรถ

น�ำมำใช้เป็นหลักประกัน และมีรำยได้เพียงน้อยนิดและไม่แน่นอน

ผูแ้ปลเชือ่วำ่ทกุคนท่ีได้อำ่น การเงนิคนจน จะเข้ำใจพฤตกิรรมและ

ควำมต้องกำรทำงกำรเงินของคนจนมำกขึ้น เข้ำใจวิธีออกแบบบริกำร

ทำงกำรเงินท่ีจะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนจน รวมถึงจะได้

มองเห็นข้อดี ข้อด้อย ตลอดจนควำมท้ำทำยของบริกำรทำงกำรเงิน

แบบต่ำงๆ 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีก�ำลังเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นเร่ือยๆ ในกำร

เพิม่ประสิทธภิำพของบริกำรทำงกำรเงนิและขยำยบริกำรไปยังลูกคำ้กลุม่

ใหม่ๆ รวมถงึคนจนท่ีเคยอยู่นอกระบบ และเป็นยคุท่ีขอ้สงัเกตของผูเ้ขยีน

ท่ีว่ำ “ไมโครไฟแนนซ์ก�ำลังถูกดึงเข้ำสู่อุตสำหกรรมกำรเงินกระแสหลัก 

และก�ำลังเน้นเป้ำกำรพัฒนำทำงกำรเงินมำกกว่ำเป้ำกำรพัฒนำสังคม” 



กลำยเป็นเร่ืองปกติท่ีพบเห็นได้ทั่วไป ผู้แปลเชื่อว่ำ การเงินคนจน เล่มนี้

จะกระตุน้เตอืนใหห้นักลับมำมองควำมตอ้งกำรของคนจน และตัง้ค�ำถำม

ว่ำ เรำออกแบบบริกำรที่วำงพวกเขำเป็นศูนย์กลำงจริงหรือไม่

ในฐำนะท่ีเคยท�ำวิจัยเก่ียวกับกำรเงินชุมชน หนี้นอกระบบ และ

พฤติกรรมทำงกำรเงินของคนจน ผู้แปลยืนยันว่ำข้อค้นพบหลักๆ ใน

หนงัสอืเลม่นีล้้วนส�ำคัญส�ำหรับคนจนในเมืองไทยเชน่กนั เชน่ ขนำดและ

ควำมถี่ของงวดเงินผ่อนส�ำคัญกว่ำอัตรำดอกเบ้ีย (เงินกู้ท่ีคนจนมีก�ำลัง

ผอ่นตอ่งวดแม้อตัรำดอกเบีย้จะสงู ยอ่มมีประโยชนก์วำ่เงนิกู้ทีค่นจนผอ่น

ไม่ได้แม้อัตรำดอกเบ้ียจะต�่ำ), เงินกู้ต้องยืดหยุ่นเหมำะสมสอดคล้องกับ

กระแสเงินสดที่ไม่แน่นอน, หนี้นอกระบบย่อมจ�ำเป็นเสมอส�ำหรับคนท่ี

ไม่มีทำงเลือกอ่ืนท่ีดีกว่ำ และกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้ำนจ�ำนวนมำก

มิได้ต้องกำรกู้เงินมำปล่อยกู้เพ่ิมไปเร่ือยๆ ดังท่ีธนำคำรของรัฐมักเชิญชวน 

เท่ำกับต้องกำรโอกำสในกำรลงทุน และกำรยกระดับศักยภำพในกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงเป็นระบบ

ขอให้ทุกท่ำนมีควำมสุขกับกำรอ่ำน 

สฤณี อาชวานันทกุล

กันยำยน 2563
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คำานำาเสนอ
โดย เอลิซาเบท ลิตเทิลฟีลด์
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร, CGAP

เม่ือตอนที่ตีพิมพ์คร้ังแรกในปี 2000 หนังสือล�้ำค่ำเล่มนี้แนะน�ำให้ผู้อ่ำน

รู้จักวิธีจัดกำรเงินของคนจนซึ่งซับซ้อนอย่ำงน่ำแปลกใจ การเงินคนจน 

มอบควำมรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่คนจนใช้บริกำรทำงกำรเงิน ไม่ว่ำจะเข้ำถึง

สถำบันทำงกำรเงินในระบบหรือไม่ รูปแบบกำรเขียนแปลกใหม่และมุมมอง

เป่ียมควำมเป็นมนุษย์ท�ำให้หนังสือเล่มนี้กลำยเป็นผลงำน “คลำสสิก” 

ทันที ผู้ศึกษำไมโครไฟแนนซ์ทุกคนทั่วโลกต้องอ่ำน

ฉบับพิมพ์คร้ังใหม่นี้ยังคงรักษำควำมแจ่มชัดและรูปแบบกำร 

น�ำเสนออันโดดเด่นของสจวร์ตเอำไว้ ขณะเดียวกันก็พูดถึงบทเรียน

และควำมรู้ใหม่ๆ ด้วย กำรท่ีเขำวำงควำมจ�ำเป็นของคนจนไว้เป็นหัวใจของ

เร่ืองท�ำให้หนังสือเล่มนี้ใช้อธิบำยแก่คนท่ัวไปได้ดีมำก ส่วนผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนไมโครไฟแนนซ์ก็จะได้ข้อชี้แนะที่รุ่มรวยเช่นกัน

สิง่ทีส่จวรต์จบัใจควำมอย่ำงชำญฉลำดในงำนเขยีนตน้ฉบับของเขำ

ก็คือควำมคิดงำ่ยๆ ทีว่่ำ กำรออมกับกำรกู้คือ 2 ด้ำนของเหรียญเดียวกัน 

หยินและหยำงของบริกำรทำงกำรเงิน เขำอธิบำยว่ำทั้งผู้ออมและผู้กู้ต่ำง

ก็เพียงแต่แปลงเงินสดจ�ำนวนน้อยนิดให้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีประโยชน์ 

ไม่ว่ำเงินก้อนนั้นจะได้มำตั้งแต่แรกแล้วทยอยผ่อนคืนเป็นงวดๆ (กำรกู้) 

หรือได้มำตอนท้ำยหลังจำกสะสมไประยะหนึ่ง (กำรออม) เขำชี้ให้เรำ



16 การเงินคนจน

เหน็วำ่เป้ำหมำยของระบบกำรเงนิอยู่ทีก่ำรปรบักระแสเงนิระหวำ่งผูกู้้กับ

ผู้ออมให้รำบรื่นและสะดวกสบำย

ในระยะเวลำไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ ไมโครไฟแนนซดึ์งดูดควำมสนใจอยำ่ง

ล้นหลำมจำกกองทุนกำรลงทุนและภำคกำรเงินในระบบ เงินลงทุนข้ำม

พรมแดนช่วยส่งผลให้วงกำรน้ีเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ท่ำมกลำงควำมสนใจ

ทีพุ่ง่ไปยังควำมกระหำยของนกัลงทนุและกองทุนกำรลงทนุขำ้มพรมแดน

ใหม่ๆ ควำมส�ำคัญของกำรออมดูจะถกูท้ิงอยูใ่นเงำมืด ทัง้ทีมั่นเป็นบริกำร

ที่ขำดไม่ได้ส�ำหรับคนจน และเป็นแหล่งทุนที่ส�ำคัญ งำนของสจวร์ตช่วย

ให้เรำสร้ำงสมดุลระหว่ำงมุมอุปทำนแบบน้ีกับมุมอุปสงค์ หรือควำมต้องกำร

ของคนจนผู้เป็นลูกค้ำ

กำรตระหนกัว่ำกำรออมมีบทบำทส�ำคญัยิง่ในชวีติทำงกำรเงนิของ

คนจนได้เปลี่ยนมุมมองของไมโครไฟแนนซ์ทั้งวงกำร จำกเดิมที่วงกำรน้ี

เคยขับเคล่ือนด้วยไมโครเครดิต (เงินกู้ขนำดจิ๋ว) มุมมองใหม่น�ำไปสู่

วิสัยทัศน์เร่ืองตลำดกำรเงินที่สำมำรถเติมเต็มควำมต้องกำรของคนจน

อย่ำงครบถ้วน ตั้งแต่กำรรวบรวมและเก็บรักษำเงินออมอย่ำงปลอดภัย 

กำรปล่อยกู้อย่ำงรอบคอบเพื่อปิดช่องว่ำงกระแสเงินสด กำรประกัน

ควำมเสี่ยง และกำรโอนเงินทั่วประเทศหรือข้ำมพรมแดนอย่ำงปลอดภัย

และมีประสิทธิภำพ

คนจนจะหำวิธีออมอยู่เสมอ ทั้งวิธีในระบบและนอกระบบ เม่ือใด

ที่มีบริกำรกำรออมที่ปลอดภัย สะดวก และให้สภำพคล่อง คนจนก็จะ

อยำกออมมำกกว่ำกู้ เพรำะรู้ดีว่ำกำรออมเป็นวิธีสะสมเงินก้อนท่ีถูกกว่ำ

และเสี่ยงน้อยกว่ำกำรกู้

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีเงินออมสุทธิ ประเทศส่วนใหญ่ก็มีเงินออม

สุทธิ เม่ือสถำบันไมโครไฟแนนซ์ได้รับอนุญำตจำกทำงกำรให้ระดมเงินฝำก 

พวกเขำก็มีผู้ฝำกเงินมำกกว่ำผู้กู้ อัตรำส่วนระหว่ำงผู้ออมกับผู้กู้อยู่ท่ี

ประมำณสิบต่อหน่ึงส�ำหรับธนำคำรรักยัตในอินโดนีเซีย เก้ำต่อหน่ึงส�ำหรับ
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ธนำคำรเซนเทนำรีในยูกันดำ และสี่ต่อหนึ่งส�ำหรับโปรเดมในโบลิเวีย

ในแอฟริกำ สถำบันไมโครไฟแนนซ์ที่สำมำรถระดมเงินฝำกอำจ

ระดมได้มำกถึงร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในอเมริกำใต้ ตัวเลขนี้

อยู่ท่ีร้อยละ 65 แตแ่นวโนม้ทีจ่ะออมของคนจนมักถกูละเลย เนือ่งจำกมัน

เป็นกำรออมแบบนอกระบบเสียส่วนใหญ่

การเงินคนจน มีบทบำทหลักในกำรพุง่จดุสนใจไปทีพ่ฤตกิรรมและ

ควำมต้องกำรจริงๆ ของคนจน โดยเฉพำะควำมต้องกำรแหล่งเงินออมที่

ได้สภำพคล่องและปลอดภัย แทนที่จะมองดูเฉพำะบริกำรที่ผู้ให้บริกำร 

คุ้นเคยกับกำรส่งมอบเท่ำนั้น

เร่ืองรำวใหม่ๆ ของไมโครไฟแนนซ์ในหนังสือฉบับปรับปรุงเล่มน้ี 

อำศัยข้อค้นพบจำกโครงกำร “สมุดบันทึกกำรเงิน” เพื่อสนับสนุนงำน

ก่อนหนำ้ของสจวรต์ท่ีเสนอวำ่คนจนตอ้งกำรอะไร พวกเขำตอ้งกำรบริกำร

เงนิฝำกและเงนิโอนส�ำหรบักำรจดักำรเงนิประจ�ำวนั วธิทีีจ่ะออมสะสมให้

ได้เงนิก้อนใหญ่กว่ำในระยะยำว และเงนิกู้ส�ำหรับควำมตอ้งกำรทุกรูปแบบ 

(ไม่เฉพำะแต่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนำดเล็กเท่ำนั้น)

ถ้ำหำกเป้ำหมำยของไมโครไฟแนนซ์คือกำรบรรเทำควำมยำกจน 

กำรเพิ่มพลังให้สตรี และกำรพัฒนำสังคมประเภทอื่นๆ เรำก็จะบรรลุ

เป้ำหมำยเหล่ำนี้ได้ด้วยกำรตลำดกำรเงินท้องถิ่นที่คึกคักและตอบสนอง

ตอ่ควำมตอ้งกำรและควำมจ�ำเป็นจริงๆ ของคนจนเทำ่นัน้ การเงนิคนจน 

ช่วยให้เรำยึดถือลูกค้ำเป็นหัวใจของงำนที่ท�ำ

ธนาคารโลก, วอชิงตัน ดี.ซี.

ตุลำคม 2008



คำานำาผู้เขียน 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง

หนังสือเล่มน้ีเก่ียวกับวิธีจัดกำรเงินของคนจนในประเทศก�ำลังพัฒนำ อธิบำย

วำ่คนจนออมเงนิอย่ำงไร ตัง้แตซ่กุธนบัตรไว้ใตพ้ืน้กระดำน จนถงึบริหำร

ชมรมออมเงินและปล่อยกู้ที่สลับซับซ้อน แสดงภำพนำยทุนนอกระบบ

และนักรวบรวมเงนิฝำกหลำกหลำยประเภททีใ่ห้บริกำรแก่คนจน รวมถึง

สถำบันไมโครไฟแนนซ์ซึ่งเติบโตอย่ำงน่ำทึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่ำนมำ

หนังสือเล่มน้ีอธิบำยว่ำท�ำไมคนจนที่มีเงินเพียงน้อยนิดถึงได้ 

กระหำยอยำกหำวิธีจัดกำรเงินดีๆ และแสดงหลักกำรเบ้ืองหลังเคร่ืองมือ 

และบริกำรท่ีใช้ได้ดีท่ีสุดส�ำหรับพวกเขำ สรุปส้ันๆ ก็คือ หนังสือเล่มน้ีอธิบำย

ว่ำ ความเข้าใจ ท่ีดีข้ึนเร่ืองบริกำรทำงกำรเงินส�ำหรับคนจนจะชว่ยให้จดัหา

บริกำรเหล่ำนั้นได้ดีขึ้นอย่ำงไรบ้ำง

กลุ่มเป้ำหมำยที่เรำมีในใจไม่ใช่แค่ผู้ให้บริกำรหรือผู้สนับสนุน

บริกำรทำงกำรเงินส�ำหรับคนจนด้วยกำรท�ำงำนในองค์กรไมโครไฟแนนซ์ 

ธนำคำร สหกรณ์ รัฐบำล องค์กรให้เงินช่วยเหลือ และสถำบันวิจัย แต่

ยังรวมถึงนักศึกษำและคนท่ัวไปที่สนใจเศรษฐศำสตร์ กำรพัฒนำ หรือ

กำรต่อสู้กับควำมยำกจนด้วย

ด้วยเหตุน้ี หนังสือเล่มน้ีจึงต้ังเป้ำท่ีควำมกระจ่ำงแจ้ง เรำพยำยำม

หลีกเล่ียงศัพท์แสง ไม่ใส่ตัวย่อหรือเชิงอรรถให้รกหน้ำกระดำษ น�ำเสนอ
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ปูมหลังกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และแนะน�ำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีศึกษำแทบทั้งหมดท่ีเรำยกมำแสดงคือกรณีที่ผู้เขียนหลัก

ได้ไปสอบสวนด้วยตวัเอง ผำ่นกำรท�ำงำนวิจยัและปฏิบัตใินประเด็นนีก้วำ่ 

30 ปีใน 3 ทวีปทั่วโลก กรณีส่วนใหญ่เน้นไปทำงเอเชีย ทวีปที่ผู้เขียน 

ทั้งสองท�ำงำนสะสมหลักฐำนยืนยันควำมคิดของเรำร่วมกัน ดังนั้นแหล่ง

ข้อมูลหลักของเรำก็คือบทสนทนำกับคนจนตลอดหลำยปี พูดคุยกับพวกเขำ 

ว่ำใช้บริกำรทำงกำรเงินจริงๆ อย่ำงไร และทุกประเด็นท่ีเรำน�ำเสนอล้วนแต่

ต้ังอยู่บนประสบกำรณ์ประเภทน้ี บำงคร้ังบทสนทนำเกิดขึ้นในบริบท

ของงำนศึกษำวิจัยท่ีวำงแผนมำอย่ำงรัดกุม อย่ำงเช่นโครงกำร “สมุดบันทึก

กำรเงิน” ซ่ึงพูดถึงในบทท่ี 6 บำงคร้ังก็เกิดขึ้นเม่ือโชคดลบันดำลให้เรำ

พบคนทีน่ำ่สนใจ ได้ยนิเร่ืองรำวของพวกเขำระหวำ่งกำรเยือนหมู่บ้ำนและ

สลัมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือ เรำไม่ได้อธิบำยว่ำจะจัดตั้งสถำบันไมโคร-

ไฟแนนซ์อย่ำงไร แม้ว่ำในบทที่ 2 จะอธิบำยถึงเซฟเซฟ สถำบันไมโคร-

ไฟแนนซ์ท่ีผู้เขียนหนึ่งในสองของหนังสือเล่มน้ีก่อตั้งข้ึนในสลัมกลำงกรุง

ธำกำปี 1996 เรำไม่ต้องกำรสื่อว่ำเซฟเซฟเป็นบริกำรทำงกำรเงินที่

ยอดเย่ียมท่ีสุดส�ำหรับคนจน เรำใส่มันเข้ำมำเพื่อแสดงประเด็นส�ำคัญ

บำงประเด็น ไม่ใช่ในฐำนะ “สูตร” ท่ีแนะน�ำส�ำหรับกำรท�ำไมโครไฟแนนซ์ 

ในเม่ือผู้เล่นหลักของหนังสือคือผู้ใช้บริกำร ไม่ใช่ผู้ให้บริกำร เรำจึงไม่มี

เจตนำท่ีจะเล่ำประวัติศำสตร์เต็มๆ ของวงกำรไมโครไฟแนนซ์ ซ่ึงถึงปัจจุบัน

ก็เป็นประวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำนและซบัซอ้น ในบทที ่5 ซึง่อภปิรำยสถำบัน

ไมโครไฟแนนซ์ เรำไม่ได้พยำยำมพูดให้ครอบคลุมถึงควำมส�ำเร็จทั่วโลก

ของวงกำรนี้ เรำเพียงแต่ยกตัวอย่ำงที่ส�ำคัญในระดับนำนำชำติ ตัวอย่ำง

ที่เรำบังเอิญรู้จักดี และแสดงควำมก้ำวหน้ำส�ำคัญๆ ได้ ยกตัวอย่ำงเช่น 

เรำพูดถึงธนำคำรกรำมีนและเอเอสเอ เพรำะผู้เขียนหลักของหนังสือเล่มน้ี

ศึกษำกรำมีนอย่ำงละเอียดระหว่ำงปี 2002 ถึง 2005 และอยู่ในคณะ
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กรรมกำรเอเอสเอช่วงปลำยทศวรรษ 1990 ในท�ำนองเดียวกัน สุขวินทร์ 

อำโรรำ ได้ศึกษำสถำบันไมโครไฟแนนซ์โตเรว็ 3 แหง่เม่ือไม่นำนมำนี ้และ

ไดท้�ำงำนอย่ำงแข็งขันในวงกำรไมโครไฟแนนซข์องอนิเดีย ผำ่นเครือขำ่ย

เอ็นจีโอชื่อแอ็กชันเอดและแคร์อินเตอร์เนชันแนล รวมถึงธนำคำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมขนำดเล็กแห่งอินเดีย (SIDBI)

บทท่ี 1 และ 2 กระจำยผำ่นเครือขำ่ยอินเทอรเ์นต็ตัง้แตต่น้ปี 1998 

และได้รับกำรตีพิมพ์ในเดือนกุมภำพันธ์ 1999 โดยโครงกำรวิจัยกำรเงิน

และกำรพัฒนำ สถำบันนโยบำยพัฒนำและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย 

แมนเชสเตอร์ (องักฤษ) ในชือ่ “The Poor and Their Money” Working  

Paper Number 3

ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้ได้รับกำรตีพิมพ์ในปี 2000 

โดยกำรสนับสนุนของกระทรวงกำรพัฒนำนำนำชำติ (Department for  

International Development-DFID หน่วยงำนช่วยเหลือของรัฐบำลอังกฤษ)  

และของ CGAP ชมรมแหล่งทุนและผู้สนับสนุนไมโครไฟแนนซ์ ซึ่งตั้งอยู่  

ณ ธนำคำรโลก ในกรุงวอชิงตัน

หนังสือฉบับพิมพ์คร้ังท่ีสองน้ีรักษำโครงสร้ำงจำกฉบับพิมพ์คร้ังแรก 

เอำไว้ แนวคิดหลักของหนังสือไม่มีวันล้ำสมัย ดังน้ัน 4 บทแรกท่ีเรำส�ำรวจ

ประเด็นเหล่ำน้ีจึงไม่เปล่ียนไปจำกฉบับพิมพ์คร้ังแรกมำกนัก ยกเว้นกำร

แก้ค�ำผิดบำงประกำร เรำปรับปรุงเนื้อหำบทท่ี 5 อย่ำงมำกเพื่อพูดถึง

พัฒนำกำรของขบวนกำรไมโครไฟแนนซ์ในทศวรรษแรกของศตวรรษท่ี

ย่ีสิบเอ็ด เรำเขียนบทสุดท้ำยใหม่หมดเพ่ือสะท้อนกำรเข้ำสู่ภำวะโตเต็มท่ี 

ข้อเสนอแนะบำงข้อของเรำต่อผู้ให้บริกำรไมโครไฟแนนซ์ในฉบับพิมพ์

คร้ังแรกนั้นล้ำสมัยไปแล้ว เพรำะมันเข้ำสู่กระแสนิยมของอุตสำหกรรม

โดยสมบูรณ์แล้ว บทนี้สรุปงำนวิจัยโดยผู้เขียนหลักหลังจำกฉบับพิมพ์

ครั้งแรกด้วย

ในฉบับพิมพ์คร้ังแรก เรำเขียนว่ำ “อุตสำหกรรมไมโครไฟแนนซ์
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ยังเดินเตำะแตะ มีกำรเปล่ียนแปลงขนำนใหญ่ที่น่ำยินดี...แต่ศักยภำพ

ในกำรเติบโตและพัฒนำน้ันมีมหำศำล ยังมีคนจนอีกหลำยล้ำนคนให้เข้ำถึง 

และวิธีใหม่ๆ ในกำรเข้ำถึงอีกหลำยร้อยวิธีที่รอกำรค้นพบและพัฒนำ”

เม่ือมองย้อนกลับไปจำกปัจจุบัน เรำเห็นแล้วว่ำไมโครไฟแนนซ์

ได้บรรลุศักยภำพกำรเติบโตบำงส่วน และมีแนวโน้มดีที่จะโตต่อไปอย่ำง 

รวดเรว็ ทวำ่ควำมก้ำวหนำ้แตล่ะอยำ่งเปิดพืน้ทีใ่หม่ๆ ใหส้�ำรวจ วธิใีหม่ๆ 

ในกำรช่วยให้คนจนม่ันใจว่ำรำยได้อันน้อยนิดจะไม่ลิดรอนช่องทำงกำร

จัดกำรเงินท่ีปลอดภัยและได้ผลตอบแทน เรำหวังว่ำหนังสือเล่มน้ีจะช่วย

เพิ่มอัตรำเร่งในกำรเดินทำงสู่กำรค้นพบ

สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด และสุขวินทร์ อาโรรา

นาโกยะและออกซ์ฟอร์ด

กุมภำพันธ์ 2009





คนจนยังชพีด้วยรายได้จำานวนนอ้ยนดิและไม่สมำา่เสมอ แตพ่วกเขามักจะ

ต้องการเงินจำานวนมากกว่าที่มอียูใ่นมอื เพื่อใช้จ่ายในเหตุการณส์ำาคญัๆ 

ของชีวิต เช่น การเกิด การศึกษา การแต่งงาน และการตาย รวมถึงเหตุ

ฉุกเฉิน และการคว้าโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หรือทำาธุรกิจ วิธีเดียวที่

เชื่อม่ันได้และยั่งยืนในการหาเงินจำานวนมากๆ เหล่านี้ก็คือการสะสม

เงินออม คนจนจำาเป็นจะต้องออม และบริการทางการเงินสำาหรับคนจน

ก็ช่วยให้ออมได้

คนจนในฐานะนักออม
นิยำม “คนจน” ที่ได้รับควำมนิยมและเป็นประโยชน์นิยำมหน่ึงคือ 

ใครสักคนท่ีไม่ค่อยมีสตำงค์ นิยำมนี้ล้ำสมัยไปแล้วในบรรดำนักวิชำกำร

และกลุ่มองค์กรให้เงินช่วยเหลือ1 แต่นิยำมนี้เหมำะกับเป้ำหมำยของผม

ในกำรเขยีน ผมจงึจะใช้มันตอ่ไปนะครับ เวลำทีพ่ดูถงึ “คนจน” ในหนงัสอื 

ผมหมำยถึงคนที่ไม่ค่อยมีสตำงค์เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ

ความจำาเป็นของการออม
บทท่ี	1
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ถ้ำคุณไม่ค่อยมีสตำงค์ กำรดูแลเงินที่คุณมีก็ส�ำคัญมำกเป็นพิเศษ 

แต่คนจนเสียเปรียบเวลำที่จัดกำรเงิน เพรำะธนำคำรและบริษัทประกันที่

ให้บริกำรแก่ผู้มีก�ำลังซ้ือแทบไม่เคยให้บริกำรคนจน อย่ำงไรก็ตำม ตัวอย่ำง

ในหนังสือเล่มน้ีจะช้ีว่ำ คนจนพยำยำมเสำะหำวิธีหลำกหลำยท่ีจะจัดกำรเงิน

ได้ดีขึน้ หนงัสอืน�ำเสนอว่ำเรำเรียนรู้อะไรๆ ได้มำกมำยจำกควำมพยำยำม

จัดกำรเงินท่ีประสบผลส�ำเร็จของคนจน และเรำก็สำมำรถน�ำบทเรียน

เหล่ำน้ันมำออกแบบวิธีใหม่ๆ ท่ีดีกว่ำเดิม ส�ำหรับน�ำส่งบริกำรทำงกำรเงิน

ไปยังสลัมและหมู่บ้ำนของประเทศก�ำลังพัฒนำ

เลือกท่ีจะออม...
กำรจัดกำรเงินเร่ิมต้นจำกกำรรักษำเงินท่ีคุณมี น่ันหมำยถึงหลีกเล่ียง

กำรใชจ้ำ่ยทีไ่ม่จ�ำเป็น และหำทีป่ลอดภัยส�ำหรับเก็บเงนิสว่นทีเ่หลอื กำร

ตดัสินใจนี ้— กำรเลอืกทีจ่ะออม แทนทีจ่ะบริโภค — คอืรำกฐำนของกำร

จัดกำรเงิน

คนจนประสบปัญหำกำรจัดกำรเงินตั้งแต่ด่ำนแรกนี้เลย ถ้ำคุณใช้

ชีวิตอยู่ในสลัม หรือกระท่อมมุงจำกในหมู่บ้ำน กำรหำที่ปลอดภัยส�ำหรับ

เก็บเงินออมก็ไม่ใช่เร่ืองง่ำย เหรียญที่ขุดหลุมฝังไว้ใต้ดินหรือหยอดลง

กระปุกลูกหมู หรือธนบัตรที่เสียบซ่อนไว้ใต้ขื่อหลังคำหรือม้วนเก็บใน

กระบอกไม้ไผ่ ล้วนแต่สำมำรถสูญหำยหรือถูกขโมย ถูกลมพัดปลิว หรือ

อำจจะแค่เป่ือยยุ่ยย่อยสลำย แน่นอนว่ำมูลค่ำของเงินจะลดลงเนื่องด้วย

เงนิเฟอ้ แตค่วำมเสีย่งทำงกำยภำพอำจเป็นปัญหำขัน้ต�ำ่ทีส่ดุ สิง่ท่ีโหดหนิ

กวำ่นัน้มำกคือกำรเก็บเงนิสดใหพ้น้จำกเสยีงเพรียกหำเงนิทีมี่อยูม่ำกมำย 

ไม่วำ่จะเป็นเสียงเรียกร้องของญำตหิรือเพือ่นบ้ำนท่ีตกระก�ำล�ำบำก เสยีง

ของลูกๆ ที่หิวโหยหรือป่วยไข้ เสียงสำมีขี้เมำ เสียงแม่ยำย (ผู้ที่รู้ว่ำคุณ

มีกรซุอ่นอยู่ท่ีไหนสกัแหง่2) รวมถงึเสียงเจำ้ของบ้ำน เจำ้หนี ้และขอทำน 

สุดท้ำย ต่อให้คุณมีเงินสดก้อนเล็กๆ ติดตัวตอนจบวัน คุณก็น่ำจะใช้มัน
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ไปกับเรื่องจิปำถะถ้ำไม่มีที่ซ่อนที่ปลอดภัย ผมจ�ำไม่ได้แล้วว่ำมีผู้หญิง

ก่ีคนที่บอกผมว่ำกำรเก็บออมที่บ้ำนนั้นยำกเย็นขนำดไหน และพวกเธอ

คงจะยินดีมำกถ้ำมีวิธีเก็บออมที่ง่ำยดำยและปลอดภัย

อยำ่งไรก็ตำม คนจนก็อำจออม เกบ็ออม และอยำกออมได้ มีเพยีง

คนที่ยำกจนข้นแค้นจนถึงขั้นออกจำกเศรษฐกิจเงินสดไปเลยที่ออมไม่ได้ 

อยำ่งเชน่คนชรำทีพ่กิำร ประทังชวิีตด้วยกำรขอขำ้วและฟนืจำกเพือ่นบ้ำน 

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องของคนที่แร้นแค้นขนำดนั้น

คนจนออมได้จรงิหรอื
ข้อเท็จจริงที่ว่ำคนจนอยำกออมและมีศักยภำพบำงระดับในกำร

ออมนั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ถ้ำคุณไม่รู้อะไรมำก

เก่ียวกับวิธีจัดกำรชีวิตของคนจน คุณอำจคิดเอำเองว่ำคนจน “จนเกินกว่ำ” 

ทีจ่ะออม คนจนใช้จำ่ยรำยได้ท้ังก้อนแล้วก็ยงัไม่มีข้ำวพอกิน ดังนัน้จะออม

ได้อย่ำงไร คุณอำจคิดว่ำคนจนต้องกำรเงินกู้ บริกำรเงินฝำกน่ำจะเป็น

สิ่งสุดท้ำยที่พวกเขำต้องกำร3

กว่ำจะอ่ำนหนังสือเล่มน้ีจบ คุณควรจะมองเห็นแล้วครับว่ำควำมคิด

ข้ำงต้นเป็นควำมเข้ำใจผิด แต่ก่อนหน้ำน้ัน ลองสังเกตว่ำคนเรำ (ไม่เฉพำะ

คนจน) อำจออมระหว่ำงจ่ำยเงินออกไป (เช่น ด้วยกำรกันเหรียญบำงเหรียญ

ไว้ต่ำงหำกจำกค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน) และอำจออมระหว่ำงได้เงินเข้ำมำ 

(เชน่ ด้วยกำรหกัคำ่จำ้งหรือรำยได้อืน่บำงสว่นไว้เป็นเงนิออม) แม้แตค่น

ท่ีจนท่ีสุด ไม่ว่ำจะอยู่ในหมู่บ้ำนหรือสลัมในเมือง4 ก็ต้องใช้เงินบ่อยมำก

เพือ่ซือ้สิง่จ�ำเป็นอย่ำงอำหำรหรือเชือ้เพลิง และกำรใชเ้งนิแตล่ะครัง้ก็สร้ำง

โอกำสให้ออม ไม่วำ่จะเล็กนอ้ยเพยีงใด แม่บ้ำนยำกจนหลำยคนพยำยำม

ออมแบบนี ้แม้วำ่สำมีซึง่เป็นคนท�ำงำนจะออมเงนิรำยได้ของตวัเองไม่ได้

เลย

ข้อเทจ็จริงทีว่ำ่คนจนอำจออมเงนิได้ส�ำเร็จสะท้อนใหเ้หน็ในนสิยัที่


