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คำ�นำ�

The Poor and Their Money นัน้ ถูกเขียนขึน้ ในปี 2000 ก่อนทีผ่ ม
จะเคยได้ยินคำ�ว่า  “ไมโครไฟแนนซ์” ด้วยซํ้า  ผมรู้จักกับไมโครไฟแนนซ์
ในอีกเกือบทศวรรษถัดมา จากโปรแกรมการฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
โดยมูลนิธเิ กตส์ (The Bill & Melinda Gates Foundation) และผมโชคดี
ที่ได้พบกับคุณ Stuart Rutherford ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อปี 2011
ผมรู้สึกทึ่งกับความคิดอันแสนเรียบง่ายที่ว่า  คำ�จำ�กัดความของไมโครไฟแนนซ์ ไม่ได้ถูกจำ�กัดอยู่แค่การปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กอย่างที่คน
ส่วนใหญ่เข้าใจ แท้จริงแล้วไมโครไฟแนนซ์นั้นครอบคลุมบริการทาง
การเงิ น ขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ การออม สิ น เชื่ อ ประกั น และ
ธุรกรรมการเงิน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเป็นซีอีโอ
ของบริษัทขนาดใหญ่ พฤติกรรมทางการเงินส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ใน
4 ประเภทนี้ ไมโครไฟแนนซ์เป็นเพียงการหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะ
ส่งมอบบริการเหล่านี้ให้กับประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อย
ข้ อ มู ล สำ�คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ผ มได้ จ ากการนำ�เสนอของคุ ณ
Rutherford ในวั น นั้ น ก็ คื อ Underbanked หรื อ คนที่ ถู ก คั ด ออกจาก
บริการทางการเงินในระบบ ไม่ใช่คนที่ไม่มีเครื่องมือการจัดการทางการ
เงิน พวกเขาแค่ใช้กลไกที่แตกต่างออกไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้อ่านหนังสือ
เล่มนี้ส่วนใหญ่คงจะคิดว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ตํ่าสุดคือศูนย์
เพราะนั่นเป็นอัตราขั้นตํ่าหากคุณฝากเงินสดไว้ในบัญชีธนาคารเฉยๆ
และคงไม่มีใครคิดว่าจะมีคนยอมฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ติดลบ แต่

Rutherford  ให้มุมมองเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่น่าสนใจว่าพฤติกรรมการ
ออมเงินเพื่อนำ�ไปซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ โดยพื้นฐานนั้นไม่ได้มีความแตกต่าง
มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับการผ่อนชำ�ระหนี้ ความแตกต่างมีเพียงแค่วา่
เงินก้อนนั้นจะมาเมื่อไหร่ ตอนต้นหรือตอนท้ายเท่านั้นเอง
The Poor and Their Money เป็นหนังสือเล่มแรกๆ ที่ช่วยเปิด
โลกทัศน์ของผมสูโ่ ลกของไมโครไฟแนนซ์  และตัง้ แต่นนั้ มาผมก็พยายาม
สังเกตสิ่งที่ค้นพบในหนังสือเล่มนี้ควบคู่ไปกับพฤติกรรมทางการเงินของ
คนไทย กล่าวสัน้ ๆ ก็คอื พฤติกรรมของชาวบ้านทีร่ ายได้นอ้ ยในแอฟริกา 
อินเดีย อินโดนีเซีย และที่อื่น ๆ ก็ไม่แตกต่างกัน แม้แต่เครื่องมือในการ
จั ด การทางการเงิ น ที่ พ วกเขาใช้ อาจจะมี ชื่ อ เรี ย กที่ แ ตกต่ า งกั น และ
มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะมีลกั ษณะทีค่ ล้าย
กันมาก เงินติดล้อจึงตัดสินใจสนับสนุนการแปลภาษาไทยของหนังสือ
เล่มนี้ เพราะแม้วา่ เราจะพยายามส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินใน
ระบบ (Financial Inclusion) มาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แต่
เรายังรูส้ กึ ว่าเส้นทางข้างหน้านัน้ ยังอีกยาวไกล เราหวังเพียงว่าทุกภาคส่วน
ไม่วา่ จะเป็น สตาร์ทอัพ ธนาคาร ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ำ�ชุมชน ผูจ้ ดั การสหกรณ์
มูลนิธิ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ หรือแม้แต่นกั การเมือง จะได้รบั ข้อมูล
เชิงลึกทีเ่ ป็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ เพือ่ สนับสนุน
ให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบมากยิง่ ขึน้ เพราะในทีส่ ดุ แล้ว
เราเชื่อว่าบริการทางการเงินที่ทั่วถึงมากขึ้น จะช่วยลดความผันผวน

ของกระแสเงินสดในกลุ่มผู้ที่มีสถานะทางการเงินที่เปราะบางและช่วย
สร้างโอกาสอันลาํ้ ค่าเพือ่ พวกเขาจะได้ลมื ตาอ้าปากและเลือ่ นสถานะเข้าสู่
ชนชั้นกลาง
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด

คำ�นำ�ผู้แปล

“ถ้าคุณไม่คอ่ ยมีสตางค์ การดูแลเงินทีค่ ณ
ุ มีกส็ ำ�คัญมากเป็นพิเศษ”
ประโยคแรกๆ ในหนังสือ การเงินคนจน เล่มนีน้ า่ จะทำ�ให้หลายคน
สะดุดใจ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราจะคิดว่า  คนจนหมายถึงคนที่
ไม่คอ่ ยมีเงิน แปลว่าไม่นา่ จะจำ�เป็นต้องคิดมากเรือ่ งการจัดการเงิน เพราะ
ไม่ค่อยมีเงินให้จัดการ
แต่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้าม
สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด นักวิจัย ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการด้าน
ไมโครไฟแนนซ์ (microfinance ในไทยนิยมแปลว่า  “การเงินขนาดจิ๋ว”
หรือ “การเงินฐานราก”) ผู้ครํ่าหวอดในวงการมานานกว่า  4 ทศวรรษ
ร่วมกับ สุขวินทร์ อาโรรา เพือ่ นคูค่ ดิ ของเขา เขียนหนังสือ การเงินคนจน
เล่มนี้ขึ้นมาอธิบายอย่างแจ่มชัดเข้าใจง่ายว่า  การจัดการเงินนั้นจำ�เป็น
อย่างยิ่งสำ�หรับคนจน เพราะพวกเขามีความจำ�เป็นต้องแปลงเงินออมให้
เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีประโยชน์ เพื่อใช้จ่ายในวันนี้หรือในอนาคต
ผู้เขียนอธิบาย “การออม” อย่างเฉียบคมเรียบง่ายว่ามีหลายวิธี
ด้วยกัน เราอาจออมแบบสะสม (ออมด้วยการเจียดเงินที่มีอยู่ในมือ)
ออมแบบผ่อนส่ง (กู้เงินมาใช้ก่อน นั่นคือ ใช้เงินออมในอนาคต) หรือ
ออมแบบระหว่างทาง (ส่วนผสมระหว่าง 2 แบบนี้) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
สามารถเข้าถึงบริการได้ทั้ง 3 แบบ และไม่ใช่ว่าผู้ให้บริการทุกคนจะ
สามารถออกแบบบริการที่ตรงต่อความต้องการ
คนจนต้องการ “ตัวกลางฐานรากด้านการเงินส่วนบุคคล” ทีช่ ว่ ยให้

พวกเขาแปลงเงินออมเป็นเงินก้อนอย่างเป็นระบบ และผู้เขียนก็อธิบาย
รูปแบบการให้บริการของตัวกลางฐานรากที่น่าทึ่งและหลากหลายจาก
ทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่กลไกที่คนจนออกแบบขึ้นมาช่วยเหลือ
กันเอง เช่น วงแชร์ ชมรมออม กลุม่ ออมทรัพย์ ไปจนถึงกลไกกึง่ ในระบบ
และบริการทางการเงินในระบบที่มีคนนอกชุมชนเข้ามาช่วยจัดตั้งหรือ
ให้บริการ เช่น โรงรับจำ�นำ� สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการเงิน
ขนาดจิ๋วหรือไมโครไฟแนนซ์
บริการเหล่านีต้ อ้ งคิดต่างจากบริการทางการเงินกระแสหลัก เพราะ
คนจนมักขาดหลักฐานการยืนยันตัวตน ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สามารถ
นำ�มาใช้เป็นหลักประกัน และมีรายได้เพียงน้อยนิดและไม่แน่นอน
ผูแ้ ปลเชือ่ ว่าทุกคนทีไ่ ด้อา่ น การเงินคนจน จะเข้าใจพฤติกรรมและ
ความต้องการทางการเงินของคนจนมากขึ้น เข้าใจวิธีออกแบบบริการ
ทางการเงินที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนจน รวมถึงจะได้
มองเห็นข้อดี ข้อด้อย ตลอดจนความท้าทายของบริการทางการเงิน
แบบต่างๆ
ในยุคที่เทคโนโลยีกำ�ลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพของบริการทางการเงินและขยายบริการไปยังลูกค้ากลุม่
ใหม่ๆ รวมถึงคนจนทีเ่ คยอยูน่ อกระบบ และเป็นยุคทีข่ อ้ สังเกตของผูเ้ ขียน
ที่ว่า  “ไมโครไฟแนนซ์กำ�ลังถูกดึงเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงินกระแสหลัก
และกำ�ลังเน้นเป้าการพัฒนาทางการเงินมากกว่าเป้าการพัฒนาสังคม”

กลายเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป ผู้แปลเชื่อว่า การเงินคนจน เล่มนี้
จะกระตุน้ เตือนให้หนั กลับมามองความต้องการของคนจน และตัง้ คำ�ถาม
ว่า เราออกแบบบริการที่วางพวกเขาเป็นศูนย์กลางจริงหรือไม่
ในฐานะที่เคยทำ�วิจัยเกี่ยวกับการเงินชุมชน หนี้นอกระบบ และ
พฤติกรรมทางการเงินของคนจน ผู้แปลยืนยันว่าข้อค้นพบหลักๆ ใน
หนังสือเล่มนีล้ ว้ นสำ�คัญสำ�หรับคนจนในเมืองไทยเช่นกัน เช่น ขนาดและ
ความถี่ของงวดเงินผ่อนสำ�คัญกว่าอัตราดอกเบี้ย (เงินกู้ที่คนจนมีกำ�ลัง
ผ่อนต่องวดแม้อตั ราดอกเบีย้ จะสูง ย่อมมีประโยชน์กว่าเงินกูท้ คี่ นจนผ่อน
ไม่ได้แม้อัตราดอกเบี้ยจะตํ่า), เงินกู้ต้องยืดหยุ่นเหมาะสมสอดคล้องกับ
กระแสเงินสดที่ไม่แน่นอน, หนี้นอกระบบย่อมจำ�เป็นเสมอสำ�หรับคนที่
ไม่มที างเลือกอืน่ ทีด่ กี ว่า และกลุม่ ออมทรัพย์และกองทุนหมูบ่ า้ นจำ�นวนมาก
มิได้ตอ้ งการกูเ้ งินมาปล่อยกูเ้ พิม่ ไปเรือ่ ยๆ ดังทีธ่ นาคารของรัฐมักเชิญชวน
เท่ากับต้องการโอกาสในการลงทุน และการยกระดับศักยภาพในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่าน
สฤณี อาชวานันทกุล
กันยายน 2563
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คำ�นำ�เสนอ
โดย เอลิซาเบท ลิตเทิลฟี ลด์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, CGAP

เมื่อตอนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2000 หนังสือลํ้าค่าเล่มนี้แนะนำ�ให้ผู้อ่าน
รู้จักวิธีจัดการเงินของคนจนซึ่งซับซ้อนอย่างน่าแปลกใจ การเงินคนจน
มอบความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่คนจนใช้บริการทางการเงิน ไม่วา่ จะเข้าถึง
สถาบันทางการเงินในระบบหรือไม่ รูปแบบการเขียนแปลกใหม่และมุมมอง
เปี่ยมความเป็นมนุษย์ทำ�ให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นผลงาน “คลาสสิก”
ทันที ผู้ศึกษาไมโครไฟแนนซ์ทุกคนทั่วโลกต้องอ่าน
ฉบั บ พิ ม พ์ ค รั้ ง ใหม่ นี้ ยั ง คงรั ก ษาความแจ่ ม ชั ด และรู ป แบบการ
นำ�เสนออันโดดเด่นของสจวร์ตเอาไว้ ขณะเดียวกันก็พูดถึงบทเรียน
และความรูใ้ หม่ๆ ด้วย การทีเ่ ขาวางความจำ�เป็นของคนจนไว้เป็นหัวใจของ
เรื่องทำ�ให้หนังสือเล่มนี้ใช้อธิบายแก่คนทั่วไปได้ดีมาก ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไมโครไฟแนนซ์ก็จะได้ข้อชี้แนะที่รุ่มรวยเช่นกัน
สิง่ ทีส่ จวร์ตจับใจความอย่างชาญฉลาดในงานเขียนต้นฉบับของเขา
ก็คอื ความคิดง่ายๆ ทีว่ า 
่ การออมกับการกูค้ อื 2 ด้านของเหรียญเดียวกัน
หยินและหยางของบริการทางการเงิน เขาอธิบายว่าทั้งผู้ออมและผู้กู้ต่าง
ก็เพียงแต่แปลงเงินสดจำ�นวนน้อยนิดให้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีประโยชน์
ไม่ว่าเงินก้อนนั้นจะได้มาตั้งแต่แรกแล้วทยอยผ่อนคืนเป็นงวดๆ (การกู้)
หรือได้มาตอนท้ายหลังจากสะสมไประยะหนึ่ง (การออม) เขาชี้ให้เรา
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การเงินคนจน

เห็นว่าเป้าหมายของระบบการเงินอยูท่ กี่ ารปรับกระแสเงินระหว่างผูก้ กู้ บั
ผู้ออมให้ราบรื่นและสะดวกสบาย
ในระยะเวลาไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ไมโครไฟแนนซ์ดงึ ดูดความสนใจอย่าง
ล้นหลามจากกองทุนการลงทุนและภาคการเงินในระบบ เงินลงทุนข้าม
พรมแดนช่วยส่งผลให้วงการนีเ้ ติบโตอย่างก้าวกระโดด ท่ามกลางความสนใจ
ทีพ่ งุ่ ไปยังความกระหายของนักลงทุนและกองทุนการลงทุนข้ามพรมแดน
ใหม่ๆ ความสำ�คัญของการออมดูจะถูกทิง้ อยูใ่ นเงามืด ทัง้ ทีม่ นั เป็นบริการ
ที่ขาดไม่ได้สำ�หรับคนจน และเป็นแหล่งทุนที่สำ�คัญ งานของสจวร์ตช่วย
ให้เราสร้างสมดุลระหว่างมุมอุปทานแบบนีก้ บั มุมอุปสงค์ หรือความต้องการ
ของคนจนผู้เป็นลูกค้า
การตระหนักว่าการออมมีบทบาทสำ�คัญยิง่ ในชีวติ ทางการเงินของ
คนจนได้เปลี่ยนมุมมองของไมโครไฟแนนซ์ทั้งวงการ จากเดิมที่วงการนี้
เคยขับเคลื่อนด้วยไมโครเครดิต (เงินกู้ขนาดจิ๋ว) มุมมองใหม่นำ�ไปสู่
วิสัยทัศน์เรื่องตลาดการเงินที่สามารถเติมเต็มความต้องการของคนจน
อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การรวบรวมและเก็บรักษาเงินออมอย่างปลอดภัย
การปล่อยกู้อย่างรอบคอบเพื่อปิดช่องว่างกระแสเงินสด การประกัน
ความเสี่ยง และการโอนเงินทั่วประเทศหรือข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
คนจนจะหาวิธีออมอยู่เสมอ ทั้งวิธีในระบบและนอกระบบ เมื่อใด
ที่มีบริการการออมที่ปลอดภัย สะดวก และให้สภาพคล่อง คนจนก็จะ
อยากออมมากกว่ากู้ เพราะรู้ดีว่าการออมเป็นวิธีสะสมเงินก้อนที่ถูกกว่า
และเสี่ยงน้อยกว่าการกู้
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีเงินออมสุทธิ ประเทศส่วนใหญ่ก็มีเงินออม
สุทธิ เมือ่ สถาบันไมโครไฟแนนซ์ได้รบั อนุญาตจากทางการให้ระดมเงินฝาก
พวกเขาก็มีผู้ฝากเงินมากกว่าผู้กู้ อัตราส่วนระหว่างผู้ออมกับผู้กู้อยู่ท่ี
ประมาณสิบต่อหนึง่ สำ�หรับธนาคารรักยัตในอินโดนีเซีย เก้าต่อหนึง่ สำ�หรับ
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ธนาคารเซนเทนารีในยูกันดา และสี่ต่อหนึ่งสำ�หรับโปรเดมในโบลิเวีย
ในแอฟริกา สถาบันไมโครไฟแนนซ์ที่สามารถระดมเงินฝากอาจ
ระดมได้มากถึงร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในอเมริกาใต้ ตัวเลขนี้
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 65 แต่แนวโน้มทีจ่ ะออมของคนจนมักถูกละเลย เนือ่ งจากมัน
เป็นการออมแบบนอกระบบเสียส่วนใหญ่
การเงินคนจน มีบทบาทหลักในการพุง่ จุดสนใจไปทีพ่ ฤติกรรมและ
ความต้องการจริงๆ ของคนจน โดยเฉพาะความต้องการแหล่งเงินออมที่
ได้สภาพคล่องและปลอดภัย แทนที่จะมองดูเฉพาะบริการที่ผู้ให้บริการ
คุ้นเคยกับการส่งมอบเท่านั้น
เรื่องราวใหม่ๆ ของไมโครไฟแนนซ์ในหนังสือฉบับปรับปรุงเล่มนี้
อาศัยข้อค้นพบจากโครงการ “สมุดบันทึกการเงิน” เพื่อสนับสนุนงาน
ก่อนหน้าของสจวร์ตทีเ่ สนอว่าคนจนต้องการอะไร พวกเขาต้องการบริการ
เงินฝากและเงินโอนสำ�หรับการจัดการเงินประจำ�วัน วิธที จี่ ะออมสะสมให้
ได้เงินก้อนใหญ่กว่าในระยะยาว และเงินกูส้ ำ�หรับความต้องการทุกรูปแบบ
(ไม่เฉพาะแต่สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กเท่านั้น)
ถ้าหากเป้าหมายของไมโครไฟแนนซ์คือการบรรเทาความยากจน
การเพิ่มพลังให้สตรี และการพัฒนาสังคมประเภทอื่นๆ เราก็จะบรรลุ
เป้าหมายเหล่านี้ได้ด้วยการตลาดการเงินท้องถิ่นที่คึกคักและตอบสนอง
ต่อความต้องการและความจำ�เป็นจริงๆ ของคนจนเท่านัน้ การเงินคนจน
ช่วยให้เรายึดถือลูกค้าเป็นหัวใจของงานที่ทำ�
ธนาคารโลก, วอชิงตัน ดี.ซี.
ตุลาคม 2008

คำ�นำ�ผู้เขียน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง

หนังสือเล่มนีเ้ กีย่ วกับวิธจี ดั การเงินของคนจนในประเทศกำ�ลังพัฒนา อธิบาย
ว่าคนจนออมเงินอย่างไร ตัง้ แต่ซกุ ธนบัตรไว้ใต้พนื้ กระดาน จนถึงบริหาร
ชมรมออมเงินและปล่อยกู้ที่สลับซับซ้อน แสดงภาพนายทุนนอกระบบ
และนักรวบรวมเงินฝากหลากหลายประเภททีใ่ ห้บริการแก่คนจน รวมถึง
สถาบันไมโครไฟแนนซ์ซึ่งเติบโตอย่างน่าทึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมา
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ อ ธิ บ ายว่ า ทำ�ไมคนจนที่ มี เ งิ น เพี ย งน้ อ ยนิ ด ถึ ง ได้
กระหายอยากหาวิธีจัดการเงินดีๆ และแสดงหลักการเบื้องหลังเครือ่ งมือ
และบริการทีใ่ ช้ได้ดที ส่ี ดุ สำ�หรับพวกเขา สรุปสัน้ ๆ ก็คอื หนังสือเล่มนีอ้ ธิบาย
ว่า ความเข้าใจ ทีด่ ขี น้ึ เรือ่ งบริการทางการเงินสำ�หรับคนจนจะช่วยให้จดั หา
บริการเหล่านั้นได้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง
กลุ่ ม เป้ า หมายที่เรามีใ นใจไม่ใ ช่แ ค่ผู้ใ ห้บริการหรือผู้ส นับ สนุน
บริการทางการเงินสำ�หรับคนจนด้วยการทำ�งานในองค์กรไมโครไฟแนนซ์
ธนาคาร สหกรณ์ รัฐบาล องค์กรให้เงินช่วยเหลือ และสถาบันวิจัย แต่
ยังรวมถึงนักศึกษาและคนทั่วไปที่สนใจเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา หรือ
การต่อสู้กับความยากจนด้วย
ด้วยเหตุน้ี หนังสือเล่มนี้จึงตั้งเป้าที่ความกระจ่างแจ้ง เราพยายาม
หลีกเลี่ยงศัพท์แสง ไม่ใส่ตัวย่อหรือเชิงอรรถให้รกหน้ากระดาษ นำ�เสนอ
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ปูมหลังกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และแนะนำ�แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีศึกษาแทบทั้งหมดที่เรายกมาแสดงคือกรณีที่ผู้เขียนหลัก
ได้ไปสอบสวนด้วยตัวเอง ผ่านการทำ�งานวิจยั และปฏิบตั ใิ นประเด็นนีก้ ว่า 
30 ปีใน 3 ทวีปทั่วโลก กรณีส่วนใหญ่เน้นไปทางเอเชีย ทวีปที่ผู้เขียน
ทั้งสองทำ�งานสะสมหลักฐานยืนยันความคิดของเราร่วมกัน ดังนั้นแหล่ง
ข้อมูลหลักของเราก็คอื บทสนทนากับคนจนตลอดหลายปี พูดคุยกับพวกเขา
ว่าใช้บริการทางการเงินจริงๆ อย่างไร และทุกประเด็นทีเ่ รานำ�เสนอล้วนแต่
ตั้งอยู่บนประสบการณ์ประเภทนี้ บางครั้งบทสนทนาเกิ ด ขึ้ น ในบริ บ ท
ของงานศึกษาวิจยั ทีว่ างแผนมาอย่างรัดกุม อย่างเช่นโครงการ “สมุดบันทึก
การเงิน” ซึ่งพูดถึงในบทที่ 6 บางครั้งก็เกิดขึ้นเมื่อโชคดลบันดาลให้เรา
พบคนทีน่ า่ สนใจ ได้ยนิ เรือ่ งราวของพวกเขาระหว่างการเยือนหมูบ่ า้ นและ
สลัมอย่างไม่เป็นทางการ
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือ เราไม่ได้อธิบายว่าจะจัดตั้งสถาบันไมโครไฟแนนซ์อย่างไร แม้ว่าในบทที่ 2 จะอธิบายถึงเซฟเซฟ สถาบันไมโครไฟแนนซ์ที่ผู้เขียนหนึ่งในสองของหนังสือเล่มนี้ก่อตั้งขึ้นในสลัมกลางกรุง
ธากาปี 1996 เราไม่ต้องการสื่อว่าเซฟเซฟเป็นบริการทางการเงินที่
ยอดเยี่ยมที่สุดสำ�หรับคนจน เราใส่มันเข้ามาเพื่อแสดงประเด็นสำ�คัญ
บางประเด็น ไม่ใช่ในฐานะ “สูตร” ทีแ่ นะนำ�สำ�หรับการทำ�ไมโครไฟแนนซ์
ในเมื่อผู้เล่นหลักของหนังสือคือผู้ใช้บริการ ไม่ใช่ผู้ให้บริการ เราจึงไม่มี
เจตนาทีจ่ ะเล่าประวัตศิ าสตร์เต็มๆ ของวงการไมโครไฟแนนซ์ ซึง่ ถึงปัจจุบนั
ก็เป็นประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานและซับซ้อน ในบทที่ 5 ซึง่ อภิปรายสถาบัน
ไมโครไฟแนนซ์ เราไม่ได้พยายามพูดให้ครอบคลุมถึงความสำ�เร็จทั่วโลก
ของวงการนี้ เราเพียงแต่ยกตัวอย่างที่สำ�คัญในระดับนานาชาติ ตัวอย่าง
ที่เราบังเอิญรู้จักดี และแสดงความก้าวหน้าสำ�คัญๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น
เราพูดถึงธนาคารกรามีนและเอเอสเอ เพราะผูเ้ ขียนหลักของหนังสือเล่มนี้
ศึกษากรามีนอย่างละเอียดระหว่างปี 2002 ถึง 2005 และอยู่ในคณะ
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กรรมการเอเอสเอช่วงปลายทศวรรษ 1990 ในทำ�นองเดียวกัน สุขวินทร์
อาโรรา ได้ศกึ ษาสถาบันไมโครไฟแนนซ์โตเร็ว 3 แห่งเมือ่ ไม่นานมานี้ และ
ได้ทำ�งานอย่างแข็งขันในวงการไมโครไฟแนนซ์ของอินเดีย ผ่านเครือข่าย
เอ็นจีโอชื่อแอ็กชันเอดและแคร์อินเตอร์เนชันแนล รวมถึงธนาคารพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดเล็กแห่งอินเดีย (SIDBI)
บทที่ 1 และ 2 กระจายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตัง้ แต่ตน้ ปี 1998
และได้รับการตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 1999 โดยโครงการวิจัยการเงิน
และการพัฒนา สถาบันนโยบายพัฒนาและการจัดการ มหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ) ในชือ่ “The Poor and Their Money” Working
Paper Number 3
ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกของหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2000
โดยการสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนานานาชาติ (Department for
International Development-DFID หน่วยงานช่วยเหลือของรัฐบาลอังกฤษ)
และของ CGAP ชมรมแหล่งทุนและผูส้ นับสนุนไมโครไฟแนนซ์ ซึ่งตั้งอยู่
ณ ธนาคารโลก ในกรุงวอชิงตัน
หนังสือฉบับพิมพ์ครัง้ ทีส่ องนีร้ กั ษาโครงสร้างจากฉบับพิมพ์ครัง้ แรก
เอาไว้ แนวคิดหลักของหนังสือไม่มวี นั ล้าสมัย ดังนัน้ 4 บทแรกทีเ่ ราสำ�รวจ
ประเด็นเหล่านี้จึงไม่เปลี่ยนไปจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกมากนัก ยกเว้นการ
แก้คำ�ผิดบางประการ เราปรับปรุงเนื้อหาบทที่ 5 อย่างมากเพื่อพูดถึง
พัฒนาการของขบวนการไมโครไฟแนนซ์ในทศวรรษแรกของศตวรรษที่
ยี่สิบเอ็ด เราเขียนบทสุดท้ายใหม่หมดเพื่อสะท้อนการเข้าสู่ภาวะโตเต็มที่
ข้อเสนอแนะบางข้อของเราต่อผู้ให้บริการไมโครไฟแนนซ์ในฉบับพิมพ์
ครั้งแรกนั้นล้าสมัยไปแล้ว เพราะมันเข้าสู่กระแสนิยมของอุตสาหกรรม
โดยสมบูรณ์แล้ว บทนี้สรุปงานวิจัยโดยผู้เขียนหลักหลังจากฉบับพิมพ์
ครั้งแรกด้วย
ในฉบับพิมพ์ครั้งแรก เราเขียนว่า  “อุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์
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ยังเดินเตาะแตะ มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่น่ายินดี...แต่ศักยภาพ
ในการเติบโตและพัฒนานัน้ มีมหาศาล ยังมีคนจนอีกหลายล้านคนให้เข้าถึง
และวิธีใหม่ๆ ในการเข้าถึงอีกหลายร้อยวิธีที่รอการค้นพบและพัฒนา”
เมื่อมองย้อนกลับไปจากปัจจุบัน เราเห็นแล้วว่าไมโครไฟแนนซ์
ได้บรรลุศักยภาพการเติบโตบางส่วน และมีแนวโน้มดีท่ีจะโตต่อไปอย่าง
รวดเร็ว ทว่าความก้าวหน้าแต่ละอย่างเปิดพืน้ ทีใ่ หม่ๆ ให้สำ�รวจ วิธใี หม่ๆ
ในการช่วยให้คนจนมั่นใจว่ารายได้อันน้อยนิดจะไม่ลิดรอนช่องทางการ
จัดการเงินที่ปลอดภัยและได้ผลตอบแทน เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วย
เพิ่มอัตราเร่งในการเดินทางสู่การค้นพบ
สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด และสุขวินทร์ อาโรรา
นาโกยะและออกซ์ฟอร์ด
กุมภาพันธ์ 2009

บทที่ 1

ความจ�ำเป็นของการออม

คนจนยังชีพด้วยรายได้จ�ำ นวนน้อยนิดและไม่สมาํ่ เสมอ แต่พวกเขามักจะ
ต้องการเงินจำ�นวนมากกว่าที่มอี ยูใ่ นมือ เพื่อใช้จ่ายในเหตุการณ์สำ�คัญๆ
ของชีวิต เช่น การเกิด การศึกษา การแต่งงาน และการตาย รวมถึงเหตุ
ฉุกเฉิน และการคว้าโอกาสลงทุนในสินทรัพย์หรือทำ�ธุรกิจ วิธีเดียวที่
เชื่อมั่นได้และยั่งยืนในการหาเงินจำ�นวนมากๆ เหล่านี้ก็คือการสะสม
เงินออม คนจนจำ�เป็นจะต้องออม และบริการทางการเงินสำ�หรับคนจน
ก็ช่วยให้ออมได้
คนจนในฐานะนักออม

นิยาม “คนจน” ที่ได้รับความนิยมและเป็นประโยชน์นิยามหนึ่งคือ
ใครสักคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์ นิยามนี้ล้าสมัยไปแล้วในบรรดานักวิชาการ
และกลุ่มองค์กรให้เงินช่วยเหลือ1 แต่นิยามนี้เหมาะกับเป้าหมายของผม
ในการเขียน ผมจึงจะใช้มนั ต่อไปนะครับ เวลาทีพ่ ดู ถึง “คนจน” ในหนังสือ
ผมหมายถึงคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์เมื่อเทียบกับคนอื่นๆ
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ถ้าคุณไม่ค่อยมีสตางค์ การดูแลเงินที่คุณมีก็สำ�คัญมากเป็นพิเศษ
แต่คนจนเสียเปรียบเวลาที่จัดการเงิน เพราะธนาคารและบริษัทประกันที่
ให้บริการแก่ผมู้ กี ำ�ลังซือ้ แทบไม่เคยให้บริการคนจน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง
ในหนังสือเล่มนีจ้ ะชีว้ า 
่ คนจนพยายามเสาะหาวิธหี ลากหลายทีจ่ ะจัดการเงิน
ได้ดขี นึ้ หนังสือนำ�เสนอว่าเราเรียนรูอ้ ะไรๆ ได้มากมายจากความพยายาม
จัดการเงินที่ประสบผลสำ�เร็จของคนจน และเราก็สามารถนำ�บทเรียน
เหล่านัน้ มาออกแบบวิธใี หม่ๆ ทีด่ กี ว่าเดิม สำ�หรับนำ�ส่งบริการทางการเงิน
ไปยังสลัมและหมู่บ้านของประเทศกำ�ลังพัฒนา
เลือกที่จะออม...

การจัดการเงินเริม่ ต้นจากการรักษาเงินทีค่ ณ
ุ มี นัน่ หมายถึงหลีกเลีย่ ง
การใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ�เป็น และหาทีป่ ลอดภัยสำ�หรับเก็บเงินส่วนทีเ่ หลือ การ
ตัดสินใจนี้ — การเลือกทีจ่ ะออม แทนทีจ่ ะบริโภค — คือรากฐานของการ
จัดการเงิน
คนจนประสบปัญหาการจัดการเงินตั้งแต่ด่านแรกนี้เลย ถ้าคุณใช้
ชีวิตอยู่ในสลัม หรือกระท่อมมุงจากในหมู่บ้าน การหาที่ปลอดภัยสำ�หรับ
เก็บเงินออมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เหรียญที่ขุดหลุมฝังไว้ใต้ดินหรือหยอดลง
กระปุกลูกหมู หรือธนบัตรที่เสียบซ่อนไว้ใต้ขื่อหลังคาหรือม้วนเก็บใน
กระบอกไม้ไผ่ ล้วนแต่สามารถสูญหายหรือถูกขโมย ถูกลมพัดปลิว หรือ
อาจจะแค่เปื่อยยุ่ยย่อยสลาย แน่นอนว่ามูลค่าของเงินจะลดลงเนื่องด้วย
เงินเฟ้อ แต่ความเสีย่ งทางกายภาพอาจเป็นปัญหาขัน้ ตาํ่ ทีส่ ดุ สิง่ ทีโ่ หดหิน
กว่านัน้ มากคือการเก็บเงินสดให้พน้ จากเสียงเพรียกหาเงินทีม่ อี ยูม่ ากมาย
ไม่วา่ จะเป็นเสียงเรียกร้องของญาติหรือเพือ่ นบ้านทีต่ กระกำ�ลำ�บาก เสียง
ของลูกๆ ที่หิวโหยหรือป่วยไข้ เสียงสามีขี้เมา เสียงแม่ยาย (ผู้ที่รู้ว่าคุณ
มีกรุซอ่ นอยูท่ ไี่ หนสักแห่ง2) รวมถึงเสียงเจ้าของบ้าน เจ้าหนี้ และขอทาน
สุดท้าย ต่อให้คุณมีเงินสดก้อนเล็กๆ ติดตัวตอนจบวัน คุณก็น่าจะใช้มัน
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ไปกับเรื่องจิปาถะถ้าไม่มีที่ซ่อนที่ปลอดภัย ผมจำ�ไม่ได้แล้วว่ามีผู้หญิง
กี่คนที่บอกผมว่าการเก็บออมที่บ้านนั้นยากเย็นขนาดไหน และพวกเธอ
คงจะยินดีมากถ้ามีวิธีเก็บออมที่ง่ายดายและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม คนจนก็อาจออม เก็บออม และอยากออมได้ มีเพียง
คนที่ยากจนข้นแค้นจนถึงขั้นออกจากเศรษฐกิจเงินสดไปเลยที่ออมไม่ได้
อย่างเช่นคนชราทีพ่ กิ าร ประทังชีวติ ด้วยการขอข้าวและฟืนจากเพือ่ นบ้าน
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องของคนที่แร้นแค้นขนาดนั้น
คนจนออมได้จริงหรือ

ข้อเท็จจริงที่ว่าคนจนอยากออมและมีศักยภาพบางระดับในการ
ออมนั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ถ้าคุณไม่รู้อะไรมาก
เกีย่ วกับวิธจี ดั การชีวติ ของคนจน คุณอาจคิดเอาเองว่าคนจน “จนเกินกว่า”
ทีจ่ ะออม คนจนใช้จา่ ยรายได้ทงั้ ก้อนแล้วก็ยงั ไม่มขี า้ วพอกิน ดังนัน้ จะออม
ได้อย่างไร คุณอาจคิดว่าคนจนต้องการเงินกู้ บริการเงินฝากน่าจะเป็น
สิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการ3
กว่าจะอ่านหนังสือเล่มนีจ้ บ คุณควรจะมองเห็นแล้วครับว่าความคิด
ข้างต้นเป็นความเข้าใจผิด แต่กอ่ นหน้านัน้ ลองสังเกตว่าคนเรา (ไม่เฉพาะ
คนจน) อาจออมระหว่างจ่ายเงินออกไป (เช่น ด้วยการกันเหรียญบางเหรียญ
ไว้ต่างหากจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือน) และอาจออมระหว่างได้เงินเข้ามา 
(เช่น ด้วยการหักค่าจ้างหรือรายได้อนื่ บางส่วนไว้เป็นเงินออม) แม้แต่คน
ที่จนที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านหรือสลัมในเมือง4 ก็ต้องใช้เงินบ่อยมาก
เพือ่ ซือ้ สิง่ จำ�เป็นอย่างอาหารหรือเชือ้ เพลิง และการใช้เงินแต่ละครัง้ ก็สร้าง
โอกาสให้ออม ไม่วา่ จะเล็กน้อยเพียงใด แม่บา้ นยากจนหลายคนพยายาม
ออมแบบนี้ แม้วา่ สามีซงึ่ เป็นคนทำ�งานจะออมเงินรายได้ของตัวเองไม่ได้
เลย
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ คนจนอาจออมเงินได้สำ�เร็จสะท้อนให้เห็นในนิสยั ที่

