ความมั่นคงทางการเงินกับความมั่นคงของชุมชน : เรื่ องย้ อนแย้ งที่ต้องพิจารณาของ
องค์ กรการเงินรากฐาน 1
บทความนี ้ เรียบเรียงขึ ้นจากงานวิจัยชิ ้นเล็กๆ ชื่อโครงการศึกษาแนวทางการจัดทาเครื่ องมือประเมินตนเอง
ขององค์กรการเงินชุมชนรากฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน (ระยะที่ 1 และ
2)2 รวมถึงการได้ ข้ อมูลจากพื ้นที่อื่นๆ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทีมวิจัยเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ อง
โดยงานวิจัยมีเป้ าหมายที่จะพัฒนาเครื่องมือและตัวชี ้วัดเพื่อการประเมินตนเองขององค์กรการเงินชุมชน
รากฐาน โดยมีกรอบคิดที่ว่า องค์กรการเงินรากฐานนั ้นจาเป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยตัวชี ว้ ัดใน 2 มิติควบคู่กัน
ไป (double bottom line) นั่นคือ พิจารณาตัวชี ้วัดมิติด้านการเงินและตัวชี ้วัดมิติทางสังคม เพื่อให้ สะท้ อน
จุดหมายของการจัดตั ้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มออมทรัพย์หลากหลายประเภท หรื อ กองทุนหมู่บ้าน ใน
การพิจารณาตัวชี ว้ ดั ทางการเงินนั ้นในโครงการมุ่งไปที่การชี ้ให้ เห็น ปั จจัยเสี่ยง สิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพื่อจะ
ได้ จัดการก่อนที่จะเกิดปั ญหา ในขณะที่มิติทางสังคม ต้ องการชี ้ให้ เห็นถึงเรื่ องสวัสดิการ และการเข้ าถึงเงิน
ของคนจน
บทความจะทาหน้ าที่อภิปรายขยายความในประเด็นที่ผ้ เู ขียนเห็นว่าเป็ นประเด็นย้ อนแย้ งในการจัดการของ
องค์กรการเงินฐานราก ที่ต้องชั่งน ้าหนัก (trade – off) เพื่อจัดการให้ เกิดดุลยภาพระหว่างความมัน่ คง
ทางการเงินกับความมัน่ คงของชุมชน โดยมีประเด็นที่ชวนให้ ใคร่ครวญ อาทิ
 เก็บเงินที่เหลือฝากแบงค์พาณิชย์ ซื ้อสลากออมสิน VS ลงทุนเพื่อประกอบการทางสังคม
 ลดต้ นทุนองค์กร VS ลดต้ นทุนชาวบ้ าน
 บริการเฉพาะคนในชุมชน VS ขยายกิจการข้ ามพื ้นที่ เป็ นต้ น
ลาดับการนาเสนอ จะได้ แสดงข้ อมูล ข้ อค้ นพบบางประการจากการทางานสนาม เพื่อทาความเข้ าใจ
สถานการณ์ที่เป็ นอยู่ขององค์กรการเงินรากฐาน จากนั ้นจึงนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่ต้องชั่งน ้าหนัก
ตามลาดับ

วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ความเห็นในบทความเป็ นของผู้เขียน ทีมวิจยั
ทังหมดไม่
้
จาเป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป ส่วนข้ อบกพร่องทีป่ รากฎ ย่อมเป็ นความรับผิดชอบของผู้เขียน)
2
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ มี อ.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นหัวหน้ าทีม และมีนกั วิจยั ประกอบด้ วย อ.สุ
กานดา ลูอีส คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการการเงินอิสระ อ.ดวงมณี เลาวกุล อ.
อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.สร้ อยมาศ รุ่งมณี (ระยะที่ 1) อ.ปิ่ นหทัย หนูนวล (ระยะที่ 2)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้เขียน
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1. ข้ อค้ นพบบางประการจากสนามวิจัย
ตัวเลขประมาณการ จากกระทรวงการคลังเมื่อปี พ.ศ. 2550 ระบุไว้ ว่า ปริ มาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ
ขององค์กรการเงินฐานราก อย่ างกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ซึง่ เป็ นกลุ่มแบบพึง่ ตนเอง และ
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสหกรณ์ มีมลู ค่ารวมกันเกือบ ล้ าน
ล้ านบาท (1,000,000 ล้ านบาท) หรื อประมาณ 12% ของเงินในระบบธนาคาพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ และบริษัทธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ซึง่ เป็ นสินทรัพย์จานวนมหาศาลที่ไม่อาจ
ละเลยได้ ทั ้งนี ้ควรกล่าวไว้ ด้วยว่า ประเด็นที่ยังคงเป็ นท้ าทายกลุ่มเหล่านี ้เสมอมา ก็คือ เงินสามารถแก้ ไข
ปั ญหาความยากจน และสร้ างความมัน่ คงในชี วิตได้ จริงหรือ
ภูมิทศั น์ข ององค์กรการเงินฐานราก
การจัดวางตัวขององค์กรการเงินฐานราก มีความหนาแน่นอย่ างมากในระดับชุมชนหมู่บ้าน (ส่วน
จะยังมีการทางาน มีเงินหมุนเวียนอยู่หรื อไม่..ก็เป็ นอีกเรื่อง) และยังมีการเกาะเกี่ยวเป็ นเครือข่ าย ทางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ ้นมาในระดับ ตาบล
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อาเภอและจังหวัด และ การก่อตัวในรูปของเครือข่ ายนี่เองที่ทาให้ องค์กรการเงินฐานรากมีกาลังมากขึ ้นทั ้ง
ในแง่ความรู้ ความสามารถ การแลกเปลี่ยนสินค้ า จนถึงการทาการประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญระยะ
ยาวของคนในชุมชนท้ องถิ่นซึง่ จะได้ กล่าวต่อไป
ขณะเดียวกันหากได้ ส่องเข้ าไปยังระดับหมู่บ้าน โดยเฉพาะในชุมชนท้ องถิ่ นภาคใต้ ที่ยังมีฐานทรัพยากรและ
ฐานอาชี พที่เอื ้อต่อการมีรายได้ ที่ค่อนข้ างสม่าเสมอเป็ นรายวันรายเดือน ก็จะเห็น ถนนสายการเงิน หรื อ
วอลล์สตรีทของตาบล ที่คนในชุมชนท้ องถิ่นจะใช้ ประโยชน์จากองค์กรการเงินเหล่านี ้อย่างเต็มที่ ทั ้งในมิติ
ของการเกาะเกี่ยวกับแหล่งออมเงินและการได้ รับสวัสดิการเมื่อเจ็บไข้ และในมิติของการเข้ าถึงแหล่งเงินกู้
ดอกเบี ้ยต่าได้ ในยามที่หมุนเงินไม่ทนั ได้ ทกุ ครั ้งราวกับเป็ นตู้ ATM ของชาวบ้ าน
ภาพแสดง วอลล์สตรีทของถนนสายหนึ่งในตาบลโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ : ภาพจากรายงานวิจยั โครงการ ฯ )
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ควรกล่าวไว้ ด้วยว่า ในทางตรงกันข้ ามหากในชุมชนท้ องถิ่นใดมีองค์กรการเงินจานวนน้ อย และยังไม่คกึ คัก
อีกทั ้งทางานเพียง 1 วันต่อเดือน หรือ 1 วันต่อปี การเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี ้ยถูกก็ย่อมเป็ นเรื่องที่เป็ นไป
ไม่ได้ เลย
ประเภทขององค์กรการเงินชุมชนรากฐาน
ในงานวิจัยนี ้ ทีมวิจัย จาแนกประเภทขององค์ก รการเงินออกเป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะของ
กิจกรรมที่องค์กรดาเนินการ ได้ แก่
1. ประเภทองค์กรการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) ได้ แก่ องค์ก รการเงินที่เน้ นกิจกรรมไปที่การออม
และกู้ อาทิ กองทุนหมู่บ้ าน สถาบันการเงินชุมชนต้ นแบบ หรื อสถาบันการเงินชุมชนนาร่อง
2. ประเภทประกอบการทางสังคม (Social enterprise) ได้ แก่ องค์ก รการเงินที่ทากิจกรรมการออม กู้ การจัด
สวัสดิการ และ การผลิตสินค้ าและบริการ อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
3. ประเภทประกันภัยระดับรากฐาน (Micro-insurance) ได้ แก่ องค์กรที่ทาหน้ าที่เก็บออมอย่างเดียว ไม่
มีการปล่อยกู้ เป็ นการเก็บออมเพื่อจ่ ายเป็ นสวัสดิการให้ แก่ สมาชิก อาทิ กองทุนสวัสดิก ารชุมชนวันละ
บาท3 โดยทั ้งนี ้ บางกลุ่มมักใช้ จานวนเงินสวัสดิการที่สงู ๆ ที่จะได้ รับเป็ นสิ่งดึงดูดลูกค้ า
กลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรแต่ละประเภท
เมื่อพิจารณากลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์ก รเหล่านี ้ สามารถแสดงได้ ตามตารางข้ างล่างนี ้
ประเภทองค์ กร
เป้าหมาย
องค์กรการเงินขนาด รักษาและเพิ่ม
เล็ก (Microfinance) เงินกองทุน

ประกันภัยระดับ
เพิ่มประเภท
รากฐาน
และเงิน
(Micro-insurance) สวัสดิการ

กลยุทธ์
- ระบบค ้าประกันเงินกู้ที่ดี (เงิน
ออม / คน / หลักทรัพย์
- ให้ สมาชิกดีก้ ูได้ มากกว่า
- ให้ สมาชิกได้ ปันผลสูง
- เพิ่มจานวนสมาชิก
- ระดมเงินสมทบจากภายนอก

ความเสี่ยง
- การหมุนหนี ้ตามภาระหนี ้ของสมาชิก
- ระบบค ้าประกัน
- ความเป็ นเจ้ าของและการมีส่วนร่ วม
- ความเพียงพอของเงินสวัสดิการใน
ระยะยาว

เครือข่ายสัจจะวันละบาทนัน้ เกิดขึ ้นจากแนวคิดและการผลักดันของ ครู ชบ ยอดแก้ ว ทีพ่ ยายามหาแนวทางทีจ่ ะทาให้คนจน สร้ าง
สวัสดิการของตนเอง โดยคนจนทัว่ ไปมักมีข้ออ้ างว่าไม่มีรายได้ มาออมกับกลุ่มออมทรัพย์ แต่แนวคิดของครู ชบนัน้ ถกเถียงว่า หาก
คนจนยังมีจ่าย ก็ให้เก็บออกมา 1 บาท จากทีต่ ้ องจ่าย มาเก็บเป็ นสวัสดิการของตนเอง ปัจจุบนั รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ได้ สนับสนุน
งบประมาณสมทบแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อหวังกระตุ้นให้มีการออมในลักษณะเช่นนี ้ให้มากขึน้ โดยในปี ทผี่ ่านมาให้เงินสมทบ700 ล้ าน
บาท และปี หน้ าอีกประมาณ 200 ล้ านบาท
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ประเภทองค์ กร
เป้าหมาย
ประกอบการทาง ตอบสนองสมาชิก
สังคม (Social
และชุมชน
enterprise)

กลยุทธ์
- กิจกรรมหลากหลายที่เกื ้อหนุน
กัน

ความเสี่ยง
- การหมุนหนี ้ตามภาระหนี ้ของ
สมาชิก
- ต้ นทุนและระบบการจัดการบัญชี
- ความไม่แน่นอนของตลาด

(ดัดแปลงจาก ปั ทมาวดี ซูซกู ิ (2553) เอกสารนาเสนอ ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2553)

สถานภาพของประเภทองค์กรตามตัวชี ้วัด2 มิติ
ทีมวิจัยได้ ทดลองใช้ ตัวชี ้วัด 2 มิติ ที่ได้ จากการทางานร่ วมกับองค์ก รการเงิน รากฐาน มาใช้ เป็ น
กรอบในการประเมินเพื่อดูสถานภาพขององค์ก รแต่ละองค์กร และแต่ละประเภท โดยมี ตัวชี ้วัดที่ ใช้ ในการ
ประเมินดังนี ้
ตัวชีว้ ัดมิติทางด้ านการเงิน
ตัวชีว้ ัดมิติทางสังคม
ความสามารถของสมาชิกในการคืนเงินกู้
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ความเพียงพอของเงินกู้
ความพอเพียงของเงินสวัสดิการ
ประสิทธิภาพการใช้ เงิน
การเข้ าถึงคนจน
การสืบทอดกรรมการ
ผลต่ออาชี พ
การลดภาระเงินกู้นอกระบบ
ทั ้งนี ้ในทีมวิจัยมีความเชื่อร่วมกันว่า องค์กรการเงินที่ดีนัน้ ควรจะต้ องมีค่าคะแนนตามตัวชี ้วัดข้ างต้ นทั ้งใน
มิติทางการเงินและมิติทางสังคมอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ เมื่อนามาสร้ างเป็ น กราฟ 2 แกน องค์กรการเงินที่
มีค่าคะแนนอยู่ในพื ้นที่ A จะมีความเข้ มแข็งในมิติทางการเงินและมิติทางสังคม มากกว่า B , C และ D
ตามลาดับ

5

ซึง่ เมื่อนาผลการศึกษาองค์ก รการเงินจากพื ้นที่มาวิเคราะห์ จะได้ ผลตามกราฟด้ านล่าง
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จากกราฟข้ างต้ นชี ้ให้ เห็น สถานภาพความเข้ มแข็งขององค์กรการเงินรากฐานดังนี ้ องค์กรการเงินที่เป็ น
ประเภทประกอบการทางสังคม (Social enterprise) นั ้น สามารถตอบสนองตามตัวชี ้วัดทั ้ง 2 มิติได้ ดี เมื่อ
เทียบกับ องค์กรการเงินประเภทประกันภัยระดับรากฐาน (Micro-insurance) ที่สามารถตอบสนอง
สวัสดิการได้ ดี แต่ในมิติความยั่งยืนทางการเงินนัน้ จากการคานวณของนักวิจัย พบว่า หากไม่มีก ารใช้
ประโยชน์จากเงินเพื่อให้ เกิ ดดอกออกผล หรือไม่มีเงินเติมมาจากภายนอก ในระยะ 5 ปี เป็ นต้ นไป องค์กร
จะอยู่ไม่ได้ ส่วนองค์กรประเภทการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) ที่เน้ นไปในเรื่องการออมและกู้นั ้น มี
ระดับความเข้ มแข็งทางการเงินที่ผันแปรมาก และตอบสนองต่อมิติด้านสังคมได้ ค่อนต่าถึงปานกลาง
ประเด็นที่น่าเป็ นห่วงใย
จากมุมมองของนักวิจัย มีประเด็นที่เป็ นความห่วงใยต่อองค์กรการเงิน รากฐานในประเด็นเหล่านี ้
1. องค์กรการเงิน ส่วนใหญ่เน้ นการรักษาเงินให้ “เงินไม่ หาย” มากกว่า ที่จะหาหนทางที่นาเงินไปใช้
ลงทุนเพื่อมุ่งกาไร
2. ข้ อกังวลหรือความเสี่ยงหลายประการเป็ นเรื่องการบริหารจัดการ4 ได้ แก่ การไม่มีผ้ สู นใจรุ่นใหม่มาเป็ น
คณะกรรมการองค์กร (เนื่องจากเป็ นงานอาสาสมัคร) ขาดความเข้ าใจที่เพียงพอในการทาบัญชีที่
ถูกต้ อง และขาดความเข้ าใจที่จะใช้ ประโยชน์จากตัวชี ว้ ดั ทางการเงิน
3. กองทุนที่เน้ นการจัดสวัสดิก าร (welfare base model) เช่น เครื อข่ายกองทุนสวัสดิการวันละบาท
กองทุนฌาปนกิจ ที่ปัจจุบันมีการโฆษณาโดยใช้ “ผลประโยชน์ สวัสดิการ” ก้ อนใหญ่ที่สมาชิกจะได้ รับ
คืน เป็ นกลยุทธ์ในการดึงสมาชิก จะมีความเสี่ยงหลักอยู่ที่ความเพี ยงพอของเงินทุนในการจัด
สวัสดิการ เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขแนวโน้ มที่ผ้ สู งู อายุจะมีมากขึ ้น
4. ในกองทุนที่เน้ นการปล่อยกู้ (lending base model) เช่น กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ความ
เสี่ยงหลักอยู่ที่ สมาชิกไม่สามารถใช้ เงินกู้ในการยกฐานะตัวเอง ทาให้ ภาระหนี ไ้ ม่ ลดลง ซึง่ ปั จจุบันไม่
สะท้ อนในอัตราหนี ้เสีย ตราบใดที่ผ้ กู ้ ยู ังใช้ วิธีหมุนหนี ้ได้ และรัฐบาลยังคงสนับสนุนให้ กองทุนหมู่บ้าน
ดารงอยู่โดยการใส่เงินให้ เปล่าให้ กองทุนหมู่บ้านเรื่อยไป (ในฐานะที่เป็ นเครื่องมือทางการเมือง)

4

เป็ นจุดอ่อนทีม่ ีความสอดคล้ องกับ งานศึกษาของ ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน สานักงานภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (2553)
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2. ประเด็นย้ อนแย้ งที่ต้องพิจารณา
ในส่วนที่สอง ผู้เขียนจะขยายข้ อเท็จจริง หรือข้ อค้ นพบในส่วนแรก เพื่อชี ใ้ ห้ เห็นประเด็น ย้ อนแย้ งที่
คณะกรรมการองค์กรการเงินรากฐานน่าจะต้ องพิจารณา ใคร่ ครวญ ชั่งนา้ หนัก ถึงข้ อดี ข้ อเสีย และ
ผลกระทบที่จะตามมา เพื่อการบรรลุเป้ าหมายทั ้งความมัน่ คงทางการเงินและความมัน่ คงทางสังคม
ตอกย ้ารูปแบบสวัสดิก ารเดิมๆ VS สร้ างความหมายใหม่ของสวัสดิการ
เป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่าองค์กรการเงินโดยส่วนใหญ่มีการจัดสรรกาไรจากการให้ เงินกู้ มาจัดเป็ น
สวัสดิการรูปแบบต่างๆ ให้ แก่สมาชิก ในรูปของเงินให้ เปล่า และเงินชดเชยบางส่วน ในกรณีต่างๆ ไม่จะเป็ น
การเกิดของลูกสมาชิก การเจ็บป่ วย นอนโรงพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในบางแห่งมีค่าน ้า ค่าไฟ
รายเดือนเพิ่มเติมอีกด้ วย เป็ นต้ น (ควรต้ องกล่าวไว้ ด้วยว่าในบางองค์ก ร ใช้ เงื่อนไขของการให้ สวัสดิการ
เป็ นเงื่อนไขในการดึงการมีส่วนร่วมของสมาชิก และสร้ างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกให้ มีมาก
ขึ ้น)
ปั จจุบันภาพของ สวัสดิก ารของกลุ่มองค์กรการเงินรากฐานถูกให้ ความสาคัญในฐานะที่เป็ นกระแสของการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของรัฐบาล และยิ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในลักษณะของการสมทบ 1
ต่อ 1 กับ กองทุนสวัสดิก ารวันละบาท ก็ยิ่งทาให้ ก ระแสเรื่ องสวัสดิการกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว แต่หาก
พิจารณาข้ อเท็จจริงถึงปริมาณเงินสวัสดิการที่สมาชิกแต่ละคนจะได้ รับ ต่อปี นั ้น กล่าวได้ ว่าเป็ นเงินจานวน
น้ อยมาก เมื่อเทียบกับ ภาระค่าใช้ จ่ายที่แต่ละคน แต่ละครอบครัวมี (แต่หลายคนอาจคิดว่าดีกว่าไม่ได้ ) นั่น
หมายถึง สวัสดิการในความหมายที่คบั แคบเช่นนี ้ จะไม่ได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีได้ อย่าง
ยั่งยืน
สวัสดิการที่จะสามารถสร้ างความมัน่ คงในชี วิตให้ แก่ สมาชิก คือ ความมัน่ คงทางด้ านการงานอาชี พ การ
ส่งเสริมทาให้ สมาชิก หรื อไม่ใช่สมาชิกได้ มีงานทา มีความต่อเนื่องในการงานอาชีพ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการมีอาชีพการงานที่มนั่ คง นี่ คือความหมายของสวัสดิการในมุมกว้ าง
สวัสดิการในความหมายที่กว้ างนี ้ องค์กรการเงินสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนได้ หลายแนวทาง ทั ้ง
การทาให้ ดอกเบี ้ยเงินกู้ต่าลง ซึง่ จะเปิ ดให้ ทกุ ๆ คน สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย การพิจารณาการขอเงินกู้เพื่อการ
ลงทุนอาชี พอย่างจริงจัง การส่งเสริมให้ คนว่างงานไม่มีงานทา ได้ ทางานกับวิสาหกิจในชุมชน รวมถึงการ
ลงทุนทางสังคมในโครงสร้ างพื ้นฐานบางประการที่สมั พันธ์กับการงานอาชี พ
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เก็บเงินที่เหลือฝากแบงค์พาณิชย์ ซื ้อสลากออมสิน VS ลงทุนเพื่อประกอบการทางสังคม
มีองค์กรการเงินรากฐานจานวนมาก เก็บเงินที่เหลือจากการปล่อยกู้ในแต่ละเดือน ฝากไว้ กับธนาคาร
พาณิชย์ หรือ ไม่ก็ซื ้อ สลากออมสิน สลากทวีสิน เนื่องจาก ยังพอมีรายได้ จากดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์
หรือหากโชคเข้ าข้ างอาจถูกรางวัลที่ 1 สลากออกสิน หรื อ ทวีสิน ก็ รวยไม่ร้ ูเรื่ อง ทั ้งนี ้ยัง มีข้ออ้ างที่น่ารับฟัง
ว่า เป็ นการลงทุนที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ปลอดภัยกว่าการปล่อยกู้แก่ชาวบ้ านที่อาจเบี ้ยวหนี ้ ที่สาคัญ
คณะกรรมการก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนัก
ประเด็นที่น่าพิจารณา ก็คือ แม้ ข้ออ้ างที่น่ารับฟังนั ้น จะเป็ นทางเลือกที่สร้ างความปลอดภัยและมัน่ คง
ทางการเงินให้ แก่กรรมการและสมาชิกมากที่สดุ ก็ ตาม แต่เป็ นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สดุ ต่อความ
มัน่ คงของสมาชิกและชุมชนหรือไม่
ผู้เขียนเห็นว่า คณะกรรมการองค์กรการเงิน น่ าจะต้ องพิจารณาถึงการนาเงินที่เหลือจากการปล่อยกู้มาใช้
ในการลงทุนเพื่อการประกอบการทางสังคมในระดับชุมชนท้ องถิ่น ซึง่ มีตวั อย่างความสาเร็จอยู่ไม่น้อย ที่
องค์กรการเงินนาเงินมาประกอบการทางสังคมแล้ วสามารถสร้ างทั ้งกาไร และสร้ างความมัน่ คงใน
ชีวิตประจาวันให้ แก่สมาชิกและคนอื่นๆ ในชุมชนได้
เช่น การลงทุนทาโรงงานน ้าดื่มเพื่อผลิตขายภายในท้ องถิ่น การลงทุนสร้ างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
ให้ แก่พี่น้องเกษตรกรในท้ องถิ่น ได้ ใช้ ในราคาที่ถูกกว่าเอกชน การผลิตชีวภาพ เป็ นต้ น เหล่านี ้ คือ แนวทาง
ของการทาวิสาหกิจของชุมชนที่เชื่ อมโยงกับคุณภาพชี วิตและฐานอาชี พของชุมชน ที่องค์กรการเงินชุมชน
สามารถใช้ เงินที่ตนเองบริหาจัดการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ ตามแม้ ว่าการ
ประกอบการเหล่านี ้จะเน้ นไปที่ตลาด niche แล้ วก็ตาม ก็ยังอาจเสี่ยงที่จะขาดทุนอยู่ด้วยเช่นกัน
ลดต้ นทุนองค์กร VS ลดต้ นทุนชาวบ้ าน
เป็ นที่ชัดเจนว่า การทางานของคณะกรรมการองค์กรการเงิน เพียงเดือนละ 1 วันของกลุ่มออมทรัพย์ และ
ปี ละ 1 วันของกองทุนหมู่บ้ านโดยส่วนใหญ่นั ้น ได้ ช่วยทาให้ ต้นทุนการบริหารจัดการขององค์กรการเงินต่า
มาก อีกทั ้งการทางานโดยไม่มีค่าตอบแทนของคณะกรรมการกองทุน ในฐานะที่เป็ นต้ นทุนในการ
ดาเนินงาน แต่ใช้ ลกั ษณะการจ่ายโบนัสจากผลกาไร หรื อการให้ สิทธิพิเศษในการกู้เงิน เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่มี
ผลทาให้ ต้นทุนในการบริหารจัดการต่า และการที่มีต้นทุนที่ต่านี ้ ก็กลายเป็ นจุดแข็งหรื อข้ อดีของการมี
กองทุนทานองนี ใ้ นระดับชุมชนท้ องถิ่น
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แต่ในทางตรงกันข้ าม แนวทางดังกล่าว กลับเพิ่มต้ นทุนการเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี ้ยถู กให้ แก่สมาชิก
เพราะในระหว่างเวลาที่องค์กรการเงินไม่ได้ เปิ ดให้ บริการนั ้น สมาชิกจาเป็ นต้ องไปหายื มเงินจากแหล่ง
เงินทุนนอกระบบอื่น ซึง่ มีดอกเบี ้ยแพง ในขณะที่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ ายคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ย สมาชิกโดย
ส่วนใหญ่จะไม่มีเงินก้ อนใหญ่ มาส่งคืน จาเป็ นต้ องไปยืมเงินจากญาติพี่น้อง กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์อื่นๆ
หรือ กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมาเพื่อชาระคืนแก่กองทุนหมู่บ้าน และเมื่อชาระคืนแล้ วก็จะกู้กลับไป
ใหม่ เป็ นระบบหมุนหนี ้ที่พบอย่างแพร่หลายในภาคกลาง
บริการเฉพาะคนในชุมชน VS ขยายกิจการข้ ามพื ้นที่
แนวทางหนึ่งที่กองทุนหมู่บ้ านพยายามจะทา คือ พัฒนาตัวเอง (ด้ วยการควบรวม หรือขยายธุรกรรม) ให้
เป็ น สถาบันการเงินชุมชนต้ นแบบ (หรื อสถาบันการเงินชุมชนนาร่ อง) เพื่อขยายการให้ บริการทั ้งการออม
และการกู้ข้ามพื ้นที่ระดับตาบล และอาเภอ และเปิ ดให้ บริการทุกวัน โดยทั ้งนี ้จะได้ รับการสนับสนุนด้ าน
ระบบเทคโนโลยีเข้ ามาเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ก็เป็ นการเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับบริการและยัง
เป็ นการเพิ่มเงินทุนให้ แก่องค์กร
แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นพร้ อมๆ กัน ก็คือ คนในชุมชนจะมีความรู้สกึ ในการเป็ นเจ้ าขององค์กรการเงินนั ้นๆ
น้ อยลงตามลาดับ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการองค์ก รการเงินเองก็มกั มีทศั นคติต่อชาวบ้ านในฐานะ
ผู้รับบริการหรื อลูกค้ า มากกว่าเป็ น เจ้ าของหรือผู้ร่วมถื อหุ้น
และเมื่อพื ้นที่การให้ บริการกว้ างขวางออกไป ทุนทางสังคมที่มีในระดับชุ มชน อย่างเช่น ความรู้จักมักคุ้น
การมองเห็นกันทุกๆวัน ความเป็ นเครือญาติ เป็ นต้ น ซึง่ ได้ ช่วยลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการจัดการขององค์กร
การเงิน อย่างเช่น การค ้าประกันเงินกู้ การติดตามการใช้ เงินกู้ การตามท้ วงหนี ้ ก็จะใช้ ไม่ได้ อีกต่อไป ซึง่ ทั ้ง
องค์กรการเงิน และผู้รับบริการจะมีค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ที่มากขึ ้น หรือไม่เช่นนั ้น องค์กรการเงินก็อาจผลัก
ภาระในส่วนนี ใ้ ห้ แก่ผ้ รู ับบริการไป
แต่ข้อดีที่เห็นได้ อย่างชัดเจนก็ คือ เมื่อมีการเปิ ดให้ บริการทุก วันและเมื่อเงินในการจัดการขององค์ก รมีมาก
ขึ ้น การให้ ยอดเงินกู้แก่ลกู ค้ าแต่ละรายก็น่าจะมีมากขึ ้น และทาให้ กระแสเงินสดของลูก ค้ ามีความคล่องตัว
เป็ นทางเลือกจากเงินกู้นอกระบบได้ อย่างแท้ จริง หรืออาจกล่าวได้ ว่า ได้ ทาให้ การบริการมีความสอดคล้ อง
กับวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมากยิ่งขึ ้น
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เพราะจากการศึกษาในภาคสนามในพื ้นที่ภาคกลางอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาท ทั ้งในพื ้นที่ที่มีการทานา
และในพื ้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทนั ้น พบความไม่สอดคล้ องของเวลาในการให้ บริก ารของกองทุนหมู่บ้าน ที่เปิ ด
บริการเพียง 1 ครั ้งต่อปี ในขณะที่กระแสเงินสดของชาวนาขึ ้นลงตามช่วงเวลาการเพาะปลูก และ ข้ อจากัด
ในเรื่องปริ มาณเงินกู้ ที่ปกติวงเงินกู้ของสมาชิกจะอยู่ที่ 20,000 บาทต่อรายต่อปี ในขณะที่ชาวนาแถวนี ท้ า
นาปี ละ 2-3 ครั ้ง และลงทุนในแต่ละครั ้งใช้ เงินประมาณ 300,000 บาท
หรือ กรณีชุมชนในย่านตลาดที่อาเภอปากเกร็ด สถาบันการเงินชุมชนก็ช่วยทาให้ กระแสเงินสดรายวันของ
ลูกค้ าที่เป็ นพ่อค้ าแม่ขายรายเล็กๆ ในย่านนั ้นมีความคล่องตัวทางการเงิน อย่างมาก
นั่นหมายความว่า หากองค์ก รการเงินฐานรากไม่ปรับตัวเองให้ มีความสอดคล้ องกับ วิถีการผลิต องค์กร
การเงินรากฐานก็คงไม่ได้ เป็ นคาตอบในการแก้ ไขปั ญหาให้ กับ ชุมชนแต่อย่ างไร
ภาพแสดง ความไม่สอดคล้ องของบริการกองทุนหมู่บ้านกับกระแสเงินสดชาวนาจังหวัดชัยนาท
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สวัสดิการรายปั จเจก VS สวัสดิการแก่ส่วนรวม
นอกจากประเด็นที่ว่าด้ วยจานวนเงินสวัสดิการที่สมาชิกแต่ละคนได้ รับอย่างจากัด ดังได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ น
แล้ ว ยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่า การจ่ายสวัสดิการให้ สมาชิกแต่ละคนเป็ นรายปั จเจก กับ การทา
สวัสดิการเพื่อส่วนรวมบริก ารแก่ชาวบ้ านทุกคนในชุมชนนั น้ อย่ างไหนได้ ประโยชน์มากกว่ากัน
ข้ อจากัดของปั จเจกที่ได้ รับสวัสดิการนัน้ คือ คนจนในหมู่บ้าน ไม่ได้ รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการราย
ปั จเจก จากการศึกษาของทีมวิจัย พบว่า คนจนมีโอกาสได้ ใช้ ประโยชน์น้อยมากทั ้งในด้ านการกู้เงิน และ
การได้ รับสวัสดิการจากองค์ก รการเงินประเภทเน้ นการให้ ก้ ู (lending base model) เพราะไม่มีโอกาสที่จะ
เข้ ามาเป็ นสมาชิก หรือเป็ นสมาชิกแต่ก็ไม่ได้ มีเครดิต ทั ้งที่เป็ นหลักทรัพย์ หรือทุนรอนทางสังคมที่จะใช้ เป็ น
หลักประกันในการกู้เงิน และแม้ ว่าจะมีองค์กรการเงินจานวนไม่น้อย นากาไรส่วนหนึ่งมาจัดสรรประโยชน์
เพื่อสาธารณะก็ตาม แต่ก็เป็ นปริมาณเงินเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น
ผู้เขียนเสนอความเห็นให้ องค์กรการเงินฐานราก เน้ นการจัดสวัสดิการให้ แก่ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัวราย
ปั จเจก โดยพิจารณาเป็ นเรื่องการลงทุนทางสังคม (social investment) อย่างมียุทธศาสตร์ที่เป็ นไปเพื่อ
การสร้ างความมัน่ คงและมัน่ คัง่ ในเรื่องรายได้ และอาชีพ ให้ แก่คนในหมู่บ้าน ซึง่ จะทาให้ ทกุ ๆ คนในชุมชน
สามารถดูแลตัวเองและครอบครัว ได้ อย่างต่อเนื่อง มากกว่าที่จะให้ บริการสาธารณะทัว่ ไปที่มีหน่วยงาน
ราชการปกติ หรือ อบต. ดาเนินการอยู่แล้ ว
กล่าวโดยสรุป การพิจารณาประเด็นย้ อนแย้ งข้ างต้ น จาเป็ นต้ องได้ รับการใคร่ครวญอย่างถ้ วนถี่ ว่าแนวทาง
แบบใดจะช่วยตอบเป้ าหมายในการจัดตั ้งองค์กรการเงินรากฐาน แนวทางแบบใดจะช่ วยสร้ างความมัน่ คง
ทั ้งด้ านการเงินและความมัน่ คงทางสังคมให้ แก่คนในชุมชน เพราะไม่ว่าจะเลือกแนวทางใดย่อมมีทั ้งข้ อดี
ข้ อเสีย และผลกระทบที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่นกัน
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