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Muhammad Yunus visits Grameen Bank Centers and loan holders, who are mostly women. Copyright © Grameen Bank Audio Visual Unit, 2006
Source: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-photo.html/. (Accessed date: March 6, 2010).

บทนํา
การเงินชุมชน (Micro Finance) ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการแกไขปญหาความยากจน
ไดผล โดยตัวอยางตนแบบความสําเร็จที่ชัดเจนก็คือ ธนาคารคนจน (Grameen Bank) ของบังคลาเทศ
ซึ่งถือกําเนิดขึ้นจากการริเริ่มและขับเคลื่อนโดยศาสตราจารย ดร.มูฮัมหมัด ยูนูส (Prof.Dr.Muhammad
Yunus) ธนาคารดังกลาวจะใหสินเชื่อแกคนยากจนไปประกอบอาชีพ ดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ํา
หรือไมมีดอกเบี้ย รัฐบาลไทยในอดีตก็เคยนําแนวคิดนี้มาดําเนินนโยบายในประเทศไทย โดยการจัดตั้ง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เมื่อพ.ศ. 2544 ภายใตแนวคิดที่วาความยากจนของประชาชนใน
ชนบทและชุมชนเมือง คือการไมมีทุนและขาดโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อนํามาพัฒนาอาชีพ สรางงาน
สรางรายได ลดรายจาย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจําเปนเรงดวน (สํานักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2544: บทนํา) กองทุนดังกลาวจะเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใน
หมูบานและชุมชนเมือง หมูบาน/ชุมชนเปนผูบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมแกทองถิ่น ในการพึ่งพาตนเอง การกระตุนเศรษฐกิจฐานราก และสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สํานักมาตรฐานการศึกษา, 2544:1) หากแตจากขอมูลเชิง
ประจักษกลับพบวาโครงการดังกลาวเปนหนึ่งในโครงการประชานิยมของรัฐบาลในขณะนั้น กองทุนโดย
สวนใหญเกิดความสําเร็จและเกิดประโยชนแกประชาชนระดับฐานรากในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได ลด
รายจายในภาพรวมอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง (แมจะมีบางชุมชนที่ประสบความสําเร็จแตก็ไมมากนัก)
เนื่องจากประชาชนในหมูบาน/ชุมชนเมืองมีพื้นฐานการผลิตเพื่อยังชีพเปนหลัก จึงพบวามีการนําเงินกูไป
ลงทุนในกิจการที่กอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องนอยมาก หรือกิจการที่ไมกอใหเกิดรายได (เชน นําเงินกู
ไปซื้อสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในบาน โทรศัพทเ คลื่ อนที่ รถจักรยานยนต รถยนต และเมื่อครบ
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักวิชาการ ปฏิบัติราชการสํานักประชาสัมพันธและสารสนเทศ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มีนาคม 2553
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กําหนดชําระหนี้ก็ตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูนอกระบบมาชําระหนี้กองทุนหมูบาน แลวก็ขอกูยืม
เงินกองทุนหมูบานไปชําระหนี้นอกระบบสลับกันไป) รวมทั้งผูกูยังขาดความรูในการประกอบธุรกิจ ไม
ตองการมีความเสี่ยงและขั้นตอนปฏิบัติที่ยุงยากในการลงทุน ดังนั้น การสงเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ชุมชนตามพื้นฐานและทุนทางสังคมที่หมูบาน/ชุมชนเมืองนั้นมีอยู จึงเปนแนวทางไปสูความสําเร็จอยาง
แทจริงของกองทุน
ศาสตราจารยยูนูส ผูซึ่งมีรูปรางสันทัด ยิ้มกวางเปยมดวยคํามั่นสัญญาและมุงมั่นที่จะทําเพื่อมวล
มนุษยชาติในการแกไขปญหาความยากจน ทานเปนนักเศรษฐศาสตร ชาวบังคลาเทศที่ไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ 2006 ทานเดินทางมากรุงเทพมหานคร ภายหลังจากกลับจากการรับมอบเหรียญ
เสรีภาพจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (บารัค โอบามา) ณ หอง East Room ในทําเนียบขาว เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2552 รางวัลดังกลาวเปนรางวัลเกียรติสูงสุดเทาที่เคยมีในสหรัฐอเมริกา ทานมาประเทศไทย
เพื่อเขารวมการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปของการกอตั้งสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of
Technology: AIT) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 (Golden Jubilee 1959-2009) และเปนประธานเปดศูนย
ยูนูส หรือ Yunus Center ที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียโดยศูนยดังกลาวมีเปาหมายเพื่อลดความ
ยากจนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย Yunus และการดําเนินงานของ Grameen Bank มีผลกระทบ
ตอความเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนยากจนจํานวนหลายลานคนของโลก
“Grameen Bank จากการเงินชุมชน สูความสําเร็จอันยิ่งใหญของธนาคารคนจน
Yunus: From microcredit to mega benefits
Conventional bankers were nonplussed when they witnessed
the success of micro financing”

ศาสตราจารย ดร.มูฮัมหมัด ยูนูส (Prof. Dr.Muhammed Yunus)
Source: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-photo.html/. (Accessed date: March 6, 2010).
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เกี่ยวกับบังกลาเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People’s Republic of Bangladesh) เปนประเทศในทวีป
เอเชีย มีอาณาเขตทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดตอกับประเทศอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียง
ใตติดตอกับประเทศอินเดียและประเทศพมา ทิศใตจดอาวเบงกอล มีเนื้อที่ 142,776 ตร.กม. เมืองหลวง
ชื่อ “ธากา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549:100) คําวา "บังกลาเทศ (Bangladesh)" แปลวา "ประเทศแหง
เบงกอล" เมื่อป ค.ศ. 2009 มีประชากรประมาณ 162,221,000 คน…บังกลาเทศเปนหนึ่งในบรรดา
ประเทศที่มีการพัฒนานอยที่สุด (LDCs) แตก็ถือวาเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยมีแหลง
ทรั พ ยากรน้ํ า มั น ก า ซธรรมชาติ และทรั พ ยากรทางทะเล แม ว า ภาคธุ ร กิ จ บริก ารจะทํ า รายได ใ ห กั บ
บังกลาเทศคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 50 ของ GDP แตประชาชนบังกลาเทศสวนใหญยังมีฐานะยากจน
และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (วิกิพีเดีย,2553) การที่เปนประเทศกําลังพัฒนาในป ค.ศ. 2008 มีรายได
เฉลี่ยตอหัวประชากร (Per capita income) อยูที่ 520 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ในขณะที่คาเฉลี่ยของโลก
อยูที่ 10,200 ดอลลารสหรัฐฯ…ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการกระตุนเศรษฐกิจของบังกลาเทศก็คือ
สินเชื่อชุมชน (Microcredit) ของธนาคารคนจน ที่ศาสตราจารย Yunus เปนผูริเริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปลาย
ทศวรรษ 1990 ธนาคารดังกลาวมีสมาชิกกวา 2.3 ลาน และสมาชิกในสถาบันการเงินที่คลายคลึงกันนี้อีก
ประมาณ 2.5 ลาน (Wikipedia, 2010a) ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index:HDI)
ที่พัฒนาโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme)
เพื่อวัดระดับการพัฒนาประชากรของประเทศตาง ๆ ใน 3 มิติ คือ (1) ความยืนยาวของชีวิต หรือ A long
and healthy life (วัดดวยอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด) (2) ความรู หรือ Knowledge (วัดดวยอัตราการรู
หนังสือในผูใหญ และจํานวนปเฉลี่ยที่อยูในโรงเรียน) และ (3) รายได หรือ A decent standard of living
(วัดดวยรายไดเฉลี่ยตอหัว) พบวา ในป ค.ศ. 2007 บังคลาเทศถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนา
มนุษยระดับปานกลาง หรือ Medium human development (0.800 >HDI ≥ 0.500) โดยมีคาดัชนีการ
พัฒนามนุษย (HDI 2007) เทากับ 0.543 เปนลําดับที่ 146 ของโลก สวนประเทศไทยมีคาดัชนีการ
พัฒนามนุษย (HDI 2007) เทากับ 0.783 เปนลําดับที่ 87 ของโลก (UNDP,2009:12)

ภาพแสดงแผนที่ของบังกลาเทศ
Source: http://www.appareltodayltd.com/Bangladesh.html/. (Accessed date: March 6, 2010).
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เกี่ยวกับศาสตราจารยยูนูส
ศาสตราจารย ดร.มูฮัมหมัด ยูนูส เกิดเมื่อ ค.ศ. 1940 ที่เมืองจิตตะกอง เมื่อสําเร็จ
การศึกษาที่ Dhaka University ในบังคลาเทศ ก็ไดรับทุนฟุลไบรท (Fulbright scholarship) ไปศึกษาตอ
ทางดานเศรษฐศาสตรที่ Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาเศรษฐศาสตร (Ph.D. in economics) เมื่อค.ศ. 1969 จึงไดไปทํางานเปนอาจารยดานเศรษฐศาสตร
ที่ Middle Tennessee State University กอนที่จะกลับมาเปนหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรที่
Chittagong University (Nobelprize.org,2006) และทานก็ไดอุทิศตนเพื่อแกปญหาความยากจนใน
ชนบทของบังคลาเทศ และขยายขอบเขตออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งจากผลงานและความทุมเท
ดั ง กล า ว ทํ า ให ท า นได รั บ รางวั ล ต า งๆ มากมาย (Nobelprize.org,ibid.) รวมถึ ง รางวั ล โนเบลสาขา
สันติภาพ เมื่อ ค.ศ. 2006 (The Nobel Peace Prize 2006) ซึ่งนับวาเปนเกียรติสูงสุด ดูรายละเอียดไดที่
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/yunus-bio.html

จุดเริ่มตนธนาคารเพื่อคนจน
ช ว งป ค.ศ. 1974 -1975 บั ง กลาเทศประสบป ญ หาข า วยากหมากแพงอย า งรุ น แรง ขณะที่
ศาสตราจารยยูนูส กําลังสอนอยูที่มหาวิทยาลัยจิตตะกอง บังคลาเทศ ทานก็พบวาคนในชนบทตองเผชิญ
กับ ปญ หาความยากจนอย า งรุ น แรง ด ว ยตํ า แหนง ศาสตราจารยท างด า นเศรษฐศาสตร ที่ เ ป ย มด ว ย
ประสบการณอันเชี่ยวชาญในสาขาการเงิน ทําใหทานทราบวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ไดร่ําเรียนมานัน้ ลวน
แตกดดันและบีบคั่นคนยากจน และหางไกลกับการแกปญหาความยากจน ทานจึงตัดสินใจคิดหาวิธี
ชวยเหลือคนจนอยางจริงจัง โดยเริ่มทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางชวยเหลือคนยากจนในชนบท ซึ่งจาก
ผลการศึกษาพบวาคนยากจนไมสามารถพัฒนาตนเองไดเนื่องจากไมไดรับสินเชื่อ จึงไมมีเงินลงทุน
หนทางเดียวที่จะชวยใหคนจนหลุดพนจากความยากจนและเงินกูนอกระบบได ก็คือตองมีธนาคารที่ยอม
ปล อ ยเงิ น กู ใ ห ค นจนโดยคิ ด ดอกเบี้ ย ตามอั ต ราตลาดและไม มี ก ารเรี ย กหลั ก ประกั น เงิ น กู …โดย
ศาสตราจารยยูนูส เชื่อวาการที่คนจนสามารถเอาตัวรอดและมีชีวิต อยูได ก็นาจะเปนหลักประกันที่
เพียงพอ โดยลูกหนี้สามารถจายดอกเบี้ยเปนเงิน หรือแรงงานก็ได (กลุม The Simpsons, อางแลว:6)
จากโครงการวิจัยชื่อ “Grameen Bank Project” เพื่อทดสอบถึงความเปนไปไดที่จะใหสินเชื่อกับ
คนยากจนในชนบท (Research project to examine the possibility of designing a credit delivery
system to provide banking services targeted to the rural poor) (Wikipedia, 2010b) ตราบจนกระทั่ง
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) โครงการ Grameen Bank Project ไดแปรรูปไปเปนธนาคารอิสระ
ภายใตชื่อ “Grameen Bank” อยางเปนทางการ ศาสตราจารยยูนูส ในฐานะผูกอตั้งจึงไดรับสมัญญานาม
วา “นายธนาคารของคนจน” หรือ "Banker to the Poor" โดยทานเชื่อวาสินเชื่อ (Credit) เปนหนึ่งในสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยมีเปาหมายเพื่อชวยใหคนยากจนสามารถหลุดพนออกจากความยากจน โดย
การใหสินเชื่อที่เหมาะสมกับพวกเขาและใหความรูดานการจัดการเงินเพื่อใหเขาเหลานั้นสามารถนําเงิน
ไปลงทุนและเกิดดอกผล
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ศาสตราจารยยูนูส กลาววาการใหสินเชื่อเพียงเล็กนอยกับคนยากจน จะทําใหโลกเกิดความ
แตกตางได แมจะมีความเสี่ยงสูงที่จะไมไดรับชําระเงินกูคืน จากการทดลองใหสินเชื่อสวนบุคคล 27
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 922 บาท) แกผูกูซึ่งเปนผูหญิงจํานวน 42 คนในหมูบาน เงินกูถูก
จายออกไป โดยแตละคนจะสรางรายไดจากการนําเงินไปลงทุนประมาณคนละ 0.50 บังคลาเทศชิตะกา
(ประมาณ 10.69 บาท) หรือ 0.02 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (2 เซ็นต) แสดงใหเห็นวาเงินจํานวนหลาย
พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา สามารถปฏิวัติการเงินระดับเล็กๆ ไดและการลดความยากจนอยางยั่งยืนก็
อาจจะเกิดขึ้นได การเงินชุมชนมีสวนผลักดันใหคนยากจนตอสูจนประสบความสําเร็จในเรื่องโครงการ
จางงาน ซึ่งทําใหพวกเขาสรางรายไดอยางเพียงพอที่จะออกจากความยากจนได แมชะตากรรมของพวก
เขาจะยังถูกควบคุมโดยการเงินอยูก็ตาม

ธนาคารพาณิชยกับการเงินชุมชน
ศาสตราจารยยูนูส กลาวถึงการปฏิบัติของธนาคารพาณิชยตอคนยากจนมีความแตกตาง จากคน
ในชนชั้นอื่น ยกตัวอยางเชน ธนาคารพาณิชยจะใหสินเชื่อแกคนรวยและผูมีหลักประกันมากกวาการ
ปลอยสินเชื่อใหกับผูยากไรหรือผูที่ไมมีหลักประกัน ธนาคารตางๆ (ในบังคลาเทศ) มักจะปลอยสินเชื่อ
ใหแกบุรุษมากกวาสตรี และในวัฒนธรรมบางอยาง สตรีไมสามารถกูเงินธนาคารแมวาจะมีหลักประกัน
นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนผูอยูอาศัยในเมืองมากกวาชาวชนบทและชอบใชนักกฎหมาย(ในการ
ติดตามทวงหนี้) การออกตั๋วสัญญาใชเงิน หนังสือค้ําประกันเงิน และสัญญากูยืม (ซึ่งระบุวันครบกําหนด
ชําระ คาธรรมเนียม คาปรับหากผิดนัดชําระที่ชัดเจน) และลูกคาจะตองเปนผูเขามาหาธนาคารในการ
ดําเนินธุรกรรมทางการเงินที่สําคัญดวยตนเอง
จากการศึกษา ทบทวนบทบาทและการดําเนินงานของธนาคารพาณิช ยดังกลาวขางตน ซึ่ง
ดําเนินงานภายใตโครงการวิจัยดังกลาวขางตนของศาตราจารยยูนูส ไดนําไปสูการจัดตั้งธนาคารเพื่อคน
จน ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานตรงกันขามกับธนาคารแบบดั้งเดิมนั้น กลาวคือเปนการนําธนาคารไปหา
คนจนซึ่งถือเปนลูกคารายสําคัญ ทุกสัปดาหจะมีการออกไปพบปะกับลูกคาเงินกูจํานวนทั้งหมด 8 ลาน
รายในชนบท นั่นคือเหตุผลวาทําไมธนาคารนี้จึงไดรับสมญานามวา “ธนาคารคนจน” หรือ “Grameen
Bank: GB” (Bengali: gামীণ বয্াংক) โดยมีคําขวัญวา “ธนาคารเพื่อคนจน” หรือ “Bank for the Poor”
ธนาคารแบบดั้งเดิมนั้นเต็มไปดวยลูกคาสินเชื่อที่มีรายไดสูงหรือร่ํารวย ในขณะที่ Grameen Bank เต็ม
ไปดวยลูกคาสินเชื่อซึ่งเปนสตรีผูยากไร ธนาคารจึงไมมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยทําใหเงินกูไมเพิ่มพูน และ
ไมมีตั๋วสัญญาใชเงิน หนังสือสัญญา คาธรรมเนียมชําระลาชาและคาปรับ ดวยเหตุที่ไมมีวันครบกําหนด
ชําระนี้เองผูกูยืมจึงไมเคยลาชาหรือผิดสัญญา ธนาคารไมเคยใชนักกฎหมายในการติดตามทวงหนี้และ
ปราศจากเครื่องมือทางธนาคารที่เขมงวด ผูกูยืมของ Grameen Bank รอยละ 97 เปนสตรีและจาก
รายงานผลการดําเนินงาน พบวา รอยละ 98 ไดรับการชําระคืนเงินกู (ศาตราจารยยูนูส กลาวอยาง
ภาคภูมิใจ)
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ประเภท

Body Corporate (Bank Ordinance)

กอตั้ง

1983

สํานักงานใหญ

Dhaka, Bangladesh

พื้นที่ใหบริการ

Bangladesh

ผูกอตั้ง

Muhammad Yunus

อุตสาหกรรม

Finance

บริการ

Financial Services, Microfinance

รายได

▲ 6,335,566,324 Taka (92.3 million USD) (2006)

รายไดจากการดําเนินงาน ▲ 5,959,675,013 Taka (86.9 million USD) (2006)
รายไดสุทธิ

▲ 1,398,155,030 Taka (20.3 million USD) (2006)

สินทรัพยทั้งหมด

59,383,621,728 Taka (2006)

พนักงาน

24,703 (Oct 2007)

เว็บไซต

http://www.grameen-info.org
ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับ Grameen Bank
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Grameen_Bank/. (Accessed date: March 6, 2010).

ภาพหนาเว็บไซตของ Grameen Bank
Source: http://www.grameen-info.org//. (Accessed date: March 6, 2010).
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การสรางรายไดดวยบริการโทรศัพทชุมชน (Telephone Lady)
ในป ค.ศ.1996 บังคลาเทศไดอนุญาตใหมีการเปดบริการโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่
ขึ้น Grameen Bank จึงไดเสนอใหสินเชื่อโทรศัพทมือถือแกสตรีในชนบท เพื่อนําไปใหบริการผูคนใน
ชุมชนซึ่งจะสรางรายไดดีพอสมควร แมในระยะเริ่มตนจะมีผูกลาวเยยหยันวา “…สตรีที่ขาดการศึกษาใน
ชนบทคนใดเลาที่จะตองการใชโทรศัพท ใครเลาที่พวกเธอรูจักและตองโทรศัพทติดตอ คนจนที่นาสงสาร
เหลานี้จะเอาเงินที่ไหนมาจายคาโทรศัพทในแตละเดือน…” ตอมาศาสตราจารยยูนูส ไดอธิบายแกผู
วิพากษวิจารณทานวา “…สตรีคนหนึ่งในหมูบานจะไดรับสินเชื่อรายยอยใหไปซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ราคา
ถูกและกลายเปนผูใหบริการโทรศัพทของชุมชนนั้น หรือที่เรียกวา “Telephone Lady” ที่เปนเชนนั้นไดก็
เนื่องจากแทบจะไมมีสตรีคนใดในพื้นที่โดยรอบสามารถจายเงินซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ได จึงทําใหมีคน
มากมายหลายร อ ยคนมาขอใช บ ริ ก ารและเช า โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ จ ากเธอเพื่ อ นํ า ไปใช สํ า หรั บ การ
ติดตอสื่อสารในเรื่องที่สําคัญ…”
ความคิดนี้กอเกิดเปนผลสําเร็จอยางงดงาม โดยภายในสองปไดมี “Telephone Lady” เกิดขึ้น
จํานวนกวา 60,000 คนใน 50,000 หมูบาน ซึ่งชวยสรางรายไดใหกับสตรีเหลานั้นและทําใหความขาด
แคลนดานการสื่อสารของชุมชนหมดไป ศาสตราจารยยูนูส ไดกลาวอยางติดตลกวา “ทานกําลังจับตาถึง
ความเปนไปไดของโครงการ “Internet Lady”…”
ชนบทของประเทศไทยในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมา ซึ่งยุคเริ่มตนของโทรศัพทมือถือที่คน
ที่มีรายไดระดับปานกลางสามารถเปนเจาของได แตก็ยังไมแพรเชนในปจจุบัน ในชวงระยะเวลาดังกลาว
ก็มีการใหบริการทํานองเดียวกันกับโครงการ “Telephone Lady” เหมือนกัน โดยครัวเรือนที่มีฐานะ
พอที่จะซื้อโทรศัพทมือถือได ก็จะซื้อโทรศัพทมาใชงาน ในขณะเดียวกันมีคนในชุมชนที่ไมมีโทรศัพทก็จะ
มาขอใชบริการ แตภายหลังเมื่อโทรศัพทมือถือราคาถูกลงจนคนสวนใหญสามารถเปนเจาของได จึงทํา
ใหบริการนี้หายไป สวนประเด็นอินเทอรเน็ตนั้น โดยสวนตัวผูเขียนเห็นวาอาจจะไมประสบความสําเร็จ
เทากับโทรศัพทมือถือเพราะอินเทอรเน็ตไมไดถือวาเปนสิ่งจําเปนมากเทากับโทรศัพทมือถือและการใช
งานอินเทอรเน็ตก็ตองมีการฝกอบรมพอสมควร แตอาจจะสามารถใหบริการไดดีแกกลุมเด็กและเยาวชน
ที่ ผ า นการเรี ย นรู ค อมพิ ว เตอร ม าจากโรงเรี ย น ในช ว งที่ ไ ม ไ ด ไ ปโรงเรี ย นก็ ส ามารถไปใช บ ริ ก าร
อินเทอรเน็ตชุมชนได (ในอัตราคาบริการที่เหมาะสม ทํานองเดียวกับอินเทอรเน็ตคาเฟ)

สินเชื่อเพื่อขอทานความทาทายของสถาบันการเงิน
หลังจาก 30 ป ของความสําเร็จกับการเงินชุมชนเพื่อผูยากไร นําไปสูการขยายผลโครงการและ
เปนตนแบบการเงินชุมชนของประเทศตางๆ กวา 100 ประเทศทั่วโลก และการเงินชุมชนไดกลายเปน
สถาบันการเงิน ที่มีจํานวนมากเปนอันดับหนึ่งของโลก ทําใหผูที่เคยวิพากษวิจารณสวนใหญตอประเด็น
การเงิ น เพื่ อ คนจนนี้ เ งี ย บเสี ย งลง และเป น การตอกย้ํ า ความสํ า เร็ จ ให ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ องค ก าร
สหประชาชาติไดประกาศใหป ค.ศ. 2005 เปนปแหงการเงินชุมชน
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แนนอนวายังคงมีผูโจมตีปรัชญาของศาสตราจารย Yunus วา Grameen Bank ไมไดใหความ
ชวยเหลือคนยากจนทุกคนอยางแทจริง เพื่อพิสูจนคําวิจารณนี้ 4 ปตอมาธนาคารจึงไดริเริ่มโครงการที่มี
ความทาทายยิ่ง นั่นก็คือการใหสินเชื่อรายยอยโดยไมตองมีหลักประกันแกขอทาน
ศาสตราจารยยูนูส ไมไดตั้งองคกรหรือโรงงานสําหรับขอทานสตรีเพื่อใหเขาเหลานั้นมาทํางาน
หรือลงทุน เพราะทีมงานของทานไมมีความเชี่ยวชาญในประเด็นนี้ เพียงแตใหความรูในการประกอบ
ธุรกิจของเขาเหลานั้น โดยใหขอเสนอแนะวาขอทานสตรีควรมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย โดยใชสินเชื่อราย
ยอยที่ไดจากธนาคารไปซื้อลูกอมและขนมตางๆ ไปนําเสนอตามบานหรือผูคน เมื่อพวกเขาไปขอทาน
และชักชวนใหผูคนซื้อของเหลานั้นโดยจะบริจาคเงินใหเปนทานเหมือนแตเดิม หรือซื้อลูกกวาด หรือทํา
ทั้งสองอยางโดยใหโอกาสเลือกผลิตภัณฑที่หลากหลาย
ผูเขียนเห็นวาแนวคิดนี้ เปนแนวคิดและวิธีการที่ดีมากซึ่งประเทศตางๆ สมควรนําไปประยุกตใช
เพื่อแกไขปญหาขอทานในประเทศของตนได ตัวอยางเชน ในประเทศไทยมีความพยายามในการจับ
ขอทานไปฝกอาชีพ ซึ่งดูเหมือนจะเปนการแกไขปญหาที่ไมสูจะไดผลดีนัก เพราะคนเหลานั้นยังรักที่จะ
ทําอาชีพขอทานอยู การที่สงเสริมใหเขานําผลิตภัณฑตางๆ ไปขายควบคูกับการขอทานก็ยอมจะชวย
สรางมูลคาเพิ่มใหกับอาชีพขอทาน และยกระดับอาชีพขอทานใหสูงขึ้นดวย

สินเชื่อแบบกลุม
การเสนอให กู ยื ม เงิ น แก ค นที่ ย ากจนเพื่ อ ลดความจน เป น ความคิ ด ของ Dr. Akntar
Mameedkhan แหงปากีสถาน แตนับเปนอัจฉริยภาพของศาตราจารย Yunus ที่นําแนวคิดนี้ไปขยายผล
จนประสบผลสําเร็จอยางงดงามผานธนาคารคนจน การปลอยเงินกูของธนาคารพาณิชยแกคนยากจนที่
ไมมีความมั่นคงทั้งทางดานรายได หนาที่การงานและขาดคนค้ําประกันนั้น เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย การ
การใหสินเชื่อขนาดยอมแกคนจนในรูปแบบสินเชื่อแบบกลุม จึงถูกออกแบบมาเพื่อสรางโอกาสที่จะให
เขาเหลานั้นสามารถหลุดพนจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รูป แบบการกู ยื ม เงิ น ของคนยากจนในสิ น เชื่อ แบบกลุ มนั้ น จะต อ งให ค น 5 คนมาทํา สัญ ญา
รวมกัน (5 คนนี้ตองไมใชญาติกันดวย) ซึ่งเปนการทําสัญญากลุม เปนพันธสัญญาของกลุมคนที่กูยืม
ร ว มกัน สว นผู ค้ําประกั นจะต องไม เ ป นผู ที่ ทําสัญ ญารว มและไม ใ ชลูก หนี้ การมี ผูค้ํา ประกัน จะทําให
ธนาคารความมั่นใจวาผูกูยืมจะแสดงความรับผิดชอบและใหความใสใจในการชําระคืนเงินกู

ศูนยการศึกษายูนูส (Yunus Center)
ศาสตราจารยยูนูส กลาววา “คนจนไมไดขอรับบริจาค หากแตเขากําลังรองขอโอกาส--Poor
people are not asking for your charity; they are asking for opportunities” และประตูแหงโอกาส
เล็กๆ ก็ไดเปดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อศาสตราจารยยูนูส ไดทําพิธี
เปดศูนยยูนูส หรือ Yunus Center ที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2009 (Vpaa,
2009) ศูนยนี้ถือเปนศูนยแหงแรกภายนอกประเทศบังคลาเทศ (Bangkok Post, 2009)
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ศูนยยูนูส มีเปาหมายเพื่อลดความยากจนผานกลไกและวิธีการศึกษาที่หลากหลาย เชน การลด
ความยากจนผานความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของคนยากจน ศูนยแหงนี้จะนําเสนอตัวอยางของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Models) และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการพัฒนาชนบทและพื้นที่ทางการเกษตร และเปน
ศูนยกลางสารสนเทศดานการแกไขความยากจนดวยธรรมาภิบาลของภูมิภาค (regional repository of
global efforts on good governance) รวมถึงการดําเนินโครงการแกไขปญหาความยากจนในรูปแบบ
และวิธีการใหม (Manage non-conventional poverty reduction projects)
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social business) -- ศาสตราจารยยูนูส ไดนิยามคําวา “ธุรกิจเพื่อสังคม” หรือ
“Social Business” วาเปนการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตน (Selfless) ไม
คํานึงถึงการขาดทุน (Non-loss) เปนสําคัญ ไมมีการจายเงินปนผล (Non-dividend
company) มี
เปาหมายเพื่อแกไขปญหาสังคมซึ่งมีตนเหตุมาจากความยากจน สิ่งแวดลอมและความไมมั่นคงทาง
อาหาร” ธุรกิจเพื่อสังคมจึงเปนกระจกสะทอนภาพของธุรกิจแบบดั้งเดิม (Conventional business)
นักลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมจะตองไมมุงแสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว หรือกลาวในอีกมุมหนึ่งก็คือมี
ความมุงมั่นที่จะชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น การชวยเหลือโดยการบริจาคไมใช
วิธีการที่ยั่งยืน แตถาทําธุรกิจเพื่อสังคมก็จะชวยใหเงินมีการหมุนเวียนไมมีที่สิ้นสุด โดยศูนยยูนูสแหงนี้
จะเป น ศู น ย ใ นการรวบรวมประสบการณ ด า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความยากจนของ
ศาสตราจารยยูนูส จากทั่วโลกตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคมอยางยั่งยืน และวิธีการสรางผลกําไรสูงสุดแกชุมชน
การศึกษาเพื่อลดความยากจน (Education for poverty reduction) -- ศาสตราจารยยูนูส
กลาววา “การศึกษาจะเปนพื้นฐานของชีวิตอันแทจริง ผูเรียนจะตองเขาไปหาประชาชน สัมผัสวิถีชีวิต
ของเขา รับรูถึงอารมณความรูสึก ขีดความสามารถของเขาเหลานั้น สิ่งเหลาเปนหนทางเดียวที่จะชวยให
สามารถเขาใจคนยากจนและสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหาความยากจนไดดีที่สุด” ศูนยยูนูส จึงมี
อีกหนึ่งวัตถุประสงคในการถายทอดการศึกษาดานการลดความยากจน (Poverty reduction methods)
โดยละทิ้ ง โครงสร า งการศึ ก ษาแบบดั้ ง เดิ ม หากแต จ ะใช โ ครงการหรื อ ป ญ หาเป น ฐานในการเรี ย นรู
(Project-based or problem-based learning) ผูเรียนจะเรียนรูโดยตรงจากปญหาและการแกปญหาจริง
ทั้งนี้ ศาสตราจารยยูนูส ตองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบดั้งเดิมไปเปนการเรียนรู
จากปญหาและแสวงหาแนวทางแกไขปญหาจริง ผูเรียนจะลงไปคนหาปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
พวกเขา การนําภูมิปญญาชุมชนมาประยุกตใชในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ภายใตความรวมมือทาง
วิชาการและใหบริการทางวิชาการโดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ศาสตราจารยยูนูส กลาววา “การเรียนจะไมอยูในหองเรียนแบบเดิมๆ อีกตอไป ผูสอนจะไมสอน
นักศึกษาเพียงเพื่อใหไดรับปริญญาโท หากแตนักศึกษาจะกําหนดกรอบปญหาที่ตองศึกษาดวยตนเอง
แล ว ทํ า การศึก ษา เรี ย นรู เ พื่ อ วางแผนการแก ไ ขป ญ หานั้ น ๆ ซึ่ ง จะมี ค วามแตกต า งกั น ออกไป แต มี
เปาหมายเพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชนในชุมชน หมูบาน หรือภูมิลําเนาของนักศึกษาคนนั้นให
ดีขึ้นอยางยั่งยืนเหมือนกัน สิ่งนี้จะทําใหมั่นใจไดวานี้คือความสําเร็จของการศึกษาอยางแทจริง”
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ในการศึกษาแบบดั้งเดิม นักศึกษาจะเรียนรูเกี่ยวกับความยากจนผานตําราโดยไมไดลงไปสัมผัส
ความยากจนจากคนจนอยางแทจริง แตการศึกษาของศูนยยูนูสจะกาวขามสิ่งเหลานี้ไปสูการเรียนรูและ
แสวงหาแนวทางแกไขปญหาจากคนยากจนจริงๆ โดย ศาสตราจารยยูนูส ไดกลาวไววา “…หลักสูตรนี้มี
แนวคิดที่จะรับนักศึกษาเขาศึกษาปละประมาณ 20 คน โดยพวกเขาจะลงไปเรียนรูในชุมชนของตนเอง
(Project-based learning in their communities) โครงการของนักศึกษาอาจจะไมไดจบลงที่การพัฒนา
หรือแกไขปญหาไดมากมาย แตถาสามารถกอเกิดความคิดเพื่อหาทางออกใหกับปญหาหนึ่งๆ ไดในแต
ละป ก็ถือไดวาเพียงพอแลว เพราะเพียงหนึ่งความคิดอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได…ผูที่สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ อาจจะไมไดทําใหคุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น แตที่สําคัญในทุกๆ ปการศึกษา นักศึกษาทั้ง
20 คน จะตองมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาอยางแนนอน ประสบการณที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนรู
ภาคสนามและการทํางานรวมกับศูนยยูนูสจะฝงแนนอยูในตัวเขาเหลานั้นและตอเนื่องไปในอนาคตเมื่อ
เขาออกไปทํางาน นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการศึกษา (That's most important. That's what education
is all about!)…" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนยยูนูส ไดที่ http://tinyurl.com/n6qkb5

สรางโลกใหปราศจากความยากจน (Creating the World without Poverty)
จากบทวิจารณหนังสือ: ทําธุรกิจเพื่อคน
จน ของผูที่ใชนามแฝงวา “Unified” (unified@jinet.com) ซึ่ ง เ ผ ย แ พ ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
www.oknation.net เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม
2552 ไดวิจารณหนังสือ: “Creating the World
without Poverty” หรือ “สรางโลกใหปราศจาก
ความยากจน” ของศาสตราจารยยูนูส ไวอยาง
นาสนใจวา
"ผมไดยินชื่อของ Muhammad Yunus
นั ก เศรษฐศาสตร ร างวั ล โนเบลสาขาสั น ติ ภ าพ
ชาวบังคลาเทศและผลงานการสรางธุรกิจสินเชื่อ
ระดับ Microcredit จากหนังสือหลายเลมที่ผานมา
มีการกลาวกันวาธนาคาร Grameen ที่ Yunus
กอตั้งขึ้นมานั้นถึงขั้นใหขอทานกูยืม สิ่งเหลานี้ทํา
ให ผ มอยากรู ว า เขาทํ า ได อ ย า งไรและทํ า ไมนั ก
เศรษฐศาสตร ที่ ส ร า งรู ป แบบธุ ร กิ จ แบบตนเอง
จึงไปไดรางวัลในสาขาสันติภาพแทน
ไมนานนักกอนถึงปลายป 2551 ผมก็ได
พบหนังสือของ Muhammad Yunus เลมนี้ ชื่อ
หนังสือไมคอยสะดุดหูผมเทาไร แตคําขยายชื่อที่วา “Social Business and the future of Capitalism”
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กลับทําใหผมอยากรูวา Social Business นั้น Yunus นิยามอยางไร และถามันคือ Business แลว ทํา
กําไรอยางไรตอเมื่อมีเปาหมายทางสังคมดวย? กอนอื่นคงตองใหขอมูลเบื้องตนวาหนังสือเลมนี้หนา
ประมาณ 250 หนา มีอยู 3 ภาคที่มี 11 บทไมรวมบทนําและบทสงทายอยูขางใน Yunus เขียนเรื่องนี้
รวมกับ Karl Weber ซึ่งคงพอจะเดาไดไมยากวาคงเปนผูเรียบเรียงถอยคําอันมาจากประสบการณอันล้ํา
คาของ Yunus ใหสละสลวยนาอาน
ความนาสนใจตั้งแตแรกเริ่มของกลุมธุรกิจ Grameen คือ หลักคิดการชวยคนจนโดยรูปแบบที่
ไมใชมูลนิธิหรือองคกรไมแสวงกําไร ผูเขียนบอกวารูปแบบองคกรที่กลาวมาทั้งสองลวนไมสามารถยืนอยู
ไดดวยตนเองแตตองอาศัยเงินบริจาค เขาเชื่อวาเขาสามารถชวยคนจนไดดวยองคกรที่มีความเปนธุรกิจ
ที่สรางรายไดเลี้ยงตัวเองได ความแตกตางประการสําคัญของ Social Business กับธุรกิจทั่วๆ ไปคือ
Social Business มีจุดประสงคหลักที่การชวยสังคมในขณะที่ธุรกิจทั่วไปแสวงกําไรเปนหลัก นั่นจึงทําให
Yunus คิด Model ที่ไมมีการใหเงินปนผลแกผูถือหุนแตจะนําสวนกําไรไปลงทุนขยายกิจการตอไป เขา
บอกวาการทําเชนนี้จะตัดผูถือหุนที่แสวงกําไรออกจากวงจรธุรกิจเพื่อสังคมและเหลือไวเฉพาะนักลงทุนที่
มุงชวยเหลือสังคมอยางแทจริง
สิ่งที่จูงใจคนเหลานี้ใหมาลงทุนกับ Social Business มากกวาการบริจาคเขามูลนิธิคือการเห็น
องคกรไดเติบโตและเพิ่มศักยภาพความชวยเหลือซึ่งดีกวาการฉีดเงินชวยเหลือแบบไมมีวันจบ ประการ
ตอมาคือ Yunus เชื่อวาดวยความที่ Social Business ตองแขงขันกับธุรกิจอื่นๆ จึงทําใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากกวาองคกรไมแสวงกําไร Yunus ไมเชื่อในการผสมจุดประสงคทางสังคมเขากับการ
ทํากําไรแบบมีเงินปนผล เขาบอกวาสุดทายแลวผูบริหารก็จะถูกบีบโดยเปาแหงกําไรจากผูถือหุนอยูดี ซึ่ง
ทําใหจุดประสงคทางสังคมถูกถีบตกขอบเหลือไวเพียงเปนสัญลักษณแหงภาพที่สวยงามขององคกร
มาถึงตรงนี้ผมเองยังรูสึกสงสัยอยูดีวาหลักคิดของ Yunus คอนขางมีความเปนนามธรรมอยูสูงซึ่งคงยาก
ที่นักธุรกิจจะคลอยตามได แตแลวทําไมกลุม Grameen ถึงไดขยายตัวอยางรวดเร็วจากธุรกิจสินเชื่อสู
โทรคมนาคมและอื่นๆ อีกหลายแขนง
แลวผมก็พบวาจุดเดนที่สุดของ Grameen ไมนาใชหลักคิด Social Business เสียอยางเดียว แต
กลับเปนการทําความเขาใจตอพฤติกรรมผูบริโภคและการกลาคิดแหวกแนวตางหากที่ทําใหธุรกิจเพื่อ
สังคมของ Yunus โดดเดนจนเปนตนแบบ ในธุรกิจสินเชื่อบุคคลนั้น Grameen ใชหลักการคุมพฤติกรรม
กันเองในชุมชนเปนตัวปองกันการจายหนี้ลาชา การใชการพิจารณาสินเชื่อรวมโดยสมาชิกในชุมชน
เดียวกัน 5 คนที่เปนลูกคาดีของ Grameen เหมือนกันทําใหลูกคาคิดหนักที่จะตองทําใหเพื่อนบานเสีย
เครดิตตอเมื่อตนเองไมจา ยซึ่งทําให Grameen มีหนี้เสียต่ําอยางไมนาเชื่อ
ในเมื่ออานทะลุถึงกุญแจสูการจายหนี้อยางมีวินัยแลว Grameen จึงปลดตัวเองจากพันธนาการ
ทางความเชื่อที่วา เสี่ยงมากดอกเบี้ยยิ่งตองแพง โดยการใหลูกคาซึ่งเปนคนจนกูที่ดอกเบี้ยต่ํากวาตลาด
และใหขอทานกูที่ดอกเบี้ย 0% ซึ่งกุญแจคุมความเสี่ยงอีกประการคือการจํากัดวงเงินกูใหเหมาะสมแก
ศักยภาพผูกูซึ่งนั่นหมายความวาเงินทุนเทากันแต Grameen จะซอยเปนเงินกูแตละกอนที่เล็กกวาคูแขง
ซึ่งเหมาะสมกับศักยภาพลูกหนี้และตอบโจทยเรื่องการกระจายความเสี่ยงไดดีกวาอยางเหมาะเจาะที่สุด
และผมวานี่เองที่นาจะนิยามคําวา Microcredit ไดดีที่สุด อีกประการที่แสดงถึงความเขาใจอยางถองแท
ตอชุมชนคือความจริงที่วาลูกคาสวนใหญของ Grameen คือผูหญิง ผมไมแนใจวา Grameen ใสเรื่องเพศ
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ในการพิจารณาสิ นเชื่ออย างไร แตความเขาใจถึงธรรมชาติความรับผิดชอบของเพศแมที่มีตอภาระ
ครอบครัวและตอสังคมรอบตัวถือเปนความคิดที่แหลมคมเปนอยางยิ่งในการเฟนลูกคา
ตอเมื่อเขาใจอยางถองแทตอพฤติกรรมลูกคาซึ่งเปนคนจนซึ่งมีอยูจํานวนมากในบังคลาเทศแลว
Grameen จะทําธุรกิจอะไรก็ไดไมวานั่นจะคือการรวมทุนกับ Telenor ในการทําธุรกิจโทรศัพทมือถือที่
อาศัยแมบานที่เปนลูกคาจากเงินกูมาเปนเสมือนพนักงานขายซึ่งถือวาแปรลูกคาสูโครงขายการขยาย
ตลาดอยางชาญฉลาด หรือการรวมทุนกับ Danone ในการทําธุรกิจผลิตภัณฑจากนมที่มุงเนนใหคนจน
ไดเขาถึงอาหารที่มีประโยชนในราคาที่ยอมเยาวที่สุด ซึ่งถามองในแงดีคงตองบอกวากลุมธุรกิจระดับ
นานาชาติศรัทธาแนวทางชวยคนจนแบบของ Grameen Business แตก็อาจจะมองไดเชนกันวานักลงทุน
ตะวันตกเหลานั้นรวมทุนเพราะตองการเรียนรูวิธีเขาถึงลูกคาคนจนแบบของ Grameen ซึ่งอาจพออาน
เคาลางไดอยูบางเพราะ Yunus เองก็กลาวหาวายักษใหญโทรคมนาคมแหงยุโรปบางเจายังไมยอมทํา
ตามสัญญาในการขายหุนคืนใหบริษัททองถิ่นหลังเวลาที่กําหนดไว
แตจะอยางไรก็ตามผมสรุปเอาวาเปนแงของการอานพฤติกรรมผูบริโภคและการทําการตลาดที่
เปนจุดเดนที่สุดของ Grameen และ Yunus และตอเมื่อมาอยูภายใตชายคาแหงนิยามของธุรกิจเพื่อ
สังคม ยิ่งทําให Model แบบ Grameen ดูทั้งแตกตางและนาศรัทธาซึ่งถือเปนการสรางภาพพจนองคกร
ไดแบบเหนือชั้น และหวังวาคงจะมีการนําแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมาปรับใชในบานเราเพื่อเปนการถวงให
ธุรกิจทั้งหลายไดหันมาใสใจคนเล็กคนนอยไดบาง"
ภายหลังจากที่ธุรกิจธนาคารคนจนประสบความสําเร็จจากการคิดนอกกรอบ และความปรารถนา
เพื่อชวยคนจนอยางแทจริง ศาสตราจารยยูนูสพยายามที่จะเขาใจถึงสภาพความยากจนที่เกิดจากสังคม
และเศรษฐกิจ กอใหเกิดเปนบริษัทยอยตางๆ มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจนเหลานี้ใหดีขึ้น
ตัวอยางเชน สรางอาชีพใหกับผูหญิงในสังคมโดยการเปนคนรับโทรศัพทที่ Grameen Phone การเปด
โลกแหงการสื่อสารและเปดโลกทัศนของคนจนใหเห็นโลกมากยิ่งขึ้นดวย Grameen Telecom &
Communication การสรางงานตัดเย็บและหาวัตถุดิบใหกับผูคนในหลายรอยหมูบานดวย Grameen
Fisheries and Textile การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีพลังงานใชจากโซลาเซลล และไบโอ
ดีเซล โดย Grameen Energy เปนตน (กลุม The Simpsons, อางแลว:5)
ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ธนาคารเพื่ อ คนจนของศาสตราจารย ยู นู ส ประสบความสํ า เร็ จ อย า งมากใน
บังกลาเทศและประเทศตางๆ กวา 100 ประเทศทั่วโลก สามารถชวยเหลือคนยากจนไดหลายรอยลานคน
ซึ่งระบบการใหสินเชื่อเชนนี้ถูกเรียกวา Microcredit ซึ่งตอมามีผูพัฒนาแนวคิดของศาสตราจารยยูนูส จน
เกิดเปน Microcredit สองประเภทคือ
(1) PROVERTY-FOCUSED MICROCREDIT PROGRAMS เปนสินเชื่อสําหรับคนจน
โดยเฉพาะที่เก็บดอกเบี้ยต่ําเทาราคาตลาดหรือสูงกวาเล็กนอยไมเกิน 15%
(2) PROFIT – MAXIMIZING MICROCEDIT PROGRAMS เปนสินเชื่อที่เก็บดอกเบี้ย
สูงกวาแบบที่ (1) เนนเปนกลุมคนระดับกลางถึงกลางคอนลาง ที่เนนเรื่องผลประโยชน สวนแบงกําไร
จํานวนมากที่จะไดรับจากผูถือหุนและนักลงทุนมากกวา
แตอยางไรก็ตามปญหาในการทําธุรกิจแบบที่ (1) คือ เรื่องการลงทุนเพื่อจัดหาเงินสําหรับการ
กูยืม เนื่องจากการใหสินเชื่อตองใชเงินลงทุนสูง ทั้งยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน
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นอกจากนี้ ยังสามารถหาเงินลงทุนเพื่อการขยายกิจการไดไมมากเทาที่ควร โดยหาเงินทุนไดจากแหลง
เงินทุนรายยอยเทานั้น (กลุม The Simpsons,อางแลว:6)

บทสงทาย
การเงินชุมชน ถือเปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหคนยากจนมีโอกาสและสามารถสรางงาน
สร างอาชีพ เพื่ อหลุดพ นจากความยากจนได แตการนําเครื่องมือนี้ไปใชรัฐจะตองดําเนิ นด วยความ
ระมัดระวัง และจริงใจตอการแกไขปญหาความยากจนอยางแทจริง เฉกเชนที่ศาสตราจารยยูนูสไดดําเนิน
การ มิใชดําเนินการเพื่อหวังผลทางการเมือง ความชื่นชอบในตัวบุคคล หรือการทําประชานิยมเพราะ
หากเปนเชนนั้นแลวเงินที่นําไปใหสินเชื่อแกคนยากจนก็จะถูกนําไปใชจายกลับไปสูธุรกิจของนายทุนและ
เหลานักการเมืองทั้งหลาย เชน ผูกูนําไปซื้อรถยนต จักรยานยนต โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน ซึ่งไมกอใหเกิดดอกผลใดๆ หากแตจะพอกพูนหนี้สินคนจนใหเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจะตอง
สอนใหคนจนรูจักการนําเงินกูไปลงทุน ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมในชุมชน
ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือเปนการเติบโตอยางมั่นคง ซึ่งจะเปนหนทางแกไขปญหา
ความยากจนที่ยั่งยืน สอดคลองกับคํากลาวของ ศาสตราจารย Yunus ที่วา “…ความจนเปนสิ่งที่ไมได
สรางโดยคนจน แตถูกสรางขึ้นโดยระบบ คนจนเปนคนดีเทาที่จะเปนได เปนผูประกอบการเทาที่จะทําได
เชนเดียวกับคนอื่นๆ คนจน 2 ใน 3 ของโลก ไมสามารถเขาถึงตลาดเงิน หรือแหลงเงินทุน…ระบบของ
ธนาคารทั่วโลก ตองทําสัญญากูยืมเงิน (ตามกฎระเบียบในการปลอยกูของธนาคาร) มีกําหนดวันครบ
ชําระหนี้ และจะถู กปรับ หากไมชําระคืนเงินกู สิ่งเหลานี้ลว นบีบคั้นผูกูซึ่งเปนคนยากจน…ในขณะที่
Grameen Bank มีการปลอยกูแกคนยากจนอยางยืดหยุนมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได…”
** ผูเขียนขอขอบคุณ คุณณัฏฐณิชา พงษมงคลสาม ที่กรุณาชวยจัดทําตนรางเอกสารฉบับภาษาไทยบางสวน
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