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ความม่ันคงทางการเงินกับความม่ันคงของชุมชน : เร่ืองย้อนแย้งที่ต้องพจิารณาของ
องค์กรการเงินรากฐาน 1 
 

บทความนี ้เรียบเรียงขึน้จากงานวิจัยชิน้เล็กๆ ช่ือโครงการศกึษาแนวทางการจัดท าเคร่ืองมือประเมินตนเอง
ขององค์กรการเงินชุมชนรากฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน (ระยะที่ 1 และ 
2)2 รวมถึงการได้ข้อมลูจากพืน้ที่อ่ืนๆ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ทีมวิจัยเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 
โดยงานวิจัยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชีว้ัดเพ่ือการประเมินตนเองขององค์กรการเงินชุมชน
รากฐาน โดยมีกรอบคิดที่ว่า องค์กรการเงินรากฐานนัน้จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยตวัชีว้ัดใน 2 มิติควบคู่กัน
ไป (double bottom line) นั่นคือ พิจารณาตัวชีว้ัดมิติด้านการเงินและตัวชีว้ดัมิติทางสงัคม เพ่ือให้สะท้อน
จุดหมายของการจัดตัง้องค์กร ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มออมทรัพย์หลากหลายประเภท หรือ กองทนุหมู่บ้าน ใน
การพิจารณาตวัชีว้ดัทางการเงินนัน้ในโครงการมุ่งไปที่การชีใ้ห้เห็น ปัจจัยเสี่ยง สิ่งที่ต้องระมดัระวงั เพ่ือจะ
ได้จัดการก่อนที่จะเกิดปัญหา ในขณะที่มิติทางสงัคม ต้องการชีใ้ห้เห็นถึงเร่ืองสวสัดิการ และการเข้าถึงเงิน
ของคนจน 
 

บทความจะท าหน้าที่อภิปรายขยายความในประเด็นที่ผู้ เขียนเห็นว่าเป็นประเด็นย้อนแย้งในการจัดการของ
องค์กรการเงินฐานราก ที่ต้องชั่งน า้หนัก (trade – off) เพ่ือจัดการให้เกิดดลุยภาพระหว่างความมัน่คง
ทางการเงินกับความมัน่คงของชุมชน โดยมีประเด็นที่ชวนให้ใคร่ครวญ อาทิ  
 เก็บเงินที่เหลือฝากแบงค์พาณิชย์ ซือ้สลากออมสิน VS ลงทนุเพ่ือประกอบการทางสงัคม 
 ลดต้นทนุองค์กร VS ลดต้นทนุชาวบ้าน 
 บริการเฉพาะคนในชุมชน VS ขยายกิจการข้ามพืน้ที่  เป็นต้น 

 

ล าดบัการน าเสนอ จะได้แสดงข้อมลู ข้อค้นพบบางประการจากการท างานสนาม เพ่ือท าความเข้าใจ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กรการเงินรากฐาน จากนัน้จึงน าเสนอประเด็นต่างๆ ที่ต้องชั่งน า้หนัก
ตามล าดบั 

 
 
 

                                                   
1
 วรีบูรณ์ วสิารทสกุล คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  (ความเหน็ในบทความเป็นของผู้ เขียน ทมีวจิยั
ทัง้หมดไม่จ าเป็นต้องเหน็ด้วยเสมอไป ส่วนข้อบกพร่องทีป่รากฎ ย่อมเป็นความรับผิดชอบของผู้ เขียน)  
2
 งานวจิยัชิน้นี ้มี อ.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหวัหน้าทมี และมีนกัวิจยัประกอบด้วย อ.สุ
กานดา ลูอีส คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อ.สฤณี อาชวานันทกุล นกัวชิาการการเงินอิสระ  อ.ดวงมณ ีเลาวกุล อ.
อภิชาติ สถิตนิรามยั คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อ.สร้อยมาศ รุ่งมณี (ระยะที ่1) อ.ป่ินหทยั หนนูวล (ระยะที ่2) 
คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ ผู้ เขียน  
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1. ข้อค้นพบบางประการจากสนามวิจัย 
 

ตวัเลขประมาณการ จากกระทรวงการคลงัเมื่อปี พ.ศ. 2550 ระบุไว้ว่า ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ
ขององค์กรการเงินฐานราก อย่างกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ ซึง่เป็นกลุ่มแบบพึง่ตนเอง และ 
กลุ่มกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และสหกรณ์ มีมลูค่ารวมกันเกือบ ล้าน
ล้านบาท (1,000,000 ล้านบาท) หรือประมาณ 12% ของเงินในระบบธนาคาพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ
หลกัทรัพย์ และบริษัทธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank)  ซึง่เป็นสินทรัพย์จ านวนมหาศาลที่ไม่อาจ
ละเลยได้ ทัง้นีค้วรกล่าวไว้ด้วยว่า ประเด็นที่ยังคงเป็นท้าทายกลุ่มเหล่านีเ้สมอมา ก็คือ เงินสามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจน และสร้างความมัน่คงในชีวิตได้จริงหรือ  
 
ภมูิทศัน์ขององค์กรการเงินฐานราก 

การจัดวางตัวขององค์กรการเงินฐานราก มีความหนาแน่นอย่างมากในระดบัชุมชนหมู่บ้าน (ส่วน
จะยังมีการท างาน มีเงินหมนุเวียนอยู่หรือไม่..ก็เป็นอีกเร่ือง) และยังมีการเกาะเก่ียวเป็นเครือข่าย ท างาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึน้มาในระดบัต าบล  
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อ าเภอและจังหวัด และ การก่อตวัในรูปของเครือข่ายน่ีเองที่ท าให้ องค์กรการเงินฐานรากมีก าลงัมากขึน้ทัง้
ในแง่ความรู้ความสามารถ การแลกเปลี่ยนสินค้า จนถึงการท าการประกอบการต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัระยะ
ยาวของคนในชุมชนท้องถ่ินซึง่จะได้กล่าวต่อไป  
 
ขณะเดียวกันหากได้ส่องเข้าไปยังระดบัหมู่บ้าน โดยเฉพาะในชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ที่ยังมีฐานทรัพยากรและ
ฐานอาชีพที่เอือ้ต่อการมีรายได้ที่ค่อนข้างสม ่าเสมอเป็นรายวนัรายเดือน ก็จะเห็น ถนนสายการเงิน หรือ 
วอลล์สตรีทของต าบล ที่คนในชุมชนท้องถ่ินจะใช้ประโยชน์จากองค์กรการเงินเหล่านีอ้ย่างเต็มที่ ทัง้ในมิติ
ของการเกาะเก่ียวกับแหล่งออมเงินและการได้รับสวสัดิการเมื่อเจ็บไข้ และในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินกู้  
ดอกเบีย้ต ่าได้ในยามที่หมนุเงินไม่ทนั ได้ทกุครัง้ราวกับเป็นตู้  ATM ของชาวบ้าน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมายเหต ุ: ภาพจากรายงานวิจยัโครงการ ฯ ) 

 
 
 

 

ภาพแสดง วอลล์สตรีทของถนนสายหนึ่งในต าบลโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช   
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ควรกล่าวไว้ด้วยว่า ในทางตรงกันข้ามหากในชุมชนท้องถ่ินใดมีองค์กรการเงินจ านวนน้อย และยังไม่คกึคกั 
อีกทัง้ท างานเพียง 1 วนัต่อเดือน หรือ 1 วนัต่อปี การเข้าถึงแหล่งเงินกู้  ดอกเบีย้ถูกก็ย่อมเป็นเร่ืองที่เป็นไป
ไม่ได้เลย  
 
ประเภทขององค์กรการเงินชุมชนรากฐาน 

ในงานวิจัยนี ้ทีมวิจัย จ าแนกประเภทขององค์กรการเงินออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะของ
กิจกรรมที่องค์กรด าเนินการ ได้แก่  
1. ประเภทองค์กรการเงินขนาดเล็ก (Microfinance)  ได้แก่ องค์กรการเงินที่เน้นกิจกรรมไปที่การออม

และกู้  อาทิ กองทนุหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ หรือสถาบันการเงินชุมชนน าร่อง 
2. ประเภทประกอบการทางสงัคม (Social enterprise)  ได้แก่ องค์กรการเงินที่ท ากิจกรรมการออม กู้  การจัด

สวสัดิการ และ การผลิตสินค้าและบริการ อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์  
3. ประเภทประกันภยัระดบัรากฐาน (Micro-insurance) ได้แก่ องค์กรที่ท าหน้าที่เก็บออมอย่างเดียว ไม่

มีการปล่อยกู้  เป็นการเก็บออมเพ่ือจ่ายเป็นสวสัดิการให้แก่สมาชิก อาทิ กองทุนสวสัดิการชุมชนวนัละ
บาท3 โดยทัง้นี ้บางกลุ่มมกัใช้จ านวนเงินสวสัดิการที่สงูๆ ที่จะได้รับเป็นสิ่งดงึดูดลกูค้า  

 
กลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรแต่ละประเภท  

เมื่อพิจารณากลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรเหล่านี ้สามารถแสดงได้ตามตารางข้างล่างนี ้ 
 

ประเภทองค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเส่ียง 
องค์กรการเงินขนาด
เล็ก (Microfinance) 

รักษาและเพ่ิม
เงินกองทนุ 

- ระบบค า้ประกันเงินกู้ที่ดี (เงิน
ออม / คน / หลกัทรัพย์ 
- ให้สมาชิกดีกู้ ได้มากกว่า 
- ให้สมาชิกได้ปันผลสงู 

- การหมนุหนีต้ามภาระหนีข้องสมาชิก 
- ระบบค า้ประกัน 
- ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม 

ประกันภยัระดบั
รากฐาน 
(Micro-insurance) 

เพ่ิมประเภท
และเงิน
สวสัดิการ 

- เพ่ิมจ านวนสมาชิก 
- ระดมเงินสมทบจากภายนอก 

- ความเพียงพอของเงินสวสัดิการใน
ระยะยาว 

                                                   
3
 เครือข่ายสจัจะวนัละบาทนัน้ เกิดขึน้จากแนวคิดและการผลกัดนัของ ครูชบ ยอดแก้ว ทีพ่ยายามหาแนวทางทีจ่ะท าให้คนจน สร้าง
สวสัดิการของตนเอง โดยคนจนทัว่ไปมกัมีข้ออ้างว่าไม่มีรายได้มาออมกบักลุ่มออมทรัพย์ แต่แนวคิดของครูชบนัน้ ถกเถียงว่า หาก
คนจนยังมีจ่าย ก็ให้เก็บออกมา 1 บาท จากทีต้่องจ่าย มาเก็บเป็นสวสัดิการของตนเอง ปัจจุบนั รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ได้สนบัสนนุ
งบประมาณสมทบแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อหวงักระตุ้นให้มีการออมในลกัษณะเช่นนีใ้ห้มากขึน้ โดยในปีทีผ่่านมาให้เงินสมทบ700 ล้าน
บาท และปีหน้าอีกประมาณ 200 ล้านบาท 
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ประเภทองค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์ ความเส่ียง 
ประกอบการทาง
สงัคม (Social 
enterprise) 

ตอบสนองสมาชิก 
และชุมชน 

- กิจกรรมหลากหลายที่เกือ้หนนุ
กัน 

- การหมนุหนีต้ามภาระหนีข้อง
สมาชิก 
- ต้นทนุและระบบการจัดการบัญชี 
- ความไม่แน่นอนของตลาด 

(ดดัแปลงจาก ปัทมาวดี ซูซกิู (2553) เอกสารน าเสนอ ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย วนัที่ 24 ธันวาคม 2553) 
 

สถานภาพของประเภทองค์กรตามตวัชีว้ัด2 มิติ 
ทีมวิจัยได้ทดลองใช้ตัวชีว้ัด 2 มิติ ที่ได้จากการท างานร่วมกับองค์กรการเงินรากฐาน มาใช้เป็น

กรอบในการประเมินเพ่ือดสูถานภาพขององค์กรแต่ละองค์กร และแต่ละประเภท โดยมี ตวัชีว้ัดที่ ใช้ในการ
ประเมินดงันี  ้

ตัวชีวั้ดมิติทางด้านการเงิน ตัวชีวั้ดมิติทางสังคม 
ความสามารถของสมาชิกในการคืนเงินกู้  การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ความเพียงพอของเงินกู้  ความพอเพียงของเงินสวสัดิการ 
ประสิทธิภาพการใช้เงิน การเข้าถึงคนจน 
การสืบทอดกรรมการ ผลต่ออาชีพ 
 การลดภาระเงินกู้นอกระบบ 
 
ทัง้นีใ้นทีมวิจัยมีความเช่ือร่วมกันว่า องค์กรการเงินที่ดีนัน้ควรจะต้องมีค่าคะแนนตามตัวชีว้ดัข้างต้นทัง้ใน
มิติทางการเงินและมิติทางสงัคมอยู่ในระดบัสงู กล่าวคือ เมื่อน ามาสร้างเป็น กราฟ 2 แกน องค์กรการเงินที่
มีค่าคะแนนอยู่ในพืน้ที่ A จะมีความเข้มแข็งในมิติทางการเงินและมิติทางสงัคม มากกว่า B , C และ D 
ตามล าดบั 
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ซึง่เมื่อน าผลการศกึษาองค์กรการเงินจากพืน้ที่มาวิเคราะห์ จะได้ผลตามกราฟด้านล่าง 
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จากกราฟข้างต้นชีใ้ห้เห็น สถานภาพความเข้มแข็งขององค์กรการเงินรากฐานดงันี ้  องค์กรการเงินที่เป็น
ประเภทประกอบการทางสงัคม (Social enterprise) นัน้ สามารถตอบสนองตามตัวชีว้ัดทัง้ 2 มิติได้ดี เมื่อ
เทียบกับ องค์กรการเงินประเภทประกันภยัระดบัรากฐาน (Micro-insurance) ที่สามารถตอบสนอง
สวสัดิการได้ดี แต่ในมิติความยั่งยืนทางการเงินนัน้จากการค านวณของนักวิจัยพบว่า หากไม่มีการใช้
ประโยชน์จากเงินเพ่ือให้เกิดดอกออกผล หรือไม่มีเงินเติมมาจากภายนอก ในระยะ 5 ปีเป็นต้นไป องค์กร
จะอยู่ไม่ได้ ส่วนองค์กรประเภทการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) ที่เน้นไปในเร่ืองการออมและกู้นัน้ มี
ระดบัความเข้มแข็งทางการเงินที่ผันแปรมาก และตอบสนองต่อมิติด้านสงัคมได้ค่อนต ่าถึงปานกลาง  
 
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงใย 

จากมมุมองของนักวิจัย มีประเด็นที่เป็นความห่วงใยต่อองค์กรการเงินรากฐานในประเด็นเหล่านี ้ 
1. องค์กรการเงิน ส่วนใหญ่เน้นการรักษาเงินให้ “เงินไม่หาย” มากกว่า ที่จะหาหนทางที่น าเงินไปใช้

ลงทนุเพ่ือมุ่งก าไร  
2. ข้อกังวลหรือความเสี่ยงหลายประการเป็นเร่ืองการบริหารจัดการ4 ได้แก่ การไม่มีผู้สนใจรุ่นใหม่มาเป็น

คณะกรรมการองค์กร (เน่ืองจากเป็นงานอาสาสมัคร)  ขาดความเข้าใจที่เพียงพอในการท าบัญชีที่
ถูกต้อง และขาดความเข้าใจที่จะใช้ประโยชน์จากตวัชีว้ดัทางการเงิน   

3. กองทนุที่เน้นการจัดสวสัดิการ (welfare base model) เช่น เครือข่ายกองทนุสวสัดิการวนัละบาท 
กองทนุฌาปนกิจ ที่ปัจจุบันมีการโฆษณาโดยใช้ “ผลประโยชน์สวสัดิการ” ก้อนใหญ่ที่สมาชิกจะได้รับ
คืน เป็นกลยุทธ์ในการดงึสมาชิก จะมีความเสี่ยงหลกัอยู่ที่ความเพียงพอของเงินทนุในการจัด
สวสัดิการ เมื่อพิจารณาถึงเง่ือนไขแนวโน้มที่ผู้สงูอายุจะมีมากขึน้  

4. ในกองทนุที่เน้นการปล่อยกู้  (lending base model)  เช่น กองทนุหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ความ
เสี่ยงหลกัอยู่ที่ สมาชิกไม่สามารถใช้เงินกู้ ในการยกฐานะตวัเอง ท าให้ภาระหนีไ้ม่ลดลง ซึง่ปัจจุบันไม่
สะท้อนในอตัราหนีเ้สีย ตราบใดที่ผู้กู้ยังใช้วิธีหมนุหนีไ้ด้ และรัฐบาลยังคงสนับสนนุให้กองทนุหมู่บ้าน
ด ารงอยู่โดยการใส่เงินให้เปล่าให้กองทนุหมู่บ้านเร่ือยไป (ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 เป็นจุดอ่อนทีม่ีความสอดคล้องกบั งานศึกษาของ ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน ส านกังานภาค ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2553) 
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2. ประเดน็ย้อนแย้งที่ต้องพจิารณา 
 

ในส่วนที่สอง ผู้ เขียนจะขยายข้อเท็จจริง หรือข้อค้นพบในส่วนแรก เพ่ือชีใ้ห้เห็นประเด็นย้อนแย้งที่
คณะกรรมการองค์กรการเงินรากฐานน่าจะต้องพิจารณา ใคร่ครวญ ชั่งน า้หนัก ถึงข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบที่จะตามมา เพ่ือการบรรลเุป้าหมายทัง้ความมัน่คงทางการเงินและความมัน่คงทางสังคม 
 
ตอกย า้รูปแบบสวสัดิการเดิมๆ  VS สร้างความหมายใหม่ของสวสัดิการ 
 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าองค์กรการเงินโดยส่วนใหญ่มีการจัดสรรก าไรจากการให้เงินกู้  มาจัดเป็น
สวสัดิการรูปแบบต่างๆ ให้แก่สมาชิก ในรูปของเงินให้เปล่า และเงินชดเชยบางส่วน ในกรณีต่างๆ ไม่จะเป็น 
การเกิดของลกูสมาชิก การเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตในบางแห่งมีค่าน า้ ค่าไฟ
รายเดือนเพ่ิมเติมอีกด้วย เป็นต้น (ควรต้องกล่าวไว้ด้วยว่าในบางองค์กร ใช้เง่ือนไขของการให้สวสัดิการ
เป็นเง่ือนไขในการดงึการมีส่วนร่วมของสมาชิก และสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างสมาชิกให้มีมาก
ขึน้)  
 

ปัจจุบันภาพของ สวสัดิการของกลุ่มองค์กรการเงินรากฐานถูกให้ความส าคญัในฐานะที่เป็นกระแสของการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของรัฐบาล และย่ิงรัฐบาลสนับสนนุงบประมาณเพ่ิมเติมในลกัษณะของการสมทบ 1 
ต่อ 1 กับ กองทนุสวสัดิการวนัละบาท ก็ย่ิงท าให้กระแสเร่ืองสวสัดิการกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว แต่หาก
พิจารณาข้อเท็จจริงถึงปริมาณเงินสวสัดิการที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับต่อปีนัน้ กล่าวได้ว่าเป็นเงินจ านวน
น้อยมาก เมื่อเทียบกับ ภาระค่าใช้จ่ายที่แต่ละคน แต่ละครอบครัวมี (แต่หลายคนอาจคิดว่าดีกว่าไม่ได้)  นั่น
หมายถึง สวสัดิการในความหมายที่คบัแคบเช่นนี ้จะไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงการมีคณุภาพชีวิตที่ดีได้อย่าง
ยั่งยืน  
 

สวสัดิการที่จะสามารถสร้างความมัน่คงในชีวิตให้แก่สมาชิก คือ ความมัน่คงทางด้านการงานอาชีพ การ
ส่งเสริมท าให้สมาชิก หรือไม่ใช่สมาชิกได้มีงานท า มีความต่อเน่ืองในการงานอาชีพ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีอาชีพการงานที่มัน่คง น่ีคือความหมายของสวสัดิการในมุมกว้าง  
 

สวสัดิการในความหมายที่กว้างนี ้องค์กรการเงินสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนนุได้หลายแนวทาง ทัง้
การท าให้ดอกเบีย้เงินกู้ต ่าลง ซึง่จะเปิดให้ทกุๆ คน สามารถเข้าถึงได้ง่าย การพิจารณาการขอเงินกู้ เพ่ือการ
ลงทนุอาชีพอย่างจริงจัง การส่งเสริมให้คนว่างงานไม่มีงานท า ได้ท างานกับวิสาหกิจในชุมชน รวมถึงการ
ลงทนุทางสงัคมในโครงสร้างพืน้ฐานบางประการที่สมัพนัธ์กับการงานอาชีพ  
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เก็บเงินที่เหลือฝากแบงค์พาณิชย์ ซือ้สลากออมสิน VS ลงทนุเพ่ือประกอบการทางสงัคม 
 

มีองค์กรการเงินรากฐานจ านวนมาก เก็บเงินที่เหลือจากการปล่อยกู้ ในแต่ละเดือน ฝากไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ หรือ ไม่ก็ซือ้ สลากออมสิน สลากทวีสิน เน่ืองจาก ยังพอมีรายได้จากดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์  
หรือหากโชคเข้าข้างอาจถูกรางวลัที่ 1 สลากออกสิน หรือ ทวีสิน ก็รวยไม่รู้เร่ือง ทัง้นีย้ังมีข้ออ้างที่น่ารับฟัง
ว่า เป็นการลงทนุที่มีความปลอดภยัมากที่สุด ปลอดภยักว่าการปล่อยกู้ แก่ชาวบ้านที่อาจเบีย้วหนี ้ที่ส าคญั 
คณะกรรมการก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนัก  
 

ประเด็นที่น่าพิจารณา ก็คือ แม้ข้ออ้างที่น่ารับฟังนัน้ จะเป็นทางเลือกที่สร้างความปลอดภยัและมัน่คง
ทางการเงินให้แก่กรรมการและสมาชิกมากที่สดุก็ตาม แต่เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สดุต่อความ
มัน่คงของสมาชิกและชุมชนหรือไม่ 
 

ผู้ เขียนเห็นว่า คณะกรรมการองค์กรการเงิน น่าจะต้องพิจารณาถึงการน าเงินที่เหลือจากการปล่อยกู้มาใช้
ในการลงทนุเพ่ือการประกอบการทางสงัคมในระดบัชุมชนท้องถ่ิน ซึง่มีตวัอย่างความส าเร็จอยู่ไม่น้อย ที่
องค์กรการเงินน าเงินมาประกอบการทางสงัคมแล้วสามารถสร้างทัง้ก าไร และสร้างความมัน่คงใน
ชีวิตประจ าวนัให้แก่สมาชิกและคนอ่ืนๆ ในชุมชนได้  
 

เช่น การลงทนุท าโรงงานน า้ด่ืมเพ่ือผลิตขายภายในท้องถ่ิน การลงทนุสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร
ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกรในท้องถ่ิน ได้ใช้ในราคาที่ถูกกว่าเอกชน การผลิตชีวภาพ เป็นต้น เหล่านี ้คือ แนวทาง
ของการท าวิสาหกิจของชุมชนที่เช่ือมโยงกับคณุภาพชีวิตและฐานอาชีพของชุมชน ที่องค์กรการเงินชุมชน
สามารถใช้เงินที่ตนเองบริหาจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการ
ประกอบการเหล่านีจ้ะเน้นไปที่ตลาด niche แล้วก็ตาม ก็ยังอาจเสี่ยงที่จะขาดทนุอยู่ด้วยเช่นกัน 
 
ลดต้นทนุองค์กร VS ลดต้นทนุชาวบ้าน 
 
เป็นที่ชัดเจนว่า การท างานของคณะกรรมการองค์กรการเงิน เพียงเดือนละ 1 วนัของกลุ่มออมทรัพย์  และ 
ปีละ 1 วนัของกองทนุหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่นัน้ ได้ช่วยท าให้ต้นทนุการบริหารจัดการขององค์กรการเงินต ่า
มาก อีกทัง้การท างานโดยไม่มีค่าตอบแทนของคณะกรรมการกองทนุ ในฐานะที่เป็นต้นทนุในการ
ด าเนินงาน แต่ใช้ลกัษณะการจ่ายโบนัสจากผลก าไร หรือการให้สิทธิพิเศษในการกู้ เงิน เหล่านีล้้วนแล้วแต่มี
ผลท าให้ต้นทนุในการบริหารจัดการต ่า และการที่มีต้นทนุที่ต ่านี ้ก็กลายเป็นจุดแข็งหรือข้อดีของการมี
กองทนุท านองนีใ้นระดบัชุมชนท้องถ่ิน  
 



10 
 

แต่ในทางตรงกันข้าม แนวทางดงักล่าว กลบัเพ่ิมต้นทนุการเข้าถึงแหล่งเงินกู้  ดอกเบีย้ถูกให้แก่สมาชิก 
เพราะในระหว่างเวลาที่องค์กรการเงินไม่ได้เปิดให้บริการนัน้ สมาชิกจ าเป็นต้องไปหายืมเงินจากแหล่ง
เงินทนุนอกระบบอ่ืน ซึง่มีดอกเบีย้แพง ในขณะที่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบีย้ สมาชิกโดย
ส่วนใหญ่จะไม่มีเงินก้อนใหญ่มาส่งคืน จ าเป็นต้องไปยืมเงินจากญาติพ่ีน้อง กู้ เงินจากกลุ่มออมทรัพย์อ่ืนๆ 
หรือ กู้ เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบมาเพ่ือช าระคืนแก่กองทนุหมู่บ้าน และเมื่อช าระคืนแล้วก็จะกู้กลบัไป
ใหม่ เป็นระบบหมนุหนีท้ี่พบอย่างแพร่หลายในภาคกลาง  
 
บริการเฉพาะคนในชุมชน VS ขยายกิจการข้ามพืน้ที่  
 
แนวทางหนึ่งที่กองทนุหมู่บ้านพยายามจะท า คือ พฒันาตัวเอง (ด้วยการควบรวม หรือขยายธุรกรรม) ให้
เป็น สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ (หรือสถาบันการเงินชุมชนน าร่อง) เพ่ือขยายการให้บริการทัง้การออม
และการกู้ ข้ามพืน้ที่ระดบัต าบล และอ าเภอ และเปิดให้บริการทกุวนั โดยทัง้นีจ้ะได้รับการสนับสนนุด้าน
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมเติมจากธนาคารพาณิชย์ ซึง่ก็เป็นการเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ รับบริการและยัง
เป็นการเพ่ิมเงินทนุให้แก่องค์กร 
 
แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึน้พร้อมๆ กัน ก็คือ คนในชุมชนจะมีความรู้สกึในการเป็นเจ้าขององค์กรการเงินนัน้ๆ 
น้อยลงตามล าดบั ขณะเดียวกัน คณะกรรมการองค์กรการเงินเองก็มกัมีทศันคติต่อชาวบ้านในฐานะ
ผู้ รับบริการหรือลกูค้า มากกว่าเป็น เจ้าของหรือผู้ ร่วมถือหุ้น  
 
และเมื่อพืน้ที่การให้บริการกว้างขวางออกไป ทนุทางสงัคมที่มีในระดบัชุมชน อย่างเช่น ความรู้จักมกัคุ้น 
การมองเห็นกันทกุๆวนั ความเป็นเครือญาติ เป็นต้น ซึง่ได้ช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายในการจัดการขององค์กร
การเงิน อย่างเช่น การค า้ประกันเงินกู้  การติดตามการใช้เงินกู้  การตามท้วงหนี ้ก็จะใช้ไม่ได้อีกต่อไป ซึง่ทัง้
องค์กรการเงิน และผู้ รับบริการจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนีท้ี่มากขึน้ หรือไม่เช่นนัน้ องค์กรการเงินก็อาจผลกั
ภาระในส่วนนีใ้ห้แก่ผู้ รับบริการไป 
 
แต่ข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ เมื่อมีการเปิดให้บริการทกุวนัและเมื่อเงินในการจัดการขององค์กรมีมาก
ขึน้ การให้ยอดเงินกู้ แก่ลกูค้าแต่ละรายก็น่าจะมีมากขึน้ และท าให้กระแสเงินสดของลกูค้ามีความคล่องตัว 
เป็นทางเลือกจากเงินกู้นอกระบบได้อย่างแท้จริง หรืออาจกล่าวได้ว่า ได้ท าให้การบริการมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมากย่ิงขึน้  
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เพราะจากการศกึษาในภาคสนามในพืน้ที่ภาคกลางอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาท ทัง้ในพืน้ที่ที่มีการท านา 
และในพืน้ที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทนัน้ พบความไม่สอดคล้องของเวลาในการให้บริการของกองทนุหมู่บ้าน ที่เปิด
บริการเพียง 1 ครัง้ต่อปี ในขณะที่กระแสเงินสดของชาวนาขึน้ลงตามช่วงเวลาการเพาะปลกู และ ข้อจ ากัด
ในเร่ืองปริมาณเงินกู้  ที่ปกติวงเงินกู้ของสมาชิกจะอยู่ที่ 20,000 บาทต่อรายต่อปี ในขณะที่ชาวนาแถวนีท้ า
นาปีละ 2-3 ครัง้ และลงทนุในแต่ละครัง้ใช้เงินประมาณ 300,000 บาท  
 
หรือ กรณีชุมชนในย่านตลาดที่อ าเภอปากเกร็ด สถาบันการเงินชุมชนก็ช่วยท าให้ กระแสเงินสดรายวันของ
ลกูค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรายเล็กๆ ในย่านนัน้มีความคล่องตวัทางการเงินอย่างมาก 
 
นั่นหมายความว่า หากองค์กรการเงินฐานรากไม่ปรับตวัเองให้มีความสอดคล้องกับวิถีการผลิต องค์กร
การเงินรากฐานก็คงไม่ได้เป็นค าตอบในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนแต่อย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดง ความไม่สอดคล้องของบริการกองทนุหมู่บ้านกับกระแสเงินสดชาวนาจังหวัดชัยนาท  
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สวสัดิการรายปัจเจก VS สวสัดิการแก่ส่วนรวม 
 

นอกจากประเด็นที่ว่าด้วยจ านวนเงินสวสัดิการที่สมาชิกแต่ละคนได้รับอย่างจ ากัด ดงัได้กล่าวไว้ในข้างต้น
แล้ว ยังมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่า การจ่ายสวสัดิการให้สมาชิกแต่ละคนเป็นรายปัจเจก กับ การท า
สวสัดิการเพ่ือส่วนรวมบริการแก่ชาวบ้านทกุคนในชุมชนนัน้ อย่างไหนได้ประโยชน์มากกว่ากัน 
 
ข้อจ ากัดของปัจเจกที่ได้รับสวสัดิการนัน้ คือ คนจนในหมู่บ้าน ไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดสวสัดิการราย
ปัจเจก จากการศกึษาของทีมวิจัย พบว่า คนจนมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์น้อยมากทัง้ในด้านการกู้ เงิน และ
การได้รับสวสัดิการจากองค์กรการเงินประเภทเน้นการให้กู้  (lending base model) เพราะไม่มีโอกาสที่จะ
เข้ามาเป็นสมาชิก หรือเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่ได้มีเครดิต ทัง้ที่เป็นหลกัทรัพย์ หรือทนุรอนทางสงัคมที่จะใช้เป็น
หลกัประกันในการกู้ เงิน และแม้ว่าจะมีองค์กรการเงินจ านวนไม่น้อย น าก าไรส่วนหนึ่งมาจัดสรรประโยชน์
เพ่ือสาธารณะก็ตาม แต่ก็เป็นปริมาณเงินเพียงเล็กน้อยเท่านัน้  
 
ผู้ เขียนเสนอความเห็นให้องค์กรการเงินฐานราก เน้นการจัดสวสัดิการให้แก่ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตัวราย
ปัจเจก โดยพิจารณาเป็นเร่ืองการลงทนุทางสงัคม (social investment) อย่างมียุทธศาสตร์ที่เป็นไปเพ่ือ
การสร้างความมัน่คงและมัน่คัง่ในเร่ืองรายได้ และอาชีพ ให้แก่คนในหมู่บ้าน ซึง่จะท าให้ทกุๆ คนในชุมชน
สามารถดแูลตวัเองและครอบครัวได้อย่างต่อเน่ือง มากกว่าที่จะให้บริการสาธารณะทัว่ไปที่มีหน่วยงาน
ราชการปกติ หรือ อบต. ด าเนินการอยู่แล้ว  
 
กล่าวโดยสรุป การพิจารณาประเด็นย้อนแย้งข้างต้น จ าเป็นต้องได้รับการใคร่ครวญอย่างถ้วนถ่ี ว่าแนวทาง
แบบใดจะช่วยตอบเป้าหมายในการจัดตัง้องค์กรการเงินรากฐาน แนวทางแบบใดจะช่วยสร้างความมัน่คง
ทัง้ด้านการเงินและความมัน่คงทางสงัคมให้แก่คนในชุมชน เพราะไม่ว่าจะเลือกแนวทางใดย่อมมีทัง้ข้อดี 
ข้อเสีย และผลกระทบที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน   
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