สฤณี อาชวานันทกุล

ยูนส
ุ ในพิธีมอบรางวัลโนเบล เมื่อเดือนธันวาคม ๒๐๐๖ ณ
กรุงออสโล
“คณะกรรมการโนเบลขอมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจําป ค.ศ. ๒๐๐๖
ใหแก มูฮม
ั หมัด ยูนส
ุ และธนาคารกรามีน
เพื่อตอบแทนความพยายามของพวกเขาที่จะรังสรรคการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสัง
คมจากรากหญา สันติภาพทีย่ ั่งยืนไมสามารถบังเกิดไดในโลก
จนกวาประชากรจํานวนมากจะพบวิธีหลุดพนจากความยากจนอยางถาวร
สินเชื่อเพือ
่ ผูยากไร (ไมโครเครดิต) เปนวิธีหนึ่ง
นอกจากนีก
้ ารพัฒนาจากรากหญายังชวยสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอีก
ดวย
มูฮัมหมัด ยูนส
ุ
ไดพิสูจนใหเห็นวาเขาคือผูนําที่สามารถแปลงวิสัยทัศนไปสูก
 ารปฏิบัตจิ ริง
เพื่อชวยเหลือคนหลายลานคน ทั้งในบังกลาเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลก
ครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันวา การใหสินเชื่อแกคนจนที่ไมมีหลักประกันใด ๆ ไมมีทางทําได
จากจุดเริ่มตนเล็ก ๆ กวา ๓๐ ปที่แลว
ยูนส
ุ ไดพฒ
ั นาแนวคิดเรื่องไมโครเครดิตผานธนาคารกรามีน
ใหเปนเครื่องมือทีส
่ าํ คัญยิ่งในการตอสูก
 บ
ั ความยากจน
ธนาคารกรามีนไดกลายเปนแหลงผลิตไอเดียและโมเดลสําหรับสถาบันไมโครเครดิต
ที่เกิดขึน
้ มากมายทั่วโลก
ทุกคนในโลกลวนมีทงั้ ศักยภาพและสิทธิทจี่ ะใชชีวิตอยางพอเหมาะพอควร
ยูนส
ุ และธนาคารกรามีนไดพส
ิ ูจนวา แมกระทั่งผูย ากไรที่ยากจนขนแคนทีส
่ ุด

ก็สามารถชวยเหลือตัวเองใหหลุดพนจากความยากจนได
ไมวาพวกเขาจะอยูในวัฒนธรรมหรืออารยธรรมใด ๆ
ในสังคมคนจน
โดยเฉพาะผูหญิงทีต
่ องตอสูก
 บ
ั สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่กดขี่พวกเธอ
ไมโครเครดิตไดแสดงใหโลกเห็นพลังแหงการปลดปลอยที่สาํ คัญ
เราไมอาจบรรลุความเจริญทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบประชาธิปไตยอยางเต็มที่ไ
ด จนกวาผูหญิงทั้งมวลซึ่งเปนประชากรกวาครึ่งของโลก
จะมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันกับผูชาย
วิสัยทัศนอน
ั กวางไกลของยูนุส คือการกําจัดความยากจนใหหมดไปจากโลก
วิสัยทัศนนี้ไมสามารถเปนจริงไดดวยไมโครเครดิตเพียงอยางเดียว แต มูฮัมหมัด
ยูนส
ุ และธนาคารกรามีน ไดแสดงใหโลกเห็นวา
ไมโครเครดิตจะตองเปนสวนสําคัญของความพยายามดังกลาว”
- คําประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจําป ค.ศ. ๒๐๐๖ ประกายแหงจิตสาธารณะ
มูฮัมหมัด ยูนส
ุ (Muhammad Yunus) เกิดเมื่อป ๑๙๔๐ ในหมูบานเล็กๆ ชือ
่ บาธัว
อําเภอฮาตาซารี เมืองจิตตะกอง
ศูนยกลางธุรกิจของประเทศในยุคกอนที่บังกลาเทศจะเปนเอกราชจากปากีสถาน
(สมัยนัน
้ ชือ
่ ของบังกลาเทศคือ “ปากีสถานตะวันออก”) เขาเปนบุตรคนที่ ๓
ในบรรดาพี่นองทั้งหมด ๑๔ คน ซึ่ง ๕ คนในจํานวนนัน
้ ตายตอนเปนเด็กทารก
หลังจากใชชีวิตวัยเด็กในหมูบ
 านได ๗ ป ครอบครัวของเขาก็ยายเขาไปอยูในตัวเมือง
เมื่อพอของเขาเปดรานขายเพชรพลอย ฐานะของครอบครัวยูนส
ุ ก็คอย ๆ
กระเตื้องขึน
้
พอแมสามารถสงยูนุสเขาเรียนที่โรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยทองถิ่น
จนจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร คะแนนกวารอยละ ๙๘
ตอนจบปริญญาโททําใหยูนุสไดรับทุนฟุลไบรต (Fulbright Scholarship)
ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตร ทีม
่ หาวิทยาลัยแวนเดอรบิลต
(Vanderbilt University) ในสหรัฐอเมริกา
ระหวางทีท
่ ําปริญญาเอกอยูนน
ั้
ยูนส
ุ เริ่มทํางานเปนอาจารยสอนวิชาเศรษฐศาสตรที่มหาวิทยาลัยมิดเดิลเทนเนสซีสเต
ต (Middle Tennessee State University) ในป ๑๙๗๐ ปถัดมา
สงครามเพื่ออิสรภาพของบังกลาเทศปะทุขึ้นอยางดุเดือด
นับเปนเชือ
้ ไฟชิ้นแรกที่โหมจิตสาธารณะของยูนุสใหเปลงประกาย
เมื่อเขารวมมือกับชาวบังกลาเทศโพนทะเลอีกหลายคน กอตั้ง
“คณะกรรมการพลเรือนบังกลาเทศ” (Bangladesh Citizen’s Committee) และ
“ศูนยขอมูลบังกลาเทศ” (Bangladesh Information Centre)
เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับกองกําลังกูชาติ

และล็อบบีผูมีอํานาจในกรุงวอชิงตันใหสนับสนุนการตอสูเพือ
่ เอกราช
ยูนส
ุ เรียนจบปริญญาเอกในปเดียวกับที่บงั กลาเทศไดรับเอกราช
เขาตัดสินใจบินกลับบานเกิดในป ๑๙๗๑
ยูนส
ุ บรรยายความรูส
 ึกของเขาในชวงนัน
้ ไวในหนังสือ นายธนาคารเพื่อคนจน
(Banker to the Poor) วา
“สงคราม (เพื่ออิสรภาพ) กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง ชาวบังกลาเทศกวา
๓ ลานคนจบชีวิตในสงคราม และอีก ๑๐
ลานคนตองกลายเปนผูลี้ภยั ในประเทศอินเดีย
ประชาชนอีกหลายลานคนตกเปนเหยื่อขมขืนและทารุณกรรมอื่น ๆ
ของทหารปากีสถาน กวาสงครามจะจบลง
เศรษฐกิจของบังกลาเทศก็พังพินาศอยางยอยยับ คนเปนลาน ๆ คนตองหาที่อยูใ หม
ผมตระหนักวา ผมตองกลับบานและพยายามมีสวนรวมในการสรางชาติใหม
ผมคิดวานัน
่ คือหนาที”่
ยูนส
ุ เริ่มสอนเศรษฐศาสตรที่มหาวิทยาลัยจิตตะกองในป ๑๙๗๓
เขาอาศัยอยูกับพอแม พอใหเขายืมรถขับไปสอนหนังสือ
ระหวางทางจากบานไปมหาวิทยาลัย ยูนุสตองขับรถผานหมูบ
 านยากจนแหงหนึง่ ชื่อ
โจบรา (Jobra) หลังจากที่ไดเห็นความยากไรดวยตาตัวเองแทบทุกวัน
ยูนส
ุ ก็เริ่มรูสึกวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เขาไดร่ําเรียนจนจบดอกเตอรมานัน
้
่ งนี้ไวใน
ชางหางไกลกันเหลือเกินกับชีวิตของผูยากไร เขาเขียนถึงเรือ
นายธนาคารเพื่อคนจน วา
“การวิเคราะห (ของนักเศรษฐศาสตร) เกี่ยวกับสาเหตุของความยากจนนัน
้
เนนหนักที่การหาคําตอบวาเหตุใดบางประเทศจึงยากจน
แทนที่จะหาคําตอบวาเหตุใดประชากรบางกลุมจึงมีชีวิตอยูใ ตเสนความยากจน
นักเศรษฐศาสตรที่มจี ิตสํานึกทางสังคมมักพูดถึง ‘สิทธิ’ ตาง ๆ ของคนจน
แตสิ่งที่ผมยังไมรูเกีย่ วกับความหิวโหย แตไดเรียนรูตลอด ๒๒ ปใหหลัง
คือขอเท็จจริงที่วา นักเศรษฐศาสตรผูฉลาดปราดเปรื่องดานทฤษฎีทั้งหลาย
มองไมเห็นความสําคัญของการอภิปรายเรื่องความยากจนและความหิวโหย
เพราะพวกเขาเชื่อวาปญหานีจ้ ะหมดไปเองเมื่อเศรษฐกิจทั้งระบบเจริญขึ้น
นักเศรษฐศาสตรเหลานี้หมดพลังสมองไปกับการแจกแจงกระบวนการพัฒนาและคว
ามเจริญทางเศรษฐกิจ
แตไมสนใจศึกษาสาเหตุและการดํารงอยูข
 องความยากไรและความหิวโหย
ผลที่เกิดขึน
้ จากความละเลยนีค
้ ือ ความยากจนก็ดาํ รงอยูตอไป”
ในป ๑๙๗๔ บังกลาเทศประสบปญหาขาวยากหมากแพงอยางรุนแรง
รวมถึงหมูบ
 านโจบราดวย
ความทอแทและหมดหวังของยูนุสที่มีตอตําราเศรษฐศาสตรพุงถึงขีดสุด
เขาตัดสินใจทิ้งหองเรียนไวเบือ
้ งหลังเพือ
่ หาวิธีชวยเหลือคนจนอยางจริงจัง
เริ่มดวยโครงการวิจัยภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของหมูบานโจบรา

โดยใหนักเรียนของเขาเก็บขอมูลดวยการเดินสายสัมภาษณชาวบาน
หลังจากนัน
้ ไมนาน วิชาเศรษฐศาสตรของยูนุสก็กลายเปน “เศรษฐศาสตรภาคสนาม”
อยางแทจริง
การลงพื้นที่หลายครัง้ ทําใหยน
ู ส
ุ พบวา
หนึ่งในรากของปญหาภัยแลงที่โจบราและในหมูบา นกวาคอนประเทศในชวงนัน
้ คือ
ปมน้ําและบอน้ําบาดาลหลายบอที่รัฐบาลใหเงินขุด ถูกปลอยใหเหือดแหงอยางไมไยดี
ทั้ง ๆ
ที่น้ําจากบอน้ําเหลานี้จะชวยใหชาวบานมีรายไดเสริมจากการเกี่ยวขาวในหนาแลง
ปญหานี้เกิดขึ้นเพราะชาวบานเกี่ยงกันวาใครควรเปนคนจายเงินคาดูแลรักษาบอ
ยูนส
ุ เรียกประชุมลูกบานในโจบรา
เสนอใหจด
ั ตั้งสหกรณเพื่อการเกษตรแบบใหมที่เขาเรียกวา “ฟารมสามหุน”
(Tebhaga Khamar) โดยใหเจาของที่ดินยอมใหชาวนาใชที่ในหนาแลง
ชาวนาลงแรงปลูกขาว สวนยูนุสเปนคนออกคาเชือ
้ เพลิงที่ตอ
 งใชสําหรับปมน้ํา
คาเมล็ดพืช คาปุย ยาฆาแมลง และความรูทางเทคนิค เมื่อชาวนาเกีย่ วขาวไปขายแลว
ก็เอารายไดมาแบงกันฝายละ ๑ ใน ๓ ยูนุสแตงตั้งใหนักเรียน ๔
คนที่เรียนในวิชาของเขา ทําหนาที่เปนผูน
 ําชาวบาน
และใชเวลาหลายสัปดาหกวาจะหวานลอมใหชาวบานทุกครัวเรือน
ตั้งแตเจาของบอน้ํา ชาวนาผูม
 ีฐานะ และแรงงานเกษตรไรที่ดิน
ยอมหันหนามารวมมือกัน
โครงการฟารมสามหุนประสบผลสําเร็จเกินคาด โจบรากลายเปนหมูบา นแรก ๆ
ในบังกลาเทศที่เก็บเกี่ยวขาวในฤดูแลงได แมวายูนุสเองจะขาดทุนกวา ๑๕,๐๐๐ บาท
เพราะชาวนาบางคนมุบมิบรายไดเอาไว ไมแบงใหยูนส
ุ ๑ ใน ๓ ตามสัญญา
ตอมารัฐบาลบังกลาเทศนําแนวคิดนี้ของยูนส
ุ ไปใช และเปลี่ยนชื่อเปน
“โครงการปจจัยการผลิตเหมาจาย” (Packaged Input Programme) - แนนอน
โดยไมใหเครดิตกับคนตนคิด
ไมตางจากรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนาหลายแหงทีช
่ อบอุปโลกนความคิดของคนอืน
่ ม
าเปนของตัว
แตสิ่งหนึ่งที่ยน
ู ุสไมคาดคิดมากอนคือ
ความสําเร็จของฟารมสามหุน
 กลับชวยขับเนนปญหาของคนจนที่แรนแคนทีส
่ ุดใหเด
นชัด
ความพยายามของยูนุสที่จะแกปญหานี้ไดนําไปสูก
 ารกอตั้งธนาคารเพือ
่ คนจนแหงแร
กของโลกในอีกไมกป
ี่ ตอมา
กําเนิดธนาคารกรามีน
ระหวางชวงเก็บเกีย่ วผลผลิตของฟารมสามหุน
ยูนส
ุ สังเกตวากลุมคนที่ไดรบ
ั ประโยชนนอยทีส
่ ุดจากโครงการนี้คือแรงงานรับจางฝด
ขาว ซึ่งสวนใหญเปนผูหญิงทีถ
่ ูกสามีทิ้งหรือหยา และมีลูกติด
หญิงเหลานี้ตองตืน
่ มาทํางานตั้งแตเชาตรู แลกกับคาจางเพียงวันละไมถึง ๒๐ บาท

ความลําบากของพวกเธอทําใหยูนส
ุ มองเห็นวา ยิ่งชาวนามีฐานะดีเทาไร
เขาก็จะยิ่งไดประโยชนจากโครงการฟารมสามหุน
 เทานัน
้
แตโครงการนี้ไมไดชวยผูย ากไรอยางยั่งยืน
เพราะหลังจากทํางานหนักเพียงไมกี่สัปดาห
ผูหญิงยากไรเหลานีก
้ ็จะกลับไปเปนคนตกงานเหมือนเดิม ทัง้ ๆ
ที่ถาพวกเธอมีทน
ุ รอนพอที่จะซื้อทีน
่ ามาทําเอง รายไดของพวกเธอนาจะดีกวานี้ ๔-๕
้ี ําใหยูนุสตระหนักวา “คนจน” นั้นมีหลายระดับ
เทา ประสบการณนท
และประโยชนจากโครงการชวยเหลือคนจนตาง ๆ
อาจตกไมถึงมือคนจนที่ตอ
 งการความชวยเหลือจริง ๆ
หากผูคุมโครงการไมพยายามแยกแยะคนจนแตละระดับ
และวางหลักเกณฑการใหความชวยเหลือที่รัดกุมพอที่จะไมใหคนที่ “จนนอยกวา”
เอาเปรียบคนที่จนทีส
่ ุดของสังคมได
ในปตอมา ยูนส
ุ ใชความพยายามมากขึน
้ ในการหาทางชวยเหลือคนทีจ่ นจริง ๆ
เขาออกตระเวนเก็บขอมูลของคนที่จนทีส
่ ุดในหมูบ
 านโจบรา
พบวาคนกลุมนัน
้ เปนผูหญิง ๔๒ คนที่ลวนมีอาชีพทําเฟอรนเิ จอรไมไผ
พวกเธอตองกูเงินจากเจาหนีน
้ อกระบบในอัตราแพงลิบลิ่ว คือดอกเบีย้ รอยละ ๑๐
ตอเดือน เพื่อซื้อไมไผมาสาน
้ อกระบบ ไดกําไรเพียงครั้งละ ๕
หลังจากนัน
้ ก็ตอ
 งขายเฟอรนิเจอรคืนใหแกเจาหนีน
ตากา หรือประมาณ ๒ บาท ๕๐ สตางคเทานัน
้
รายไดอน
ั นอยนิดนีท
้ ําใหพวกเธอแทบไมมีทางหาเลี้ยงครอบครัวได พวกเธอรวม ๔๒
คนเปนหนี้นอกระบบจํานวน ๘๕๖ ตากา หรือประมาณ ๔๒๘ บาท
คิดเปนหนี้เฉลีย่ คนละ ๑๐ บาทเทานัน
้
ยูนส
ุ ตัดสินใจควักกระเปาใหพวกเธอยืมเงินเขาไปใชคืนเจาหนี้โดยไมคิดดอกเบี้ย
คืนนัน
้ ยูนส
ุ นอนไมหลับ จนกระทั่งเขาคิดไดวา
วิธีเดียวทีจ่ ะทําใหคนยากไรหลุดพนจากวังวนอุบาทวของหนีน
้ อกระบบอันแพงมหาโ
หด คือจะตองมีธนาคารที่ยอมปลอยเงินกูใหแกคนจนโดยคิดดอกเบีย้ อัตราตลาด
และไมเรียกหลักประกัน เพราะคนจนยอมไมมีทรัพยสน
ิ ใด ๆ
ที่จะใชเปนหลักประกันเงินกูได
วันรุงขึ้น ยูนส
ุ ไปเจรจากับธนาคารรัฐแหงหนึ่งในเมือง เพื่อขอเงินกูใหแกคนจน
แนนอน เจาหนาทีธ่ นาคารปฏิเสธขอเสนอของยูนุส เขายืนกรานวา
ไมมีธนาคารไหนในโลกที่จะใหคนจนกูเงินโดยไมมีหลักประกัน
แถมคิดดอกเบีย้ ตามอัตราตลาด เพราะคนจนมีความเสี่ยงสูงที่จะชําระหนี้ไมได
ยูนส
ุ วิงวอนวา ธนาคารนาจะยอมเชือ
่ มัน
่ ในศักยภาพของคนจนหนอย
เพราะถาคนเหลานี้ไมมีความสามารถจริง ๆ ก็คงอดตายไปนานแลว
ขอเท็จจริงที่วาพวกเขายังมีลมหายใจพอที่จะเอาตัวรอดได ก็นาจะเปน “หลักประกัน”
ที่เพียงพอสําหรับธนาคารแลววา ลูกหนี้เหลานี้จะตองดิ้นรนหาเงินมาชําระหนี้ใหได
เพราะพวกเขาตระหนักดีวา เงินกูกอ
 นนี้นบ
ั เปน “โอกาสสุดทาย” ของชีวิต

ไมอยางนัน
้ ก็ตอ
 งซมซานกลับไปหาเจาหนี้นอกระบบอีก
ความเชื่อมั่นของยูนส
ุ ขอนี้ ตรงกับความคิดของอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ
ซึ่งเขียนไวในหนังสือ วัฒนธรรมความจน วา
“...การกูหนี้ยม
ื สินเปนความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดของวัฒนธรรมความจน
(จะยืมเปนขาวหรือยืมเปนเงินก็ตาม)
เพราะฉะนั้นคนจนจะตองรักษาแหลงกูข
 องเขาใหดํารงอยูก
 บ
ั เขาตลอดไป
เพราะชีวิตของคนจนเขาถึงแหลงกูไดจาํ กัด
จะรักษาไดก็โดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับแหลงกูนน
ั้ ๆ สิ่งแรกก็คอ
ื
ตองมีความซื่อสัตย ไมคดโกง การที่ไมสามารถหาเงินมาชดใชไดตามกําหนดเวลา
กับการตั้งใจเบี้ยวหนี้นน
ั้ ไมเหมือนกันนะครับ คนจนจะพยายามไมเบี้ยวหนี้
แตอาจไมสามารถหาเงินมาชดใชเจาหนี้ไดตามเวลา...
...ฉะนั้นจึงมีกลไกทางวัฒนธรรมความจนอยู
ที่จะทําใหคนจนมีความซื่อสัตยในเรือ
่ งหนี้สน
ิ ”
ไมวาจะพยายามอยางไร ธนาคารก็ไมยอมปลอยเงินกู
จนทายที่สด
ุ ยูนส
ุ ตองยอมเซ็นสัญญาเปนผูค้ําประกันเงินกูทั้งกอนใหแกคนจน
ธนาคารถึงจะยอมปลอยกูให กวาธนาคารจะตกลงกับยูนุส ก็กน
ิ เวลากวา ๖ เดือน
จนลวงเขาสูป ๑๙๗๗ แตวิธีนก
ี้ ท
็ ําใหเกิดความไมสะดวกหลายประการ
เชนทุกครัง้ ที่คนจนอยากเบิกเงินกู
ยูนส
ุ ตองเปนคนเซ็นใบขอเบิกเงินกูในฐานะผูค้ําประกัน ไมวาเขาจะไปไหน
ธนาคารก็จะตามสงแบบฟอรมตาง ๆ ใหยูนส
ุ เซ็นตลอดเวลา
โดยไมยอมติดตอกับคนจนผูก
 ูโดยตรง
หลังจากทีท
่ ําแบบนีต
้ ลอดป ๑๙๗๗ ยูนส
ุ ก็ตัดสินใจกอตั้งธนาคารเพื่อคนจนขึน
้ มาเอง
จะไดปลอยกูใหแกผยู ากไรไดโดยสะดวก
ไมตองคบคาสมาคมกับธนาคารพาณิชยในระบบ ซึง่ เขามองวาไมเคยสรางกลไกใด
ๆ เพื่อประโยชนของผูยากไรอยูดี
ธนาคารกรามีน (Grameen Bank) กอตั้งขึ้นดวยกฎหมายพิเศษ
ดวยทุนจดทะเบียน ๑๐๐ ลานตากา (ประมาณ ๕๐ ลานบาท) ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
๕๐๐ ลานตากา รัฐบาลบังกลาเทศเปนผูถอ
ื หุนเริ่มแรกกวารอยละ ๖๐ แตคอยๆ
ยอมลดสัดสวนของตัวเองลงมาใหแกลูกหนี้ของธนาคารกรามีน จนเหลือเพียงรอยละ
๕.๗ ในปจจุบัน เพราะยูนส
ุ เชื่อมั่นวา ลูกหนีท
้ ี่ชําระคืนเงินกูตรงเวลา
ควรไดรับสิทธิใหเปนผูถอ
ื หุน กรามีนจะไดเปน “ธนาคารของคนจน” อยางแทจริง
ปจจุบันลูกหนี้ของกรามีนถือหุน
 รวมกันรอยละ ๙๔.๓ มีสท
ิ ธิเลือกกรรมการ ๙
คนในคณะกรรมการธนาคาร กรรมการที่เหลืออีก ๓ คนเปนตัวแทนรัฐบาล
ตั้งแตกอตัง้ จนถึงปลายป ๒๐๐๕ กรามีนปลอยเงินกูไปแลวกวา ๑๔๐,๐๐๐ ลานตากา
ใหแกผูยากไรจํานวน ๕.๑ ลานครัวเรือนในบังกลาเทศ ปจจุบันมีสาขากวา ๑,๔๐๐

แหงทั่วประเทศ ใหบริการครอบคลุมหมูบ
 านกวา ๕๑,๐๐๐ แหง หรือกวา ๓ ใน ๔
ของหมูบานทั่วประเทศ มีหนี้เสียต่ํากวา ๒ เปอรเซ็นตของสินเชื่อทั้งหมด
ซึ่งเปนระดับที่มาตรฐานสากลถือวา “ดีมาก”
ในป ๑๙๙๕ กรามีนประสบความสําเร็จในการออกหุนกูจํานวนกวา ๕,๔๐๐
ลานตากา เพื่อระดมทุนจากธนาคารพาณิชยตาง ๆ
ในบังกลาเทศมาชําระคืนเงินกูจ ากธนาคารกลาง
และเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของกรามีน ความสําเร็จครั้งนีเ้ ปนเครื่องพิสูจนวา
โมเดลของกรามีนสามารถอยูไ ดดวยกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนสวนใหญ
และสามารถระดมทุนจากตลาดเงินไดเอง
โดยไมตอ
 งพึ่งพาเงินกูดอกเบีย้ ต่ําจากผูม
 ีอุปการคุณภาครัฐอีกตอไป
ความสําเร็จของธนาคารกรามีนเปนแรงบันดาลใจใหธนาคารเพื่อผูยากไรอีก ๒๕๐
แหงในกวา ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก
จนทําใหยน
ู ุสเปนผูรบ
ั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนแรกในประวัติศาสตร
ที่ไมไดมีผลงานดานการเคลื่อนไหวตอตานสงคราม

ลูกหนี้สวนใหญของธนาคารกรามีนเปนผูหญิง
โมเดลกรามีน
โมเดลใหมของธุรกิจเพื่อสังคม
เนื่องจากยูนุสตั้งใจใหกรามีนเปน “ธนาคารเพื่อคนจน” ตั้งแตแรก (“กรามีน” แปลวา
“ชนบท” หรือ “หมูบาน”) เขาจึงตองคิดคนโมเดลใหมในการดําเนินธุรกิจ
เพราะโมเดลของธนาคารพาณิชยกระแสหลักตั้งอยูบ
 นการเรียกทรัพยสน
ิ เปนหลักปร
ะกัน สัญญาเงินกูท
 เี่ ปนลายลักษณอักษร และรายไดประจําอันสม่ําเสมอของลูกหนี้
ซึ่งคนจนผูไมรูหนังสือไมอาจหาใหไดทงั้ สามอยาง
ปจจัยและกระบวนการที่นําไปสูความสําเร็จของธนาคารกรามีน
ซึ่งผานการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องแทบทุกป อาจแบงไดเปน ๓ ประการหลัก ๆ
ดังตอไปนี้

๑. การยึดมั่นในเปาหมายที่จะเปนธนาคารพาณิชยที่แสวงหากําไร
ไมใชองคกรการกุศล
ยูนส
ุ ตั้งใจใหธนาคารกรามีนเปนธนาคารจริง ๆ กลาวคือ
เปนธนาคารพาณิชยที่คิดดอกเบี้ย และตองการเงินกูคืนจากลูกหนี้
ไมใชองคกรการกุศลเอาเงินบริจาคมา “แจก” ใหคนจนเฉย ๆ
ความแตกตางในระดับวิสัยทัศนระหวางธนาคารกรามีนกับธนาคารพาณิชยทั่วไปอยู
ที่ “เปาหมายสูงสุด” ของการใหบริการ ดังคําอธิบายบนเว็บไซตของกรามีนวา
“เปาหมายหลักของธนาคารพาณิชยกระแสหลักคือ การสรางผลกําไรสูงสุด
เปาหมายของธนาคารกรามีนคือ การนําบริการของสถาบันการเงินไปสูคนจน
โดยเฉพาะผูหญิง ๓ ใน ๔ ของประชากร เพื่อชวยใหเขาตอสูกับความยากจน
มีกําไรเลี้ยงตัว และมีฐานะมัน
่ คง
เหลานี้เปนเปาหมายรวมที่เกิดจากวิสัยทัศนทางสังคมและเศรษฐกิจ”
การที่เปาหมายสูงสุดของกรามีนคือประโยชนทางสังคม ไมใชตัวเลขกําไร
คือคําอธิบายทีส
่ ําคัญที่สุดวา “ธุรกิจเพื่อสังคม” แตกตางจากธุรกิจธรรมดาอยางไร
และเปาหมายนี้ก็สอดคลองกันกับโมเดลธุรกิจของกรามีนดวย
เพราะธนาคารที่ปลอยสินเชื่อใหคนจนผูไ มรูหนังสือที่อาศัยอยูในชนบทหางไกล
ยอมตองมีคาใชจายในการกรองและติดตามหนี้
ตลอดจนความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ สูงกวาธนาคารพาณิชยปกติ
การทํากําไรใหผูถือหุนมีผลตอบแทนสูงกวาธนาคารพาณิชยอื่น ๆ
จึงเปนเรื่องที่ยากลําบากไมนอย
นอกจากนี้ การทีก
่ รามีนดําเนินธุรกิจจริง ๆ
หมายความวามีกระบวนการติดตามใหคนจนชําระหนี้ตรงเวลา
ยังชวยปองกันปญหาบิดเบือนแรงจูงใจของลูกหนี้ หรือทีน
่ ักเศรษฐศาสตรเรียกวา
moral hazard ทีม
่ ักเกิดขึน
้ ในกรณีทค
ี่ นจนคิดวาเงินกูเปน “เงินใหเปลา”
ที่ไมจําเปนตองใชคน
ื
ความคิดแบบนีท
้ ําใหคนจนนําเงินกูไปใชจายในการอุปโภคบริโภคเสมือนเปนเงินขอ
งตัวเอง แทนที่จะนําไป “ลงทุน” ในกิจกรรมที่จะสามารถออกดอกออกผล
นําเงินมาชําระดอกเบี้ยและเงินตนได
ความเสี่ยงดาน moral hazard
เปนเหตุผลหลักทีย่ ูนส
ุ พยายามกีดกันภาครัฐอยางตอเนื่อง
จํากัดบทบาทของรัฐในกรามีนใหเหลือนอยที่สุด
แมวารัฐบาลบังกลาเทศแทบทุกยุคจะพยายามหวานลอมยูนส
ุ ใหยอมใหรัฐถือหุน
 และ
มีสวนรวมในการบริหารกรามีนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะยูนส
ุ กังวลวา
หากธนาคารอยางกรามีนกลายเปนองคกรรัฐ ภาวะ “สายตาสัน
้ ”
ของนักการเมืองที่มก
ั มองวา
คะแนนนิยมของพรรคตัวเองสําคัญกวาความเจริญอยางยั่งยืนของประเทศ

ก็อาจทําใหนักการเมืองอดไมไดที่จะบิดเบือนแนวคิดของกรามีน เอาไปใชในการ
“หาเสียง” กับคนจน ดวยการ “แจก” เงินกูที่ไมหวังเอาคืน หรือโฆษณาวาจะ “ยกหนี”้
ให ซึ่งมาตรการเหลานี้จะกดใหคนจนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐไปเรื่อย ๆ
แทนที่จะหาวิธีชวยตัวเอง
อัตราสวนหนี้สน
ิ ตอรายไดของภาคชนบทไทยที่พุงสูงขึ้นมากภายใตรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร อาจเปนตัวอยางใกลตวั ที่พิสูจนใหเห็นวา
ความกังวลของยูนุสนั้นไมไดเกินจริงเลยแมแตนอย
และรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกอาจมีวิธี “หากิน” กับคนจนอยางฉาบฉวย
หวังผลระยะสัน
้ และไมมีทางชวยใหพวกเขาหลุดพนจากความจนอยางถาวรได
๒. การสรางกระบวนการและกลไกตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยใหคนจนชําระหนี้ได
ในเมื่อธนาคารกรามีนตองการทําธุรกิจกับคนจนที่ไมมีหลักประกัน
ยูนส
ุ จึงตองคิดคนกระบวนการและกลไกใหม ๆ
ที่จะชวยใหลูกหนี้ของเขาสามารถชําระหนี้ได เพราะถึงแมวาคงไมมใี ครอยาก
“เบี้ยวหนี”้ กรามีน
แตก็ไมไดหมายความวาคนจนทุกคนจะสามารถชําระหนี้ไดตรงเวลา
โดยเฉพาะถาธนาคารปลอยสินเชื่อเกินศักยภาพของลูกหนี้
เชนถาธนาคารปลอยกูใหแกคนทีม
่ ีรายไดเพียง ๕,๐๐๐ บาทตอเดือน ดวยวงเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนเวลา ๕ ป ดอกเบีย้ รอยละ ๕ ตอป
ใหชําระเงินตนบางสวนและดอกเบี้ยทุกเดือน ก็แปลวาลูกหนีอ
้ าจตองจายถึงเดือนละ
๔,๒๐๐ บาท ซึ่งแปลวามีความเสี่ยงสูงที่จะชําระหนี้ไมไดอยูแลว
เพราะคงไมมีใครอยูไ ดดวยรายไดสท
ุ ธิเพียง ๘๐๐ บาทตอเดือนเทานัน
้
ตัวอยางกระบวนการและกลไกตาง ๆ
ที่ยน
ู ุสคิดคนและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อชวยใหคนจนชําระหนี้ไดเชน
ระบบอนุมต
ั ิเงินกูแบบกลุม (solidarity group) หมายความวา
คนจนที่อยากกูกรามีน แทนทีจ่ ะขอกูเปนรายบุคคล ก็ตองขอกูเงินเปนกลุม กลุม
 ละ ๕
คน ตางคนตางเปนผูค้ําประกันเงินกูซึ่งกันและกัน
วิธีนี้เปนการใชแรงกดดันทางสังคมสรางแรงจูงใจใหชาํ ระหนี้ตรงเวลา
เพราะคนที่ชําระหนีไ้ มได แตเพื่อนรวมกลุมทําได คงอับอายขายหนา
และก็จะถูกกดดันหรือไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมกลุม
 ใหชําระหนี้ใหไดดวย
เพราะเงินกูที่กรามีนใหครั้งแรกนัน
้ มีจํานวนนอย
ลูกหนีท
้ ุกคนในกลุมตองชําระหนี้ใหครบจํานวน
กอนที่กรามีนจะอนุมัติเงินกูก
 อ
 นตอไป
เนื่องจากกรามีนทําธุรกิจกับคนจน
ซึ่งเผชิญกับความเสีย่ งในการดํารงชีวิตสูงกวาคนอื่น ๆ และสวนใหญไมรูหนังสือ
ทําใหยูนุสตองออกแบบเงื่อนไขเงินกูท
 ี่คอ
 นขางยืดหยุน เชน ใหกูในจํานวนนอย
เพียงพอทีจ่ ะชวยในการยังชีพ แตไมมากพอที่จะเอาไปใชจา ยฟุมเฟอยเกินตัวได
คิดแตดอกเบี้ยปรกติ ไมมีดอกเบี้ยทบตน

และสงพนักงานธนาคารไปเก็บเงินตามบาน แทนที่จะใหลูกหนี้เดินทางไปหาธนาคาร
สมัยที่กรามีนเริ่มตนใหม ๆ ยูนส
ุ มักปลอยเงินกูจํานวน ๓๖๕ ตากา หรือประมาณ
๑๘๓ บาทตอป ใหคนจนชําระคืนเปนรายวัน วันละ ๑ ตากา วิธีนี้ทําใหจํางาย
และทําใหคนจนไมรส
ู ึกวาเงินกูของกรามีนเปนภาระมากเกินไป
ปจจุบันเงินกูของกรามีนมีระยะเวลา ๑ ป ชําระคืนเงินตนรอยละ ๒ ทุกสัปดาห
ดอกเบีย้ รอยละ ๒๐ ตอป
นอกจากนีก
้ รามีนยังไมใชอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด คืออัตราดอกเบี้ยสูงกวาอัตราปรกติ
ที่ธนาคารพาณิชยทวั่ ไปใชคิดดอกเบีย้ หลังจากลูกหนี้เริ่มผิดนัดชําระหนี้
วิธีจัดการลูกหนี้ผิดนัดของกรามีนคือ ยอมใหลูกหนี้ยืดอายุการชําระหนี้ออกไป
และจะหยุดคิดดอกเบี้ยทันทีทยี่ อดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนสูงเทากับยอดเงินตน
เทากับเปนการจํากัดยอดหนีท
้ ี่คนจนตองจาย
ไมวาเขาจะผิดนัดไปนานขนาดไหนก็ตาม
ทายที่สุด ลูกหนีท
้ ี่ชําระคืนเงินกูตรงเวลาและมีเงินออมระดับหนึ่ง จะมีสิทธิ์ซอ
ื้ หุน
 ๑
หุนในธนาคาร ในราคาประมาณ ๑๐๐ ตากาหรือ ๕๐ บาท
ยูนส
ุ กําหนดใหลูกหนี้เทานัน
้ ทีม
่ ีสิทธิซ
์ ื้อหุนธนาคารกรามีน
วิธีนี้นอกจากเปนการทําใหกรามีนเปน “ธนาคารของคนจน” จริง ๆ แลว
ยังชวยกระตุนใหคนจนมีความกระตือรือรนที่จะติดตามผลการดําเนินงานของธนาคา
รในฐานะ “เจาของ” คนหนึ่ง
มาตรการเหลานี้ทําใหคนจนรูส
 ึกอบอุนใจวา กรามีนตองการชวยเหลือพวกเขาจริงๆ
ไมใชเปนนายทุนขูดรีดที่อยากรีดเลือดกับปู
และยิ่งทําใหลูกหนีข
้ องกรามีนไวเนื้อเชื่อใจธนาคาร
และตั้งใจมากขึน
้ ที่จะไมผิดสัญญาเงินกู
กลาวโดยสรุป หลักการทีน
่ ําไปสูการกําหนดกระบวนการตาง ๆ ของกรามีน
ไมไดตั้งอยูบนการตีคาสินทรัพยของลูกหนี้เหมือนธนาคารพาณิชยทั่วไป
หากตั้งอยูบ
 นศักยภาพของลูกหนี้
ธนาคารพาณิชยทั่วไปประเมินคาของทรัพยสน
ิ ทีค
่ นหามาไดแลว
ในขณะทีก
่ รามีนประเมินศักยภาพซอนเรนของปจเจกชนที่เพียงแตรอวันแสดงออก
ดวยแรงกระตุนทีถ
่ ูกตองและเหมาะสมกับสถานภาพของเขา
๓. การใหการศึกษาและมอบอํานาจแกคนจน (empowerment)
ยูนส
ุ เรียกโมเดลธุรกิจของเขาวา “trust-based banking”
คือธนาคารที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนจนในฐานะลูกหนี้
แตลําพังความเชื่อมัน
่ ขอนี้ไมพอที่จะชวยรับประกันไดวา
คนจนทุกคนจะสามารถชําระหนี้คน
ื ได
เพราะพวกเขาอาจไมเคยรูจักวินัยในการใชเงิน วิธีบริหารเงิน
หรือลูทางในการลงทุนเพือ
่ ยกระดับคุณภาพชีวิต

เนื่องจากตองหมดเวลาสวนใหญไปกับการหาเลี้ยงปากทองวันตอวัน
ดังนั้นกรามีนจึงทุม
 เททั้งเงินและเวลามากมายในการหาวิธีชวย “ขับดัน”
ใหศักยภาพที่แฝงเรนอยูในตัวลูกหนีท
้ ุกคน
สามารถทําประโยชนใหพวกเขาในชีวิตจริงได
ตลอดจนชวยบรรเทาความเสี่ยงในการดําเนินชีวต
ิ ของพวกเขา
เชนกรามีนใหสน
ิ เชือ
่ การศึกษาดอกเบีย้ ต่ําสําหรับบุตรหลานของลูกหนี้
สินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อการประมง สินเชื่อระบบชลประทาน
บังคับใหลก
ู หนีอ
้ อมเงินรอยละ ๕ ของเงินกู ในบัญชีออมทรัพย กองทุนบํานาญ
กองทุนประกันชีวิต และกองทุนฉุกเฉิน
มิติดานการศึกษาของกรามีนอาจเปนมิตท
ิ ี่ชวยเหลือลูกหนีใ้ หพนปลักแหงความจนได
อยางยั่งยืนทีส
่ ุด
นอกเหนือจากใหการศึกษาลูกหนี้เกีย่ วกับทักษะในการบริหารเงินและวินัยในการใช
จาย กรามีนยังสนับสนุนใหลก
ู หนี้รับเปาหมายพืน
้ ฐานตางๆ ดานสังคม การศึกษา
และสุขภาพ มาเปนเปาหมายในชีวิตของตน เชน ใหลูกหลานทุกคนไดรบ
ั การศึกษา
บานมีสวมถูกสุขลักษณะ ไมมใี ครในครอบครัวตองนอนบนพื้น
มีเงินฝากธนาคารไมต่ํากวา ๕,๐๐๐ ตากา (๒,๕๐๐ บาท) และมีแหลงน้ําดื่มที่สะอาด
เปาหมายเหลานี้ยังเปน “ดัชนีความจน” ที่ยน
ู ุสใชในการประเมินผลวา
ในแตละปมีลูกหนีข
้ องกรามีนกี่ครัวเรือนที่หลุดพนจากความยากจนได
(ภายใตนยิ ามดังกลาว ปจจุบน
ั ลูกหนี้กวารอยละ ๕๘
ของกรามีนไดหลุดพนจากความยากจนแลว)
การเปนลูกหนี้ของกรามีนจึงมีความหมายมากกวาการกูเงินธรรมดา หากเปนการ
“เขาถึง” ชองทางและกระบวนการเรียนรูต
 าง ๆ
ที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจน ใหเขาหลุดออกจากวัฏจักร “โง-จน-เจ็บ”
ไดอยางถาวร
เพราะ “วินัยในการใชเงิน” ไมใชเรื่องงายทีท
่ ุกคนเกิดมาก็มโี ดยอัตโนมัติ
ขนาดลูกหนี้บัตรเครดิตที่เปนสมาชิกชนชั้นกลางหลายตอหลายคนยังมีปญหากับการจ
ายเงินตรงเวลา ถาไมวางแผนดี ๆ ลวงหนาและตั้งสติทุกครั้งที่รูดบัตร
ไมโครเครดิตในประเทศไทย
ถามองจากนิยามของ “ไมโครเครดิต” ที่ตรงตัวที่สด
ุ นัน
่ คือ “สินเชื่อสําหรับคนจน”
คนสวนใหญอาจคิดวา แนวคิดในประเทศไทยที่เหมือนจะ “ตรง”
กับโมเดลของยูนุสทีส
่ ุดคือ “กองทุนหมูบ
 าน” ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ซึ่งตอมาก็ไดมีการพัฒนาแนวคิดไปใชกบ
ั “กองทุนเอสเอ็มแอล” ดวย
แตเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียด
โดยเฉพาะเงื่อนไขเงินกูและขัน
้ ตอนการติดตามผล (ที่แทบไมมี)
กองทุนหมูบานไมใชโมเดลของกรามีนแน ๆ

เพราะเนนแตการใหเงินกูในปริมาณมาก ๆ เปนหลัก
โดยไมสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของลูกหนี้ในระยะยาว
ผลการวิจัยของ ดร. สมชัย จิตสุชน คนพบวา ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
กองทุนหมูบานไมไดทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึน
้ แตอยางใด และยังพบดวยวา
กวารอยละ ๕๐ ของชาวบานทีต
่ อบวาตนเอง “พอใจ” กับนโยบายนี้
ตองขายทรัพยสน
ิ หรือกูยม
ื เงินจากแหลงอื่นมาชําระคืนเงินกูใหกองทุน นอกจากนี้
ดร. สมชัยยังเปดเผยตอหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๙ วา
จากการลงไปเก็บขอมูลระหวางปลายป ๒๕๔๗ ถึงตนป ๒๕๔๘ พบวา
มีลูกหนีก
้ องทุนหมูบ
 านไมถึงรอยละ ๑๐
ที่นําเงินกูไ ปขยายกิจการเดิมหรือสรางกิจการใหม
ซึ่งนัน
่ เปนวิธีเดียวในการใชเงินกูอยาง “เปนประโยชน” กับตัวลูกหนี้เองในระยะยาว
และชวยใหเขาชําระหนี้ไดจากคุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิมจริง ๆ
ไมใชไปขายทรัพยสน
ิ หรือกูเงินจากที่อน
ื่ มาคืน
เมื่อผนวกกับขอเท็จจริงที่วา
กองทุนหมูบานหลายแหงปาวประกาศใหลูกบานมารับเงินกูไปงาย ๆ คนละ
๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท โดยแทบไมตอ
 งทําอะไร
หรือไมก็เขียนโครงการจอมปลอมสงเขามา
ยิ่งทําใหเห็นชัดวากองทุนหมูบานไมนาจะชวยคนจนอยางยั่งยืนไดเลย
นอกจากจะไมชวยแลวยังมีสท
ิ ธิ์แทงหนี้สญ
ู อีกดวย เพราะลูกหนี้หลายรายคิดวานีเ่ ปน
ื
“เงินใหเปลา” จากรัฐบาลหรืออดีตนายกฯ ไมจําเปนตองใชคน
นอกจากจะใชกระบวนการอนุมัติและติดตามหนีท
้ ฉ
ี่ าบฉวยกวาหลายเทา
กองทุนหมูบานยังแตกตางจากกรามีนตรงที่ “กลุมเปาหมาย” ไมใช “คนจน”
ที่มีจํานวนประมาณ ๖ ลานคนทั้งประเทศ
หากแตเปนลูกบานทุกคนทีอ
่ าศัยอยูในหมูบาน ๘๐,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ
งานวิจัยของ ดร. สมชัยพบวามีคนจนเพียงรอยละ ๗
เทานัน
้ ที่ไดรับเงินกูจ ากกองทุนหมูบาน
อยางไรก็ตาม
แมวารัฐไทยจะไมเคยนําโมเดลของกรามีนมาใชอยางถูกตองจนเกิดผล
(ซึ่งคงไมทําใหยูนุสแปลกใจ เพราะเขาไมเคยคิดวาพฤติกรรม “หาเสียง”
ของนักการเมือง จะไปกันไดกบ
ั ไมโครเครดิตอยูแลว)
นักวิชาการและปราชญชาวบานของไทยก็ไดผลิตโมเดล “สถาบันการเงินชุมชน”
หลายรูปแบบที่ประสบความสําเร็จใกลเคียงกับกรามีนในแงของการบรรลุเปาหมายท
างสังคม
่ ตกตางกัน
แมวาสถาบันการเงินบางรูปแบบอาจเปนการแกปญ
 หาจากมุมมองทีแ
ในภาควิชาการ คณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําโดย ผศ. จํานง สมประสงค
เปนผูริเริม
่ นําโมเดลกรามีนมาใชในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔
โดยไดทดลองจัดตั้ง “ธนาคารหมูบาน” ในหมูบาน ๑๐ แหงใน ๗

จังหวัดภาคอีสานที่อยูภายใตโครงการน้าํ พระทัยจากในหลวง
(หรือที่รูจก
ั กันดีในชื่อโครงการ “อีสานเขียว”) โดยอาศัยหลักและวิธีการของสหกรณ
ผสมผสานเขากับหลักการของธนาคารพาณิชย
สอนชาวบานใหบริหารจัดการธนาคารดวยตัวเอง
โครงการนี้ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง โดยสรุปไดวา
ชาวบานทีเ่ ขารวมโครงการมีรายได สามารถประหยัด และมีเงินออมเปนรายเดือน
ระบบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารมีความโปรงใสตรวจสอบได
และธนาคารหมูบานมีคณะกรรมการบริหารที่นาเชื่อถือ
คณะทํางานโครงการพัฒนาธนาคารหมูบ
 านไดรวมกันยกระดับฐานะธนาคารหมูบ
 าน
จากกลุมบุคคลใหเปนองคกรนิติบุคคล โดยใชชื่อวา
“สมาคมนักพัฒนาหมูบานแหงประเทศไทย”
ไดรับอนุญาตจดทะเบียนสมาคมในเดือนมีนาคม ๒๕๓๗ โดยมี ผศ. จํานง
สมประสงค เปนนายกสมาคมคนแรก
แตนาเสียดายทีป
่ จจุบันไมมก
ี ารสานตอการดําเนินงานของสมาคมดังกลาวแลว
ในภาคประชาชน ปราชญชาวบานไทยหลายราย อาทิ ครูชบ ยอดแกว และพระสุบิน
ปณีโต ประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง “สัจจะออมทรัพย” ขึ้นในชุมชน
โดยหวานลอมใหชาวบานออมเงินวันละบาท
พระสุบินนําแนวคิดนี้ไปผูกเขากับคติพท
ุ ธเรื่องการทําบุญ ทําใหชาวบานมีเงินออม
และกองทุนมีเงินพอที่จะนําไปปลอยเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกสมาชิกกองทุนได
ปจจุบันกองทุนสัจจะออมทรัพยที่ใชแนวคิดของครูชบและพระสุบิน
ไดขยายไปยังตําบลตาง ๆ แลว ๖๒ กองทุน มีสมาชิกกวา ๔๐,๐๐๐ คน
เงินกองทุนกวา ๑๒.๖ ลานบาท
ผศ. ดร. ปทมาวดี ซูซูกิ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจชนบทไทย อธิบายใหผเู ขียนฟงวา
แทบทุกภาคของประเทศไทยมีการจัดตัง้ สถาบันการเงินชุมชน
ไมวาจะในรูปของสัจจะออมทรัพย หรือรูปแบบอืน
่ ๆ ที่คลายคลึงกัน
แตที่ผานมาสถาบันการเงินชุมชนในภาคใตประสบความสําเร็จมากกวาภาคอื่น
สาเหตุหนึง่ อาจเปนเพราะชาวบานภาคใตมีรายไดคอนขางแนนอนทุกเดือนจากการ
ทําสวนยางพารา จึงสามารถออมเงินไดอยางสม่ําเสมอ
ตางจากเกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสานที่มีรายไดเปนชวง ๆ ตามฤดูเพาะปลูก
ปไหนฝนฟาไมเปนใจก็อาจขาดเงินอยางกะทันหัน
แมวาผลลัพธของแนวคิดในการจัดตั้งสัจจะออมทรัพยอาจคลายกับไมโครเครดิต
กลาวคือ ชวยใหคนจนมีชีวิตความเปนอยูดีขน
ึ้ สามารถใชเงินออม เงินกู
หรือเงินกองทุน มาชวยลดความผันผวนตาง ๆ ในชีวิตได แตโดยหลักการ
สัจจะออมทรัพยไมเหมือนกับไมโครเครดิต
เพราะเนนเรื่องการออมในฐานะสวัสดิการพื้นฐาน (social safety net)
ของชาวบาน ไมใชการกูเงินไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตอยางในกรณีของกรามีน

เนื่องจากสัจจะออมทรัพยรูดีวา สมาชิกคนไหนมี “สัจจะ” คือออมเงินอยางสม่ําเสมอ
จึงสามารถปลอยเงินกูใหแกสมาชิกทีป
่ ระพฤติดีเหลานี้ไดอยางสบายใจ
ไมตองคิดคนกระบวนการกรองลูกหนี้แบบกรามีน
ซึ่งไมรูวาลูกหนี้ใหมแตละรายมีนิสยั ดีหรือไมดีอยางไร อยางไรก็ตาม
ขอจํากัดของสัจจะออมทรัพยเมื่อเทียบกับกรามีนคือ
มีเงินทุนไมมากพอที่จะปลอยกูใหแกคนจํานวนมากได
เพราะเงินทุนแทบทัง้ หมดมาจากเงินออมที่สมาชิกสมทบเขามาเพียงวันละ ๑ บาท
จึงตองใชเวลานานพอควรกวาจะเก็บเงินพอใหชาวบานกู
ความสําเร็จของธนาคารกรามีนในบังกลาเทศ
ความสําเร็จของธนาคารหมูบานในประเทศไทย
และความรูความเชี่ยวชาญของปราชญชาวบานอยางครูชบและพระสุบน
ิ
ทําใหผูเขียนเชือ
่ มัน
่ วา
ไมโครเครดิตนาจะประสบความสําเร็จในประเทศไทยเชนเดียวกัน
ขอเพียงมีนักวิชาการหรือองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งทีต
่ ั้งใจจะสืบสานเจตนารม
ณของธนาคารหมูบาน และเรียนรูจากประสบการณของ “นักเศรษฐศาสตรชุมชน”
อยางครูชบและพระสุบินเทานัน
้

ลูกหนี้ผยู ากไรของธนาคารกรามีนไดรับการสงเสริมใหประกอบอาชีพตาง
ๆ เพื่อใหมีรายไดมาเลี้ยงตัวเอง
อนาคตของไมโครเครดิต
หลังจากไดรับรางวัลโนเบล
ยูนส
ุ ประกาศวาเขาจะใชเงินรางวัลสวนหนึ่งในการกอตั้งบริษท
ั ผลิตอาหารทารกราคา
ถูกสําหรับคนจน ซึ่งเปนการรวมทุนระหวางกรามีนและดาโนน (Danone)
บริษัทอาหารยักษใหญของฝรั่งเศส หลังจากนัน
้
ยูนส
ุ จะนําเงินที่เหลือไปกอตั้งโรงพยาบาลจักษุสําหรับคนจน
ที่จะใชเทคโนโลยีสอ
ื่ สารแบบ video conference ที่ทันสมัยที่สุด
ระหวางแพทยในกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ
กับโรงพยาบาลในชนบทหางไกล
แนวคิดเหลานี้ของยูนุสที่กาวล้าํ เกินขอบเขตของไมโครเครดิต อาจทําใหหลาย ๆ
คนแปลกใจ
แตนั่นไมใชเรื่องแปลกเมื่อคํานึงถึงความสําเร็จทีผ
่ านมาของยูนส
ุ ในการระดมทุนจาก

ภาคธุรกิจมาใชในโครงการเพื่อสังคมตาง ๆ ยกตัวอยางเชน
กรามีนรวมมือกับเทเลนอร (Telenor) บริษัทโทรคมนาคมยักษใหญของนอรเวย
กอตั้ง GrameenPhone
บริษัททีท
่ าํ ธุรกิจขายบริการและเครื่องโทรศัพทมอ
ื ถือราคาถูกทีใ่ ชพลังไฟฟา
ใหแกชาวบานหัวใสนําไปขายบริการเปนโทรศัพทสาธารณะในหมูบาน นอกจากนี้
บริษัทลูกของกรามีนอีกแหงคือ Grameen Shakti
ขายระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (solar panel) ใหชาวบานกวา ๑,๕๐๐
รายตอเดือน และยอดขายของบริษัทนี้เติบโตในอัตราสูงถึงรอยละ ๑๕ ตอป
รางวัลโนเบลอาจทําใหยูนส
ุ มีชอ
ื่ เสียงมากขึ้นในวงสนทนาทั่วไป แตในแวดวงการเงิน
ความสําเร็จของธนาคารกรามีนเปนแรงบันดาลใจใหหลายฝายพยายามเดินตามมานา
นนับสิบปแลว ปจจุบันมีสถาบันไมโครเครดิตทั่วโลก
รวมทั้งในดินแดนทีย่ ังรอนระอุดวยสงคราม เชนพมาและกรุงโคโซโว
จัดประชุมสัมมนาไมโครเครดิตระดับโลกเปนประจําทุกป
สถาบันการเงินยักษใหญอยาง ซิตี้กรุป สแตนดารดชารเตอรด และดอยชแบงก
่ ขายบริการไมโครเครดิตใหคนจนทั่วโลกแลว
ตางก็ไดเริม
การที่ธนาคารพาณิชยยก
ั ษใหญหลายรายกระโดดเขามารวมวงไมโครเครดิต
ทําใหหลาย ๆ ฝายรวมทั้งยูนุส เริ่มเกิดความไมแนใจวา ผูเลนรายใหมเหลานี้จะ
“หลอก” เอาเงินจากคนจน ไมตางจากเจาหนี้นอกระบบ ดวยการคิดดอกเบี้ยแพง ๆ
และตั้งเงื่อนไขโหด ๆ หรือเปลา
เพราะพวกเขาไมไดเขาสูวงการนี้เพื่อชวยคนจนเปนหลัก
หากเขามาเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดเปนหลัก ตางจาก “ธุรกิจเพื่อสังคม” อยางกรามีน
ซึ่งถึงแมจะทําธุรกิจ แตก็ไมไดตั้งกําไรสูงสุดเปนเปาหมายหลัก
ตอนนี้ความขัดแยงทางอุดมการณระหวาง “นักธุรกิจเพื่อสังคม” อยางยูนุส กับ
“นักธุรกิจเพื่อธุรกิจ” อยางธนาคารพาณิชยหลายราย
เปนวิวาทะลาสุดในวงการไมโครเครดิตปจจุบัน
ในขณะทีฝ
่ ายนักธุรกิจเพื่อสังคมกําลังเกรงวานักธุรกิจเพื่อธุรกิจจะบิดเบือนเจตนารม
ณของไมโครเครดิต นักธุรกิจเพื่อธุรกิจก็ตอบโตนักธุรกิจเพื่อสังคมวา
ไมมีทางทีไ่ มโครเครดิตจะใชประโยชนจากขนาด (economies of scale)
มากพอที่จะชวยคนจนจํานวนมหาศาลบนโลก (ประมาณ ๑.๒ พันลานคน)
ใหหลุดพนจากความยากจนได
ถาไมปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการระดมทุน ซึ่งมีแตโมเดล
“ธุรกิจเพื่อธุรกิจ” เทานั้นที่จะทําได
ผลของวิวาทะเรื่องนีจ้ ะออกมาอยางไร เวลาเทานัน
้ ที่จะตอบเราได แตที่แนนอนก็คือ
กรามีนและยูนส
ุ ไดพส
ิ ูจนใหโลกเห็นถึงศักยภาพของคนจน
และเพิ่มน้าํ หนักใหแกความเชือ
่ มั่นของยูนุสวา
เงินกูควรไดรับการยอมรับใหเปนหนึ่งใน “สิทธิมนุษยชนขัน
้ พื้นฐาน”
เนื่องจากเงินกูเปนความหวังสุดทายของผูยากไรทส
ี่ ุดของสังคมที่ไมมท
ี างเลือกอืน
่

บางสวนจากบทสัมภาษณยูนส
ุ ในหนังสือพิมพ นิวยอรกไทมส
คืนกอนพิธีมอบรางวัลโนเบล เดือนธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๖
ชวยตอกย้าํ ความเชือ
่ และวิสัยทัศนของยูนุสดังตอไปนี้
นิวยอรกไทมส : ไมโครเครดิตมีมานานหลายปแลวในบังกลาเทศ อินเดีย
และอีกหลายประเทศทั่วโลก แตความยากไรยังฝงรากลึกอยูในประเทศเหลานัน
้
ในความคิดของคุณ
อะไรคือปจจัยพื้นฐานทีก
่ ีดขวางไมใหคนหลุดพนจากความยากจน
ยูนส
ุ : จุดยืนที่ผมมีตลอดมาคือ คนจนไมไดเปนผูส
 รางความจน
ระบบตางหากที่เปนตนเหตุ ระบบที่ผมพูดถึงนัน
้ รวมทั้งสถาบันตาง ๆ แนวคิด
และกรอบเกี่ยวกับการดํารงชีวิต นัน
่ คือรากฐานของความจน
วิธีแกคือคุณตองถอนรากถอนโคนระบบนี้ทั้งหมด
หรือไมถามันฝงรากลึกเกินกวาที่จะถอนมันออกมาไดแลว
ึ้ มา
คุณก็ตองสรางสถาบันใหมทป
ี่ ลอดจากเชื้อไวรัสตัวนี้ขน
ดังนั้นเราจึงทําแบบคอยเปนคอยไป ทีละแนวคิด ทีละสถาบัน
ที่ผานมาเราเลือกสถาบันหนึ่งขึน
้ มาวิเคราะห คือธนาคารพาณิชย
มันอาจมีอะไรไมถูกตองที่เราสามารถแกได เราก็เลยสรางธนาคารแบบใหมขึ้นมา
ธนาคารแบบที่ไมตอ
 งใชหลักประกัน นัน
่ คือความสนใจของผม
ผมจะไมหยุดอยูแคสงิ่ ที่ผมเรียกวาไมโครเครดิต
่ ๆ
ผมจะบอกวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรือ
่ งสําคัญมาก นอกจากนัน
้ ก็มป
ี ระเด็นอืน
อีก
นิวยอรกไทมส : ชวยอธิบายไดไหมครับวา
โมเดลของไมโครเครดิตที่ไมแสวงหากําไร กับแบบที่เปนธุรกิจนัน
้
มีขอดีขอเสียตางกันอยางไร ไมโครเครดิตที่เปนธุรกิจอาจยัง่ ยืนกวาหรือไม
ยูนส
ุ : กอนอืน
่ นะครับ ผมไมสนับสนุนกิจกรรมทีไ่ มแสวงหากําไร
นั่นคือพวกองคกรการกุศล ผมไมไดทําเรื่องนั้น
ผมไมคอยตื่นเตนกับเรื่องการกุศลเทาไร ผมพูดถึงสวนที่เปนธุรกิจ
คือกิจกรรมทีท
่ ําเพื่อถอนทุน ความแตกตางระหวางไมโครเครดิต ๒ แบบ คือ
แบบแรกเปนธุรกิจทีท
่ ําเพื่อผลประโยชนสวนตัว แบบที่ ๒ ซึง่ เปนแบบที่เราทํา
คือธุรกิจทีเ่ ราอยากเห็นผลลัพธในตัวคน หรือทุนมนุษย
ดังนั้นแบบแรกจึงเปนธุรกิจทีแ
่ สวงหากําไรสูงสุด แบบที่ ๒ คือธุรกิจเพื่อสังคม
ผมทําธุรกิจแบบที่ ๒ ถาใครอยากทําไมโครเครดิตแบบแรก ก็เชิญเลยครับ
นั่นเปนเรือ
่ งของการแขงขัน เปาหมายของผมคือ ทําอยางไรใหคนจนหายจน
ไมใชทําอยางไรใหตัวเองไดเงินเยอะ ๆ
นิวยอรกไทมส : คุณมีวิธีคนควาหรือคาดเดาไดไหมครับ
วาบริษัทของคุณสรางความแตกตางขนาดไหน
ประเทศของคุณจะเปนอยางไรถาวันนี้ไมมีกรามีน

ยูนส
ุ : วิธีประเมินผลวิธีหนึ่งคือ ดูวาเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเรา ครอบครัว ๗
ลานครอบครัวที่เราทํางานดวย เราติดตามดูแลพวกเขาทุกวัน ทุกป
เพื่อดูวามีกี่ครอบครัวที่หลุดพนจากความยากจนได
และกี่ครอบครัวที่กําลังจะทําสําเร็จ เรามีดัชนีวัดผล ๑๐ ตัว ถาครอบครัวหนึ่งทําไดทั้ง
๑๐ ตัว เราก็จะประกาศวาเขาพนจากความยากจนแลว
ในบรรดาคนจนที่เปนลูกหนี้ของกรามีน ๕ ปขน
ึ้ ไป กวารอยละ ๕๘
หลุดพนจากความยากจนตามดัชนีทผ
ี่ มบอก ตัวอยางของดัชนี ๑๐ ตัว เชน
หลังคาบานนี้เปนอยางไร แข็งแรงหรือไม กันฝนไดหรือไม
บานนี้มีสวมที่ถก
ู สุขลักษณะใชหรือไม มีมุงกันยุงหรือไม
มีผาหมและเสื้อกันหนาวหรือไม มีเงินเก็บในธนาคารเพียงพอหรือไม
มีน้ําดื่มทีส
่ ะอาดใชหรือไม เด็กวัยเรียนทุกคนในบานนี้ไปโรงเรียนหรือไม
มีงานวิจยั มากมายทีพ
่ ิสูจนวา เมื่อระดับรายไดสูงขึน
้
ผูยากไรกห
็ ลุดพนจากความยากจนไดมากขึ้น
รายงานของธนาคารโลกฉบับหนึ่งทีท
่ ําเมื่อปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ สรุปวา ในแตละป
ลูกหนี้ของกรามีนรอยละ ๕ หลุดพนจากความยากจน
นอกจากนีเ้ ด็กวัยเรียนทุกคนในครอบครัวกรามีนไปโรงเรียน ๑๐๐
เปอรเซ็นตนะครับ และเด็กพวกนี้หลายคนเรียนสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ
คือเรียนถึงระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย ไดเรียนในโรงเรียนแพทย โปลีเทคนิค
ฯลฯ
นิวยอรกไทมส : บางประเทศมีปญหาวา
การศึกษาไดสรางบัณฑิตจบปริญญาในปริมาณมากกวาที่เศรษฐกิจตองการ
ยูนส
ุ : นั่นเปนปญหาครับ บางครั้งผมกับเพื่อนรวมงานไปคุยกับเด็กพวกนี้
พวกเขาเปนเด็กฉลาด
มันไมใชเรื่องงายที่จะเขามหาวิทยาลัยในบังกลาเทศและอินเดีย
การสอบเขาตองแขงขันรุนแรงมาก และที่นั่งก็มีจํากัด ฉะนั้นถาคุณเรียนไมเกงจริง ๆ
คุณก็เขาไมได พอคุยไดสก
ั พัก เด็กพวกนี้ก็จะถามวา คุณชวยพวกเรามามาก
เราถือวาธนาคารกรามีนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว แตเราสงสัยตลอดเวลาวา
เมื่อเราเรียนจบ เราจะหางานทําที่ไหน คุณจะชวยเราหางานหรือเปลา
นี่เปนคําถามที่ผมเลีย่ งไมได สวนใหญผมจะตอบเด็กดวยสิ่งที่ผมกําลังพยายามสราง
ผมจะตอบวา “ผมเขาใจสถานการณของพวกคุณ แตผมมีมม
ุ มองใหม
ในฐานะลูกหลานของกรามีน พวกคุณควรจะมีจุดยืนของตัวเอง
ควรตั้งปณิธานและย้ําปณิธานนี้ทก
ุ เชาวา ‘ขาจะไมมีวันของานจากใคร
ิ คําตอบ เขาบอกวา
ขาจะสรางงานใหตัวเอง’” พวกเขาตกใจเมื่อไดยน
พวกเราอยากหางาน ยูนุสบอกวาใหพวกเราสรางงาน เราจะทําเชนนัน
้ ไดอยางไร
บางคนบอกวาพวกเขาสรางงานไมเปน ผมตอบพวกเขาวา ถาคุณไมรูคําตอบ
ลองหันกลับไปดูแมของพวกคุณ วาพวกเธอใชชีวต
ิ อยางไร
แมของพวกคุณไมเคยสมัครงาน ถึงเธอจะสมัครก็ไมมีวันไดงาน
เพราะเธอไมรูหนังสือ แม ๆ ของพวกคุณกูเงินจากธนาคารกรามีน

พวกคุณถึงมาอยูตรงนี้ได สมัยเปนเด็ก พวกเธอชวยใหพวกคุณไดเรียนหนังสือ
เลี้ยงดูใหพวกคุณโตขึ้นมาเรียนหมอ เรียนวิศวะ
เห็นไหมวาแมของพวกคุณทําอยางไร คุณรูดียิ่งกวาผม
ถาผูหญิงไมรูหนังสือสามารถสรางงานใหตัวเองได
การศึกษาของพวกคุณจะมีประโยชนอะไรถามันไมชวยใหพวกคุณทําไดดีกวาแม
เงินไมใชปญหาของพวกคุณ และในฐานะผูบริหารธนาคารกรามีน
ผมรับประกันไดวา ไมวาคุณจะตองใชเงินเทาไร เรามีเงินใหเสมอ
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