กลุ่มคนฐานรากกับปั ญหาทางการเงิน: สถาบันการเงินจะช่ วยพวกเขาได้ อย่ างไร
เมื่อพูดถึงกลุม่ คนฐานราก หลายท่านอาจนึกถึงพ่อค้ า แม่ค้าในตลาดหรื อหาบเร่แผงลอย ซึ่งใช้ เงิน
วันชนวันและมีหนี ้สินมากมาย ผู้อ่านเคยสงสัยหรื อไม่ว่าทาไมพวกเขาจึงมี ชีวิตเช่นนี ้ ปั ญหาทางการเงิน
ของพวกเขาเกิดขึ ้นด้ วยสาเหตุใด และสถาบันการเงินจะช่วยเหลือพวกเขาในการยกระดับคุณภาพชีวิต
อย่างไร
ปั ญ หาทางการเงิ นของกลุ่ม คนฐานรากส่วนหนึ่งเกิ ดจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
การเงินและวีถีการดาเนินชีวิตของพวกเขาเอง กลุ่มคนฐานรากส่วนใหญ่ใช้ ชีวิต ยุ่งอยู่กับการทางานหรื อ
ค้ าขายตลอดทังวั
้ น เมื่อได้ เงินมาในหนึง่ วัน พวกเขาจะใช้ เงินหมดไปโดยไม่มีการเก็บออมและไม่ได้ คานึงถึง
การวางแผนทางการเงิน ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ทาให้ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินที่ต้องใช้ เงิน เช่น เจ็บป่ วยหรื อ
ประสบอุบัติเ หตุ พวกเขาจะประสบปั ญ หาอย่า งหนัก และจ าเป็ นต้ อ งหาเงิ น มาใช้ อย่างเร่ ง ด่วน โดย
ร้ อยละ 93.7 ของคนฐานรากเป็ นผู้ที่มีหนี1้
เมื่อเกิดความต้ องการในการใช้ เงิน แหล่งเงินทุนหลักที่กลุ่มคนฐานรากมักนึกถึงคือ การหยิบยื ม
จากคนรอบตัว การกู้จ ากธนาคาร และการกู้นอกระบบ แม้ ว่าการหยิบยืม จากคนรอบตัวจะเป็ นแหล่ง
เงินทุนที่กลุ่มคนฐานรากนึกถึงเป็ นอันดับแรก พวกเขามักไม่ได้ รับความไว้ ใจหรื อเคยหยิบยืมบ่อยเกินไป
จึง ไม่ส ามารถยืม เงิ นจากคนรอบตัวได้ อีก และเมื่ อ พวกเขานึก ถึง การกู้จากธนาคาร ก็ มี ความเชื่ อหรื อ
ทัศนคติจ ากที่ เ คยได้ รับการบอกต่อ จากคนรอบตัวว่า การกู้จ ากธนาคารเป็ นเรื่ องยาก ต้ องใช้ เอกสาร
หลักฐานมากมาย ใช้ เวลานานไม่ทนั นาเงินไปใช้ และคิดเสมอว่าตนเองไม่มีคณ
ุ สมบัติเพียงพอที่จะผ่าน
การอนุมตั ิ แม้ วา่ จะไม่เคยลองขอกู้จากธนาคารด้ วยตนเองก็ตาม จึงตัดสินใจไม่เข้ าหาธนาคารเพื่อขอกู้เมื่อ
มีความต้ องการใช้ เงิน ทังนี
้ ้ กลุ่มคนฐานรากส่วนใหญ่ที่เคยติดต่อกับธนาคารเพื่อขอกู้เงิน ก็ยงั คงประสบ
ปั ญหาไม่ได้ รับการอนุมตั เิ งินกู้ เนื่องจากไม่มีหลักประกันหรื อเครดิตทางการเงิน
ดังนัน้ เมื่อกลุม่ คนฐานรากมองว่า ตนเองไม่สามารถกู้ยืมจากคนรอบตัวและธนาคารได้ พวกเขาจึง
หันเข้ าหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ หรื อที่กลุ่มคนฐานรากคุ้นเคยกับการเรี ยกว่า "กู้อาบัง” “กู้อาเจ๊ ” “กู้หมวก
กันน็อค” หรื อ “กู้ร้อยละยี่ฯ” ซึง่ พวกเขามักได้ รับการแนะนา “เจ้ า” ต่างๆ มาจากคนรอบตัวของพวกเขาและ
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มักได้ รับคาแนะนาว่า “กู้ง่าย ได้ เร็ ว” พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบเหล่านี ้ ซึ่งจะเห็น
ได้ วา่ การบอกเล่าของคนรอบตัวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของพวกเขามาก
กว่าร้ อยละ 56 ของกลุ่มคนฐานรากที่มีหนี ้มีการกู้ยืมนอกระบบ 2 โดยกลุ่มคนเหล่านี ้ไม่ได้ มองว่า
เงินกู้นอกระบบเป็ นแหล่งเงินทุนที่น่ากลัว แต่กลับมองว่า เป็ นแหล่งเงินทุนที่สะดวก (ได้ เงินรวดเร็ ว ไม่ต้อง
ใช้ เอกสารหลักฐาน มีคนมาเก็บเงินค่าผ่อนถึงที่ ) และไม่ได้ มองว่าเงินกู้นอกระบบมีอตั ราดอกเบี ้ยที่ แพง
(อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 20 ต่อเดือน) พวกเขาไม่ได้ สนใจว่า อัตราดอกเบี ้ยเป็ นเท่า ใด แต่มองว่า แต่ละวัน
พวกเขาจะต้ องผ่อนจ่ายเท่าไหร่และมีกาลังพอจะผ่อนจ่ายได้ หรื อไม่
ทังนี
้ ้ ในความเป็ นจริงแล้ ว เงินกู้นอกระบบเป็ นแหล่งเงินกู้ที่ มีอตั ราดอกเบี ้ยสูงมาก โดยเมื่อคิดเป็ น
รายปี แล้ ว มี อัตราดอกเบีย้ สูง ถึง ร้ อยละ 240 ต่อปี สูง กว่าแหล่งเงิ นกู้ในระบบที่มี อัตราดอกเบีย้ อยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 15-28 ต่อปี ถึง 10 เท่า เมื่อกลุ่มคนฐานรากเริ่ มใช้ เงินกู้นอกระบบ พวกเขาจะมี ภาระหนี ้
สูงมาก ทาให้ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะมีเงินไม่พอใช้ และท้ ายที่สดุ มักจะกลับไปกู้นอกระบบเพิ่มอีกเพื่อ
ใช้ หนี ้สินเดิม เป็ นวัฏจักรเช่นนี ้ต่อไปเรื่ อยๆ

/

/

/

แผนภาพแสดงวัฏจักรการกู้นอกระบบของกลุ่มคนฐานราก

เพื่อเป็ นการช่วยเหลือกลุม่ คนฐานรากให้ หลุดพ้ นจากวัฏจักรเงินกู้นอกระบบที่ทาให้ พวกเขามีภาระ
หนี ส้ ินมากขึน้ เรื่ อยๆ และมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ผู้เขียนมองว่าสถาบันการเงินต่างๆ สามารถช่วยเหลือ
พวกเขาได้ ด้วย 4 แนวทางหลัก ได้ แก่
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1) ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเงิน ทังด้
้ านการวางแผนทางการเงิน และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แก่กลุ่มคนฐานราก โดยอาจใช้ สื่อโทรทัศน์เป็ นช่องทางหลักในการ
สื่อสาร เนื่องจากเป็ นช่องทางที่กลุม่ คนฐานรากใช้ รับข้ อมูลมากที่สดุ (ร้ อยละ 86 ของกลุ่มคน
ฐานรากรั บข้ อมูล ในชี วิตประจ าวัน ผ่านโทรทัศน์ ม ากที่ สุด ) ซึ่ง สถาบันการเงิ นต่างๆ อาจ
สื่อสารในรูปแบบของละครซีรีส์สนหรื
ั ้ อเกมส์โชว์ที่ให้ ความรู้ด้านการเงิน หรื ออาจใช้ ตวั ละคร
การ์ ตนู ที่เข้ าใจง่าย
2) ชักจูงและกระตุ้นให้ กลุ่มคนฐานรากมี การออมเงินอย่างสม่าเสมอ เพื่อ เตรี ยมความพร้ อม
สาหรับเหตุฉกุ เฉินที่อาจก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่ไม่คาดฝั น โดยอาจส่งเสริ มให้ มีการแบ่งรายได้
ส่วนหนึ่งมาเก็บออมก่อนที่จะนาไปใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงการแบ่งเงินจากค่าใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย
เช่น การซื ้อลอตเตอรี่ หรื อหวยต่างๆ มาเก็บเป็ นเงินออม
3) ช่วยสร้ างตัวตนหรื อเครดิตทางการเงินของกลุ่มคนฐานรากเพื่อให้ สามารถขอสินเชื่อจาก
ธนาคารได้ โดยนอกจากการส่งเสริ มให้ มีเงินออมเป็ นหลักประกันกับธนาคารตามที่ได้ กล่าว
ไว้ ในข้ อ 2 แล้ ว อาจส่งเสริมให้ มีการเดินบัญชีอย่างสม่าเสมอ
4) มี บ ริ ก ารรั บ ฝากเงิ น และช าระหนี ถ้ ึ ง ที่ โดยเฉพาะตามตลาดต่า งๆ เพื่ อ เป็ นการอ านวย
ความสะดวก สร้ างระเบียบวินยั ทางการเงิน และลดความเสี่ยงที่กลุ่มคนฐานรากจะใช้ เงิน
หมดไปในแต่ละวันก่อนที่จะได้ เข้ ามาฝากเงินที่ธนาคาร
โดยการช่วยเหลือกลุ่มคนฐานรากด้ วยแนวทางเหล่านี ้ จะเป็ นการขยายฐานลูกค้ าของสถาบัน
การเงินให้ สามารถทาตลาดผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ าฐานรากได้ โดยกลุ่มลูกค้ าฐานราก
เป็ นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นตลาดที่ใหญ่ โดยมีจานวนประชากรฐานรากในประเทศไทยกว่า
3
31 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 48 ของประชากรไทยทังหมด
้
อีกทัง้ ยังมีสถาบันการเงินที่ ทาตลาดกลุ่มนี ้

ค่อนข้ างน้ อย โดยนอกจากจะเป็ นโอกาสทางการตลาดที่ดีสาหรับสถาบันทางการเงิน 4 ยังเป็ นการแสดง

3
4

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน สานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554
แม้ ว่า สถาบันการเงิ นอาจมีความเสี่ยงในการให้ สินเชื่ อแก่กลุ่มคนฐานรากเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มบุคคล Middle
Income แต่ความเสี่ยงนัน้ จะถูกกระจายตัวมากขึ ้นเนื่องจากกลุ่มคนฐานรากมักขอสินเชื่อในมูลค่าที่น้อยกว่า อีกทัง้
สถาบันการเงินสามารถคิดดอกเบี ้ยในอัตราที่สงู กว่าสาหรับกลุ่มคนฐานรากเพื่อแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงที่มากกว่า
เนื่องจากกลุม่ คนฐานรากไม่ได้ ออ่ นไหวกับอัตราดอกเบี ้ยมากนัก
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันทางการเงินต่างๆ (Corporate Social Responsibility - CSR) อีกทาง
หนึง่ ด้ วย
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