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ประกาศคุณปู การ
การศึกษากอนการนําเสนอปริ ญญานิ พนธ ฉบับนี้ สําเร็จลงไดด วยดีด วยความเมตตา
กรุ ณ าอย างยิ่ ง จาก ผู ชว ยศาสตราจารย ดร. อ อ มเดื อ น สดมณี ประธานกรรมการควบคุ ม
ปริญญานิพนธที่ไดถายทอดความรูและประสบการณในการเรียนและการทํางานวิจัยครั้งนี้ ให
คําปรึกษาอยางใกลชิดและทุมเททั้งขณะที่อยูในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรและขณะที่เก็บ
รวบรวมขอมูลอยูในสนามวิจัย รวมทั้งการเปนแบบอยางของครูและนักวิจัยที่ดีเสมอมา ศิษย
รูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.สธญ ภูคง
กรรการควบคุมปริญญานิพนธที่ไดกรุณาสละเวลาในการใหคําแนะนําที่ประโยชนอยางยิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม และอาจารย ดร.สุภาพร
ธนะชานันท อาจารย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญา
นิพนธและใหคําแนะนําที่มีคุณคาตอการปรับปรุงปริญญานิพนธ
ขอกราบขอบคุณคณาจารยจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทานที่ไมไดเอยนามไว
ในที่นี้ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาใหกับศิษย ตลอดจนใหคําแนะนํา กําลังใจในการเรียนและการ
ทํางานวิจัยฉบับนี้จนสําเร็จลุลวง
ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวิฑิตพัฒนาโสภณ, คุณวิเชียร ภูระหงษ, คุณเจริญ คงกระ
พันธ ,คุณสงา ซาเสียง,คุณจักรชัย สัสดีและสมาชิกในชุมชนทุกคนที่ใหความเมตตา ชวยเหลือ
ตลอดการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ขอกราบขอบพระคุณ พลเอกเรวัต สดมณีที่ใหความเมตตาและชวยเหลือผูวิจัยตลอดจน
คําแนะนําที่เปนประโยชนในการทํางานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ที่ขาดไมไดคือครอบคัวนาคดิลก
อันไดแก ยายอูด ตานงค นาตอม นาณี และนองๆทั้งสามคนที่ใหความเอื้อเฟอทั้งที่พัก อาหาร
และการดูแลอยางอบอุนเสมือนญาติพี่นองตลอดระยะเวลาแหงการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณนางสาวปทมา เกตุอ่ํา นางสาวจุฬาภรณ ถาวรและนางสาวจุฑารัตน ฉิม
เรือง ที่ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพ(สสส.)และมู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแหงชาติ(มสช.) ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้
ทายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวจันประเสริฐ คุณพอ คุณแม และนองสาว ที่ให
การสนับสนุนทั้งทุนการทําวิจัยและกําลังใจที่มีคายิ่งในการทํางานวิจัยชิ้นนี้เสมอมา
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ฐาศุกร จันประเสริฐ.(2550) การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน: กรณีศึกษาหมูบานแหงหนึ่งในเขตภาคกลาง. การศึกษากอนการนําเสนอปริญญานิพนธ วท.ด (การ
วิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ออมเดือน สดมณี , อาจารย ดร. สธญ ภูคง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช แ นวทางของวิ ธี วิ ท ยาการสร า งทฤษฎี จ ากฐานรากซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อ1)ทําความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เปนกระบวนการสราง
การเรียนรูรวมกันของชุมชนทามกลางความเปนพลวัตของบริบททางสังคม 2)ทําความเขาใจเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันนําไปสู
การมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีและ 3) คนหากระบวนการเรียนรูในเรื่องของการออมเพื่อนําไปสูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งสนามวิจัยคือชุมชมชนบานวัดตนโพธิ์ซึ่งอยูในจังหวัดหนึ่งในเขต
ภาคกลาง โดยผูวิจัยไดทําการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมกับกลุมผูใหขอมูล
หลักซึ่งไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ผลการวิ จัย พบวา การจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นในชุมชนบานวัด ตนโพธิ์นั้นเนื่องจากชุมชนคนใน
ชุมชนประสบกั บป ญหาหนี้ สิ นที่ นับวั นยิ่ง ทวี ค วามรุนแรงมากขึ้น จนทําใหบุค คลซึ่งเปนแกนนําชุมชนไดเ ขามา
วิเคราะหและหาแนวทางแกไข ประกอบกับโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับองคกรทางการเงินในรูปแบบของกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยไดเกิดขึ้นทําใหกลุมเริ่มกอรูปขึ้นในชุมชน ซึ่งมีเปาหมายเบื้องตนในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชนเพื่อใหมีแหลงเงินทุนของชุมชนเองแตหลังจากนั้นพบวากลุมไดสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
โดยนั ยนี้ เ ป น การพึ่ ง ตนเองได ของชุ มชนทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรม โดยป จจั ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความสําเร็จของกลุมสัจจะสะสมทรัพย ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของผูนํา ไดแก คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทาง
สังคม (ความรูความสามารถของผูนํากลุม ตําแหนงทางสังคมอื่นและความพรอมของครอบครัว)และคุณลักษณะที่
เปนคุณสมบัติทางบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรม (ซื่อสัตยสุจริต ความมีระเบียบวินัย ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น) 2) ปจจัยดานบริบทชุมชน ไดแก บริบทดานเศรษฐกิจและ บริบทดานสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อ
ตอการดํ าเนิ นกิ จกรรมของกลุม 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการไดแ กก ารยึดมั่นในกฎระเบียบของกลุมและการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการกับกองทุนหมูบาน 4)ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม ไดแกการสนับสนุนจากวัดและ
การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ
สํ าหรั บการพึ่ ง ตนเองได ของชุ มชนภายหลัง จากการจัด ตั้ง กลุมนั้นมีส องลั ก ษณะ คือ การพึ่งตนเองดา น
เศรษฐกิจซึ่งทําใหสมาชิกลดการกูเงินนอกระบบ มีเงินออมและเงินลงทุนในอาชีพ สวนการพึ่งตนเองทางสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นประกอบดวย 1) ชวยเสริมสรางคุณธรรม คือความมีสัจจะ ความเอื้ออาทร และความประหยัดอดออม
ใหแกสมาชิก 2)เสริมสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันในชุมชน ทั้งระดับครอบครัว ระดับเครือญาติและระดับเพื่อน
บานและคนอื่นๆในชุมชน 3) เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ
การเกิดขึ้นของกลุมไดสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูขึ้นในเรื่องการออมใน 3 ระดับ คือ 1)ระดับตัวกลุม
สัจจะสะสมทรัพยเองนั้นไดเ รียนรูการวิเคราะหปญหาของชุมชน เรียนรูจากตัวอยางชุมชนที่ประสบความสําเร็จ

เรียนรูกลวิธีที่จะกอตั้งและบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 2)ระดับสมาชิกกลุมไดเกิดเจตคติที่ดีตอการออม
เงินโดยผานการเรียนรูอยางตอเนื่องและเรียนรูที่จะวางแผนการใชจายและการออมและ3)ระดับเครือขายไดเรียนรู
เกี่ยวกับการขยายเครือขายสูชุมชนที่เคยมีองคกรทางการเงินอยูกอนแลววาตองคอยเปนคอยไปโดยใหชุมชนนั้นๆ
ไดเห็นจุดดีของกลุมที่ทดแทนขอบกพรองของกลุมเดิมและเรียนรูถึงความพรอมของบุคคลในชุมชนที่จะกาวเขามา
เปนผูนํากลุมวาตองมีภูมิรู ภูมิธรรมและภูมิฐาน
จากองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ฯสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับทอ งถิ่นเพื่อสงเสริมการออมและการจัดตั้ง
องคกรการเงินของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป
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The purposes of this research are:1) to understand the mobilization of a saving
group 2) to understand the saving group which was aimed to strengthen the community
in various aspects 3)to search for the learning process of saving, which could be
translated into public policy. The field setting is Bann Wat Ton Pho community in a
province of central Thailand. The methods of data collection are participant observation,
in depth interview and focus group. Two groups of informants were interviewed : one
group of 30 informants was interviewed formally , using an interview guide ; another
group of more than 50 informants were interviewed informally.
The findings indicate that the reason for setting up the savings group in Bann
Wat Ton Pho community is to resolve the problems of the rising debt of residents in
this community. Though the saving group was initially aimed to solve the financial
problem of the community’s members by relying on their own fund, yet the savings
group also benefited the community in other aspects. The factors contributing to the
success of this group consist of 1)the leader’s characteristics ,i.e.,social characteristics ,
personality and behavioral characteristics 2) the social context 3) the management
and 4) the social support
The community’s self dependency after the establishment of the savings group
can be divided into two types : 1) economic self dependency leading to the decreasing
loans from non financial institutions and the increasing savings and investment budget.
2) Social and cultural self dependency which can be classified into three types :
2.1) strengthened morality 2.2) increased good interaction of families, relatives and
neighbors in the community 2.3) enhanced quality of life
The mobilization of the savings group stimulated the learning process of
savings at three levels. Firstly, the savings group’s organization learned how to analyze
the community’s problem from the successful communities and how to set up and run
the saving group efficiently. Secondly, the group’s members had good attitudes in

savings through continuous learning and learned how to allocate expenditure and
saving properly. Finally, the network learned how to expand the saving network to other
communities. They realized that the actions should be taken gradually to inform those
communities that the strengths of savings group could replace the weaknesses of the
existing financial groups. Besides, they learned that those who could be the leader have
to be equipped with knowledge, ethic and wealth.
In conclusion, knowledge and learning process found in this study can be
used as a guideline for those who are responsible for the formulation of local
public policy which is aimed to promote a savings and to establish a sustainable
financial institution in community.

บทที่1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การพั ฒ นาประเทศที่ ผ า นมา นั บ ตั้ ง แต ป ระกาศใช แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 กลาวไดวาเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกฝายใน
สังคมไทย จากการที่ตองปรับตัวใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่ งแวดล อมทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศในแต ล ะ
ชวงเวลามาโดยลําดับอยางตอนื่อง โดยมีผลการพัฒนาทั้งที่ประสบความสําเร็จและทั้งที่ตอง
เผชิญปญหาอุปสรรคจนไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได นั่นคือ ผลการพัฒนาประเทศ
ในชวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 ที่ผานมา พอสรุปไดวาประเทศไทย
ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว เฉลี่ยประมาณรอยละ 7 ตอป
สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอคนประจําปเพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาท ในปพ.ศ.2504 เปน 77,000 บาท
ในปพ.ศ. 2539 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.2545) แตทั้งนี้
จากการประเมินผลการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 ที่ผาน
มา ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุล โดยประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ
แตขาดความสมดุลดานคุณภาพ จุดออนของการพัฒนาที่สําคัญ คือ ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ
การเมือง และราชการยังเปนการรวมศูนยอํานาจและขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายลาสมัย
นําไปสูปญหาเรื้อรังของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นทั้งในภาคราชการและใน
ภาคธุรกิจ เอกชน ขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังไมกาวหนาเทาที่ควร ไม
สามารถปรับตัวรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม ทั้งฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยออนแอ
ไม เ อื้ อ ต อ การพัฒ นานวัต กรรม รวมทั้ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การธุ รกิ จยั ง ด อ ย
ประสิทธิภาพ จึงสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงอยางตอเนื่อง การเติบโต
ดังกลาวยังอยูบนพื้นฐานความไมสมดุลของการพัฒนา กลาวคือ ปญหาความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนาระหวางภาค ระหวางชนบทกับเมือง และระหวาง
กลุมคนในสังคม ยังเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งกอใหเกิด
ป ญ หาสั ง คมอื่ น ๆ ตามมา อาทิ ป ญ หายาเสพติ ด และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติถูกใชประโยชนอยางสิ้นเปลือง และเมื่อรอยหรอลงก็นําไปสู
ปญ หาความขั ด แย ง แย ง ชิ ง ทรั พยากร สงผลกระทบตอ ระบบนิเ วศและความเสื่อ มโทรมทาง
สิ่งแวดลอมอยางรุนแรง จึงนําไปสูขอสรุปผลการพัฒนาที่วา แมเศรษฐกิจขยายตัวในระดับดี แต
สังคมมีปญหา และการพัฒนาไมยั่งยืน(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2545:1-2)
ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึง เปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย
ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและใชเศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมี
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ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนามาเปนการพัฒนาแบบองค
รวม มีกระบวนการที่จะเชื่อมโยงมิติตางๆ ของการพัฒนา ตลอดจนเปดโอกาสใหทุกฝายใน
สังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา แตทั้งนี้ในปแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่8 ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอคนและสังคมโดยรวมและอาจ
กลาวไดวาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไดสรางความออนแอใหแกสังคมไทยทุกระดับไมวาจะเปน
สังคมเมืองหรือสังคมชนบท แมรัฐบาลไดพยายามหาหนทางแกปญหาโดยระดมทั้งทรัพยากร
และกําหนดยุทธวิธีที่หลากหลาย อาทิ การกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ และเงินกู
จากตางชาติอีกหลายแหงเพื่อระดมเงินมากระตุนการลงทุนโดยหวังวาจะเปนการกระตุนรายได
และเศรษฐกิจ แตเมื่อระยะเวลาผานไปนานเขายิ่งเปนการย้ําใหเห็นวาการแกปญหาเศรษฐกิจ
ดวยวิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่ไมถูกทิศทาง สภาพเศรษฐกิจและสังคมกลับยิ่งออนแอลงมาก
ชุ ม ชนต อ งตกอยู ใ นสภาพล ม สลายไม ส ามารถพึ่ ง ตนเองได ความอ อ นแอของสั ง คมไทย
โดยทั่วไปเนื่องมาจากปญหาเรื่องหนี้สิน ที่ประชาชนมีภาระในการตองชําระคืนใหกับเจาหนี้
ตางชาติในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนภาษีทุกประเภทที่ตองจายมากขึ้น สินคาที่มีราคาสูงขึ้น
ตัวเลขคนตกงานเพิ่มจํานวนสูงขึ้น สินคาภาคเกษตรราคาต่ําลงในขณะที่สินคาเละเทคโนโลยี
นําเขามีราคาสูงมาก สงผลใหประชาชนไดรับความเดือนรอน วิธีการดังกลาวจึงไมสามารถแกไข
ลงไปที่แกนแทของปญหายิ่งแกก็ยิ่งทําใหชุมชนออนแอลง
เมื่อเศรษฐกิจระดับประเทศกําลังประสบปญหานั้นขณะเดียวกันในระดับชุมชนก็ประสบ
กับปญหาเศรษฐกิจ นั่นคือ จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ขาวของมีราคาแพง รายจายในครัวเรือนมี
มากขึ้นในขณะที่รายไดมีเทาเดิมหรือนอยลงทําใหบางครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมมั่นคง
หรือบางครัวเรือนที่ยังไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณความผันผวนทางเศรษฐกิจได
ตองประสบปญหาดังกลาวซึ่งภาวการณที่มีการกลาวถึงกันมาก ไดแก การที่คนในชนบทจํานวน
มากไมไดเปนเจาของทรัพยากรในการผลิต ตองกลายเปนแรงงานรับจางราคาถูก การขาด
อํานาจการตอรองในสินคาที่ผลิตได การมีโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพกายและจิตใจที่ออนแอ การ
ที่คนจํานวนมากฝากความหวังไวกับหวยเถื่อน การดื่มเหลา การใชยาเสพติด ตลอดจนการที่
บางคนมีหนี้สินเกินกวาที่จะชดใชได เปนตน ดังนั้นหนทางหนึ่งในการแกปญหาก็คือการกูหนี้
ยืมสินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบที่ทําใหผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับลางถึงปานกลางตองเขา
สูวงจรของหนี้สินอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งจากสภาพดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความออนแอตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศชาติเนื่องจากการแกไขปญหาโดยการกูยืมเงินนอก
ระบบนั้นไมใชทางออกหรือการแกปญหาอยางแทจริง
ทามกลางวิกฤตการณและความออนแอของสังคมไทยหลายสวนพบวายังมีชุมชนใน
ชนบทบางแห ง สามารถฝ าฟ นและผ านพนไปได และสามารถพึ่ง ตนเองไดอ ยางยั่งยืน โดย
ปจจุบันพบวามีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนโดยไม
ตองอาศัยการพัฒนาจากภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่มิใชวาจะตองพึ่งพาธนาคารอยางเดียว
ชาวบานมีสถาบันการเงินเปนของตนเองไดโดยเกิดขึ้นในหลายรูปแบบดวยกัน อาทิ ธนาคาร
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ขาว ธนาคารโคกระบือ สหกรณออมทรัพย เปนตนหรือแมแตการใชระบบการชวยเหลือเกื้อกูล
กันในชุมชนในรูปของการเลนแชร นอกจากนี้อีกรูปแบบหนึ่งที่ค นในชุมชนไดรวมกันเรียนรู
เพื่อที่จะพัฒนาใหมีแหลงเงินทุนในชุมชน ก็คือ การรวมตัวกันจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย ดังเชน
ชุมชนที่เปนแบบอยางของการพึ่งตนเองดังกลาวและเปนที่รูจักอยางแพรหลาย คือ “กลุมสัจจะ
ออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต” ตามแนวคิดของครูชบ ยอดแกว แหงบานน้ําขาว อําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลาที่จัดตั้งขึ้นในปพ.ศ.2525 และ “กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต ” โดยมีพระสุบิน ปณีโตแหงวัดไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดตราด เปนผูริเริ่ม
จัดตั้งขึ้นในปพ.ศ.2533 ซึ่งจุดประสงคสําคัญของกลุมก็เพื่อใหเกิดการสะสมเงินสมาชิกในชุมชน
โดยอาศัยหลัก ธรรมะในพระพุทธศาสนา คื อ“สั จจะ” เปนเครื่อ งรอยรัด ใหเ กิด การรวมกลุมที่
มั่นคง และที่สําคัญคือมุงพัฒนาคุณธรรมในวิถีชีวิตของชุมชนอยางครบวงจร โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมกลุม ที่เกิดจากพื้นฐานของการใชภูมิปญญาชาวชุมชนชนบท
ซึ่ ง กิ จ กรรมของกลุ ม จะเชื่ อ มโยงกั บ การศึ ก ษา ศาสนา จิ ต ใจ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งหมด(มาริสา โกเศยะโยธิน. 2543:2)
การขยายตัวของกลุมสัจจะสะสมทรัพย ของวัดไผลอม จังหวัดตราดโดยการนําของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต นั้นไดขยายไปอยางกวางขวางครอบคลุมเกือบทั้งจังหวัดและมีเงินทุน
หมุ นเวี ยนเปนจํานวนมาก และนอกจากการขยายของกลุมภายในจังหวัด ตราดและจังหวั ด
ใกลเคียงในภาคตะวันออกแลวกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯยังไดขยายไปสูชุมชน ในจังหวัดอื่นๆอีก
ดวยโดยที่นับตั้งแตกอตั้งกลุมขึ้นมาจนประสบความสําเร็จไดมีผูมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก
ซึ่งในจํานวนผูที่เขามาดูงานที่วัดไผลอมแลวนํารูปแบบของการตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยกลับไป
ทําที่ชุมชนตนเองนั้นมีทั้งที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จจนตองลมเลิกไปและในขณะเดียวกัน
ก็มีหลายชุมชนที่สามารถดําเนินการไดตอเนื่อง และชุมชนหนึ่งที่ไดเดินทางมาศึกษาดูงานและ
เรียนรูเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพ ยฯตามแนวทางพระอาจารยสุ บิน ปณีโต จนสามารถนํ า
แนวทางกลับไปจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯขึ้นภายในชุมชน ของตัวเองไดเปนผลสําเร็จ ไดแก
“กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ชุมชนบานวัดตนโพธิ์” ในจังหวัดแหง
หนึ่งในเขตภาคกลาง และเนื่องจากในชวงหนึ่งที่ผูวิจัยไดมีโอกาสในการเปนผูชวยนักวิจัยในการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถานภาพการจัดฝกอบรมและการเรียนรูเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
คนไทย” โดยที่วัดตนโพธิ์ เปนสถานที่แ หง หนึ่งที่มีก ารจัด การฝ กอบรมเพื่อ พัฒนาทางด าน
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเมื่อไดเขาไปศึกษาทําใหไดเห็นรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุมกันของ
ชาวชุมชนเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งกอนที่จะมีการ
รวมกลุมกันชาวบานสวนใหญเมื่อมีปญหาทางดานการเงินก็จะใชการกูยืมเงินนอกระบบจาก
นายทุ น ทั้ ง ภายในชุ ม ชนเองและนายทุ น จากภายนอกชุ ม ชนที่ ช าวบ า นเรี ย กกั น ว า “หมวก
กันน็อค” เนื่องจากเวลามาเก็บเงินจะขี่รถจัก รยานยนตและสวมหมวกกันน็อคมาทุกครั้งโดย
เงินกูนอกระบบนี้ชาวบานจะตองเสียดอกเบี้ยในอัต ราที่สูงมากและเจาหนี้จะมาเก็บเงินเปน
รายวัน ซึ่งเมื่อชาวบานกูเงินแลวก็จะตองเตรียมเงินไวสําหรับจายคืนทุกวันจนกวาจะครบเงินตน
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และดอกเบี้ยและในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินรายวันคืนไดตามกําหนดติดตอกันหลายวัน
ก็จะมีการตามทวงหนี้จนบางครั้งรุนแรงถึงขั้นขูและทํารายรางกายลูกหนี้อีกดวย ซึ่งสภาพการ
กูยืมเงินนอกระบบดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนอยูเสมอ จนกระทั่งไดมีการรวมกลุมกัน
จัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ซึ่งการจัดตั้งกลุมขึ้นมาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
ในหลายดานดวยกัน เชน ชว ยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติก รรมของชาวบานใหมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของกลุมก็คือการมุงพัฒนาใหสมาชิก
กลุมมีคุณธรรมจริยธรรม และสวนหนึ่งที่สําคัญคือเปนการบรรเทาปญหาทางดานการเงินของ
ชาวบานในชุมชนไดระดับหนึ่งซึ่งสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจที่ดีขึ้น
นั่ น เอง นอกจากนี้ ช าวบ า นในชุ ม ชนเองนั้ น มี ก ารออมมาเป น ระยะเวลานาน หากแต ฝ า ย
นโยบายอาจยังขาดการสนับสนุนตอยอด รวมทั้งมีนโยบายที่ขัดแยง เชน กองทุนหมูบาน ที่
กระตุนใหกู ใหบริโภค แตทั้งนี้เมื่อการรวมกลุมสัจจะสะสมทรัพยเปนสิ่งที่มีคุณประโยชนอยาง
มากทั้งตอชาวบานและตอชุมชนเอง ภาครัฐควรที่จะสนับสนุนใหยั่งยืนตอไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ชุมชนบานวัดตนโพธิ์ โดยมองอยางเปนองครวมภายใตบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อใหทราบถึงความเปนมา การกอรูป และ กระบวนการ ในการจัดตั้งกลุมวามีแนว
ทางการดําเนินงานอยางไร กลุมผูริเริ่มจัดตั้งกลุมมีแนวคิดหรือมีฐานคิดอยางไร รูปแบบและ
วิธีการบริหารกลุมเปนเชนไร รวมถึงเพื่อใหทราบวากลุมสัจจะสะสมทรัพยชวยเสริมสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนในมิติตางๆทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไดอยางไร

ปญหาการวิจัย
1. กลุมสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เปนกระบวนการสรางการเรียนรูรวมกันของชุมชน
นั้นมีการขับเคลื่อนอยางไรทามกลางความเปนพลวัตของบริบททางสังคม
2. กลุมสัจจะสะสมทรัพยชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันนําไปสูก ารมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีไดอยางไร
3. มีกระบวนการเรียนรูอยางไรในเรื่องของการออมเพื่อเปนแนวทางไปสูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เปน
กระบวนการสรางการเรียนรูรวมกันของชุมชนทามกลางความเปนพลวัตของบริบททางสังคม
2. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในมิติตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันนําไปสูการมีสุขภาวะทางกาย
และทางจิตใจที่ดี
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3. เพื่อคนหากระบวนการเรียนรูในเรื่องของการออมเพื่อเปนแนวทางไปสูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและความเขมแข็งของชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ผู วิจัยศึก ษาการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในลักษณะที่เปน
พั ฒนาการของกลุ มตั้ ง แต เ ริ่ มมี แ นวคิด ที่จะจัด ตั้งกลุมจนกระทั่งสามารถจัด ตั้งไดสําเร็จและ
ดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งถือไดวาเปนชวงของการพัฒนากลุมใหเจริญกาวหนาขึ้น รวมทั้ง
ศึก ษาถึ งเปาหมายหรือ แนวโนมของปรากฏการณที่จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตของกลุมสั จจะสะสม
ทรัพยภายใตบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
องคความรูที่ไดอาจเปนขอเสนอหรือทางเลือกหนึ่งในการที่จะนําไปประยุกตใชในการ
จั ด ตั้ ง กลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย เ พื่ อ การเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน ซึ่ ง เป น การเสนอ
ทางเลือกใหกับชุมชนอื่นๆที่ยังอยูในสภาพออนแอใหไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณของ
ชุมชนที่ไดพัฒนาความเขมแข็งไประดับหนึ่งแลว ตลอดทั้งเปนสวนหนึ่งในการประยุกตไปสูการ
วางนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนอื่นๆตอไป

บทที่2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
การศึก ษาวิจัยเรื่อ ง การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาหมูบานแหงหนึ่งในเขตภาคกลางครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิด
ทฤษฎีในความหมายกวางในฐานะเปนเครื่องมือนําทางในการวิจัย นั่นคือ ใชในกระบวนการวิจัย
ซึ่งหมายถึงการกําหนดแนวทางการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อให
สามารถทําความเขาใจปรากฏการณและอธิบายพฤติกรรมของคนในสังคมไดอยางมีความหมาย
ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ศึกษาโดยพยายามระมัดระวังที่จะไมเอากรอบแนวคิดทฤษฎี
มาเปนเครื่องชี้นําหรือครอบงําปรากฏการณที่ศึกษาจนละเลยขอเท็จจริงและบริบททางสังคม
และวั ฒ นธรรมของปรากฏการณ นั้น ดั ง นั้น ผู วิจั ย จึง ไดทํ า การทบทวน แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
เอกสารงานวิ จัยที่ ค าดวาจะเกี่ ยวข อ งและสามารถนํ ามาเป น แนวทางในการทํ าความเข าใจ
ปรากฏการณของกลุมสัจจะสะสมทรัพยและหลักการของวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีจากฐานราก
(Grounded Theory)ซึ่งเปนวิธีวิทยาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

แนวความคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชน
จากวิ กฤตเศรษฐกิ จของประเทศที่เ ริ่มขึ้นในปลายปพ .ศ. 2539 ซึ่งเปนปแรกของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
ตาง ๆ สงผลกระทบตอประชาชนชั้นและทุกภาคสวนของสังคม ประเด็นเรื่อง ชุมชนเขมแข็ง จึง
ไดรับการหยิบยกขึ้นมากลาวถึงเปนอันมาก ในฐานะที่เปนทางเลือกที่สําคัญของการพัฒนาและ
เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นไมไดเกิดขึ้นเพียงลําพัง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงตอง
เขามาแกไขปญหารวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งจําเปนตองใหความสําคญตอกระบวนการพัฒนาที่
เนนคนเปนศูนยกลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
โดยการเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง มีความพรอมในการเขาไปมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมให
ยั่งยืน ความเขมแข็งของชุมชนจึงเปนฐานสําคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม
รวมถึงการสรางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเปนแนวทางการ
พัฒนาที่สําคัญประการหนึ่งตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชนไดมีการกลาวถึงอยางมากในการพัฒนาสังคม
จนกลายเป นกระแสที่ไ ดรับความสนใจจากนั ก วิ ชาการ นั ก พั ฒนา ทั้ งหนว ยงานของรัฐและ
เอกชน ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยจะเห็นไดจาก
การที่มีคําที่เกี่ยวของอยูหลายคํา เชน ความเปนชุมชน ประชาคม หรือประชาสังคม องคกร
ประชาชน เปนตน ซึ่งความเขมแข็งของชุมชนเปนมโนทัศนที่มีความหมายในหลายมิติ ไมวาจะ
เปนมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้นนิยามความเขมแข็งในแตละ

7
มิติก็มีการกําหนดไวหลากหลาย ในหลายกรณีนิยามความเขมแข็งของชุมชนมาจากความคิด
เชิงอุดมการณวาชุมชนที่เขมแข็งนาจะมีลักษณะอยางไรบาง เชน มีระบบเศรษฐกิจแบบพออยู
พอกิน คนมีวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม ไมถูกลัทธิบริโภคนิยมครอบงํา หรือการที่ชุมชนมีระบบ
การเกษตรแบบผสมผสาน คือมีการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องราคา
สินคาในตลาด และเพื่อเพิ่มความเขมแข็งในการพึ่งตนเองในดานการบริโภค เปนตน แนวคิด
ในลักษณะนีม้ ีแนวโนมเกิดขึ้นจากการไดเห็นประจักษพยานของการที่ชุมชนตองเผชิญกับภาวะ
วิกฤตในเรื่องตางๆอันเปนผลมาจาก การปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองในอดีต
ไปสูระบบเศรษฐกิจแบบทุ นนิ ยมที่ เนนการผลิตเพื่อ การคา อยางไรก็ตาม ถึงแมแนวคิดเชิง
อุดมการณในเรื่องความเขมแข็งที่กลาวถึงนี้ จะมีสวนถูกตองและมีขอมูลเชิงประจักษแสดงให
เห็นเปนตัวอยางอยูมากแตเนื่องจากชุมชนตางๆของสังคมไทย ไดผานกระบวนการปรับตัวตอ
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มาเปนระยะเวลานาน การปรับตัวที่เกิดขึ้นนี้ มี
สวนหลอหลอมใหคนในชุมชนมีโลกทัศน คานิยม และทัศนะตอการดํารงอยูของชุมชนที่แตกตาง
กัน ดังนั้น ในสภาพความเปนจริง นิยามของความเขมแข็งของชุมชนจึงมีความหลากหลายไป
ตามบริบทที่ผานกระบวนการปรับตัวที่แตกตางกัน(นภาภรณ หะวานนท และคนอื่นๆ.2546:1213 )
แตทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางยั่งยืน จึงมีการกลาวถึงความเขมแข็งของ
ชุมชนซึ่งตองเริ่มจากการใชจุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชน
ซึ่ ง เป นทุ นทางสั ง คมที่ สํ าคั ญ ในการสรางความเขมแข็ งใหกับชุมชนในการแกปญ หาไดดว ย
ตนเอง ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไดมีการใหแนวคิดและความหมายของชุมชน และความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อเปนแนวทางและการนําไปสูการปฏิบัติตามยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาไววาชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกัน
อยางเปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูใ นพื้นที่รวมกันหรือมีอ าชีพรวมกันหรือการ
ประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน
โดยความเปนชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงครวมกัน มีการ
ติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกัน ในการกระทํามีการ
จัดการ เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกัน (ประเวศ วะสี . 2541)
จากความหมายขางตนจึงอาจกลาวไดวา ชุมชนมีความหมายมากกวาการที่คนแตละคน
มาอยูรวมกัน แตไดสรางความสัมพันธกันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเราเรียกโดยรวมวา
ระเบียบบรรทัดฐานของการอยูรวมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเปนองคกรทางสังคมที่สามารถ
ตอบสนองความตองการในชีวิตประจําวันของสมาชิก และสามารถชวยใหสมาชิกสามารถจัดการ
กับปญหาตาง ๆ ที่มีอยูรวมกันได ความเขมแข็งของชุมชนมีลักษณะเปนมโนทัศนที่แสดงออก
ถึงลักษณะของความสัมพันธของสมาชิกที่อยูในชุมชนไมวาชุมชนนั้นจะมีระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง หรือตองพึ่งพาอาศัยชุมชนอื่นๆในดานการผลิตและการบริโภค นัยของความสําคัญ
ของความเขมแข็งของชุมชนจึงอยูที่วาการจัดระเบียบทางสังคม ของชุมชน สามารถตอบสนอง
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ความต อ งการในชี วิ ต ประจํ าวั นไม ว าจะเป น ในด านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง ศาสนา การศึ ก ษา
สันทนาการ หรือ กิจกรรมอื่นๆ ไดอยางเพียงพอและเปนที่พึงพอใจของคนในชุมชนเพียงใด
รวมทั้งสมาชิกสวนใหญของชุมชนสามารถรวมกันแกไขปญหาที่เปนปญหารวมกันของชุมชน
ไดมากนอยแคไหน ดังนั้นความเขมแข็งของชุมชน จึงอาจสะทอนออกมาในลักษณะของการที่
ประชาชนในชุมชนตาง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเปน “องคกรชุมชน” โดยมีการเรียนรู
การจัดการและการแกไขปญหารวมกันของชุมชนแลวถึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุ มชน ตลอดจนมี ผลกระทบสู
ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลําดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้วา กลุม ชมรม สหกรณ บริษัท องคกร
ชาวบาน เครือขายหรืออื่น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยชน
รวมกัน และดวยความเอื้ออาทรตอชุมชนอื่น ๆ ในสังคมดวย ทั้งนี้ องคกรชุมชน หมายถึง กลุม
หรือชมรมหรือ สหกรณ หรือในชื่ออื่นใด โดยจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไมก็ตาม อัน
เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวดวยความสมัครใจของประชาชนจํานวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค
และอุดมคติรวมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องในการ
ทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีผูนําตาม
ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกัน และอาจกลาวไดวาการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนนั้นตองอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนโดยใน
แตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชนมิติทางดานเศรษฐกิจ
มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางดานสังคม และมิติทางดานวัฒนธรรม ซึ่งในการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบางมิติเทานั้น เนื่องจากเงื่อนไข
และกระบวนการที่นําไปสูความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน
สํ า หรั บ ลั ก ษณะของชุ ม ชนเขม แข็ ง นั้ น อุ ทั ย ดุ ล ยเกษม และอรศรี งามวิ ท ยาพงศ
(2540:8-10) ไดกลาวถึงลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง โดยมองวาลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง
นั้นตองประกอบไปดวย 1) ชุมชนมีสภาพรวมเปนปกแผน ทั้งในรูปธรรมคือ สมาชิกของชุมชน
มีศักยภาพ มีการพึ่งพาอาศัยและรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในสวนตัวและสวนรวม และใน
สวนที่เปนจิตวิญญาณ คือสมาชิกของชุมชนมีคานิยม ความเชื่อตอสิ่งสูงสุดอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกัน และมีความรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความผูกพันตอชุมชน และกับสมาชิก
ในชุมชน 2) ชุมชนมีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองไดในระดับสูง โดยมีปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพ
เพื่อครอบครัว และชุมชนเปนของตนเอง มีอํานาจในการจัดการ การตัดสินใจ และการมีสวนรวม
สูง 3) ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองเปนสวนใหญ
โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น ความรู และกลไกภายในชุมชน เปนหลักและ 4) ชุมชนมีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู การสรางภูมิปญญา ความรู
ของตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งมีผลใหชุมชนมีความรู และการพัฒนาตนเอง และถายทอดความรู
โดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง
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และเมื่อพิจารณาถึงเรื่องการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแลวนั้น จะเห็นวามี
จุ ด เน น อยู ที่ ก ารมี ส ว นร ว มของประชาชน และการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการพั ฒ นา
โดยเฉพาะอยูที่องคกรประชาชนหรืออาจจะเปนการรวมกลุมของประชาชน ในกิจกรรมตาง ๆ
นั่นก็คือ ความเขมแข็งของชุมชนขึ้นอยูกับความเขมแข็งขององคกรประชาชน ซึ่งสามารถที่จะ
แกไขปญหาตาง ๆ และพึ่งตนเองได การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงตองใหชุมชนมี
ความเปนองคกรและดําเนินการในรูปของคณะบุคคลหรือ กลุม ซึ่งองคกรประชาชนจะเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อชาวบานศึกษาวิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนในแงเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ไดเกิดขึ้นและปจจัยเงื่อนไขของ
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในและภายนอกชุ ม ชน ในที่ สุ ด ชาวบ า นก็ จ ะก อ รู ป ขึ้ น เป น องค ก ร
ประชาชน ซึ่งมีวัฒนธรรมและอุดมการณในทิศทางเดียวกัน รวมกันพัฒนาศักยภาพขององคกร
ใหบรรลุการพึ่งตนเองในการพัฒนาในที่สุด (วิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ ในโครงการอาสาสมัครเพื่อ
สังคม. 2527 อางถึงในสุภางค จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล. 2541) นอกจากนี้ ในชุมชน
ที่ยังมีความเปนชุมชนหลงเหลืออยู จะพบวา มักจะมีกลุมชาวบานอยูกลุมหนึ่งที่กาวออกมาเปน
แถวหนาในการพยายามหาวิธีการตาง ๆ เพื่อแกปญหาของชุมชน พยายามระดมสรรพกําลัง
ตาง ๆ ไมวาจะมาจากภายในทองถิ่นของตนเองหรือแหลงความรูจากภายนอก เพื่อแกปญหา
ของชุมชน โดยอาศัยแนวทางของการพึ่งตนเองและเปนตัวของตัวเอง การมีกลุมเชนนี้ดํารงอยู
ไดนั้นเองเปนการอธิบายถึงความสามารถที่ชุมชนสามารถดํารงอยูได (กาญจนา แกวเทพ.
2538 อางถึงใน สีลาภรณ นาครทรรพ.2541 : 235)
จากแนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชนดังกลาวในเรื่องของความหมายของความ
เขมแข็งของชุมชน ลักษณะที่หลากหลายของชุมชนที่มีความเขมแข็ง ตลอดจนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ทําใหพอสรุปไดวาความเขมแข็งของชุมชนประกอบดวยปจจัยสําคัญ
สองประการคือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนและการมีสวนรวมในระบวนการ
ตางๆของชุมชนซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถแกไขปญหาของตนเองควบคูไป
กับการสรางความมั่นคงทางดานอาชีพและรายได ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเขมแข็งของ
ชุมชนที่ผานมานั้นสวนใหญเปนกรณีศึกษาการฟนฟูความเขมแข็งของชุมชนหรือกรณีศึกษา
ชุมชนที่สามารถฝาอุปสรรคของการเขาสูเศรษฐกิจแบบการคา ซึ่งสวนใหญจะออกมาในรูปของ
ความสามารถในการจั ด องค ก รทางสั ง คมขึ้ น มาทํ า กิ จ กรรมบางอย า ง เช น การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การทําเกษตรแบบผสมผสาน การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น การจัดตั้งกลุม
ออมทรัพย เปนตน แตทวาในการวิจัยครั้งนี้มุงความสนใจที่ประเด็นของกลุมออมทรัพยในการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนดังนั้นผูวิจัยไดทําการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุม
ออมทรัพยเพื่อใหเห็นภาพรวมของการศึกษาวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับกลุมออมทรัพยรวมทั้งใหเห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหวางกลุมออมทรัพยกับความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมออมทรัพย

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมออมทรัพยสวนใหญพบวาเปนการศึกษาวิจัย
ทั้งจากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและกลุม
ออมทรัพยที่ทางชุมชนรวมกันจัดตั้งขึ้นเองซึ่งอาจจะใชชื่อที่ตางกันออกไปเชน กลุมสัจจะออม
ทรัพย หรือกลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนตน แตทั้งนี้จากการศึก ษาพบวางานวิจัยสวนใหญไ ด
ทําการศึกษา ใน 2 ลักษณะ คือ
1. ศึกษาปจจัยที่สงผลหรือสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมออมทรัพยตลอดจนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการดํารงอยูของกลุมออมทรัพย ซึ่งสวนใหญจะเปนการศึกษาในลักษณะของการ
คนหาปจจัยที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนตางๆ
ภายใตเงื่อนไขและบริบทของชุมชนนั้นๆโดยที่งานวิจัยสวนใหญที่ศึกษาจะดําเนินการศึกษาใน
ลักษณะของกรณีศึกษาแตละชุมชนที่แตกตางกันออกไป เชนการวิจัยในชุมชนคีรีวง อําเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (พรพิไล เลิศวิชา. 2532) ซึ่งเปนชุมชนที่มีการกลาวถึงกันมากใน
เรื่องความสําเร็จในการจัดการกลุมออมทรัพยสําหรับสมาชิกของชุมชนอยางเขมแข็ง โดยไมตอง
พึงระบบธนาคาร หรือการกูยืมเงินในระบบอุปถัมภ ซึ่งจากการศึกษา พบวา ความสําเร็จของ
การตั้ ง กลุ ม ออมทรั พ ย ส ว นหนึ่ ง มาจาก ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาในตั ว ของผู นํ า ชาวบ า น
ความสามารถของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยที่จะชักชวนผูมีฐานะดีและคนดีที่ชาวบานนับถือ
เขามาเปนกรรมการดวยการนับสนุนจากเจาอาวาสวัดคีรีวง การเคารพขอตกลงของกลุมอยาง
เครงครัด รวมทั้งใชความสัตยและความไววางใจกัน สอดคลองกับ การศึกษาของมาริสา โกเศยะ
โยธิ น (2543)ที่ ศึ ก ษาภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นในการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
โดยศึกษากรณีกลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดไผลอม จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา ปจัยที่ชวย
สนับสนุนใหกลุมประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงสามารถพึ่งตนเองได นั้นเกิดจากความ
เลื่อมใสศรัทธาของชาวบานที่มีตอผูนํากลุมคือพระอาจารยสุบิน ปณีโต ประกอบกับการไดรับ
การสนั บสนุ นจากเจ าอาวาสและพระผูใ หญแ หงวัด ไผลอ ม จังหวัด ตราดอีก ดว ย นอกจากนี้
การศึกษาของรัตนพันธ ศรีคลาย (2546)ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุ ม ชน ศึ ก ษากรณี ก ลุ ม ออมทรั พ ย ตํ า บลคลองเป ย ะ อํ า เภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการดําเนินกิจกรรมของกลุมออมทรัพยคลองเปยะ ในการเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชน ว า มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ ทํ า ให ก ลุ ม ประสบความสํ า เร็ จ โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา กลุมออมทรัพยคลองเปยะสามารถแกปญหา
ความยากจนของคนในชุมชน ดวยวิธีการรวมกลุมออมทรัพยเพื่อสรางแหลงทุนของชุมชน ทํา
ใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได โดยมีปจจัยที่สงเสริมคือ การจัดสรรผลประโยชนที่เปนไปตาม
ความตองการที่แทจริงของชุมชน มีการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน การมีผูนําที่เขมแข็ง กลาคิด กลาทํา ซื่อสัตย และมีความคิดสรางสรรค
ทํางานเพื่อกลุมอยางจริงจัง มีรายไดจากการทํางานเทากับผูที่ทํางานเพื่อกลุมทั่วไป ไมมีสิทธิ
พิเศษ การทํางานมีลักษณะโปรงใส ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว สมาชิกสวนใหญของกลุมมี
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คุณภาพ มีโลกทัศนที่กวางไกล รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการพึ่งพาอาศัย ชวยเหลือเกื้อกูล
กันในชุมชน เหลานี้คือปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จของกลุมอันสงผลตอความเขมแข็งของ
ชุมชน
2. ศึกษาบทบาทของกลุมออมทรัพยในการพัฒนาชุมชน หรือชวยสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน เชนการวิจัยในชุมชนคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (พรพิไล เลิศ
วิชา. 2532) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปนการทําความเขาใจชุมชนคีรีวงตั้งแตกอนที่จะมีการรวมตัว
กันจัดตั้งกลุมออมทรัพยขึ้นในชุมชนกระทั่งสามารถตั้งไดสําเร็จและสงผลใหชาวชุมชนมีชีวิต
ความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น กล า วคื อ ในอดี ต คี รี ว งติ ด ต อ กั บ ภายนอกโดยอาศั ย เส น ทางน้ํ า แต ก็
ยากลําบากและอันตราย สวนเสนทางบกนั้นมีนอยเพราะตองผานที่สูงชันมาก เมื่อมีการพัฒนา
ประเทศไปสู ค วามทั น สมั ย คี รี ว งซึ่ ง อยู ห า งไกลเส น ทางการคมนาคม จึ ง ไม ไ ด มี บ ทบาท
ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และไมไดรับความเอาใจใสจากรัฐในการจัดโครงสรางพื้นฐาน
เทาที่ควร การเปนสังคมปดนี้ไดเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหคีรีวงมีความสามัคคี เขมแข็ง และ
พึ่งตนเอง ในปพ.ศ. 2505 เมื่อเกิดวาตภัยใหญ ทําลายบานเรือน เรือกสวนไรนาเสียหาย และ
เสนทางเรือถูกดินพังทลายทับถมจนตื้นเขิน ชาวคีรีวงไดสรางถนนขึ้นมาแทนโดยไมรอความ
ชวยเหลือจากทางราชการ อีก 13 ป ตอมา คีรีวงก็ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญอีก ซึ่งไดทําลาย
การสะสมทุนและความอุดมสมบูรณใหลดลง ชาวคีรีวงเริ่มสะสมหนี้สินขึ้นมาก ขณะเดียวกัน
อาชีพทําสวนผลไมก็เริ่มประสบปญหา เมื่อคีรีวงถูกผนวกเขาสูวงจรของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ผลผลิตไดกลายมาเปนสินคาที่ทํารายไดที่สําคัญ กรณีของคีรีวงปญหาไมไดอยูที่ผลผลิตไดนอย
แตมีปญหาที่ผลผลิตมากและออกพรอมๆกับทองถิ่นอื่นๆ ผลผลิตเก็บไวไดไมนานจึงตองรีบขาย
สินคาจึงไปคับคั่งอยูที่ตลาดและที่สําคัญคือตองผานพอคาคนกลาง สินคาถูกกดราคา ชาวสวน
ไมมีอํานาจในการตอรองใดๆ จึงทําใหประสบกับปญหาเศรษฐกิจ นําไปสูการขาดแคลนเงินทุน
และหนี้สิน ทางออกที่สําคัญเกิดขึ้นจากผูนําของหมูบานสองคน คือ ตรีวุธ พาระพัฒน และ ฝาก
ตรีถวัลย ซึ่งเปนเจาของสวนผลไมเชนเดียวกัน ไดชักชวนชาวบานตามสายเครือญาติ จํานวน
51 คน มารวมกันสรางกลุมสัจจะออมทรัพยขึ้นเมื่อป 2523 โดยอาศัยแนวทางของกรมพัฒนา
ชุมชนเปนจุดเริ่มตน สมาชิกตั้งสัจจะจะฝากเงิน 25-50 บาททุกเดือน พอสิ้นป กลุมมีเงิน
หมุนเวียน 35,000 บาท กลุมออมทรัพยคีรีวงไดมีบทบาทสําคัญในการชวยปลดหนี้ดอกเบี้ยสูง
ของชาวบานจากนายทุน และ ธ.ก.ส. ชวยใหชาวบานสามารถออมเงินที่เหลือจากการขาย
ผลผลิตไวได ชาวบานมีแหลงเงินกูยามจําเปน โดยไมตองพึ่งธนาคารพาณิชยหรือนายทุนใน
ระบบอุปถัมภ ชุมชนมีเ งินในการจัด สวั สดิ การและบริ การสาธารณะตางๆ โดยไมตองพึ่งพา
ราชการ เหลานี้คือผลที่มองเห็นอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม การจะคนพบความเขมแข็ง
ของชุมชนคีรีวงโดยมองผานกิจกรรมกลุมออมทรัพย ก็จําเปนตองเขาใจวิธีคิดและปรัชญาที่อยู
เบื้องหลัง ซึ่งสําหรับชาวคีรีวงแลวการออมทรัพยไมใชเปนเพียงการเก็บออมเทานั้น แตเปน
ความตองการที่จะสรางสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับวิถีชุมชนขึ้นมาดวยตัวเอง เพื่อตานกับการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากทุนนิยมภายในและภายนอกหมูบาน หากเปนเชนนั้นความสําเร็จ ที่
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แทจริงก็นาจะอยูที่ การมีอิสระในการจัดการทรัพยสินของชุมชนเอง การไมตองพึ่งพาสถาบัน
การเงินทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งความสามารถในการจัดการกับปญหาของชุมชนดวยตนเอง
ทามกลางการเกิดวิกฤตในชุมชน นอกจากนี้การศึกษาของสุนทร ยุทธชนะ(2537)ที่ศึกษาเรื่อง
บทบาทของกลุมออมทรัพยเพื่อการพัฒนาชนบท ตําบลน้ําขาว อําเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา
พบว า กลุมออมทรัพยมีบทบาทสําคัญ ในการชว ยพั ฒนาชุมชน ใน 6 ดาน กลาวคือ 1) การ
พั ฒนาคน โดยการสง เสริมใหส มาชิ ก มี ค วามซื่ อ สั ต ย ช ว ยเหลื อ ตนเอง และมี ค วามขยั น 2)
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหสมาชิกมีรายไดสูงขึ้น มีการออม และมีการรวมกลุมกันทาง
เศรษฐกิจ 3) การพัฒนาสังคมโดยการสงเสริมความสงบสุขในชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดลอม การ
ใหสวัสดิการสังคม4) พัฒนาการศึกษา โดยการสงเสริมการรับรูขาวสาร และสงเสริมการเรียนรู
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 5)การพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการใหสมาชิกกลุมออม
ทรัพยสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดและ6)การพัฒนาการเมือง โดยการเปดโอกาสใหสมาชิก
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมเปนคณะกรรมการกลุม และสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย
จากแนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชนและงานวิจัยดังกลาวจะเห็นวาในสังคมไทย
เมื่อตองเผชิญกับสภาวการณที่ทําใหสังคมมีความออนแอนั้นจําตองมีแนวทางในการแกไขหรือ
บรรเทาสภาพความออนแอนั้นในหลายแนวทางดวยกัน โดยในที่นี้แนวทางที่เปนการบรรเทา
ปญหาความออนแอของสังคมหรือชุมชนแนวทางหนึ่งคือการสงเสริมกระบวนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเมื่อเผชิญปญหาวิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนรวมกลุมกัน
รวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชนของชุมชนดวยตนเอง รวมทั้งให
ความสําคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐจากการเปนผูสั่งการเปน
ผู ส นั บ สนุ น ในการจั ด การและแก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชนเอง โดยงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาส ว นใหญ จ ะ
พิจารณาในประเด็นของปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของกลุมออมทรัพย ซึ่งสวนใหญพบวา
ปจจัยที่เกี่ยวของหรือสงผลตอความสําเร็จและการดํารงอยูของกลุมนั้นจะประกอบดวยหลายๆ
ปจจัยกลาวคือ ทั้งปจจัยทางดานผูนํากลุม ปจจัยทางดานการบริหารจัดการกลุม ปจจัยทางดาน
การสนับสนุนจากบุคคลตางๆโดยเฉพาะการสนับสนุนจากกลุมพระสงฆ เปนตน นอกจากนี้ใน
ประเด็นของกลุมออมทรัพยที่ชวยพัฒนาชุมชนหรือชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
สวนใหญพบวา กลุมออมทรัพยชวยพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งขึ้นในหลานๆดานดานกัน
โดยในการศึกษาวิจัยสวนใหญจะสะทอนภาพของความเขมแข็งของชุมชนในมิติทางดานตางๆ
ทั้ ง ทางด า นสั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต า งกั น ไปทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ กรอบ
แนวความคิดในการศึกษาวาผูวิจัยมุงเนนที่ประเด็นใดและแนวทางในการวิเคราะหและขอมูลที่
ไดมาจากปรากฏการณจริงในการศึกษานั้นๆ
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงรูปแบบการรวมกลุมของชาวบานเพื่อนําไปสู
การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในมิติทางดานสังคมและวัฒนธรรมภายใตเงื่อนไขของบริบท
ทางสังคม ในลักษณะของกลุมออมทรัพย ผูวิจัยจึงไดสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย ซึ่งทั้ง
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3 กลุมซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของแนวคิดที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวิต ชุมชนบานวัดพระศรีอารย ที่เปนกลุมที่ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยไดนํามาเปนพื้นฐาน
ในการสรางและพัฒนากลุมของตนเองซึ่งประกอบดวย กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน กลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตตามแนวคิดของครูชบ
ยอดแก ว และกลุ มสั จจะสะสมทรัพ ย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ตามแนวคิดของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต ดังตอไปนี้

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมของประชาชนใหดีขึ้นตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน ดวยการสนับสนุนสงเสริมให
ประชาชนมี ส ว นร ว ม ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเองครอบครั ว และชุ ม ชนการให
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของประชาชนใหสามารถพึ่งตนเองไดทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอมโดยมุงเนนการพัฒนากลไก 3 ประการ คือระบบกลุม ระบบขอมูลและระบบแผน
โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดานตางๆเปนเครื่องมือ ดําเนินการตามหลักและวิธีการพัฒนา
ชุมชน ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนไดมีการเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองและ
สังคม กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูของ
ประชาชนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมโดยสอนคนใหรูจักชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ
ผูอื่นในดานเศรษฐกิจและสังคมในการประหยัดและเก็บออมเงิน แลวนํามาสะสม รวมกันเปน
ประจําสม่ําเสมอ เพื่อเปนทุน สําหรับสมาชิกที่มีความจําเปนเดือดรอนกูยืมไปใชในการลงทุน
ประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว กรมการพัฒนาชุมชนไดสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2517ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลไดเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเพิ่มรายได
ประชาชาติใหสูงขึ้นโดยเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งการพัฒนาดังกลาวทําใหประชาชน
ประสบปญหาของความเหลื่อมล้ําเรื่องรายไดทําใหเกิดความยากจนขึ้นในชนบททั่วไปประชาชน
ตองประสบปญหาเชื่อมโยงเปนวงจรของการมีผลผลิตต่ํา รายไดนอยมาตรฐานการครองชีพต่ํา
การออมนอย เงินทุนนอยซึ่งสาระสําคัญและแนวคิดของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตนั้นเปนการ
รวมคนในหมูบานใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรวมคนที่มีฐานะแตกตางกันใหชวยเหลือกันอัน
จะเปนการยกฐานะยากจนโดยยึดหลักที่วา “จนเงินแตไมจนน้ําใจ” ซึ่งเปนการแกไขปญหาการ
ขาดแคลนเงินทุนโดยรวมกลุมออมเงินแลวกูไปทําทุน การนําเงินทุนไปดําเนินการดวยความ
ขยัน ประหยัดและถูกตองเพื่อใหไดทุนคืนและมีกําไรเปนรายได รวมทั้งเปนการลดตนทุนใน
การครองชีพ โดยการใหมีการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด ซึ่งเปนการรวมกันซื้อและขายสามารถ
ลดตนทุนในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภและปจจัยการผลิตไดโดยที่หลักการของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตยึดคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบความเห็น
อกเห็นใจกันและความไวใจซึ่งกันและกัน
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ในสวนของกิจกรรมของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตนั้นเปนการสงเสริมใหประชาชน
มีการออมเงินรวมกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุนเพื่อให
มี แ หล ง เงิ น ทุ นในการประกอบอาชี พ และเป นสวั ส ดิ ก ารในครอบครัว อี ก ทางหนึ่ งกิ จ กรรมที่
ดําเนินการมีดังนี้คือ 1)การใหกู ไดแก กูฉุกเฉิน เพื่อแกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา กู
สามัญเพื่อลงทุนประกอบอาชีพแยกเปนกูเปนตัวเงินและกูเปนวัสดุ(ตามที่กลุมมีกิจกรรมสําหรับ
บริการสมาชิก) และ กูวิสามัญ เพื่อแกปญหาที่มีระยะเวลายาวนาน เชน เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
ไถถอนจํานองจํานําทรัพยสินและความเดือดรอนตางๆ 2) การสรางเครือขายกิจกรรม ไดแก
ศูนยสาธิตการตลาด เปนกิจกรรมที่มุงใหประชาชนรูจักการบริหารจัดการทุนของชุมชนในรูป
รานคาโดยเนนใหเกิดการเรียนรูในเชิงธุรกิจดานการตลาด การสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตใน
ชุมชน การบริหารจัดการสินคาอุปโภคบริโภคปจจัยการผลิตในราคาที่ถูกเพื่อชุมชน ยุงฉาง
เปนกิจกรรมที่มุงใหประชาชนรูจักการบริหารจัดการทุนของชุมชน เกิดการเรียนรูเชิงธุรกิจ การ
ต อ รอง การยกระดั บ ราคาและการแทรกแซงการตลาดด ว ยการบริ ห ารผลผลิ ต ของชุ ม ชน
ธนาคารขาว เปนกิจกรรมที่มุงจัดสวัสดิการของชุมชน การชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคน
ในชุ ม ชนการสงเคราะห แ ก ผู ย ากไร และ ธุ ร กิ จ ประเภทอื่ น ๆได แ ก โรงสี ข า ว กิ จ การป ม
น้ํามัน ผลิตน้ําดื่ม ทําน้ําแข็งหลอด จําหนายปุยเคมี ฯลฯ กิจกรรมเหลานี้มีจุดเนน เพื่อให
ประชาชนรูจักการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจดานการผลิตและการตลาด และการใหบริการแก
สมาชิกใหรูจักเกื้อกูลกัน ปนน้ําใจและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักคุณธรรม 5 ประการ
จากที่ ก ล า วมาจะเห็ น ได ว า กลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต เป น กระบวนการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญโดยมุงเนนในการพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหมี ความรู ความสามารถ
พึ่งพาตนเองไดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เปนศูนยรวมในการระดมเงินทุน
เพื่อนําไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนแนวคิดที่เอื้อตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก อยางไรก็ดี คุณประโยชนอันเกิดจากจากการดําเนินงานของกลุมออม
ทรัพยฯ ตองอาศัยคุณธรรม ความซื่อสัตยของสมาชิกและคณะกรรมการเปนหลักใหญ จึงจําเปน
ที่จะตองดําเนินการกลุมออมทรัพยฯ และเมื่อตัดสินใจดําเนินการแลว ทุกฝายทั้งมวลสมาชิก
คณะกรรมการและเจาหนาที่จะตองรวมมือรวมใจกัน ในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง
และสนับสนุนใหกลุมออมทรัพยเจริญกาวหนาตอไป

กลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตตามแนวคิดของครูชบ
ยอดแกว
แนวคิดหนึ่งที่ไดรับการยอมรับวาชวยสรางความเขมแข็งของชุมชนคือกลุมสัจจะออม
ทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตที่ริเริ่มโดย ครูชบ ยอดแกว ซึ่งไดผานการทดลองใชมากวา 20
ป ดวยความมุงมั่นและเชื่อมั่นในแนวคิดการออมทรัพยและกองทุนสวัสดิการ ถูกนําไปใชอยาง
แพรหลายจนเกิดผลในทางปฏิบัติและไดถูกนําไปใชเปนตนแบบของนโยบายกองทุนหมูบาน
ของรัฐบาล จุดเริ่มตนของกลุมนั้นนับตั้งแตเมื่อผลการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในโรงเรียน
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เริ่มประสบควาสําเร็จ ทําใหชาวบานเรียกรองจะขอกูยืมเงินโรงเรียน จากเหตุการณนี้ครูชบจึง
ขยายแนวคิดเรื่องสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตเขาสูชุมชนในปพ.ศ. 2525 โดยเปด
โอกาสใหชุมชนบริหารจัดการดวยตนเอง โดยใน 4 ปแรก ครูชบเปนสมาชิกกลุมและเปนพี่เลี้ยง
กลุมสัจจะออมทัพยที่กอ ตั้งใหมในตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาทั้งหมด จนกลุม
สามารถพึ่งตนเองได โดยมีวัตถุประสงคของกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต คือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเนนการพึ่งตนเอง ดวยการใหกูยืมเงินของกลุมในอัตราที่ต่ําเพื่อ
ไปลงทุนและเพื่อพัฒนาบุคคลใหมีคุณธรรมในการดํารงชีวิต สมาชิกไดรับการพัฒนาใหเกิดนิสัย
7 ประการเปนอยางนอย คือ 1) เพื่อใหเกิดนิสัยพึ่งตนเอง มีความเสียสละ เห็นแกประโยชน
สวนรวมไมเห็นแกตัว2) เพื่อใหเกิดวินัยในตนเอง มุงมั่นการทํางานใหสําเร็จ 3) เพื่อใหเกิดวินัย
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน4) เพื่อใหเกิดนิสัยรูจักคิด วิจารณ และตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล5) เพื่อใหเกิดขันติธรรมตอคําวิจารณ รูถึงความแตกตางระหวางบุคคลหรือหมู
เหลา 6)เพื่อใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักยกยองผูอื่น และ 7)เพื่อใหเกิดนิสัยทํางานรวมกับผูอื่นได
โดยรูจักเปนผูให ผูรับ ผูนํา และเปนผูตามที่ดี
สําหรับการดําเนินการของกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตนั้นจะเริ่มจาก
บอกแนวความคิดของกลุมที่ใชกฎธรรมชาติ คือ การยึดถือสัจจะดังชื่อของโครงการที่วากลุม
สัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต การดําเนินงานใชชุมชนเปนสถานที่ปฏิบัติการ มี
กฎกติกาทางสังคมของชุมชนที่จะดูแลลงโทษกันเอง โดยเริ่มจากการมีสัจจะที่จะสงเงินออมทุก
เดือ น โดยสมาชิก สามารถลงหุนไดค นละ 1 -10 หุน หุนละ 10 บาท เงินสว นนี้เปนเงินออม
ทรัพยซึ่งจะใหสมาชิกกูยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อไปลงทุนทางดานเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ผูกูยืม
ตองเสียเงินคาบํารุง และเงินตนคืนตามกติกาที่กลุมตั้งไว ดอกผลจากการกูเงินออมทรัพยจะถูก
แบงครึ่ง ครึ่งหนึ่งไวปนผลใหกับสมาชิกซึ่งเปนประโยชนสวนตน อีกครึ่งหนึ่งเก็บไวเปนกองทุน
สวัสดิการเพื่อไวชวยเหลือสังคม ครูชบเปนผูริเริ่มเรื่องกองทุนสวัสดิการเปนคนแรกในประเทศ
ไทยซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการเสียสละที่จะชวยสรางประโยชนตอสวนรวมไดอยางใหญหลวง
สวัสดิการจากเงินกองทุนสวัสดิการจะครอบคลุมครบวงจรชีวิต ไดแก คารักษาพยาบาล คาทํา
ศพ ทุนการศึกษา สาธารณประโยชน และอื่นๆตามแตกลุมจะไดกําหนด เงินกองทุนสวัสดิการ
สามารถนํ า ไปทํ า ประโยชน ใ ห เ กิ ด ดอกผล ดอกผลที่ ไ ด ร อ ยละ 10 ต อ งนํ า ใส ก ลั บ กองทุ น
สวัสดิการ เพื่อใหเงินกองทุนสวัสดิการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหกองทุนสวัสดิการมีความ
ยั่งยื น อีกรอยละ 90 ของดอกผลสามารถนําไปใชจัดสวัสดิการแกสมาชิก ไดใ นสวนของการ
เป ด รั บ สมาชิ ก นั้ นจะรั บสมาชิ ก ใหม ป ล ะ 1 ครั้ ง เปน เวลา 4 ป โดยมี แ นวคิด วา คนมีค วาม
แตกตางกัน เปรียบเสมือนดอกบัว 4 เหลาในพระพุทธศาสนา คนที่เขาปแรกเปนบัวที่ พนนำ
เมื่อฟงเงื่อนไขเขาใจวาเปนประโยชนก็สมัครเปนสมาชิก อยางไรก็ตามคนที่ไมไดเปนสมาชิกใน
ปแรกเมื่อเวลาผานไปอาจเปลี่ยนความคิดได เนื่องจากเห็นผลจากการดําเนินงานในปแรก และ
เพื่อความยุติธรรม สมาชิกรุนแรกจะไดรับสวัสดิการที่พิเศษกวารุนหลัง เพื่อเปนการตอบแทนที่
มีสวนทําใหกลุมดําเนินการไดสําเร็จ สําหรับการบริหารจัดการกลุมนั้นจะมีการเลือกกรรมการ
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ดําเนินงาน ตั้งแตประธานกลุมและคณะกรรมการฝายตางๆโดยกลุมเลือกกันเอง เนื่องจากคนใน
ชุมชนรูจักกันดี ทําใหเลือกคนดีที่ไววางใจมาดําเนินการ พรอมกันนั้นมีการกําหนด วัน เวลา
สถานที่ที่จะมาสงเงินออม ซึ่งการดําเนินการกูและออมเงินในแตละเดือนจะใชเวลาสั้นประมาณ
3 ชั่วโมง สมาชิกกลุมจะชวยกันวางกฎระเบียบของกลุมในวันที่มีการออมโดยสมาชิกตองนําเงิน
ออม ค าบํารุง (ดอกเบี้ย) เงินตน มาสงตามที่นัด หมายไวทุก เดือนซึ่งการมาสงเงินออมเปน
โอกาสที่จะไดปรึกษาหารือปญหาตางๆรวมกัน หากมีปญหาจะไดชวยกันจัดการ เมื่อหมดเวลา
จะปดบัญชีซึ่งกระทําอยางโปรง ใส เพื่อใหสมาชิกทราบสถานะการเงินตลอดเวลา กรณีที่ผิด
สัญญาหรือสัจจะก็จะถูกปรับ หรือลงโทษตามกติกาของกลุม เชนไมใหใชสิทธิ์สวัสดิการ เปนตน
และเมื่อดําเนินการครบ 1 ป จะมีการประชุมใหญเพื่อแบงเงินปนผลเละสรุปผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด อีกทั้งทบทวนกติกาของกลุมเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จากความสําเร็จของกลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตดังกลาวทําใหแนว
คิดนี้ไดขยายไปยังหมูบาน ตําบลและจังหวัดอื่นๆโดยมีผูที่สนใจมาศึกษาการดําเนินงานของ
กลุมงานกับครูชบ ยอดแกวเปนจํานวนมากรวมถึงพระอาจารยสุบิน ปณีโ ต แหงวัดไผลอ ม
จังหวัดตราด

กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตตามแนวคิดของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต
สําหรับกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตตามแนวคิดของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโตนั้นเมื่อ พิจารณาตั้งแตชื่อของกลุมคือ”กลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่ อพั ฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต” นั้นเปนการปรับประยุกตเอาธรรมะเขามาจากชื่อของกลุมของครูชบ
ที่วา “กลุมสัจจะออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิต” ความตางอยูที่ พระอาจารยสุบินเห็นวา
คําวา ”ออม” เวลาไปชี้แจงกับชาวบาน จะเอาธรรมะสอดแทรกไดยากแตถาใชคําวา ”สะสม”
แลวสามารถยกตัวอยางจากแมลงผึ้งบาง หรือ มด ปลวกบางที่คอยๆสะสมนําหวานจากดอกไม
จนได เป นรัง ใหญแ ละยังไปสอดคลอ งกับหลัก ที่วา “อย าหมิ่ นเงินน อย อย านอนคอยวาสนา”
สวนคําวา ”สัจจะ” คือความจริง และเปนความจริงที่ใจที่มีตอตนเอง ตอผูอื่นไมวาจะตอหนาหรือ
ลับหลัง นับวาเปนธรรมะพื้นฐานของความเปนมนุษย สวนคําวา”ทรัพย” นั้นนอกจากหมายถึง
การสะสมเงินแลวยังรวมถึงการสะสมความภาคภูมิใจ สะสมบุญ สะสมความดีงาม เปนตน และ
สุดทายคําวา”เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต”นั้นมีเจตนามุงใหเ ห็นเปาหมายของกลุมวา
กลุมที่ตั้งขึ้นมามุงเนนการพัฒนาคุณธรรมเปนหลักตั้งแตเกิดกระทั่งตาย โดยมีเงินเปนเครื่องมือ
สําหรับกลุมสัจจะสะสมทรัพยดังกลาวนี้ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อปพ.ศ.2533 ซึ่งพระอาจารย
สุบิน ปณีโต ไดกอตั้งกลุมขึ้นในจังหวัดตราด เนื่องจากเล็งเห็นวาความยากจนเปนบอเกิดของ
ปญหานานาชนิดหากชาวบานยังยากจนอยูจะเทศนใหเปนคนดีเพียงใดก็ไมสําเร็จ ทานจึงแปร
คําเทศนาจากนามธรรมสูรูปธรรม โดยใหคนในชุมชน ระดมเงินออมคนละ 10 บาท 20 บาท
เพื่อนํามาปลอยกูชวยเหลือกันเองในกลุมอยางมีวินัย เพราะที่ผานมาสถาบันการเงินลวนแตดึง
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เงินออมจากชาวบานจากชนบท เพื่อนําไปปลอยกูใหคนเมือง และภาคธุรกิจทํากําไรเฉพาะตน
โดยที่ ค นยากจนในภาคชนบทมิไ ดมีส ว นร ว มในกํ าไรนั้ นๆ มิ ห นํ าซ้ํ าการจะเข าถึ ง เพื่ อ ไปใช
ประโยชนจากเงินของตนเองในสถาบันเหลานี้กลับเปนไปไดยาก ยิ่งใชยิ่งจน ยิ่งกูยิ่งลมละลาย
พระอาจารยสุบิน ปณีโต ไดเริ่มกอตั้งกลุม สัจจะสะสมทรัพย ขึ้นเปนแหงแรกที่หมูบาน
เกาะขวาง บานเกิดของทานในป 2533 และขยายไปอีกแหงที่หมูบานทุงเขา ซึ่งเปนหมูบานที่
ไดจําพรรษาในปนั้น และมีความพยายามที่จะกอตั้งกลุมสัจจะขึ้นในหมูบานอื่นๆ อีก โดยการ
บอกผานญาติโยมที่รูจักใหไปพูดคุยกับชาวบานดวยกัน แตผลปรากฏวาไมสามารถกอตั้งได
เลยแมแตกลุมเดียว สาเหตุเกิดจากชาวบานขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความ
แตกแยก ชิงดีชิงเดน เอาเปรียบกัน นอกจากนี้ในหมูบานเคยตั้งกลุมออมทรัพยที่มีลักษณะ
เดียวกันก็ไดลมเลิกไป ในสวนของพระอาจารยสุบิน ปณีโต ก็ขาดปจจัยและวัสดุอุปกรณ
สนับสนุนกลุมมี เพียงการอบรมสั่ งสอนและเสนอแนวความคิ ดสอดแทรกในการอบรมธรรมะ
เทานั้น สาเหตุดังกลาวจึงเปนกําแพงที่ขวางกั้นการทํางานในชวงแรก
เมื่อเริ่มเผยแพรแนวความคิด แมพระสุบินจะเปนที่เคารพนับถือของคนในหมูบาน แต
ดวยความลมเหลวของกิจการออมทรัพยที่ราชการเคยสงเสริมชาวบานมาตลอด ก็ทําใหอดที่จะ
ตั้งคําถามตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมิได ชาวบานบางคนถามวา “เอาอีกแลว เงินจากกลุมออม
ทรัพยกลุมเดิมยังไมไดคืนเลย เงินใหมมาอีกแลว” พระอาจารยสุบิณ ปณีโตก็ชี้แจงวา “อาตมา
ไมไ ดบังคับโยม เพียงแคชี้ทิศ ทางความคิด เงิน แค 10 บาทเทานั้น”(อางใน มาริส า โกเศยะ
โยธิน. 2543)
ความผิดพลาดลมเหลวที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนที่พระอาจารยสุบิน ปณีโต ไดพยายาม
หาหนทางแกไข ซึ่งในปพ.ศ. 2534 ไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่บานน้ําขาวนอก อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดยไดเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดกับครูชบ ยอดแกว และไดกลับมา
ขยายงานของกลุ มสั จจะต อ ไปโดยอาศัยปจจัยที่ไ ดมาจากการเทศนเ ปนงบประมาณในการ
ทํางาน อีกทั้งไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณจากโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย ของวัดไผ
ล อ ม ทํ า ให ส ามารถขยายกลุ ม ได อ ย า งกว า งขวางจนกระทั่ ง ป จ จุ บั น นี้ ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ มี เ งิ น
หมุนเวียนเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ ก ลุ มสั จ จะสะสมทรัพ ย ยังเป นเครื่อ งมือ ที่สํา คัญ ในการถายทอดธรรมะ
เพื่อการปลูกฝงนิสัยคนใหรูจักพึ่งตนเอง มีความเสียสละเห็นประโยชนสวนรวม ไมเห็นแกตัว
ใหมีวินัยในตนเอง มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย ประหยัด
อดออม รูจักคิดวิจารณและตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล มีขันติธรรมคําวิจารณ รูจักยกยองคน
อื่น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได โดยรูจักเปนผูให ผูรับ เปนผูนําและผูตามที่ดี ตลอดทั้ง
มีความรักสามัคคีในหมูพวกพอง
หลักการจัดการของระบบสัจจะสะสมทรัพยอาศัยการผสมผสานหลักการจากระบบตางๆ
หลายรู ป แบบ อาทิ ธนาคารหมู บา น และยัง มีกิ จกรรมจัด สวั ส ดิ ก ารแก ส มาชิ ก คล ายบริ ษั ท
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ประกั น ภั ย ยิ่ ง กว า นั้ น บางกลุ ม สามารถดํ า เนิ น การแบบบริ ษั ท คนกลางจั ด ซื้ อ สิ น ค า ที่ เ ป น ที่
ตองการของสมาชิก และคนในหมูบานมาจําหนาย ซึ่งเปนรูปแบบของสหกรณ แตตางกันตรง
ที่วามีความยืดหยุน สอดคลองกับชุมชนมากกวา ซึ่งหลักเกณฑโดยทั่วไปมีดังนี้ประการแรก คน
ที่เขามาเปนสมาชิกกลุมตองเปนคนในชุมชนเทานั้น เพื่อการควบคุมตรวจสอบได โดยจะตอง
ฝากเงินประจําทุกเดือน อยางนอยรายละ 10 บาท แตไมเกิน 100 บาท ประการที่สอง คนที่เอา
เงินมาฝากสามารถทําเรื่องขอกูไดทันที โดยมีหนังสือสัญญา มีคนค้ําประกัน และอยูในการดูแล
ของกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพย ที่ทําหนาที่ที่ปลอยกูโดยใชสัจจะ ความเชื่อถือกันเองและ
ประการที่สาม คณะกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่ชาวบานเลือกตั้งกันมานั้น ใหมีวาระเพียง
ปเดียว หามผูกขาด แตถากรรมการประพฤติตนดี ก็สามารถถูกเลือกเขามาใหมได
การดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยกลุมตางๆ ชวงแรก เปนไปในลักษณะมีการฝาก
นอย แตกูมาก แตพอกองทุนคอยๆ โตขึ้น ก็ทําใหมีเงินในระบบที่สามารถปนผลและจัดการเรื่อง
สวัสดิการไดมากขึ้น พระสุบินพยายามโนมนาวชาวบานใหเห็นถึงความพอดี โดยไมเรงรัดแต
การเพิ่มทุน แตใหมุงเปามาที่ความประหยัด หมั่นสะสม เพื่อใหรากฐานของกองทุนแข็งแกรง
สามารถพึ่งตนเองในระยะยาวได
การขยายตัวของกลุมสัจจะสะสมทรัพย ของวัดไผลอม จังหวัดตราดโดยการนําของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต นั้นไดขยายไปอยางกวางขวางครอบคลุมกวาคอนจังหวัดและมีเงินทุน
หมุ นเวี ยนเปนจํานวนมาก และนอกจากการขยายของกลุ มภายในจั ง หวั ด ตราดและจั ง หวั ด
ใกลเคียงในภาคตะวันออกแลวกลุมสัจจะสะสมทรัพยยังไดขยายไปสูชุมชนในจังหวัดอื่นๆอีก
ดวยโดยนับตั้งแตกอตั้งกลุมขึ้นมาจนประสบความสําเร็จไดมีผูมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก
และกลุ มหนึ่ ง ที่ ไ ด เ ดินทางมาศึก ษาดูงานและเรียนรูเ กี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต จนสามารถนําแนวทางกลับไปจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นภายในชุมชน
ของตัวเองไดเปนผลสําเร็จ คือ กลุมสัจจะสะสมทรัพย ชุมชนบานวัดพระศรีอารย จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเปนกลุมที่ผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยตอไปนั่นเอง

วิธีวิทยาการสรางทฤษฎีจากฐานราก(Grounded Theory)
วิธีวิทยาของการสรางทฤษฎีฐานรากเปนวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพอยางหนึ่งที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อสรางคําอธิบายเชิงทฤษฎีจากขอมูลโดยตรง หัวใจสําคัญของการวิจัยแบบนี้อยู
ที่การเริ่มตนจากขอมูลเชิงประจักษ กอนที่จะมีการสรางสมมติฐานและกรอบแนวคิดสําหรับ
อธิ บ ายปรากฏการณ ที่ ศึ ก ษา วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย เช น นี้ เ รี ย กว า วิ ธี อุ ป นั ย (inductive
approach) คื อ เริ่ ม จากข อ มู ล จากประชากรตั ว อย า งที่ เ จาะจงเลื อ กมาจํ า นวนหนึ่ ง แล ว จึ ง
วิ เ คราะห ห าข อ สรุ ป หรื อ คํ าอธิ บายเชิง ทฤษฎี ที่มีลัก ษณะทั่ว ไปจากขอ มูล นั้น (ชาย โพธิ สิ
ตา.2547)
คําวา ทฤษฎี ในความหมายของวิธีการวิจัยนี้คอนขางจะกินความกวาง คือ หมาย
รวมถึงมโนทัศน หรือกรอบแนวความคิดสําหรับการอธิบายปรากฏการณที่นักวิจัยทําการศึกษา
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Strauss and Corbin (1988) กลาววา ทฤษฎีในความหมายของวิธีการวิจัยนี้ประกอบดวย
ความสัมพันธที่นาจะมีหรือนาจะเปน ระหวางมโนทัศนหรือชุดของมโนทัศน ทฤษฎีที่สราง
ขึ้นมาเชนนี้จัดเปนทฤษฎีระดับกลาง ซึ่งใชอธิบายปรากฏการณที่เฉพาะเจาะจง กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ เปนทฤษฎีที่ใชอธิบายปรากฏการณในขอบเขตที่จํากัด คุณสมบัติดานสามัญการของ
ทฤษฎีขึ้นอยูกับวา สถานการณหรือบุคคลที่เรานําเอาผลการวิจัยไปใชนั้นมีความเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับสถานการณหรือบุคคลที่ถูกศึกษามากนอยเพียงใด (Lincoln and Guba, 1985)
การวิจัยแบบสรางทฤษฎีจากฐานรากเริ่มตนจากขอมูลแลวไปสูสมมติฐานและ
คําอธิบายเชิงทฤษฎี ไมใชเริ่มตนจากกรอบแนวคิดทฤษฎีและสมมติฐานแลวจึงไปหาขอมูล
ดั ง เช น วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง นั ก วิ จั ย จะต อ งสร า งกรอบแนวความคิ ด มี ท ฤษฎี และ
ตั้งสมมติฐานขึ้นมากอน จากนั้นจึงทําการทอสอบสมมติฐานกับขอมูลในภายหลัง แตการวิจัย
แบบสร างทฤษฎีจากฐานรากทําตรงกันขาม คือ นัก วิจัยจะสรางมโนทัศน สมมติฐาน และ
กรอบแนวความคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา ในขณะที่กระบวนการเก็บขอมูลและ
วิ เ คราะห ข อ มู ล กํ า ลั ง ดํ า เนิ น ไปอยู การวิ จั ย แบบสร า งทฤษฎี จ ากข อ มู ล ถื อ ว า มโนทั ศ น
สมมติฐาน และกรอบแนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา จะตองมาจากขอมูลโดยตรง
ไมใชสิ่งที่นักวิจัยจะหยิบยืมมาจากแหลงอื่น แลวมาทําการทดสอบกับขอมูลซึ่งจะรวบรวมมาใน
ภายหลัง นี่เองคือที่มาของชื่อ grounded theory ซึ่งหมายความวาทฤษฎีและคําอธิบายที่ไดมา
นั้นมาจากขอมูล หรือจากปรากฏการณที่ศึกษานั้นโดยตรง(ชาย โพธิสิตา.2547)
หลักการสําคัญของการสรางทฤษฎีฐานราก คือ ผูวิจัยจะตองมีความไวเชิงทฤษฎี ตอ
การคิดและการศึกษาขอมูลในลักษณะที่จะนําไปสูการสรางมโนทัศนอันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะ
นําไปสูการสรางทฤษฎี ซึ่งความไวนี้จะตองมีอยูในทุกขั้นตอนของการวิจัยไมวาจะเปนการเลือก
ตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical
Sampling) การสรางมโนทัศนเชิงทฤษฎี (Theoretical
Coding) การหาขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generating) ซึ่งจากกระบวนการดังกลาวนี้
ทฤษฎี ฐานรากจึ ง เป นทฤษฎี ที่มีลัก ษณะเฉพาะ คือ เปนทฤษฎีที่ถูก สรางขึ้นมาจากขอ มูล ที่
สะทอนปรากฏการณจริงมากที่สุด (Glaser.1978)
ขั้นตอนสําคัญของการวิจัยแบบนี้อยูที่การตั้งสมมติฐานและทําการวิเคราะหขอมูลไป
พรอมๆกับการรวบรวมขอมูล หมายความวานักวิจัยจะไมรอจนกวาจะรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น
แลวจึงเริ่มตนการวิเคราะห ในทางปฏิบัตินักวิจัยจะตองรวบรวมขอมูลไปสักระยะหนึ่งกอนแลว
หยุดเพื่อทําการวิเคราะห ในการวิเคราะหนักวิจัยจะมองหามโนทัศนจากขอมูลที่จะมีประโยชน
ในการสรางกรอบคําอธิบายปรากฏการณที่ศึก ษา นักวิจัยอาจสรางสมมติฐานจากมโนทัศ น
เหลานั้น สมมติฐานนั้นจะถูก นําไปทดสอบกั บข อมู ล ที่เ หมาะสม ซึ่ง จะรวบรวมมาเพื่ อการ
ทดสอบ โดยเฉพาะขอมูลที่รวบรวมมาใหมอาจทําใหตองปรับสมมติฐานเดิมบาง และเมื่อปรับ
แล ว ก็ จ ะถู ก ทดสอบกั บข อ มู ล ใหม อี ก กระบวนการเก็ บข อ มู ล และปรับ สมมติ ฐานจะดํา เนิ น
สลับกันไปเชนนี้ จนนักวิจัยจะมั่นใจวาไดบรรลุถึงจุดอิ่มตัว (saturation) ทั้งในแงของขอมูลและ
ในแงของมโนทัศนและทฤษฎี เมื่อถึงจุดอิ่มตัวเชนนี้แลวนักวิจัยจึงจะหยุดการเก็บขอมูลและ
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พรอมที่จะเริ่มขั้นตอนตอไปในกระบวนการวิจัย คือการหาขอสรุปหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีของ
สิ่งที่ศึกษา
การวิเคราะหขอมูลในการสรางทฤษฎีฐานรากคือกระบวนการสรางมโนทัศนจากขอมูล
และการหารูปแบบความสั มพั นธ ที่นาจะมีห รือ นาจะเปนระหวางมโนทัศ นเ หลานั้น จากนั้น
นักวิจัยจะสรางสมมติฐานหรือกรอบแนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา โดยอาศัยมโน
ทัศนและรูปแบบความสัมพันธของมโนทัศนเหลานั้นเปนฐาน สมมติฐานหรือกรอบแนวคิดที่ได
ในขั้นนี้จะมีลักษณะเปนเพียงขอ สรุปชั่ว คราว และจะตอ งถูก ตรวจสอบเก็บขอ มูล ชุดใหมซึ่ง
นั ก วิ จั ย จะรวบรวมมาจากกลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ที่ เ ลื อ กมาเพื่ อ การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
สมมติฐานที่ไดในเบื้องตนนั้นโดยเฉพาะ(Strauss and Corbin.1998 เรียกกลุมผูใหขอมูลนี้วา
theoretical sampling) เพื่อดู วาขอ สรุปหรือ คําอธิบายเชิงทฤษฎีที่สรางขึ้นนั้นเหมาะสม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ขอมูลที่รวบรวมมาใหมอาจใหมโนทัศนใหม ซึ่งอาจจะ
สงผลใหตองปรับสมมติฐานและกรอบแนวคิดตามไปดวย มโนทัศน สมมติฐาน และกรอบ
แนวคิดที่ปรับใหมนี้จะตองถูกนําไปตรวจสอบกับขอมูลซึ่งจะตองรวบรวมใหมอีก ทําอยางนี้ไป
เรื่อยๆ จนไมมีความจําเปนที่จะปรับปรุงสมมติฐานและกรอบแนวคิดอีกตอไปเรียกวาถึงจุด
อิ่มตัวแลว
ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับวิธีการสรางทฤษฎีจากฐานรากนั้นนักวิจัยจะใชการกําหนด
รหัส(coding) เปนเครื่องมือในการจําแนกขอมูลเปนการแตกขอมูลออกเปนหนวยยอยๆหลายๆ
หนวย โดยที่แตละหนวยมีความหมายเฉพาะในตัวเอง ซึ่งในกระบวนการกําหนดรหัสนั้นนักวิจัย
จะตอง อานขอมูลอยางพินิจพิเคราะหและอานหลายๆครั้ง ขณะที่อานก็มองหามโนทัศนหรือ
แนวความคิดที่บงนัยที่อยูในขอความนั้นๆและเปรียบเทียบมโนทัศนหรือแนวความคิดที่ปรากฏ
อยูในขอความหนึ่งกับมโนทัศนหรือแนวความคิดในขอความอื่นที่เหลือ เพื่อใหสามารถบอกได
วาสิ่งที่บงบอกอยูในขอความเหลานั้นหมายถึงสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน หรือหมายถึงคนละ
อยางกัน ขอความที่มีความหมายเหมือนกันจะถูกกําหนดเปนรหัสเดียวกัน ดวยรหัสเหลานี้
นั ก วิ จั ย จะสามารถจั ด กลุ ม หรื อ ประเภทของข อ มู ล ได โ ดยอาศั ย ความหมายที่ ป รากฏอยู ใ น
ขอความนั้นเปนเกณฑ
สําหรับวิธีการวิเคราะหแบบสรางทฤษฎีจากฐานราก มีการกําหนดรหัสดังนี้(Strauss
and Corbin.1998, Charmaz.2006)
1) Open Coding หรือ Innitial Coding เปนการกําหนดรหัสเพื่อจําแนกขอมูล มี
ลักษณะเปนการกําหนดรหัสแบบกวางๆ
2) Focus Coding เปนการลงรหัสในขั้นที่สอง รหัสเหลานี้เปนทิศทาง ทางเลือก และ
แนวคิดมากกวารหัสในขั้นแรกเมื่อผานการลงรหัสแบบคําตอคํา หรือบรรทัดตอบรรทัดมาแลว
ก็เริ่มลงรหัสที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อสังเคราะหและอธิบายสวนตางๆของขอมูลที่มีอยูจํานวนมาก
เปนการใชนัยสําคัญ ความถี่ของรหัสในขั้นแรกเพื่อกลั่นกรองขอมูลจํานวนมากอยางละเอียด
และสมบูรณ
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3) Axial Coding เปนการเชื่อมโยงขอมูลที่ใหรหัสในขั้นแรกแลวเขาดวยกันตามความ
สัมพันธที่รหัสเหลานั้นมีตอกันโดยยึดใจความที่เขากันไดและบงบอกถึงเรื่อง(theme) เดียวกัน
ของขอความเหลานั้นเปนเกณฑผลลัพธในขั้นนี้คือเรื่องหรือมโนทัศนที่จําแนกขอมูลออกเปน
กลุมๆหรือเปนหัวขอยอย สิ่งที่ไดเริ่มจะบอกแนวคิดสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษาระดับ
หนึ่ง
4) Selective Coding หรือ Theoretical Coding เปนการนําเอาขอมูลที่จัดเปนกลุมเปน
ประเภทในขั้นที่ 3มาบูรณาการเขาเปนเรื่องเปนราวโดยอาศัยความสัมพันธของมโนทัศนหรือ
หัวขอยอยที่ไดจากขั้น Axial Coding เปนแนวทาง ในขั้นนี้นักวิจัยสามารถสรางขอเสนอทาง
ทฤษฎี(proposition) หรือสมมติฐานสําหรับอธิบายปรากฏการณที่ศึกษา
ในกระบวนการสรางทฤษฎีจากฐานรากผูวิจัยตองทํางานใกลชิดกับการวิจัยทุกขั้นตอน
เพราะกระบวนการวิจัยจะไมสามารถกําหนดลวงหนาไดวาจะเก็บขอมูลจากใคร หรือตองการ
จํานวนขอมูลมากเทาไร ขั้นตอนของการวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานรากจึงไมอาจแยกขั้นตอนของ
การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางมโนทัศน การเชื่อมโยงมโนทัศน และการหาขอสรุปเชิงทฤษฎี
เบื้องซึ่งขั้นตอนตางๆนี้จะตองกระทําไปพรอมๆกัน
สรุ ปแลว การดําเนินการวิ จัยในเรื่ องการขับเคลื่อ นของกลุ มสั จจะสะสมทรั พ ยใ นการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนครั้งนี้เปนการศึกษาปรากฏการณทางสังคมในลักษณะของ
การรวมกลุมของชาวชุมชนเพื่อ แกไ ขปญ หาที่ เกิ ดขึ้ นและเพื่ อการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต ความ
เปนอยูใหดีขึ้นโดยอาศัยการทําความเขาใจจากมุมมองของคนในชุมชน โดยอาศัยวิธีวิทยาของ
การสรางทฤษฎีฐานรากเปนกระบวนการปรับเปลี่ยนมโนทัศนที่มีอยูในสังคมของมนุษยและให
ความสําคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยางเปนรูปธรรมในสังคมไทยมากกวา แทนที่จะตั้งอยูบน
พื้ น ฐานของทฤษฎี ที่ ไ ด รั บ มาจากตะวั นตก เพราะการศึ ก ษาเชิง คุ ณ ภาพเป นวิ ธี ก ารศึ ก ษา
ปรากฏการณ โ ดยเริ่ มต นจากข อ เท็ จจริง ของปรากฏการณที่ ศึก ษาอยา งลุมลึก แล ว จึงคอ ยๆ
ยกระดับขอเท็จจริงเหลานั้นขึ้นเปนทฤษฎี อันสะทอนปรากฏการณของปญหาที่ผูศึกษาได
ดําเนินการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทําใหผูศึกษาไดมองเห็นถึงปฏิกิริยาหรือการสนองตอบ
ตอปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัยเรื่ อ งการขับเคลื่อ นของกลุ มสั จจะสะสมทรั พ ย ในการเสริ มสรางความ
เขมแข็ง ของชุมชน : กรณี ศึ กษาหมูบานแหงหนึ่งในเขตภาคกลาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เปนกระบวนการสราง
การเรียนรูรวมกันของชุมชนทามกลางความเปนพลวัตของบริบททางสังคม และเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ ทั้ง

22
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม อันนําไปสูการมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดี รวมทั้งเพื่อ
คนหากระบวนการเรียนรูในเรื่องของการออมเพื่อนําไปสูการพัฒนานโยบายสาธารณะและความ
เขมแข็งของชุมชน โดยผูวิจัยไดอาศัยมุมมองของแนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชนใน
การศึกษา ซึ่งจะมองถึงการรวมกลุมขององคกรชุมชนในรูปแบบของกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่เนน
สภาวะพื้นฐานของชุมชนและกระบวนการทางสังคมตาง ๆ ในชุมชนที่จะมีปฏิสัมพันธกันและ
หลอหลอมกันเขาเปนพลังชุมชนที่เปนรูปธรรมเพื่อเปนสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงให
คนในชุมชน พลังชุมชนนี้เองจึงจะบงบอกถึงความเขมแข็งของชุมชนที่สะทอนใหเห็นในรูปของ
การกินดีอยูดี การที่ชาวชุมชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตในสังคม การเอื้อ
อาทร ความสัมพันธอันอบอุนระหวางสมาชิกของชุมชนและการมีสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณ
ซึ่งจะเปนความเขมแข็งที่ชุมชนใชในการเผชิญกับแรงปะทะ ตาง ๆ จากโลกภายนอกไมวาจะ
เป นแรงปะทะจากกระแสเศรษฐกิ จทุนนิยมกระแสการเมือ งระดับชาติและทอ งถิ่น กระแส
สื่อมวลชนซึ่งชุมชนจะไดใชความเขมแข็งนี้ในการตานแรงปะทะตาง ๆ ดวยการพินิจพิเคราะห
ไตรตรองและเลือกสรรวิถีชีวิตและวิถีทางพัฒนาที่เหมาะสมใหแกตนเอง
การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาอยางเปนองครวมภายใตบริบทของสังคมที่เปนพลวัตอยู
ตลอดเวลา โดยอาศัยมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยเปนสําคัญประกอบ
กับการศึกษาจากกลุมบุคคลที่เขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องการออม ซึ่งจะชวยสราง
และพัฒนานโยบายสาธารณะและความเขมแข็งของชุมชนตอไป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณา
ตั้ง แต ก อ นที่ จะมี ก ารริ เ ริ่ มจั ด ตั้ง กลุ มสัจจะสะสมทรัพ ยขึ้นในชุมชน กลาวคือ จะศึก ษาตั้งแต
กระบวนการปรับตัวของชุมชนเมื่อตองเผชิญกับปญหาตางๆ การรวมกลุมกันของคนในชุมชน
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการแกปญหา การขยายกิจกรรมและเครือขายที่อาจกลาวไดวาเปน
การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชน ซึ่งความสําคัญอยูที่ตัวกิจกรรมที่สามารถแกไข
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน การช ว ยส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของสมาชิ ก กลุ ม
จนกระทั่งสามารถเสริมสรางความเข มแข็ งให แกชุมชนในมิติตางๆทั้งมิติทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและทางดานวัฒนธรรม อันนําไปในสูสุขภาวะที่ดีและการพัฒนากระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนบนฐานการออมของทองถิ่นอยางยั่งยืน

บทที่3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึก ษาวิจัยเรื่อ ง การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาหมูบานแหงหนึ่งในเขตภาคกลาง ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)โดยเปนการศึกษาเฉพาะกรณีของกลุมสัจจะสะสมทรัพยกลุม
หนึ่ง เพื่ อ สืบค นหาความรูค วามจริง อยางละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณของกลุมที่เ กิดขึ้นใน
บริบทและขอบเขตเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีขอบเขตที่กําหนดไดชัดเจนสมบูรณในตัวเองทั้งในแงของ
เนื้ อ หา เวลา และสถานที่ ซึ่ ง อาจจะเป น บุ ค คล เหตุ ก ารณ ปรากฏการณ กลุ ม ชนที่ มี
ลักษณะเฉพาะ โครงการหรือ กิจกรรม อยางใดอยางหนึ่งโดยอาศัยการสรางทฤษฎีฐานราก
(Grounded Theory)เปนแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ผานกระบวนการวิเคราะหและตีความโดยความคิดพื้นฐานของการสรางความรูโดยการสราง
ทฤษฎีจากฐานรากมาจากความเชื่อที่วา มนุษยไดสรางความหมายตางๆที่อยูรอบๆตัวขึ้นมา
จากความสัมพันธกับผูอื่นไมวาจะเปนเรื่องของความเอื้ออาทร ความรวมมือ การแขงขัน การอยู
รวมกันอยางเกื้อกูล หรือความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้นปรากฏการณทางสังคมหรือความจริง
ทางสังคม จึงถูกตีความและใหความหมายโดยคนที่อยูในบริบทของสังคมนั้น ดังนั้นการคิดไว
ลวงหนาวาสิ่งตางๆมีความหมายตอ คนอยางไร จึงอาจทําใหไ ดขอ สรุปที่ผิดพลาดในการทํา
ความเขาใจปรากฏการณทางสังคม และเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้สามารถเขาใจปรากฏการณของ
กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบ วงจรชีวิตผูวิจัยจึงใชวิธีวิทยาการสรางทฤษฎี
จากฐานรากซึ่งทฤษฎีจะถูกสราง (Construct) และไดรับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเก็บ
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบ การสราง
ทฤษฎีฐานรากอาศัยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยทางดานสังคมศาสตร เชน
การสัมภาษณเชิงลึก การสัง เกตแบบมีสวนรวม การสนทนากลุม โดยขอมูล ที่ไ ดจะตองเปน
ข อ มู ล ที่ ใ ห รายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ ท างสัง คมในเรื่ อ งที่ศึ ก ษาอย า งรอบด าน การ
รวบรวมขอมูล ในลัก ษณะนี้มัก อาศัยการบรรยายเหตุก ารณ ประสบการณของคน เรื่องเลา
สภาพสั ง คมอย า งละเอี ย ด การบรรยายอย า งละเอี ย ดนี้ เ ป น ความพยายามที่ จ ะเข า ใจถึ ง
ความหมาย ประสบการณ เหตุการณตางๆตามมุมมองของผูที่อยูในชุมชนนั้นใหมากที่สุดเพื่อ
ชวยใหผูวิจัยตีความปรากฏการณนั้นๆไดตรงตามความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นอันจะนําไปสูความ
เขาใจปรากฏการณนั้นๆ (นภาภรณ หะวานนท และคนอื่นๆ.2546:3-5)

สนามวิจัย (Field)
การเลือกพื้นที่หรือสนามวิจัยนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากเนื่องจากสนามที่ศึกษาก็คือ
ตัวแทนของปรากฏการณที่ตองการเขาถึงเพื่อทําความเขาใจ ดังนั้นการเลือกสนามจึงไดกระทํา
อยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับคุณลักษณะของปรากฏการณอันเปนวัตถุประสงค
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การวิจัยหลักโดยกอนการตัดสินใจเลือกสนามผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆหลายแหงประกอบกับการไดมีโอกาสเขาไปศึกษาในพื้นที่
จริงที่มีการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพย แลวนําขอมูลมาพิจารณาวาพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะ
เปนสนามวิจัยมากที่สุด ในที่สุดผูวิจัยไดตัดสินใจเลือกพื้นที่ของชุมชนบานวัดตนโพธิ์ ซึ่งเปน
ชุมชนหนึ่งที่อยูในเขตภาคกลางเปนสนามในการศึกษา เนื่องจากพบวาชุมชนดังกลาวมีความ
เหมาะสมทั้งในดานของเนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย ดานเวลาที่ชัดเจน
ตั้งแตเริ่มกอตั้งกลุม ดานสถานที่ และดานกลุมผูใหขอมูลหลักที่สามารถใหขอมูลไดมากและ
ครอบคลุมในการที่จะศึกษาถึง การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)
กลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 2 กลุม หลัก คือ 1. กลุมบุคคล
ที่เปนผูรู และ 2. กลุมบุคคลที่เปนผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
1. กลุมบุคคลที่เปนผูรู นั้นจะใหขอมูลที่เปนองคความรูที่เกี่ยวของกับความเปนมา การ
กอรูป การขับเคลื่อนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนภายหลังจากการจัดตั้งกลุมสัจจะ
สะสมทรั พ ย ขึ้ น โดยวิ ธี ก ารเลื อ กผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก นี้ ใ ช วิ ธี ก ารเลื อ กเชิ ง ทฤษฎี ( Theoretical
Sampling)ซึ่งเปนกระบวนการเก็บขอมูลเพื่อนําไปสูการสรางทฤษฎี โดยผูวิจัยจะตองเก็บขอมูล
สรางมโนทัศน รวมทั้งวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อจะตัดสินใจวายังตองการขอมูลใดอีก โดยใน
การเริ่มตนจะกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลหลักไวอยางกวางๆกอนตามวัตถุประสงคและ
ขอบเขตของการวิจัย การเลือกผูใหขอมูลหลักจะคํานึงถึงความหลากหลายตามลักษณะของ
ขอมูลที่ตองการ โดยอาศัยการคิดเชิงวิเคราะหของผูวิจัยวายังตองการขอมูลใดอีกและจะเก็บ
ขอมูลนั้นไดจากใคร ที่ไหน แลวจึงกําหนดแหลงขอมูลที่จะเก็บตอไป เพื่อจะนําไปสูการสราง
ทฤษฎีที่สมบูรณ ดังนั้นกระบวนการเก็บขอมูลจึงถูกกําหนดและควบคุมโดยขอเสนอเชิงทฤษฎี
(Theoretical Proposition) ที่เกิดขึ้นมาจากการเก็บขอมูล โดยที่กระบวนการนี้จะตองเริ่มทํา
ตั้งแตเริ่มตนการเก็บขอมูล ทั้งนี้เพราะการสรางทฤษฎีฐานรากเนนการเปรียบเทียบขอมูล มโน
ทัศนที่สรางขึ้นจากขอมูล รวมทั้งความเกี่ยวโยงกันระหวางมโนทัศนเปนหลักในการสรางทฤษฎี
ซึ่งเรียกวา ขอเสนอชั่วคราว (Temporary Proposition) จากนั้นจึงตัดสินใจวาจะนําขอเสนอเชิง
ทฤษฎี ที่ ไ ด นี้ ไ ปใช ท ดสอบจากใคร หรื อ จากปรากฏการณ ใ ด โดยทั่ ว ไปผู วิ จั ยจะต อ งเลื อ ก
เหตุการณหรือบุคคลเพื่อการเก็บขอมูลตอไปที่เชื่อวาจะเปนขอมูลที่ไมสนับสนุนขอเสนอเดิม
หรือเปนกรณีที่จะนําไปสูการปฏิเสธขอเสนอที่ไดสรางขึ้นชั่วคราว (Nagative Case) ทั้งนี้เพื่อนํา
ความแตกตางที่พบมาปรับเปลี่ยนขอคนพบเดิม โดยการวิจัยจะดําเนินการไปเรื่อยๆ จนผูวิจัย
แนใจวาแมจะวิเ คราะหขอ มูล เพิ่มเติมก็ไ มชว ยในการปรับเปลี่ยนมโนทัศ น และขอ เสนอเชิง
ทฤษฎีที่มีอยู เรียกวา ทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) กระบวนการวิจัยจึงยุติลง
ดังนั้นจํานวนเหตุการณหรือจํานวนผูใหขอมูลจึงมิใชตัวกําหนดการเก็บขอมูล ความสมบูรณของ
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มโนทัศนและทฤษฎีที่ถูกสรางขึ้นจากขอมูลที่เปนปรากฏการณของสังคมที่ตองการศึกษาคือสิ่ง
ที่สําคัญในการเก็บขอมูล(นภาภรณ หะวานนท และคนอื่นๆ.2546:4-5 )
และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ตองการขอมูลที่อธิบายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในอดีต
สืบยอนหลังไปตั้งแตกอนมีการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่สําคัญที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจึงเลือกใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกโดยเลือกผูใหขอมูลหลักที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่สามารถบอกเลาถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางละเอียด มีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆของกลุม และสามารถถายทอดไดอยางชัดเจน ไดแก
1.1 ผูนําในการกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย ซึ่งเปนผูที่ไดรับการเคารพ นับถือไววางใจ
จากสมาชิกภายในกลุมสัจจะสะสมทรัพย และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจและชักชวน
ชาวชุมชนใหรวมกันจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นในชุมชน
1.2 ประธานและคณะกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพยไดแก1)ประธานกรรมการที่
ปรึกษา 2)คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 3) ประธานกรรมการบริหาร 4)รองประธานฝาย
เงินออมและคณะกรรมการ5) รองประธานฝายเงินกูและคณะกรรมการ 6)รองประธานฝายเงิน
สวัสดิการ 7)รองประธานฝายประชาสัมพันธนิติกรรมและคณะกรรมการ 8) เลขานุการ ซึ่งกลุม
บุค คลทั้ง 8 กลุ มดั ง กลาวเปนผู นําระเบียบ และหลัก การของกลุมสัจจะสะสมทรัพ ยไ ปสูก าร
กําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม และยังเปนผูที่ทําหนาที่ในบริหารจัดการกลุม
สัจจะสะสมทรัพย
1.3 สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยในชุมชนจํานวนหนึ่งทั้งที่เปนบุคคลที่เขาเปนสมาชิก
ในรุนแรกๆและในรุนหลังเพื่อเปนตัวแทนที่มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันเพื่อให
ไดขอมู ลที่หลากหลาย ซึ่ง สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพ ยเ ปนผูที่มีสวนรวมในการดําเนินการ
จัดตั้งกลุมและมีสวนชวยสนับสนุนใหกลุมสามารถดํารงอยูไดรวมทั้งเปนกลุมที่ไดรับผลจากการ
ดําเนินงานโดยตรงอีก ทั้งสามารถสะทอนใหเ ห็นความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆที่เ กิดขึ้นใน
ชุมชนจากการตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นไดอยางดี
1.4 ชาวบานที่ไมไดเปนสมาชิกของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อใหไดขอมูลในอีกแงมุม
หนึ่งวากลุมบุคคลเหลานี้มีความคิดเห็นอยางไรตอกลุมสัจจะสะสมทรัพยและทําไมบุคคลกลุมนี้
จึงไมไดเขารวมเปนสมาชิกกลุม
2. กลุมบุคคลที่เปนผูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนกลุมบุคคลที่จะชวย
ในการสรางและพัฒนานโยบายสาธารณะในเรื่องของการออมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตอไปซึ่งจะเปนกลุมบุคคลที่มีความรูหรือความสนใจในเรื่องของกลุมสัจจะสะสมทรัพยโดยที่ไม
จําเปนวาจะตองเปนคณะกรรมการกลุมหรือสมาชิกของกลุมสัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตน
โพธิ์ เ ช น เปนกํานัน ผู ใ หญบานในตําบลหรื อ หมู บานอื่ นๆ หรื อ สมาชิ ก เครื อ ข ายประชาคม
จังหวัดราชบุรี ที่จะเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการออมกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่
ชุมชนวัดตนโพธิ์นี้
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ขั้นตอนในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยตามแนวทางของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโตซึ่งเปนตนแบบของจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่ทางชุมชนบานวัดตนโพธิ์
ไดนํามาเปนแนวทางในการดําเนินการในชุมชนของตนเอง
2. ขั้นการลงพื้นที่เบื้องตน โดยผูวิจัยไดขอหนังสือแนะนําตัวและขออนุญาตเขาพื้นที่
เพื่อเก็บขอมูล จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรและนําไปติดตอประสานงานอยางเปนทางการ
ในพื้นที่ และไดพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตนโพธิ์ เพื่อ
สอบถามรายละเอียดอยางคราวๆเกี่ยวกับกลุมกลุมสัจจะสะสมทรัพย เชน ความเปนมาของกลุม
จํานวนสมาชิก กระบวนการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนตน รวมทั้งทําการศึกษา
ขอมูลเบื้องตนของชุมชนแหงนี้ เชน ขอมูลทางกายภาพ ขอมูลทางดานสังคม ขอมูลทางดาน
เศรษฐกิจ เปนตน เพื่อใหเ ห็นภาพรวมของชุ มชนอั นเปนแนวทางในการสรางเครื่อ งมือเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวางแผนการวิจัยตอไป
3. ขั้ น ตอนการเลื อ กกลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ทั้ ง 2 กลุ ม คื อ กลุ ม ผู รู และกลุ ม ผู ร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งผูวิจัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและบทบาท ของบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ
กับกลุมสัจจะสะสมทรัพยแลวจึงกําหนดวาจะเก็บรวบรวมขอมูลจากใครบาง เพื่อใหสามารถตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยไดอยางครบถวน
4.ขั้นเตรียมเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวยกรอบสําหรับการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยอยางคราวๆวาผูวิจัยจะทําการสังเกตอะไรบางและประเด็นสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก
และการสนทนากลุมซึ่งมีลักษณะประเด็นคําถามที่กําหนดไวตามวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปน
แนวทางในการสัมภาษณและการสนทนากลุม
5.ขั้ นก อ นลงพื้ นที่ เ พื่ อ เก็ บรวบรวมขอ มูล จริง ผูวิจัยไดติด ต อ ประสานงานอย างเป น
ทางการในพื้นที่เพื่อนัดวันเวลาที่เขาไปในชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบมี
สวนรวมและนัดหมาย เวลาและสถานที่ในการดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
กับกลุมผูใหขอมูลกลุมตางๆ
6.ขั้ นการลงสนามเพื่ อเก็ บรวบรวมขอ มูลและวิ เ คราะหขอ มูล ไปพร อมๆกันตามที่ ไ ด
วางแผนไวซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการเขาสูสนามโดยผานแกนนําหรือบุคคลที่เปนที่รูจักใน
ชุมชนในการที่จะพาผูวิจัยเขาสูชุมชนและเขาไปทําความรูจักและสรางความคุนเคยกับคนใน
ชุมชน นอกจากนี้ผูวิจัยจะใชระยะเวลาในชวงหนึ่งในการเขารวมกิจกรรมตางๆของทางชุมชน
เชน เมื่อทางวัดและชุมชนจัดกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆทางผูวิจัยจะใชโอกาสนี้ในการเขาไปมี
ส ว นร ว มซึ่ ง มี ทั้ ง ลั ก ษณะที่ เ ข า ไปร ว มงานในฐานะแขกผู ม าเยื อ นหรื อ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ไ ม ไ ด
ชวยเหลือกิจกรรมอะไรและในลักษณะของการชวยกิจกรรมตางๆเสมือนเปนเจาหนาที่คนหนึ่ง
หรือเปนกรรมการวัดคนหนึ่ง อยางในชวงที่วัดมีงานหลอองคพระทางผูวิจัยไดเขาไปชวยวัดใน
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การแจกแผนทองสําหรับหลอองคพระและรับบริจาคปจจัยที่ญาติโยมนํามาทําบุญซึ่งการมีโอกาส
ไดทํางานและมีกิจกรรมที่ทํารวมกับคนในชุมชนเปนผลดีอยางมากตอการเขามาศึกษาในชุมชน
เนื่องจากเมื่อผูวิจัยเขามาอยูในชุมชนสักระยะหนึ่งคนในชุมชนเริ่มคุนเคยและใหความสนิทสนม
เกิดความไววางใจและตอมาก็ใหความรวมมือแกผูวิจัยเปนอยางดีทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล
สามารถกระทําไดอยางราบรื่นแตทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยพึงระลึกอยูเสมอตลอดระยะเวลาที่อยูใน
ชุมชนคือการเขามาในชุมชนหรือการพูดคุยกับชาวบานจะตองใชความจริงใจเสมอเพราะเมื่อ
ผู วิ จัย มี ค วามจริ ง ใจกั บ คนในชุ มชนเขาก็จ ะมี ค วามจริง ใจกับ ผู วิ จัย และให ค วามรว มมื อ และ
ชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดี
เมื่อผูวิจัยสามารถสรางความสัมพันธกับคนในชุมชนจนสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
นํ ามาสู ก ระบวนการวิ เ คราะห ไ ด แ ล ว นั้น ในการวิจั ยครั้ง นี้ผูวิ จัยได ทําการวิเ คราะหขอ มูล ไป
พรอมๆกับการเก็บรวบรวมขอมูล กลาวคือ เมื่อผูวิจัยทําการสัมภาษณหรือพูดคุยอยางไมเปน
ทางการกับกลุมผูใหขอมูลหลักแลวผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาทําการจัดพิมพใหอยูในรูปที่พรอม
สําหรับการวิเคราะหและทําการวิเคราะหเบื้องตนเพื่อใหเห็นแนวทางที่จะใชในการวิเคราะห
ขอมูลตอไป รวมทั้งไดทราบวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นยังขาดในประเด็นใดบางจะตองตามไป
เก็บขอมูลอะไร จากใครเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาสรางเปนสมมติฐานชั่วคราวหรือเพื่อการปรับแตง
สมมติฐานที่ผูวิจัยไดตั้งขึ้นกอนหนา โดยในการทํางานภาคสนามผูวิจัยจะยึดหลักของการเก็บ
ขอมูลไปพรอมกับการวิเคราะหเปนสําคัญจนทายที่สุดเมื่อผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลไดใน
ระดับที่เ พียงพอตอ การตอบปญ หาการวิจัยไดอยางครบถว นผูวิจัยจึงทําการวิเ คราะหขอ มูล
ทั้งหมดอีกครั้งกอนทําการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
7. ขั้นการเปดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของและ
มี ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ กลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย เ พื่ อ เป น การสร า งให เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู
แลกเปลี่ยน ในลักษณะของการเปดเวทีสาธารณะ รวมทั้งเปนการเผยแพรองคความรูตางๆที่ได
จากการศึกษาวิจัยซึ่งจะเปนแนวทางไปสูการสรางและพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่น
ตอไป

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวบขอมูล ดังนี้
1. กรอบสําหรับการสังเกตแบบมีสวนรวม ซึ่งการสังเกตในภาคสนามที่ผูวิจัยเขาไปมี
สวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนดังนั้นจึงไมสามารถจะสังเกตสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางครบถวน
จึงจําเปนตองกําหนดกรอบในการสังเกตหรือหนวยในการสังเกต ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีนี้จะอาศัยกรอบการสังเกตของ ลอฟแลนด (Lofland.1971)ดังนี้ 1)ฉากและบุคคล(Setting)
เพื่อตอบคําถามวา ใคร และ ที่ไหน 2) พฤติกรรม(Acts) เพื่อตอบคําถามวา ทําอะไร 3) แบบ
แผนพฤติกรรม(Activities)เพื่อตอบคําถามวาอยางไร 4) ความสัมพันธ (Relationship)เพื่อตอบ
คําถามวาใครกับใคร 5) การมีสวนรวม (Participation) เพื่อตอบคําถามวาใครกับใคร เหมือน
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เรื่องความสัมพันธรวมถึงการตอบคําถามวาใครบางอีกดวย 6) ความหมาย (Meaning) เพื่อ
ตอบคําถามวาอยางไร และทําไม
2. ประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก สําหรับประเด็นคําถามในการสัมภาษณ
เชิงลึกนั้นผูวิจัยจะสรางแนวคําถามไวกวางๆสําหรับการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในแตละกลุม
คือ กลุมผูนําในการจัดตั้งกลุม คณะกรรมการกลุม สมาชิกกลุม และผูที่ไมไดเปนสมาชิกกลุม
ซึ่งลักษณะของประเด็นคําถามจะแตกตางกันในแตละกลุมและมีความยืดหยุนตามสถานการณ
นั้นๆ แตทั้งนี้มุงที่จะคนหาคําตอบในมุมมองของผูใหสัมภาษณเพื่อนําไปสูการตอบปญหาการ
วิจัยใหครบถวน
ตัวอยางประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ
ผูนําในการกอตั้งกลุม เชน
- กลุมสัจจะสะสมทรัพยกอตั้งขึ้นมาเมื่อไหร
- ทําไมถึงมีแนวคิดที่จะกอตั้งขึ้นในชุมชน ไดแนวคิดมาจากไหน
- ตอนเริ่มกอตั้งกลุมมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมสมาชิก
- มีการบริหารจัดการกลุมอยางไร
- ฯลฯ
คณะกรรมการกลุม เชน
- ทําไมถึงเขามาเปนคณะกรรมการกลุม
- มีคณะกรรมการจํานวนเทาไหรและมีการคัดเลือกอยางไร
- คณะกรรมการกลุมมีหนาที่อะไรบางและมีการแบงหนาที่กันอยางไร
- หลังจากที่กลุมตั้งขึ้นมาแลวในฐานะที่ทานเปนคณะกรรมการกลุมทานคิดวาชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ทําไมถึงคิดเชนนั้น
- ฯลฯ
สมาชิกกลุม เชน
- ในอดีตทานหรือครอบครัวมีการใชจายอยางไร
- เวลามีปญหาทางดานการเงินทําอยางไร
- ตัวทานเองหรือครอบครัวมีการออมอยางไร
- ทําไมถึงสมัครเปนสมาชิกกลุม
- ท านคิ ด ว าหลั ง จากที่ ทา นไดเ ข าเปนสมาชิก กลุม แลว ทา นคิด วา ตัว ท านเองหรื อ
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ทําไมจึงคิดเชนนั้น
- ฯลฯ
3.ประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุม ผูวิจัยจะกําหนดหัวขอที่จะทําการสนทนากลุม
ไว เชน หัวขอเกี่ยวกับ “การดําเนินการของกลุมที่ผานมาใหอะไรกับชุมชนบาง” เปนตน และจะ
มีประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุมไวเพื่อเปนแนวทางในการสนทนาโดยการสนทนากลุม
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จะดําเนินการกับสองกลุมผูใหขอมูลหลักที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกัน คือ เปนคณะกรรมการกลุม
และกลุมที่เปนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยซึ่งอาจจะแบงตามชวงอายุ หรือ แบงตามรุนของ
การเขาเปนสมาชิกกลุม
ตัวอยางประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุม
- หลั ง จากที่ ท า นเข า มาเป น คณะกรรมการกลุ ม /สมาชิ ก กลุ ม ท า นเห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนบาง ชวยเลาตัวอยางของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนวามีอะไรบาง
- กลุมที่จัดตั้งขึ้นไดใหการชวยเหลือสมาชิกอยางไรบาง
- ฯลฯ

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลขนาด
เล็กไมเนนการสํารวจจากคนจํานวนมาก เทคนิคการวิจัยไมแยกขั้นตอนของการเก็บขอมูลและ
การวิเคราะหออกจากกัน โดยการเก็บขอมูลในครั้งนี้จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลในหลายวิธี
ดวยกัน ไดแก ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation)โดยผูวิจัยไดเขาไปใช
ชีวิตอยูในชุมชนและเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนโดยเฉพาะกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยเปนระยะเวลาหนึ่งเพื่อทําการสังเกตและบันทึกสิ่งที่สังเกตในลักษณะของการทําบันทึก
ภาคสนาม เชน การบันทึกวาไดสังเกตใคร ทําอะไร ที่ไหน ทําเมื่อไหร มีใครเขามาเกี่ยวของบาง
เปนตน และใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนวิธีการหลัก รวมทั้งการใชชีวิต
อยูในชุมชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเรื่อ งอยางละเอียดลึกซึ้ง ไดสังเกต
ปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมถึงพฤติกรรมตางๆของชาวบานในชุมชนโดยที่ผูวิจัยจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปสังเกตและสัมภาษณเชิงลึกในวันที่มีการดําเนินกิจกรรมของ
กลุมสัจจะสะสมทรัพย นอกจากนี้ผูวิจัยอาจใชการรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุม (Fogus
Group Discussion)กับกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)ที่อยูภายใตขอบเขตของการศึกษา

การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ใชการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลที่ดวยวิธีการเทคนิคสามเสา
(Triangulation) ซึ่งDenzin ( 1978) ไดเสนอวิธีการตรวจสอบสามเสาไว 4 แบบดวยกัน คือ
ตามแหลงขอ มูล ตามวิธีการวิจัย ตามนัก วิจัยและตามทฤษฎีที่ใ ช Miles และ Huberman
(1994, p.267.อางในสธญ ภูคง 2549:84) ไดเพิ่มอีก 1 แบบ คือ ตามประเภทของขอมูล ซึ่ง
ไดมีผูเขียนเกี่ยวกับการตรวจสอบสามเสาไวมากมายวาเปนวิธีการยืนยันผลการวิจัยหรือผล
การศึ ก ษาที่ ค ล า ยกั บ ว า มั น เป น วิ ธี ก ารมหั ศ จรรย อั น ที่ จ ริ ง การตรวจสอบสามเส า ไม ใ ช ย า
ครอบจักรวาลที่รักษาไดทุกโรค มันมีขอจํากัดในตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นผูใชควรทําความ
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เขาใจเรื่องนี้ใหดีและใชใหถูกวิธีดวยความรอบคอบ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะเลือกใชการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลหลายแหลงที่มี
สวนเกี่ยวของกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย และการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี กลาว คือ
ใชทั้งการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตแบบมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลที่
ไดมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากภาคสนามโดยผูวิจัย
จะทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกันในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะไดนําผลการ
วิเ คราะหมาใชปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูก ตอ งของขอ มูล ไดทราบวาขอมูลในสว นใดที่
เพียงพอแลวหรือยังขาดขอมูลในสวนใดอีกบาง ซึ่งนําไปสูการปรับยุทธวิธีเก็บขอมูลใหม เพื่อให
ครอบคลุมขอมูลในสนามอยางครบถวน
ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อใหสามารถทําความเขาใจตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง
และสามารถนํามาสรางเปนขอ สรุปเชิงทฤษฎีในเรื่องของการขับเคลื่อ นของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยอาศัยแนวทางของการสรางทฤษฎีจากฐาน
ราก (Grounded Theory) เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลาว
ไดวา เปนทฤษฎีฐานรากในระดับทองถิ่น (Local Theory) โดยการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณอยางเปนระบบ ในสวนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูศึกษา
จะเริ่มจากการนํามโนทัศนยอยที่ไดจาก การสัมภาษณหรือการสนทนากลุมมาจัดเปนกลุมมโน
ทัศน ขั้นตอนในการจัดหมวดหมูหรือกลุมมโนทัศนนี้ ซึ่งตองอาศัยสิ่งหนึ่งที่เรียกวา “ความไวตอ
ทฤษฎี” (Theoretical Sensitivity) โดยผูศึกษาไดและสั่งสมมาจากการอานเอกสารทฤษฎีงาน
ศึกษาตางๆการสนทนากับผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของตลอดจนจากประสบการณสวนตัวและจากการ
ทํางาน ความไวตอทฤษฎีนี้นอกจากจะชวยในการเชื่อมโยงมโนทัศนแลวยังชวยใหผูศึกษาทราบ
วาผูศึกษายังตองการขอมูลใดอีก และจะสามารถเก็บขอมูลไดจากที่ใด ความไวตอทฤษฎีนี้ จะ
ทําใหผูศึกษาคิดและจัดการขอมูลในลักษณะที่จะนําไปสูการสรางมโนทัศนและทฤษฎี ดังนั้น
ความไวตอทฤษฎีจึงตองมีอยูในทุกขั้นตอนของการวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางทฤษฎีฐานรากอัน
เกิดจากปรากฏการณจริงของชุมชน (Strauss and Corbin.1990) หลังจากที่ผูศึกษา จัดกลุม
มโนทัศนแลว ผูศึกษาเริ่มพัฒนาหมวดหมูมโนทัศนใหมีรายละเอียดมากขั้น และมีความเปน
นามธรรมสูง โดยใชคุณสมบัติและคุณลักษณะของขอมูลที่สามารถแปรผันได อันสงผลใหผูวิจัย
ทําการวิเคราะหเชื่อมโยงและสัมพันธขอมูลเหลานั้นในรูปของเงื่อนไขตางๆได และพัฒนาเปน
ขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical Generalization) เพื่อที่จะทําใหเกิดความเขาใจตอการขับเคลื่อน
ของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
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และเนื่องจากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้นเปนการจัดระบบสิ่งที่ผูวิจัยไดเห็นไดยิน
และไดอานเพื่อใหเขาใจความหมายในสิ่งที่ไดเรียนรู ในการจัดการกับขอมูล จะใชวิธีบรรยาย
อธิบาย ตั้งสมมติฐาน สรางทฤษฎี และเชื่อมโยงสิ่งที่ศึกษาไปยังเรื่องอื่นๆ ซึ่งในการนี้ผูวิจัย
จะตองจัดประเภท สังเคราะห คนหาแบบแผน และตีความขอมูลที่รวบรวมมา ดังนั้นเพื่อใหเห็น
ถึงขั้นตอนที่ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหมูล ผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวทางในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. การจัดระบบขอมูล จากขอมูลที่เก็บมาจากภาคสนามนั้นมักจะไมอยูในรูปที่พรอม
จะนําไปใชวิเคราะหตอไป ผูวิจัยจะนํามาจัดรูปใหเหมาะสมกอน โดยผูวิจัยทําการอานทานขอมูล
ที่ไดมาจากการสัมภาษณหรือการสนทนากลุม หลายๆเที่ ยวเพื่อให ซึมซั บ ในขณะเดียวกันก็
เขียนบันทึกประกอบเพื่อตั้งขอสังเกตหรือชวยจําหลังจากอานแลวจะทําการรางสรุปขอมูล สรุป
ยอเรื่องไว เชน ขอมูลจากการสัมภาษณผูนํากลุมและคณะกรรมการกลุมเกี่ยวกับความเปนมา
ของกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย ผู วิ จั ยจะทํ า การสรุป ขอ มู ล ที่ ไ ด มาไว เ มื่อ กลั บมาทบทวนใหม จ ะ
สามารถเขาใจไดรวดเร็ว โดยไมตองอานใหมทั้งหมดตั้งแตเริ่มตน
2. การสรางรหัส การแสดงขอมูล และเชื่อมโยงหาความสัมพันธของขอมูล เริ่มจากการ
ลงรหัสขอมูล ซึ่งรหัสเปนสวนสําคัญยิ่งของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยสามารถสราง
รหั ส ก อ นหรื อ หลั ง เก็ บ ข อ มู ล ก็ ไ ด โดยขั้ น ตอนการลงรหั ส นี้ ห ลั ง จากผู วิ จั ย อ า นข อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมมาซึ่งจะอยูในรูปของบทสัมภาษณ บทสนทนากลุม หรือรายละเอียดจากการบันทึกการ
สั ง เกตแล ว จะให ร หั ส กั บ ข อ ความที่ ป รากฏ เช น จากบทสั ม ภาษณ ผู นํ า กลุ ม เมื่ อ ผู วิ จั ย พบ
ข อ ความที่ แ สดงถึง บทบาท การทําหนาที่ ของผูนํา กลุม ผูวิ จัยก็ จะใหรหั ส ของขอ ความนี้ว า
“ บทบาทผูนํากลุม ” หรืออาจใชรหัสยอตามที่ผูวิจัยสามารถเขาใจไดเมื่อกลับมาอานอีกครั้ง และ
เมื่อผูวิจัยพบขอมูลที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูนํากลุมจากบทสัมภาษณชุดอื่นๆผูวิจัยก็จะให
รหัสนี้ เชนเดียวกัน นอกจากนี้รหัสที่สรางขึ้นจะประกอบไปดวยรหัสยอยๆลงอีก เชน จากรหัส
ใหญ ใ นเรื่ อ งของบทบาทของผู นํ า กลุ ม ก็ อ าจแตกเป น รหั ส ย อ ย เช น บทบาททางด า นการ
รวบรวมสมาชิก บทบาททางดานการบริหารกลุม หรือ บทบาทอยางเปนทางการเมื่อเปนผูนํา
กลุม หรือ บทบาทที่ไมเปนทางการกอนไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนํากลุม เปนตน ทั้งนี้การให
รหัสดังกลาวขึ้นสามารถพิจารณาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได จากนั้นมีการจัดแสดงขอมูล ซึ่ง
เครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการจัดสรางขอมูลในรูปตางๆ
เชน ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิรูป ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหมีความเที่ยงตรงจากนั้นทําการ
เชื่อมโยง หาความสัมพันธของขอมูลโดยที่ผูวิจัยจะตองคนหาความสัมพันธระหวางขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาวามีความสัมพันธกันอยางไร เพื่อใชอางอิงหรืออธิบายความตอไป
3. การแปลความ สร างข อสรุปและพิสูจนขอ สรุป ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะทําการแปล
ความหมายของขอมูลซึ่งผูวิจัยตองสามารถเขาใจความหมายขอมูลเหลานั้นเพื่อใหขอมูลที่ผาน
การวิเคราะหในรูปแบบตางๆ จะสามารถนําไปอธิบายหรือนําไปใชประโยชนอยางอื่นได โดย
จากขอมูลทั้งหมดที่ไดทําการลงรหัสไวแลวผูวิจัยจะนําขอมูลที่มีรหัสเดียวกันมาทําการวิเคราะห
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ตีความ และแปลความหมาย เชน จากที่ผูวิจัยไดลงรหัสเกี่ยวกับบทบาทของผูนํากลุมไวจากที่
ไดขอมูลมาจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักหลายๆกลุมผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเพื่อให
เห็นภาพรวมทัง้ หมดวาผูนํากลุมมีบทบาทดานใดบางและมีบทบาทอยางไรบางในการจัดตั้งและ
ดําเนินการของกลุม และจะวิเคราะหในเชิงลึกเพื่อใหสามารถเขาใจบทบาทหนาที่ที่แทจริงของ
ผูนํากลุมจากมุมมองของตัวผูนํากลุมเองและจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของดวย ซึ่งในการวิเคราะหจะ
อาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเปนพื้นฐานในการวิเคราะห จากนั้นผลลัพธของการวิเคราะห
ก็คือขอสรุปและสุดทายเมื่อไดขอสรุปแลวผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอสรุปนั้น เพื่อยืนยันความ
ถูกตอง ( สธญ ภูคง 2549:60-88)

บทที่ 4
บริบทชุมชนบานวัดตนโพธิ์
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาชุมชน (Community Study)ในบริบทดานตางๆของ
ชุมชนบานวัดตนโพธิ์เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางและลักษณะของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาเรื่อยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยแบงออกเปน
1. ประวัติความเปนมาของชุมชน
2. ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
3. ประเพณีและความเชื่อ
4. โครงสรางทางสังคม
4.1 ประชากร
4.2 ครอบครัว
4.3 เศรษฐกิจ
4.4 การเมืองการปกครอง
4.5 สาธารณสุข
4.6 การศึกษา
4.7 ศาสนา
1. ประวัติความเปนมาของชุมชน
สําหรับประวัติความเปนมาของชุมชนนั้นมีการกลาวถึงไววาบานวัดตนโพธิ์เดิมชื่อบาน
วัดโพธิ์ เนื่องจากมีตนโพธิ์ขนาดใหญอยูบริเวณวัด ชุมชนแหงนี้ไมปรากฏหลักฐานการกอตั้งวา
ตั้งขึ้นตั้งแตสมัยใด มีวัดสระอานเปนวัดประจําหมูบาน ซึ่งแตเดิมนั้นวัดสระอานเปนวัดเกาแก
และมีพระพุทธรูปชื่อพระศรีอารย เปนประธานซึ่งเกาแกเชนกัน เมื่อประมาณ ป พ.ศ.2460 เริ่ม
มีพระสงฆเขามาจําพรรษา ตอมาปพ.ศ.2475 เริ่มมีการกอสรางและบูรณะเรื่อยมา ตอมาในป
พ.ศ.2500 จึงเปลี่ยนชื่อเปนวัดตนโพธิ์ หมูบานจึงเปลี่ยนชื่อเปนบานวัดตนโพธิ์ตามชื่อวัดประจํา
หมูบาน
นอกจากนี้ชาวบานบางคนไดเลาวาชุมชนนี้เมื่อกอนคนหมูบานอื่นเขาเรียกกันวา บาน
วัดโพธิ์หมาผอม เนื่องจากคนชุมชนอื่นจะมองวาคนในชุมชนนี้มีฐานะยากจนและไมไดประกอบ
อาชีพที่แนนอน แตทวาสภาพชุมชนไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาโดยลําดับ
อีกทั้งวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชนนั้นดีขึ้นกวาในอดีตอยางมากจนไมสามารถที่จะ
ถูกกลับไปเรียกวาบานวัดโพธิ์หมาผอมไดอีก
“เมื่อกอนคนหมูบานอื่นเขาจะเรียกวาบานวัดโพธิ์หมาผอมถาไปเลาใหคนสมัยนี้ฟงเขา
โกรธแยที่ถูกเรียกแบบนี้ เมื่อกอนคนในชุมชนไมคอยมีอะไรจะกิน ทํานาก็ทํากันคนละเล็กละ
นอย ถาไมไดทํานาก็รับจางนิดๆหนอยๆ ขนาดหมายังผอมเลย แตถามาเรียกตอนนี้คงไมได
แลวนะเดี๋ยวนี้ชาวบานเขามีอันจะกินกันหมดแลว”
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2.ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ
ชุมชนบานวัดตนโพธิ์เปนชุมชนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม
ตั้งอยูหางจากอําเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดตอหมู 7 บานหุบมะกล่ํา ทิศใต ติดตอ
หมู 2 ตําบลบานฆอง ทิศตะวันออก ติดตอหมู 1 ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ ทิศตะวันตก
ติดตอหมู 6 บานหนองเตาดํา
ลักษณะภูมิอากาศ เปนอากาศแบบรอนชื้น มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดู
หนาว ในฤดูฝนฝนจะตกตองตามฤดูกาล อุณหภูมิอยูระหวาง 21 - 38 องศาเซลเซียส
สําหรับการตั้งบานเรือนในอดีตมีลักษณะกระจายไปตามพื้นที่ไรนาของตนเอง บานที่
สรางขึ้นเปนรูปแบบงายๆ เชน ใชไมไผทําเปนเสา สวนหลังคามุงดวยจาก หรือไมก็เปนบาน
ใตถุนสูง ชั้นลางเอาไวสําหรับเปนที่เก็บขาวของเครื่องใช เชนขาวเปลือก ไมฟน เปนตน หรือ
บางบานก็ใชใตถุนเปนโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตว
“ตอนที่ตาเริ่มปลูกบานแถวนี้ยังมีบานไมกี่หลัง ไมถึง 50 หลัง ตั้งกระจายๆกันไป บาน
เปนชั้นเดียว บางทีก็ใชเสาไมไผ ปูฟากคือจะเปนไมไผที่เอามาสับแลวกางออกใหแยกออกจาก
กันเปนแผน ขัดมันใหเลื่อมเอาไวเปนแครสําหรับนอน”
“เมื่อกอนชาวบานสวนใหญอยูแบบเรือนไมไผมุงจาก ฝาบานเปนไมไผขัดแตะ เวลาหนา
หนาวก็จะหนาวมาก เพราะลมเขาไดทุกชอง”
ต อ มามี ช าวบ า นเข า มาตั้ ง ถิ่ นฐานบ า นเรื อ นมากขึ้ น การก อ สร า งบ า นเรื อ นก็มี ก าร
พัฒนาขึ้ นตามลําดับ ในปจจุบันลัก ษณะของบานในชุ มชนมี 2 ลัก ษณะ คือ บานที่ส รางแต
ดั้งเดิม และบานสมัยใหม โดยบานที่สรางแตดั้งเดิมจะเปนบานไมใตถุนสูง มีนอกชาน หลังคา
มุงจาก หรือสังกะสี และถาเปนบานแบบโบราณจริงๆจะใชกระเบื้อง 5 เหลี่ยมมุงหลังคา ซึ่ง
ปจจุบันมีใหเห็นเพียงหลังเดียว สําหรับบานสมัยใหม จะเปนบานชั้นเดียว กออิฐขึ้นมาจากพื้น
กั้นหอง 1 หองตรงมุมใดมุมหนึ่ง มีที่สําหรับทําครัว มีหองน้ําในตัวบานแทบทุกหลัง
เมื่อพิจารณาถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ซึ่งประกอบดวย
ไฟฟา เมื่อกอนไมมีไฟฟาชาวบานใชตะเกียงกัน นอกจากบางบานที่พอมีฐานะเขาก็จะ
ปนไฟใช พอมีชวงหนึ่งในสมัยหลวงพอขันธซึ่งเปนเจาอาวาสวัดตนโพธิ์ และที่วัดมีงานทอดกฐิน
มีคนที่มาทอดกฐินเขาทํางานที่ไฟฟาสวนภูมิภาค เขาเห็นวาไมมีไฟฟาใช ก็เลยเอาเสาไฟมาปก
ให ใชเครื่องปนไฟที่โรงไฟฟาโพธาราม ไฟฟาก็เลยเริ่มมีใชที่วัดกอน ตอมาจึงขยายไปสูหมูบาน
ทําใหชาวบานมีไฟฟาใชในทุกครัวเรือน
“ไฟฟาในหมูบานขอจากกรมไฟฟาที่โพธาราม ตอนนั้นพอตาพี่จะไปอยูที่วัดเปนประจํา
เปนลูกศิษยของหลวงพอขันธ ก็ไดปรึกษาหารือกันกับหลวงพอเพื่อขอใหมีไฟฟาใช ครั้งแรก
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เก็บบานละ 500 บาทเปนคาสายเมน คาหมอ คาเสาไฟ สวนคาไฟแตละเดือนก็จายตามที่ใชจริง
จะมีคนจากกรมไฟฟามาเก็บเอง”
ประปา เดิมชาวบานจะใชน้ําจากธรรมชาติ เชน น้ําจากบอ จากลําคลองและใชน้ําฝน
ในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีการขุดบอที่เรียกวาบอรองหรือคันโพรงน้ํา ที่จะขุดกัน
ไวใชในละแวกบานใกลเคียงกัน ตอมาไดมีการสรางแทงคน้ําขึ้นที่วัดแลวจายไปตามบานเรือน
ในชุมชน ชาวบานจึงหันมาใชน้ําประปาหมูบานกันทุกครัวเรือน
“แตกอนนี้ก็จะใชน้ําตามธรรมชาติ น้ําฝนบาง น้ําตามลําคลอง ตามบึง สะอาด เมื่อกอน
ใชกินใชอาบไดสบาย แลวบางบานก็จะมีการขุดบอ เรียกบอรอง แลวจวกตักน้ําใชกัน บอหนึ่งก็
จะใชรวมกัน บานที่อยูใกลๆ กันก็จะรวมแรง รวมลงขันกันขุดบอ แลวบางบานก็จะมีบอบาดาล
แลวมีคันโยกสําหรับโยกน้ําขึ้นมาใช”
ถนน การคมนาคมภายในหมูบานในสมัยกอนนั้นจะใชการเดินตามคันนาและทางเรือ
เปนหลัก เวลาที่ชาวบานจะไปไหนมาไหนจะตองใชเวลานานในการเดินทาง แตเมื่อมีการพัฒนา
ทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเขามา มีการสรางถนนในหมูบานขึ้น โดยเริ่มจากถนนดิน
มาเปน ถนนลูกรัง เปนถนนคอนกรีต และกลายมาเปนถนนลาดยางในปจจุบัน
“เมื่อกอนไมมีถนนหรอก ตองเดินตามคันนา ไมมีรถเลย หนาน้ําเอาเรือไปขึ้นฝงได
เลย”
“แต ก อ นแถวนี้ เ ป นคลองหมด น้ํ า เยอะ อุ ด มสมบู รณ ม าก ปลาเยอะ พายเรื อ นี่ ป ลา
กระโดดขึ้นมาเลยนะ เขาเรียกคลองตะคดดําเนิน เวลาเดินทางไปไหนก็จะไปทางเรือกัน ถนนยัง
ไมมี ถาเดินก็เดินตามคันนา เมื่อ 20 ปที่แลวเปนถนนดิน ยังไมไดลาดยางเจริญแบบนี้หรอก ถา
จะไปในเมืองก็เดินไปขึ้นรถเมล รถสองแถว ถาจะเขากรุงเทพก็เดินไปที่แยกบางแพ”
เมื่อสภาพของถนนหนทางเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานจึงหันมาเดินทางโดยใชรถจักรยาน
รถจักรยานยนต และรถยนต ในการไปทํางานหรือไปซื้อสินคาตางๆ สําหรับชาวบานที่ไมมี
ยานพาหนะสวนตัวจะใชบริการของรถโดยสารซึ่งจะมีบริการวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้การ
เดินทางเขาออกในหมูบานจะใชบริการรถจักรยานยนตรับจาง หรือรถรับจาง หรือการขออาศัย
รถของชาวบานคนอื่นในหมูบานออกไป ปจจุบันชาวบานนิยมใชรถยนตสวนตัว เชน รถกระบะ
รถเก ง หรื อรถจัก ยานยนต และรถจั ก ยาน รวมทั้งรถโดยสารเขาเมือง แตถาจะเดินทางเขา
กรุงเทพฯและไมมีรถสวนตัวก็ตองไปขึ้นรถทัวรที่แยกบางแพซึ่งอยูออกมาไมไกลจากหมูบานนัก
โทรศัพท โทรศัพทที่ใชในชุมชนจะเปนโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ซึ่ง แต ล ะหลั ง คาเรื อ นจะมี โ ทรศั พ ท บานใช และอีก สว นหนึ่งจะนิยมใชโ ทรศัพ ทมือ ถือ ในการ
ติดตอสื่อสาร
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“เมื่อกอนจะใชโทรศัพทตองไปที่โพธาราม ที่นี่เพิ่มเขามาเมื่อประมาณ 10 ปมั้ง เปนของ
องคการโทรศัพท รหัส 032 มีเกือบทุกบานแหละ สวนตูสาธารณะเพิ่งมาไมนานนะ แตเดี๋ยวนี้
สวนใหญก็จะใชโทรศัพทมือถือกันหมดแลว”
จากลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานวัดตนโพธิ์แสดงใหเห็นถึงอาณาเขตติดตอกับ
ชุมชนใกลเคียงจํานวน 4 ชุมชนดวยกัน และลักษณะของพื้นที่ที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน
และมีบานเรือนตั้งอยูบริเวณโดยรอบวัด ถนนสายตางๆ ลําคลอง ทั้งคลองหลักและคลองซอย
ภายในชุมชน รวมทั้งจํานวนและลักษณะของการตั้งบานเรือน ดังแสดงในภาพประกอบ1
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ภาพประกอบ 1 แผนที่ชุมชนบานวัดตนโพธิ์
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3. ประเพณีและความเชื่อ
ประเพณีสําคัญของคนในชุมชน
สําหรับประเพณีตางๆ ในชุมชนนับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันนั้นกลาวไดวาเปนประเพณีตาม
แบบไทยแทต ลอดสิบสองเดือ น ซึ่ง จากประเพณีตางๆของทางชุมชนทั้งที่เ ปนวันสําคัญ ทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณีที่จัดขึ้นในชวงเทศกาลตางๆนั้นพบวามีประเพณีที่สําคัญและจัดวา
มีลักษณะเฉพาะคือ ประเพณีสารทไทย และประเพณีสงกรานต ซึ่งทางวัดตนโพธิ์ไดริเริ่มการ
จัดการทองเที่ยวสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ความเปนอยูพื้นบาน ระหวางวันที่ 12 ถึง 17
เมษายน ของทุกปเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรูถึงวิถีชีวิตความเปนอยู อาหารการกินของทองถิ่น
วั ฒ นธรรมประเพณี การละเล น และมี ก ารถ า ยทอดแก ค นรุ น หลั ง และผู ส นใจทั่ ว ไป ซึ่ ง
ประกอบดวยพิธีสรงน้ําพระ รดน้ําผูสูงอายุ อันแสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อของคนในทองถิ่นใน
การแสดงความเคารพตอพระพุทธศาสนา พระสงฆและพอแม ผูสูงอายุในชุมชน นอกจากนี้ยังมี
การละเลนตางๆเพื่อเปนการฟนฟูศิลปะการละเลนพื้นบานของเด็กในสมัยกอน เชน มอญซอน
ผา วิ่งวัวคน วิ่งกระสอบ ลูกชวง ตีจับ ปนเสาน้ํามัน วิ่งหึ่ม เปนตน
“เมื่อกอนสนุก ตอนเดือนตุลาชวงออกพรรษาจะมีการแหเรือ 3 วัดมีวัดหลวง วัดวัง
เย็น วัดบางแพ เขาจะแหเรือยาวใหญๆ ใสพระพุทธรูป มีงานวัด การแขงเรือดวย พอชวง
สงกรานตจะมีการละเลนสนุก เลนลูกชวง ซึ่งจะเอาผาขาวมามามวนเปนกอนและโยนใหอีก
ฝายรับ ฝายไหนรับพลาดถือวาแพ ยายเลนประจํา”
ความเชื่อของคนในชุมชน
สําหรับความเชื่อดั้งเดิมนั้น ในชุมชนมีความเชื่อเรื่องศาลศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่เคารพนับ
ถือของชาวบานตั้งแตอดีตสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ซึ่งในชุมชนมีศาลอยูหลายศาลดวยกัน คือ ศาล
ปูดํา ศาลปูขาว ศาลเจาพอเขางู และศาลเจาพอเขาคลุกคลีโดย ศาลปูดํา พบพรอมกับอุโบสถ
หลังเกา เดิมทีเปนเพียงศาลเล็กมีตนตะโกอยูดานหลังศาล ตอมาเมื่อตนตะโกโคนลง หลวงพอ
ขันธจึงไดสรางศาลขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ. 2521 ศาลปูขาว เดิมทีอยูติดคลองดานทิศเหนือของวัด
ภายหลังไดยายไปสรางอยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด อยูดานหนาศาลปูขาว และศาล
เจาพอเขางู ตั้งอยูในบริเวณของวัดซึ่งทั้ง 3 ศาลดังกลาวและเปนที่เคารพของชาวบานในชุมชน
บานวัดตนโพธิ์ นอกจากนี้ยังมี ศาลเจาพอเขาคลุกคลี ซึ่งตั้งอยูในหมูบาน โดยทุกปในชวงขึ้น 6
ค่ํา เดือน 6 จะมีงานประจําปของศาลเจาพอเขางู และขึ้น 5 ค่ํา เดือน 5 จะมีพิธีเลี้ยงเจาเปน
ประจํ าทุ กปของศาลเจาพอ เขาคลุก คลี ซึ่งชาวบานเชื่อ วาเปนพิธีก ารสืบชะตาหมูบานใหอ ยู
รมเย็นเปนสุข โดยมีการจัดงาน 2 วัน แบงออกเปนวันเนา 1 วัน ซึ่งจะมีการจัดงานตั้งแตตอน
กลางวันจนถึงกลางคืน มีมหรสพตางๆ มีการแสดงลิเก มีการแกบนของชาวบานที่มาบนที่ศาล
ไวแลวไดผลสําเร็จตามที่ขอก็จะมาแกบนในวันนี้ดวย พอถึงวันงานก็จะมีรางทรงซึ่งเจาพอจะมา
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ประทับทรงใหชาวบานไดกราบไหว มีการรักษาปดเปาโรคภัยไขเจ็บ ตามความเชื่อที่สืบทอดกัน
มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ
“ศาลเจาพอเขาคลุกคลี เมื่อกอนเปนศาลเล็กๆ มุงจาก เวลาทําบุญก็จะทําในคลองตรง
บานนี่แหละ ก็จะมีการจัดงานปเหมือนกัน ทุกๆ เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ํา จะมีงานตั้งแตตอนกลางคืน 4
ค่ํา มีหนังตะลุง ตามแตคนที่เขาเคยบนไวแลวสําเร็จก็มาแกบนกัน ตอนเชาก็จะนิมนตพระจาก
วัดมา 9 รูป ทําบุญ มีพิธีไหวครู หัวหมู ไก ขนม ผลไม มียายติ้ว ชูเลิศเปนรางทรง เมื่อกอนจะมี
ยายวัน แลวตอมาก็มียายมา จนเดี๋ยวนี้เปนยายติ้ว แลวในวันงานก็จะมีการชุมนุมเหลารางทรง
หรือคนที่มีองคจากที่อื่นๆ มารวมกันที่งานดวย”
นอกจากนี้ชาวบานในชุมชนบางสวนหนึ่งยังคงมีความเชื่อหรือนับถือผี เชน ผีบรรพ
บุรุษที่อยูตามปา คอยดูแลรักษาปา ใครไปตัดตนไมโดยไมไดขออนุญาตหรือไมบอกกลาวผี
ไมได หรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการผิดผี ซึ่งหมายถึงการที่ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว
กระทําพฤติกรรมบางอยางที่ไมถูกตองตามครรลองครองธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของชูสาว เชน
การถูกเนื้อตองตัวกันระหวางชายหญิงกอนการแตงงาน ซึ่งเชื่อวาเปนการผิดผีปูยาตายายซึ่งผี
ปูยาตายายนี้จะมาดลใหเกิดเรื่องเดือดรอนหรือการเจ็บปวยขึ้นกับญาติผูใหญแทน
“ก็มีเชื่อเรื่องผีนะ เรื่องผิดผี คือ ถาลูกสาวลูกชายไปแอบถูกเนื้อตองตัวกัน แอบไดเสีย
กันเขาเรียกผิดผี เขาก็จะมาทํากับพอแมปูยาตายาย เขาเชื่อกัน ยายก็เคยปวยไมรูเปนอะไร
รักษาก็ไมหาย ตัวเปนจ้ําเขียวๆ เต็มเลย เขาก็วากันวาลูกหลานผิดผี ยายก็เลยไปจุดธูป
บอก บนบานสานกลาวขอขมาใหหาย มีหมู ขนม เหลา ยายถึงไดหายปวย”
4.โครงสรางทางสังคม
4.1 ประชากร
ชุมชนบานวัดตนโพธิ์ประกอบดวยประชากรทั้งสิ้น 1,105 คน จาก 227ครัวเรือน โดย
แบงเป นชาย 526 คน หญิง 579 คน ประชากรในหมูบานมากกวารอ ยละ 95 นับถือ ศาสนา
พุทธ
“ชุมชนตรงนี้อยูมาดั้งเดิม ไมไดยายมาจากที่ไหน เปนคนไทย ซึ่งในบรรดา 9 หมูบาน
ต.บานเลือก นี่มี 9 หมูบาน บานวัดตนโพธิ์หมูเดียวที่เปนคนไทยแท นอกนั้นอีก 7 หมูเปนลาว
และอีกหมูหนึ่งคือหมู 7 เปนมอญ”
สําหรับวัฒนธรรมการกินอยูของชาวชุมชนนั้นจะเปนการกินอยูแบบไทย อาหารการกิน
สวนใหญจะเปนขาวเจาและกับขาวประเภทตางๆ เชน น้ําพริกผักตม ปลาทอด แกงกะทิ แกง
ปา เปนตน
“คนที่นี่เขาก็ทํากินกันปกติอาหารแบบทั่วๆไป มีอะไรก็กิน น้ําพริกผักตมขางรั้ว แกง
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หมูแกงไกกินกันไปตามเรื่องไมไดมีอาหารทองถิ่นอะไรอยางพวกชาวมอญชาวลาวเขาหรอก
เราก็กินขาวเจานี่แหละขาวเหนียวก็นานๆกินที”
นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีอาหารทองถิ่นที่ในอดีตแตละครัวเรือนจะมีติดบานไวเสมอนั่น
คือ ปลาแดก วิธีซึ่งการทําคือเขาจะเอาปลามาแชน้ําใหปลาเริ่มเนา พอปลาเนาแลวมีกลิ่นเหม็น
ก็นําไปคลุกเกลือ แลวก็เอามาโขลก ใหเนื้อมันแหลกๆ แลวนําไปใสตะกราผึ่งแดดไว พอเริ่ม
แหงก็เอามาโขลกอีก แลวเอาไปผึ่งแดด ทําแบบนี้ประมาณ 3 แดด แลวนํามาใสไหปดฝาไว
ตอนนี้จะมีกลิ่นหอมแลว สามารถนําไปใชใสพรอมกับพริกแกงเวลาทําอาหารประเภทแกงไดเลย
“เมื่อกอนเขาทําอาหารที่เขาเรียกกันวาปลาแดกไวกินกัน ไมใชปลาราแบบทางอิสานนะ
เขาจะมีวิธีการทําเอาไวใชใสแกงสมอรอยดี”
ในสวนของภาษาที่ใชในชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ ถาเปนการสื่อสารกับชนในชุมชน
เดียวกันหรือชุมชนใกลเคียงก็จะใชภาษาไทยสําเนียงเหนอแตถาเปนการติดตอราชการหรือการ
สื่อสารกับคนแปลกหนาหรือคนตางถิ่นก็จําไมพูดออกสํานียงเหนอ แตทั้งนี้ชาวชุมชนบางสวน
ไมวาจะพูดจาสื่อสารกับใครก็ยังคงพูดสําเนียงเหนอเชนเดียวกัน
“ปาก็พูดเหนอแบบนี้แหละ พูดกับหลวง กับคนกรุงเทพปาก็พูดแบบนี้ พูดมาตั้งแตเด็ก
จนไมรูสึกวามันเหนอ ฟงดูมันเหมือนๆกับคนสุพรรณเหมือนกันเนอะ”
สําหรับลักษณะการเคลื่อนตัวของประชากรนั้นประกอบดวย การยายเขาและการยาย
ออก ในสวนของการยายเขามาในชุมชนนั้นเนื่องมาจากการเขามาทํามาหากินหรือแตงงานเขา
มาแลวมาตั้งบานเรือน ทํามาหากินอยูภายในชุมชน สวนการยายออกจะเกิดจากการไปทํางาน
ในจังหวัดอื่นๆ ทั้งการยายเขากรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆที่อยูใกลเคียง อยางเชน นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เปนตน
4.2 ครอบครัว
ในอดี ต ชาวชุ มชนจะอยู รวมกัน เปนครอบครัว ใหญ มีบุ ค คลในรุนปู ย า ตา ยาย อยู
รวมกันดวย แตเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวใหญที่เคยมีสมาชิกอยูรวมกันก็มี
การแตงงานและแยกครอบครัวออกไปทําใหครอบครัวในปจจุบันมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวที่
ประกอบดวย พอ แม ลูกเปนสวนใหญ
“เมื่อกอนบานตาอยูกันเยอะ เต็มบานเลยหุงขาวทีหนึ่งเต็มหมอพอลูกๆโตก็แตงงานยาย
ออกไปกันหมด”
ความสัมพันธของคนในชุมชนนั้น สวนใหญจะเปนความสัมพันธกันแบบเครือญาติและ
สวนใหญอยูบนพื้นฐานของการเคารพผูอาวุโส เนื่องจากภายในชุมชนจะมีตระกูลใหญๆอยู 4
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ตระกูล คือ ชูเลิศ คงกระพันธ นวมทะนงค และรุงสวาง อยางเชน ตระกูลชูเลิศนั้นเปนตระกูล
ใหญที่มีสมาชิกเปนจํานวนมากอยูในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตคนที่อยูในตระกูลชูเลิศ นิยมที่
จะแตงงานกับคนในตระกูลเดียวกัน ทําใหนามสกุลชูเลิศเปนนามสกุลที่มีการใชกันมากในชุมชน
นอกจากนี้ในสวนของระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ มีการเคารพนับถือญาติผูใหญ ความ
เปนพี่เปนนองยังคงเปนระบบความสัมพันธที่ชาวชุมชนยังคงยึดถืออยางเหนียวแนน
“คนแถวนี้ก็เปนญาติเปนพี่เปนนองกันทั้งนั้น มีอะไรก็ชวยเหลือกันอยางญาติๆกันนี่เรา
ก็ตองชวยกันซิ”
“เมื่อกอนจะแตงงานกันในหมูเดียวกัน คนแปลกหนา ไมคอยมีมาเดินในชุมชน เพราะ
การคมนาคมก็ไมสะดวก เด็กวัยรุนสมัยกอน ไมเกเร ไมรังแกกัน ถามีเด็กสาวๆ มา เดินมาคน
เดียวหรือสองคนเขาก็จะอาสาเดินไปสงถึงบานเลย คนแปลกถิ่นไมกลามารังแกเลย เมื่อกอนอยู
กันแบบพี่แบบนอง”
นอกจากนี้ในเรื่องของความสัมพันธของชาวชุมชนดวยกันเองยังเปนสิ่งที่มีใหเห็นอยาง
ชัดเจน กลาวคือ ชาวชุมชนจะมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันฉันทพี่นอง เวลาใครมีเรื่องเดือดรอนก็
จะชวยเหลือกันเปนอยางดีซึ่งตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือและการชวยเหลือกันใน
ชุมชนที่ชัดเจนก็คือเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549 ที่ทางชุมชนจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ 60
ป องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชาวบานก็พรอมใจกันสวมเสื้อเหลืองและชวยกันพัฒนา
ชุมชน ทําความสะอาด กวาดถนน หรือในวันที่12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ก็เชนเดียวกันชาวบานจะใหความรวมมือกันเปนอยางดี นอกจากนี้
ตอนที่ไฟไหมบานคนในชุมชนคนหนึ่ง ชาวบานก็จะชวยกันดับไฟ ปลอบใจ สอบถามสารทุกข
สุขดิบ ทางผูนําเองก็แจงใหกรมประชาสงเคราะห ทางอําเภอ จังหวัดทราบวาเกิดเหตุไฟไหม
จะชวยอะไรไดบาง ทางอําเภอก็มาถายรูป มาดูแล แลวก็อนุมัติเงินใหสามหมื่นหาพันบาท สราง
บาน เปนบานชั้นเดียว 1 หอง หลังจากประชาสงเคราะหใหเงินแลว ทางชุมชนเองก็ตั้งศูนยรวม
น้ําใจโดยประธานชุมชน ผูใหญบาน กลุมสตรี เปนผูประสานงานชวยเหลือ ไดเงินมาจากการ
รวมใจกันบริจาคอีกหมื่นกวาบาท เกือบสองหมื่น หลังจากนั้นก็ไปดูฤกษที่จะกอสรางบานและ
ชาวบานก็รวมแรงรวมใจกันกอสรางเปนอยางดี
“ชาวบานเขาจะชวยเหลือกันอยางตอนไฟไมบานนางสะอาด รอดผล ชาวบานเขาก็มา
ชวยเหลือกันเต็มที่ รวมแรงรวมใจขุดหลุม เทปูน ตั้งเสา อาหารที่ทํามาเลี้ยงก็มาจากกลุมสตรี
ตอนนี้กออิฐ ฉาบปูนแลวเหลือแตเทพื้น สวนหลังคานั้นกระเบื้องทั้งหมด เจาอาวาสมอบให ”
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จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาชาวบานในชุมชนอยูกันอยางญาติพี่นอง มีความสัมพันธทาง
เครือญาติ มีการนับถือกันทางสายเลือด คนมีความสัมพันธกันแบบใกลชิด เปนพวกเดียวกัน มี
การพึ่งพาอาศัยกันไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจน
4.3 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย ถาเปนในสมัยอดีตยอนไปครั้งบรรพ
บุรุษปูยาตายายก็จะเปนการทําเกษตรกรรม ทั้งการทํานา และการเพาะปลูกพืชไร รวมถึงการ
เลี้ยงสัตว
ลักษณะการทํานาของชุมชนนี้เปนการทํานาป นั่นคือ ในหนึ่งปจะทํานาไดเพียงครั้ง
เดียว และเปนนาที่ตองรอน้ําฝนและอาศัยแหลงน้ําตามธรรมชาติเปนหลัก แตละขั้นตอนของการ
ทํานา ชาวนาจะคอยๆเรียนรูและปรับเปลี่ยนวิธีการตางๆเพื่อใหไดผลดีที่สุด มีการแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เชน ปญหาเกี่ยวกับพันธขาว ปญหาศัตรูพืช เปนตน ผลผลิตที่ได
เป น ไปเพื่ อ การบริ โ ภคในครั ว เรื อ น ถ า เหลื อ ถึ ง จะมี ก ารขายบ า งแต ก็ ไ ม ม ากนั ก ต อ มาสื บ
เนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชนที่ไมไดเหมาะกับการทํานาเพียงอยางเดียว เพราะใน
บางพื้นที่มีลักษณะเปนที่ดอน หรือที่เนิน ทํานาไมไดหรือทําไดก็ไมใหผลดีเทาที่ควร ชาวบานจึง
หันไปปลูกพืชไรแทน อยางเชน ขาวโพดแปดแถว หัวไชเทา ถั่วเขียว เปนตน ซึ่งเมื่อเริ่มปลูก
อาจมีการซื้อเมล็ดพันธจากตลาดกอนแตหลังจากนั้นก็สามารถเก็บผลผลิตที่ไดมาทําเปนเมล็ด
พันธตอไปโดยไมตองซื้อ นอกจากการทํานาและทําไรแลวการทํามาหากินของคนในชุมชนยัง
ดํารงอยูดวยการปลูกพืชผักไวรอบๆบานเพื่อการบริโภคและการคาบาง รวมถึงการเลี้ยงสัตว
เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก เปนตน
“สมัยกอนๆ นั้นจะทํานา ปลูกถั่วเขียว แลวก็ปลูกหัวผักกาดกันเยอะ พอเกี่ยวขาวเสร็จ
แลว ก็จะถกฟางขาว ซังขาวทิ้ง เผาไฟ แลวเอาวัวไถซัก 3 ครั้งจนดินรวนซุยดีแลว เมื่อกอน
ไดผลผลิตดี หัวขาวใหญ ปลูกแลวพอเก็บไดก็จะมีคนมารับซื้อถึงที่เลย เปนโรงงานอยูใกลๆ กับ
ซุปเปอรมารเก็ตตรงบานเลือก เขาจะออกเมล็ดพันธุผักกาดให มีหลายยี่หอ เราซื้อจากเขา เขา
จัด หามา มีต ราไก ตราดาว เขาก็มาเหมาไปหมด หั ว เล็ ก หัว น อ ยเขาก็ เ อา เขาให กิโ ลละ 25
สตางค”
ตอมาเมื่อสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปการทํามาหากินดังเชนอดีต
ไดมีก ารปรับเปลี่ยนเชนกัน ในชุมชนมีอาชีพหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือ การรับจางเสียบปลาหวาน
เนื่องจากเวลาทอดปลาหวานจะตองเสียบไมแหลมกอน เพื่อที่เวลาทอดปลาแลวปลาจะไดไมขด
ตัว ทําใหทางผูประกอบการตองจางชาวบานเสียบปลา ซึ่งอาชีพนี้เปนอาชีพที่ชาวชุมชนสวน
ใหญยัง คงประกอบกันอยูถึงปจจุบัน โดยมีทั้งที่ยึดเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งภายใน
ชุมชนมีโรงงานปลาหวานตั้งอยูเกือบ 10 โรงดวยกัน ซึ่งในจํานวนนี้เปนโรงงานขนาดใหญ
จํานวน 3 โรง ที่มีการทําสงในกรุงเทพฯ และสงตางประเทศดวย สําหรับคาจางที่ไดรับจากการ
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เสียบปลาหวานนั้น ขึ้นอยูกับความยากงายในการเสียบ เชน ใน 1 ไม เสียบปลาชิ้นใหญเพียง
แคชิ้นเดียว หรือตองเสียบปลาถึง 5 ชิ้น ก็จะมีความยากมากขึ้น คาจางเสียบปลาก็จะไดเพิ่มอีก
เล็กนอย แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับผูประกอบการวาจะตกลงคาจางที่ราคาเทาไหร แตสวนใหญแลว
คาจางที่ใหกันภายในชุมชนจะเปนราคาที่ใกลเคียงกัน คือถาเสียบได 100 ไมจะได 2 บาท ซึ่ง
คนที่ทํางานเสียบปลาหวานสวนใหญจะเปนแมบานและผูเฒาผูแกในชุมชน แตถาเปนคนหนุม
สาวที่หันมายึดอาชีพการเสียบปลาหวานก็จะมีรายไดวันละประมาณ 100 ถึง 200บาท สวน
ผูสูงอายุก็จะมีรายไดประมาณ 30-40บาทตอวัน ในสวนของผูใหญวัยทํางานหรือคนวัยหนุมสาว
สวนใหญจะมีอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมบาง รับจางกอสรางบาง และในปจจุบันยังมีอีก
อาชีพหนึ่งที่สําคัญที่เขามาในชุมชน คือการเลี้ยงปลาสวยงาม เชน ปลากัด ปลาหางนกยูง เปน
ตน ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในชุมชนอยางมาก
“ที่นี่เปนที่ลุม น้ําทาอุดมสมบูรณ เขาทํานากัน สวนตรงไหนที่เปนที่ดอนเขาก็จะปลูกหัว
ไชเทากัน แตตอๆ มาก็คอยเลิกไป มีไมกี่บานที่ยังทํานาอยูเพราะรายไดไมคอยดี หัวไชเทาก็
เลิกปลูก ผักถูกขายไมไดราคา เขาไปทําอยางอื่นกันดีกวา อยางบางคนก็ไปรับจางในเมืองทํา
กอสราง ทํางานโรงงาน หรือไมก็ออกไปคาขาย พอมาชวงหนึ่งในชุมชนนี้ก็จะฮิตทําปลาหวาน
กัน รับจางเสียบปลาหวานกันเยอะ เพราะมีโรงงานอยูเ กือบ 10 โรง มีเลี้ยงโคนม เลี้ยงปลา
สวยงาม นี่ลุงลั่นทม คงกระพันธเลย เขาเลี้ยงสงออกนอกดวยนะ”
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาภายในชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ไดมีพัฒนาการ
ทางดานการประกอบอาชีพขึ้นเปนลําดับซึ่งอาชีพตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นมีความหลากหลาย
มากขึ้นเริ่มตั้งแตการทําเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําไร เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน ได
พัฒนาขึ้นเปนการทําเพื่อการคา และตอมาไดเกิดอาชีพที่หลากหลายขึ้นอยางเชนการรับจาง
หรือการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เชน โคนม ปลาสวยงาม เปนตน
นอกจากนี้ในสวนของฐานะทางเศรษฐกิจของชาวชุมชน พบวาสามารถจําแนกฐานะทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชนไดเปน 3 กลุม ดวยกัน คือกลุมที่มีฐานะดี ปานกลาง และคอนขาง
ยากจน
“ในฐานะที่เปนรานคา จะสังเกตจากการสั่งอาหารไดเลย คือจะแบงเปน 3 ระดับ ระดับ 1
พวกฐานะดี พอคา ขาราชการ จะสั่งแบบขอพิเศษไมตองเยอะ เอาดีๆ หนอย ระดับ 2 ปานกลาง
พวกทํามาหากิน มีกูสัจจะบาง จะสั่งแบบเอามาพออิ่มจะไดพอสูงาน ระดับ 3 พวกที่กูหมวก
กันน็อค กูสัจจะ จะสั่งกวยเตี๋ยวธรรมดา น้ําเยอะๆ พวกนี้จะชอบซื้อพวกเหลา เบียร แลวก็ซื้อ
เงินติดซะดวย”
จากความแตกตางของฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบานในชุมชนที่มีคอนขางมากทําให
ชาวบานสวนใหญในกลุมที่มีฐานะปานกลางถึงยากจนเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการเงินก็จะหันไปกู
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หนี้ยืมสินกันเองและถาเพื่อนบานไมมีก็ตองหันไปกูเงินนอกระบบจากกลุมนายทุนทั้งภายใน
ชุมชนเองและภายนอกชุมชนซึ่ง ตอ งจ ายดอกเบี้ ยในอั ต ราที่ สูง มากซึ่ ง ชาวบ านจะเรี ยกกลุ ม
นายทุนที่ปลอยเงินกูดอกเบี้ยสูงนี้วา “หมวกกันน็อค” เนื่องจากเวลาพวกนี้มาเก็บเงินกูเขาจะขี่
รถจักรยานยนตและสวมหมวกกันน็อคมาซึ่งจะเก็บเปนรายวัน วันละ 100 บาท แตเขาจะเก็บ
เงินเกินไปเปนดอกเบี้ยดวย เชน ถากู 5,000 บาท ก็จะตองจายถึง 7,000 บาท และวันแรกที่กู
เขาก็จะหักเลย 100 บาทและจะมาเก็บทุกวันถาวันไหนไมมีใหหรือไมชําระเปนเวลาหลายวัน
หรือคิดจะหนีไมสงเงินก็จะถูกพวกหมวกกันน็อคมาขมขูจนถึงขั้นทํารายรางกายก็มี
“ พวกหมวกกันน็อคนี่จะมาเก็บเงินกันเปนรายวัน ดอกก็แพงมาก ถาใครไมมีใหก็ตาม
ทวงตามดากัน แตอยางวาคนที่เขาไมมีจริงๆก็ตองเอาแตบางคนซิอยากจะเอามาใชซื้อของ
ฟุมเฟอย โทรศัพทแพงๆบาง เครื่องใชไฟฟาบางก็ตองยอมโดนทวงอยางนี้แหละ”
นอกจากนี้คนในชุมชนบางสวนก็เปนคนวางงาน ซึ่งสงผลใหญาติพี่นองในครอบครัว
ตองรับภาระเพิ่มมากขึ้นไปอีก บางครอบครัวไดใหเหตุผลวารายไดของครอบครัวที่ไดรับในแต
เดือนหากวางแผนในการใชจาย ไมทําตัวฟุงเฟอ ก็สามารถที่จะมีกินมีใชเพียงพอในแตละ
เดื อ น คื อ มี ม ากก็ ใ ช ม าก มี น อ ยก็ ใ ช น อ ย แต ถ า หากเกิ ด ป ญ หาการเจ็ บ ไข ไ ด ป ว ยขึ้ น มา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับครอบครัวที่มีผูสูงอายุ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยได โดยมากหาก
เจ็ บ ป ว ยเล็ ก ๆ น อ ย ๆ ก็ จ ะพยายามหาซื้ อ ยามารั บ ประทานเอง เพื่ อ เป น การประหยั ด
คาใชจาย แตถาหากเปนมากและจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะการใช
จายเงินของครอบครัวก็จะประสบปญหาทันที
การใช จ า ยเงิ น ของคนในชุ ม ชนโดยมากแล ว จะใชจ า ยเงิ น ในการซื้ อ หาอาหาร การ
ดํารงชีวิตประจําวัน มากกวาใชจายในดานอื่น ๆ รองลงมาก็จะเปนคาใชจายในการจายคา
สาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา สําหรับคาใชจายในดานอื่น ๆ ก็มีอยางคาใชจาย
ที่เปนคาเดินทาง คาใชจายในการซื้อเครื่องอํานวยความสะดวก เครื่องไฟฟา และคาใชจาย
สิ่งฟุ มเฟอยจําพวก สุรา บุหรี่ ลอตเตอรี่ รวมทั้ง คาใชจายในทางการสังคม เช นทํ าบุ ญ
ทอดผาปา งานศพ งานบวช เปนตน
4.4 การเมืองการปกครอง
ตําบลบานเลือกประกอบดวยไปดวยชุมชน 9 ชุมชนดวยกันซึ่งชุมชนบานวัดตนโพธิ์เปน
หมูที่ 9 ซึ่งแยกตัวมาจากหมู 1 บานอีจาง ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ ซึ่งปจจุบันนี้ ชุมชนอยู
ภายใตการปกครองดูแลของเทศบาลตําบลบานเลือก
ชุ ม ชนบ า นวั ด ต น โพธิ์ มี ผู นํ า ทั้ ง ที่ เ ป น ผู ใ หญ บ า นภายใ ต ก ารปกค รอ งขอ ง
กระทรวงมหาดไทยซึ่งรับนโยบายมาจากอําเภอและประธานชุ มชนภายใต การปกครองของ
เทศบาลโดยประธานชุมชนและผูใหญบานจะแบงหนาที่ความรับผิดชอบกัน กลาวคือ ถาเปน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย เหตุ ด ว นเหตุ ร า ย การทะเลาะวิ ว าทกั น จะเป น หน า ที่ ข อง
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ผูใหญบาน แตถาเปนเรื่องของสาธารณูปโภค ไฟฟาดับ ทอประปาชํารุด ถนนชํารุด จะเปน
หนาที่ของประธานชุมชนนอกจากนี้ประธานชุมชนยังมีหนาที่ควบคุมการทํางานอีก 7 ฝาย คือ
1) ฝายพัฒนา 2) ฝายปกครอง 3 ฝายปอ งกันและรักษาความสงบ 4) ฝายการคลัง 5)ฝาย
สวัสดิการและสังคม 6) ฝายสาธารณสุข และ7)ฝายการศึกษา ซึ่งการทํางานของประธานชุมชน
ที่คุมคุมแตละฝายจะดึงเอาผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานและรองประธานมาเปนที่ปรึกษาดวย
และเวลาทํางานเราก็จะเชื่อมโยงกับกลุมตางๆ ที่มีอยูในชุมชนอยางเชน ฝายสาธารณสุขจะมี
ประธานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)มาเปนคณะกรรมการฝายนี้ดวย
“ในชุ ม ชนนี้ จ ะมี ทั้ ง ประธานชุ ม ชน แล ว ก็ ผู ใ หญ บ า นซึ่ ง จะแบ ง หน า ที่ กั น ดู แ ลอย า ง
ผู ใ หญ บ า นเขาจะดู แ ลเรื่ อ งการปกครอง เรื่ อ งความสงบเรี ย บร อ ย ชื่ อ ผู ใ หญ ค รรชิ ต ก็ เ ป น
ลูกพี่ลูกนองกัน ทํางานรวมกันไดดี สวนประธานชุมชนจะดูแลเรื่องสาธารณูปโภค”
สําหรับผูนําที่ไมเปนทางการนั้นเปนบุคคลที่มีบทบาทในการเปนที่ปรึกษาของคนใน
ชุมชน หากเกิดกรณีพิพาทหรือทะเลาะเบาะแวงกัน รวมทั้งเวลาที่ชาวบานมีเรื่องเดือดรอนไมวา
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากิน ปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว เชน ปญหาเกี่ยวกับบุตรหลาน
ปญหาสุขภาพ เปนตน นอกจากการปรึกษาและขอความชวยเหลือจากผูนําที่เปนทางการอยาง
ผูใหญบานหรือประธานชุมชนแลวชาวบานสวนใหญยังหันไปปรึกษาผูนําที่อาจกลาวไดวาเปน
ผูนําตามธรรมชาติหรือผูนําตามสถานการณ ซึ่งในอดีตจะเปนพระสงฆเปนหลัก สวนในปจจุบัน
มี บุ ค คลที่ เ ป น ผู มี ค วามรู ใ นเรื่ อ งต า งๆทั้ งคนเฒา คนแก หรื อ ปราชญช าวบา นที่ มี ภูมิ ป ญ ญา
ทองถิ่นหรือมีความรูความสามารถในเรื่องๆนั้นซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวบานและจัดวาเปน
ที่ปรึกษาที่ดีของชาวบานเลยทีเดียว
“เมื่อกอนมีเรื่องเดือดรอนอะไรก็ไปพึ่งพระที่วัดใหชวยเหลือ งานแตง งานบวช งานศพ
ไปขอใหพระชวยทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ใครเดือดรอนก็ไปหาประธานชุมชน หาผูใหญบานหรือไมก็คุยกับ
คนแกหรือพวกครูที่โรงเรียนที่เขานับถือก็ได”
“เวลามีปญหาก็ไปหาทั้งกลุมที่เปนผูใหญบาน ประธานชุมชนไง หรือบางคนเขาก็ไปหา
คนเกาๆ เชนผูใหญเกา ถนอม นวมทะนงค เพราะเขาเปนคนที่มีความรู เกง แลวก็เคยทํางาน
ดูแลชุมชนมากอนดวย”
4.5 สาธารณสุข
ในอดีตเมื่อชาวบานเกิดเจ็บปวย และหากอาการเจ็บปวยนั้นไมมากนักก็มักจะพึ่งตนเอง
ดวยการใชสมุนไพรที่ปลูกไว หรือหาไดงายในบริเวณบาน เพราะในอดีตนั้นความรูเรื่องการใช
สมุนไพรเปนความรูที่คนเฒาคนแกไดบอกเลาและถายทอดความรูสืบตอกันมา เชน เวลาปวด
ศีรษะ เปนไข จะนําเอาเถาตําลึงมาโขลกกับดินสอพองแลวนํามาแปะไวที่ศีรษะเพื่อใหเกิดความ
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เย็นขึ้น ตัวก็จะไมรอน แตเมื่ออาการเจ็บปวยมีมากกวาที่ตนสามารถจะรักษาได ชาวบานก็จะ
หันไปพึ่งหมอชาวบานแทน
“เมื่อกอนจะกินยาตมกัน จะไปหาพระบาง ใหคนที่มีความรูที่เปนหมอยาเขาจัดยาให
แลวเราก็เอามาตมกินก็หาย”
ในป จ จุ บั น นี้ ช าวชุ ม ชนนิ ย มใช ก ารรั ก ษาแพทย แ ผนป จ จุ บั น ส ว นใหญ เ มื่ อ มี อ าการ
เจ็ บป ว ย ก็จะไปรั กษาที่โรงพยาบาลโพธารามหรือ สถานีอ นามั ยหนองรีซึ่ง หางจากชุ มชน 4
กิ โลเมตร และสามารถเดินทางไปใช บ ริ ก ารได ส ะดวกสบาย สํา หรับ การซื้ อ ยาแผนป จจุ บั น
รับประทานเองก็ในกรณีที่เจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดหัว ปวดเมื่อย ซึ่งยาที่ชาวบานมักซื้อกิน
เปนประจํา คือยาพาราเซตามอล ยี่หอตางๆ เชน ทิฟฟ ดีคอลเจน เปนตน
“เมื่อกอนมีหมอชาวบาน ชื่อหมอสุวรรณ เสียชีวิตไปแลว จะเปนหมอโบราณ แตเขาก็
รักษาดวยยาปจจุบันนะ มีฉีดยาดวย หรือถาเจ็บปวยเล็กนอยก็จะใชยาทันใจ ทันใจนะ ไมใชทัม
ใจ หรือประสะนอแรด เดี๋ยวนี้ก็ไปโรงพยาบาลโพธาราม ไปอนามัยตําบลบานเลือก และก็อนามัย
หนองรี อยูหางจากที่นี่ไปประมาณ 4 กิโล”
จากที่กลาวมาจะเห็นวาในอดีตหากมีการเจ็บหรือปวยไขเล็ก ๆ นอย ชาวบานก็จะหา
ยารับประทานหรือ รัก ษากั น และจะมีหมอพื้นบานซึ่งคนเฒาคนแกที่มีค วามรูเ รื่อ งการรักษา
อาการเจ็ บ ป ว ยและช ว ยป ด เป า โรคภั ย ไข เ จ็ บ โดยในการรั ก ษาผู ป ว ยของหมอพื้ น บ า นนั้ น
สวนมากจะใชสมุนไพร ซึ่งมีทั้งยาสําหรับรับประทาน สําหรับการนวดหรือประคบ การจัดกระดูก
และโดยมากมักใชคูกับคาถาอาคม หรือพิธีกรรมบางอยางโดยใหเหตุผลวาเพื่อความศักดิ์สิทธ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
“เมื่อกอนนี้ก็ไปหาหมอชาวบาน เขาทําพิธีกรรมดวยนะเวลารักษา ดูขลังมาก เราก็มี
กําลังใจวาหายแนเพราะมีเจาเขาทรงดวย”
แตในปจจุบันความนิยมในการไปรั ก ษากับหมอพื้นบานมี ลดลง เนื่ องจากความไม
สะดวกในการใชยาไทย ซึ่งมีขั้นตอนในการเตรียมยาและการรับประทานยาที่คอนขางยุงยากซึ่ง
แตกตางจากการใชยาฝรั่งซึ่งสะดวกในการรับประทานและการพกพา รวมทั้งการขาดบุคคลที่จะ
มาสืบตอการรักษาแบบแบบพื้นบาน อันสงผลใหการรักษาแบบนี้จึงคอยๆลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด ดังนั้นการใชยาสมุนไพรพื้นบานหรือทําพิธีใหผีฟามารักษาดังเชนแตกอนนั้นจึงปรากฏให
เห็นนอยมากจนแทบไมมีเลย แตทวาจะใชการรักษาแบบโบราณนี้ชาวบานจํานวนหนึ่งยังคงใช
อยูบางในกรณีที่เมื่อรักษาดวยยาแผนปจจุบันแลวไมหายเทานั้น
“บางทีถาหาหมอที่โรงพยาบาลไมหายลุงก็จะพาไปลองรักษาที่อื่นดู ไปรดน้ํามนต ให
เขาทําพิธีปดเปาใหก็เคยหายนะ เราทําแลวก็สบายใจ”
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นอกจากนี้ภายในชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทําหนาที่ปฐมพยาบาล
เบื้องตน เชน การแนะนําใหเด็กฉีดวัคซีน การหยอดโปลิโอใหกับเด็กในชุมชน การติดตอกับ
ทางราชการเรื่องทําบัตรสุขภาพ ประชาสัมพันธเรื่องโรคระบาด กําจัดยุงลาย เปนตน
4.6 การศึกษา
ภายในพื้นที่ของชุมชนมีโรงเรียนตั้งอยู 1 โรง คือ โรงเรียนวัดตนโพธิ์ซึ่งแตเดิมนั้นชื่อวา
“โรงเรียนสํานักสงฆประอาน” สาขา 2 โรงเรียนวัดหลวง เปดทําการสอนตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2478 โดยใชศาลาดินของวัดเปนสถานที่เรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแตชั้น
เตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปที่4 ตอมาป พ.ศ. 2483 หลวงพอขันธ กนตธโร ซึ่งเปนเจา
อาวาสวัดตนโพธิ์ในขณะนั้นไดรวมกับชาวบานในชุมชนสรางอาคารเรียน 1 หลัง เปนอาคารชั้น
เดียวแตในครั้งนั้นการกอสรางยังไมทันแลวเสร็จไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นทําใหการ
กอสรางชะงักลง อาคารที่กําลังกอสรางก็ผุพังเสียหาย และในป พ.ศ. 2486 โรงเรียนไดยายมา
ขึ้นกับเขตการปกครองของอําเภอโพราม จึงไมเปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดหลวง ตอมาใน
ป พ.ศ.2497 หลวงพอขันธ กนตธโร ไดรวมมือกับชาวบานอีกครั้งในการกอสรางอาคารเรียน
จํานวน 4หองเรียน และไดตั้งชื่อเปน”โรงเรียนขันธราษฎรบํารุง”จากนั้นโรงเรียนก็ไดกอสราง
และพัฒนาเรื่อยมาโดยไดงบประมาณสนับสนุนทั้งจากชาวบานเองและสวนราชการ และได
เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนวัดตนโพธิ์” ตอมาในปพ.ศ.2537 โรงเรียนไดรับอนุญาตใหเปดทําการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กระทั่งปจจุบันนี้
ทางโรงเรี ยนเป ด ทํ า การสอนนั ก เรี ย นตั้ งแต ชั้ นอนุ บ าลถึ ง ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 จํ า นวน 11
หองเรียน มีครูจํานวน 15 คน และนักการภารโรง จํานวน 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 125 คน ใน
จํานวนนี้มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม 5 คน มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน มี
นักเรียนปญญาเลิศ 11 คนมีนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 25 คนและมีนักเรียนที่
ทําชื่อเสียงใหแกโรงเรียน แบงเปน 2 ประเภท คือ การแสดงดนตรีไทย จํานวน 20 คน และ
ประเภทวาทศิลป จํานวน 5 คน
เมื่อพิจารณาถึงโอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน พบวาโอกาสของโรงเรียนคือโรงเรียน
อยู ใ กล แ หล ง เรี ย นรู ที่ สํ า คั ญ ได แ ก วั ด ต น โพธิ์ ซึ่ ง มี กิ จ กรรมการส ง เสริ ม และเผยแพร
พระพุทธศาสนา ไดแก กิจกรรมคายพุทธบุตรกิจกรรมการอบรมวาทศิลป การบรรยายธรรม
ในวันสําคัญทางศาสนา การสวดทํานองสรภัญญะ และกิจกรรมมัคคุเทศกนอยของวัดตนโพธิ์
ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากทานเจาอาวาสวัดตนโพธิ์เปนอยางดีมาโดยตลอด และการ
ทํ า ศิ ล ปะปู น ป น เสาโรมั น ของชาวบ า นคนหนึ่ง ในชุ มชน การเลี้ย งปลาสวยงาม โรงงาน
ประกอบอาหารสํ า เร็ จ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ดอกไม การทํ า บายศรี สํ า หรั บ ในด า น
ข อ จํ า กั ด ของโรงเรี ยน ได แ ก นั ก เรีย นในเขตบริก ารมี ไ มม ากนัก เนื่อ งจากการวางแผน

48

ครอบครัว ทําใหอัตราการเกิดของประชากรลดนอยลงประกอบกับการที่เด็กบางสวนนิยมเขา
ไปเรียนที่โรงเรียนในเมืองกันมากขึ้น
สําหรับเด็กที่เรียนที่โรงเรียนนี้สวนใหญเปนเด็กในหมูบานจะมีเด็กตางหมูบานอยูบาง
แตก็ไมมากนัก บางครอบครัวที่พอมีฐานะก็จะสงลูกเขาไปเรียนในตัวอําเภอหรือตัวเมืองหรือ
บางครอบครัวพอเรียนจบประถมศึกษาปที่6แลวก็สงลูกหลานเขาไปเรียนตอในตัวเมืองหรือถามี
ญาติพี่นองอยูกรุงเทพฯ ก็จะมีสงลูกไปเรียน
เด็กในหมูบานบางคนไดเรียนถึงระดับประถมศึกษาปที่ 4 ก็ตองออกมาชวยพอแม
ทํางานอยูบาน เชน มารับจางเสียบปลาหวาน หรือมาขี่รถจักรยานยนตรับจาง เปนตน ซึ่งจะ
เห็นไดวาบางครอบครัวจะไมคอยสงเสริมเรื่องการศึกษาใหกับบุตรหลานเทาไรนัก
“พอแมบางคนยังไมคอยสนใจลูกเทาไหรถาไมอยากเรียนก็ใหออกมาทํางานรับจางหรือ
บางทีก็ออกมาอยูบานเฉยๆ”
4.7 ศาสนา
ในหมูบานมีวัดประจําหมูบานที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนศูนยรวมของชาวบานคือ
วัดตนโพธิ์ซึ่งเปนวัดเกาแก ซึ่งแต ชื่อวัดสระอาน สันนิษฐานวาไดเริ่มกอสรางเมื่อประมาณป
พ.ศ. 2275 ซึ่งแตกอนเปนวัดรางยังไมมีพระภิกษุมาอยูจําพรรษา เปนวัดเกาที่มีมาชานาน มี
ผูพบอุโบสถกออิฐถือปูน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 9 เมตร เปนอุโบสถมหาอุด มีทางเขา
ดานหนาเพียงดานเดียว มีสระน้ําโบราณอยูคูกับอุโบสถดานทิศ เหนือ ซึ่งในขณะที่คนพบมี
สภาพเกาและชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก ภายในอุโบสถมีพระประธานที่เกาแกเปนอิฐเผาถือ
ปูน บริเวณรอบ ๆ อุโบสถเปนปามีตนไมนอยใหญขึ้นปกคลุมอยู จนถึงประมาณป พ.ศ.2475
เริ่มมีพระภิกษุเขามาพักจําพรรษาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ. 2500 ไดเปลี่ยนชื่อจากวัด
สระอานมาเปน “วัดตนโพธิ์” ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเปนพื้นที่ราบตั้งอยูริมคลอง มีตนไมใหญอยู
มากมาย ทําใหมีบรรยากาศรมรื่น แตเดิมพื้นที่ของวัดมีระดับสูงต่ําไมสม่ําเสมอ เจาอาวาสรูป
ปจจุบัน ไดปรับปรุงถมดินใหเสมอ
การเดินทางมาวัดตนโพธิ์สามารถเดินทางดวยรถยนตซึ่งถามาจากกรุงเทพมหานคร
ตามถนนเพชรเกษมประมาณ 80 กิโลเมตร ถึงแยกบางแพ แลวเลี้ยวขวา ตามถนนเขาสูอําเภอ
โพราม ประมาณ 200 เมตร แลวเลี้ยวขวาเขาวัดอีกประมาณ 200 และถามาจากตัวเมือง ตาม
ถนนเพชรเกษม ประมาณ 20 กิโลเมตร ผานแยกบางแพประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซายเขา
วัดตนโพธิ์ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ดังภาพประกอบ 2
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จาก จ. กาญจบุรี ระยะทาง 73 กม.

จากกรุงเทพฯ ระยะทาง 80 ก.ม.

วัดตนโพธิ์

จาก ตัวจังหวัด 20 กม.

แยกบางแพ

ภาพประกอบ2 แผนที่การเดินทางสูวัดตนโพธิ์

จากดําเนินฯ/บางแพ 20
กม.

ตัวเมือง

ธนบุรี – ปากทอ
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การพัฒนาวัดตนโพธิ์
หลั ง จากพระครู สิ ริ พั ฒ นกิ จ (หลวงพ อ ขั น ธ กนฺ ต ธโร ขณะอุ ป สมบทป พ รรษาแรก
ประมาณป 2493 ) ได รั บ ตํ า แหน ง เจ า อาวาส ต อ จากหลวงพ อ อิ น ทร ก็ ไ ด ทํ า การ
บูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุภายในวัดมาโดยลําดับ ไมวาจะเปนการบูรณะอุโบสถหลังเกา ในป
พ.ศ. 2510 และพ.ศ. 2530 ตามลําดับ สรางศาลาการเปรียญป พ.ศ.2506 สรางอุโบสถหลัง
ใหมปพ.ศ.2511 สรางกุฏิสิริพัฒนกิจ พ.ศ.2514 และตอมาในสมัยเจาอาวาสรูปปจจุบันไดมีการ
พัฒนาวัดใหมีความเจริญขึ้นตามลําดับ
การสรางถาวรวัตถุภายในวัด
อุโบสถหลังเกา สรางดวยอิฐถือปูน กวางประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 9 เมตร
เปนอุโบสถมหาอุด มีทางเขาดานหนาเพียงดานเดียว มีสระน้ําโบราณอยูคูกับอุโบสถดานทิศ
เหนือ สรางเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งไดรับการบูรณปฏิสังขรณมาตามลําดับ ไม
พบหลักฐานที่บงบอกวาสรางในปใดแนชัด แตการศึกษาจากลักษณะพุทธศิลป ตลอดจนอิฐที่
เจดียหนาอุโบสถ(เจดียดานทิศตะวันออกเฉียงใต) สันนิษฐานวา นาจะสรางเมื่อประมาณ พ.ศ.
2200 - 2300 ชาวบานพบอุโบสถหลังเดิมหลังจากเกิดไฟไหมปาไผในบริเวณวัดซึ่งกอนหนานี้
เปนปาไผที่รกมาก ตามคําบอกเลาของผูสูงอายุวา ประมาณป 2475 มีคนจุดไฟเผาปาไผ พอ
ไฟดับก็พบตัวอาคารอุโบสถขนาดเล็ก ที่เหลือเพียงผนังตัวอาคาร หลังคาถูกไฟไหม มีเพียง 2
หอง ไมมีหนาตาง ภายในอุโบสถพบพระประธาน 3 องคแลว บริเวณใกลเคียงพบเจาปูดํา และ
สระน้ําที่อยูทิศเหนืออุโบสถ ชาวบานจึงไดรวมกันบูรณะซอมแซม โดยมีคุณยายเมาเปน
เจาภาพหลักในการบูรณะคราวนั้น
หลังจากการบูรณะครั้งนั้นแลว ยังมีการบูรณะซอมแซมอีกหลายครั้ง แตครั้งที่สําคัญ ที่
มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงและขนาดของอุโบสถเปนอยางมาก คือ การบูรณะในป 2537 และป
2540 โดยในป 2537 ไดขยายตัวอุโบสถใหใหญขึ้นอีกเทาตัว ใชกระเบื้องมุงหลังคา และในป
2540 ไดปูหินออนทั้งในตัวอุโบสถและบริเวณรอบอุโบสถ
2. ศาลาการเปรียญ เริ่มสรางในปพ.ศ. 2506 โดยหลวงพอเปนผูควบคุมการกอสราง
เอง ซึ่งเมื่อเอยถึงการสรางศาลาการเปรียญแลว ในสมัยนั้นเปนที่โจทยขานกันวา ศาลาการ
เปรียญที่หลวงพอขันธกําลังสรางขึ้น ใหญโตเกินความจําเปน การสรางศาลาการเปรียญอาศัย
กําลังของคนในบานวัดตนโพธิ์และใกลเคียง และชางที่ทําก็เปนคนในชุมชน
3. อุโบสถหลังใหม (อุโบสถทองคํารอยลาน) เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 18
เมตร ยาว 40 เมตร ประดับดวยลวดลายปูนปนซึ่งเปนฝมือชางพื้นบาน ภาพวาดเรื่องพระมหา
ชนก และทศชาติ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510
เมื่อป พ.ศ. 2510 ในสมัยพระครูสิริพัฒนกิจ (หลวงพอขันธ กนฺตธโร) เปนเจา
อาวาส โดยหลวงพอขันธไดปรารภการสรางอุโบสถหลังใหมกับคณะอุบาสก อุบาสิกา วาการ
สรางอุโบสถหลังนี้เพื่ออนุรักษมรดกของไทยในดานศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรมและจิตรกรรม
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เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาคนควาตอไป จากคําปรารภดังกลาวนําสูการสรางอุโบสถหลังใหม
ในป พ.ศ. 2511 ซึ่งนายถนอม ซึ่งทํางานอยูที่กรมศิลปกรไดนําแบบอุโบสถมาใหหลวงพอขันธ
ดู และไดปรับปรุงตามแบบที่ทานตองการ ซึ่งวากันวา อุโบสถหลังใหมนี้ไมมีแบบสําเร็จรูป
เปนการสรางตามแบบที่หลวงพอขันธตองการ และที่สําคัญไมมีการตอกเสาเข็ม เพราะในสมัย
นั้นในเขตตางจังหวัดยังไมมีการตอกเสาเข็ม เพียงแตนําหินมาถมและเทคานรองรับเพื่อสรางตัว
อุโบสถเลย
ชางผูรับงานกอ สรางเปนคนบานต นโพธิ์เ อง ส วนแรงงานเปนการลงแรงของคนใน
ชุมชนและใกลเคียง การกอสรางสวนมากทําในเวลาที่วางจากงานประจําของชาวบาน
ในป พ.ศ. 2517 เกิ ด น้ํ าท ว มใหญ ทําใหชาวบานหวั่นวิต กวา อุโ บสถที่อ ยูระหวาง
กอสรางจะพังลงมาเพราะไมมีเสาเข็ม แตหลังจากน้ําลดลงแลวไมปรากฏความเสียหายใด ๆ
การกอสรางตองหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง ตอมา นายประเสริฐ อรชร ไดเขามารับชวง
กอสรางตอ จึงไดดําเนินการเทคานรอบตัวอาคารอีกครั้งเพื่อความมั่นคง การกอสรางในสมัยที่
นายประเสริฐ เขามารับงานนี้ เปนการตกแตงเพื่อความสมบูรณมากกวา เพราะโครงสรางของ
อาคารไดเสร็จกอนหนานี้แลว ดังนั้นงานใหญที่สําคัญคือ การติดลายปูนปนตางๆ ทั้งภายใน
และรอบนอกอุโบสถ
พระประธานในอุโบสถ เปนพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะพมา สรางดวยหยกขาวทั้งองค
มีหลวงพออุตตมะ (พระราชสังวรอุดม วัดวังวิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี) เปนประธานในการ
อัญเชิญมาประดิษฐานไว ณ อุโบสถหลังนี้ เมื่อวันอาทิตย ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2536
4. กุฏิสงฆ(สิริพัฒนกิจ)สรางเมื่อ พ.ศ. 2514 เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้นครึ่ง เปน
อาคารที่สรางดวยกําลังศรัทธาของชาวบานทั้งในหมูบานวัดตนโพธิ์และประชาชนทั่วไป
5. ตึกสํานักงาน สรางเมื่อป พ.ศ. 2536 – 2537 เปนอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล) 2 ชั้น ยาว 20 เมตร กวาง 12 เมตร ภายในอาคารประกอบดวยหองประชุมใหญ 1
หอง หองประชุมเล็กจํานวน 2 หอง สํานักงานวัดตนโพธิ์ สถานีวิทยุชุมชนวัดตนโพธิ์ และ
หองพักอีกจํานวน 5 หอง
6. หอระฆัง สรางเมื่อป พ.ศ. 2532 –2538 เปนอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ยาว 4 เมตร กวาง 4 เมตร
7. ศาลาประติมากรรมไทย สรางเมื่อป พ.ศ. 2537 เพื่อเปนที่เก็บรวบรวมและแสดง
ลายปูนปน ซึ่งเปนลวดลายไทยที่ใชติดอุโบสถ
8. ศาลาปฏิบัติธรรม สรางเมื่อป พ.ศ. 2541 แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หลังคา
เปนโครงเหล็กมุงดวยกระเบื้อง พื้นปูหินขัด
9. อาคารอํานวยการ สรางเมื่อพ.ศ. 2544 ประกอบดวยหองประชุมขนาดกวาง 8
เมตร ยาว 10 เมตร จํ า นวน 1 ห อ ง ซึ่ ง มี ห น ว ยงานต า ง ๆ มาใช บ ริ ก ารเป น ประจํ า เช น
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ประชาคมจังหวัด สมาคมวิทยุชุมชน ภายนอกเปนสถานที่บริการดอกไมธูปเทียน ทอง การ
ทําบุญโลงศพแกศพที่ยากไร
ปูชนียวัตถุภายในวัด
1. หลวงพอแชม หลวงพอพลอย และหลวงพอปาน เปนพระพุทธรูปสรางดวยอิฐดิน
เผาถือปูน เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. 2275
2. พระศรีอารย(พระพุทธรูปคูวัด) เปนพระพุทธรูปเกาแกพิมพพระศรีอารย ซึ่งลักษณะ
เดน คือ มีตาลปตรอยูดานหนาองคพระพุทธรูป จีวรจับกลีบคลายพุทธศิลปสมัยคันธาระ องค
เดิมเปนพระพุทธรูปคูวัดมาแตโบราณ ไมมีหลักฐานวา สรางขึ้นในสมัยใด หรือนํามาจากที่ใด
อีก องคห นึ่งนํามาจากวัดธรรมศาลา จั ง หวั ดนครปฐม ป จจุบันองค เ ดิมประดิ ษ ฐานบนห อ ง
ประชุมภายในตึกสํานักงาน สวนองคที่นํามาจากวัดธรรมศาลา ประดิษฐานในอุโบสถดานหนา
พระประธาน พระศรีอารยทั้ง 2 องคเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เคารพกราบไหวของคนใน
ชุมชนและใกลเคียง
3. พระประธานหยกขาว (พระประธานในอุโบสถทองคํารอยลาน)เปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย ศิลปะพมา สรางดวยหยกขาวบริสุทธิ์ทั้งองค อัญเชิญมาจากประเทศพมาเลากันวา
เดิ ม ที ห ลวงพ อ ขั น ธ ต อ งการที่ จ ะให ช า งในประเทศพม า สร า งพระพุ ท ธรู ป ให แต ไ ปพบ
พระพุ ทธรู ปองค นี้โ ดยคํ าแนะนํ าของหลวงพอ อุต ตมะ(พระราชสังวรอุด ม วัด วังกวิเวการาม
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) จึงไดอัญเชิญมาประดิษฐานที่อุโบสถ
บทบาทของวัดตนโพธิ์ตอชุมชน
วัดตนโพธิ์เปนวัดที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอชุมชนในหลายดานดวยกันโดยวัดตนโพธิ์
ได ทํ ากิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณประโยชนอ ย างมากมาย ทั้ งที่ เ ป นการปฏิ บั ติต ามบทบาทของ
พระสงฆ เชน การศึกษาสงเคราะห โดยการใหทุนการศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนาซึ่ง
นั บ ว า เป น กิ จ กรรมที่ เ ด นของวั ด ซึ่ ง กิจ กรรมต าง ๆ นี้ส ร างประโยชน แ ก ชุ มชน สั งคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
1.ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
บทบาทของวัดในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สําคัญคือการจัดโครงการอบรม
คุณธรรม “คายพุทธบุตร” โดยกอนที่จะมีการจัดตั้งโครงการเขาคายพุทธบุตรขึ้นที่วัดตนโพธิ์นี้
พระมหาชวการ สุเมโธ ซึ่งเปนผูชวยเจาอาวาส ไดไปฝกอบรมตามหลักสูตรธรรมทายาทและ
อยูศึกษางานเขา คายอบรมเยาวชนที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี เปนระยะเวลา
ประมาณ 3 ถึง 4 ป และมีโอกาสไดออกไปศึกษาดูงานในการเขาคายอบรมในตางจังหวัด เมื่อ
ป พ.ศ. 2536 ในขณะที่ทานทํางานเกี่ยวกับการเผยแผอยูนั้น มีแนวคิดเปนทุนเดิมอยูแลววา
จะตองมาจัดโครงการในลักษณะนี้ที่วัดตนโพธิ์
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พระมหาชวการ จึงไดเริ่มจัดคายอบรมคุณธรรมที่วัดตนโพธิ์ประมาณปพ.ศ.2537 ใน
เบื้องตนไดมีสหธรรมิกที่มีอุดมการณรวมกัน ในการทํางานเผยแผมาชวยกันวางรูปแบบกิจกรรม
โดยใชรูปแบบของวัดชลประทาน ฯ แตยังไมมีความรูเกี่ยวกับการปรับกิจกรรมเทาที่ควร แรก ๆ
มี ก ารเป ด เทป แล ว พู ด ตามเทป ส ว นเรื่ อ งสถานที่ นั้น ก็ ยัง ไม มีเ ปน สั ด ส ว นหรื อ ยัง ไม มีเ ป น
รูปธรรมเหมือนกับปจจุบันนี้ ระยะแรก ๆ มีผูเขารวมการอบรมที่วัดตนโพธิ์ ประมาณคายละ
40 ถึง 50 คน
หลังจากทํางานมาไดระยะหนึ่ง จึงไดนําคณะวิทยากรไปศึกษาดูงานในที่ตาง ๆ
เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาถวายความรูแกพระวิทยากร เชน เทคนิค
การเลานิทาน เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดคายพุทธบุตร มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยใหกับเยาวชน เปนการสงเสริมใหสามารถนําหลักพุทธธรรมไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และเพื่อใหเยาวชนตระหนักในคุณคาของชีวิต และทําประโยชนทั้ง
แกตนเองและผูอื่นซึ่งลักษณะของกิจกรรมนั้นมุงเนนใหเยาวชนไดเรียนรูธรรมะอยางมีความสุข
มีความสนุกสนานไมนาเบื่ออยางที่วัยรุนเขาใจกัน พรอมกับไดประโยชนสาระที่ดีงามตอชีวิต
การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใชระยะเวลาการอบรม 2 คืน 3 วัน เนื้อหาในการ
อบรม แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ภาคทฤษฎี ประกอบดวย 1) การนําเสนอสภาพปญหา
ปจจุบันที่เกิดขึ้นในสังคม มารวมหาทางแกไข เชน ปญหายาเสพติด ความรุนแรงในสังคม 2)
หลักธรรมทางศาสนา โดยเนนความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ความกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ ความสามัคคีในหมูคณะ การทํางานรวมกันเปนทีม 3) มารยาทชาว
พุทธ มารยาทไทย การเขาสูชุมชน สวนที่2 ภาคปฏิบัติ มีการทําวัตรสวดมนต ปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา
2. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
1) โครงการยุววาทศิลป หรือการพูดในที่ชุมชน
โครงการยุ ว วาทศิ ล ป มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาเยาวชนให มี ค วามรู
ความสามารถ ในการพูดในที่ชุมชน พัฒนาเยาวชนใหมีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก
โดยการพูดในที่ชุมชนใหพูดได พูดเปน พูดอยางสรางสรรค เปนการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
พูดในที่ชุมชนรวมทั้ง สง เสริมการศึก ษาหลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาแก เยาวชน โครงการ
ดังกลาวมีจุดเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2527 พระอาจารยสุเทพ สุเทโว ไดไปฝกอบรมการพูด หรือ
การเผยแผธรรม ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และไดเห็นการประกวดรองเพลง รูสึกชื่นชมในการ
แสดงออกของเด็ก จึงไดจุดประกายแนวคิดในการฝกฝนใหเด็กกลาแสดงออกในทางสรางสรรค
เชน การกลาวสุนทรพจน โตวาที เปนตน
เมื่อป พ.ศ. 2528 ไดจัดอบรมการฝกพูดแกเยาวชนที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ณ วัดใหมเจริญผล อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชเวลาภาคบายเปนการ

54

ฝกอบรมวาทศิลป นาฏศิลป และอื่น ๆตอมาเมื่อ ป พ.ศ. 2534 ไดนําแนวคิดที่จะฝกอบรม
วาทศิลป ใหแกเยาวชนในชุมชนบานวัดตนโพธิ์ ซึ่งเปนรุนแรก มีจํานวน 30 คน โดยพระ
อาจารยสุเทพเปนผูฝกอบรมแตเพียงผูเดียว
ในปจจุบันมีผูสนใจเขารับการฝกอบรมเปนจํานวนมาก จึงไดจัดการฝกอบรม
ขึ้นปละ 2 รุน ระหวาง สัปดาหที่ 3 - 4ของเดือนมิถุนายน จํานวนรุนละ 250 คน โดยหลักสูตรมี
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประเมินผล โดยเนนใหผูเขาอบรมไดฝกฝน และเขาใจ
ตนเองและคนอื่ น หั ว ข อ ที่ ต อ งฝ ก เริ่ ม จากการแนะนํ าตั ว เอง เรื่ อ งที่ ส นใจ ป ญ หาสั ง คม
สิ่งแวดลอม แนวทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีจุดเดนคือการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ใชในการแกไขปญหา ผูเขาอบรมไดรับทั้งความรู และทักษะการพูด การแสดงออก พรอมกับ
ศึกษาหลักธรรมควบคูกันไปดวย ลักษณะกิจกรรมเปนการเขาคาย 2 คืน 3 วัน หรือแลวแต
เวลาที่ เ หมาะสมของผู ส นใจ มี ที ม วิ ท ยากร ให ก ารอบรมทั้ ง ที่ เ ป น พระภิ ก ษุ ครู อ าจารย
เยาวชนที่ผานการอบรม
2) โครงการธรรมโฆษสัญจร
โครงการธรรมโฆษสัญจรเริ่มแรกมีวัตถุประสงคเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และเผยแผ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปสูพุทธศาสนิกชนอยางตอเนื่องเปนการสงเสริม สนับสนุนการ
จั ดกิ จกรรมเสริ ม หลั ก สู ต รวิ ชาพระพุ ทธศาสนาของสถานศึ ก ษารวมทั้ง เพื่อ ใหเ ด็ก นัก เรีย น
นักศึกษา เยาวชน ขาราชการ และประชาชนไดเขาใจ และสามารถนําไปใชไดถูกตองตามหลัก
ทางพระพุ ท ธศาสนาโดยลั ก ษณะกิ จ กรรมนั้ น จะเป น การจั ด อบรมในสถานศึ ก ษาเขตพื้ น ที่
การศึก ษา เขต 2 จัดใหพ ระวิทยากรไปบรรยายธรรมในสถานศึก ษาโดยบรรยายวั นละ 3
โรงเรียน หรือ 4 โรงเรียน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดวยการไหวพระสวดมนตและ ปฏิบัติ
ธรรม เจริญสมาธิภาวนา แผเมตตาประมาณ 5 นาที โครงการดังกลาวสวนหนึ่งจะใชศูนย
เผยแผพระพุทธศาสนาวัดตนโพธิ์เปนสถานที่ในการดําเนินการ
โครงการธรรมโฆษสัญจรถือเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นหรือ
มีความเฉพาะ ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯเจริญพระชนมายุ
72 ชันษา หลังเสร็จสิ้นโครงการ คณะวิทยากรไดประเมินผลโครงการซึ่งกระทําในรูปของการ
แสดงความคิดเห็นทั้งในสวนของตนเองและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน ครู อาจารย สถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ โดยรวมถือวาประสบความสําเร็จอยูในระดับที่นาพอใจ ปญหาอุปสรรคก็มี
บาง เชน การติดตอประสานงาน การเดินทาง วิทยากรไมเพียงพอ เปนตน และยังเห็นวา
เปนกิจกรรมที่นาจะจัดตอเนื่องทุกป
3. ศูนยการเรียนรู
วัดเปนศูนยกลางของชุมชนตั้งแตอดีตเปนตนมามีบทบาทตอชุมชนในทุกดาน
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โดยเฉพาะดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย แตในปจจุบันบทบาทเหลานี้ลด
น อ ยลงไป ทํ า ให ค นไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของวั ด ไม ส นใจการศึ ก ษาหาความรู ท าง
พระพุ ท ธศาสนา ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตา ง ๆ ขึ้ นในสัง คม ด ว ยเหตุ นี้ เจา อาวาสวัตน โพธิ์
รวมกับชุมชนไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนขึ้นในวัด ตั้งแตป พ.ศ.2536 เปนตนมา โดยมี
วัตถุประสงค คือ 1)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งดานคุณธรรมและสติปญญาของชุมชนและสังคม
2)เพื่ อบริก ารข าวสารขอ มูล ที่ เป นประโยชนแ กชุมชน 3)เพื่ อเปนศู นย กลางในการอบรมหรือ
สัมมนา 4)เพื่อ เปนศูนยก ลางในการพั ฒนาบุ ค ลากรทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน 5)เพื่อ สรางความ
เขมแข็งของชุมชน และสรางเครือขายการเรียนรู 6)เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดในที่
ชุมชนของขาราชการ นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไปและ7)เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนา ใหมีศักยภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนา ประกอบดวย
1) ศูนยทดลองการเรียนรูวิทยุชุมชน (คลื่น FM 103.25 MHZ)
ศูนยทดลองการเรียนรูวิทยุชุมชน (คลื่น FM103.25 MHZ)มีวัตถุประสงค เพื่อเปนสื่อกลางสราง
เครือขายในชุมชน และนอกชุมชน เปนการเอื้อประโยชนตอชุมชนดานการศึกษา สาธารณสุข
สาระบันเทิง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา การกีฬา และความมั่นคงทําใหชุมชนไดรับขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง ทันตอเหตุการณมีการอนุรักษฟนฟูเผยแพรขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยว และสิ่งแวดลอมรวมถึงเปน
การสรางการมีสวนรวมและความสามัคคีในชุมชน
วิทยุชุมชนเปนการดําเนินการดานวิทยุกระจายเสียง มีลักษณะสําคัญคือ เปน
สื่อของชุมชน เพื่อชุมชน ดวยการทํางานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน สถานีวิทยุชุมชนตั้งอยูภายในตึกสํานักงาน โดยวัดใหการสนับสนุนทั้งเรื่องสถานที่
การกอสราง อุปกรณ คาใชจายตางๆ และบุคลากรในการบริหารจัดการวิทยุชุมชน เปนสื่อ
ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และนอกชุมชนซึ่งลักษณะกิจกรรมนั้นจะเปนการบริการขอมูล
เกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และการประยุกต
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขาวสารที่เปนประโยชนกับชุมชน โดยมีอาสาสมัครเขามารวม
จัดรายการทั้งนักเรียน นักศึกษา พระสงฆ และตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ เขามาเรียนรู
รว มกันครบวงจร โดยมี ก ารบริหารจัดการในรู ปแบบคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ง ประกอบด ว ย
พระสงฆ ชุมชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน มีการออกอากาศในวันจันทร ถึง วันศุกร
ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 21.00 และวันเสารอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 22.00 น. แต
ทั้งนี้ไดงดการออกอากาศเปนการชั่วคราว
2) โครงการการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี มีการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีสารทไทย ซึ่งหาดูไดยากใน
ปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อตองการใหวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและชาติยังคงอยูใหอนุชน
รุนหลังไดรับรูถึงความสําคัญและคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ยัง
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ไดริเริ่มการจัดการทองเที่ยวสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม ความเปนอยูพื้นบานขึ้นที่วัดตนโพธิ์
ระหวางวันที่ 12 ถึง 17 เมษายน ซึ่งเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ให ประชาชนทั่ ว ไปได รูถึ ง วิ ถี ชีวิ ต ความเปนอยู อาหารการกินของท อ งถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณี การละเลน และมีการถายทอดแกคนรุนหลังและผูสนใจทั่วไป ซึ่งประกอบดวยพิธีสรง
น้ําพระ รดน้ําผูสูง อายุ อันแสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อของคนในทองถิ่นในการแสดงความ
เคารพตอพระพุทธศาสนา พระสงฆพอแม และผูสูงอายุในชุมชน
4. ศูนยประสานงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยภาคตะวันตก
กลุมสัจจะสะสมทรัพยบานวัดตนโพธิ์ ไดกอตั้งมาเมื่อวันที่ 5 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยการริเริ่มของเจาอาวาส ซึ่งเปนคนในชุมชน เห็นความทุกขชาวบาน
เพราะภาระหนี้สิน จึงคิดอยูตลอดวาจะชวยชาวบานไดอยางไร จนมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานที่
จัง หวั ดตราด ดู ง านกลุ มต าง ๆ จนมีค วามเขาใจระดับหนึ่ง เมื่อ กลับมาจึงพยายามเทศน
บรรยาย พูดคุยกับญาติโยมเปนประจํา แตยังหาแกนนําไมได เพราะเปนเรื่องใหมของชุมชน
ต อ มาจึ ง ได นํา ผูนํ าชุ มชน คื อ นายประหยั ด ตั้ง ใจจริ ง และคณะ ร ว มเป น แกนนํ าในการจุ ด
ประกายความคิดและอุดมการณในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได จึงไดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผานเสียงตามสายและเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน
พรอมกับหาแนวรวม แกนนําที่จะขับเคลื่อน มีการประชุมกัน สรางความรูความเขาใจอยูหลาย
ครั้ ง ในที่ สุ ด ก็ ไ ด ค ณะกรรมการหาสมาชิก และเปด กลุมสัจจะสะสมทรัพ ยขึ้นโดยใชส ถานที่
ภายในวั ด เป น ที่ ทํ า การกลุ ม จากการดํ า เนิ น งานกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย ใ นระยะที่ ผ า นมา
กระบวนการดังกลาวสามารถชวยใหชุมชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน การมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีกฎกติกาเปนแรงกระตุน หนุนเสริมใหเกิดความมีระเบียบ
วินัย ชุมชนมีความสามัคคี มีความเอื้ออาทร ลด ละ เลิกอบายมุข เปนตน นอกจากนี้ยังเปน
การปลูกฝงจิตสํานึกใหชุมชนรักการออมและประหยัด เปนการสรางรากฐานความมั่งคงใหกับ
ชีวิตตนเองและครอบครัว
การจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยมีเปาหมายหลักเพื่อแกปญหาที่ชาวบานประสบ
อยู เปนทุกขหนักของชาวบาน คือ หนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ที่กูนอกระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูงมาก
ดังนั้นเปาหมายเฉพาะหนาของกลุมสัจจะ คือ ลดทุกข โดยลดอดอกเบี้ยสูงที่กอใหเกิดทุกข ลด
หนี้ โดยลดดอกเบี้ยที่กอใหเกิดทุกข และลางหนี้ เพือ่ ใหคนมีรายไดไปชําระลางหมด ก็หมด
ทุกข และมีสวัสดิการชวยเหลือเมื่อยามเจ็บปวย หรือตาย หรือสงบุตรหลานเลาเรียน
2) โครงการขยายกลุมสัจจะสะสมทรัพย (สรางเครือขาย)
เป นแนวคิ ดของพระครูวิทิต พัฒนโสภณและศูนยประสานงานเครือ ขายกลุม
สัจจะสะสมทรัพยภาคตะวันตก จากความสําเร็จอยางนาพอใจ ของกิจกรรมสัจจะสะสมทรัพย
บานวัดตนโพธิ์ และอีกหลายกลุมในเขตภาคตะวันตก จึงมีแนวคิดที่จะใหพื้นที่นี้มีกลุมสัจจะ
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สะสมทรัพยอยางนอยอําเภอละ 1 กลุม เพื่อเปนศูนยสาธิตและขยายเปนเครือขายในแตละ
อําเภอตอไป ซึ่งงานขยายเครือขาย ฯ ดังกลาว เบื้องตนเจาอาวาสวัดตนโพธิ์ ไดประสานงาน
กับประชาคมจังหวัด เพื่อประสานงานกันประชาชนในอําเภอตาง ๆ ตอไป
5. ศูนยการสาธารณสงเคราะห
1) การสนับสนุนทุนการศึกษาและใหการสนับสนุนการศึกษา
ทางวัดไดเริ่มใหทุนการศึกษาตั้งแตเมื่อไร ไมมีหลักฐานปรากฏ เทาที่สืบคน
ไดเริ่มในสมัยพระครูสิริพัฒนกิจ(หลวงพอขันธ กนฺตธโร) เปนเจาอาวาส โดยเริ่มดวยการให
ทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนวัดตนโพธิ์เปนเบื้องตน สวนเริ่มปไหน ใหกี่ทุน ๆ ละเทาไร
ไมมีหลักฐานปรากฏแตไดปฏิบัติสืบเรื่อยมา กระทั่งป พ.ศ.2534 มีหลักฐานปรากฏวา มอบ
ทุนการศึกษาใหนักเรียน จํานวน 213 ทุน ๆ ละ 200 บาท และในป พ.ศ. 2539 จึงไดจัดตั้ง
ทุนศึกษาสงเคราะหแกนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับการศึกษา และในสวนของทุนสนับสนุน
สถานศึกษานั้นเริ่มแรกไดใหทุนสนับสนุนสถานศึกษาในสมัยหลวงพอขันธ แตไมปรากฏวา
ใหแกโรงเรียนไหน กระทั่งมีหลักฐานปรากฏในสมัยเจาอาวาสรูปปจจุบัน
นอกจากการใหการสนับสนุนงบประมาณแกสถานศึกษาดังกลาวแลววัดตนโพธิ์
โดยการนํ าของเจ าอาวาสยั ง ได ส นั บสนุนสถานศึก ษาตางๆในรูปของการใหทุนสรางอาคาร
สถานที่ จัดหาทุนในการสราง เปนประธานในการระดมทุนจากภาคเอกชน พอคา ประชาชน
ทั่วไปในการสรางอาคารสถานที่แกหนวยงานตาง ๆ
2) กองทุนประปาหมูบาน
เนื่องจากชุมชนบานวัดตนโพธิ์ไดใชน้ําบอ น้ําคลอง ในการบริโภคอุปโภค
เปนประจํา แตเมื่อถึงฤดูแลงแลวน้ําที่จะใชก็ไมเพียงพอ ประกอบกับน้ําไมสะอาด และน้ําเปน
สนิม ประชาชนจึงขาดแคลนน้ําสะอาดที่จะใชในการอุปโภคบริโภค พระครูสิริพัฒนกิจ (หลวง
พอขันธ กนฺตธโร) ไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนดังกลาว จึงไดมีความคิดที่จะ
กอสรางถังน้ําประปา เพื่อตองการบรรเทาความเดือดรอนในการใหบริการการใชน้ําของคนใน
ชุมชนและชุมชนใกลเคียง ไดเริ่มดําเนินการกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2512 โดยใชเงินทุนของวัด
สวนหนึ่งในการกอสราง
ชุมชนที่ใชบริก ารน้ําประปา ไดแก ชุมชนบานวัดตนโพธิ์ หมูที่ 9 ตําบลบาน
เลือก อําเภอโพธาราม จํานวน 220 หลังคาเรือนและชุมชนหมูที่ 1 ตําบลวังเย็น อําเภอบาง
แพ จํานวน 35 หลังคาเรือน น้ําประปานั้นจะใชอุปโภคไดอยางเดียวเทานั้น แตจะใชบริโภค
ไมไดโดยในเบื้องตนมีการจําหนายน้ํายูนิตละ 4 บาท และไดลดลงเหลือราคา
ยูนิตละ 3
บาท ตั้งแตป พ.ศ. 2535 มีการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการประปาหมูบาน
จํานวน 8 คน และมีประธาน 1 คน บริหารงานเปนเวลา 1 ป โดยไมมีผลตอบแทนแก
คณะกรรมการ แตมีการจางบุคลากรเก็บคาน้ําในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ตอมาในป พ.ศ.
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2540 ประปาหมูบานประสบปญหาน้ําไมเพียงพอ เนื่องจากวัดตนโพธิ์มีกิจกรรมภายใน
วัดหลายอยางในแตละเดือน บุคคลที่รวมกิจกรรมไดใชน้ําเปนจํานวนมาก ประกอบกับถังที่
เก็บน้ํามีจํานวน 1 ถัง ทําใหน้ําที่ไหลไปในชุมชนมีจํานวนนอยไมเพียงพอจึงไดขอทุนจากกรม
อนามัยเพื่อกอสรางถังน้ําประปาเพิ่มอีก 1 ถัง ในปพ.ศ. 2540
กองทุนประปาหมูบานมีเงินรายไดจากคาน้ําประปาเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท
เมื่อหักคาใชจาย เชน คาจางคนเก็บคาน้ํา คาซอมบํารุง จะมีกําไรเฉลี่ยปละ 40,000 - 60,000
บาท ในปจจุบันมีกองทุนประมาณ 300,000 บาท เงินกองทุนในสวนนี้ กรรมการไดคืนกําไร
ให แก ชุมชนในรูปของการสวัส ดิการ อาทิ การปรั บปรุง ถนนในหมู บาน การจัด ซื้อ โตะ เกาอี้
ถวายแกวัด รวมทั้งโรงเรียนและวัดไมตองจายคาน้ําประปา เปนตน
3) ฌาปนกิจสงเคราะห
ประมาณปพ.ศ.2520 ความเปนอยูของประชาชนในชุมชนวัดตนโพธิ์มีความขัด
สนเปนอยางมาก เมื่อมีคนตาย บางครอบครัวไมมีเงินทุนที่จะจัดงานศพ กระทั่งเงินที่จะซื้อโลง
ศพก็ไมเพียงพอ จึงไดมาขอความอนุเคราะหจากพระครูสิริพัฒนกิจ (หลวงพอขันธ กนฺตธโร)
ทําใหหลวงพอขันธไดตระหนักถึงความลําบากของประชาชนดังกลาว จึงไดริเริ่มจัดทําโครงการ
ฌาปนกิจสงเคราะหขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของคนในชุมชน โดยทานเปนแกนนําในการ
จัดตั้งกลุมฌาปนกิจสงเคราะหขึ้น เริ่มแรกมีสมาชิก จํานวน 100 ครัวเรือน เก็บเงินคาทํา
ศพ ครัวเรือนละ 22 บาทตอหนึ่งศพ เก็บเงินคาทําศพไดประมาณ 2,200 บาท โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 9 คน
ป พ.ศ. 2537 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 230 ครอบครัว ซึ่งเปนประชาชน
จากชุมชนหมูที่ 1 ตําบลวังเย็น อําเภอบางแพ และชุมชนหมูที่ 9 ตําบลบานเลือก อําเภอโพ
ธาราม โดยเก็บเงินคาทําศพจากเดิมจํานวน 22 บาทตอหนึ่งศพ เปน 100 บาทตอหนึ่งศพ
ซึ่งแตละปมีคนในชุมชนเสียชีวิตเฉลี่ยปละ 12 คน โดยเก็บเงินคาทําศพไดประมาณ 30,000
บาท ครอบครั ว ของผู เ สี ย ชี วิ ต จะได รั บ ทั้ ง หมด โดยจํ า นวนสมาชิ ก กลุ ม มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น
ตามลําดับ ปจจุบันมีคณะกรรมการ จํานวน 15 คน
6. หนวยงาน/หรือองคกรอื่น ๆ ภายในวัดตนโพธิ์
1) ประชาคมจังหวัด
ภารกิจประการหนึ่งที่เปนประโยชนแกสาธารณะและสําเร็จลงไดเพราะการ
ประสานงานกั บ บุ ค คล หน ว ยงาน องค ก รต า ง ๆ ซึ่ ง การประสานงานที่ ดี จ ะช ว ยลดหรื อ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงในทางสังคมบนพื้นฐานความเปนประโยชนสาธารณะ โดยมีเจาอาวาสวัด
ต น โพธิ์ เป น ประธานประชาคมจั ง หวั ด ซึ่ ง ในแต ล ะเดื อ นจะมี ก ารประชุ ม ประชาคมเพื่ อ
รายงานความกาวหนาของโครงการที่ แ ต ล ะกลุ ม หรื อ แต ล ะเครื อ ข า ยเช น เครื อ ข ายสุ ขภาพ
เครื อ ข า ยน้ํ า เครื อ ข า ยสั จ จะออมทรั พ ย เครื อ ข า ยเกษตรอิ น ทรี ย เป น ต น รวมถึ ง เป น
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางตัวแทนจากอําเภอ ตําบล และหมูบานตางๆโดยใชสถานที่ของ
วัดเปนสถานที่ในการดําเนินการ
2) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําอําเภอ
ดวยความตระหนักในการศึกษาของภิกษุ สามเณรทั้งภายในวัดตนโพธิ์และวัดใกลเคียงในเขต
อําเภอเจาอาวาสวัดตนโพธิ์ จึงไดติดตอศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธาราม ใหมาเปด
ศูนยการเรียนที่วัดตนโพธิ์ ซึ่งก็ไดรับความรวมมือจากศูนยฯเปนอยางดี
3) ศูนยกิจกรรมรวมรัฐสภา – ประชาสังคม
ใชเปนสถานที่ประชุมในการเลือกตั้งแตละครั้ง เชน การเลือกสมาชิกสภา
เทศบาล อยางเชน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2547 ไดมีการประชุมเกี่ยวกับการใชสิทธิ
ตนเองตามระบบประชาธิปไตย เปนตน
จากบริบทของชุมชนบานวัดตนโพธิ์ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงโครงสรางและลักษณะของ
ชุมชนที่ มีลัก ษณะเฉพาะทอ งถิ่น ที่สะทอ นความเปนชุมชนที่มีก ารผสานความเปนเมืองและ
ความเปนชนบทไวดวยกันอยางกลมกลืน กลาวคือ สภาพความเปนชนบทสะทอนออกมาใหเห็น
ชั ดเจนจากการประกอบอาชี พ ที่ ยัง คงยึด ถือ การทําเกษตรกรรม และในอีก ทางหนึ่งก็ มีก าร
ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมในครัวเรือน อยางเชน การประกอบธุรกิจปลาหวาน และการ
เปนแรงงานรับจางในโรงงานปลาหวาน ซึ่งลักษณะของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนแหง
นี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมาเปนลําดับอยางตอเนื่อง จนปจจุบันคนในชุมชนมีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายทําใหสภาพเศรษฐกิจของชุมชนเปนไปในทิศทางที่ดี รวมทั้งมีการ
พัฒนาทั้งทางดานของลักษณะทางกายภาพและสิ่งปลูกสรางตางๆ ไมวาจะเปนวัดซึ่งถือวามี
บทบาทตอชุมชนอยางมาก สภาพบานเรือน นอกจากนี้ลักษณะเดนประการหนึ่งคือลักษณะ
ของความเป น เครื อ ญาติ ใ นชุ ม ชนที่ ยั ง คงมี ใ ห เ ห็ น เสมอมานั บ แต อ ดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่
สามารถสะทอนความเปนชุมชนแหงนี้ไดดี คือคําขวัญประจําชุมชนที่กลาววา
“อุโบสถทองคํา
หยอมยานโคนม
ลือนามกลุมออมทรัพย

อรอยล้ําปลาหวาน
ชื่นชมปลาสวยงาม
นอมรับคุณธรรม”

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย โดยการ
นําเสนอไดแบงเปน 3 ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที1่ การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ตอนที่ 2 กลุมสัจจะสะสมทรัพยกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรูเรื่องการออม : แนวทางสูการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ระดับทองถิ่น

ตอนที่1 การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพย

1. หนี้นอกระบบ : จุดเริ่มตนของการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย
เมื่อระบบทุนนิยมและวิธีการผลิตเพื่อการคาไดนําพาเอานายทุนและทุนเงินตราจาก
ภายนอกชุมชนเขามาครอบงําวิถีการผลิตและการดํารงชีพของชาวชุมชนบานวัดตนโพธิ์ ดวย
การสรางภาระหนี้สินเพื่อการแขงขันทางการคาและความเปนอยูที่ตองการเครื่องอํานวยความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทําใหชาวชุมชนบานวัดตนโพธิ์ตองใชที่ดินและแรงงานอยางมากเพื่อ
แลกเปลี่ยนใหไดเปนทุนเงินตราสําหรับการจับจายใชสอย การชําระหนี้สินและการจายดอกเบี้ย
เงินกู โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนายทุนที่ชาวบานเรียกกันวา “หมวกกันน็อค” สาเหตุที่ชาวบาน
เรียกแบบนี้เนื่องจากเวลาเขามาเก็บเงินที่ปลอยกูจะขี่รถจักรยานยนตและสวมหมวกกันน็อคเขา
มาในชุ มชน โดยกลุมนายทุนที่เ ขามาในชุ มชนบ านวัด ต นโพธิ์นี้เ ปนไปเพื่อตอบสนองความ
ตอ งการทางดานการเงินซึ่ งถื อ เป นทางเลือ กหนึ่งของชาวบานในชว งนั้นโดยเฉพาะในยุค ที่
เศรษฐกิจกํ าลั ง อยู ในช วงวิ กฤต คือ ชว งป 2540 กลุมนายทุนเหลานี้เ ขามาปลอ ยเงินกูเ พื่อ
สนองตอบความตองการของบุคคลที่ประสบกับปญหาดานการเงิน เชน มีรายจายในคาเลาเรียน
บุตร การใชเพื่อการลงทุนในการประกอบอาชีพอยางเชนการเปดรานเพื่อทําการคาขาย เปนตน
รวมถึงบางคนที่ตองการกูเงินเพียงเพื่อสนองตอบตอความอยากไดอยากมีในสิ่งที่ฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปน อาทิ การซื้อโทรศัพทมือถือรุนใหมๆ การซื้อรถจักรยานยนตคันใหมใหทัดเทียม
กับเพื่อนบาน เปนตน จุดเริ่มตนของการกูเงินนี้เองไดกลายเปนการสรางวงจรแหงหนี้สินใหแก
ตนเอง ครอบครั ว และต อ ภาพรวมของชุ ม ชนในที่ สุ ด ซึ่ ง การกู เ งิ น จากหมวกกั น น็ อ คนี้
ชาวบานจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง เชน ถากู 5,000 บาท ชาวบานจะตองจายคืน ทุกวันๆ
ละ 100 บาท และตองจายรวมทั้งสิ้น 55 วัน วันที่รับเงินวันแรกก็จะหักเลย 100 บาท รวมกับคา
สมุด ปากกาสําหรับจดบัญชีอีก 50 บาท สรุปวาวันนั้นไดรับเงินเพียงแค 4,850 บาท และที่
สําคัญชาวบานไมไดมีเงินกอนอยูในมือเลยเนื่องจากตองเตรียมจายคืนทุกวัน และเมื่อพิจารณา
จะเห็นวาอัตราดอกเบี้ยนั้นสูงถึงรอยละ 20 ตอเดือน และเนื่องจากสภาพการกูหนี้นอกระบบ
ไมใชเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หากแตสภาพ
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ของชุมชนในเวลานั้นมีกลุมนายทุนหมวกกันน็อค ขี่รถจักรยานยนตเขามาเก็บเงินกูเปนรายวัน
ภายในชุมชนวันหนึ่งๆ เปนสิบๆราย
สภาพการขี่รถจักรยานยนตวนเวียนในชุมชนเพื่อรอเก็บเงินกู หรืออาจเปนการตามทวง
หนี้ที่ทางลูกหนี้ไมชําระคืนตามกําหนดซึ่งบางครั้งรุนแรงถึงขั้นขมขูและทํารายรางกายซึ่งภาพ
ของกลุมหมวกกันน็อคนับสิบรายเปนภาพที่พบเห็นจนชินตาในชุมชน จนเวลานั้นชาวบานสวน
ใหญมองวานี้คือปรากฏการณปกติของชุมชน ซึ่งจากจุดนี้เองถือวาเปนจุดเริ่มตนหรือจุดหักเห
ของชุมชนที่นําไปสูแนวคิดในการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นในชุมชน
“พวกหมวกกันน็อคมันขี่วอนเลย วันหนึ่งมาไมรูกี่เจา ไอพวกที่กูเขาแลวไมจายก็คอย
หลบๆซอนๆมันก็ตามทวง บางทีมันขูทํารายก็มี ถาติดมันนานๆมันไมยอมหรอก เราเห็นอยู
ประจําก็ชวยไมได อยากไปกูเขาเอง ดอกเบี้ยก็แพง กู 3,000 มันมาเก็บทุกวัน วันละ 100 เก็บ
ไปอีก 33 วัน เปน 3,300 แลวคนกูมันจะเอาเงินกอนที่ไหนไปใช ยิ่งกูยิ่งจน”(สมาชิกกลุมคน
หนึ่ง)
“ บานไหนที่เห็นเขามีรถเครื่องคันใหมก็อยากจะมีบางใหทัดเทียมเขาก็ไปกูเงินจากพวก
หมวกกันน็อคหัวปงปองมาดาวนกัน เห็นซื้อมาจอดไวเฉยๆก็มี พอมันมาเก็บไมมีใหเขาก็แย
โดนขมขูก็มี” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
จากปรากฏการณดังกลาวทําใหชาวบานไมสามารถหลุดออกจากวงจรแหงหนี้สินของ
นายทุนหมวกกันน็อคได การสะสมทุนหรือเงินออมภายในครอบครัวแบบปจเจกของชาวบาน
ไมสามารถตอสูทุนของนายทุนไดดวยขนาดของทุนที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงและเนื่องจากแตละ
ครัวเรือนจะมีวิถีการออมของตนเองการชวยเหลือพึ่งพากันระหวางญาติพี่นองหรือเพื่อนบานยัง
ไมปรากฏใหเห็นชัดเจนทําใหชาวบานสวนใหญที่ยังขาดการออมในครัวเรือนตนเองยังคงตอง
พึ่งพานายทุนนอกระบบเชนเดิม แตถาหากนําเอาทุนเล็กทุนนอยของชาวบานมารวมกันเพื่อ
ช ว ยเหลื อ กั น เองในชุ มชน ไม ต อ งไปพึ่ งพิ งทุน หรื อ กู เ งิ นจากภายนอกก็ จะทํา ให เ กิ ด ความ
เขมแข็ง ขึ้นพอที่จะตานทานหรือคานอํานาจของทุนจากภายนอกได แนวคิดดังกลาวจึงเปน
แนวคิดที่อยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตนโพธิ์
2. แกนนําชุมชน : โอกาสในการเรียนรูเพื่อกอรูปกลุมสัจจะสะสมทรัพย
จากสภาพการกูหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นภายในชุมชนบานวัดตนโพธิ์ทําใหบุคคลกลุม
หนึ่ ง ที่ อ าจกล า วได ว า เป น แกนนํ า ในชุ ม ชนซึ่ ง ในขณะนั้ น คื อ กลุ ม บุ ค คลที่ ทํ า งานช ว ยเหลื อ
กิ จ กรรมต า งๆของวั ด ต น โพธิ์ โดยเฉพาะคุ ณ ประหยั ด ตั้ ง ใจจริ ง บุ ค คลผู ทํ า งานรั บ ใช
พระพุ ทธศาสนาและชุมชนมาอยางต อเนื่ อง ได เ ริ่มคิ ดหาหนทางรอดของชุมชนในเรื่อ งของ
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เศรษฐกิจเนื่องจากตนป 44 นั้น ภาวะหนี้สินของชาวบานเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆชาวบานมีหนี้สิน
มากขึ้นในขณะที่รายไดมีเทาเดิมหรือบางครอบครัวมีรายไดลดลง
“ เมื่ อ ก อ นเขาจะใช เ งิ น กู น อกระบบหมวกกั น น็ อ ค เป น สิ บ ๆคั น ลุ ง นั่ ง ดู อ ยู ม าจอด
รวมกลุมกันที่โคนตนไมในวัดนี่และรอเก็บเงินรายวัน” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
โอกาสในการเรี ย นรู ไ ด เ ริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ได เ ดิ น ทางไปที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เ พื่ อ ร ว ม
แลกเปลี่ ย นความคิ ด และสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ซึ่ ง การสัม มนาในครั้ง นั้ น เนื้ อ หาหลั ก ๆ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน มี ผู นํ า ชุ ม ชนจากทั่ ว ประเทศและนั ก ศึ ก ษาแพทย จ าก
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก น ราว 50 คน เข าร ว มการสั มมนา ในการสั มมนามีก ารแบ ง กลุม เพื่ อ
นําเสนอเรื่องราวตางๆเกี่ยวกับชุมชน การพัฒนาดานตางๆทั้งประสบการณและบทเรียนจาก
การพัฒนาชุมชน เนื้อหาเรื่องราวมากมายในการสัมมนาลวนนาสนใจและสรางการเรียนรูได
อยางมาก หากแตสิ่งหนึ่งที่ เจาอาวาสวัดตนโพธิ์และคุณประหยัดสนใจอยางยิ่งคือ เรื่องของ
กลุมสัจจะออมทรัพย การกลาวอางถึงกลุมสัจจะออมทรัพยและการนําเสนอรายละเอียดแม
เพียงคราวๆ และไมชัดเจนเทาใดนัก ไดสรางความสนใจใครรูใหแกแกนนําของชุมชนบานวัด
ตนโพธิ์อยางมาก ความคิดหนึ่งไดเกิดขึ้นเมื่อไดเห็นภาพความสําเร็จของการแกไขปญหา
ความยากจนและหนี้สินของชาวบานดวยการออมเงินในนามของกลุมสัจจะออมทรัพยของครูชบ
ยอดแกว แหงบานน้ําขาว จังหวัดสงขลา แนวคิดที่เกิดขึ้นอยูบนพื้นฐานของความตองการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน โอกาสในการเรียนรูครั้งนี้จึงถือวาเปนการจุดประกายทาง
ความคิดที่จะกอตั้งกลุมในลักษณะดังกลาวขึ้นในชุมชนบานวัดตนโพธิ์
“ชวงตนป 44 ตอนนั้นเปนกรรมการวัดอยู หลวงพอสงา ชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอุบลฯแต
จริงๆแลวพาไปที่โรงพยาบาลเขื่อนอุบลรัตนไดไปเจอนายแพทยทานหนึ่งที่ทํางานดานชุมชน
เขามีการจัดอบรมเกี่ยวกับผูนําชุมชนกัน ลุงก็ไปเขาอบรมดวย 5 วัน มีนักศึกษาแพทยจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน มารวมดวย 40 ถึง50 คน ตอนอบรมเขาแบงเปนกลุมๆแตละกลุมเสนอ
เรื่องตางๆเกี่ยวกับชุมชน ไอเรื่องอื่นๆลุงก็ไมคอยสนใจเทาไหร มาปงที่กลุมสัจจะที่วิทยากรที่มา
อบรมและผูเขารับการอบรมที่เปนตัวแทนจากจังหวัดตางๆเขาพูดถึงกลุมสัจจะออมทรัพยของ
ครูชบ ที่จังหวัดสงขลา เราก็สนใจวาเปนอยางไร แตคนที่เขามาพูดเขาก็ไมใชตัวจริงเขาก็พูด
แบบรู บ า งไม รู บ า งตามข อ มู ล ที่ มี ช ว งนั้ น เราก็ เ ริ่ ม สนใจแนวคิ ด ของกลุ ม สั จ จะออมทรั พ ย
แลว”(ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย)
เมื่อแนวคิดในการกอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยไดเริ่มเกิดขึ้นในใจของแกนนําแลว การ
พูดคุยอยางไมเปนทางการในประเด็นดังกลาวไดเริ่มเกิดขึ้นและขยายวงกวางออกไป โอกาส
ในการเรียนรูไดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ ดร.ทิพวัลย สีจันทร อาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน ไดเขามาในชุมชนเพื่อดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
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พัฒนาสังคม (SIF) ไดใหการสนับสนุนในการพาไปศึกษาดูงาน และรวมเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยการนําของพระ
สุ บิน ปณี โ ต แห ง วั ด ไผ ล อ ม จั ง หวั ดตราด ณ ที่แ หงนี้เ องโอกาสในการเรียนรูเ กี่ยวกับการ
รวมกลุมทางการเงินโดยชุมชนเองไดขยายความคิด และเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น จากแกน
นําที่มีเพียงพระ 1 รูป และฆราวาส 1 คน ไดกอตัวกันเปนกลุมแกนนําของผูที่มีแนวคิดและ
อุดมการณเดียวกันราว 10 คน ที่ไดเดินทางมาเรียนรูที่วัดไผลอมนี้
“จากงานของสกว.ที่เกิดจากอ.ทิพวัลย สีจันทร ซึ่งเปนคนทําเรื่องนี้ เปนโครงการขนาด
ใหญ เดิมเปนโครงการSIF กลุมเปาหมายในการทํางานคือ วัดตนดพธิ์ ใชเงินจากคณะไปดูงาน
พาคณะในหมูบานไปดูงานที่วัดพระอาจารยสุบิน เราไปดูงานที่วัดไผลอม พอเกิดไฟในการ
ทํางานก็อยากทํากลุมสัจจะ”(พระสงฆรูปหนึ่งของวัดตนโพธิ์)
“ประจวบเหมาะพอดีกับที่ไดมีโอกาสรูจักกับ ดร. ทิพวัลย สีจันทร ซึ่งอยูในกองทุนเพื่อ
การพัฒนาสังคม(SIF) ไดพูดคุยกัน เขาก็บอกวาทางกองทุนมีเงินสนับสนุนอยูจํานวนหนึ่งจะพา
ไปดูงานที่จังหวัดตราด ลุงก็ขอไปดวย ตอนนั้นไปดูกลุมสัจจะสะสมทรัพยของทานสุบิน ปณีโต
ซึ่งเปนกลุมสัจจะที่มีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมาก ตอนนั้นลุงไปกับหลวงพอและชาวบานอีก
หลายคน” (ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย)
สิ่ง ที่ ได เ รียนรูจากวั ด ไผ ล อมนับวาเปนการสรางความชัดเจนใหเกิด ขึ้น แกนนําที่ไ ด
เดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับกลุมสัจจะออมทรัพยซึ่งพระสุบิน
ปณีโต ไดกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยในจังหวัดตราด เนื่องจากเล็งเห็นวา ความยากจนเปนบอ
เกิดของปญหานานาชนิด หากชาวบานยังยากจนอยู จะเทศนใหเปนคนดีเพียงใดก็ไมสําเร็จ
ทานจึงแปรคําเทศนาจากนามธรรมสูรูปธรรม โดยใหคนในชุมชน ระดมเงินออมคนละ 10 บาท
20 บาท เพื่อนํามาปลอยกูชวยเหลือกันเองในกลุมอยางมีวินัย เพราะที่ผานมาสถาบันการเงิน
ลวนแตดึงเงินออมจากชาวบานจากชนบท เพื่อนําไปปลอยกูใหคนเมือง และภาคธุรกิจทํากําไร
เฉพาะตน โดยที่คนยากจนในภาคชนบทมิไดมีสวนรวมในกําไรนั้นๆ มิหนําซ้ําการจะเขาถึงเพื่อ
ไปใช ประโยชน จากเงิ นของตนเองในสถาบัน เหลานี้ก ลับเปน ไปไดยาก ยิ่งใชยิ่งจน ยิ่งกูยิ่ ง
ลมละลาย และเมื่อสามารถตั้งกลุมขึ้นมาไดทําใหปจจุบันนี้เปนกลุมที่มีเงินหมุนเวียนหลายรอย
ลานบาทและมีความเขมแข็งซึ่งกลุมของพระสุบินถือวาเปนกลุมที่เปนตัวแบบที่ดีที่แกนนําชุมชน
บานวัดตนโพธิ์นํามาเปนแนวทางในการเรียนรูและปฏิบติตาม เนื่องจากการเห็นประโยชนที่จะ
เกิดขึ้น และแนวทางหรือความเปนไปไดในการจัดตั้งกลุมที่ชัดเจนขึ้น
“ พอไดมาดูงานของทานสุบิน เราก็เกิดไฟลุกทวมเลย อยากจะตั้งกลุมขึ้นบาง ไปเห็นวา
ที่นั่นเขาทํายังไง แบงหนาที่กันทําจนมั่นคง” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
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“เขาทําไดสําเร็จ มีเงินหมุนเวียนในหมูบาน ถาเราทําตามแนวทางของทาน ที่บานเราก็
นาจะตั้งกลุมแบบนี้ไดเหมือนกัน” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
จากการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งสองแหงคือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตราด ไดผสาน
ความคิดและแนวทางที่ชัดเจนในการกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นภายในชุมชนบานวัดตน
โพธิ์ ประสบการณ และแนวทางที่ไดรับจากการเรียนรูไดหลอหลอมหลักการและแนวการปฏิบัติ
ใหแกนนําชุมชนไดสานตอ เพื่อเปาหมายในการแกไขปญหาเฉพาะหนาคือ ปญหาเศรษฐกิจ
และเป า หมายระยะยาวที่ ไ ด เ รี ย นรู จ ากพระสุ บิ น ปณี โ ต กล า วคื อ การให ชุ ม ชนรู จั ก การ
พึ่งตนเองในทุกๆดานเปนที่ตั้ง ทั้งดานทุน การจัดการ ดังคําเทศนที่ตอกย้ําชุมชนอยูเสมอ
เรื่องของการพึ่งตนเอง และเนนการแกปญหาความแตกราว การทะเลาะเบาะแวงของคนใน
ชุมชนใหหวนกลับมาสูความสามัคคีสมานฉันท ใหจิตวิญญาณความเปนชุมชนหวนกลับมา
เปนการสรางความภาคภูมิใจ ความมีศั กดิ์ ศรี ให แก คนในชุมชน รวมทั้ งเปาหมายในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความรัก และการปฏิบัติตามคําสอนพุทธศาสนาใหกลับมาสูใจ
ของคนในชุมชน
“เราไปเรียนรูการบริหารกลุม การทําบัญชีตองทํายังไง เงินหุน การกู เราไดหลักการมา
ตอนแรกเราคิดวาถามีกลุมคนในชุมชนเราก็ไมตองไปกูเงินที่อื่น ตองเสียดอกแพงๆ คิดแตเพียง
วาจะใหค นมากูเงินจากกลุมเพื่อแกปญหาหนี้สิน แตพอไดเรียนรูจากทานสุบิน เราก็คิดวาที่
แทจริงแลวเราตองการที่จะสรางใหชุมชนเรารูจักการพึ่งตนเอง เกิดความรักสนิทสนมกันมากขึ้น
ชวยกันเองในชุมชน” (ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย)
3. การดําเนินการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย
หลัง จากดู งานกลั บมาก็ คิด วางแผนวาจะดําเนินการอยางไร โดยเริ่มแรกนั้นทางคุณ
ประหยัดซึ่งขณะนี้ดํารงตําแหนงประธานกลุมคิดวา ถาเปนผูใหญบานก็สามารถตีเกราะเคาะไม
เรียกชาวบานมาประชุมกันไดงาย และยิ่งเปนเรื่องของเงินๆทองๆดวยแลวการที่จะรวมคนไดยิ่ง
เป นการยากยิ่ง เพราะในอดีต ที่ผานมา คนในชุมชนเคยมี บาดแผลหรือ มี เ รื่ องราวเกี่ ยวกั บ
การเงิ น จากการเป น สมาชิ ก กลุ ม ผู เ ลี้ ย งสั ต ว ปรากฏว า เงิ น ที่ ส มาชิ ก ถื อ หุ น ไว ไ ม มี ก าร
เคลื่อนไหว สมาชิกก็เริ่มคลางแคลงวากรรมการเอาเงินไปทําอะไรหรือเปลา ก็เลยมาคิดวา
กลุมเลี้ยงสัตวซึ่งเปนกลุมใหญชาวบานยังไมเชื่อถือเลย แลวกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่คิดจะจัดตั้ง
ขึ้นจะเปนไปไดหรือไม
“ชาวบานเขาไมกลาที่จะเอาเงินมาฝากไวกับคนอื่นแลวเพราะเมื่อกอนเขาเคยรวมกลุม
กันดวยแลวไมคอยดีเทาไหรเขาก็เลยกลัว”(ชาวบานในชุมชนคนหนึ่ง)
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ที่กลาววากลุมเลี้ยงสัตวถือเปนบาดแผลของชาวบานนั้นเนื่องจากวา ตอนที่คิดจะตั้ง
กลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นนั้น ในชุมชนเองก็ยังมีปญหาอยูคือเงินที่ชาวบานลงหุนไวกับกลุมผู
เลี้ยงสัตวไมมีการเคลื่อนไหวและชาวบานไมไดหุนคืน การจะตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยก็เปนสิ่งที่
ลําบากยิ่ง จึงมาคิดวาจะเริ่มตนทําอยางไรดี ตอนนั้นคุณประหยัดไปดูวาใครรับผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับกลุมเลี้ยงสัตว ไปขอดูเอกสารที่ผูรับผิดชอบคนกอน เมื่อลองเปดสมุดธนาคารดูปรากฏ
วา เปนของธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ซึ่งไดปดกิจการไปแลว เงินหุนของสมาชิกก็ยัง
ไมไดถอนออกมา จึงรับปากวาจะไปตามเงินให โดยครั้งแรกไปตามที่ธนาคารกรุงเทพ ทาง
ธนาคารบอกว าต อ งตั้ ง คณะกรรมการ เหรั ญ ญิ ก และยื่ นหนั ง สื อ ไปในนามของกลุ ม จึ ง ทํ า
หนังสือยื่นไปที่ธนาคารกรุงเทพสาขาโพธาราม ทางธนาคารบอกวาหมดเวลาแลวตอนนี้เรื่อง
อยูที่ธนาคารกลางแหงประเทศไทย จึงติดตอทําหนังสือไปยังธนาคารกลางแหงประเทศไทย
ธนาคารแจงวาเงินไมหายยังอยูครบ แตยังไมไดเบิกเงินออกมาเทานั้น เมื่อไดเรื่องดังนี้จึงรีบ
แจงขาวใหชาวบานทราบ และจากจุดนี้เองที่ทําใหชาวบานเกิดความเชื่อถือและศรัทธาในตัว
คุณประหยัดมากขึ้น เมื่อสามารถแกไขปญหาขอของใจเรื่องของกลุมเลี้ยงสัตวใหหมดไป จึงเริ่ม
ที่จะวางแผนดําเนินการกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นมาภายในชุมชน โดยเริ่มแรกไดปรึกษา
กับ เจาอาวาสวัดตนโพธิ์วาจะดําเนินการอยางไรดี โดยเริ่มจากการชักชวนกรรมการหมูบาน
และชาวบานที่พ อมี เ วลาวางจากการทํ ามาหากิ น มาพู ด คุ ย ทํ าความเข า ใจกั น ก อ นเกี่ ยวกั บ
ประโยชนของการตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้น ซึ่งในสวนนี้จะแบงเปนกลุมๆเชนวันนี้นัดคุยกับ
กลุมที่เปนวัยหนุมสาว อีกวันหนึ่งนัดกลุมที่เปนผูสูงอายุ ซึ่งการแบงกลุมลักษณะนี้ทําใหงายตอ
การพูดคุยแสดงความคิดเห็น จากนั้นเมื่อมีกลุมที่เปรียบเสมือนเปนแกนนําแลวก็จะทําหนาที่ไป
“เจาะกลุม” ซึ่งก็คือการแบงโซนกันไปประชาสัมพันธชักชวนเพื่อนบานในบริเวณที่บานตัวเองอยู
ใหมารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้น
เมื่อเลารายละเอียดเกี่ยวกับกลุมใหฟงแลวก็เ ปดโอกาสใหเขาซัก ถามขอของใจ ซึ่ง
พบวาปญหาใหญที่ตองตอบคือ ถาเอาเงินมาออมแลว เมื่อสมาชิกคนอื่นกูไปแลวไมจายคืนจะ
ทําอยางไร ซึ่งคําถามนี้เปนคําถามที่แกนนําที่เชิญมาทุกกลุมเกิดขอสงสัยเดียวกัน ทางกลุม
พยายามอธิบายวา จะไมใชกฎหมาย ไมมีการฟองรอง แตจะใชชุมชนเปนตัวควบคุมกันเอง
และเป น เครื่ อ งมื อ ในการป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด การคดโกงเงิ น ของกลุ ม ขึ้ น โดยให ชุ ม ชนเป น
ตัวกําหนดกฎระเบียบขึ้นมา กลาวคือ ชุมชนกําหนดวา ถาไปเจอคนที่กูแลวไมจายคืนขึ้นมา
เราก็มารวมคิดรวมปรึกษากัน จะจัดการอยางไรดี ซึ่งในเบื้องตนไดอธิบายกฎเกณฑที่วางไว
โดยกลุมของทานสุบิน ปณีโต ใหฟงวาคนที่กูเงินไปแลวไมยอมชําระคืน สมาชิกที่เปนคนค้ํา
ประกันใหจะตองรับผิดชอบในการชําระคืนแทน รวมทั้งในวันที่ตองมาชําระเงิน ถาสมาชิกทาน
นั้นไมมา ทางกลุมจะไมปลอยเงินกูใหกับคนที่กูในรอบเดือนใหมนี้ เชน มีคนมาขอกู 20 คน
ซึ่งเปนคนที่เดือดรอนตองการใชเงิน เราก็ไมสามารถปลอยกูได เพราะมีสมาชิกคนหนึ่งไม
ยอมจาย เราตองไปตามไปทวงถาม โดยไปทั้ง 20 คนที่ตองการจะกู รวมทั้งคนที่ค้ําประกัน
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ดวย ถาไปตามแลวยังไมไดคืน ระเบียบขอบังคับก็บอกวา ถา 20 คนนี้จะกูได เมื่อทั้ง 20
คนนี้ชวยกันเฉลี่ยออกในสวนที่ผูกูไมจายคืน แลวเมื่อไดเงินคืนจากผูกูที่คางจายแลวก็จะนํามา
คืนให แตถาเดือนแรกผูกูคนนั้นยังไมนํามาคืน เดือนที่ 2 ก็จะไปทวงที่หนาบานอีก ซึ่งถา
คนที่จะกูในเดือนนั้นๆ ก็จะตองรวมตัวไปทวงดวย ไมเชนนั้นก็จะไมไดสิทธิ์ในการกู และก็ถือ
วาไดรวมในการโกงกลุมดวย ซึ่งการอธิบายใหแกนนําที่มารวมประชุมฟงแบบนี้ทําใหเกิดความ
ชัดเจนและมีความเขาใจในหลักการของกลุมยิ่งขึ้น
จากจุดนี้ชาวบานเริ่มมีความเชื่อถือและศรัทธามากขึ้น จากนั้นจึงใหแกนนํากลุมแรกๆ
แบงกันไปประชาสัมพันธตามละแวกบานของตัวเอง โดยแบงเปนโซนตางๆ ตามที่ตั้งของบาน
ตนเอง อาศัยระยะเวลาชวงระยะหนึ่งชาวบานก็เริ่มรับทราบขาวเกี่ยวกับการจะจัดตั้งกลุมใน
ชุมชน พอถึงวันที่ 4 ธันวาคม ป 2544 มีการเปดประชุมใหญ เชิญชาวบานเกือบทั้งหมูบาน
มารวมฟงอีกครั้ง ตอนนั้นที่ประชุมมีเสียงสนับสนุนเปนจํานวนมาก จากนั้นจึงทําการนัดหมาย
กันเลยวาทางชุมชนเราจะสะสมเงินเพื่อถวายในหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2544 โดยเปด
โอกาสใหชาวบานไดสมัครสมาชิก และปลอยกูในวันนี้เลย การเลือกเอาวันที่ 5 ธันวาคมเปนวัน
กําเนิดกลุม เนื่องจากวาวันนี้เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว จึง
ใช วั น นี้ เ ป น จุ ด จู ง ใจเพื่ อ ให เ กิ ด ความศรั ท ธาและความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขึ้ น ปรากฏว า ในวั น นั้ น มี
ชาวบานมาสมัครเปนสมาชิกกลุมถึง 507 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มากจนสมุดบัญชีที่ซื้อมาจากวัด
ไผลอมไมเพียงพอจนตองสั่งซื้อเพิ่มเติมทางไปรษณีย หลังจากที่ตั้งกลุมขึ้นไดแลว ทางกลุมก็
ไดไปดูงานที่ทานสุบิน ปณีโตอีกเพื่อเรียนรูหลักการดําเนินการเพิ่มเติมสําหรับการพัฒนากลุม
ตอไป
จากนั้นทางกลุมจึงไดกําหนดใหวันที่ 5 ของทุกเดือนเปนวันที่คณะกรรมการและสมาชิก
ทุกคนตองมารวมประชุมกันและรับฝากเงิน ยื่นกูเงิน ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันเดียวซึ่งกลุม
สัจจะสะสมทรัพยไดดําเนินการมาจนถึงปจจุบันซึ่งกาวเขาสูปที่ 6 มีสมาชิกจํานวน 729 คน ซึ่ง
แบ ง ออกเปน 4 รุ น โดยสมาชิก มี ทุก เพศทุก วัย ตั้งแตก ลุมเด็กๆ กลุมวัยหนุมสาว แมบาน
พ อ บ า น จนถึ ง ผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ในการดํ า เนิ น การของกลุม สั จ จะสะสมทรั พ ย นั้ นจะมี แ นว
ทางการดําเนินงานในลักษณะที่ค ลายคลึงกันกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย ที่วัดไผลอ ม จังหวัด
ตราดไมวาจะเปนระเบียบการรับสมัครสมาชิกที่ตองเปนคนในชุมชนและจะรับสมาชิกเปนรุนๆ
รวมทั้ งสิ้นจะมีแค 4 รุ นเทานั้น กฎระเบียบการกูเงิน การค้ําประกันเหลานี้เปนตน แตจะมี
ลักษณะที่แตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยที่มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับชุมชน
หลังจากจัดตั้งกลุมขึ้นแลวแลว ทางกลุมมีการปลอยเงินกูใหกับสมาชิก ทําใหสมาชิก
ลดการกูเงินนอกระบบ แตทั้งนี้ในชวงแรกทางกลุมใชเรื่องการกูเงินเปนสิ่งจูงใจเทานั้น แทจริง
แลวทางกลุมตองการจะรวมคนใหเขามารวมคิด รวมกันทํากิจกรรมกันมากกวา เปนการรวม
แรงรวมใจเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใชเงินเครื่องมือเปนตัวเชื่อมโยงกลุมคนใหเขา
มารวมกิจกรรมและชวยเหลือกัน แตพอเงินเขามาแลวดวยแนวคิดของกลุมไมไดมุงเนนที่ตัว

67

เงินแตจะเนนที่การมีสัจจะ การรูจักวางแผนในการบริหารจัดการรายไดของแตละบุคคล อัน
กอใหเกิดคุณธรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิต
“หลังจากตั้งกลุมแลว เราก็ปลอยเงินกูใหกับสมาชิก เวลาสมาชิกเดือดรอนก็ไมตองกู
เงินนอกระบบ แตในชวงแรกเราใชเรื่องการกูเงินเปนสิ่งจูงใจเทานั้น จริงๆ แลวเราตองการจะ
รวมคนใหเขามารวมคิด รวมกันทํากิจกรรมกันมากกวา แตเราใชเงินเปนตัวเชื่อม เปนเครื่อง
ลอใจใหคนมารวมกลุมกัน” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
ในการจัดตั้งกลุมขึ้นในชุมชนนั้นใชหลักธรรมทางศาสนาเปนตัวกระตุนจิตสํานึกใหคน
ในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกัน และการเอื้อเฟอเผื่อแผ ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการกําหนด
แนวทางการทํากิจกรรมสะสมทรัพย โดยการใชหลักธรรมดังกลาว สอดแทรกไปในการแนะนํา
เรื่องการจัดการกองทุนมีการพัฒนากิจกรรมออมทรัพยใหเกิดเปนผลประโยชนรวมของชุมชน
เพื่อสรางแรงจูงใจของคนในชุมชน ใหหันมารวมมือพึ่งพากันแทนการแกงแยง ตัวใครตัวมัน ใช
วิธีคิดจิตสํานึกรวมชุมชน ทดแทนวิธีคิดแบบปจเจกโดยอาศัยระบบการบริหาร การจัดการ
สวัสดิการ การกําหนดกลุมเปาหมายของสมาชิก และการใชกลไกของชุมชนในการตรวจสอบ
เพื่อสรางจิตสํานึกรวมของชุมชน มีระบบการจัดการที่โปรงใส มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบ
ได อีกทั้งคณะกรรมการ รวมไปถึงที่ปรึกษาเอง ก็มีความโปรงใส การบริหารมีความยืดหยุน
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน เชน การใหเงินกู การระดมเงินฝากทีละเล็กนอย
การจัดการเรื่องปนผล สวัสดิการที่ตอบสนองความตองการของชาวบาน นอกจากนี้ยังอาศัย
บารมีของ เจาอาวาสวัดตนโพธิ์ซึ่งมีสถานะเปนพระ เปนผูนําคนสําคัญที่ชาวบานศรัทธา ไป
จนถึ ง คณะกรรมการที่ ม าดู แ ลเรื่ อ งกองทุ น ก็ถู ก คั ด เลือ กด ว ยหลั ก เกณฑด านคุ ณ ธรรมและ
บารมี และที่สําคัญคือการใชสถานที่สาธารณะของชุมชน คือ วัด อันเปนสถานที่ที่ชาวบานมี
โอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องอยูแลว ซึ่งหากไปจัดการที่บานใคร หรือหนวยงานใด
ความรู สึ ก เป น เจ า ของ หรื อ การเข า ถึงคงจะไมเ หมาะสมเท าวัด และใชก ารสร างเงื่อ นไขให
ชาวบ านต อ งมาพบปะแลกเปลี่ ยนทุ ก ขสุขกันอยูเ สมอ เชน การต อ งมาออมทุ ก เดื อ น ทําให
ความสัมพันธในชุมชนมีความแนนแฟนยิ่งขึ้น
“เราตั้งกลุมขึ้นที่วัดชาวบานเขาก็สะดวกที่จะมา เพราะปกติเขาก็มาวัดกันอยูแลว พอ
มาใชวัดเปนที่ตั้งของกลุมดวยเขาก็เลื่อมใสและดูศักดิ์สิทธิ์ดี และชาวบานเขาก็เชื่อถือและศรัทธา
ในตัวหลวงพออยูแลว” (ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย)
นอกจากนี้ ก ลุ ม ยั ง เป ด โอกาส ให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการบริ ห าร ทั้ ง การตั้ ง
คณะกรรมการ การตัดสินใจวางกฎเกณฑ ของกลุม มีการติดตามประเมินผลซึ่งจะจัดขึ้นอยาง
เปนทางการในชวงการประชุมใหญประจําปในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป ไปจนถึงการมีสวนรวม
ในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากกลุมที่เห็นไดชัดเจนคือ การมีสวนรวมในการรับสวัสดิการจากการ
รักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บปวย
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“ ทางกลุมเขาใหเราแสดงความคิดเห็นไดอยากจะเสนออะไรตอนเขาประชุมกันเราก็พูด
ไดเต็มที่ กลุมชวยเหลือไดเยอะตอนไมสบายก็เบิกคาหมอได” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
4. คณะกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพยกับบทบาทในการบริหารจัดการ
ในการตั้งกลุมปแรกเลือกกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน เพื่อมาบริหารงานของกลุม
ภายในปแ รกตอ งทํ างานโดยไม มีค าตอบแทนให เนื่อ งจากทางกลุมยังไม มีผ ลกําไร จะมี
คาตอบแทนใหในปที่สองเปนตนไป คณะกรรมการมีวาระ 1 ป ครบ 1 ปก็เลือกตั้งใหม แต
ทวาในกลุมเองไมสามารถใชการเลือกตั้งไดเพราะคนที่จะเสียสละมาทํางานในสวนนี้มีนอยมาก
ทุกคนตางมีงานอาชีพที่ตองรับผิดชอบ ทําใหทางกลุมคิดวาการใชกรรมการที่มาจากการแตงตั้ง
จะเหมาะสมกวา โดยที่ทางกลุมจะเลือกคนที่มีความพรอมที่จะเขามาทํางานอยางเชนเปนผูที่
พรอมจะเสียสละเวลา ทางครอบครัวมีความพรอมที่จะใหเขามาทํางานเพื่อชุมชน และมีจิตใจที่
เปนสาธารณะเขามาทํางานเพื่อสวนรวม ตลอดทั้งเปนผูที่มีความรูความเขาใจในหลักการของ
กลุมเพียงพอแกการทํางานและตอบขอสงสัยของสมาชิกไดอยางถูกตอง
“ คนที่จะมาเปนกรรมการกลุมถาเราใชการเลือกตั้งกลุมคงพังแนเพราะเขาก็ไมคอ ย
อยากเขามาทํางานตรงนี้เทาไหร คาตอบแทนก็แทบจะไมมี เราก็ใชการไปพูดคุยทาบทามใหเขา
มาทํางานดูวาใครพรอมที่จะเสียสละเวลาและพอที่จะเขาใจงานไดดี” (ประธานกลุมสัจจะสะสม
ทรัพย)
ในปแรกมีคณะกรรม 3 ฝาย คือ 1) ฝายเงินหุนเงินออมตองดูแลใหคนที่เปนสมาชิกตอง
มีใบสมัครและทําพินัยกรรมไวเสร็จเรียบรอยวาจะยกผลประโยชนใหใคร 2) ฝายเงินกู หลังจาก
ตั้งกรรมการบริหารแลวจะตองปลอยกูทันทีเพื่อตองการใหเรียนรูบัญชี ตั้งแตเงินนอยๆ เปน
การพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อความเจริญเติบโตของระบบเงินหมุนเวียน 3) ฝายตรวจสอบ จะ
ตรวจสอบว า มี เ งิ น เข า ออกอย า งไร เขา เท าไร ส ง คืน เท าไร เมื่ อ ขึ้น ป ถั ด ไป จะมี ก องทุ น
สวัสดิการเพิ่มขึ้นมา แตเนื่องจากเงินกองทุนสวัสดิการจะยังนอยอยู เชน 5000 บาท เมื่อ
ปลอยกูไปหมด เงินที่สงคืนในเดือนถัดไปจะนอย เชน ปลอยกู 5 คนๆละ 1000 บาท กําหนด
10 เดือน เงินสงคืนเดือนแรก จํานวน 500 บาท คาบํารุง 100 บาทจะมีเงินหมุนเขามานอย
เมื่อจะเอาไปปลอยกูตอ ก็ไมมีใครเอา ดังนั้น ในชวง 3 ปแรก จึงยังไมแยกบัญชีกองทุน
สวั ส ดิ ก ารออกมา จนเมื่ อ ประมาณป ที่ 4 เมื่ อ เงิ นกองทุ นสวัส ดิ ก ารมีม ากพอแล ว ใหจั ด
คณะกรรมการใหม คือ เพิ่มกองทุนสวั สดิ การขึ้ นมา เพิ่มกรรมการอี ก หนึ่ ง ฝาย คือ ฝ าย
สวัสดิการ เวลามีสมาชิกปวยหรือเสียชีวิตจะเปนหนาที่ของ กรรมการชุดนี้ แตถาไมมีใครปวย
หรือเสียชีวิตกรรมการชุดนี้ก็จะนําเงินกองทุนสวัสดิการปลอยกูไปอีก เพื่อทํากําไรเลี้ยงตัวเอง
ตอไป ถามีการซื้อผลผลิตก็จะเอาเงินสวนนี้มาเปนเงินประกันสวนนี้มาเปนเงินประกันสินคา
หรือผลผลิตของการเกษตรของเราสวนใดสวนหนึ่ง ถากองทุนสวัสดิการโตพอจนสามารถที่จะ
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กระทําได เงินสวนนี้จะใชเปนคาตอบแทนคณะกรรมการคิดใหเปนเดือนแตจายเปนโบนัสสิ้น
ปๆละ 1 ครั้ง แตถาไมไ ดใ ชเ กี่ยวกับกิจกรรมของกลุมใหผานมติที่ประชุมใหญทุก ครั้ง โดย
แผนผังโครงสรางกลุมแสดงดังภาพประกอบ 3 และ 4
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กลุมสัจจะสะสมทรัพย

กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานฝายเงิน
ออม

รองประธานฝายเงินกู

รองประธานฝายสวัสดิการ

เลขานุการ

เหรัญญิก
ภาพประกอบ 3 โครงสรางการบริหารกลุมสัจจะสะสมทรัพย

รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธนิติกรรม
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กรรมการที่ปรึกษา
เจาอาวาสวัดตนโพธิ์

ประธานกรรมการบริหาร
นายประหยัด ตั้งใจจริง

รองประธานฝายเงิน
ออม
นางนกแกว สีสวย
นางกุหลาบ สีแดง
นางกลวยไม ชองาม
นางเพชร แข็งแกรง
นางทับทิม สวยใส

รองประธานฝายเงินกู
นางมะลิ หอมหวล

คณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
นายแกว ใสจริง
นายขาว เอี่ยมสะอาด

รองประธานฝายสวัสดิการ
นายจําป สีเหลืองออน

นางแดง สดใส
น..ส.ละเอียด รอบคอบ
นางสมซา เปรี้ยวมาก
น.ส.ทุเรียน หนามแหลม
นางนอยหนา หวานดี

รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธนิติกรรม
น.ส. จําปา หอมนาน
น.ส. พิกุล ดอกเล็ก

เลขานุการ
นางนกยูง วองไว

เหรัญญิก
นางนิด เล็กนอย
น.ส.ละเอียด ถี่ถวน

ภาพประกอบ 4 คณะกรรมการบริหารกลุมสัจจะสะสมทรัพย
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5. การดําเนินกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
5.1 การเปนสมาชิกและการถือหุน
ผูที่จะเปนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะตองเปนคนในชุมชนบานวัดตนโพธิ์ที่
มีชื่ออยูในทะเบียนบานและถาในกรณีที่ไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานทางกลุมก็อนุโลมใหสามารถ
เปนสมาชิกไดโดยมีขอแมวาจะตองเขามาใชชีวิตอยูในชุมชนจริงๆอยางเชนแตงงานเปนเขย
หรือสะใภแลวยายเขามาอยูกับครอบครัวอีกฝายหนึ่งหรือเขามาประกอบอาชีพอยูในชุมชน ทั้งนี้
การเปดโอกาสใหเ ปนสมาชิก ไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุมดวย แตสําหรับที่
ปรึกษากลุมสามารถเปนคนนอกชุมชนได ซึ่งกฎของการเปนสมาชิกในขอนี้แตเดิมนั้นทางกลุม
จะไมเปดโอกาสใหคนที่ไมมีชื่อในทะเบียนบานสมัครเลย แตเมื่อเปาหมายของกลุมเปนไปเพื่อ
ประโยชน ของชุ มชนและเป นที่พึ่ ง ใหกับคนในชุมชนอยางแทจริง การเปด โอกาสใหค นอื่นที่
เปรียบเสมือนคนในชุมชนเพียงแคไมไดยายทะเบียนบานมาเทานั้นจึงเปนสิ่งที่ทางกลุมพิจารณา
และปรับใหเหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่มีคนจํานวนหนึ่งที่มีความตองการจะเปนสมาชิกแต
ไมมีชื่อในทะเบียนบานไดเขามาเปนสวนหนึ่งของกลุม
“ ตอนแรกจะเอาคนที่มีชื่อในทะเบียนบานเทานั้นตอมาเห็นวาบางคนเขาเขามา
อยูจริงแตงงานเขามาแตงเขาไมไดยายชื่อมาเราก็ใหเขาเปนสมาชิกได” (คณะกรรมการกลุมคน
หนึ่ง)
ในการดําเนินงานของกลุมนั้นจะเปดทําการรับสมัครสมาชิกใหมทุกวันที่ 5 ของเดือน
และกลุมจะปดรับสมัครสมาชิกเมื่อครบการดําเนินการของกลุมไปแลว 4 ปเนื่องจากกลุมจะรับ
สมัครสมาชิกเพียงแค4 รุนเทานั้นซึ่งการมีสมาชิกแค 4 รุนเนื่องจากการใหสวัสดิการแกสมาชิก
จะลดหลั่นกันลงไปตามรุนที่เขาเปนสมาชิกซึ่งถามีจํานวนรุนมากเกินไปสมาชิกรุนหลังๆก็จะ
ไดรับสวัสดิการนอยเกินไป แตทั้งนี้เมื่อครบ 4 ป แลวมีผูที่ตองการสมัครเปนสมาชิกเพิ่มขึ้นทาง
กลุมก็จะมีการเลื่อนสมาชิกรุนหลังๆขึ้นมาสบทบเปนสมาชิกรุนแรกทําใหสามารถรับสมาชิกรุน
ใหมไดอีก
“ มีสมาชิกแค 4 รุนถาใครสมัครไมทันก็ตองรอวากลุมจะรับอีกทีเมื่อไหร ถามี
หลายรุนพอเขาโรงพบาบาลก็ไดไมกี่บาทเพราะเราจะใหเงินลดหลั่นกันลงมา” (คณะกรรมการ
กลุมคนหนึ่ง)
การเปนสมาชิกนั้นเปนไดตั้งแตเด็กทารกเปนตนไป เด็กในครรภก็สามารถเปนสมาชิก
ไดและในกรณีผูสมัครเปนผูเยาว ก็ใหผูปกครองโดยธรรม มาดําเนินการทํานิติกรรมแทน กลุม
จะรับสมัครสมาชิก ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยไมจํากัดและในครอบครัวหนึ่งๆ จะสมัคร
เปนสมาชิกกี่คนก็ได คนที่เขามาเปนสมาชิกใหมจะรับเงินสวัสดิการ เชน เจ็บปวย เสียชีวิตได
เมื่อเปนสมาชิกครบ 1 ป แลวเทานั้น ยกเวนกรณีที่ซื้อหุนเกาตอจากสมาชิกคนอื่น และกลุมจะ
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ไมรับสมาชิกใหม ถายังไมครบรอบป ไมวากรณีใด ๆ ยกเวน มีผูลาออกแลวมีผูซื้อตอเทานั้น
และผูที่เปนสมาชิก ตองอยูรวมกันในที่ประชุมใหญในวันสิ้นป เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการใหม
พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นตางๆ ทั้งตองอยูรวมรับฟง หลักการใหมๆ ที่ทางกลุมไดนําเสนอใน
ที่ประชุมโดยแตละครอบครัวที่เปนสมาชิก จะตองใหสมาชิกในบานมาประชุมแทนอยางนอย 1
คน ถาครอบครัวใดไมสงตัวแทน เขารวมประชุม จะถือวาครอบครัวนั้นไมประสงคจะเปนสมาชิก
ตอไป
“เด็กๆตั้งแตเพิ่งเกิดก็เปนสมาชิกไดนะ ใหพอแมเขาทําแทน เราใหโอกาสทุก
คนอยูแลว ขอวาตองมาใหตรงเวลา ถามีการประชุมก็ขอใหมาพรอมเพรียงกัน” (คณะกรรมการ
กลุมคนหนึ่ง)
สําหรับผูที่เปนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย จะตองฝากเงินสะสม ทุกเดือนอยางนอย
2หุน หุนละ 10 บาท อยางมากไมเกิน 20 หุน หรือ 200 บาท โดยสมาชิกจะเพิ่มเงินฝาก
สะสมทรัพย หรือลดจํานวนเงินฝากในแตละเดือน ตามที่ทานไดใหสัจจะกับคณะกรรมการกลุม
ไว เมื่อครบรอบปเงินปนผล เพิ่มลดไดปละ 1 ครั้ง สมาชิกจะตองฝากเงินสะสมใหมีจํานวน
เทา ๆ กันทุกเดือน จะสงมากบาง นอยบางไมได และสมาชิกจะตองสงเงินสะสมใหทันตามวัน
และเวลาที่ทางกลุมเปดทําการ คือวันที่ 5 ของทุกเดือนถาหากสมาชิกผูใดสงเงินฝากสะสมไม
ทัน ตามวัน และเวลาที่กรรมการกําหนด สมาชิกผูนั้นก็หมดสิทธิ์ที่จะฝากเงินในเดือนนั้นและถา
หากสมาชิกผูใดขาดสงเงินสะสมในเดือนใดแลว ตองเสียคาปรับเลมละ 20 บาท โดยไมมีขอแม
ใดๆ ทั้งสิ้น และใหนําเงินคาปรับเขากองทุนสวัสดิการ พรอมทั้งตองจายเงินหุนยอนหลังที่ขาด
ไปใหครบถวนดวย ในกรณีที่สมาชิกผูใดไมสงเงินสะสม โดยไมไดมาดวยตนเอง หรือไมฝาก
ผูอื่นมาสงให ติดตอกันนาน 3 เดือนถือ วาไดขาดจากการเปนสมาชิกกลุมโดยไมมีขอแมใดๆ
ทั้งสิ้นเชนกัน และถาสมาชิกไมมีหนี้ หรือมีพอดีกับหุน ใหคณะกรรมการประกาศขายหุนของผู
นั้นได โดยไมตองรอถามเจาตัวอีกตอไป
“ใครที่ไมยอมสงเงินสัจจะติดตอกันประมาณ 3 เดือนทางกลุมสามารถตัดจากการเปน
สมาชิกกลุมไดเลยเพราะถือวาเขาไมทําตามกฎระเบียบของกลุม เพราะกอนหนาที่จะสมัครเราก็
ตกลงกันอยางชัดเจนแลววาสมาชิกตองทํายังไงบาง” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
ในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเปนวันกําเนิดกลุมนั้น ทางกลุมไดจัดใหเปนงานประชุมใหญประ
จําป หรือวันจายเงินปนผล โดยใหครอบครัวของสมาชิกแตละคนสงตัวแทนอยางนอยครอบครัว
ละ 1 คน เพื่อเปนตัวแทนรับเงินปนผล และรวมทําบุญประจําปไปดวย ณ ที่ทําการกลุมซึ่งใน
วันนี้ทางกลุมจะมีการจัดกิจกรรมตางๆใหแกสมาชิก อาทิ มีการเลี้ยงอาหาร มีการประชุมเพื่อ
ชี้แจงถึงการดําเนินงานของกลุมตลอดปที่ผานมา สภาพทางการเงิน เงินออม เงินกูเปนอยางไร
บาง เงินสวัสดิการในขณะนี้มีจํานวนเทาไหร รวมทั้งเปดโอกาสใหสมาชิกไดซักถามขอสงสัย
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และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับการดําเนินการของกลุม แตกรณีที่สมาชิกผูใดไม
มาประชุม และมารับเงินปนผลในวันครบรอบปของกลุม ถือวาผูนั้นสละสิทธิ์ในเงินปนผลนั้น ให
นําเงินปนผลของคนนั้น เขากองทุนสวัสดิการของกลุม ยกเวน ในกรณีที่ครอบครัวนั้น อยูคน
เดียว หรือ 2 คน หรือ เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย มาไมได จริง ๆ จึงใหผูอื่นมารับแทนไดหรือ
มารับในเดือนอื่นก็ได
“ สวนใหญวันสิ้นปชาวบานจะมากันเยอะทางกลุมเราก็มีการเลี้ยงอาหาร อยาง
ปนี้ก็เลี้ยงกระเพาะปลา ปหนึ่งจะไดมาเจอกันพรอมหนาพูดคุยกัน ใครสงสัยอะไรทางกรรมการ
กลุมก็ชี้แจง ถาครอบครัวไหนไมสงตัวแทนมาเราก็ไมใหเงินปนผลนอกจากเขาจะมีเหตุจําเปน
อยางเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยก็ใหคนอื่นมาแทนได” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
5.2 การกูเงินของสมาชิก
ในการกูเงินของสมาชิกนั้นสมาชิกสามารถกูเงินกลุมได บัญชีละ 3,000-8,000
บาทโดยในตอนเริ่ ม ตั้ ง กลุ ม นั้ น สมาชิ ก สามารถกู ไ ด แ ค 3,000 บาท เนื่ อ งจากกลุ ม ยั ง มี เ งิ น
หมุนเวียนไมมากนัก แตเมื่อผานไประยะหนึ่งทางกลุมเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นมีผลกําไรที่ดรับจาก
เงินคาบํารุงมากขึ้นกลุมไดขยายวงเงินมากขึ้นตามลําดับรวมทั้งมีการใหกูเงินได 3 ลักษณะคือ1)
กูสามัญ เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ แยกเปนกูเปนตัวเงิน และกูเปนวัสดุตามที่กลุมมีกิจกรรม
สําหรับบริการสมาชิก 2) กูวิสามัญ เพื่อแกปญหาที่มีระยะเวลายาวนาน เชนเพื่อปลดเปลื้อง
หนี้สิ น ไถ ถ อนจํ า นอง จํ า นํ า ทรั พ ยสิ นและความเดื อ ดรอ นตา ง ๆ และ 3)กูฉุ ก เฉิน เพื่ อ
แกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา
“เมื่อกอนกลุมใหกูแค 3,000 เงินเรายังนอยใครเดือดรอนอยากกูก็มากูไดเลยใน
วั น ที่ ก ลุ ม เป ด ทํ า การต อ มาเงิ น กลุ ม ก็ โ ตขึ้ น ก็ มี ก ารขยายวงเงิ น มากขึ้ น ชาวบ า นก็ เ อาไปใช
ประโยชนไดมากขึ้น เดี๋ยวนี้มีกูฉุกเฉินดวยก็ไดหลายหมื่นบาท” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
ในสวนของดอกเบี้ยเงินกูซึ่งทางกลุมจะใชคําวาเงินคาบํารุงนั้นปจจุบันสมาชิกตองจาย
เงินคาบํารุงรอยละ 1 บาท ตอเดือน ซึ่งอัตรานี้ไดปรับเปลี่ยนจากเมื่อตอนเริ่มตั้งกลุมที่สมาชิก
ที่กูเงินกลุมไปตองจายรอยละ 2 บาท สําหรับเหตุผลในการปรับเปลี่ยนนั้นเนื่องจากวาชวงแรก
ของการตั้งกลุมนั้นทางกลุมตองการที่จะใหกลุมมีความมั่นคงและสภาพการเงินมีการเติบโตจึงมี
การเก็ บเงิ นค าบํ ารุ งในอั ตราร อยละ 2
บาทแต เมื่ อทางกลุ มดํ าเนิ นการมาได ระยะเวลาหนึ่ ง
กลุมเริ่มมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นจึงไดปรับลดอัตราเงินคาบํารุงเหลือรอยละ 1 บาทตอเดือนถึง
ปจจุบันนี้และในการชําระเงินกูนั้นสมาชิกผูกูตองผอนสงใหหมด ภายใน 10 เดือน
ในกรณี ที่ ห ลั ง จากให ส มาชิ ก กู จ นครบทุ ก คนแล ว ยั ง มี เ งิ น เหลื อ คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหสมาชิกไดกูเกินกวาที่ตกลงกันไวได เปนรายๆ ไป โดยพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติ
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ดังนี้คือ1) ผูขอกูมีเงินหุนมาก 2) ผูค้ําประกันมีเงินหุนมาก 3) ผูขอกูไมเคย คางสงเงินกู คา
บํารุง และไมเคยเปนภาระใหตองไปถาม ไปตาม ไปทวงหนี้
สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย ตกลงกันวา สมาชิกทั้งหมดจะไมยอมแพคนคนเดียว ถา
ผูหนึ่งผูใดกูเงินจากกลุมไปแลว ไมมาสง ขาดไป แมแตรายเดียว ในเดือนนั้น ตองงดการปลอย
เงินกูทั้งหมดตองใหคนค้ําจายแทนกอน ถาวันนั้น คนกู หรือ คนค้ํา ไมอยู ผูที่จะขอกูเงิน ในวัน
นั้น ทุกคน ตองยินยอม ชวยกันหารเฉลี่ยเพื่อเอาเงินมาปดบัญชี แทนคนที่ขาดสงไป ใหไดกอน
จึงจะปลอยกูได ถาไมยอมหารปดบัญชีคาง ในเดือนนั้น หามปลอยเงินกูเอาเงินไปฝากธนาคาร
ไวกอนแมในเดือนตอๆไปก็ใหทําเหมือนๆกัน ที่ถูกหาร เอาเงินมาปดบัญชีของผูคางในเดือน
กอน ๆ นั้น ทั้งหมดใหกรรมการจดรายชื่อผูที่ชําระเงินปดบัญชีแทนผูที่ขาดสงไวทั้งหมด เมื่อ
ผูคางเงินกูเอาเงินมาคืน ในเดือนใดใหผูที่เอาเงินมาคืนนั้น นําไปใชคืนคนที่ถูกหารแตละคนเอง
โดยถือวาทานคางเงินกูเขานั่นเอง
“ถาในเดือนนั้นคนที่กูไปไมยอมมาสงเงินกูตามกําหนดทางกลุมก็จะไมปลอยกูใหคน
อื่นๆ ถาจะกูไดคนที่มาขอกูใหมจะตองยอมเฉลี่ยเงินตัวเองเพื่อปดบัญชีใหไดกอนจึงจะปลอยกู
ไดแลวคอยไปตามทวงถามเอา” (ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย)
สมาชิกกลุมมีสิทธิ์ขอกูเงินจากลุมไดโดยที่แตละคนกูไดครั้งละ 1 บัญชี ตอเดือน แตใน
ครอบครัวเดียวกัน ไดไมเกิน 2 บัญชี โดยผูกูตองบรรลุนิติภาวะแลวหรืออายุไมต่ํากวา18 ป
แตถาผูนั้นกําลังศึกษาอยู อายุไมต่ํากวา 15 ป ก็กูได แตผูปกครองตองมาค้ําประกัน กับคนนอก
ครอบครัวอีก 2 คน แตถาเจาของสมุดไมมาทําเรื่องขอกูเอง ใหกรรมการปลอยกูไดเทาเงินหุน
ในสมุดฝากของคนนั้น หามปลอยเกิน โดยสมาชิกผูมาขอกูเงินจากกลุม ตองมาเซ็นชื่อ ใน
หนังสือสัญญากูเงินดวยตนเอง พรอมทั้งผูกูตองนําคนในครอบครัว มาค้ําประกัน 1 คน คนนอก
ครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะแลว 2 คน เซ็นชื่อตอหนาคณะกรรมการคณะกรรมการจึงจะปลอย
เงินกูให และในสวนของการค้ําประกันนั้นสมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ําประกันไดไมเกิน 2 คน
ถาผูใดค้ําเกิน 2 คน ถาผูนั้นมาขอกู ใหกูไดเทาเงินหุน และงดสวัสดิการ 1 ป เพราะทําผิดมติ
ของที่ประชุม อาจทําใหเกิดความเสียหายแกกลุมได เพราะฉะนั้นกอนที่จะค้ําใคร สมาชิกตอง
ตรวจดูใหถี่ถวนกอนที่จะทําใหตนเองเสียสิทธิ์ไปดวย
“ การค้ําประกันนั้นสมาชิกคนหนึ่งจะค้ําใหไดไมเกิน 2 คน ตามที่ตกลงกันไวเพราะถา
เราให ค้ํ า ให ใ ครกี่ ค นก็ ไ ด ก็ จ ะตรวจสอบยากและไม เ ป น ระเบีย บแน ใครที่ แ อบบค้ํ าเกิ นแล ว
กรรมการตรวจสอบไมเจอตอนแรกแลวมาจับไดทีหลังเขาก็จะเสียสิทธิ์ในการกู คือจะกูไดแค
เทากับหุนที่เขามี” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
ในกรณี สมาชิก กูเ งิ นเกิ นกวาสิทธิที่ต นมี สามารถใชบัญชีผูอื่น มากูได แตตองให
เจาของบัญชี มาทําสัญญากูดวยตนเอง และมาผอนสงดวยตนเอง ถาใหคนอื่นมาสงเงินกูแทน
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ตน ถือวาผูนั้นมีประวัติเสีย ตอไปมาขอกู ใหกูไดเทาเงินหุนถายินยอมทําตามนี้กรรมการ จะ
ยินยอมใหกูเงินไปได และถาแตละเดือนมีสมาชิก ขอกูหลายราย แตเงินไมพอ ใหสมาชิกผูกูตก
ลงกันเองตามความจําเปน และเห็นอกเห็นใจกัน แบบพี่ แบบนอง ในกรณีที่ตกลงกันไมได ให
คณะกรรมการพิจารณาตามขอตกลง หรือพิจารณาตามหุนที่สมาชิกมี หรือถากูจํานวนเงินไม
มากเชนไมเกิน 3,000 บาท ใหหารแบงเทา ๆ กันไป แตสมาชิกคนนั้นตองมีประวัติ การผอน
สงคืนดีมา ตลอด มีอาชีพอยูในหมูบานเปนหลักแหลง และมั่นคง
“ถาครั้งไหนมีคนกูหลายคนแลวเงินกลุมมีไมพอเราก็จะใหเขาตกลงกันเองเพราะสวน
ใหญเขาจะรูจักกันดีเขาเห็นวาใครเดือดรอนกวาก็จะใหคนนั้นกอน แตก็เคยมีที่ตกลงกันไมได
ตางคนตางตองใชเงินเหมือนกันกรรมการก็ตองไปดูใหวาใครเหมาะสมกวากัน” (คณะกรรมการ
กลุมคนหนึ่ง)
ในกรณีที่สมาชิกที่มาขอกูจากกลุมไปแลว และจะมาขอกูจากกลุมใหม ตองชําระของ
เกาใหหมดกอน จึงทําเรื่องขอกูใหมไดถาหาเงินมาตัดเงินกูหมดทีเดียว ตองมีเงินคางชําระใน
สมุดไมเกิน 1,500 บาทกรณีที่เกินกวานี้ ถาผูนั้นตองการกู ใหกูกลับไปไดเทาที่เอาเงินมาตัด
ยกเวน ป วยหนั ก หรื อ ประสบอุ บัติ เหตุ และถากรณีที่ส มาชิก ผูใ ดกูเงินของกลุมไปแลว ผิด
สัญญา เชน ทําสัญญาไว 10 เดือนแตเลยไป 11–15 เดือน เปนตน หลังจากชําระเงินกูหมดแลว
มาขอกูใหม ตองลดเงินกูลง ครึ่งหนึ่งถาผิด ครั้งที่ 2 ใหกูเทาเงินหุนของตน ที่มีอยูในสมุดเงิน
ฝาก โดยไมตองมีผูค้ําประกัน แตถาสมาชิกทานใดกูเงินของกลุมไปแลวประสบภัยน้ําทวม ไฟ
ไหม ถูกพายุพัด พัง หรือมีอุบัติเหตุ สุดวิสัยอยางรุนแรง ไมสามารถสงเงินคืน พรอมทั้งคาบํารุง
ตามสัญญาที่ทําไวกับกลุม ใหขยายเวลาในสัญญาเงินกูออกไปอีก 6 เดือนถายังไมดีขึ้น ใหอยู
ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และเมื่อไมดีขึ้นใหขยายตอไปไดอีก แตเมื่อดีขึ้นแลว ยังไมมาผอน
สง ตองคิดคาบํารุงเพิ่มขึ้น รอยละ 5 บาท ตอเดือน
ถาสมาชิกผูกูเงินไป ขาดชําระเงินในวันทําการของกลุม จนทําใหผูค้ําประกัน ตองไป
ตาม หรือ จายแทนผูกูไปกอนหลังจากผูกูมาชําระหนี้หมดแลว ถาผูกูมาขอกูใหม ตองงดการให
กู ไปอยางนอย 1 – 2 ป เพราะขาดความรับผิดชอบในตนเอง สรางความเดือดรอน ใหแกคนค้ํา
ประกัน สมาชิกกูเงินไปแลวไมมีเงินมาผอนสงแตละเดือน ขาดเดือนใดก็แลวแต ผูค้ําตองไปตาม
ใหมาสง หรือ ตองออกแทน ถึงแมวาผูค้ําจะจายแทนแลวก็ตามผูค้ําประกันจะมาขอกูเงินจาก
กลุมไมได และไมมีสิทธิ์ค้ําประกันใหแกคนอื่นไดอีก จนกวาในเดือนที่ผูกูมาสงเงินกู พรอมคา
บํารุงใหกลุมในเดือนนั้นจึงใหคนค้ําประกันมีสิทธิ์กูได
สําหรับผูที่กูเงินกลุม และสงคืนหมดแลว ตองการจะขอกูใหมตอ ตองเวนระยะ 1 เดือน
จึงจะกูใหมได เชน หมดวันที่ 5 มกราคม จะขอกูตอวันที่ 5 มกราคมยังไมได แตถาปวยตองไป
รักษาตัวใหกูได ถาไมปวยใหพักการกูไปวันที่ 5 กุมภาพันธ แตถาในเดือนนั้น คนที่มาขอกู
ไดรับเงินไปกันหมดทุกคนแลว และเงินยังเหลืออยู ก็ใหสิทธิ์ขอกูไดเลยไมตองพัก
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“ในการใหสมาชิกกูก ลุมจะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนทั้งคนกูแ ละคนค้ําถาใครทําผิดกฎก็
จะตองยินยอมทําตามที่กลุมตกลงไวอยางคนที่ค้ําใหเขาแลวคนกูเบี้ยวก็ตองจายแทนใหกอน
เพราะถือวามีสวนรับผิดชอบดวย” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
5.3 การลงโทษสมาชิกที่ไมกระทําตามกฎเกณฑของกลุม
ในการลงโทษสมาชิกกลุมที่ไมทําตามกฎระเบียบของกลุมตามที่ไดตกลงกันไว
และร ว มให สั ต ย ป ฏิ ญ าณก อ นที่ จ ะเข า เป น สมาชิ ก กลุ ม นั้ น ทางกลุ ม จะมี ก ารลงโทษโดยยึ ด
หลักการของการควบคุมทางสังคมเปนหลัก นั่นคือ ทางกลุมจะไมใชกฎหมาย จะไมมีการแจง
ความดําเนินคดีกับผูที่ละเมิดของตกลงของกลุมหากแตกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะใชความเปน
สังคมหรือความเปนคนในชุมชนเดียวกันเปนตัวควบคุมและลงโทษสมาชิก ซึ่งถากรณีที่ขาดการ
ชําระคื นเพียงแคเดือนเดียวทางกลุมก็จะไปทาบทามดูวาสมาชิก คนนั้นมีปญหาขัดขอ งอะไร
หรือไม ถาตามตัวไมเจอก็จะไปทางจากผูที่ค้ําประกันซึ่งทั้งนี้จะใชหลักของการประนีประนอม
เปนเบื้องตนกอน แตถาโดยสมาชิกผูใดขอกูเงินกลุมไปแลว ไมยอมสงเงินกูคืนกลุมติดตอกัน
เปนระยะเวลาหลายเดือนและไมสามารถทวงถามจากคนค้ําประกันไดทางกลุมใหลงโทษสมาชิก
ผูนั้นโดย 1)เขียนชื่อสมาชิกผูนั้นขึ้นปายประกาศให คนในหมูบานทุกคนทราบ 2)ถาสมาชิกคน
นั้น ยังอยูในหมูบาน ก็ใหสมาชิกทุกคนไปชวยกันทวงเงินคืนพรอม ๆ กัน ถาครอบครัวใดไมให
ความรวมมือทวงหนี้ ใหเอาเงินหุนของครอบครัวนั้นมา หาร ใชหนี้แทนผูกู เพราะถือวารวมกัน
โกงกลุม 3)ใหสมาชิกทุก คน คว่ําบาตร สมาชิกผูโกงเงินกู ไมใหความรวมมือ หยุดความ
ชวยเหลือทุกอยาง แมแตถาตาย พระก็ไมสมควรจะไปสวดศพและถาสมาชิกผูยอมตนเปนผูค้ํา
ประกัน ไมมาผอนสงเงินกูพรอมทั้งคาบํารุง แทนผูกูภายใน 3 เดือน หลังจากเขียนชื่อผูที่โกง
เงินกูประจานแลว ใหเขียนชื่อผูค้ําประกันขึ้นประจานดวย ถือวารวมกันโกงเงินกลุม ใหลงโทษ
เชนเดียวกัน
“ใครที่เบี้ยวเงินกลุมจะถือวาโกงกลุมทางกลุมจะมีวิธีการลงโทษ เชนเขียนชื่อขึ้นปาย
หรือไปทวงถาม หรือถาไมยอมจายอีกทางกลุมจะตัดความสัมพันธดวยเลยถึงตายก็ไมไปเผาผี”
(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
ในขณะที่สมาชิกผูใดเสนอขอกูเงินจากกลุม แตเขียนสัญญาไมตรงตามความเปนจริง
เรียกวาไรสัจจะ ไมจริงใจตอกลุม กูเงินของกลุมไปปลอยกูเงินเพื่อหากําไรเขาตัวเองถาทางกลุม
มีหลักฐานแนชัด ตองงดเงินกูแกสมาชิกผูนั้น อยางนอย 5 ป ถาทําอีกเปนครั้งที่ 2 ตองตัด
สิทธิ์เงินกูและสวัสดิการ อีกอยางนอย 5 ปแตถากลับมาประพฤติตนเปนคนดี เปนที่ไววางใจ
ของสมาชิกกลุม ก็ใหมีสิทธิ์ เหมือนสมาชิกคนอื่น ๆ เหมือนเดิม
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“ใครที่ไ มทําตามขอ ตกลงเอาเงิ นกลุ ม ไปปล อ ยกู เ พื่ อ หากํ าไรถ าทางกลุ มรู ก็
จะตองโดนลงโทษ แตถาเขากลับตัวกลับใจไดทางกลุมก็จะใหโอกาสกลับเขากลุมเหมือนเดิมแต
ที่ผานมาก็ยังไมเกิดกรณีแบบนี้นะ” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
5.4 การถอนหุนและการออกจากกลุม
สมาชิกที่มีความประสงคจะถอนหุน ลาออกจากการเปนสมาชิกไดนั้น ผูนั้นตอง
ไมมีหนี้ และไมไดค้ําประกันผูใดอยูเลย ถาวันถอนหุนไมตรงกับวันครบรอบป ก็ไมมีเงินปนผล
ให และหมดสิทธิ์รับเงินสวัสดิการในทุกกรณี สมาชิกผูกูยังผอนชําระเงินกูไมหมด ผูค้ําประกัน
คนใดคนหนึ่ง จะมาถอนหุน ลาออก ไมได ผูกูตองทําสัญญาเงินกูใหมหาคนค้ําประกันแทนคน
เกาใหไดเสียกอนจึงจะลาออกได ถาหาคนมาค้ําใหมไมได คนค้ําเกาก็ออกไมไดเพราะยังเปนหนี้
รวมกันอยู ตองรอใหผูกูหลุดหนี้กอนจึงจะลาออกไดในกรณีที่สมาชิกผูใด ยังคางหนี้กลุมอยู หรือ
เป นผู ค้ํ าประกั นให ค นอื่ นอยู สมาชิ ก ผูกูนั้น จะลาออกจากกลุมไมไ ด ถาจะออกจริง ๆ ตอ ง
ยินยอม ใหคณะกรรมการยึดเงินหุนสะสมทั้งหมดคืนแกกลุมจนครบ ถายังไมครบ ผูค้ําประกัน
ตองยินยอมผอนสงเงินแทน ถาคนค้ําประกัน ไมยินยอมผอนสงเงินกูแทน แตผูค้ําประกันยินดี
ใหยึดเงินหุนสะสมทั้งหมดเอาไปคืนแกกลุมจนครบ หรือถาเงินยังไมครบ ทั้งผูกู และ ผูค้ํา ตอง
ยินยอมใหยึดเงินหุนสะสมของสมาชิกทั้ง 3 ครอบครัว ของผูกู และผูค้ําประกัน 2 คน ไดอีกทุก
เลมจนกวาจะครบ จึงจะออกจากกลุมได
“ คนที่จะออกจากลุมไดตองไมมีหนี้คางกลุมนะ ถาติดค้ําใครอยูทางกลุมเขาก็ไมใหออก
เขาจะตองใหเรามีความรับผิดชอบตอกลุมไมทําใหกลุมเดือดรอน” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
จากที่กลาวมาจะเห็นวาในการดําเนินงานของกลุมจะประกอบไปดวยกิจกรรมหลักๆคือ
การออมเงิน การกูเงิน การลงโทษสมาชิกและการที่จะลาออกจากการเปนสมาชิกลุม ซึ่งกิจกรรม
การออมและการกูเงินของสมาชิกนั้นทางกลุมจะกระทําใหเสร็จสิ้นภายในสองถึงสามชั่วโมงของ
วันที่ 5 ของทุกเดือน ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการของกลุมเริ่มจากการที่สมาชิกถือสมุดคูฝากและ
นําเงินออมมาฝากซึ่งสมาชิกแตละคนสามารถถือหุนขั้นต่ําได 2 หุนๆละ10 บาท และไมเกิน 10
หุน คือ 200บาท สมาชิกจะนําเงินมาออมกับคณะกรรมการฝายเงินออมซึ่งในวันทําการจะแบง
หนาที่กันเปนฝายตางๆแยกตามรุนของสมาชิก เงินออมที่ไดจะนําไปปลอยกูทุกเดือน หากใครมี
ความประสงคที่จะกูเงินก็สามารถกระทําไดโดยตองยื่นเรื่องขอกูและมีคนค้ําประกัน 2 คนพรอม
ทั้งชี้แจงเหตุผลในการกูตอคณะกรรมการกลุม ผูที่กูเงินไปแลวก็จะมาสงเงินกูรวมกับเงินคา
บํารุงซึ่งคิดในอัตรารอยละ1บาทตอเดือนซึ่งการสงเงินกูนี้ผูกูจะตองสงคืนเปนงวดจํานวน 10
งวดดวยกันโดยเงินคาบํารุงจะลดลงตามจํานวนเงินตนที่เหลือ สําหรับกําไรของกลุมจะถูกนํามา
แบงครึ่ง พอสิ้นปครึ่งหนึ่งจะปนผลคืนสมาชิกตามหุน อีกครึ่งหนึ่งนําไปตั้งกองทุนสวัสดิการ
โดยในปที่ 2 สมาชิกไดรับสวัสดิการตามที่ตกลงไวเชนสวัสดิการคารักษาพยาบาล เชน สมาชิก
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รุนที่ 1 เจ็บปวยนอนโรงพยาบาลไดรับคารักษาพยาบาลคืนละ 100 บาทรุนที่ 2 จะได 50 บาท
รุนที่3 ไดรับ 25 บาท รุนที่4 ไดรับ 12.50 บาท หรือนําไปจัดสวัสดิการแบบอื่น เชนคาน้ําคาไฟ
ช ว ยผู สู ง อายุ รวมทั้ ง นํ า ไปลงทุ น หากํ า ไรเข า กองทุ น โดยไม เ สี่ ย ง นอกจากนี้ เ มื่ อ กองทุ น
สวั ส ดิ ก ารโตขึ้ นก็ ส ามารถนํ า เงิ นในส ว นนี้ไ ปปล อ ยกูแ ละนํา กํา ไรจากเงิน คา บํา รุง กลั บคื น สู
กองทุนสวัสดิการเชนเดิม ซึ่งการดําเนินการของกลุมสามารถพิจารณาไดจากภาพประกอบ 5
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เงินฝาก
สัจจะทุก
เดือน

สมาชิก

ปที่ 2 สมาชิกไดรับ
สวัสดิการตามที่ตกลงไว
นําไปจัดสวัสดิการแบบ
อื่น เชนคาน้ําคาไฟ
ชวยผูสูงอายุ

ปลอยกู
ทุกเดือน

สมาชิกที่กูเงิน
สงคืนเงินกูทุก
เดือน

กองทุน
สวัสดิการ
นําไปลงทุนหากําไรเขา
กองทุนโดยไมเสี่ยง
กําไรเปน
คาบํารุง

ปลอยกู
ทุกเดือน

สิ้นป นําเงินกําไร คาบํารุงมาแบงครึ่ง

ปนผลคืน
สมาชิก
ตามหุน

ตั้งกองทุน
สวัสดิการ

กําไรเปนคา
บํารุง

ภาพประกอบ 5 การดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
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6. ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
กลุมสัจจะสะสมทรัพย ถือวาเปนกลุมทางสังคมกลุมหนึ่งที่มีลักษณะที่แสดงภาวะความ
เป น กลุ ม และการดํ า รงอยู อยู ห ลายด า นด ว ยกั น กล า วคื อ 1) องค ป ระกอบของกลุ ม ซึ่ ง
ประกอบดวยสมาชิกกลุมที่มารวมกันและการมีปฏิสัมพันธตอกัน มีจุดมุงหมายและกิจกรรมที่
ทํารวมกัน มีแบบแผนปฏิบัติตอกัน เชน มีกฎระเบียบของกลุมที่สมาชิกกลุมจะตองยึดถือ
แสดงพฤติกรรมตามบทบาทและสถานภาพของแตละคน 2)โครงสรางสังคมของกลุมทําหนาที่
เชื่อมโยงเครือขายของสถานภาพและบทบาทเพื่อใหพฤติกรรมภายใตองคประกอบของกลุม
ดําเนินไปตามความคาดหวังรวมกัน โครงสรางสังคมจึงมีอิทธิพลตอการกําหนดพฤติกรรมรวม
ในความสัมพันธของปจเจกบุคคลที่รวมกันในกลุม 3) ภารกิจของกลุมที่เกิดขึ้นภายใตโครงสราง
ทางสังคมหรือการมีกิจกรรมของกลุมรวมกัน 4) ประสบการณในการเปนเจาของกลุมรวมกัน
เชน มีการจัดการทุนของกลุมรวมกัน 5) การบรรลุเปาหมายที่คาดหวังซึ่งเปนเรื่องของการมี
ผลประโยชนรวมกัน จากภาวะการดํารงอยูของกลุมแตละดานที่กลาวมานี้ตองไดรับอิทธิพล
จากปจจัยบางอยางหรือหลายอยางเพื่อยึดโยงแตละดานใหเกิดความสัมพันธอยางเปนระบบ
จากการที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตนโพธิ์ สามารถจัดตั้งขึ้นมาไดนั้นยอมมี
ป จ จั ย หลายประการด ว ยกั น ที่ มี ส ว นสนั บ สนุ น ให ก ลุ ม สามารถเกิ ด ขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาขึ้ น
ตามลํ าดับ ในขณะที่บางชุมชนไมสามารถดํ าเนินการจัด ตั้งได ทั้งนี้จึงเปนสิ่งที่นาสนใจวามี
ปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับปรากฏการณดังกลาว
1. ปจจัยดานคุณลักษณะของผูนํา
นับตั้งแตกลุมสัจจะสะสมทรัพยไดกอรูปขึ้นในชุมชนบานวัดตนโพธิ์ จากจุดเริ่มตน
ของความตองการที่จะแกไขปญหาหนี้สินของชาวบานที่หมักหมมมาเปนเวลานาน โอกาสใน
การเรียนรูไดเขามาในชีวิตของแกนนําชุมชนอยางคุณประหยัด ตั้งใจจริง การริเริ่มกอตั้งกลุม
ในปพ.ศ. 2544 เปนสิ่งที่ยากยิ่งในการดําเนินการ หากแตความสําเร็จที่เกิดขึ้นสะทอนออกมา
จากการที่ก ลุมสามารถจัด ตั้ง ไดสําเร็จ และดํารงอยูกระทั่งปจจุบัน สว นหนึ่งที่สําคัญ คือ
คุณลักษณะบางประการของผูนํากลุม กลาวคือ คุณประหยัด ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธาน
กลุมเปนกลุมบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1.1คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทางสังคม เปนคุณสมบัติที่เปนผลมาจากการหลอ
หลอมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมหรือชุมชนนั้น เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการใหคุณคาและ
คาดหวังกับตําแหนงผูนํา
ความรูความสามารถของผูนํากลุม เปนการแสดงคุณลักษณะประจําตัว
ของบุคคลที่เปนผูนํา ความรูความสามารถเปนความพยายามในทางพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงวาไดทําอะไรไปบางที่จะสงผลใหกลุมมีการพัฒนาและบรรลุเปาหมายของกลุม สิ่งที่เปน
ความรูความสามารถของผูนําแสดงออกไดหลายรูปแบบ อาทิ การพูด การใหคําปรึกษา การ
สรางสรรค การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การประสานงาน การแกไขปญหา เปนตน
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ซึ่งในฐานะของประธานกลุม นับวาเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการกลุม
ตั้งแตการริเริ่มจัดตั้งกลุมในการรวมคนที่มีความแตกตางกันในดานตางๆทั้งความรู ความคิด
นิสัยใจคอใหเขามาสมัครสมานสามัคคีกันได การคิดพิจารณาถึงแนวทางในการจัดตั้งกลุมอยาง
รอบคอบ อยางกรณีที่เห็นชัดเจน คือ การยอนกลับไปแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นใน
อดีตของชุมชนกอนที่จะตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นมา กระทั่งกลุมสามารถดําเนินงานมาจนถึง
ปจจุบัน กลาวคือ ทางประธานกลุมเปนบุคคลที่มีประสบการณในการทํางานที่หลากหลาย ทั้ง
งานในระบบราชการ และงานในภาคเอกชน ชี วิ ตการทํางานที่ผ านมาไดส ะสมความรูแ ละ
ประสบการณที่หลากหลาย ประกอบกับโอกาสในการเรียนรูที่เขามาในชีวิต ความพยายาม
แสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ทําใหสามารถนําความรูความสามารถที่มีมาใชในการบริหาร
กลุมไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร
บุคคล การพัฒนากลุมใหกาวหนายิ่งๆขึ้นไป ลวนตองอาศัยความรูความสามารถของผูนําเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุม
“ ลุงแกเปนคนเกง คนอายุขนาดนี้ไดเรียนจบป.กศ. แกมีความรูเยอะนะ คอมพิวเตอร
แกก็สนใจ ขอมูลของกลุมแกก็จะใหเก็บไวในคอมใหหมด”(ชาวชุมชนคนหนึ่ง)
ตําแหนงทางสังคมอื่น จากการที่บุคคลตองมีบทบาทและสถานภาพทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและโอกาสที่มีการติดตอสัมพันธเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
บุคคลหนึ่งๆจึงมีตําแหนงที่ดํารงอยูเปนชุดๆ ดังนั้นผูนําในฐานะปจเจกบุคคลจึงถูกคาดหวังวา
ตองมีตําแหนงอื่นทางสังคมที่ดํารงอยูนอกกลุม บุคคลที่เปนผูนําจึงอาจใชตําแหนงทางสังคมอื่น
มาสรางการยอมรับใหเกิดขึ้นภายในกลุมได โดยการเชื่อมโยงตําแหนงทางสังคมอื่นเขากับ
สมาชิก หรื อกลุม นอกจากนี้ ผูนําที่ มีพื้ นฐานทางสัง คมดานสถานภาพที่ดี มากอ น เปนการ
ยกระดับฐานะทางสังคม สรางความนาเชื่อถือ ศรัทธา ใหเกิดขึ้นแกสมาชิกไดอยางมาก อยาง
กรณี นี้กอนหนาที่คุ ณประหยัดจะเขามารับอาสาเปนประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยนั้นเคยมี
ตําแหนงทางสังคมอื่นๆที่โดดเดนมากอน ไมวาจะเปนรองประธานชุมชน หรือนักการภารโรง
ของโรงเรียนในชุมชนที่เคยมีผลงานดีเดนจนไดรับรางวัลตางๆ เชน เกียรติบัตรขาราชการพล
เรือนดีเดนประจําป 2531 เกียรติบัตรผูบําเพ็ญ ประโยชนตอพระพุทธศาสนา จากสมเด็จ
พระสังฆราชในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ในป 2542 เปนตน
นอกจากตําแหนงทางสังคมอื่นในอดีตแลว ณ ปจจุบันนี้ก็ยังคงมีตําแหนงอื่นๆอีกหลาย
ตําแหนง อาทิ ประธานกองทุนหมูบาน หมู 9 ประธานครือขายกองทุนหมูบานตําบลบานเลือก
กรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในระดับอําเภอ กรรมการมูลนิธิประชาคม
จังหวัด เปนตน
ทั้งนี้การที่อยูในตําแหนงดังกลาวนั้นสามารถเชื่อมโยงการทํางานที่ประสานสอดรับกับ
การบริหารกลุมสัจจะสะสมทรัพย กลาวคือ การที่ไดทํางานในบทบาทอื่นนั้นทําใหเกิดการเรียนรู
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ทีผ่ านการแลกเปลี่ยนจากบุคคลที่หลากหลายทั้งในระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ซึ่งสามารถ
นํามาปรับใชในการบริหารกลุม รวมทั้งการมีตําแหนงอื่นทําใหสมาชิกไดเห็นศักยภาพของผูนํา
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
“ นาเชียรเขาทํางานหลายอยาง บางทีวันหนึ่งเห็นตองไปประชุมตั้งหลายงาน เราเห็น
เขาทํางานเกง เราก็มั่นใจขึ้นอีกอยาง เขาก็เปนประธานกองทุนหมูบานดวย เรามีอะไรก็ปรึกษา
ไดเลยทีเดียวทั้งสองกลุม” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
ความพรอมของครอบครัว ในการทํางานในฐานะประธานกลุมสัจจะสะสม
ทรัพย สวนหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่คือ การที่ครอบครัวมีความพรอม
ซึ่งในที่นี้อาจกลาวไดวาเปนความพรอมในเรื่องตางๆ คือ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การที่ทางครอบครัวประกอบอาชีพที่มีรายได
มั่นคง เพราะฉะนั้นการที่เขามาอาสาทํางานตรงนี้ถึงแมวาเปนงานที่ไมมีคาตอบแทนเปนตัวเงิน
ที่สูงมากมายนักก็ไมเปนการกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงินของครอบครัวประกอบกับ
การที่ไมตองมีภาระคาใชจายในการเลี้ยงดูและคาเลาเรียนบุตร เนื่องจากบุตรทั้งสองคนไดสําเร็จ
การศึกษาและมีการงานที่มั่นคงทําแลว
การประกอบอาชีพในภูมิลําเนา การที่ทํางานอยูภายในชุมชนโดยที่ไมได
ออกไปทํ า งานต า งพื้ น ที่ ทํ า ให ก ารอุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ การทํ า งานของกลุ ม เป น ไปได อ ย า งเต็ ม ที่
ถึงแมวากิจกรรมของกลุมจะดําเนินการเพียงวันเดียวในแตละเดือน แตการเขามาติดตอ หรือ
ปรึกษาของสมาชิกกลุมจะมีอยูตลอดเวลา ดังนั้นการที่ทํางานอยูภายในชุมชน คือภายในวัดนั้น
ทําใหการดําเนินกิจกรรมของกลุมเปนไปอยางตอเนื่อง
สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุน ในการเขามาทํางานในฐานะประธานกลุม
สัจจะสะสมทรัพย ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเปนอยางดี ครอบครัว ไมไ ดหามหรือไม
พอใจกับการตัดสินใจทํางานตรงนี้ ในขณะเดียวกันเมื่อมีงานใดที่จะชวยไดทางครอบครัวจะเขา
มาชวยเหลืออยางเต็มที่
“ลุงมาทํางานตรงนี้ปาเขาปลอยวัดลุงมาตั้งนานแลวทําอะไรก็ไดเขากไมไดวา
อะไร”(ประธานกลุม สัจจะสมทรัพย)
1.2 คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทางบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรม
ลักษณะเดนประการหนึ่งของประธานกลุมคือการที่เปนผูมีบุคลิกภาพและการ
แสดงพฤติกรรม หรืออาจกลาวไดวาเปนผูมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานซึ่งจาก
การที่ไดผานการบวชเรียนและทํางานรับใชพระพุทธศาสนามาโดยตลอดไดมีสวนในการหลอ
หลอมบุคลิกภาพที่เอื้อตอการทํางานเพื่อกลุม กลาวคือ เปนผูที่มีคุณธรรมในหลายดานดวยกัน
คือ
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ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญสําหรับบุคคลที่เขามาทําหนาที่ที่
ตองเกี่ยวของกับเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเงินของชุมชนหรือเงินของสวนรวม
เพราะฉะนั้นการที่ประธานกลุมมีการประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมและตรงตอความเปนจริง
ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งตอหนาที่การ
งานและคํามั่นสัญญา ความประพฤติที่ตรงไปตรงมาและจริงใจในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตาม
ครรลองครองธรรม การไมคิดคดโกงและไมหลอกลวง รวมถึงการรักษาคําพูดหรือคํามั่นสัญญา
และปฏิ บัติห น าที่ ก ารงานของตนเองดว ยความรับผิด ชอบและดว ยความซื่อ สัต ยไมแ สวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองดวยการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ จึงเปนสิ่งที่สําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งที่ทําใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปไดอยางดีและมีความโปรงใส
ความมีระเบียบวินัย คุณธรรมนี้เปนสิ่งที่ทางประธานกลุมยึดถือและแสดง
ออกเสมอมาตั้งแตการดําเนินชีวิตและการทํางานซึ่งเปนลักษณะการควบคุมความประพฤติให
ถูกตอ งและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอ ตกลง และศีลธรรม การรูจักควบคุม
ตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยประธานกลุมจะยึดมั่นในกฎระเบียบของกลุมอยางเครงครัด
เนื่องจากเชื่อวาถาเมื่อใดก็ตามที่ละเมิดกฎกติกาของกลุมก็เทากับวาการดําเนินการของกลุมใน
เวลาตอมายอมที่จะเกิดปญหาอยางแนนอน
“ลุงเชียรเปนคนที่มีระเบียบวินัยมากทําอะไรตองถูกตอง ใครจะมาติดตออะไรจะ
ต อ งทํ า ตามระเบี ย บไม งั้ น ลุ ง ไม ย อม ที่ ก ลุ ม อยู ม าได ก็ เ พราะลุ ง เขาทํ า แบบนี้ ม าตลอด”
(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
“เขาทํางานอยูกับเงินตองซื่อสัตยอยูแลวเราก็ตรวจสอบเขาไดตลอด เห็นเขาตั้ง
ใจทํางานเราก็สบายใจวาเงินเราอยูกับคนดีซื่อสัตย”(สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น การดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุม
นั้นตองอาศัยการทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในตอนเริ่มจัดตั้งกลุมกระทั่งกลุมตั้งขึ้นมาไดสําเร็จและมี
การดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่องทางผูนํากลุมไดทํางานรวมกับบุคคลหลายฝายดวยกันทั้ง
เจ าอาวาสวัดตนโพธิ์ ที่มีส วนสําคั ญในการจุดประกายความคิดและเปนที่ปรึ กษาในการวาง
แนวทางในการจัดตั้งกลุม ชวยกําหนดกลยุทธในการรวบรวมชาวบานในชุมชนใหเขามาเปน
สมาชิ ก กลุ ม ในลั ก ษณะของการแบ ง โซนให แ กนนํ าไปประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร แนวคิ ด และ
หลักการของกลุมใหชาวบานเกิดความเขาใจในรายละเอียดเบื้องตนของกลุมจากนั้นมารับฟง
หรือรวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยละเอียดอีกครั้งที่วัดเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน
ยิ่ง ขึ้ นตลอดทั้ ง เป นผู ที่ใ ห คํ าแนะนํ าในกิจกรรมตางๆของกลุม เชน กิจกรรมการขยายเครือ
ข า ยกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย ไ ปยั ง ชุ ม ชนอื่ น ๆในจั ง หวั ด เป น ต น นอกจากนี้ ใ นส ว นของการ
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ทํางานรวมกับคณะกรรมการกลุมนั้นมีทั้งการทํางานรวมกับแกนนําชุมชนในชุดแรกๆเมื่อเริ่มคิด
ที่จะตั้งกลุม ซึ่งไดรับความรวมมือจากแกนนําราว 10 คนในการรวมคิด รวมวางแผน และรวม
เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมสัจจะสะสมทรัพยของทานสุบิน ปณีโต และ
กลับมารวมแรงรวมใจกันในการสรางกลุมใหเกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งจากแกนนําในชุดแรกนี้มีทั้งคน
ที่เขามาทํางานในตําแหนงคณะกรรมการกลุมและบางคนก็ไมไดเขามาทํางานในสวนนี้เนื่องจาก
การมีภาระทางดานการทํามาหากินที่ไมมีเวลาพอที่จะเขามาทํางานนี้โดยตรงและเหตุผลบาง
ประการในเรื่องของความพรอมสวนตัวทั้งครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจ แตทวาก็ยังคอย
ชวยเหลือกิจกรรมของกลุมอยูตามโอกาสและไดรับการขอความรวมมือจากกลุม ในสวนของ
คณะกรรมการกลุมนั้นทางประธานกลุมจะทําหนาที่ในการประสานความรวมมือและแบงหนาที่
ใหแกคณะกรรมการกลุมอยางชัดเจนซึ่งเปนการคัดเลือกและจัดตั้งตามความเหมาะสมทั้งใน
สวนของความรูความสามารถ และความพรอมหรือความสะดวกที่จะเขามาทํางานใหแกกลุมซึ่ง
ในการทํางานรวมกันนั้นตั้งแตกลุมจัดตั้งขึ้นจนถึงปจจุบันอาจกลาวไดวาดําเนินไปไดอยางดีจะมี
ปญหาอุปสรรคอยูบางในเรื่องของการขาดคนที่จะเขามาสานงานตอเมื่อกรรมการบางคนไม
สามารถทํางานตอได
“ทํางานดวยกันไมมีปญหาอะไร แกจะคอยสอนเราวาตองทําอะไรบาง อยางพี่เองก็เปน
กรรมการชุดแรกที่ไปดูงานดวยกันมากลับมาลุงก็ใหมาทํางานใหกลุมเราก็มาทํา กับกลุมเองก็ไม
มีอะไร ตอนกอนจะตั้งก็มีคนมาชวยเยอะ หลวงพอก็เปนที่ปรึกษาให คนในรุนแรกๆเขาตั้งใจจริง
และก็ทํางานกับลุงเชียรไดดี”(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
2. ปจจัยดานบริบทชุมชน
บริบทหรือสภาพทั่วไปในดานตางๆของชุมชนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมสามารถ
ขับเคลื่อนตอไปหรือลมสลายลงได เนื่องจากบริบทของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่นจะ
เขามาเกี่ยวของกับการจัดตั้งและการดําเนินการของกลุมอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือ การที่
ชุมชนบานวัดตนโพธิ์สามารถจัดตั้งกลุมไดสําเร็จและดําเนินการมาจนถึงวันนี้ อาจกลาวไดวา
บริบทของชุมชนมีสวนสําคัญในการสนับสนุนกลุม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2.1 บริบทดานเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับกลุมที่เปนลักษณะ
ขององคกรทางการเงินซึ่งตองอาศัยความพรอมทางเศรษฐกิจเปนตัวขับเคลื่อนใหสามารถดํารง
อยูได เพราะการที่คนในชุมชนสามารถดํารงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีถึงแมจะไมร่ํารวยมั่งคั่ง
หากแตมีรายไดที่แนนอน จะเปนตัวชวยใหสามารถรักษาความเปนสมาชิกของกลุมได และ
จากการที่ค นในชุมชนมีอาชีพที่สรางรายไดอยางการมีโรงงานปลาหวานตั้งอยูภายในชุมชน
เกือบ 10 โรง ซึ่งเปนแหลงในการจางงาน และสรางรายไดใหแกคนในชุมชนไดทุกเพศทุกวัย
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นั้น รายไดที่เกิดจากการรับจางเสียบปลาหวานในแตละวันในอัตรา 100 ไม 2 บาทซึ่งภายใน
ชุมชนนี้ชาวบานสวนใหญทั้งเด็กและผูใหญจนถึงวัยชราจะนิยมรับปลาหวานไปเสียบที่บานกัน
ซึ่งมีทั้งที่ทําเปนอาชีพหลักและทําเปนอาชีพเสริมเวลาที่วางจากการทํางานโดยรายไดสวนใหญ
จะอยูที่ประมาณ100-200 บาทตอวันทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณและความสามารถในการเสียบ
ปลาซึ่งถาวันหนึ่งใครเสียบไดมากก็จะไดเงินตอบแทนมากดวย ดังนั้นชาวบานสวนใหญเมื่อมี
เวลาก็จะรีบไปรับปลามาเสียบกัน รายไดที่เกิดจากการเสียบปลานั้นถึงแมวาจะไมมากมายแตก็
สามารถเก็บไวสําหรับเปนเงินออมได ซึ่งลักษณะการรับจางภายในชุมชนจะมีทั้งที่ทําเปนอาชีพ
หลัก และอาชีพเสริม ดังนั้นการที่สมาชิกสวนใหญมีรายไดประจํา ทําใหสมาชิกกลุมสามารถ
สงเงินออมและชําระเงินกูในแตละเดือนไดไดโดยไมเดือดรอน
นอกจากการรับจางเสียบปลาหวานแลวภายในชุมชนยังมีอ าชีพ ที่หลากหลาย อาทิ
การเลี้ยงวัวนม การเลี้ยงปลาสวยงาม และการรับจางทั่วไป ทําใหสภาพทางเศรษฐกิจในชุมชน
เปนไปในทิศทางที่ดีและชาวบานมีเงินที่สามารถเก็บไวเปนเงินออมและชําระเงินกูไดในแตละ
เดือน
“คนในชุมชนนี้สวนใหญจะมีรายไดกัน หมู 9 เราไมขี้เกียจ บางคนรับจางเสียบปลา
เก็บเงินไวฝากตอนวันที่ 5 ไมตองไปรบกวนลูกเลยนะ คนแกๆเขาก็รับจางเสียบกันเอง อยาง
บางคนเขาเลี้ยงวัวก็รีดนมสงทุกวัน เขาก็มีเงิน มีรายไดไวออม” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“บางวั น ยายเสี ย บปลาได เป น ร อ ยบาท ยายก็ มี เ งิ น เก็ บ อย า งพวกเด็ ก ๆกลั บ จาก
โรงเรียนก็มาชวยกันเสียบ เก็บไวเปนคาขนมบางทีก็ฝากยายไวกอนพอวันที่ 5 ยายก็เอาไปสงที่
กลุมให” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
2.2 บริบทดานสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนบานวัดตนโพธิ์มีบริบทดานสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อตอความสําเร็จของ
กลุ มที่ เ ด นชั ด คื อ การมี ร ะบบความสั มพั นธ เ ชิ ง อุป ถัม ภซึ่ งเปน ความสัม พัน ธเ ชิง แลกเปลี่ ย น
ระหวางคนในชุมชนที่มีฐานะบทบาทตางกัน โดยคนที่มีฐานะเศรษฐกิจสังคมสูงกวา ซึ่งเรา
เรียกวาผูอุปถัมภ จะใชอิทธิพลและสิ่งที่ตนมีอยูใหผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางแกผูที่มีฐานะเศรษฐกิจสังคมต่ํากวา ที่เรียกวาผูถูกอุปถัมภ ซึ่งก็ตองตอบแทนดวยการให
ความผูกพัน จงรักภักดี ชวยเหลือตอบแทน และภายใตความสัมพันธดังกลาว ยังนํามาซึ่ง
มิตรภาพและความไววางใจยอมรับ และยอมตามกันดวย
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในรูปแบบเครือญาติ นับวาเปนระบบที่เกาแก
มากระบบหนึ่งในสังคมไทยตามวัฒนธรรมความสัมพันธระหวางญาติอาวุโส ในความสัมพันธ
แบบเครือญาติประกอบดวย ความสัมพันธตามลําดับชั้นที่ถือหลักสากลโดยทั่วไป แตหลักการ
เรียกลําดับชั้นของเครือญาติในสังคมไทยไมไดจํากัดอยูในกลุมเครือญาติกันจริงๆเทานั้น การ
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ใชคําเรียกญาติ ยังมีความหมายไปในทางปจเจกชน มีบางสิ่งที่ส ะทอนความตองการความ
ผูกพันกับบุคคลอื่นที่ไมใชญาติที่สืบสายวงศวานกันมา การที่คนไทยเอาคําตางๆไปใชเรียก
ญาตินั้น ทําใหเห็นภาพของการแลกเปลี่ยนทางสังคมได เนื่องจากมันเปนอิสระที่ใชกับคนที่
ไม ใ ช ญ าติ เพราะเป น ทางที่ ทํ า ให เ กิ ด ความอบอุ น ความเป น กั น เอง ความไว ว างใจใน
ความสัมพันธ สิ่งที่สําคัญก็คือ องคประกอบที่ใชในการกําหนดบทบาทในการเรียกญาติแบบไม
จํากัดนี้อาจไมใชสิ่งที่บอกถึงความเที่ยงตรงของความสัมพันธกัน แตมันมีสวนในการพัฒนา
ความสัมพันธที่ใกลชิดกันนั้นใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ความสัมพันธในรูปแบบเครือญาตินี้ โดย
เนื้ อ หาแล ว เป น การนํ าเอาคุ ณ สมบั ติ ของเครื อ ญาติม าใช เพื่อ ทําใหเ กิ ด ความผูก พั น และ
กอใหเกิดการพึ่งพาได เพราะภายใตคุณสมบัตินั้น มีเรื่องของกฎเกณฑและศีลธรรมทางสังคม
เขามาเกี่ยวของ
สําหรับความสัมพันธเชิงอุปถัมภในรูปแบบเครือญาติ ภายในชุมชนบานวัด
ตนโพธิ์ยังคงความดีงามในความสัมพันธของชุมชนไวอยางไมเลื่อมคลาย นั่นคือ ชุนชนยังคงมี
ความสัมพันธทางเครือญาติ โดยสายเลือด หรือ โดยบรรพบุรุษ จากการตั้งบานเรือนและชุมชน
ของตน จากกลุมเล็ก ๆ ที่อพยพมาจากชุมชนเดียวกัน และมาตั้งบานเรือนใหม และในชุมชนยัง
มีการแลกเปลี่ยน หรือพึ่งพาแรงงานกันระหวางญาติพี่นองหรือเพื่อนบาน ซึ่งการที่กลุมสัจจะ
สะสมทรัพยสามารถจัดตั้งและมีการพัฒนาไดอยางตอเนื่องนั้นสวนหนึ่งเกิดจากลักษณะของ
ความเปนเครือญาติกันในชุมชน กลาวคือ ในชุมชนบานวัดตนโพธิ์นั้นเมื่อพิจารณาจะเห็นวาคน
ในชุ มชนสวนใหญจะเปนญาติพี่นองกันซึ่งเห็นไดจากการที่มีนามสกุล หรือตระกูล ใหญอ ยู 4
ตระกูล ดังนั้นการที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยจัดตั้งขึ้นมาแลวการชักชวนกันเปนสมาชิกโดยเครือ
ญาติดวยกันเองจึงเปนการงายในการโนมนาว รวมทั้งเมื่อดํารงตนเปนสมาชิกกลุมแลวในการมี
สถานภาพและบทบาทดังกลาวจะสัมพันธกับการเปนเครือญาติ ที่เห็นเดนชัดคือ ในการฝากเงิน
กูเงิน หรือการชําระเงินกูถาญาติใครไมทําตามกฎระเบียบ เชน เมื่อกูเงินไปแลวไมยอมชําระคืน
ตามกําหนด คนที่เปนญาติพี่นองก็จะมารับผิดชอบแทนทันที ในขณะเดียวกันคนที่เปนคนกูไป
เองก็จะไมกลาผิดสัญญาเพราะรูวาจะทําใหญาติพี่นองตนเองเสียชื่อเสียงไปดวย
“ ถาพี่นองไปกูเงินแลวเบี้ยว ไอเราก็นามสกุลเดียวกันจะไมชวยก็ไมได เดี๋ยว
ใครเขาเห็นจะวาเอาไดยังไงก็ตองชวย” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“ใครจะไปกลาเบี้ยวเงินกลุม มีหวังพวกนามสกุลชูเลิศไดดาเอาตายเลยไปทํา
เขาเสียดวย เผื่อเขาจะไปกูบางจะมีปญหา” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภใน ลักษณะหมูมิตรสหายและความเปนเพื่อน
ในสังคมไทยเปนอีกความสัมพันธหนึ่งที่เกี่ยวของกับคานิยมพื้นฐานในการจัดองคกรสังคมไทย
และวิวัฒนาการมาควบคูการพึ่งพากันในโครงสรางสังคมเศรษฐกิจ นับตั้งแตการชวยเหลือใน
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เรื่องทั่วๆไปในประจําวันไปจนถึงเรื่องการทํามาหากิน การปองกันคุมครองซึ่งกันและกันใน
ชุมชน คําวา “พรรคพวก” จึงหมายถึงความสัมพันธแบบเพื่อนสนิทหรือคุนเคยกันเปนพิเศษ
เป นความผูก พันชนิด ที่จะนํามาซึ่ง ความผู ก พั นมากขึ้ น ซึ่ ง จากบริ บทของชุ มชนในด านของ
ลักษณะของความสัมพันธเชิงอุปถัมภในหมูมิตรสหายและเพื่อนฝูงนี้ทําใหเกิดการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน
“เวลาใครมาขอใหค้ําประกันใหผมก็จะดูกอนวาเปนญาติกันหรือเปลาถาไมใช
ญาติก็ดูวาเปนเพื่อนสนิทกันเปนพรรคพวกกัน ถาพวกเราเดือดรอนเราก็จะตองชวยเหลือ อยาง
เคยมีเพื่อนเขาไมมีเงินสงคืนกลุมผมก็ออกใหกอน” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
3. ปจจัยดานการบริหารจัดการ
3.1 การยึดมั่นในกฎระเบียบของกลุม
การบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะมีลักษณะที่เดนชัดในเรื่องของการ
ยึดมั่นในกฎระเบียบที่ทางกลุมและสมาชิกไดตกลงและเห็นชอบรวมกันตั้งแตกอนที่จะสมัครเขา
เปนสมาชิกกลุม ซึ่งกฎระเบียบของกลุมนั้นจะมีลักษณะที่เปนกติกาและแนวทางการปฏิบัติของ
สมาชิกโดยครอบคลุมในเรื่องของการเปนสมาชิกและการถือหุน การกูเงินของสมาชิก การ
ลงโทษสมาชิกที่ไมกระทําตามกฎเกณฑของกลุม การถอนหุนและการออกจากกลุม ซึ่งในการ
บริ ห ารจั ด การกลุ ม นั้ น ทางประธานและคณะกรรมการกลุ ม จะดํ า เนิ น การบนพื้ น ฐานของ
กฎระเบียบอยางเครงครัดไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามทางกลุมจะไมละเลยกฎระเบียบเนื่องจาก
เห็นวาการยอหยอนในกฎระเบียบแมเพียงครั้งเดียวหรือเล็กนอยก็เทากับวาเปนสัญญาณแหง
ความล ม เหลวที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ กลุ ม แต ทั้ ง นี้ ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ ม จะใช วิ ธี ก ารที่ ไ ม
กระทบกระเทือนตอกลุมซึ่งถาสมาชิกมีความจําเปนตองใชเงินในขณะที่ยังไมถึงเวลาที่กลุมจะ
ปลอยกูไดทางประธานกลุมจะมีวิธีการชวยเหลือ โดยการใหออกเงินสวนตัวใหไปกอนแลวพอถึง
กําหนดวันที่สมาชิกสามารถกูเงินกลุมไดสมาชิกคนนั้นก็จะนําเงินมาคืนใหกับประธาน ซึ่งวิธีการ
ดั ง กล า วทํ า ให เ กิ ด ผลดี คื อ กลุ ม สามารถรั ก ษากฎระเบี ย บไว ไ ด ในขณะเดี ยวกั นก็ ส ามารถ
ชวยเหลือเพื่อนสมาชิกที่เดือดรอนไดเชนกัน
“กลุมทํางานจะยึดถือระเบียบเปนหลักใครจะมาขอนอกรอบ อางวาเปนญาติกัน
เราก็ทําใหไมได ตองเปนไปในทางเดียวกัน ไมงั้นคนอื่นก็จะเอาบางถาเราไมแข็งพอกลุมก็ไปไม
รอด มีกลุมแบบเราเหมือนกันที่กรรมการเขาไมยึดกฎกติกากลุมก็ลมเลิกไปติดหนี้กันอีรุงตุงนัง”
(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
“ตอนนั้นเคยมาขอกูเงินแตมันยังไมถึงกําหนดที่จะรับเงินไดฉันก็อยากจะขอเอา
เงินไปกอนทางกลุมเขาก็ใหไมไดเขาเครงครัด ฉันก็ตองรอตามกฎเขา ” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
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3.2 การเชื่อมโยงการบริหารจัดการกับกองทุนหมูบาน
ในการบริ ห ารจั ด การกลุ ม สั จ จะมี ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ มี ก าร
เชื่อมโยงกฎระเบียบกับกลุมการเงินในชุมชนอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมกองทุนหมูบาน ซึ่งจากการ
ที่ทั้งสองกลุมมีประธานและกรรมการกลุมที่อาจกลาวไดวาแทบจะเปนชุดเดียวกันทําใหการ
บริ ห ารจัด การสามารถดําเนินไปไดอ ย างดี รวมทั้ ง ในเรื่ อ งของการสร างความเชื่ อ มโยงของ
กฎระเบียบเพื่อใหงายตอการดําเนินการและควบคุมการกูเงินของสมาชิก นั่นคือ คนในชุมชน
สามารถเปนสมาชิกไดทั้งสองกลุมแตทวาถาสมาชิกคนใดกูเงินจากกลุมใดกลุมหนึ่งไปแลวไมได
การชํ า ระคื น ตามกํ า หนดสมาชิ ก คนดั ง กล า วจํ า ไม ส ามารถกู เ งิ น จากอี ก กลุ ม ได จากความ
เชื่อมโยงในสวนนี้ทําใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุมอยางเครงครัด
“ ถามีใครเบี้ยวเงินกองทุนเงินลาน ก็ไปกูเงินจากกลุมสัจจะไมไดนะเขาตกลง
กันไววาถาใครเบี้ยวกลุมใดกลุมหนึ่งก็ไมมีสิทธิ์ไปกูเงินอีกกลุมหนึ่ง” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
4. ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม
4.1 การสนับสนุนจากวัด
นับตั้งแตเริ่มกอตั้งกลุมขึ้นจนกระทั่งปจจุบันนี้กลุมไดรับการสนับสนุนดวยดีมาโดย
ตลอดจากวัตนโพธิ์ทั้งในสวนของการใชสถานที่วัดเปนที่ทําการกลุมในทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
ตลอดทั้ง ความเมตตา ช ว ยเหลือ จากเจาอาวาสวัด ตนโพธิ์ ในการเป นที่ ปรึก ษากลุ มคอยให
คําแนะนําและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมมาโดยตลอด นับตั้งแตตอนเริ่มตั้งกลุม ทานเปนผูที่
คอยใหคําแนะนําและวางแผนวาควรจะเริ่มตนรวบรวมคนอยางไรดี ทานอนุญาตใหใชสถานที่วัด
ในการเปนเวทีพบปะและรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางโดยที่ทานคอยถายทอดและให
คําแนะนําอยางตอเนื่องและ อยางในกรณีที่มีการขยายกลุมสัจจะสะสมทรัพยไปยังหมูบานอื่น
ทานจะใหความชวยเหลือในการเปนประธานในการประชุม หรือเปนวิทยากร ซึ่งการสนับสนุน
ของท า นเจ า อาวาสได ส ร า งให ค วามเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธาต อ สมาชิ ก ของกลุ ม และผู ที่ เ ข า มาร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม ซึ่งเปนลักษณะที่เห็นเดนชัดในสังคมไทย วาเมื่อใดก็ตามที่มีวัดหรือ
พระสงฆเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆสวนหนึ่งจะทําใหชาวบานมีความเชื่อถือศรัทธายิ่งขึ้น
“ ตอนนั้นหลวงพอทานแนะนําวาใหเราไปตามคนมาเปนกลุมๆเอาที่เปนรุนราวคราว
เดียวกันมาประชุมกอน หลวงพอทานก็ชวยอธิบายเกี่ยวกับกลุมจนเขาใจแลวก็แนะนําวาใหไป
เจาะกลุมอื่นที่อยูแถวบานตัวเองทําใหเราสามารถรวมคนได” (พระรูปหนึ่งในวัดตนโพธิ์)
นอกจากตัวเจาอาวาสเองที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมของกลุมมาโดยตลอดแลว พระ
ลูกวัดรูปอื่นยังไดเขามาชวยเหลือกิจกรรมตางๆตามสมควร อยางกรณีของพระนิวัฒน อนุจารี
ได เ ข ามาดูแ ลในสว นของกิจกรรมการขยายเครื อ ข ายของกลุ มสั จจะสะสมทรัพ ยอีก ดว ย ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวเปนแนวคิดของเจาอาวาสและศูนยประสานงานเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ภาคตะวันตก ที่ไดพิจารณาแลวเห็นถึงความสําเร็จของกลุมสัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตน
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โพธิ์ และอีกหลายกลุมในเขตภาคตะวันตก ทานจึงมีแนวคิดที่จะใหพื้นที่มีกลุมสัจจะสะสมทรัพย
อยางนอยอําเภอละ 1 กลุม เพื่อเปนศูนยสาธิตและขยายเปนเครือขายในแตละอําเภอตอไป ซึ่ง
งานขยายเครือขายในเบื้องตนเจาอาวาสไดประสานงานกับประชาคมจังหวัด เพื่อประสานงาน
กันประชาชนในอําเภอตาง ๆ ตอไป
“ หลวงพอทานสนับสนุนเต็มที่ที่จะขยายกลุมออกไปยังหมูบานอื่นๆ เวลาจัด
ประชุ ม อะไรก็ ใ ช ส ถานที่ วั ด ทั้ ง หมด มี ห อ งประชุ ม เรี ย บร อ ย ท า นเป น ที่ ป รึ ก ษาอยู
แลว”(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
4.2 การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ
สําหรับการดําเนินงานที่ผานมาของกลุมสัจจะสะสมทรัพยรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นๆพอสมควร ถึงแมวาจะไมเดนชัดนัก แตเมื่อยอนไปตอนเริ่มสรางกลุม ทางกลุม
ไดรับการสนั บสนุ นทั้ งในส วนของงบประมาณและองคค วามรูที่เปนแนวทางการตั้งกลุมจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม(SIF) และอาจารยทิพวัลย สีจันทรที่สนับสนุนในการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอการตั้งกลุมจนทําใหกลุมสามารถจัดตั้งไดสําเร็จ
รวมทั้งการสนับสนุนจากทานสุบิน ปณีโตแหงวัดไผลอม จังหวัดตราดในการเปนแหลงเรียนรู
ทั้งในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการกลุม การทําบัญชี หรือแมกระทั่งการสนับสนุนในสวน
ของวัสดุอุปกรณที่ใชในการตั้งกลุม อยางเชนสมุดเงินออม เปนตนนอกจากนี้ยังเปนตนแบบที่
ทางชุมชนบานวัด ตนโพธิ์ไ ดนํามายึดถือ ในการจัดตั้งกลุมและดําเนินกิจกรรมของกลุมมาถึง
ปจจุบันนี้
“กวาที่กลุมเราจะตั้งมาไดและคิดวาสําเร็จจนถึงเดี๋ยวนี้เราตองยอมรับวามีหลาย
ฝายที่ชวยเหลืออยาง ดร.ทิพวัลย เขาก็เอาเงิน SIF มาพาไปดูงาน ที่พระสุบิน เราไดเรียนรูจากที่
นั้น สมุดเลมเหลืองๆที่เปนสมุดฝากเงินเราก็ใชของที่วัดไผลอมนั่นแหละ” (คณะกรรมการกลุม
คนหนึ่ง)

ตอนที่ 2 กลุมสัจจะสะสมทรัพยกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ความเขมแข็งของชุมชนเปนคําที่มีความหมายในหลายมิติ ไมวาจะเปนมิติทางดาน
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง นิยามของความเขมแข็งในแตละมิติก็มีการกําหนด
ไวหลากหลายวาชุมชนที่เขมแข็งนาจะมีลักษณะอยางไรบาง เชน มีระบบเศรษฐกิจแบบพออยู
พอกิน คนมีวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม หรือการที่ชุมชนมีระบบการเกษตรแบบผสมผสาน
คือ มีการผลิตที่มีความหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องราคาสินคาในตลาด และเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งในการพึ่งตนเองในดานการบริโภค เปนตน แนวคิดในลักษณะนี้มีแนวโนมจะ
เกิดขึ้นจากการไดเห็นวาการที่ชุมชนตองเผชิญกับภาวะวิกฤตในเรื่องตางๆ อันเปนผลมาจาก
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การปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองในอดีต ไปสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่
เนนการผลิตเพื่อการคา แตเนือ่ งจากชุมชนตางๆของสังคมไทย ไดผานกระบวนการปรับตัวตอ
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาเปนระยะเวลานาน การปรับตัวที่เกิดขึ้นนี้ มี
สวนหลอ หลอมใหค นชุมชนมีความคิ ดเห็น คานิยม และทัศ นะตอการดํารงอยูของชุมชนที่
แตกต างกั น ดั ง นั้น ในสภาพความเปนจริง นิยามของความเขมแข็งของชุมชนจึงมีค วาม
หลากหลายไปตามบริบทที่ผานกระบวนการปรับตัวที่แตกตางกัน
ซึ่งความเขมแข็งของชุมชนในการศึ กษาครั้งนี้เ ปนนิ ยามที่ เกิด จากมุ มมองของคนใน
ชุมชนเองวาจากการที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยไดกอตั้งขึ้นในชุมชนและมีการดําเนินการมาแลว
เปนเวลานับ 5 ป นั้นไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางในชุมชน ซึ่งเปนการยอนมอง
สภาพความเปนตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งในที่นี้คนในชุมชนมองวาความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือ ลักษณะของการพึ่งตนเองไดของครอบครัวและ
ชุมชนโดยสามารถลดการพึ่งพิงจากภายนอกในดานของเศรษฐกิจและสามารถสรางความยึดมั่น
ผูกพันและเกาะเกี่ยวทางสังคมไดอยางแนนแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งในการใหนิยามของความเขมแข็งบน
พื้นฐานของการพึ่งตนเองไดนั้นสามารถจําแนกไดดังนี้
1.การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ
จากอดีตที่ชุมชนเคยเขาสูวงจรแหงหนี้สินที่เกิดขึ้นกับกลุมนายทุนหรือที่เรียกกันวา หนี้
นอกระบบ จากพวกหมวกกันน็อค ซึ่งทําใหสภาพเศรษฐกิจของแตละครัวเรือนในชวงนั้นอยูใน
สภาพที่เรียกไดวาตกต่ําเนื่องจากชาวบานไมมีโอกาสในการตอรองกับกลุมนายทุน นอกจาก
การเตรียมเงินไวเปนรายวันเพื่อผอนชําระใหแกกลุมนายทุนดังกลาว การทํางานในชุมชนสวน
ใหญเปนไปเพื่อใชหนี้สิน ที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศการออมในชุมชนมีใหเห็นนอยมากจะ
มีสวนใหญก็เปนกลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงดีซึ่งจะมีการฝากเงินไวกับธนาคาร
พาณิชย การที่ภายในชุมชนมีองคกรทางการเงินของตนเองอยางกลุมสัจจะสะสมทรัพยทําให
สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ระดับการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจะพิจารณาจากศัก ยภาพของชุ มชนในการจั ด เงิ นทุนของชุ ม การสะสมทุนเงินกั นเอง
ภายในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนที่เขมแข็งนอกจากทุนทางสังคมแลว ยังมีการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ
ของตนเองอีกดวย การจัดตั้งกลุมองคกรทางการเงินในชื่อวา กลุมสัจจะสะสมทรัพย ซึ่งเปน
รูปแบบที่ชุมชนใชในการระดมเงินออม บริการเงินกู จัดสรรสวัสดิการ ไปจนถึงดําเนินธุรกิจเพื่อ
ชวยใหคนในชุมชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน
หลายแหงดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ รวมทั้งการสรางเครือขาย
เพื่อใหมีศักยภาพในการบริหารการเงินสูงขึ้น
กิจกรรมที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยดําเนินการ ไดชวยบรรเทาความยากจนของคนใน
ชุมชนไดเปนอยางดี เนื่องจากคนยากจนในชุมชนมักขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไมมี
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หลักทรัพยที่จะค้ําประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย และขาดความนาเชื่อถือที่จะเขาถึงแหลง
เงินกูของรัฐ การมีแหลงเงินทุนภายในชุมชนที่สมาชิกผานการพัฒนาคุณธรรมมาระดับหนึ่ง
ชวยใหคนยากจนในชุมชนมีโอกาสไดรับความชวยเหลือใหมีเงินลงทุนประกอบอาชีพหรือใชจาย
ในยามขัดสนโดยชําระดอกเบี้ยในอัตราต่ํา การรวมตัวเปนเครือขายขององคกรทางการเงิน ทํา
ใหเกิดพลังในการแกปญหาของคนยากจนและบรรเทาความยากจนของชุมชนโดยรวม
“ตั้งแตกลุมตั้งขึ้นมาก็ไมตองไปกูพวกหมวกกันน็อค เรามีที่พึ่งทางเศรษฐกิจ ถาไมมีทุน
ก็ไปกูได เสียดอกเบี้ยถูกดวย เทาที่สังเกตคิดวาคนในชุมชนเราดูจะจนนอยลงนะ เงินออมก็มี
จะกูก็กูได งานการก็มีใหทํา”(สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“เดี๋ ยวนี้ ทําอะไรต อ งมี ก ารวางแผนแตล ะเดือ นตอ งเก็บเงินไวค นละ 200 บาท คนใน
ครอบครัวเปนสมาชิกทั้งหมด 4 คนก็ตองเก็บเงินไว 800 บาทสําหรับสงเปนเงินออม ทําใหการ
ใชจายเงินมีการวางแผน ลูกๆตองชวยกันประหยัด บางคนเขากูเงินจากกลุมไปลงทุนเปดรานคา
ก็เปนการสรางอาชีพใหเขาดวย” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
2. การพึ่งตนเองดานสังคมและวัฒนธรรม
การพึ่งตนเองไดทางดานสังคมของชุมชนสามารถพิจารณาไดจากความสามารถของ
ชุมชนที่จัดระเบียบทางสังคมของชุมชน ใหเอื้อตอการที่สมาชิกของชุมชนจะอยูรวมกันอยาง
สันติสุข สามัคคี เอื้อเฟอ และชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งนี้เพราะถึงแมวา สถาบันครอบครัวจะ
ถูกคาดหวังใหทําหนาที่ดังกลาว แกสมาชิกของครอบครัวแลวแตในหลายๆกรณี ครอบครัวเอง
อาจประสบปญหาไมสามารถแกไขภาวะวิกฤตของครอบครัวไดโดยลําพัง หรือในเวลาที่ชุมชน
ประสบภาวะวิกฤต เชน ผลผลิตราคาตกต่ํ า ภาวะหนี้สินของคนในชุมชนที่มากเกินกวาจะ
แกไขได ชุมชนจะตองมีกลไกหรือการจัดระเบียบที่จะจัดสวัสดิการใหกับครอบครัวที่เดือดรอน
รวมทั้งความสามารถของชุมชนที่จะจัดระเบียบทางสังคมของชุมชน ใหสามารถรวมกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ไมวาปญหานั้นจะเกิดจากสมาชิกของชุมชนหรือเกิดจากคนภายนอก
ชุมชน เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงแรงเกาะเกี่ยวที่คนในชุมชนมีตอกัน และสะทอนใหเห็นถึง
ศักยภาพของชุมชนในการสรางกลไกใหสังคมดํารงอยูไดอยางมั่นคง มีสันติสุข และมีความ
สามัคคี ซึ่งเปนรากฐานของความเขมแข็งของชุมชน
การพึ่ ง ตนเองทางดานสัง คมของชุมชนบานวัด ตนโพธิ์นี้ส ามารถพิ จารณาจากการที่
ชุมชนสามารถสรางกลไกที่จะทําใหคนมีจิตสํานึกตอสวนรวม มีความผูกพันกับสมาชิกอื่นๆใน
ชุ ม ชน โดยเฉพาะการดํ า รงรั ก ษาการจั ด ระเบี ย บความสั ม พั น ธ แ บบดั้ ง เดิ ม ที่ ค นในชุ ม ชน
สามารถรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการเพื่อชวยเหลือกันในดานแหลงเงินทุน นอกจากนี้ยัง
การที่ชุมชนสามารถที่จะจัดระบบสวัสดิการ และเพื่อตอบสนองตอความตองการที่จําเปนที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชน
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สําหรับการพึ่งตนเองทางดานวัฒนธรรมนั้นวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาจากระบบ
ความสัมพันธและการจัดระเบียบการอยูรวมกันของคนในชุมชน วัฒนธรรมเปนความเชื่อ เปน
อุดมการณ เปนคุณคา เปนมาตรฐานที่คนในชุมชนมีรวมกัน คนในชุมชนจะมีความยึดโยง
เกาะเกี่ ยว และสามารถดําเนิน ชีวิต ชุ มชนไปได อ ย า งราบรื่ น เพราะสมาชิ ก ของชุ ม ชน มี
วั ฒ นธรรมร ว มกั น วั ฒ นธรรมเป น สิ่ ง ที่ ถู ก ถ า ยทอดจากคนรุ น หนึ่ ง ไปสู ค นอี ก รุ น หนึ่ ง
กระบวนการนี้เปนกลไกที่ทําใหสังคมมีเอกลักษณ และเอกภาพ การมีชีวิตอยูรวมกันในชุมชน
มาเปนเวลานาน ทําใหคนในชุมชนสามารถสรางสมวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับมิติตางๆ ของชีวิต
ชุมชน เช น การผลิ ต การบริ โภค การรักษาโรค การสันทนาการ การแกไขปญหาความ
ขัดแยง การจัดสวัสดิการใหคนในชุมชน สิ่งเหลานี้อาจกลาวไดวาเปนภูมิปญญาที่คนในชุมชน
ไดสะสมและถายทอดสืบตอกันมา โดยผานกระบวนการเรียนรูที่ไมเปนทางการ เชน โดยการ
ฝกปฏิบัติ โดยผานกระบวนการเรียนรู หรือโดยผานกระบวนการอบรมสั่งสอน ซึ่งมีผลทําให
สมาชิกของชุมชนไดเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยูในชุมชน และเปนสวนสําคัญที่ทําใหชุมชนดํารงอยู
ไดอยางเขมแข็ง
“เรื่องความสัมพันธในชุมชนดีขึ้นเพราะคนเราอยูโดดเดียวลําพังไมไดพอมีกลุมคนก็ได
รูจักกันมากขึ้น บางทีอยูบานใกลกันยังไมเคยคุยกันเลย เห็นหนาก็รูสึกไมชอบแตพอไดมาคุย
กัน ได ไดชวยเหลือกันผลัดกันเปนคนค้ําก็ไดคุยกันมากขึ้นความสัมพันธที่เรามองในภาพกวาง
ของชุมชนก็ดีขึ้น เวลามีหนี้เสียเกิดขึ้นเปนอะไรถึงไมจาย พอชวยเหลือกันไดไหม เพื่อรักษา
สภาพของกลุมใหอยูได” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
จากลักษณะการพึ่งตนเองไดทางดานสังคมและวัฒนธรรมนั้นสามารถสะทอนออกมาได
ในหลายลักษณะดวยกันแตทั้งนี้สิ่งที่เปนผลสะทอนที่ชัดเจนของชุมชนแหงนี้ภายหลังจากการ
จัดตั้ง กลุมสัจจะสะสมทรัพยทั้งในระดับชุมชนและระดับบุคคล กลาวคือ การที่ค นในชุมชนมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นจนอาจกลาวไดวากลุมสัจจะสะสมทรัพยไดมีสวนในการหลอหลอมใหสมาชิกมี
พฤติกรรมที่มีคุณธรรม การมีปฏิสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางกันในชุมชน รวมถึงการสะทอนใหเห็น
ผลทางดานการมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นทั้งปวงนี้เปนสิ่งที่จะนําไปสู
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
2.1 กลุมสัจจะสะสมทรัพยกับการเสริมสรางคุณธรรม
จากการที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยมีเปาหมายสําคัญในการการปลูกฝงนิสัยของสมาชิก
ใหเกิดคุณธรรม 7 ประการ คือ 1) พึ่งตนเอง มีความสามัคคี เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม
ไมเห็นแกตัว 2 ) วินัยในตนเอง มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ 3 )ใหขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย
ประหยัด และอดทน 4)ใหรูจักคิด วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล 5)ใหมีขันติธรรมตอคํา
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วิจารณ รูถึงความแตกตางระหวางบุคคลหรือหมูเหลา 6)ใหมีน้ําใจนักกีฬา รูจักยกยองผูอื่น และ
7)ใหทํางานรวมกับผูอื่นได โดยรูจักการเปนผูให ผูรับ ผูนํา และผูตามที่ดี นั้นทางกลุมไดมีสวน
สําคัญในการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมดังกลาวในลักษณะที่คุณธรรมดังกลาวขางตนไดเปน
สวนหนึ่งที่อยูในกระบวนการดําเนินการของกลุม นอกจากนี้กอนที่จะเขาเปนสมาชิกกลุมนั้นทาง
กลุมจะใหสมาชิกไดกลาวคําปฏิญาณตนกอนเพื่อเปนการแสดงถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะตอง
ยึดถือตลอดระยะเวลาที่ยังคงสถานภาพของสมาชิกกลุมดังนี้
“ขาพเจาทั้งหลาย ขอใหคําสัจจปฏิญาณตน ตอหนาพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์
สิทธทั้งหลาย พรอมทั้งเพื่อนสมาชิกทุกทานวา ถาขาพเจาไมจริงใจ คิดพูดทํา ในทาง
ทุจริตไมซื่อสัตย หวังทําลาย สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย ขอใหขาพเจามีอันเปนไป
ดวยประการตางๆ และใหถึงซึ่งความฉิบหายดวยประการทั้งปวง
แตในขณะเดียวกัน ถาขาพเจา คิด พูด ทํา ในทางจริงใจ ซื่อสัตยสุจริตตอ
สมาชิก กลุมสัจจะสะสมทรัพย ขอใหขาพเจาทั้งหลาย จงมีแตความสุขความเจริญ ดวย
ประการทั้งปวง ตลอดกาลนาน
ถาใครโกงเงิน กลุมสัจจะสะสมทรัพย ดวยเจตนา
ขอใหเปนบา และถึงซึ่งความฉิบหาย ดวยประการทั้งปวง
ขอใหเปนบา และถึงซึ่งความฉิบหาย ดวยประการทั้งปวง
ขอใหเปนบา และถึงซึ่งความฉิบหาย ดวยประการทั้งปวง
ขอใหคําสัจจ ที่ขาพเจาทั้งหลายไดปฏิญาณตนแลวนี้จงใหเปนจริงเปนจริงทุกๆ
ประการ เทอญ”
จากคําปฏิญาณตนดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสมาชิกมีความยึดมั่นในกฎระเบียบของ
กลุมทําใหเกิดคุณธรรมที่เห็นไดชัดในกลุมสมาชิกที่อาจกลาวไดวาสวนหนึ่งเกิดจากการที่ไดเขา
มาเปนสมาชิกกลุมที่สําคัญ ไดแก
ความมีสัจจะ ในเรื่องของความมีสัจจะนั้นเปนคุณธรรมที่ทางกลุมมุงเนนใหเกิดขึ้นแก
สมาชิกกลุมเปนเบื้องตนกลาวคือ เมื่อพิจารณาจากชื่อของกลุม ที่วา “ กลุมสัจจะสะสมทรัพย” ก็
ปรากฏคําวาสัจจะ ซึ่ง นั่นก็หมายความวาในการดําเนินการของกลุมนั้นจะยึดถือในเรื่องของ
ความมีสัจจะเปนที่ตั้งและจะเชื่อมโยงไปสูการมีคุ ณธรรมในดานอื่นๆตามมา ที่กลาววาเรื่อ ง
ความมีสัจจะเปนคุณธรรมเบื้องตนนั้นเนื่องจากวาในการเปนสมาชิกกลุมทุกคนตองยึดมั่นใน
เรื่องของสัจจะเปนสําคัญ ไมวาจะเรื่องของการมีสัจจะในการออมเงินทุกเดือน การมีสัจจะในการ
ชําระเงินกูตามกําหนด
“ปายึดถือเรื่องสัจจะเปนหลักเราตกลงกับเขาไวแลวเราก็ตองทําตามพอเรามีสัจจะกับ
กลุมไดตอมาเราก็จะชินแลวทําเปนนิสัย สอนลูกสอนหลานดวย” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
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ความเอื้ออาทร เมื่อคนในชุมชนไดสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมแลวลักษณะของความ
เอื้ออาทรที่แฝงอยูในกิจกรรมของกลุมจะปรากฏออกมาใหเห็นและคอยๆชัดเจนขึ้นเมื่อสมาชิก
เริ่มมีความเขาใจในหลักการและเปาหมายของกลุม และในขณะเดียวกันก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่
สมาชิกผูนั้นแทบไมรูตัวเลยดวยซ้ําวาเขาไดกลายเปนผูที่มีน้ําใจและมีความเอื้ออาทรตอคนอื่นๆ
ในชุ มชนความเอื้อ อาทรที่ปรากฏใหเ ห็ นนี้ เ กิ ด ขึ้ นในกรณี ที่ถ าสมาชิ ก ต องการกู เ งินในเดื อ น
เดียวกันหลายๆคนแตเงินของกลุมมีไมเพียงพอ สมาชิกจะมีการพิจารณาวาควรที่จะใหเพื่อนที่
เดือดรอนกอนซึ่งเปนการแสดงน้ําใจและปลูกฝงใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกัน หรือแมกระทั่ง
การชวยเหลือกันเมื่อเพื่อตองการคนค้ําประกันเปนตน
“ก็ไมรูหรอกวาเดี๋ยวนี้ตัวเองใจดีขึ้นเห็นลูกๆบอกวาเดี๋ยวนี้ชอบชวยเหลือคนอื่น วันกอน
มีคนจะกูไอเราก็อยากกูแตเห็นเขาจําเปนกวาเราก็ใหเขากูกอนแลวเราคอยกูเดือนหนาก็ได”
(สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“ทางกลุมอยากเห็นคนในชุมชนมีน้ําใจตอกันเพราะกลุมของเราตั้งขึ้นก็เพื่อเปาหมายใน
การสรางความชวยเหลื่อเกื้อกูลกันในชุมชน”(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
การประหยัดอดออม กลุมสัจจะสะสมทรัพยที่เกิดขึ้นในชุมชน เปรียบเสมือนทางเลือก
หนึ่งในการออมเงินของชาวบาน ซึ่งผูที่เขามาเปนสมาชิกตางมีเปาหมายที่แตกตางกัน บางคน
เพียงเพื่ออยากกูเงินกับทางกลุมในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก ในขณะที่บางคนเขามาเปนสมาชิกเพื่อ
เปาหมายของการออมที่นอกเหนือจากการฝากธนาคารเนื่อจากเห็นวาในแตละเดือนถาตนเองมี
เงินเพียงแค 20 บาทก็สามารถออมไดในสถาบันการเงินของชุมชนโดยไมตองอายใคร ในขณะที่
การถือเงิน 20 บาทหรือ 200 บาทเพื่อไปฝากที่ธนาคารพาณิชยเปนสิ่งที่หลายๆคนไมคิดที่จะ
ทํา ทําใหพลาดโอกาสในการออมไปอยางนาเสียดาย แตเมื่อ เกิดกลุมขึ้นในชุ มชนชาวบาน
สามารถออมเงินไดแมเพียงนอยนิดในแตละเดือนสิ่งนี้เองที่เปนการปลูกฝงใหชาวบานรูจักการ
ประหยัดอดออม เมื่อวิถีการออมของคนในชุมชนไดเริ่มตนขึ้นและเมื่อเขาไดประพฤติปฏิบัติ
เปนประจําทุกเดือนก็จะหลอหลอมใหเขามีพฤติกรรมการออมในวิถีชีวิตประจําวัน การรูจักวาง
แผนการใชจายเงิน การควบคุมตนเองใหรูจักจัดสรรเงินไวสําหรับเปนรายจายและเงินออมได
เกิดขึ้นจนกลายเปนนิสัยที่ดีตอ ไป รวมถึงการถายทอดปลูกฝงแนวคิดในเรื่อ งการออมไปยัง
ลูกหลานอีกดวย
“เดี๋ยวนี้ที่บานประหยัดมากขึ้นรูวาพอสิ้นเดือนจะตองเตรียมเงินไวฝาก จะใชจายอะไรก็
ตองคิดมากขึ้นเมื่อกอนอยากไดอะไรก็ซื้อเดี๋ยวนี้คิดหนาคิดหลัง เราเห็นวาถึงเราจะฝากแคเดือน
ละไมกี่บาทพอรวมๆกันเปนปก็มีเงินออมเยอะ” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
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“เดือนหนึ่งฝากแค 20 ใครจะกลาถือไปฝากธนาคาร แตที่กลุมเขาฝากไดนี่เรามีนอยก็
ฝากนอยคอยๆสะสมไป” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
2.2 กลุมสัจจะสะสมทรัพยกับการเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางกันในชุมชน
การที่กลุมสัจจะสะสมทรัพ ยจัดตั้งขึ้นไดสําเร็จในปลายป 2544 นั้นไดก อให เกิด ความ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆมากมาย และการเปลี่ยนแปลงดานหนึ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน
แหงนี้คือ ปฏิสัมพันธในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่สภาพความสัมพันธในชุมชนนั้นจะ
มีลักษณะแบบตัวใครตัวมัน ตางคนตางอยูทั้งในครอบครัวและในระดับชุมชน ซึ่งสภาพดัง
กลาวถึงจะไมชัดเจนจนทําใหคนในชุมชนรูสึกวาภาพแหงความสนิทสนม ความสัมพันธที่ดีงาม
ไดจางหายหรือเลือนลางลง เนื่องจากตางคนตางก็มีหนาที่รับผิดชอบ และตองดิ้นรนเพื่อทํามา
หากินในแตละวัน แตเมื่อกลุมสัจจะสะสมทรัพยไดกอตัวขึ้น เมื่อคนในชุมชนไดเ ขามาเปน
สมาชิกกลุม การมีปฏิสัมพันธตอกันก็ไดกอตัวขึ้นเชนกันโดยสามารถจําแนกไดดังนี้
ปฏิสัมพันธระหวางกันในครอบครัว ลักษณะหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนคือเมื่อ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยแลว เขาก็จะ
พยายามดึงคนอื่นๆในครอบครัวใหเขามาเปนสมาชิกดวย ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็แลวแต เชน
เปนทั้งครอบครัวจะไดมีเงินออมทุกคน เวลาจะกูก็กูไดหลายบัญชี หรืออยากฝกนิสัยการออม
ใหกั บลู กๆด วย หรือ แม แตก ารเป นสมาชิกทั้งครอบครัว เพื่อที่จะใหค นอื่นๆในชุมชนเห็นวา
ครอบครัวของเขาใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆของชุมชนเปนอยางดี เปนตน
“ตอนนั้นพอพี่คิดจะสมัครก็ไปคุยกับครอบครัว ปรึกษากันแลวก็เลยมาสมัครกันทั้งบาน
เลย” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
ซึ่งไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อแตละครอบครัวตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกกลุมแลว
นอกจากสิทธิประโยชนที่จะไดรับแลว สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวคือ ความสัมพันธที่ดีขึ้น
ซึ่งในกรณี ที่ค รอบครัว ใดที่มีความสนิทสนมกันดีอยูเปนเบื้อ งตนแลวก็จะยิ่งเปนการเพิ่มพูน
ความรักความเขาใจกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันบางครอบครัววันหนึ่ง สัปดาหหนึ่งหรือเดือน
หนึ่งแทบจะไมไดพูดคุยกันเลย ก็ไดมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธหันมาคุยกันมากขึ้น อยาง
นอยที่สุดใน 1 เดือนจะไดคุยกันในเรื่องการออม มีการวางแผนการใชจาย การสงเงินออม
การกู การค้ําประกัน เชน ปฏิสัมพันธระหวางสามีและภรรยา ซึ่งแตกอนเปนลักษณะของสามี
ออกไปทํางานรับจางนอกบาน ภรรยาเปนแมบานอาจมีการรับปลาหวานมาเสียบที่บาน ซึ่ง
เมื่อสามีกลับมาจากทํางาน นอกจากการรับประทานอาหารรวมกัน ตามปกติแลวก็จะมีการ
พูดคุยกันถึงเรื่องการออม การวางแผนทางการเงินมากขึ้น ยิ่งในชวงเวลาที่ตองมีภาระในการ
ชําระเงินกูดวยแลว การปรึกษาหารือกันก็จะยิ่งมีมากขึ้น
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ในลักษณะเดียวกันครอบครัวใดที่มีบุตร เขาก็จะมีการปลูกฝงสั่งสอนใหลูกรูจักการเก็บ
ออม สอนใหลูกรูจักฝากเงินดวยตัวเอง เหลานี้เปนปฏิสัมพันธภายในครอบครัวที่เกิดขึ้น ซึ่ง
อาจกลาวไดวาเปนผลที่เกิดขึ้น โดยที่แตละครอบครัวแทบไมรูตัววาการเปนสมาชิกกลุมแลวทํา
ใหครอบครัวของเรามีความสัมพันธที่ดีขึ้น
“พอเปนสมาชิกแลว บางทีเดือนหนึ่งก็ตองมานั่งคุยกันกับแมบาน แลววาเดือนนี้เราจะ
เอาเงินสวนไหนไปจายคืนดี ผมก็คุยกันมากขึ้น เราก็ตองชวยเหลือกัน อยางลูกๆเราก็คุยให
เขาฟงวาพอกับแมฝากเงินไวเผื่อใหลูกดวยนะ ลูกก็ตองชวยเก็บดวย” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“เดือนหนึ่งไมไดคุยกันเลยก็มีตางคนตางไปทํางาน พอมีกลุมก็ตองมาตกลงกันแลววา
ใครจะเปนคนไปสงเงินวันที่ 5 แบงกั นไป บางครั้งก็ใ หลูกไป ลูก ก็ชอบไดถือเงินไปเองเขา
ภูมิใจ” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“ก็พึ่งมาสังเกตนะวากลุมนี่ทําใหคนในบานเดียวกันมันรักกันมากขึ้น มีอะไรก็คุยกัน จะ
กูเงินแตละบัญชีก็ตองปรึกษากันกอน ถาคนในบานเราไมมีจายคืนเราก็รับผิดชอบ เปนการ
ชวยเหลือกันดวย เวลาเขาประชุมใหญประจําปเราก็ยกกันไปทั้งบานเลย เขามีอาหารเลี้ยง
ดวย” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
ปฏิสัมพันธระหวางเครือญาติ จากบริบทของชุมชนในดานของลักษณะ
ความเปนเครือญาติที่มีชัดเจนวาคนในชุมชน สวนใหญเปนญาติพี่นองกันใน 4 ตระกูลหลักๆ
คือ ชูเลิศ คงกระพันธ นวมทะนงค รุงสวาง ซึ่งลักษณะความเปนเครือญาตินี้ ในอดีตนับวา
เปนสิ่งที่ทําใหแตละปจเจกไดใหความใสใจ และความสําคัญกับญาติพี่นองอยางมาก แตเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไปจํานวนสมาชิก ที่ใ ชนามสกุ ลเดียวกั นมี มากขึ้ น มีก ารแต งงานแยกครอบครั ว
เปลี่ยนนามสกุลไปทําใหลักษณะของความเปนเครือญาติแบบสนิทสนมกลมเกลียว เฉกเชนใน
อดีตไดลดบทบาทลงไป แตเมื่อกลุมสัจจะสะสมทรัพยเกิดขึ้น ความเปนเครือญาติไดปรากฏ
ขึ้นอยางชัดเจน ปฏิสัมพันธระหวางเครือญาติไดเริ่มตนขึ้น เมื่อเกิดการชักชวนญาติพี่นองของ
ตนเองใหสมัครสมาชิกกลุม การชวยเหลือเกื้อกูลกันในหมูญาติพี่นอง อยางเชน เมื่อญาติพี่
น อ งต อ งการที่ จ ะกู เ งิ น ก็ จ ะรี บ ค้ํ า ประกั น ให หรื อ แม แ ต ใ นกรณี ที่ ญ าติ พี่ น อ งของตนเองไม
สามารถชําระเงินกูคืนไดตามกําหนดแลวตองมีการทวงถาม เมื่อญาติพี่นองของบุคคลดังกลาว
ทราบเขาก็จะรีบไปคุยกอนวามีปญหาอะไร ติดขัดตรงไหน หรือแมแตออกเงินแทนไปกอน สิ่ง
เหลานี้เองที่ทําใหเครือญาติมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
“เปนญาติๆกันเวลาจะกูเราก็ตองค้ําใหซิ มาหาที่บานเลย มานั่งคุยกันเปนวัน พอตอน
เย็นวันที่ 5 ก็ไปที่กลุมดวยกัน” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
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“เดือนกอนลูกของลุงเขาไมมีเงินไปจายเงินที่กูมา ไอเราก็เห็นวาเปนญาติกัน เห็นกัน
มาแตเด็กก็ตองชวย เขาก็เห็นน้ําใจเรา เวลาเราเดือดรอน ญาติเราก็ชวยเราตลอดเหมือนกัน”
(สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“เมื่อกอนนามสกุลเดียวกันแทๆ ไมเคยคุยกันเลย แตพอตองหาคนค้ําก็มาคุยกันแลว
พอเปนญาติกันดวยก็เอาเลยซิค้ําใหไดถาเราไมติดค้ําคนอื่นอยู เดี๋ยวนี้สนิทกันเลยคนแถวนี้เขา
คิดวาพี่นองทองเดียวกัน” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนบานหรือคนในชุมชนเดียวกัน ในขณะที่ปฏิ
สัมพันธระหวางครอบครัวและเครือญาติ เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดในกรณีอื่นๆทุกเวลาและ
โอกาส ถึงแมวาจะไมมีกลุมสัจจะสะสมทรัพยก็ตาม ในขณะเดียวกันปฏิสัมพันธหนึ่งที่เกิดขึ้น
ชัดเจนคือปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนบานหรือคนในชุมชนเดียวกัน ถึงแมวาจะไมเคยรูจักสนิท
สนมกันมากอนก็ตาม แตเมื่อเขามาเปนสมาชิกกลุมดวยกันแลวเขามีโอกาสไดพบปะกันมาก
ขึ้น อยางนอยที่สุดคือ ทุกเย็นวันที่ 5 ของทุกเดือนที่ตองมาสงเงินที่ก ลุม หรือแมแตการขอ
ความชวยเหลือในการเปนผูค้ําประกัน ในกรณีที่ไมสามารถหาญาติพี่นองของตนมาค้ําใหหรือ
กรณีที่เปนครอบครัวใหมที่ไมมีญาติพี่นองมากมายในชุมชน ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนบานหรือ
คนในชุมชนเดียวกันไดเกิดขึ้น การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การพูดจาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันเมื่อมีโอกาส
“เมื่อกอนไมเคยรูจักไมเคยพูดกันเลย พอตอนที่เราจะกูหาคนค้ําไมได เห็นเขายังวาง
อยู เคยคุยตอนที่เจอที่วัด ก็เลยขอใหเขาค้ําให แรกๆเขาก็ไมยอมนะไมไวใจเรากลัวเราเบี้ยว
เขาก็จะเดือดรอน แตตอมาไมรูอีทาไหน เขายอมค้ําให เราก็เห็นวาเขามีน้ําใจ ขนาดไมใช
ญาติตอนที่มีอะไรก็ชวยกัน เขาจะกูเขาก็มาถามเราวาทํายังไงบาง เรามีประสบการณการกู
หลายครั้งแลวก็บอกก็สอนเขา” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
2.3 กลุมสัจจะสะสมทรัพยกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
การที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยจัดตั้งขึ้นนอกจากการทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นจนกลาวไดวาชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่งแลว การพึ่งตนเองที่เปนผล
สืบเนื่องหรือเชื่อมโยงมาจากการพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาวคือการ
ที่คนในชุมชนมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด
สุข ภาวะทางกาย เมื่ อ กลุ มเติ บโตมากขึ้ นจนสามารถตั้ ง กองทุ นสวั ส ดิ ก าร
เพื่อใหความชวยเหลือแกสมาชิกอยางครบวงจรชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย กลาวคือ ทางกองทุน
สวัสดิการจะมีสวัสดิการใหแกสมาชิกในยามเจ็บปวยสามารถเบิกคารักษาพยาบาลและถาปวย
เขาโรงพยาบาลไดโดยในแตละปจะเบิกไดไมเกิน 10 คืน รวมทั้งในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตทาง
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กลุมจะเขาไปใหความชวยเหลือในการจัดงานศพและมีเงินชวยเหลือใหตามสมควร ซึ่งจากการ
ดําเนินการดานสวัสดิการของกลุมถือไดวาเปนการเสริมสรางสุขภาวะทางรางกายใหแกสมาชิก
ซึ่งในเรื่องของสวัสดิการที่ทางกลุมใหความสําคัญมากเปนอันดับตน ๆ ไดแกการใหสวัสดิการ
ดานการรัก ษาพยาบาล ดว ยเห็นวา ข าราชการ ลูก จางในกิจการภาคเอกชนตางก็ไ ดรับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับตนเองบาง สําหรับตนเองและครอบครัวบาง แตประชาชน
ธรรมดาในชุมชนที่มีฐานะยากจนกลับไมไดรับสวัสดิการดังกลาว จะมีก็แตโครงการบัตรสุขภาพ
เมื่อชุมชนไดมีการจัดตั้งกลุมองคกรทางการเงิน อยางกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นแลวเมื่อกิจการ
เริ่มเกิดดอกออกผลพอสมควรก็จะคํานึงถึงการแบงปนผลกําไรไปใชในการใหสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาลมากนอยแตกตางกันไปตามศักยภาพของกลุมซึ่งเปนการพึ่งตนเองดานสุขภาพ
ใหมากขึ้น
“อยางนอนโรงพยาบาล ปวยไดคืนละ 100 บาท ปหนึ่งไมเกิน 10 คืนอยางปาเมียดที่เขา
โรงพยาบาลผาเขาที่รถมอเตอรไซดลมเขาก็ใหเบิกไดพอ ออกโรงพยาบาลลุงก็เอาใบรับรอง
แพทยไปยื่นใหเขา เราทําตามระเบียบ เขาก็ใหเงินมา” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
“ถ า สมาชิ ก เสี ย ชี วิ ต ทางกลุ ม เขาก็ จ ะมี เ งิ น ให แ ล ว ก็ เ ป น เจ า ภาพจั ด งานให
ดวย”(คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
สุขภาวะทางใจ เมื่อความทุกขจากการเปนหนี้ไดลดนอยลงหรือเลือนหายไป
ความสุขใจได กลั บคื นสู สมาชิ กอี กครั้ง บางครอบครัวที่เคยเปนทุก ขจากการกูหนี้ยืมสินจาก
นายทุนนอกระบบหรือแมแตเพื่อนบานใกลเคียงก็ตาม หลังจากที่กลุมเกิดขึ้นชาวบานสามารถกู
เงินจากกลุมได ไมตองคอยหลบซอนหรือหวาดระแวงวาจะถูก ขมขูจากพวกหมวกกันน็อ ค
รวมทั้งเปนการออมเงินทีละเล็กทีละนอยและไดเฝาดูการเติบโตของเงินตนเอง สิ่งเหลานี้ไดสราง
สุขภาวะทางใจใหเกิดขึ้นโดยที่สมาชิกบางคนไมรูตัวเลยดวยวาเขาไดเกิดความสุขใจขึ้นในชีวิต
นอกจากนี้เมื่อมีกลุมเกิดขึ้นทําใหความสัมพันธระหวางกันในครอบครัวหรือใน
ชุมชนดีขึ้นคนเราก็มีความสุขขึ้นเชนเดียวกัน
“ดูจากภาวะในชุมชนก็ดีขึ้น ความสุขของคนเมื่อหมดจากหนี้ การกูเงินคนอื่น
บางทีอยางเพื่อนบาน มันทําใหเปนทุกขเชน ไปกูเขา 1,000 บาท แลวผอนใหเขาวันละ 100
บาท มันทุกขใจ ไมสบายใจกลัวเขาวาตอนเอาเอาไปเปนกอน พอมามีกลุมตรงนี้เราก็ผอนให
อยางสบายใจ ความทุกขใจก็ไมเกิด สุขภาพจิตก็ดีขึ้น ทํางานไปใชหนี้ไป ทยอยใชได สามารถ
บริหารจัดการเงินไดโดยมีเงินกอนในตัว” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
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“คนในชุมชนมีความสุขมากขึ้นไมตองเปนหนี้เปนสิน แลวก็สนิทกันมากขึ้น
พูดคุยกันได ไมเครียด” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)

ตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรูเรื่องการออม : แนวทางสูการพัฒนานโยบาย
สาธารณะระดับทองถิ่น
จากความสําเร็จในการจัด ตั้งกลุ มสั จจะสะสมทรัพ ยของชุม ชนบ านวั ด ตน โพธิ์ ทําให
สมาชิกกลุมไดเกิดการรูเรื่องการออม ไดเรียนรูวาการออมมีความสําคัญและมีประโยชนตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนอยางไร รวมถึงไดเรียนรูวาการออมที่ประสบความสําเร็จในระดับ
ป จ เจกจะส ง ผลต อ ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนได ซึ่ ง กระบวนการเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด
กระบวนการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุมสามารถจําแนกไดดังนี้
1. กระบวนการเรียนรูในระดับตัวกลุมสัจจะสะสมทรัพย
เป นกระบวนการเรี ยนรู ที่เ กิ ด ขึ้น ตั้งแตกอ นที่จะเริ่ มการตั้งกลุมขึ้น และกระบวนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นระหวางที่ดําเนินกิจกรรมตางๆของกลุมโดยทางกลุมไดเรียนรูตั้งแตในเรื่องของ
สภาพปญหาของชุมชนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่กูยืมจากนายทุนหมวกกันน็อค เมื่อบุคคลกลุม
ที่เปนแกนนําไดเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเรียนรูที่จะวิเคราะหถึงสาเหตุและแนว
ทางแกไขปญหาใหแกชุมชนจุดเริ่มตนของการจัดตั้งกลุมจึงไดเกิดขึ้นมีการเรียนรูจากตัวอยาง
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อแกไขปญหาและสรางความมั่นคง
ทางการเงินใหแกชุมชน ซึ่งเปนการเรียนรูในเบื้องตนเพื่อตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
การเรียนรูถึงการบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองไดของชุมชน ที่นอกเหนือจากการมุงแกไข
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูดานสังคมและวัฒนธรรม และเมื่อเริ่มมีแนวคิดและ
เล็งเห็นแนวทางในการตั้งกลุมแลวจึงเกิดการเรียนรูที่จะจัดตั้งกลุมใหสําเร็จโดยแกนนํากลุมได
เรียนรูถึงแนวคิดหรือกลยุทธในการที่จะรวบรวมคนในชุมชนใหเขามาเปนสมาชิกกลุม ซึ่งกอน
หนาการตั้งกลุม สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียนรูที่จะตองแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการเงินใน
ชุมชนใหหมดไปกอนที่จะเริ่มตั้งกลุมใหมขึ้นมาอีกครั้งในชุมชน อยางเชนที่ชุมชนบานวัดตนโพธิ์
นี้ทางแกนนําชุมชนไดเรียนรูที่จะแกไขปญหาความคลางแคลงใจหรือความไมเชื่อใจในการเปน
สมาชิกกลุมที่เปนองคกรทางการเงินของชาวบานใหหมดไปกอน ซึ่งการเรียนรูในเรื่องดังกลาว
เปนสวนสําคัญที่ทําใหกลุมเกิดขึ้นได
“กลุมไดเรียนรูวาถาจะตั้งกลุมขึ้นมาแลวเปนกลุมทางการเงินดวย เราจะตองลบ
บาดแผลที่ ชาวบ านเคยมี ในอดี ต กอ นคื อ ที่ นี่เมื่ อ ก อนชาวบ านเคยขาดความเชื่ อ มั่ นในกลุ ม
สหกรณผูเลี้ยงสัตว พอเราจะตั้งกลุมเราจะตองขจัดปญหานี้ใหไดกอน” (คณะกรรมการกลุมคน
หนึ่ง)
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กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นที่ไดรับจากการจัดตั้งกลุมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ
ที่ จ ะดํ า เนิ นกิ จ กรรมอะไรในชุ ม ชนนั้ น ตอ งอาศัย ความร ว มมื อ จากบุ ค คลที่มี อุ ดมการณห รื อ
เปาหมายเดียวกัน เพื่อใหสะดวกตอการทํางานและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ แลวคอยๆขยาย
แนวคิ ดไปยังคนอื่นๆในชุมชนในลักษณะที่คอยเปนคอยไป ไมเ รงรีบที่จะตั้งกลุมจนเกินไป
ควรรอเวลาที่ทางชุมชนมีความพรอมอยางเต็มที่ก็จะทําใหกลุมจัดตั้งไดงายขึ้นนอกจากนี้ยังมี
การเรียนรูในเรื่องการบริหารจัดการกลุม โดยกลุมไดเรียนรูวาการที่กลุมอยูได ไมไดขึ้นอยูกับ
การที่กลุมจะตองมีเงินหมุนเวียนจํานวนมาก สมาชิกตองกูเงินจากกลุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
กลุมไดรับเงินบํารุงในจํานวนที่สูง แลวจะทําใหกลุมโตเร็ว แตทั้งนี้ทางกลุมไดเรียนรูวาการที่
กลุ ม จะอยู ไ ด อ ย า งมั่ น คงคื อ การที่ ก ลุ ม สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ ม และสมาชิ ก ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และเปนที่พึ่งใหแกสมาชิกอยางแทจริง
2.กระบวนการเรียนรูในระดับสมาชิก
ผูที่สมัครเขาเปนสมาชิกกลุมไดเกิดกระบวนการเรียนรูในเรื่องการออม หลังจากที่ได
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม ไมวาจะเปนกิจกรรมการฝากเงินสัจจะ กิจกรรมการกูเงิน
การค้ําประกัน ซึ่งกระบวนการเรียนรูในหลักการและแนวคิดของกลุมไดซึมซับเขาสูวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นนับวาเปนการสรางเจตคติ
ที่ดีในเรื่องการออมใหแกคนในชุมชนอยางเห็นไดชัด กลาวคือ เมื่อคนในชุมชนเริ่มที่จะไดยิน
ไดฟงเกี่ยวกับกลุมสัจจะที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชน เขาเริ่มมีความคิดในเชิงตัดสินคุณคาวากลุมที่จะ
จัดตั้งขึ้นดีอยางไร มีประโยชนตอตัวเขาเอง ตอครอบครัว ตอชุมชนอยางไร และเมื่อเขา
เล็งเห็นวากลุมที่ตั้งขึ้นมีประโยชนเขาก็จะเกิดความรูสึกชอบ ชื่นชม และอยากใหกลุมเกิดขึ้น
จนทายที่สุดแลวนําไปสูการพรอมที่จะสมัครเปนสมาชิกกลุมเมื่อกลุมเปดทําการ
“ตอนนั้นเพิ่งรูวากลุมจะตั้ง เราฟงเขาพูดก็เห็นวามันมีประโยชน เราไดฝากเงิน
เวลาจะกูก็กูได ก็เลยอยากใหมีกลุมขึ้น พอวันที่ 5 ธันวา ป44 เขามาชวนใหสมัคร เราก็สมัคร
เลย เปนสมาชิกรุนแรก” (คณะกรรมการกลุมคนหนึ่ง)
นอกจากเจตคติที่ดีตอการออมที่เกิดขึ้นแลวจากการที่เกิดกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นทํา
ให ส มาชิ ก กลุ มได มีก ารเรี ยนรู เ พื่ อ แกไ ขป ญ หาทางการเงิ น และเพื่อ เสริมสรา งความมั่ นคง
ทางดานรายไดโดยผานวิถีการออม เมื่อสมาชิกกลุมไดเขารวมกิจกรรมของกลุมอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง สมาชิกจะไดเรียนรูถึงการวางแผนในการออมวาควรจะวางแผนอยางไรในแตละ
เดื อ น จะนํ า เงิ นส ว นไหนมาแบ ง ไว สํ า หรั บ ออม หรื อ ว า ต อ งทํา งานอะไรเพิ่ ม เพื่อ เก็ บ เงิ น
ไวสําหรับออมในวันที่ 5 โดยพฤติกรรมของชาวบานที่เปลี่ยนไปหลังจากมีกลุมที่เดนชัดคือ
การออมโดยมีการ การวางแผนทางการเงินซึ่งเปนการวางแผนการใชจายเงินจากรายไดที่
หามาได และการเก็บออมรายไดเพื่ อ ใหมีใ ช จายในอนาคต โดยการวางแผนทางการเงิ น
นั้ น จะมี ก ารกํ า หนดเป า หมายของค า ใช จ า ยว า จะจ า ยในวั ต ถุ ป ระสงค ใ ดเช น ค า ใช จ า ยใน
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ชีวิตประจําวัน เชน คาอาหาร คาเดินทาง คาที่อยูอาศัย ใชจายเพื่อการศึกษา เชน คา
หนังสือตําราเรียน คาบํารุงการศึกษา ใชจายเพื่อพักผอนหยอนใจ เชน คานิตยสาร เมื่อมีเงิน
เหลือก็จะเก็บออมไวเพื่อใหมีใชจายในอนาคต หลังจากมีกลุมสัจจะชาวบานใหความสําคัญกับ
การวางแผนทางการเงินและการออม ทั้งกลุมผูมีรายไดสูงและผูมีรายไดต่ํา การวางแผนที่ดีและ
มีวินัยในการออมจะทําใหมีเงินออมตามเปาหมายเพื่อสรางชีวิตที่ดีใหกับตนเองและครอบครัวซึ่ง
เปาหมายในการออมทรัพยของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน เชน เปนทุนการศึกษาสําหรับ
บุตร ใชจายในยามฉุกเฉินในอนาคต ซื้อขาวของเครื่องใชที่จําเปน ซื้อที่ดินปลูกบานหลัง
ใหม หรือขยายตอเติมบาน ใชจายในยามชราหรือเมื่อหมดอายุการทํางาน ใชเพื่อการลงทุน
หรือทําธุรกิจที่ตนถนัดหรือใฝฝนอยากจะทํา เปนตนซึ่งประโยชนของการออมนั้นชาวบานมอง
วาเปนการ ฝกนิสัยใหเปนคนมัธยัสถ รูจักประหยัด รูถึงคาของเงิน และไมใชจายสุรุยสุราย
ฝกใหเปนคนมีวินัยทางการเงิน และรูจักการบริหารคาใชจายอยางมีระบบ ฝกการสราง
เปาหมายหรือวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตและ เพื่อใหมีเงินทุนเปนหลักฐานในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณภาพในอนาคต
“หลังจากเปนสมาชิกแลวพี่ก็ทํางานพิเศษเพิ่มขึ้นก็ไปรับจางเสียบปลาหวาน เพื่อเอา
เงินสวนนี้ไวฝากจะไดไมตองไปเอาเงินเดือนมาฝาก มันก็ทําใหเรารูวาเราตองทําอะไรใหเปน
ระบบมากขึ้น หาชองทางสรางรายได” (สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูในเรื่องการออมของสมาชิกที่เดนชัดอีกประการหนึ่งคือ
การที่สมาชิกไดเห็นวาการออมแมเพียงเล็กนอยในแตละเดือน ก็สามารถทําใหครอบครัวมีเงิน
สะสมกอนโตขึ้นเมื่อระยะเวลาผานไประยะหนึ่ง รวมทั้งเปนการฝกนิสัยการประหยัดอดออม
ใหแกตนเองและบุตรหลานในครอบครัวอีกดวย
“ลุงก็เลยไดรูวาเงินเราแคเดือนละ 50 บาท พอปหนึ่งมาดูก็เห็นวาเรามีเงินเก็บกับเขา
ก็มีกํ าลังใจที่จะฝากต อ ไป สอนลู กหลานเหมือนกันวาใหรูจัก คุณคาของเงิน รูจัก ประหยัด ”
(สมาชิกกลุมคนหนึ่ง)
3.กระบวนการเรียนรูในระดับเครือขาย
ชุมชนที่เขมแข็งนั้นไมปดกั้นการเรียนรูไวเฉพาะในชุมชน การสรางเครือขายการเรียนรู
ระหวางชุมชนไดถูกจัดขึ้นมาหลายครั้งทั้งโดยการริเริ่มของชุมชนเอง และการสงเสริมสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และเครือขายประชาสังคม อยางเชน การจัดกิจกรรมการ
ขยายเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยซึ่งการขยายตัวของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของชุมชนบาน
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วัดตนโพธิ์ สูชุมชนอื่นๆนั้นไดสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูของแตละชุมชนขึ้นโดยชุมชนที่มา
ศึกษาดูงานที่ชุมชนบานวัดตนโพธิ์จะไดเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการของกลุมทั้งหมด และ
นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง โดยสิ่งที่กลุมเครือขายไดเรียนรูคือ จะมีวิธีการ
อยางไรในการจัดตั้งกลุมใหสําเร็จ สิ่งที่เรียนรูจากที่ชุมชนบานวัดตนโพธิ์เปนเพียงแนวทาง
กวางๆ ที่ทางชุมชนอื่นๆตองเรียนรูและคัดสรรวาสิ่งใดที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง
ซึ่งจากการขยายเครือขายสัจจะสะสมทรัพยที่ผานมาของชุมชนบานวัดตนโพธิ์ สามารถ
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดกลาวคือในเรื่องของการขยายเครือขายไปยังชุมชนอื่นๆ
จะตองพิจารณาวาในชุมชนนั้นๆมีองคกรทางการเงินอื่นๆ อยูกอนแลวหรือไม ถาในชุมชนนั้นๆ
มี อ งค ก รทางการเงิ น ของชุ ม ชนอยู แ ล ว การลงไปกลุ ม สั จ จะมั ก จะไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ
เนื่องจากวาทางชุมชนเขาไดคิดมาแลววาองคกรของเขามีขอดีอยูแลว ยังไมเห็นความจําเปนวา
จะตองมีกลุมสัจจะสะสมทรัพยอีก หรืออาจมองวาก็เปนกลุมทางการเงินเหมือนกัน จะทําให
การดําเนินการซอนทับกันได ชาวบานจะเกิดความสับสน ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ทําใหการขยาย
เครือขายไปยังชุมชนอื่นๆยังมีอุปสรรคอยูพอสมควร ทั้งนี้สิ่งที่ไดเรียนรูคือ การเขาไปของกลุม
สัจจะสะสมทรัพยจะเปนลักษณะของการบอกเลาแนวความคิดและหลักการ เปนการนําเสนอให
ชุมชนอื่นไดเห็นวิธีการบริหารจัด การที่ดี ประสบการณของกลุมในเชิงบวกที่เกิดขึ้นเพื่อให
ชุมชนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง แลวเขาจะนําเอาสิ่งที่ดีเขาไปใชกับกลุมที่เขามีอยูกอนแลว
จนท า ยที่ สุ ด ชุ ม ชนเหล า นั้ น จะค อ ยๆซึ ม ซั บ หลั ก การของกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย แ ละหั น มา
ดําเนินการตามแนวทางของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในที่สุด
“จากการที่ทางกลุมไดขยายเครือขายออกไป เราไดเรียนรูวาถาชุมชนไหนที่มีองคกร
ทางการเงินอยูกอนแลวในชุมชน เราจะตองคอยๆเขาไป อยาพยายามไปปรับเปลี่ยนหรือให
เขามาตั้งกลุมแบบเดียวกับเรา เพราะกวาที่เขาจะตั้งกลุมขึ้นมา เขาคิดวามันดีแลวตองใหเขา
ไดเห็นของแลวเขาจะเปลี่ยนมาเปนแบบเรา” (สมาชิกเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยคนหนึ่ง)
นอกจากนี้ชุมชนที่ จะจั ดตั้ งกลุมและดําเนินการไดสําเร็จ ผูที่จะเขามาเปนผูนํากลุม
จะตองมีความพรอมและเอาจริงเอาจังกับการทํางานเพื่อชุมชน โดยมีความพรอมใน 3 ดาน คือ
มีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน
ภูมิรู คือ จะตองมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการกลุม แลวชักจูงคน
ในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม
ภูมิธรรม คือ การเปนผูนํากลุมที่เปนกลุมทางดานการเงิน การที่ผูนํากลุมเปนผูที่มี
คุณธรรมจะเอื้อตอความสําเร็จของกลุมไดอยางดี
ภูมิฐาน คือ การที่ผูนํากลุมมีความพรอมในดานของเศรษฐกิจ มีรายไดที่มั่นคง ไมมี
ภาระหนี้สิน ครอบครัวใหการสนับสนุน เนื่องจากการเขามาทํางานในหนาที่ของผูนํากลุมนั้น
เปนงานที่ตองอาศัยความเสียสละ เนื่องจากเปนงานที่ไมมีคาตอบแทนเปนตัวเงิน
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“ตอนที่ทางกลุมไปดูงานที่วัดบานตนโพธิ์ เราก็เห็นวาถาเราจะตั้งกลุมขึ้นบางคนที่จะมา
เปนประธานกลุมไดจะตองมีภูมิ 3 ภูมิคือ ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน” (สมาชิกเครือขายกลุม
สัจจะสะสมทรัพยคนหนึ่ง)
เมื่อกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดสรางองคความรูในเรื่องการออม และการสรางองคกร
ทางการเงินขึ้นมาในชุมชนในรูปแบบของกลุมสัจจะสะสมทรัพยแลวการที่จะเชื่อมโยงองคความรู
เหลานี้ไปสูการวางนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นนั้นสามารถกระทําไดโดยผานกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ที่อาศัยองคความรูและแนวทางปฏิบัติที่เปนตนแบบแหงการกอรางสรางกลุม
ซึ่งจากการทีช่ ุมชนที่เขมแข็งหลายแหงก็ไดผานกระบวนการกอรางสรางตัวของชุมชนเองมาเปน
ระยะเวลายาวนาน โดยการสรางระบบความรูของตนเองที่บูรณาการความรูเกากับความรูใหม
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีความหลากหลายดวยความพยายามที่จะอยูรอด ระบบความรูเปนภูมิ
ปญญาที่กําหนดระบบความสัมพันธของสังคม ชุมชนที่พึ่งความรูของตนเองในขณะที่พึ่งพา
ความรูภายนอกโดยไมพึ่งพิงจนเกินไป สามารถใชภูมิปญญาในการมองไดวามีปญหาอะไร
เกิดขึ้น และควรจะแกปญหาอยางไร ก็สามารถอยูรอดและสะสมสรางทุนทางสังคมจนเปนชุมชน
ที่มีความเขมแข็งได กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจึงเปนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องของชุมชน นับตั้งแตการวิเคราะหชุมชน การตัดสินใจ การลงมือทํา การติดตาม
ประเมินผลสรุปบทเรียน ที่สามารถนําไปแกปญหาตลอดจนพัฒนาวีถีชีวิตของชุมชนไดอยางไม
สิ้นสุด
การนําองคความรูที่ไดจากกลุมสัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตนโพธิ์นี้ สามารถถูกเรง
ให เกิ ดผลในเชิ งปฏิบัติ เร็ วขึ้ นด วยกระบวนการของเวทีส าธารณะ การวิเ คราะห สถานการณ
รวมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกัน ชวยใหสมาชิกชุมชนตระหนักรูถึงทุนทาง
สังคมที่มีอยู เริ่มมองเห็นชองทางที่จะแกไขปญหาดวยศักยภาพของชุมชนและเมื่อชุมชนเปลี่ยน
วิธีคิดจากการพึ่งพาผูอื่นเปนพึ่งพาตนเอง วิธีการพัฒนาจึงตองเปลี่ยนแปลงไปดวย จากการ
พัฒนาแบบบนลงลาง เนนปจเจกบุคคลและปญหาที่แยกสวน เปนการพัฒนาจากลางขึ้นบน
ริเริ่มโดยชุมชนเองและขยายออกไปสู คือ การสรางเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู และ
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูในทุกขั้นตอน ซึ่งเปนฐานสําคัญที่
จะทําใหการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนเปนไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจน มีความเปนไปไดจริง
และมีความยั่งยืนในระยะยาว
ดังนั้นในการวางนโยบายสาธารณะเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งตนเองไดนั้นสิ่งที่หนวยงานในระดับนโยบาย ตองมองถึงคือศักยภาพในดานตาง ๆ ของ
ชุมชนซึ่งจะทําใหชุมชนเหลานั้นมีจุดเริ่มของการพัฒนาชุมชนที่ไมใชเริ่มตั้งแตศูนย คือไมมีอะไร
เลย มาสูกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรูที่จะนําพาชุมชน ไปสูความดํารงอยูได
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พึ่ ง พาตนเองได
ซึ่ ง ถ า หากชุ ม ชนทุ ก ชุ ม ชนดํ า รงอยู แ ละพึ่ ง พาตนเองได นั่ น หมายถึ ง
ประเทศชาติของเรา สามารถดํารงอยู และพึ่งพาตนเองไดนั่นเอง

บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน: กรณีศึกษาหมูบานแหงหนึ่งในเขตภาคกลาง ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ทําความ
เขาใจเกี่ ยวกับการขั บเคลื่อ นของกลุ มสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เ ปนกระบวนการสร างการ
เรี ย นรู ร ว มกั น ของชุ ม ชนท า มกลางความเป น พลวัต ของบริ บ ททางสัง คม 2)ทํ าความเข า ใจ
เกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม อั นนํ า ไปสู ก ารมี สุ ข ภาวะทางกายและทาง จิ ต ใจที่ ดี แ ละ
3) ค น หากระบวนการเรี ยนรู ใ นเรื่ อ งของการออมเพื่อ เป นแนวทางไปสู ก ารพั ฒนานโยบาย
สาธารณะและความเขมแข็งของชุมชน
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใชแนวทางของการ
สรางทฤษฎีจากฐานราก (Grounded Theory)เพื่อนําขอมูลที่ไดมาผานกระบวนการวิเคราะห
และตีความ ซึ่ง ผูวิจัยทําการศึก ษาอยางเปนองครวมภายใตบริบทของสังคมที่เ ปนพลวัต อยู
ตลอดเวลา โดยอาศัยมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยซึ่งเปนผูใหขอมูล
หลัก (Key Informant)ประกอบกับการศึกษาจากกลุ มบุค คลที่ เขามาร วมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องการออม ซึ่งจะชวยสรางและพัฒนานโยบายสาธารณะและความเขมแข็งของชุมชน
ตอไป ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาตั้งแตกอนที่จะมีการริเริ่มจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นใน
ชุมชน กลาวคือ จะศึกษาตั้งแตกระบวนการปรับตัวของชุมชนเมื่อตองเผชิญกับปญหาตางๆ
การรวมกลุมกันของคนในชุมชน การลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการแกปญหา การขยายกิจกรรม
และเครือขายที่อาจกลาวไดวาเปนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของชุมชน ซึ่งความสําคัญ
อยูที่ตัวกิจกรรมที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การชวยสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของสมาชิกกลุมจนกระทั่งสามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในมิติตางๆทั้ง
มิติทางดานเศรษฐกิจและมิติดานสังคมและวัฒนธรรม อันนําไปในสูสุขภาวะทางกายและจิตใจที่
ดีและเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการทางนโยบายสาธารณะเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนบนฐานการออมของทองถิ่นอยางยั่งยืนซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้

การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพย

จุดเริ่มตนและการดําเนินการของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
กอนการตั้งกลุมชวงนั้นในชุมชนกําลังประสบกับปญหาเรื่องหนี้สินจากการกูเงินนอก
ระบบ จากกลุมนายทุนที่ถูกชาวบานเรียกวา “พวกหมวกกันน็อค” โดยในวันๆ หนึ่งจะมีเขามา
ในชุมชนจํานวนหลายคัน เอาเงินมาใหกู หรือผอนขาวของเครื่องใช ชาวบานที่ขาดการจัดการ
เรื่องเงินที่ดีก็จะหันไปกูเงินเหลานี้ แรกๆก็เอาแครายเดียว พอเงินไมพอก็ไปกูอีกหลายเจา
เพื่อที่จะนําเงินมาใชอีกเจาหนึ่ง กลายเปนวายิ่งกูก็ยิ่งจนและเปนการยากที่ชาวบานจะหลุดพน
จากวงจรแหงหนี้สิน จากปรากฏการณดังกลาวทําใหชาวบานไมสามารถหลุดออกจากวงจรแหง
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หนี้สินของนายทุนหมวกกันน็อคได การสะสมทุนหรอื เงินออมภายในครอบครัวแบบปจเจก
ของชาวบานไมสามารถตอสูทุนของนายทุนไดดวยขนาดของทุนที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง แต
ถาหากนําเอาทุนเล็กทุนนอยของชาวบานมารวมกันเพื่อชวยเหลือกันเองในชุมชน ไมตองไป
พึ่งพิงทุนหรือกูเงินจากภายนอกก็จะทําใหเกิดความเขมแข็งขึ้นพอที่จะตานทานหรือคานอํานาจ
ของทุนจากภายนอกได แนวคิดดังกลาวจึงเปนแนวคิดที่อยูเบื้องหลังการขับเคลื่อนของกลุม
สัจจะสะสมทรัพยชุมชนบานวัดตนโพธิ์
ตอมาโอกาสในการเรียนรูได เริ่ มขึ้ นเมื่อ แกนนําในชุมชนไดเ ดินทางไปรว มสั มมนาที่
จังหวัดอุบลราชธานี และไดเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมสัจจะออมทรัพย ของครูซบ ยอดแกว
แหงบานน้ําขาว จังหวัดสงขลา แนวคิดที่เกิดขึ้นอยูบนพื้นฐานของความตองการแกไขปญหาที่
เกิด ขึ้นของชุมชน โอกาสในการเรียนรูครั้งนี้จึงถือ วาเปนการจุดประกายทางความคิดที่จะ
กอตั้งกลุมในลักษณะดังกลาวขึ้นในชุมชนบานวัดโพธิ์
เมื่อแนวคิดในการกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยไดเริ่มเกิดขึ้นในใจของแกนนําแลว การ
พูดคุยอยางไมเปนทางการในประเด็นดังกลาวไดเริ่มเกิดขึ้นและขยายวงกวางออกไป โอกาสใน
การเรียนรูไดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ ดร.ทิพวัลย สีจันทร อาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน ไดเขามาในชุมชนเพื่อดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการ
พัฒนาสั งคม (SIF) ไดใ หก ารสนับสนุ นในการพาไปศึ ก ษาดู ง านและร ว มเรี ยนรู เ กี่ยวกั บการ
ดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพย โดยการนําของพระสุบิน ปณีโต แหงวัดไผลอม จังหวัด
ตราด ณ ที่แหงนี้เองโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับการรวมกลุมทางการเงินโดยชุมชนเองไดขยาย
ความคิด และเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น จากแกนนําที่มีเพียงไมกี่คน ไดกอตัวกันเปนกลุม
แกนนําของผูที่มีแนวคิดและอุดมการณเดียวกันราว 10 คน ที่ไดเดินทางมาเรียนรูที่วัดไผลอมนี้
จากการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งสองแหงคือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตราด ไดผสาน
ความคิดและแนวทางที่ชัดเจนในการกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นภายในชุมชนบานวัดตน
โพธิ์ ประสบการณ และแนวทางที่ไดรับจากการเรียนรูไดหลอหลอมหลักการและแนวการปฏิบัติ
ใหแกนนําชุมชนไดสานตอ เพื่อเปาหมายในการแกไขปญหาเฉพาะหนาคือ ปญหาเศรษฐกิจ
และเปาหมายระยะยาวคือ การใหชุมชนรูจักการพึ่งตนเองในทุกๆดาน
หลัง จากดู งานกลั บมาก็ คิด วางแผนวาจะดําเนินการอยางไร โดยเริ่มแรกนั้นทางคุ ณ
ประหยัด ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกลุมคิดวา ถาเปนผูใหญบานก็สามารถตีเกราะเคาะ
ไมเรียกชาวบานมาประชุมกันไดงาย และยิ่งเปนเรื่องของเงินๆทองๆดวยแลวการที่จะรวมคนได
ยิ่งเปนการยากยิ่ง เพราะในอดีตที่ผานมา คนในชุมชนเคยมีบาดแผลหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
การเงินจากการเปนสมาชิกกลุมผูเลี้ยงสัตวคือเงินที่สมาชิกถือหุนไวไมเคลื่อนไหว สมาชิกก็
เริ่มคลางแคลงวากรรมการเอาเงินไปทําอะไรหรือเปลา ก็เลยมาคิดวากลุมเลี้ยงสัตวซึ่งเปนกลุม
ใหญชาวบานยังไมเชื่อถือเลย แลวกลุมสัจจะที่คิดจะจัดตั้งขึ้นจะเปนไปไดหรือไม จึงดําเนินการ
แกไขความคลางแคลงใจที่เกิดขึ้นจนสามารถนําเงินมาคืนใหกับชาวบานไดจึงเปนจุดเริ่มตนที่ทํา
ใหชาวบานเกิดความเชื่อถือและศรัทธา
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เมื่ อ สามารถแก ไ ขป ญ หาข อ ข อ งใจเรื่ อ งของกลุ ม เลี้ ย งสั ต ว ใ ห ห มดไป จึ ง เริ่ ม ที่ จ ะ
วางแผนดําเนินการกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นมาภายในชุมชน โดยเริ่มแรกไดปรึกษากับ
เจาอาวาสวัดตนโพธิ์วาจะดําเนินการอยางไรดี โดยเริ่มจากการชักชวนกรรมการหมูบาน และ
ชาวบานที่พอมีเวลาวางจากการทํามาหากินมาพูดคุย ทําความเขาใจกันกอนเกี่ยวกับประโยชน
ของการตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้น ซึ่งในสวนนี้จะแบงเปนกลุมๆเชนวันนี้นัดคุยกับกลุมที่เปน
วัยหนุมสาว อีกวันหนึ่งนัดกลุมที่เปนผูสูงอายุ ซึ่งการแบงกลุมลักษณะนี้ทําใหงายตอการพูดคุย
แสดงความคิดเห็น จากนั้นเมื่อมีกลุมที่เปรียบเสมือนเปนแกนนําแลวก็จะทําหนาที่ไป “เจาะ
กลุม” ซึ่งก็คือการแบงโซนกันไปประชาสัมพันธชักชวนเพื่อนบานในบริเวณที่บานตัวเองอยูให
มารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้น
เมื่อเลารายละเอียดเกี่ยวกับกลุมใหฟงแลวก็เ ปดโอกาสใหเขาซัก ถามขอของใจ ซึ่ง
พบวาปญหาใหญที่ตองตอบคือ ถาเอาเงินมาออมแลว เมื่อสมาชิกคนอื่นกูไปแลวไมจายคืนจะ
ทําอยางไร ซึ่งคําถามนี้เปนคําถามที่แกนนําที่เชิญมาทุกกลุมเกิดขอสงสัยเดียวกัน ทางกลุม
พยายามอธิบายวา จะไมใชกฎหมาย ไมมีการฟองรอง แตจะใชชุมชนเปนตัวควบคุมกันเอง
และเปนเครื่องมือในการปองกันไมใหเกิดการคดโกงเงินของกลุมขึ้น ซึ่งการอธิบายใหแกนนํา
ที่มารวมประชุมฟงแบบนี้ทําใหเกิดความชัดเจนและมีความเขาใจในหลักการของกลุมยิ่งขึ้นทํา
ใหกลุมสามารถจัดตั้งขึ้นไดอยางสมบูรณในวันที่ 5 ธันวาคม 2544 ซึ่งถือเปนวันกําเนิดกลุม
และดําเนินกิจกรรมตาง เชน การฝากเงินสัจจะ การกูเงิน ในทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนนับแตนั้น
เปนตนมา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
จากการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของกลุมสัจจะสะสมทรัพย คือ
ปจจัยคุณลักษณะของผูนํา
คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทางสังคม เปนคุณสมบัติที่เปนผลมาจากการหลอ
หลอมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมหรือชุมชนนั้น เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการใหคุณคาและ
คาดหวังกับตําแหนงผูนํา ไดแก ความรูความสามารถของผูนํากลุม ตําแหนงทางสังคมอื่นและ
ความพรอมของครอบครัวในดานของฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การประกอบอาชีพใน
ภูมิลําเนา และการสนับสนุนจากครอบครัว
คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทางบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรม ไดแกความ
ซื่อ สัต ยสุจริต ซึ่งเปนคุ ณธรรมพื้ นฐานที่ประธานกลุมยึดถือในการทํางานใหแกกลุมมาโดย
ตลอด ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการทํ า งาน รวมทั้ งความสามารถในการทํ า งานรว มกั บ ผู อื่ น
โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุมและบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับกลุม
ปจจัยดานบริบทชุมชน ประกอบดวย
บริบทดานเศรษฐกิจ คือ การที่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
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และสรางรายไดใหแกสมาชิกทําใหสามารถเก็บเงินไวสําหรับฝากเงินสัจจะและชําระเงินกูไดโดย
ไมเดือดรอนซึ่งทําใหสมาชิกสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุมและรักษาความเปนสมาชิก
ของกลุมไดในขณะที่บางกลุมที่เปนกลุมองคกรทางการเงินลักษณะเดียวกันตองลมสลายลงก็
เนื่องจากการที่สมาชิกไมสามารถนําเงินมาออมหรือชําระเงินกูไดจนกลายเปนหนี้เสียที่ทําให
กลุมไมสามารถดํารงอยูได
บริบทดานสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนบ านวั ดต นโพธิ์มีบริบทดานสังคมและ
วัฒนธรรมที่เอื้อตอความสําเร็จของกลุมที่เดนชัดคือการมีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภซึ่งเปน
ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางคนในชุมชนที่มีฐานะบทบาทตางกัน โดยมีทั้งความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในรูปแบบเครือญาติ และความสัมพันธเชิงอุปถัมภใน ลักษณะหมูมิตรสหายและ
ความเปนเพื่อน ที่ทําใหสมาชิกเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลและควบคุมพฤติกรรมของญาติพี่นอง
และเพื่อนสมาชิกดวยกันไมใหเกิดการทําผิดกฎกติกาของกลุมอันทําใหกลุมสามารถดํารงอยูได
โดยอาศัยการควบคุมกันเองทางสังคมเปนปจจัยสนับสนุน
ปจจัยดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย
การยึดมั่นในกฎระเบียบของกลุม เปนการบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพย
โดยยึ ด มั่ น ในกฎระเบี ย บที่ ท างกลุ ม และสมาชิ ก ได ต กลงและเห็ น ชอบร ว มกั น โดยทาง
คณะกรรมการซึ่งถือวาเปนผูที่นํากฎระเบียบของกลุมไปสูแนวทางการปฏิบัติดังนั้นการที่กลุม
สามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพป จ จั ย สํ า คั ญ หนึ่ ง คื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ยึ ด
กฎระเบียบอยางเครงครัด
การเชื่อมโยงการบริหารจัดการกับกองทุนหมูบาน เปนการบริหารจัดการที่
ใชความเชื่อมโยงระหวางกลุมทางการเงินสองกลุมในชุมชนที่สามารถนํากฎระเบียบมาเชื่อมโยง
กันเพื่อเปนการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกทั้งสองกลุมโดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนวาสมาชิกคน
ใดที่ผิดสัญญากับกลุมใดกลุมหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในอีกกลุมหนึ่งไปดวย เชน ถาสมาชิกคนใดกูเงิน
จากกลุมใดกลุมหนึ่งไปแลวไมไดชําระคืนตามกําหนดสมาชิกคนดังกลาวจะไมสามารถกูเงินจาก
อีกกลุมได จากความเชื่อมโยงในสวนนี้ทําใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุมอยาง
เครงครัด
ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย
การสนับสนุนจากวัด กลุมสัจจะสะสมทรัพยไดรับการสนับสนุนจากวัดตนโพธิ์ในการเปนสถานที่
ทําการกลุมตั้งแตกอนจะตั้งกลุมขึ้นมาจนกระทั่งกลุมไดจัดตั้งขึ้นมาอยางสมบูรณและใชสถานที่
ของวัดเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดของกลุม รวมทั้งการสนับสนุนจากพระสงฆของวัด
ทั้ง เจาอาวาสวัดตนโพธิ์และพระลูกวัดรูปอื่นๆที่เขามาชวยเหลือกิจกรรมตางๆของกลุมอยาง
ตอเนื่อง
การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ การดําเนินงานที่ผานมาของกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆพอสมควร ถึงแมวาจะไมเดนชัดนัก แตเมื่อยอนไป
ตอนเริ่มสรางกลุม ทางกลุมไดรับการสนับสนุนทั้งในสวนของงบประมาณและองคความรูที่เปน
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แนวทางการตั้ ง กลุ ม จากกองทุ น เพื่ อ การพัฒ นาสั งคม(SIF) และอาจารย ทิพ วั ล ย สี จั นทร ที่
สนับสนุนในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอการตั้งกลุมจนทําให
กลุมสามารถจัดตั้งไดสําเร็จ รวมทั้งการสนับสนุนจากทานสุบิน ปณีโตแหงวัดไผลอม จังหวัด
ตราดในการเปนแหลง เรียนรูทั้ง ในเรื่ อ งของแนวทางการบริห ารจั ด การกลุม การทําบัญ ชี
ตลอดจนการสนับสนุนในสวนของสมุดเงินออม

111

เงื่อนไขในการกอตั้งกลุม

-

สภาพปญหาหนี้นอกระบบที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

สมาชิก

-

โอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับ
กลุมสัจจะสะสมทรัพยจากการศึกษาดูงานจากแหลง
เรียนรูตางๆ

กระบวนการจัดตั้งกลุม

- ขจัดปญหาที่เกี่ยวของกับ
องคกรทางการเงินที่เคยมีในอดีตของ
ชุมชนใหหมดไปกอนการจัดตั้งกลุม

เงินฝากสัจจะ
ทุกเดือน

สมาชิกที่กูเงิน
สงคืนเงินกูทุก
เดือน

1. กูสามัญ
2. กูวิสามัญ
3. กูพิเศษ

ปลอยกูทุกเดือน

-

รวบรวมแกนนําชุมชนที่
มีอุดมการณและจิตสาธารณะเพื่อ
เผยแพรแนวคิดและหลักการของกลุม

กําไรเปนคา
บํารุง

-

สรางเวทีสาธารณะเพื่อ
การพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน

สิ้นปนํามาแบงครึ่ง

-

ระดมทรัพยากรที่จําเปนและ
ทําการนัดหมายวัน เวลา สถานที่สําหรับ
เปดดําเนินงานของกลุม

ปนผลคืนสมาชิก
ตามหุน

ตั้งกองทุน
สวัสดิการ

กลุมสัจจะสะสมทรัพย

ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ

คุณลักษณะของผูนํา
คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทางสังคม (ความรูความสามารถของผูนํากลุม ตําแหนงทางสังคมอื่นและความพรอมของครอบครัว)
คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทางบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรม (ซือ่ สัตยสุจริต ความมีระเบียบวินัย ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอนื่ )
ปจจัยดานบริบทชุมชน
บริบทดานเศรษฐกิจ
บริบทดานสังคมและวัฒนธรรม
ปจจัยดานการบริหารจัดการ
การยึดมั่นในกฎระเบียบของกลุม
การเชื่อมโยงการบริหารจัดการกับกองทุนหมูบาน
ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนจากวัด
การสนับสนุนจากหนวยงานอืน่ ๆ

ภาพประกอบ 6 การขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
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กลุมสัจจะสะสมทรัพยกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ความเขมแข็งของชุมชนในการศึกษาครั้งนี้เปนนิยามที่เกิดจากมุมมองของคนในชุมชน
เองวาจากการที่กลุมสัจจะสะสมทรัพยไดกอตั้งขึ้นในชุมชนและมีการดําเนินกิจกรรมมาถึงขณะนี้
และมีแนวโนมที่จะพัฒนายิ่งขึ้นตามลําดับนั้น นั้นไดกอใหเกิดการเปลี่ยนปลงอยางไรบางใน
ชุมชน ซึ่งเปนการยอนมองสภาพความเปนตนเอง ครอบครัวและชุมชน ซึ่งในที่นี้คนในชุมชน
มองว า ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนหรื อ ความเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น คื อ ลั ก ษณะของการ
พึ่ ง ตนเองได ข องครอบครั ว และชุ ม ชนโดยสามารถลดการพึ่ ง พิ ง จากภายนอกในด า นของ
เศรษฐกิจและสามารถสรางความยึดมั่นผูกพันและเกาะเกี่ยวทางสังคมไดอยางแนนแฟนยิ่งขึ้น
ซึ่งในการใหนิยามของความเขมแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งตนเองได
การพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ การที่ภายในชุมชนบานวัดตนโพธิ์มีองคกรทางการเงินของ
ตนเองอยางกลุมสัจจะสะสมทรัพยทําใหสมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ชุมชนเคยเขาสูวงจรแหงหนี้สินที่เกิดขึ้นกับกลุมนายทุนหรือที่
เรียกกันวา หนี้นอกระบบ จากพวกหมวกกันน็อค ซึ่งทําใหสภาพเศรษฐกิจของแตละครัวเรือน
ในช วงนั้นอยู ในสภาพที่ เรี ยกได วาตกต่ําเนื่อ งจากชาวบานไมมีโอกาสในการตอรองกับกลุม
นายทุน นอกจากการเตรียมเงินไวเปนรายวันเพื่อผอนชําระใหแกกลุมนายทุนดังกลาว การ
ทํางานในชุมชนสวนใหญเปนไปเพื่อใชหนี้สิน ที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย บรรยากาศการออมในชุมชนมี
ใหเห็นนอยมาก เมื่อกลุมเกิดขึ้นสมาชิกมีเงินออมในแตละเดือนและสามารถกูเงินจากกลุมมาใช
จายตามความจําเปนและใชเพื่อการลงทุนที่จะนํามาซึ่งรายไดและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทํา
ใหเกิดพลังในการแกปญหาของคนยากจนและบรรเทาความยากจนของชุมชนไดบนพื้นฐานของ
การออมอยางยั่งยืน
การพึ่งตนเองดานสังคมและวัฒนธรรม เปนความสามารถของชุมชนที่จัดระเบียบทาง
สังคมของชุมชน ใหเอื้อตอการที่สมาชิกของชุมชนจะอยูรวมกันอยางสันติสุข สามัคคี เอื้อเฟอ
และชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเปนรากฐานของความเขมแข็งของชุมชน การพึ่งตนเองทางดาน
สังคมของชุมชนบานวัดตนโพธิ์นี้สามารถพิจารณาจากการที่ชุมชนสามารถสรางกลไกที่จะทําให
คนมี จิ ต สํ า นึ ก ต อ ส ว นรวม มี ค วามผู ก พั น กั บ สมาชิ ก อื่ น ๆในชุ ม ชน โดยเฉพาะการดํ า รง
รักษาการจัดระเบียบความสัมพันธแบบดั้งเดิมที่คนในชุมชนสามารถรวมกลุมกันอยางไมเปน
ทางการเพื่อชวยเหลือกันในดานแหลงเงินทุน นอกจากนี้ยังการที่ชุมชนสามารถที่จะจัดระบบ
สวั ส ดิ ก าร และเพื่ อ ตอบสนองต อ ความต อ งการที่ จํ า เป น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ส ว นการ
พึ่งตนเองทางดานวัฒนธรรมนั้นเปนความเชื่อ อุดมการณ คุณคา หรือมาตรฐานที่คนในชุมชน
มีรวมกัน คนในชุมชนจะมีความยึดโยง เกาะเกี่ยว และสามารถดําเนินชีวิตชุมชนไปไดอยาง
ราบรื่น เพราะสมาชิกของชุมชนมีวัฒนธรรมรวมกัน จากลักษณะการพึ่งตนเองไดทางดาน
สังคมและวัฒนธรรมนั้นสามารถสะทอนออกมาไดในหลายลักษณะดวยกันแตทั้งนี้สิ่งที่เปนผล
สะทอนที่ชัดเจนของชุมชนแหงนี้ภายหลังจากการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยทั้งในระดับชุมชน
และระดั บบุค คล กลาวคือ การที่คนในชุมชนมีพ ฤติก รรมที่ดี ขึ้นจนอาจกลาวได วากลุมสั จจะ
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สะสมทรัพยไดมีสวนในการหลอหลอมใหสมาชิกมีพฤติกรรมที่มีคุณธรรมทั้ง ความมีสัจจะ ความ
เอื้ อ อาทร และการประหยัดอดออม การมีปฏิสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางกันในชุมชนทั้งในระดับ
ครอบครัว ระดับเครือญาติและเพื่อนบานหรือคนในชุมชนเดียวกัน รวมถึงการสะทอนใหเห็นผล
ทางดานการมีสุขภาวะทางกายและทางจิ ตใจที่ดีขึ้น ซึ่งผลที่เ กิดขึ้นเปนสิ่งที่จะนําไปสูก ารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
นอกจากนี้การเกิดขึ้นของกลุมสัจจะสะสมทรัพยนี้ยังเปนตัวอยางของการใชระบบการ
จัดการโดยอาศัยการออมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและความเขมแข็งของชุมชน โดยสงผล
ใน 3 ระดับคือ
ระดับครัวเรือน ซึ่งมีสมาชิกเริ่มตนโดยสวนใหญเปนแมบาน ซึ่งมักจะผลักดันใหคนใน
ครอบครัว มาสมัครเปนสมาชิกในโอกาสตอมา ซึ่งครอบครัวหนึ่งๆ สามารถมีไ ดหลายบัญ ชี
นอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัวแลวยังสามารถชวยปรับลดความเห็นแก
ตัว และการมุงบริโภคของปจเจก ไปสูการอดออมอยางมีสัจจะ การบริหารทุนสวัสดิการของ
ครอบครัว การสรางความผูกพันของ ครอบครัวและเครือญาติ
ระดับชุมชน ไดกอใหเกิดการพึ่งพากันเองสูงมาก โดยการเกิดขึ้นของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ที่เปนกลไกในการจัดสรรกําไรของกลุม กลับคืนสูสมาชิก ในรูปของ คารักษาพยาบาล คา
ชวยเหลือทําศพ ทุนการศึกษาเด็ก การพัฒนาหมูบาน เปนตน กระบวนการที่เกิดขึ้นไดชวยให
สมาชิกเขาหากันอยางแนนแฟน เกิดการตรวจสอบ และปรับพฤติกรรมกันเองในหมูสมาชิก และ
เปนการสรางระบบพึ่งพา และชวยเหลือเอื้ออาทรโดยผานกิจกรรมของกลุม
ระดับชุมชนและความสัมพันธกับภายนอก การดําเนินกิจกรรมของกลุมที่มีการขยาย
เปนเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยหรือชมรมกลุมสัจจะสะสมทรัพย ไดสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางชุมชนทําใหเกิดการขยายผลในสิ่งที่เปนประโยชน เปนประสบการณหรือบทเรียน
จากชุมชนที่ถือวามีการพัฒนาองคกรชุมชนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งไปสูชุมชนอื่นๆ
เพื่อเปนเครือขายการเรียนรู และชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชนในอนาคตเมื่อกลุมมีจํานวนเงินออม
มากกวายอดเงินกู ยอมมีเงินคงเหลืออยูในระบบ ซึ่งถาหากมิไดมีการจัดการเงินที่เหลือนี้ ยอม
ไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ อาจมีการติดตอเชื่อมโยงเพื่อถายโอนจํานวนเงินที่เหลือนี้ใหแกกัน
ซึ่งจะเปนประโยชนแกทั้งชุมชนที่ใหกูและชุมชนที่กูดวยเชนกัน
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การพึ่งตนเองดาน
เศรษฐกิจ

ลดการกูเงิน
นอกระบบ

มีเงินออมและ
เงินลงทุนใน
อาชีพ

การพึ่งตนเองทาง
สังคมและวัฒนธรรม

เสริมสราง
คุณธรรม

เสริมสราง
ปฏิสัมพันธใน

ความมีสัจจะ

ระดับครอบครัว

ความเอื้ออาทร

ระดับเครือญาติ

ความประหยัด
อดออม

ระดับเพื่อนบาน
และคนในชุมชน
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เสริมสราง
คุณภาพชีวิต

สุขภาวะทาง
กาย
สุขภาวะทาง
ใจ
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กระบวนการเรียนรูเรื่องการออม : แนวทางสูการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ระดับทองถิ่น
ความสําเร็จในการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยของชุมชนบานวัดตนโพธิ์ทําใหสมาชิก
กลุมไดเกิด การรูเรื่อ งการออม ไดเรียนรูวาการออมมีความสําคัญและมีประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว ชุมชนอยางไร รวมถึงไดเรียนรูวาการออมที่ประสบความสําเร็จในระดับปจเจกจะ
สงผลตอความเขมแข็งของชุมชนได ซึ่งกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการจัดตั้ง
และบริหารจัดการกลุมสามารถจําแนกไดดังนี้
กระบวนการเรียนรูในระดับตัวกลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ตั้งแตกอนที่จะเริ่มการตั้งกลุมขึ้นและกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นระหวางที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของกลุมโดยทางกลุมไดเรียนรูในเรื่องของสภาพปญหาของชุมชนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่กูยืม
จากนายทุนหมวกกันน็อค เมื่อบุคคลกลุมที่เปนแกนนําไดเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
และเรี ยนรูที่จ ะวิเ คราะหถึง สาเหตุ แ ละแนวทางแก ไ ขป ญ หาให แ ก ชุมชนและการเรี ย นรู จาก
ตัวอยางชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อแกไขปญหาและสรางความ
มั่นคงทางการเงินใหแกชุมชน รวมทั้งการเรียนรูถึงการบริหารจัดการกลุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การพึ่งตนเองไดของชุมชน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม
กระบวนการเรียนรูในระดับสมาชิก เปนกระบวนการเรียนรูในเรื่องการออมหลังจากที่ได
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม ไมวาจะเปนกิจกรรมการฝากเงินสัจจะ กิจกรรมการกูเงิน
การค้ําประกัน ซึ่งกระบวนการเรียนรูในหลักการและแนวคิดของกลุมไดซึมซับเขาสูวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางออม ทั้งนี้กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นนับวาเปนการสราง
เจตคติที่ดีในเรื่องการออมใหแกคนในชุมชนอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้จากการที่เกิดกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยขึ้นทําใหสมาชิกกลุมไดมีการเรียนรูเพื่อแกไขปญหาทางการเงิน และเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงทางดานรายไดโดยผานวิถีการออม
กระบวนการเรียนรูในระดับเครือขาย จากการขยายแนวความคิดในการจัดตั้งกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยขึ้นในชุ มชนอื่นๆนั้ น พบว ามี กระบวนการเรียนรูที่สําคัญเกิด ขึ้น โดยชุมชนที่มา
ศึกษาดูงานที่ชุมชนบานวัดตนโพธิ์จะไดเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการของกลุมทั้งหมด และ
นําไปปรับใชใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง ซึ่งการเรียนรูที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดตั้งและดําเนิน
กิจกรรมของกลุมนั้นมีสองลักษณะคือ ในการโดยการขยายเครือขายไปยังชุมชนอื่นๆ จะตอง
พิจารณาวาในชุมชนนั้นๆมีองคกรทางการเงินอื่นๆ อยูกอนแลวหรือไม ถาในชุมชนนั้นๆมี
องคกรทางการเงินของชุมชนอยูแลว การลงไปของกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะตองเปนแบบคอย
เปนคอยไป เพื่อใหชุมชนไดยอมรับในจุดดีของกลุมเพื่อนําไปแกไขขอบกพรองของกลุมเดิมและ
ในที่สุดกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะสามารถจัดตั้งไดในที่สุด และการที่ชุมชนอื่นๆจะจัดตั้งกลุมและ
ดําเนินการไดสําเร็จ ผูที่จะเขามาเปนผูนํากลุมจะตองมีความพรอมและเอาจริงเอาจังกับการ
ทํางานเพื่อชุมชน โดยมีความพรอมใน 3 ดาน คือ มีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน
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เมื่อกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดสรางเกิดองคความรูในเรื่องการออม และการสราง
องคกรทางการเงินขึ้นมาในชุมชนในรูปแบบของกลุมสัจจะสะสมทรัพยแลวการที่จะเชื่อมโยง
องคความรูเหลานี้ไปสูการวางนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นนั้นสามารถกระทําไดโดยผาน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ เปนการนําองคความรูที่ไดจากกลุมสัจจะสะสมทรัพย ชุมชน
บานวัดตนโพธิ์นี้ ไปใชใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติดวยกระบวนการของเวทีสาธารณะ โดยการ
วิเคราะหสถานการณรวมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกัน มีการสรางเครือขาย
เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรูในทุกขั้นตอน จะชวยใหสมาชิกชุมชนตระหนักรูถึงทุนทางสังคมที่มี
อยู เริ่มมองเห็นชองทางที่จะแกไขปญหาดวยศักยภาพของชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจาก
การพึ่งพาผูอื่นเปนพึ่งพาตนเอง ซึ่งเปนฐานสําคัญที่จะทําใหการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน
เปนไปอยางมีทิศทางที่ชัดเจนเปนไปไดจริง และมีความยั่งยืนในระยะยาว
โดยสรุ ปแล ว กรณี ของการเกิ ด ขึ้นกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่ชุมชนวัด ตนโพธิ์ เ ปนกรณี
ตัวอยางของการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น และหลักธรรมมะในพระพุทธศาสนา เพื่อฟนฟูวิถี
ชีวิตของชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มตนจากการจัดการทุนรวมกันของชุมชน ที่เปนกลไก
ร อ ยรั ด ผู ค นให เ ข ามาร ว มกั น สร า งสรรคกิ จ กรรมอื่น ๆ อั น นํา ไปสู ค วามแข็ ง แกร งของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรวม ในขณะเดียวกันก็เปนชองทางสําคัญที่จะเปน
พื้นที่ใหหนวยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทํางานในเชิงของการหนุนเสริมได
อยางเหมาะสมมากขึ้น
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กระบวนการเรียนรู
ระดับตัวกลุมสัจจะสะสมทรัพย
เรียนรูการวิเคราะหปญหาของชุมชน
เรียนรูจากตัวอยางชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ
เรียนรูกลวิธีที่จะตั้งกลุมใหสําเร็จ
เรียนรูที่จะบริหารจัดการกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ
ระดับสมาชิกกลุม
เกิดเจตคติที่ดีตอการออมเงินโดยผานการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
เรียนรูที่จะวางแผนการใชจายและการออม
ระดับเครือขาย
กลุมสัจจะสะสมทรัพย

เรียนรูเกี่ยวกับการขยายเครือขายสูชุมชนที่
เคยมีองคกรทางการเงินอยูกอนแลววาตองคอยเปน
คอยไปใหชุมชนนั้นๆไดเห็นจุดดีของกลุมที่ทดแทน
ขอบกพรองของกลุมเดิม
เรียนรูถึงความพรอมของบุคคลในชุมชนที่
จะกาวเขามาเปนผูนํากลุมวาตองมีภูมิรู ภูมิธรรม
และภูมิฐาน

การพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นเพื่อสงเสริมการออม
และการจัดตั้งองคกรการเงินของชุมชนอยางยั่งยืน

ภาพประกอบ 8 กระบวนการเรียนรูในเรื่องการออม
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ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติสําหรับชุมชนที่ทําวิจัย
จากผลการวิ จั ย นี้ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การขั บ เคลื่ อ นของกลุ ม สั จ จะสะสมทรั พ ย ใ นการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งที่ชุมชนสามารถสรางขึ้นมาเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยผานแนวคิดในการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อ
สรางกลุมทุนทางเศรษฐกิจ และกลุมทางสังคมขึ้นมาคานอํานาจของกลุมนายทุน เปนการผสาน
ความคิดและความรวมมือของคนสวนใหญทั้งรุนเกาและรุนใหมเขาดวยกัน เปนการสรางใหเกิด
ความรักและความหวงแหนและความรูสึกเปนเจาของในชุมชนที่ตนอาศัยอยู ดังนั้นเมื่อกลุม
สัจจะสามารถตั้งขึ้นมาไดสําเร็จและดําเนินการมาไดจนถึงขณะนี้จนกลุมสามารถบริหารจัดการ
กองทุนของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกกลุมไดรับสวัสดิการจากกลุมตามสมควรอัน
เปนหลักประกันทั้งทางดานสุขภาวะกายและสุขภาวะใจใหแกสมาชิก ซึ่งในลําดับตอไปนั้นทาง
ชุมชนอาจมีการขยายกิจกรรมของกลุมใหมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการออมเงิน
การกูเงิน และการใหสวัสดิการแกสมาชิก ไปสูแนวทางการพัฒนากิจกรรมตางๆที่ตอเนื่องจาก
กิจกรรมของกลุม ซึ่งกิจกรรมดังกลาวควรเปนกิจกรรมที่ผานการคัดสรรแลววามีความเหมาะสม
กับบริบทและความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยไดเผย
ให เ ห็ น ป ญ หาอุ ป สรรคหนึ่ ง ของกลุ ม คื อ การขาดบุ ค ลากรที่ จ ะเข า มาสานงานต อ จาก
คณะกรรมการชุดนี้ เพราะฉะนั้นหากเปนไปไดทางกลุมควรมีการสรางคนรุนใหมที่จะเขามารับ
ชวงตอในการบริหารจัดการกลุมเพื่อความยั่งยืนของกลุมตอไป

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กลุมสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เปนองคกรทางการเงินของชุมชน เปนองคกรที่คนใน
ชุมชนทองถิ่นจํานวนหนึ่งมารวมตัวกัน โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มี
การเรียนรูในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน และมีการบริหารจัดการใหบรรลุจุดหมายรวมกัน และ
เพื่อเปนแนวทางในการวางนโยบายสาธารณะในระดับทองถิ่นนั้นควรที่จะมีการดําเนินการโดย
1. มีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางแกนนําในชุมชนและชาวบานในชุมชน ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับปญหาและความตองการของชาวบานในชุมชน อยางเชน กรณีของกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยเปนการปรึกษาหารือกันถึงปญหาทางเศรษฐกิจ คือการที่ชาวบานมีหนี้สินที่เปนหนี้
นอกระบบในจํานวนที่มากพอจนคนในชุมชนเริ่มเห็นวา สถานการณที่เกิดขึ้นคือปญหาที่สงผล
กระทบตอตนเองและชุมชน แลววิเคราะหสาเหตุ หาทางเลือก และคิดกิจกรรมเพื่อแกปญหา
ซึ่งอาจอยูในรูปของกิจกรรมใหม หรือการนําบทเรียนและประสบการณจากตนแบบที่ดี โดย
ตอ งคํ านึ งถึ งความคลายคลึง ของบริบทของกลุมที่นํามาเปนแบบอยาง รวมถึงตองรูจักการ
ประยุกตใหเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง
2. การจัดตั้งคณะทํางานที่มีอุดมการณและเปาหมายเดียวกัน ในการดําเนินการตาม
กิจกรรมที่ไดคิดหรือเห็นแบบอยางมาจากชุมชนที่ประสบความสําเร็จ โดยกลุมจะตองมีการ
จัดการรวมกันรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการเคารพศักดิ์ศรีของแตละคน มีการเรียนรู
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จากการดําเนินการหรือการทํากิจกรรมรวมกัน เชน การเรียนรูการบริหารจัดการกลุมสัจจะ
สะสมทรัพย วาทําอยางไร มีวิธีการอยางไรใหการดําเนินงานไดอยางประสบความสําเร็จบรรลุ
ตามเป าหมายของกลุ ม นอกจากนี้ ยั งตอ งเรียนรูกิจกรรมที่ เ ชื่อ มโยงกับบุ ค คล ครอบครั ว
ชุมชน สิ่งแวดลอม ใหเกิดความสงบสุขรวมกัน และไมทําลายสภาพแวดลอมทั้งทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยตองเรียนรูใหเทาทันกระแสเศรษฐกิจสังคมที่เปนอยูในขณะนั้นและเมื่อสามารถ
รวบรวมใหคนในชุมชนมารวมตัวกันไดแลว มีการทํากิจกรรมดวยกัน มีการจัดการการเรียนรู
รวมกัน เพื่อใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปไดจะตองมีการจัดโครงสรางของกลุมใหชัดเจน มี
ประธานกลุม รองประธาน กรรมการฝายตางๆ เชน ฝายเงินออม ฝายเงินกู ฝายสวัสดิการ
เลขานุการ เปนตน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน การทํางานของกรรมการกลุมตอง
เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีดุลยภาพ เชน มีความโปรงใสดานการเงินการบัญชี และโปรงใส
ในทุกเรื่อง โดยเนนที่ความสัมพันธในแนวราบ หรือความสัมพันธบนพื้นฐานของระบบอุปถัมภ
ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนในสังคมไทย
3. ชุมชนควรมีการประชุมกันตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อใหการทํางานและการแกไข
ปญหามีความเขมแข็ง เปนการสรางเสริมพลังชุมชน และความยึดมั่นผูกพันตอกลุมใหมีความ
ยั่งยืน ซึ่งการที่กลุมมีการพบปะกันอยางตอเนื่องจะทําใหการติดตามกิจกรรมและความรูสึก
ใกลชิด และความรักในกลุมเกิดขึ้นอยางมั่นคง การมีเวทีพูดคุยกัน ประธานและกรรมการกลุม
ไดรูวาประชาชนคิดอยางไรกับการบริหารงานของตน และประชาชนก็ไดรูวาการทํางานของผูนํา
ก็ติดขัดดวยแงมุมของระเบียบกฎหมาย และเกิดความคิดใหม ๆ ที่เห็นวาทุกฝายควรหันหนา
เขาหากัน ฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน ชวยกันหาทางออก ไมใชมุงแตโจมตีกัน ซึ่งคลายกับความ
ขัดแยงในระดับกลุมของหลายชุมชน เมื่อมีการพูดคุยกันก็มีความเขาใจมากขึ้น วา การทํางาน
เกี่ยวกับการเงินเปนเรื่องยุงยาก การมอบภาระไวที่ผูนําหรือเหรัญญิกกลุมเทานั้นเปนการหนัก
เกินไป คนรับผิดชอบก็ลําบากใจ สาเหตุของปญหาอยูที่ความไมรวมมือกันของสมาชิก ถาทุก
คนรวมกันรับผิดชอบ กิจกรรมของกลุมก็จะไมลมเหลว ทําใหเกิดความคิดที่จะทบทวนปริมาณ
ทุนของชุมชนทั้งหมดเพื่อมาจัดระเบียบการบริหารกันใหม ดังนั้นการกําหนดปญหาเปนโอกาส
สําคัญในการเรียนรูของประชาชน การเรียนรูเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประชาชนตองคิดถึงปญหาใน
ขอบเขตที่จะจัดการไดภายใตศักยภาพของตนเอง
4. หน ว ยงานในระดั บ นโยบายทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน นั ก วิ ช าการ สามารถเข า ไป
ชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนใหองคกรชุมชนรูจักและเขาใจวิธีการพึ่งตนเอง จนทําใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง การสรางเครือขายเพื่อ ขยายการทํางาน และความรวมมือระหวางกลุมหรือ
ชุมชนจะชวยใหเกิดการพึ่งพากันเอง และจะนําไปสูการพึ่งตนเองไดเร็วขึ้นและเมื่อแนวทางการ
เกิ ด กลุ มสัจจะสะสมทรัพ ยใ นฐานะองค กรชุ มชนจะแปลงไปสูก ารเป นนโยบายสาธารณะนั้ น
ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาคือ การปรับวิธีการคิดของบุคลากรในระบบราชการที่จะตองเขา
ไปรวมทํางานกับชุมชนจากอดีตที่เคยใชอํานาจสั่งการใหชุมชนทําตามนโยบายที่วางมาจาก
หนวยงานเบื้องมาใหชุมชนไดคิดเอง แกปญหาเอง โดยมีคนในระบบราชการคอยชวยเหลือ
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หรือใหการสนับสนุนอยูตามสมควร โดยไมเขาไปแทรกแซงในกิจกรรมที่ทางชุมชนรวมกันคิด
ขึ้นมา ไมพยายามไปปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามที่ระบบราชการคิดหรืออยากใหเปนไป โดย
ตองตระหนักวาชุมชนมีพลังในการพึ่งตนเอง และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดถาได
ผานกระบวนการเรียนรูอ ยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะสรางชุมชนของ
ตนเองใหเขมแข็งตอไป
การนําองคความรูจากการศึก ษาครั้ งนี้ ไปเปนแนวทางการวางนโยบายสาธารณะใน
ระดับทองถิ่นเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น เปนไปเพื่อการสรางการพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืน มิไดเนนที่จํานวนเงินหมุนเวียนหากแตกิจกรรมกลุมดังกลาวเปนเพียงเครื่องมือใน
การสร างชุ มชนที่ มีคุณ ภาพ สามารถปรับตัว ไดส อดคลอ งกับภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมที่ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเนนในเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และการบริหารจัดการดวยตัวของชุมชนเอง

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. จากองคความรูเบื้องตนที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนฐานในการ
วิจัยในเชิงการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการ หรือการวิจัยในเชิงปฏิบัติการตอไป ซึ่งการนําไป
ศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR)
โดยเลือกชุมชนที่มีลักษณะบริบทของชุมชนใกลเคียงกับชุมชนบานวัดตนโพธิ์ เชน มีสภาพ
ปญหาหนี้นอกระบบ มีลักษณะทางดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ หรือลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรม ความเปนเครือญาติซึ่งลักษณะของชุมชนที่เหมาะสมจะเปนสนามวิจัยที่ดีไดใน
การที่จะศึกษาวิจัยเพื่อการสรางกลุมสัจจะสะสมทรัพยในพื้นที่อื่นๆตอไป
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบานวัดตนโพธิ์เพียงกลุมเดียว
ในโอกาสตอไปควรมีการศึกษาในกลุมสัจจะสะสมทรัพยอื่นๆเพื่อใหเกิดองคความรูและไดเห็น
ความหลากหลายขององคกรทางการเงินในที่ตางๆอยางกวางขวางขึ้น
3. จากการที่กลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนกลุมที่ถือไดวามีการพัฒนาอยางตอเนื่องจน
สามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไดในระดับหนึ่ง ทําใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งถือวาเปนการตอบสนองความตองการในระดับปจเจก ซึ่งการพัฒนาองคความรูที่ไดจากการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปสู แ นวทางการปฏิ บั ติ ต อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษาประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบาย
สาธารณะเพื่อเปนการขยายองคความรูและสรางแนวทางที่ชัดเจนขึ้น
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