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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
 จงัหวดัตราดเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออก  เป็นเมืองสุดทา้ยทางทะเลดา้นตะวนัออกของ
ประเทศไทย  อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  315  กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีประมาณ  2,862.6  ตาราง
กิโลเมตร  พ้ืนท่ีตามเขตการปกครองทางทะเล  7,257.6  ตารางกิโลเมตร  ฝ่ังทะเลยาวประมาณ  165  
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงและประเทศเพื่อนบา้นดงัน้ี  ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอ 
ขลุง  จงัหวดัจนัทบุรีและประเทศกมัพชูา  ทิศใตติ้ดต่อกบัอ่าวไทยและน่านนํ้าทะเลประเทศกมัพชูา   
ทิศตะวนัออกติดต่อกบัประเทศกมัพชูามีทิวเขาบรรทดัเป็นแนวกั้นเขตแดน  และทิศตะวนัตกติดต่อกบั
อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี  ภูมิประเทศของจงัหวดัตราดมีอาณาบริเวณทั้งท่ีเป็นแผน่ดินและพ้ืนนํ้ า
ประกอบดว้ยเทือกเขาสูงอุดมดว้ยป่าเบญจพรรณและป่าดิบทางดา้นตะวนัออก  ส่วนบริเวณหมู่เกาะ
ต่างๆ ทางดา้นใตมี้ภมิูประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  ตอนเหนือเป็นท่ีราบบริเวณภเูขา  ตอนกลางจะ
เป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์แลว้ลาดลงเป็นท่ีราบตํ่าชายฝ่ังทะเล  ลกัษณะภมิูประเทศท่ีเด่นชดัคือ      

ท่ีราบบริเวณลุ่มนํ้า  ท่ีราบตํ่าชายฝ่ังทะเล  ท่ีราบบริเวณภูเขาและท่ีราบสูงบริเวณภูเขา  แต่ละบริเวณมี
ความแตกต่างกนัจึงทาํใหว้ิถีการดาํเนินชีวติของคนในแต่ละทอ้งท่ีมีความแตกต่างกนัไปดว้ย   
 ภูมิอากาศของจงัหวดัตราด  ไม่ร้อนจดั  ไม่หนาวจดั  แต่มีฝนตกชุกมาก  เพราะมีพรมแดน
ธรรมชาติเป็นทะเลและภูเขาโอบลอ้ม  ทะเลช่วยแบ่งเบาความร้อนระอุของแผน่ดินและแผค่วามชุ่มช้ืน
ให ้  ในขณะท่ีทิวเขาสูงเป็นเสมือนปราการแขง็แกร่งท่ีช่วยตา้นแรงลมพายหุมุนเขตร้อนลดอิทธิพลลม
มรสุมในฤดูหนาว  ฤดูหนาวในจงัหวดัตราดมีเพียงระยะสั้นๆ  ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกมุภาพนัธ์
อากาศไม่หนาวเยน็มากนกั  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  20  องศาเซลเซียส  ในช่วงตน้ฤดูหนาวจะมีมวล
อากาศร้อนจากทิวเขาบรรทดัลอยข้ึนไปปะทะกบัลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ  เกิดฝนตกกระจายช่วง
สั้นๆ  ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  อุณหภมิูเฉล่ียไม่เกิน  34  องศาเซลเซียส  เน่ืองจากความ
กวา้งใหญ่ของทะเลและการมีป่าไมค่้อนขา้งสมบรูณ์ช่วยลดความร้อนของอากาศลงไดม้าก  ทิวเขา
บรรทดัยงัเป็นแนวตา้นพายหุมุนเขตร้อนซ่ึงเคล่ือนตวัจากประเทศเวียดนามเขาสู่ประเทศไทยทางภาค
ตะวนัออกทาํใหพ้ายอุ่อนกาํลงัลง  จากพายโุซนร้อนกลายเป็นดีเปรสชัน่จึงไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
รุนแรง  ทาํใหจ้งัหวดัตราดมีฝนตกในช่วงฤดูร้อนบ่อย  โดยเฉพาะในเขตอาํเภอคลองใหญ่  ในฤดูฝนช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัผา่นทะเลอ่าวไทยไดห้อบ  

ไอนํ้าจากทะเลเขา้สู่แผน่ดิน  ปะทะความเยน็จากป่าไมบ้นทิวเขาบรรทดัทาํใหเ้กิดฝนตก  จงัหวดัตราดมี
ฝนตกมากเป็นอนัดบัท่ี  2  ของประเทศรองจากจงัหวดัระนอง  ดว้ยเหตุน้ีจงัหวดัตราดจึงไดรั้บการกล่าวขานวา่
เป็นเมืองฝนแปดแดดส่ี  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 หนา้ 1 – 4)  



โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจังหวดัตราด 2

 ทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัตราด  นบัไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย  ประกอบดว้ย  ดิน  นํ้า  ป่าไม ้  แร่  และทรัพยากรทางทะเล  ดินในจงัหวดั
ตราดมีความเหมาะสมท่ีจะทาํการเพาะปลูกโดยเฉพาะอยา่งยิง่พืชเศรษฐกิจ  เช่น  ยางพารา  ทุเรียน  เงาะ  

มงัคุด  สบัปะรด  ฯลฯ  แหล่งนํ้าในจงัหวดัตราดมีความสาํคญัต่อวิถีชีวิตของคนเทียบเท่ากบัสายเลือดท่ี
หล่อเล้ียงร่างกาย  แหล่งนํ้าธรรมชาติของจงัหวดัตราดไดม้าจาก  นํ้าฝน  แม่นํ้ าลาํคลอง  และแหล่งนํ้าใต้
ดิน  แม่นํ้าตราดเป็นแม่นํ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัตราด  ยาวประมาณ  150  กิโลเมตร  มีช่ือเรียกแตกต่าง
กนัไปตามบริเวณท่ีไหลผา่น  ตน้นํ้าเกิดจากทิวเขาบรรทดัตอนเหนือไหลผา่นอาํเภอบ่อไร่  ไหลผา่น
อาํเภอเขาสมิงช่วงน้ีเรียกวา่คลองเขาสมิงหรือคลองใหญ่  ซ่ึงเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีสาํคญัในอดีตของ  

ผูท่ี้ตั้งถ่ินฐานอยูต่ามริมแม่นํ้ า   ปัจจุบนัเป็นแหล่งนํ้ าท่ีสาํคญัในการเกษตรเพราะอาํเภอเขาสมิงมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมากท่ีสุดในจงัหวดัตราด  ไหลผา่นเขา้สู่เขตอาํเภอเมืองตราดในช่วงน้ีเรียกช่ือวา่  แม่นํ้าตราด  

ไหลเขา้สู่ชุมชนใหญ่บา้นท่าเรือจา้ง  บริเวณน้ีเป็นเสน้ทางคมนาคมสาํคญัท่ีใช ้ ติดต่อทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  แม่นํ้ าตราดยงัคงความสาํคญัทางเศรษฐกิจ  มีท่าเทียบ
เรือประมงหลายแห่งเป็นเสน้ทางสู่น่านนํ้าทะเลอ่าวไทยและน่านนํ้าของประเทศเพ่ือนบา้น  

(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 หนา้ 4 – 6)  
 จงัหวดัตราดมีแร่รัตนชาติท่ีมีช่ือเสียงคือ  พลอยแดงหรือทบัทิมสยาม  มีความสวยงาม   ถือวา่
เป็นสุดยอดของอญัมณีท่ีมีค่าสูงเป็นท่ีนิยมจนไดรั้บฉายาวา่  King  Ruby  มีทรายเมด็ละเอียด     ขาวนวล  

มีความแวววาว  ท่ีเรียกกนัว่าทรายแกว้  เกิดจากผพุงัของหินทรายจากทิวเขาบรรทดั  ผา่นการกระทาํของ
คล่ืนลมมาเน่ินนานนบัร้อยปีจนอดัตวัเป็นหาดทรายขาวยาวไกลไปตามฝ่ังชายทะเล  เป็นท่ีรู้จกัและ     

ช่ืนชมของนกัท่องเท่ียว  มีชีวิตชีวาดว้ยบรรดาหอยและปูตวัเลก็ๆ ท่ีซุกตวัอยูใ่ตเ้มด็ทราย  นอกจากน้ียงัมี
หาดต่างๆ   ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง  เช่น  หาดบางเบา้ หาดคลองพร้าว         หาดทรายขาว  

หาดเกาะเหลายา  หาดอ่าวคลองสน  หาดทรายแกว้  หาดเกาะพร้าว  หาดเกาะง่าม  ลว้นมีความสวยงาม
ร่มร่ืนเหมาะกบัการพกัผอ่นไดเ้ป็นอยา่งดี  ในแต่ละปีนกัท่องเท่ียวจากทุกสารทิศหลัง่ไหลเขา้มาเท่ียวท่ี
เกาะชา้งเป็นจาํนวนมาก  ทาํใหเ้ศรษฐกิจของจงัหวดัตราดอยูใ่นเกณฑดี์  ประชาชนมีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 หนา้ 8 – 10)  
 ประชากรในจงัหวดัตราด  มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน  219,347  คน  เป็นชาย  110,333   คน   
หญิง  109,014   คน  (จาํนวนประชากร  ณ เดือนมีนาคม   2549)  แบ่งการปกครองออกเป็น  5  อาํเภอ      
2  ก่ิงอาํเภอ  37  ตาํบล  1  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  9  เทศบาล  34  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล                     

3  สภาตาํบล   มีหมู่บา้นทั้งหมด  260  หมู่บา้น  มีสมาชิกวฒิุสภา  1  คน  คือ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
ดร.บุญส่ง  ไข่เกษ  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  1  คน  คือ  นายสิงหา  สง่าศิลป์  ประชากรในจงัหวดัตราด 
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นบัถือศาสนาพทุธ  ร้อยละ  94.69     นบัถือศาสนาอิสลามร้อยละ  3.14  และนบัถือศาสนาคริสตร้์อยละ  

2.15  โดยมีวดัจาํนวน    122  แห่ง  และสาํนกัสงฆ ์  32  แห่ง  มีมสัยดิจาํนวน  11  แห่ง  มีโบสถค์ริสต ์  1   

แห่ง   
 สาธารณูปโภคในจงัหวดัตราด  ประชาชนทุกหมู่บา้นในจงัหวดัตราดมีไฟฟ้า  มีโทรศพัท์
บา้นและโทรศพัทส์าธารณะบริการใหก้บัประชาชนทุกอาํเภอ  การคมนาคมขนส่งมีถนนท่ีไดม้าตรฐาน
เพ่ือใชติ้ดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงคือ  ถนนสายบางนาตราด  มีถนนท่ีติดต่อกนัระหวา่งอาํเภออยา่ง
สะดวกสบาย  มีขนส่งจงัหวดับริการผูค้นท่ีไปและมาสู่จงัหวดัตราด  มีสนามบินท่ีไดม้าตรฐานบริการ
รับส่งผูโ้ดยสารทุกวนั  มีเรือโดยสารรับส่งคนไปยงัเกาะต่างๆ  ตลอดทั้งวนั  ถือไดว้า่การคมนาคมใน
จงัหวดัตราดมีมาตรฐานและสะดวกสบาย    

จงัหวดัตราดเป็นจงัหวดัท่ีมีการรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 54 สหกรณ์ 
ประกอบดว้ย สหกรณ์การเกษตร 37 สหกรณ์  สหกรณ์เครติดยเูน่ียน  6  สหกรณ์   สหกรณ์ 
ออมทรัพย ์ 3  สหกรณ์   สหกรณ์ร้านคา้  5  สหกรณ์     สหกรณ์ประมง  2  สหกรณ์  และ 
สหกรณ์บริการ  1  สหกรณ์  
 นอกจากน้ียงัมีสหกรณ์ภาคประชาชน  ท่ีตั้งข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาคนใหมี้
คุณธรรมและยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  พฒันาจิต  
เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  การศึกษา  วฒันธรรมไทยและส่ิงแวดลอ้ม  เนน้การงานพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือ
ความมัน่คงของสงัคมไทยในชนบท เพื่อพฒันาคุณธรรมใหค้รบวงจร กลุ่มน้ีเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน
ในจงัหวดัตราดในนาม  “กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย”์    ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของคนท่ีมีจาํนวนสมาชิกกวา่  
50,000  คน   มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 400  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีทีมนกัวิจยัใหค้วาม
สนใจเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากเป็นการรวมตวัของประชาชนในชนบท  ขอ้มูลท่ีพบน่าจะเป็นประโยชน์
ในการแกปั้ญหาความยากจนได ้ 
 

สถานการณ์ในพืน้ที ่
สถานการณ์ของสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน 
สถานภาพของสหกรณ์จงัหวดัตราด  มีบทบาทหนา้ท่ีดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ย สหกรณ์ 

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดินเพ่ือการครองชีพ ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรและ
กลุ่มลกัษณะอ่ืน ๆ ส่งเสริมเผยแพร่ และใหค้วามรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์ใหแ้ก่
บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทัว่ไปปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย  มีการประชุมเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ในวนัท่ี  16  ของ
ทุกเดือน  ถือไดว้า่เป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ีเขม้แขง็ 
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วสัิยทศัน์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวดัตราด 
“มุ่งผลสมัฤทธ์ิ ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ใหเ้ขม้แขง็เป็นท่ีพ่ึงของมวล

สมาชิกและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื” 
พนัธกจิสํานักงานสหกรณ์ 
1. ส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. การพฒันาบุคลากรเพื่อการปฏิบติังานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
3. การพฒันาบริการและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ใหค้วามรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์หลกัการและวธีิการสหกรณ์ 
5. ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหไ้ดม้าตรฐาน 
6. ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหมี้ความมัง่คง 
เป้าหมาย 
ประชาชนจงัหวดัตราดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดห้ลกัจากการเกษตร การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

การผลิตและการแปรรูปเพ่ือการคา้และการส่งออก และประชาชนตามแนวชายแดนของประเทศ เพื่อน
บา้นมีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
ตารางที ่ 1 จํานวนสหกรณ์ / สมาชิกในภาพรวมและจําแนกตามประเภท  จังหวดัตราด 
ลาํดบัท่ี ประเภทสหกรณ์ จาํนวนแห่ง จาํนวนคน ร้อยละ 

1 สหกรณ์การเกษตร 37 19,236.00 59.72 

2 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 3 4,574.00 14.20 

3 สหกรณ์ร้านคา้ 5 4,980.00 15.46 

4 สหกรณ์บริการ 1 455.00 1.41 

5 สหกร์ประมง 2 245.00 0.76 

6 สหกรณ์เครติดยเูน่ียน 6 2,723.00 8.45 

 รวม 54 32,213.00 100.00 
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ตารางที ่ 2  จํานวนสหกรณ์ / สมาชิกในภาพรวมและจําแนกตามประเภท  จังหวดัตราด 
ลาํดบัท่ี ประเภทกลุ่มเกษตรกร จาํนวนสมาชิก 

(คน) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1 กลุ่มเกษตรกรทาํนา 651.00 11.73  

2 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ 124.00 2.23  

3 กลุ่มเกษตรกรทาํสวน 4,333.00 78.06  

4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ 360.00 6.49  

5 กลุ่มเกษตรกรทาํประมง 83.00 1.50  

 รวม 5,551.00 100.00  

 
 

ตารางที ่ 3  แสดงรายช่ือสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนของจังหวดัตราด 

ลาํดบัที ่ ประเภทสหกรณ์ ช่ือสหกรณ์ หมายเหตุ 

1 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จาํกดั  

2 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จาํกดั  

3 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จาํกดั  

4 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จาํกดั  

5 การเกษตร สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. 14 ตราด (1) 

จาํกดั 

 

6 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บา้นทบัทิมสยาม 01 

จาํกดั 

 

7 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบา้นด่านใหม่ จาํกดั  

8 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเกาะชา้งใต ้จาํกดั  

9 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโรงพฒันา จาํกดั  

10 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเนินทรายหอ้ยแร้ง จาํกดั  

11 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นหว้งนํ้าขาว จาํกดั  

12 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นสามง่าม จาํกดั  

13 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางตรอกมะนาวพฒันา จาํกดั  

14 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเจาหมาก จาํกดั  

15 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นวงักระแจะ จาํกดั  

16 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นบางปรือ จาํกดั  

17 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นท่าโสม จาํกดั  

18 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางเสนาณรงค ์จาํกดั  
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ลาํดบัที ่ ประเภทสหกรณ์ ช่ือสหกรณ์ หมายเหตุ 

19 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นสะตอ จาํกดั  

20 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นสลกั จาํกดั  

21 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางกระดูกชา้ง จาํกดั  

22 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางปะเดาร่วมใจ จาํกดั  

23 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางมุ่งพฒันาบา้นเขาขาด จาํกดั  

24 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางปิดบนร่วมใจ จาํกดั  

25 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางแปลมมะบามสามคัคี จาํกดั  

26 การเกษตร สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นเนินดินแดง จาํกดั  

27 การเกษตร สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าเขาสมิง จาํกดั  

28 การเกษตร สหกรณ์สวนป่าจงัหวดัตราด จาํกดั  

29 การเกษตร สหกรณ์โคนมเมืองตราด จาํกดั  

30 การเกษตร สหกรณ์ผูเ้ล้ียงสุกรตราด จาํกดั  

31 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ตราด 
จาํกดั 

 

32 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบา้นเปร็ดใน จาํกดั  

33 การเกษตร สหกรณ์ผูเ้พราะเล้ียงสตัวน์ํ้าตราด จาํกดั  

34 การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จาํกดั  

35 การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเกาะกดู จาํกดั  

36 การเกษตร สกก. และอุตสาหกรรมไมก้ฤษณา จงัหวดัตราด 
จาํกดั 

 

37 การเกษตร สหกรณ์ปุ๋ ยหมกัอินทรียชี์วภาพและพืชอาหารสตัว ์
จงัหวดัตราด จาํกดั 

 

38 ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตราด จาํกดั  

39 ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจตราด จาํกดั  

40 ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด จาํกดั  

41 ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนท่าหาดสามคัคี จาํกดั  

42 ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นสลกัร่วมใจพฒันา จาํกดั  

43 ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนสูงสามคัคี จาํกดั  

44 ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นดินแดง จาํกดั  

45 ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นท่าโสม จาํกดั  

46 ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบ่อพลอย จาํกดั  

47 ประมง สหกรณ์ประมงไมรู้ด จาํกดั  
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ลาํดบัที ่ ประเภทสหกรณ์ ช่ือสหกรณ์ หมายเหตุ 

48 ประมง สหกรณ์ประมงคลองใหญ่ จาํกดั  

49 ร้าน ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จาํกดั  

50 ร้าน ร้านสหกรณ์จงัหวดัตราด จาํกดั  

51 ร้าน ร้านสหกรณ์ อพป.คลองใหญ่ จาํกดั  

52 ร้าน ร้านสหกรณ์กองร้อย ตชด.ที 117 จาํกดั  

53 ร้าน ร้านสหกรณ์กองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 116 

จาํกดั 

 

54 บริการ สหกรณ์เดินรถตราด จาํกดั  

 

 
วเิคราะห์  SWOT  สหกรณ์ที่จดทะเบียน 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม  สหกรณ์จงัหวดัตราดมีบทบาทหนา้ท่ีดาํเนินการตามกฎหมายวา่
ดว้ยสหกรณ์  กฎหมายวา่ดว้ยการจดัท่ีดิน  เพื่อการครองชีพ ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ทุกประเภท 
กลุ่มเกษตรและกลุ่มลกัษณะอ่ืน ๆ ส่งเสริมเผยแพร่ และใหค้วามรู้เก่ียวกบัอุดมการณ์ หลกัการและ
วิธีการสหกรณ์ใหแ้ก่บุคลากรสหกรณ์ และประชาชนทัว่ไปปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย  ถึงแมก้ารดาํเนินการจะมีขอบเขตท่ีชดัเจน
กต็าม  แต่ในสภาพสงัคมปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก  ส่งผลต่อการ
ดาํเนินการบริหารกิจการของสหกรณ์  ทางทีมวิจยัจึงไดด้าํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร  โดยไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตราด  และสมาชิกสหกรณ์ท่ี
จดทะเบียน    ไดผ้ลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน  ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
1.1 ด้านเศรษฐกจิ  จากสภาพปัจจุบนัภาวการณ์ตลาดโลกเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

ตํ่าลง  สถาบนัการเงินต่างๆ  ปรับอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินฝากตามไปดว้ย  ทาํใหส้หกรณ์มีโอกาส
ระดมทุนจากภายนอกใหบ้ริการสมาชิกในอตัราดอกเบ้ียตํ่า  แต่กย็งัพบปัญหาเก่ียวกบัลูกหน้ีคา้งเก่าไม่
สามารถเร่งรัดหน้ีคา้งได ้ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อปัญหาการจดัการ   

1.2 ด้านสังคมและวฒันธรรม  ปัจจุบนัสงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลมาก  มีผลทาํให ้
ประชาชนเปล่ียนวถีิการดาํรงชีวิตแตกต่างไปจากอดีต  เช่น  มีลกัษณะเห็นแก่ตวัมากข้ึน  ค่านิยมแบบ
ตะวนัตกส่งผลต่อประชาชนใหนิ้ยมบริโภคเกินรายไดข้องตนเอง  เป็นสาเหตุใหมี้การกูย้มืเงินจาก
หลายๆ  สถาบนั  อนัเป็นปัญหาในการชาํระหน้ี  ทาํใหส้มาชิกขาดเสถียรภาพทางการเงิน  เป็นหน้ีทั้ง
ภายในและภายนอกระบบ  นาํไปสู่ปัญหาความยากจนของประชาชน 
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1.3 ด้านประชากร  สมาชิกมีความรู้  ความเขา้ใจและเช่ือมัน่ในงานสหกรณ์  ทาํให ้
สหกรณ์สามารถรักษาเสถียรภาพไวไ้ด ้ แต่ในขณะเดียวกนักมี็สมาชิกบางส่วนท่ีมีปัญหากบัสหกรณ์  
เน่ืองจากขาดวนิยัในการใชจ่้ายเงิน 

1.4 ด้านกฎหมายและการเมือง  จากการปฏิรูปการเมือง  มีผลต่อการปฏิรูประบบราชการ 
ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐใหค้วามสาํคญักบัผลสาํเร็จของผลงาน  จึงมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ทาํงานดว้ยความโปร่งใสและรับผิดชอบส่งผลใหส้มาชิกของสหกรณ์มีความซ่ือสตัย ์ มีความรับผดิชอบ
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีเป็นโอกาส  คือ  พระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  
2542  หมวด  2  ขอ้  6  วา่ดว้ยการยกเวน้ภาษี  ส่งผลดีใหก้บัสหกรณ์ส่วนใหญ่ทาํใหก้ารบริหารสหกรณ์
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ในภาพรวมของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัตราดดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก  ปัจจยั
ดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นประชากร  และดา้นกฎหมายและการเมือง  เป็นโอกาสสาํหรับ
สหกรณ์ใหส้ามารถบริหารกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและประสบผลสาํเร็จในแต่ละปี   สาํหรับการ
เปล่ียนแปลงในดา้นสงัคมและวฒันธรรมการดาํรงชีวิตแบบสงัคมเมืองและการบริโภคท่ีเกินรายไดต้าม
ความเป็นจริง  เป็นอุปสรรคต่อการบริหารของสหกรณ์แต่สหกรณ์กส็ามารถดาํเนินงานได ้

2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
2.1 ดา้นบุคลากร  ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการและฝ่ายจดัการ  มี 

ความรู้และความเขา้ใจในระบบสหกรณ์  สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวกนั
มีการพฒันาการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกใหมี้ความรับผิดชอบ  
ส่งผลใหก้ารตอบสนองของสมาชิกอยูใ่นเกณฑค่์อนขา้งดี 

2.2 ดา้นเงินทนุ  สหกรณ์มีการระดมทุนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  สามารถบริการ 
สมาชิกไดต้ามความตอ้งการ 

2.3 ดา้นวสัดุอุปกรณ์  สหกรณ์มีวสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินการ  แต่ยงัขาดส่ือเทคโนโลยท่ีี 
ทนัสมยัท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและการใหบ้ริการขอ้มูลแก่สมาชิกในเวลาอนัรวดเร็ว 

2.4 ดา้นโครงสร้าง  การจดัองคก์รเป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด  มีบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ใน 
จาํนวนท่ีเหมาะสมกบังาน  และง่ายต่อการกาํกบัควบคุมดูแล  แต่ในบางช่วงเวลาจาํนวนบุคลากรท่ีมีอยู่
ตามโครงสร้างกไ็ม่สามารถใหบ้ริการสมาชิกภายในเวลากนัรวดเร็วได ้ โดยเฉพาะตน้เดือนท่ีมีสมาชิก
มาใชบ้ริการมาก 

2.5 ดา้นการบริหารจดัการ  การควบคุมระบบดา้นการเงิน  การบญัชีและการติดตาม 
ตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีระบบ  มีการสรรหากรรมการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  ซ่ึง
ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์  ดว้ยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ ปัจจุบนั
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สหกรณ์ยงัไม่ไดมี้การทาํวิจยัการประเมินตนเองของสมาชิก  เพ่ือท่ีจะนาํผลไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ  และยงัขาดผูท่ี้มีความรู้ความสามารถหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย  และดา้น
เศรษฐศาสตร์มาเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
 จากการวิเคราะห์  SWOT  พบขอ้เสนอแนะท่ีเป็นปัญหาตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนมีประเดน็  ดงัน้ี 

1. ปัญหาเก่ียวกบัลูกหน้ีคา้งเก่าไม่สามารถเร่งรัดหน้ีคา้งได ้ (ปัญหาหน้ีคา้งชาํระ) 
2. ปัญหาสมาชิกผิดสญัญาในการชาํระเงินกู ้
3. เงินลน้ระบบ  สหกรณ์กาํลงัดาํเนินการขยายธุรกิจการตลาด 
4. ควรพิจารณาเร่ืองเงินทุนแก่สหกรณ์เลก็ๆ  เพ่ือเพิ่มสภาพคล่อง  ตอ้งติดตามดูแลงานของ

แต่ละสหกรณ์ไดด้าํเนินการหรือไม่ 
5. ขาดตลาดใหแ้ก่เกษตรกร  ขอใหก้รมส่งเสริมสหกรณ์สนบัสนุนสหกรณ์ 
6. ทุกวนัน้ีเกษตรกรมีหน้ีสินมากเน่ืองมาจากผลผลิตราคาตกตํ่ามาตลอด 
7. คณะกรรมการบางกลุ่มไม่สามารถ  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  

2542  ใหส้หกรณ์ออกระเบียบขอ้บงัคบัเป็นท่ีแน่นอนใหต้รงกนัทุกกลุ่ม 
8. การทาํบญัชีบางกลุ่มมีปัญหา  ควรจดัการอบรมการทาํบญัชีของกลุ่ม 
9. สร้างจิตสาํนึกในการมีส่วนร่วมความเป็นเจา้ของใหก้บัสมาชิก 
ขอ้เสนแนะในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
1. นดัหมายใหทุ้กสหกรณ์เสนออุปสรรคการดาํเนินงานเขา้มาท่ีจงัหวดั 
2. ใหน้ดัทุกสหกรณ์มาประชุมร่วมกนัเพ่ือหาขอ้ยติุ 
3. กลุ่มเกษตรกรยนิดีร่วมแกไ้ขปัญหากบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
4. ควรแกไ้ขพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  2542  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ  และ

แกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์  ออกกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั
ของทุกกลุ่มสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามแนวทางเดียวกนั 

5. ควรขยายระยะเวลาชาํระหน้ีใหน้านกวา่น้ี  เพราะเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวยีนตลอดปี 
 

สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ทีไ่ม่จดทะเบียน 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์กลุ่มแรกท่ีจดัตั้งในปี 2533 มีอาย ุ 16 ปี จนถึงปัจจุบนัมีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์

ทั้งหมด 164 กลุ่ม มีสมชิกอยูถึ่งหา้หม่ืนกวา่คน ซ่ึงต่างกมี็จุดกาํเนิดและไดรั้บคาํแนะนาํจากแนวทาง
ของพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต โดยท่านไดเ้ปล่ียนวถีิชีวิตของเราชาวตราดใหรู้้จกัการจดัการทรัพยท่ี์ทาํ
อยา่งไรใหเ้กิดมิตร ทาํใหค้นมีเงินเหลือไดท้าํบุญช่วยเหลือคนท่ีเงินขาด ทาํใหชุ้มชนท่ีกาํลงัต่างคนต่าง
อยูมี่โอกาสหนัหนา้มาช่วยเหลือกนั ทาํใหเ้งินท่ีกาํลงัขาดมือและตอ้งไปติดหน้ีท่ีดอกเบ้ียสูงมีกลุ่มสจัจะ
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สะสมทรัพยท่ี์พอหยบิยมืและยงัมีหลกัประกนัสวสัดิการช่วยเหลือยามจาํเป็นอีกกอ้นหน่ึง ทาํใหเ้งินท่ี
เคยหมุนออกมีกกัเกบ็เป็นทุนของตนเองในชุมชนโดยท่ีผา่นมาไมเ่คยคิดวา่จะทาํได ้  และทาํใหเ้รามีเงิน
บา้นจากนํ้าพกันํ้าแรง ความขยนัอดออมของเราเอง โดยไม่ตอ้งรอพ่ึงรัฐบาล 

การรวมกลุ่มตอ้งมีสจัจะเป็นฐาน และตอ้งพากเพยีรทาํความดีใหดี้ยิ่งข้ึนพยายามพฒันากลุ่ม
ของตนเองใหก้า้วหนา้ โดยการทาํตนเป็นผูเ้จริญ เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หมัน่ปรึกษาหารือกบัสมาชิก
เพ่ือแกปั้ญหา และป้องกนัปัญหา อยูเ่นือง ๆ ดว้ยความไม่ประมาท เพ่ือใหก้ลุ่มมีความเจริญมัน่คง 

จากการสัมภาษณ์พระอาจารย์สุบิน ปณโีต พบว่า สถานการณ์  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์กิดข้ึน
คร้ังแรกมีปี พ.ศ.2533 โดยเร่ิมมีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท์ั้งหมด 2 กลุ่ม ปัจจุบนัมีกลุ่ม สหกรณ์หลาย
กลุ่มในจงัหวดัตราด  แต่กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ เป็นกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีมีความเคล่ือนไหว
เด่นชดัมากท่ีสุด มีการรวมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท์ั้งหมด 164 กลุ่ม  อยา่งไรกต็ามกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
ท่ีมีจาํนวนมากน้ีดูเหมือนจะเขม้แขง็  แต่ในความเป็นจริงยงัขาดการทาํงานท่ีเป็นระบบและการใหค้วาม
ร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั บางกลุ่มท่ีเขม็แขง็  แต่ส่วนใหญ่กย็งัอ่อนแออยูใ่นหลาย ๆ ดา้น 
 บทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์   กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ มีกิจกรรมในหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
การออมโดยการถือหุน้  ธุรกิจร่วมซ้ือ (แก๊ส  ขา้ว  ปุ๋ ย เป็นตน้)  และบริการดา้นสวสัดิการใหก้บัสมาชิก 
ปัจจุบนัมีสมาชิกเกินกวา่ 50,000 คน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 400 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่การริเร่ิมการ
ดาํเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บักรรมการศนูยเ์ครือข่ายเรียนรู้วดัไผล่อ้มโดยมีพระอาจารยสุ์บิน  ปณี
โต เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํช่วยเหลือและผลกัดนัใหมี้การดาํเนินการอยา่งบงัเกิดผล ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตพระ
อาจารยสุ์บิน ปณีโต เขา้ร่วมประชุมเพ่ือสร้างความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มแกนนาํหลกัและทาํความรู้จกักบั
คณะทาํงานของหน่วยงานของกลุ่มสจัจะในวนัเสาร์ท่ี 15 ตุลาคม 2548  ซ่ึงพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  
ยนิดีท่ีจะแนะนาํและใหเ้ขา้ร่วมประชุมกรรมการศนูยก์ารเรียนรู้เครือข่ายสจัจะสะสมทรัพยด์งักล่าวได ้ 
หลงัจากนั้นทีมวิจยัลงพ้ืนท่ีเพ่ือทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ปรากฏผลการดาํเนินการในบทท่ี  3 
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บทที ่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดัตราด 

 
แหล่งข้อมูล/วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 แหล่งขอ้มูลท่ีไดน้าํมาสงัเคราะห์ขอ้มูลคนจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัตราด  จากสาํนกังานปกครอง
จงัหวดัตราด  ศนูยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะความยากจน  จงัหวดัตราด สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัตราด  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัตราด  จากการสมัภาษณ์ผูน้าํกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพย ์ และจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ปรากฏผลดงัตารางท่ี  4      
 
ตารางที ่ 4  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 

รายการ จํานวนคน จํานวนคนจน
จดทะเบียน 

ค่าร้อยละ 

ประชากรในจงัหวดั 219,347 - 100.00 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 

- แบ่งตามพ้ืนท่ี 
อ.เมือง 
อ.เขาสมิง 
อ.บ่อไร่ 
อ.คลองใหญ่ 
อ.แหลมงอบ 
กอ.เกาะชา้ง 
กอ.เกาะกดู 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

25,120 
- 

9,178 
3,935 
4,887 
3,228 
2,890 
847 
155 

11.45 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

สมาชิกสหกรณ์ 
- สหกรณ์จดทะเบียน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน(สจัจะสะสมทรัพย)์ 

82,363 
32,213 
50,150 

- 
- 
- 

100.00 
39.11 
60.89 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการ 
- สหกรณ์จดทะเบียน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน 

50,150 
- 

50,150 

- 
- 
- 

100.00 
- 

100.00 
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บทสรุป 
  จากตารางท่ี 4  จะเห็นไดว้า่จาํนวนประชากรในจงัหวดัตราดมีจาํนวน  219,347  คน  มีผูจ้ด 

ทะเบียนคนจนจาํนวน  25,120  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.45  ของประชากรทั้งหมด  จากการสมัภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีศนูยอ์าํนวยการปฏิบติัการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะความยากจน  นกัวิชาการสหกรณ์และผูน้าํกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพย ์ พบวา่คนท่ีมาจดทะเบียนคนจนมีการจดซํ้าซอ้นขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่อยูต่วั  บางคนมาลง
ช่ือไวแ้ต่สาํรวจจริงไม่มีตวัตน  และคนท่ีมาจดทะเบียนคนจนไม่ใช่คนพ้ืนท่ีแต่เป็นคนท่ียา้ยเขา้มาอาศยั  
จากการตรวจสอบขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน้บางคนไม่จนจริง  เน่ืองจากบางรายมีทรัพยสิ์นมากกวา่หน้ีสิน
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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บทที ่3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจัิย 

 
ตารางที ่ 5  แสดงขั้นตอนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิยั 

ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

1 4 
ก.ย. 
2548 

ประชุม 
งานแผนดาํเนินการ

โครงการวิจยั 

คณะนกัวิจยั 
จาํนวน 5 คน 

บา้นเลขท่ี 9  
หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย   อ.เมือง 

จ.ตราด 

กาํหนดบทบาทหนา้ท่ี
ของนกัวจิยั 
กาํหนดเป้าหมายใน
การวิจยั 

6 
ชัว่โมง 

 

2 11 
ก.ย. 
2548 

ประชุม 
วางแผนในการ
ดาํเนินการ
โครงการวิจยั 

คณะนกัวิจยั 
จาํนวน 5 คน 

บา้นเลขท่ี 9  
หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย   อ.เมือง 

จ.ตราด 

วางแผนในการ
ดาํเนินการ 

6 
ชัว่โมง 

 

3 20 
ก.ย. 
2548 

สมัภาษณ์ นกัวิชาการ 
สหกรณ์จงัหวดั

ตราด 

สาํนกังาน
สหกรณ์ 

จงัหวดัตราด 

เพื่อศึกษาขอ้มลูและ
สถานการณ์ของ

สหกรณ์จงัหวดัตราด 

6 
ชัว่โมง 

 

4 6 
ต.ค. 
2548 

สมัภาษณ์ ผูท้รงคุณวฒิุ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร 

เพื่อศึกษาขอ้มลู
ทะเบียนคนจน 

6 
ชัว่โมง 

 

5 8 
ต.ค. 
2548 

สมัภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีใน
หอ้งปกครอง 

ศาลากลาง
จงัหวดัตราด 
หอ้งปกครอง 

เพื่อศึกษาขอ้มลูคนจน
ท่ีจดทะเบียนของทุก

อาํเภอ 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

6 14 
ต.ค. 
2548 

สมัภาษณ์ พระอาจารย ์   
สุบิน ปณีโต 

วดัไผล่อ้ม 
จงัหวดัตราด 

เพ่ือศึกษาสถานการณ์
และบาทบาทการ
ดาํเนินงานของ

สหกรณ์ประชาชนใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัตราด 

6 
ชัว่โมง 

 

7 15 
ต.ค. 
2548 

ประชุม/สมัภาษณ์ สมาชิกแกนนาํ
กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพย ์(47 คน) 

วดัไผล่อ้ม 
จงัหวดัตราด 

เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
และจดัทาํกรอบ
ทิศทางในการ
ดาํเนินการจากการได้
พบปะสนทนากลุ่ม
แกนนาํยอ่ยน้ี แสดงให้
เห็นไดว้า่กลุ่มแกนนาํ
น้ีมีความเล่ือมใส
ศรัทธาในตวัพระ
อาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่ 
ท่านเป็นศนูยร์วมจิตใจ 
เป็นตนแบบตวัอยา่งท่ี
เสียสละเพ่ือชุมชน 
เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิด
แนวทางเป็นของ
ตนเอง ไม่ยอมตกเป็น
เหยือ่ของสงัคม กลุ่ม
แกนนาํทุกคนจึงยนิดี
เขา้ร่วมกลุ่มสจัจะท่ี
พระอาจารยท์า่นได้
ก่อตั้งข้ึนมา และกลุ่ม 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ยงัมีความประสงคท่ี์จะ
สืบทอดเจตนารมณ์
ของท่านต่อไปอยา่ง

ย ัง่ยนื 

  

8 22 
ต.ค. 
2548 

ประชุม/สมัภาษณ์ สมาชิกแกนนาํ
กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพย ์(58 คน) 

วดัไผล่อ้ม 
จงัหวดัตราด 

เพื่อสร้างความเขา้ใจ
และจดัทาํกรอบ
ทิศทางในการ
ดาํเนินการ  สนบัสนุน
การสร้างพนัธมิตรจาก
การสนทนาและเขา้
ร่วมประชุมยงัพบวา่ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
น้ีไดรั้บการยอมรับจาก
ผูค้นในจงัหวดัเอง จาก
ต่างจงัหวดั แมแ้ต่จาก
ต่างประเทศ กมี็มาชม
กิจกรรมของกลุ่ม มี
หนงัสือเอกสารท่ีทาง
กลุ่มไดพ้ยายามทาํข้ึน
เก่ียวกบัการจดัตั้งกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพย ์   
เอกสารประกอบการ
ทาํกิจกรรมต่าง ๆ 
แสดงใหเ้ห็นถึงความ
เขม้แขง็ของกลุ่ม มี
เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกนั 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     แมว้า่บางกลุ่มอาจจะ
อ่อนแอ อาจมีเร่ือง
ผลประโยชนท์าง
การเงิน เขา้แทรกซอ้น
อยูบ่า้ง แต่กย็งัคงความ
เป็นเอกลกัษณ์ท่ี
เด่นชดัของกลุ่มสะสม
ทรัพยไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

  

9 23 
ต.ค. 
2548 

ประชุม คณะนกัวิจยั 
จาํนวน 5 คน 

บา้นเลขท่ี 9  
หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย   อ.เมือง 

จ.ตราด 

ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
ทาํการวิจยัในคร้ังน้ี 

6 
ชัว่โมง 

 

10 16 
พ.ย. 
2548 

ประชุม สมาชิกแกนนาํ
กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพย ์(56 คน) 

หอ้งประชุม
สหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูตราด 

จาํกดั 

เพื่อสร้างความเขา้ใจ
และจดัทาํกรอบ
ทิศทางในการ
ดาํเนินการ /ทราบถึง
สถานการณ์ของกลุ่ม 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน
ไดข้อ้คน้พบในการ
หารือเร่ืองคนจนท่ีจด
ทะเบียนปรากฏวา่
ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี  เป็น
คนท่ียา้ยเขา้มาอาศยั  
ส่วนคนในจงัวดัตราด
ท่ีมาจดทะเบียนคนจน
ส่วนใหญ่มีทรัพยสิ์น 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     มากกวา่หน้ีสิน  ทาง
รัฐบาลจึงชะลอการ
ช่วยเหลือคนกลุ่มน้ี 
สหกรณ์จงัหวดั
กล่าวถึงการปลูกปาลม์
นํ้ ามนั  ใหส้มาชิกกลุ่ม
รวมตวักนัอาํเภอละ  
2,000  ไร่  โดยใช้
งบประมาณของผูว้า่ซี
อีโอ  ถา้รวบกลุ่มได้
แลว้ใหไ้ปติดต่อกบั
ทางอาํเภอท่ีอยูข่องตน 
จากการเขา้ร่วมประชุม
ในคร้ังน้ีทีมงานวิจยั  
สรุปวา่การทาํวิจยัใน
คร้ังน้ีจะเลือก สหกรณ์
ภาคประชาชน  คือ  
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ 
เป็นกรณีศึกษาเพราะมี
มุมมองหลายอยา่งท่ี
น่าสนใจและน่า
ทาํการศึกษาวจิยั 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

11 10-12 
ธ.ค. 
2548 

ประชุม   
AIC 

สมาชิกแกนนาํ
กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพย ์(53 คน) 

อาคารพระ
ราชเขมากร     
วดัไผล่อ้ม 
จงัหวดัตราด 

จัดทํากรอบทิศทางใน
การดาํเนินการ  
สนับสนุนการสร้าง
พนัธมิตรสรุปได้ดงันี ้
1. พฒันากรรมการ
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
  1.1 การจดัทาํแผน
ยทุธศาสตร์ 
  1.2 การจดัเวทีการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 
  1.3 การจดัเวที
คุณธรรม 

1.4 การพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการ 
2. พฒันาสมาชิก 

2.1 การมีส่วนร่วม 
2.2 การพฒันาคน 

รุ่นใหม่แทนคนรุ่นเก่า 
2.3 การพฒันา 

ความรู้เฉพาะดา้น 
3 พฒันาระบบ

ฐานขอ้มูล 
4 การเผยแพร่และ 
การประชาสมัพนัธ์ 
5 การเทียบเคียงงาน  

(Benchmarking) 

18 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     สมาชิกท่ีประชุม
เสนอเพ่ิมเติมวา่  ควร
จดันกัวิชาการท่ีมี
ความรู้ความสามารถ
ในเร่ืองการบริหาร
จดัการมาใหค้วามรู้กบั
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ 
เพื่อกลุ่มจะไดพ้ฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 
 

  

พิเศษ 31 
ม.ค. 
2549 

ประชุมเครือข่าย
สมาชิกสจัจะสะสม
ทรัพย ์จงัหวดัตราด 

สมาชิกแกนนาํ
กลุ่มสจัจะสะสม

ทรัพย ์ 
 (300 กวา่คน) 

บริเวณ 
วดัไผล่อ้ม 
จงัหวดัตราด 

มีการสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สรุปผลการดาํเนินงาน
ของแต่ละกลุ่ม 

6 
ชัว่โมง 

 

พิเศษ 10-11 
เม.ย. 
2549 

ทีมประสานงาน
กลางติดตามงาน 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยบ์า้น 

ชา้งทนู  (61 คน) 

สถานีอนามยั
บา้นชา้งทูน 
อ.บ่อไร่  และ 
บา้นเปร็ดใน  
อ.เมือง 

พบวา่กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยบ์า้นเปร็ดใน 
สามารถแกปั้ญหา
ความยากจนได ้ โดย
การอนุรักษป่์าชานเลน 

9 
ชัว่โมง 

 

12 24-25 
มิ.ย. 
2549 

 

ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

สมาชิกกลุ่ม
สจัจะเขา้ร่วม

ประชุม 
(57 คน) 

วดัใหม่ 
โพธาราม 

จงัหวดัตราด 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ 
การทาํบญัชีครัวเรือน 
การออมวนัละบาท
พบวา่สมาชิกกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยใ์ห้
ความสนใจในเร่ือง 

12 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ของธุรกิจร่วมซ้ือมาก  
และแจง้ความจาํนงกบั
ประธานกลุ่มตอ้งการ
ขา้วสารเพ่ิมเป็น
จาํนวนมาก  สมาชิก
กลุ่มใหค้วามสนใจกบั
การทาํบญัชีครัวเรือน
นอ้ย  จากการพดูคุย
พบวา่ไม่ค่อยมีเวลา
และไม่ค่อยไดเ้ขียน
หนงัสือบ่อยนกั 
ทาํใหเ้กิดความไม่
แน่ใจวา่จะเขียน
ถูกตอ้งหรือไม่ 

  

13 27 
มิ.ย. 
2539 

ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

ตาํบลเนินทราย 
สมาชิกหมู่ 5  

(62 คน) 
สมาชิกหมู่ 6  

(58 คน) 

วดัวิเวก 
วราราม 

จงัหวดัตราด 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ 
การทาํบญัชีครัวเรือน 
การออมวนัละบาท 
พบวา่สมาชิกกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยใ์ห้
ความสนใจในการทาํ
บญัชีครัวเรือนและการ
ออมวนัละบาทมาก  
ในส่วนของธุรกิจร่วม
ซ้ือใหค้วามสนใจนอ้ย
เน่ืองจากอยูใ่กลต้ลาด  

3 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     มีความสะดวกสบาย
ในการซ้ือสินคา้ 
ในท่ีประชุมมีการสรุป
ร่วมกนัวา่ในแต่ละ
เดือนควรมีการนาํ
บญัชีครัวเรือนมาสรุป
รายการรับ-จ่าย   

  

14 1 
ก.ค. 
2549 

ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยห์มู่ท่ี  8  
ต.เขาสมิง  
 (78  คน) 

ศาลาหมู่ท่ี  8   
ต.เขาสมิง 
อ.เขาสมิง 
จ.ตราด 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ 
การทาํบญัชีครัวเรือน 
การออมวนัละบาท 
พบวา่สมาชิกกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยใ์ห้
ความสนใจในการทาํ
บญัชีครัวเรือนและการ
ออมวนัละบาทมาก  
ส่วนธุรกิจร่วมซ้ือได้
ดาํเนินการมาตั้งแต่
เร่ิมแรกของการก่อตั้ง
ทั้งน้ีเพราะประธาน
กลุ่มฯ เป็นแกนนาํศูนย์
เครือข่ายสจัจะสะสม
ทรัพยข์องจงัหวดัตราด  
โดยนาํแนวธุรกิจร่วม
ซ้ือไปใชใ้นหมู่บา้น 
 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

15 1 
ก.ค. 
2549 

ประชุม 
 

คณะนกัวิจยั 
จาํนวน 5 คน 

บา้นเลขท่ี 9  
หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย   อ.เมือง 

จ.ตราด 

ประชุมสรุปการทาํงาน 3 
ชัว่โมง 

 

16 2 
ก.ค. 
2549 

ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยห์มู่ท่ี  6  
ต.หนองเสมด็  

 (68  คน) 

วดัโคก 
ต.หนองเสมด็ 

อ.เมือง 
จ.ตราด 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ 
การทาํบญัชีครัวเรือน 
การออมวนัละบาท 
พบวา่สมาชิกกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยใ์ห้
ความสนใจในการออม
วนัละบาท  มุมมอง
ของสมาชิกบอกวา่ทาํ
ไดง่้ายกวา่การทาํบญัชี
ครัวเรือน  ในส่วนของ
ธุรกิจร่วมซ้ือสมาชิกฯ 
ใหค้วามสนใจนอ้ย
อาจจะเป็นเพราะวา่อยู่
ติดกบัตวัเมืองการเดิน
ทางเขา้มาจบัจ่ายใช้
สอยสะดวกสบาย  แต่
ทางทีมวิจยัซกัถาม
เก่ียวกบัราคาขา้วสาร  
และแก๊สหุงตม้ท่ีซ้ือมา
จากตลาด  เม่ือเทียบ
กบัราคาท่ีทางเครือข่าย  

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     สจัจะสะสมทรัพย์
ปรากฏวา่ราคาแพงกวา่
กนัหลายบาท  ทาํให้
ทางสมาชิกใหค้วาม
สนใจท่ีจะเขา้ร่วม
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ  
ทางทีมวิจยัคิดวา่ใน
กลุ่มน้ีจะเกิดเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ    

  

17 8 
ก.ค. 
2549 

ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยห์มู่ท่ี  8  
ต.หว้ยแร้ง  
 (74  คน) 

ศาลาบา้น 
บางปรือ 
อ.เมือง 
จ.ตราด 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ 
การทาํบญัชีครัวเรือน 
การออมวนัละบาท 
พบวา่ในกลุ่มน้ี
ประธานกลุ่มใหค้วาม
สนใจท่ีจะสร้าง
เครือข่ายการออมวนั
ละบาทมาก  ยนิดีท่ีจะ
ใหค้วามร่วมมือกบัทีม
วิจยัในการสร้าง
เครือข่ายทุกรูปแบบ  
จะเห็นไดว้า่ทางกลุ่มน้ี
ใหค้วามร่วมมืออยา่งดี
กบัทางศนูยเ์ครือข่าย
เรียนรู้สจัจะสะสม
ทรัพย ์ วดัไผล่อ้ม   

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ในเร่ืองของธุรกิจร่วม
ซ้ือ  และมีความสนใจ
ท่ีจะทาํบญัชีครัวเรือน  
โดยมีขอ้เสนอฝาก
อาจารยพ์นสัวา่ “ช่วย
มาตรวจบญัชีทุกเดือน
ดว้ย”  กลุ่มน้ีมีความ
ตั้งใจท่ีจะดาํเนินการ
ทุกเร่ืองท่ีเกิดจาก
แนวคิดของพระ
อาจารยสุ์บิน  ปณีโต  
เน่ืองจากมีความ
ศรัทธาในตวัพระ
อาจารยม์าก 

  

18 9 
ก.ค. 
2549 

ประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

กลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยห์มู่ท่ี  1  
ต.เขาสมิง  
 (46  คน) 

ศาลา
เอนกประสงค์
ตน้ตะบก 
อ.เขาสมิง 

การเช่ือมโยงเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือ 
การทาํบญัชีครัวเรือน 
การออมวนัละบาท 
พบวา่มีการดาํเนินการ
ในเร่ืองของธุรกิจร่วม
ซ้ืออยา่งต่อเน่ืองและมี
ปริมาณมากในเร่ือง
ของปุ๋ยและขา้วสาร  
จากการซกัถามพบวา่
ราคาปุ๋ยท่ีซ้ือกบัทาง
ศนูยเ์ครือข่ายสจัจะ 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     สะสมทรัพยร์าคาถูก
กวา่ทอ้งตลาดมาก  ทาํ
ใหต้น้ทุนในการผลิต
ตํ่าลง  มีเงินเหลือมาก
ข้ึน  สมาชิกส่วนใหญ่
ของทางกลุ่มน้ีมีความ
สนใจท่ีจะทาํบญัชี
ครัวเรือนมาก  จาก
มุมมองของสมาชิก
ท่านหน่ึงท่ีวา่ “ การทาํ
บญัชีรายรับ-รายจ่ายทาํ
ใหเ้ราทราบท่ีมาและท่ี
ไปของเงิน”  หรือทาง
ทีมวิจยัคิดวา่น่าจะใช้
คาํพดูท่ีวา่  “ทางไหล
ของเงิน”  โดยมีทั้ง
ไหลเขา้และไหลออก  
จากการพดูคุยกบั
สมาชิกส่วนใหญ่ทาํให้
ทีมวิจยัสรุปร่วมกนัวา่
กลุ่มน้ีน่าจะเกิด
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ
(มีมาแลว้แต่ยงัไม่
สมบรูณ์)  การทาํบญัชี
ครัวเรือน  และการ
ออมวนัละบาท 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

19 9 
ก.ค. 
2549 

ประชุม 
 

คณะนกัวิจยั 
จาํนวน 5 คน 

บา้นเลขท่ี 9  
หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย   อ.เมือง 

จ.ตราด 

ประชุมสรุปผลการ
ดาํเนินงาน 

3 
ชัว่โมง 

 

20 15-16
ก.ค. 
2549 

ประชุม แกนนาํกลุ่ม
สจัจะสะสม
ทรัพย ์ อ.เมือง 

 (63  คน) 

วดัไผล่อ้ม 
อ.เมือง 
จ.ตราด 

ไดค้วามร่วมมือท่ีเป็น
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ 
การออมวนัละบาท 
และการทาํบญัชี
ครัวเรือน พบวา่  มีการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ
ร่วมซ้ือเพ่ิมจากเดิม  
โดยสินคา้ท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของสมาชิกฯ  
อนัดบัแรกคือ  ขา้วสาร  
รองลงมาไดแ้ก่  แก๊ส
หุงตม้  นํ้าตาลทราย  
ปุ๋ย    สมาชิกหลาย
กลุ่มมีการออมเงินวนั
ละบาทและมีการทาํ
บญัชีครัวเรือน  บาง
กลุ่มมีวิธีการช่วยเหลือ
สมาชิกในกลุ่มโดยการ
ช่วยปลดหน้ีแต่มีขอ้
สญัญาท่ีตกลงร่วมกนั
วา่จะไม่ไปสร้างหน้ีอีก 
ทางทีมวิจยัได ้

12 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ยกตวัอยา่งชุมชนบา้น
เปร็ดในท่ีคนในชุมชน
ช่วยกนัอนุรักษป่์าชาย
เลน  ทาํใหเ้กิดความ
สมบรูณ์เป็นแหล่งผลิต
อาหารท่ีสาํคญัของคน
ในชุมชน  สร้างรายได้
ใหก้บัคนในชุมชน  
สามารถช่วยแกปั้ญหา
ความยากจนของคนใน
ชุมชนไดอ้ยา่งดี  จาก
การท่ีทีมวิจยัลงพื้นท่ี
ชุมชนบา้นเปร็ดใน
พบวา่คนในชุมชนมี
รายไดจ้ากแนวคิด
ร่วมกนัวา่  “หยดุจบั
ร้อย  คอยจบัลา้น”  จน
ทาํใหชุ้มชนบา้นเปร็ด
ในน้ีไม่มีคนจนท่ีมาจด
ทะเบียน  ช่วงเวลาท่ี
เหลือทางทีมวิจยัได้
ช่วยตรวจสอบบญัชี
เงินฝากใหก้บักลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพย ์ 
แลว้หารือกบัทาง
ประธานกลุ่มเร่ืองของ 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     การใหค้วามรู้ในการ
ทาํบญัชี 

  

21 22-23
ก.ค. 
2549 

ประชุม แกนนาํกลุ่ม
สจัจะสะสม

ทรัพย ์อ.เขาสมิง 
 (59  คน) 

ศาลา
เอนกประสงค์
ตน้ตะบก 
อ.เขาสมิง 
จ.ตราด 

ไดค้วามร่วมมือท่ีเป็น
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ 
การออมวนัละบาท 
และการทาํบญัชี
ครัวเรือน พบวา่  
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ
ของทางกลุ่มน้ีมีการ
ขยายเครือข่ายออกไป  
โดยเฉพาะในเร่ืองของ
ปุ๋ยทั้งน้ีเน่ืองจาก
สมาชิกกลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยส่์วนใหญ่
เป็นชาวสวนผลไม ้  ปุ๋ย
ท่ีทางศนูยเ์ครือข่าย
เรียนรู้สจัจะสะสม
ทรัพยน์าํมาจาํหน่าย
ราคาถกูกวา่ทอ้งตลาด
มาก  คุณภาพกไ็ม่
แตกต่างกนั  ทาํใหเ้กิด
ทางเลือกท่ีดีแก่สมาชิก
และยงัมีเงินเหลือเกบ็
หลงัจากเสร็จส้ินฤดู
การเกบ็เก่ียว  จากการ  

12 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     พดูคุยกบัแกนนาํตอน
หน่ึงวา่  “การท่ีทาง
ศนูยเ์ครือข่ายสจัจะ
สะสมทรัพยด์าํเนินการ
เร่ืองธุรกิจร่วมซ้ือทาํ
ใหช้าวสวนสามารถลด
ตน้ทุนในการผลิตลง
ได ้ ไดซ้ื้อสินคา้
อุปโภคและบริโภคใน
ราคาท่ีเป็นธรรม  และ
ถา้ทุกบา้นมีการทาํ
บญัชีครัวเรือนยิง่จะทาํ
ใหเ้ราทราบรายรับ – 
รายจ่าย  ทาํใหเ้กิดการ
เรียนรู้ในการดาํเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน  
รู้จกักิน  รู้จกัใช ้ รู้จกั
ทาํ  รู้จกัเกบ็ออม  คาํวา่
ยากจนจะไม่เกิดข้ึน
อยา่งแน่นอน”   

  

22 28-30
ก.ค. 
2549 

ประชุม แกนนาํกลุ่ม
สจัจะสะสม

ทรัพย ์อ.แหลม
งอบ 

 (52  คน) 

สาํนกัสงฆ์
ธรรมชาติล่าง 
อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด 

ไดค้วามร่วมมือท่ีเป็น
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ 
การออมวนัละบาท 

และการทาํบญัชี
ครัวเรือนพบวา่  
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ  

18 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ทางแกนนาํกลุ่มและ
สมาชิกกาํลงัขบัเคล่ือน 
สมาชิกกาํลงั

ขบัเคล่ือน  การทาํ
บญัชีครัวเรือนยงัตอ้ง
ใหค้วามรู้เพิ่มข้ึนมี
ปัญหาการทาํบญัชี
ครัวเรือนท่ีพบเป็นการ
ลงรายละเอียดของ
รายจ่ายและการไม่
ลงบญัชีทุกวนัทาํใหลื้ม
รายจ่ายการดาํเนินการ
ในวนัต่อไปไม่
สามารถทาํต่อไปได ้ 
แต่ทางสมาชิกกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยส่์วน 
ใหญ่มีความพยายาม
ในการทาํเพราะอยาก
ทราบรายรับ – รายจ่าย
ท่ีแทจ้ริงของครอบครัว  
ทางทีมวิจยัใชเ้วลา
ส่วนใหญ่ในการ
ช่วยเหลือในเร่ืองของ
การทาํบญัชีครัวเรือน  
ในเร่ืองของการออม
วนัละบาทมีการ 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองบางคนบอกวา่
มีบางวนัท่ีเราลืมออม
ในวนัรุ่งข้ึนกใ็ส่ชดเชย
ทางกลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยอ์าํเภอแหลมงอบ
รับปากแขง็ขนัวา่จะ
ดาํเนินการออมวนัละ
บาทใหทุ้กครอบครัว  
(เพื่อถวายในหลวง)  มี
แนวทางในการออมวนั
ละบาทโดยใชว้สัดุ
พ้ืนบา้นมาประยกุตคื์อ 
ตดัไมไ้ผม่าเป็น
กระบอกหยอดเงิน  
การขยายเครือข่าย
ธุรกิจร่วมซ้ือในกลุ่มน้ี
มีนอ้ยทางทีมงานวิจยั
ไดใ้หเ้หตุผลและ
ช้ีใหเ้ห็นถึงความ
แตกต่างของราคา  เงิน
ท่ีจะไดรั้บในเร่ืองของ
สวสัดิการ  ทาํให้
สมาชิกในกลุ่มน้ีให้
ความสนใจ     
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

23 13
ส.ค. 
2549 

ประชุม แกนนาํกลุ่ม
สจัจะสะสม
ทรัพย ์อ.บ่อไร่ 

 (69  คน) 

วดัใหม่โพ
ธาราม 
อ.บ่อไร่ 
จ.ตราด 

ไดค้วามร่วมมือท่ีเป็น
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ 
การออมวนัละบาท 
และการทาํบญัชี
ครัวเรือน  พบวา่  
สมาชิกส่วนใหญ่ใน
กลุ่มน้ีใหค้วามสนใจ
ธุรกิจร่วมซ้ือและมีการ
ดาํเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองสินคา้ท่ีซ้ือ
เป็นอนัดบัแรก  คือ  
ขา้วสาร  ทุกวนัท่ี  15  
ของเดือนทางผูแ้ทน
กลุ่มจะมารับขา้วสารท่ี
ศนูยเ์ครือข่ายเรียนรู้
สจัจะสะสมทรัพยไ์ป
ใหก้บัสมาชิกกลุ่ม  
การขยายเครือข่ายการ
ทาํบญัชีครัวเรือนยงั
ตอ้งใหค้วามรู้เพิ่มเติม  
ซ่ึงทางทีมวิจยัจะนาํ
ปัญหาท่ีพบมาหารือ
กบัทางศนูยเ์ครือข่าย
เรียนรู้สจัจะสะสม
ทรัพยเ์พ่ือแกปั้ญหา
ต่อไป  ส่วนในเร่ือง  

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ของการออมวนัละ
บาทสมาชิกมีความ
คิดเห็นตรงกนัวา่น่าทาํ
และคิดวา่ทาํได ้       
ทีมวิจยัเสนอแนวทาง
ในการนาํกระบอกไม้
ไผม่าเป็นวสัดุในการ
ออม  สมาชิกในท่ี
ประชุมเห็นดว้ยเพราะ
เป็นแนวทางท่ี
ประหยดัและหาวสัดุ
ไดง่้าย   

  

24 14
ส.ค. 
2549 

ประชุม แกนนาํกลุ่ม
สจัจะสะสม
ทรัพย ์อ.คลอง

ใหญ่ 
 (65  คน) 

วดัสุทธิการาม 
อ.คลองใหญ่ 
จ.ตราด 

ไดค้วามร่วมมือท่ีเป็น
เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือ 
การออมวนัละบาท 
และการทาํบญัชี
ครัวเรือน  พบวา่   มี
การดาํเนินการในเร่ือง
ของธุรกิจร่วมซ้ือ
เลก็นอ้ย  จากการ
สงัเกตของทีมงานวิจยั
สมาชิกส่วนใหญ่มี
อาชีพประมง  จากการ
พดูคุยไดข้อ้คิดเห็นวา่
ส่ิงท่ีสมาชิกจะ
ดาํเนินการไดผ้ลอนัดบั 

6 
ชัว่โมง 
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ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     แรก  เป็นการออมวนั
ละบาท  ในส่วนของ
การทาํบญัชีครัวเรือนมี
สมาชิกใหค้วามสนใจ
นอ้ย  โดยใหเ้หตุผลวา่
ไม่มีเวลาและบางคน
บอกวา่เขียนหนงัสือ
ไม่ค่อยเป็นไม่ไดเ้ขียน
มานาน  กลวัเขียนไม่
ถูกตอ้ง  ทางทีมวิจยัได้
ช้ีแจงวา่ไม่ตอ้งเขียน
อะไรมากเพียงแต่
กรอกตวัเลขเท่านั้น
และช้ีใหเ้ห็นถึง
ประโยชนข์องการทาํ
บญัชีครัวเรือน  ทาง
ทีมงานวิจยัไดรั้บความ
อนุเคราะห์อยา่งดีจาก
สมาชิกกลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยก์ลุ่มน้ี  
ไดรั้บความรู้เพ่ิมเร่ือง
การเล้ียงปลาในกระชงั  
การทาํปะการังเทียม  
ทางทีมวิจยัไดเ้รียนรู้
ร่วมกนักบัชุมชน  การ
ตรวจสอบบญัชีทาํได ้

  



โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจังหวดัตราด 35

ลาํดบั
ท่ี 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจยั(ระบุการ
จดัสมัมนา/เวที
แลกเปล่ียน) 

กลุ่มเป้าหมายท่ี
เขา้สู่

กระบวนการ
(ระบุจาํนวน) 

สถานท่ี ผลท่ีเกิดจาก
กระบวนการ (เช่น 
สร้างความเขา้ใจ/เกิด

เครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุ
ชัว่โมง) 

หมาย
เหตุ 

     ในเวลาจาํกดั  ซ่ึงทาง
ทีมงานวิจยัมีความ
ตั้งใจวา่ถา้มีโอกาสจะ
ช่วยศนูยเ์ครือข่าย
เรียนรู้สจัจะสะสม
ทรัพย ์ จงัหวดัตราด  
ในเร่ืองของการ
ตรวจสอบบญัชี 

  

 25 14 
ส.ค. 
2549 

ประชุม 
 

คณะนกัวิจยั 
จาํนวน 5 คน 

บา้นเลขท่ี 9  
หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย   อ.เมือง 

จ.ตราด 

ประชุมสรุปผลการ
ดาํเนินงานเม่ือเสร็จส้ิน

โครงการ 

5 
ชัว่โมง 
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บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 

4.1 ข้อสรุปจํานวน/รูปแบบเครือข่ายที่เป็นผลงานของทีมวจิัย 
 ภาพแสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงมองเห็นองคป์ระกอบของเครือข่ายตลอดจน
กิจกรรมในวงสมัพนัธ์ดงัภาพท่ี  1 
 

รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

3

ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้สัจจะ

สะสมทรัพย์ จ.ตราด

เครือข่ายป่าชุมชน
บ้านเปร็ดใน

เครือข่าย
เกษตรกรข้าว

เครือข่ายปุ๋ ยบริษทั
เท่าทุน จก.

(กลุ่มมหาจําลองศรีเมือง)
สัจจะสะสมทรัพย์

อาํเภอ
สัจจะสะสมทรัพย์

อาํเภอ

วดัไผ่ล้อม

สัจจะสะสมทรัพย์
อาํเภอ

ม.

ม.

ม.

โรงเรียน สัจจะ
สะสมทรัพย์

อาํเภอ

สัจจะ
สะสมทรัพย์

อาํเภอ

สัจจะสะสม

ทรัพย์หมู่บ้าน

บ้านเปร็ดใน

ผู้แทนกลุ่มค้า
แก๊สหุงต้ม

 
ภาพที ่ 1  เครือข่ายทีม่ีอยู่เดมิของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวดัตราด  (ปรับปรุงจาก  รศ.จุฑาทพิย์    
                ภัทรวาท  สถาบันวชิาการสหกรณ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
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เครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมปรากฏดงัภาพท่ี  1  ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่วดัไผล่อ้ม  จงัหวดัตราด  เป็นท่ีรู้จกั
กนัในนามของศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรู้สจัจะสะสมทรัพย ์ จงัหวดัตราด  การรวมกลุ่มตอ้งมีสจัจะเป็น
ฐาน และตอ้งพากเพียรทาํความดีใหดี้ยิง่ข้ึนพยายามพฒันากลุ่มของตนเองใหก้า้วหนา้ โดยการทาํตนเป็น
ผูเ้จริญ เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หมัน่ปรึกษาหารือกบัสมาชิกเพื่อแกปั้ญหา และป้องกนัปัญหาดว้ย
ความไม่ประมาท เพ่ือใหก้ลุ่มมีความเจริญมัน่คง  สมาชิกทกุกลุ่มมีการพบกนัทุกเดือนเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  มีตวัแทนกลุ่มเขา้มาประชุมท่ีศนูยเ์ครือข่ายการเรียนรู้สจัจะสะสมทรัพย ์ จงัหวดั
ตราด  ในวนัท่ี  15  ของเดือน  เพ่ือรายงานการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มและสัง่ซ้ือสินคา้ในนามของ
กลุ่มทาํใหธุ้รกิจร่วมซ้ือมีการเจริญเติบโตข้ึน 
             กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจ์งัหวดัตราด  ดาํเนินงานเป็นระยะเวลาประมาณ  16  ปี    โดยมีการ
ดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มดงัภาพท่ี  2 
 

กจิกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

กิจกรรมสวสัดิการ

กองทุนฌาปนกิจ 

กิจกรรมเศรษฐกิจ

ตลาดนดัชุมชน

กองทุนฌาปนกิจ 

สินเช่ือกูย้มื

การสะสมทรัพย์

การปล่อยกู้

กองทุนพฒันา

การทาํปุ๋ยอินทรีย ์

 
ภาพที ่ 2  การดาํเนินกจิกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  จังหวดัตราด 
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 กิจกรรมของกลุ่มท่ีสาํคญัของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ จงัหวดัตราด  มีมุมมองท่ีสาํคญั  5  
ประเดน็  ไดแ้ก่  รับฝากเงินและการใหกู้ย้มื  เงินกองทุนสวสัดิการ  กิจกรรมพฒันาศกัยภาพคนใน
ชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได ้ สุดทา้ยคือการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงปรากฏ
ดงัภาพท่ี  3   
 

กจิ
กร

รม
กล

ุม่ส
าํค

ญั

รับฝากเงินและการใหกู้ย้มื 

เงินกองทุนสวสัดิการ 

การรักษาพยาบาล 

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
คนในชุมชน 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
และรายได ้

การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม 

เงินสงเคราะห์ญาติผูเ้สียชีวติ 

การพฒันาทกัษะความสามารถ 
การฟ้ืนฟสูภาพจิตใจ 

โครงการตูเ้ยน็หนา้บา้น 
ศูนยส์าธิตการใชจุ้ลินทรีย ์

หยดุจบัร้อย คอยจบัลา้น 
รณรงคไ์ม่ตดัไมป่้าชายเลน 
ปลูกผกัผลไมโ้ดยไม่ใชส้ารเคมี 
กาํจดัขยะ บาํบดันํ้าเสีย 

 
 
ภาพที ่ 3  กจิกรรมทีสํ่าคญัของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
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 กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ จงัหวดัตราด  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการสร้างทุนชุมชน  
โดยเร่ิมตั้งแต่ในระดบัครัวเรือน  ระดบัชุมชน  และในระดบัชุมชนกบัความสมัพนัธ์กนัภายนอก  ซ่ึง
ปรากฏดงัภาพท่ี  4   
 
  

การสร้างทุนชุมชน

ในระดบัครอบครัว ในระดบัชุมชน

ในระดบัชุมชนกบั
ความสมัพนัธ์กนั

ภายนอก

ช่วยปรับลดความเห็น
แก่ตวัและการมุ่งบริโภค
ของปัจเจกไปสู่การ
อดออมอยา่งมีสจัจะ  

การบริหารทุนสวสัดิการ
ของครอบครัว 

การสร้างความผกูพนั
ของครอบครัวและ 

เครือญาติ 

ก่อใหเ้กิดการพ่ึงพา
กนัเองสูงมาก  

โดยการเกิดข้ึนของ
กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนท่ีเป็นกลไก
ในการจดัสรรกาํไร
ของสาธารณะ(กลุ่ม)
กลบัคืนสู่สมาชิก 

ในอนาคตอนัใกล้
ตอ้งเกิดเป็นเครือข่าย
กลุ่มสจัจะสะสม

ทรัพยห์รือชมรมกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพย์
ข้ึนมา โดยมีกองทุน
ร่วมระดบักลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยเ์พื่อสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนต่อไป  

 
ภาพที ่ 4  การสร้างทุนชุมชน 
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 การสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ จงัหวดัตราด  โดยมีศนูยก์ลาง
อยูท่ี่ศนูยเ์ครือข่ายการเรียนรู้สจัจะสะสมทรัพย ์ วดัไผล่อ้ม  มีการสร้างเครือข่ายไปยงัอาํเภอต่างท่ีมี
สมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ นอกจากน้ียงัใหบ้ริการกบัประชาชนทัว่ไปเน่ืองจากราคาตํ่ากวา่
ทอ้งตลาด 
 
 

เครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือสัจจะสะสมทรัพย ์จ.ตราด

เครือข่าย 
สจัจะสะสมทรัพย ์
จงัหวดัตราด

สัจจะ
ออมทรัพย ์
อาํเภอ

สัจจะ
ออมทรัพย ์
อาํเภอ

สัจจะ
ออมทรัพย ์
อาํเภอ

สัจจะ
ออมทรัพย ์

กลุ่ม

สัจจะ
ออมทรัพย ์

กลุ่ม

สัจจะ
ออมทรัพย ์
ตาํบล

เครือข่ายเกษตรกร
ขา้วบุรีรัมย์

เครือข่ายปุ๋ยบริษทั
เท่าทุนจาํกดั 

(กลุ่มมหาจาํลอง ศรีเมือง)

ผูแ้ทนกลุ่ม
คา้แก๊สหุงตม้

 
ภาพที ่ 5  เครือข่ายธุรกจิร่วมซ้ือสัจจะสะสมทรัพย์  จังหวัดตราด 
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 จากการท่ีทีมงานวิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษาโดยเร่ิมจากวดัไผล่อ้ม  มีการจดัเวทีเรียนรู้  ลงพ้ืนท่ี  
ประสานงานกบัทีมประสานงานกลาง  (สถาบนัวชิาการสหกรณ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์)  เครือข่าย
ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  คือ  การออมวนัละบาท  และการทาํบญัชีครัวเรือน  นอกจากน้ียงัพบ
เครือข่ายป่าชุมชนบา้นเปร็ดใน  คนในชุมชนทุกครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยส์ามารถ
รักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาความยากจนได ้ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนจาก
การท่ีทีมวิจยัไดล้งพ้ืนท่ีปรากฏดงัภาพท่ี  6 
 

รศ.จุฑาทิพย ์ ภทัราวาท สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

4

ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้สัจจะ

สะสมทรัพย์ จ.ตราด

เครือข่ายป่าชุมชน
บ้านเปร็ดใน

เครือข่าย
เกษตรกรข้าว

เครือข่ายปุ๋ยบริษทั
เท่าทุน จก.

(กลุ่มมหาจําลองศรีเมือง)สัจจะ
สะสมทรัพย์

อาํเภอ

สัจจะ
สะสมทรัพย์

อาํเภอ

วดัไผ่ล้อม

เวทีเรียนรู้ชุมชน

สัจจะสะสมทรัพย์
อาํเภอ

ม.

การออม
วนัละบาท

บัญชีครัวเรือน

โรงเรียน
สัจจะ

สะสมทรัพย์
อาํเภอเมือง

ม.
บัญชีครัวเรือนการออมวนัละบาท

สัจจะ
สะสมทรัพย์

อาํเภอ

บัญชีครัวเรือน

การออมวนัละบาท

บ้านเปร็ดใน

บัญชีครัวเรือน

การออมวนัละบาท

ม.
การออมวนัละบาท

บัญชีครัวเรือน

ม.
ผู้แทนกลุ่มค้า
แก๊สหุงต้ม

เครือข่าย
พระสงฆ์

สถาบัน
วชิาการ

ด้านสหกรณ์

ม.
ม. ม. ม.

ม.
ม.

ม.
ม.ม.

ม.

 
 
ภาพที ่ 6  เครือข่ายคุณค่าทีเ่กดิขึน้ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวดัตราด  (ปรับปรุงจาก   
                รศ.จุฑาทพิย์  ภัทรวาท  สถาบนัวชิาการสหกรณ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
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 เครือข่ายธุรกจิร่วมซ้ือของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจ์งัหวดัตราดไดมี้การขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน
จากเดิมซ่ึงก่อนการสร้างเครือข่ายมีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์ขา้ร่วมประมาณ  45  กลุ่ม  ในระยะเวลา  1  
ปีท่ีผา่นมามีการขยายเครือข่ายออกไปประมาณ  90  กลุ่ม  ในอนาคตเครือข่ายธุรกิจร่วมซ้ือจะขยายตวั
มากข้ึน  เน่ืองจากประชาชนเห็นความไดเ้ปรียบทางการต่อรองไดซ้ื้อส้ินคา้ในราคาถูกกวา่ทอ้งตลาด
และยงัไดรั้บเงินสวสัดิการกลุ่มอีกดว้ย 
 เครือข่ายการออมวนัละบาท  เป็นเครือข่ายท่ีเร่ิมก่อตั้งตามแนวคิดของพระอาจารยสุ์บิน  
ปณีโต  ซ่ึงทีมวิจยัไดข้บัเคล่ือนในการสร้างเครือข่ายการออมวนัละบาท  มีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยห์ลาย
กลุ่มในอาํเภอเมืองใหค้วามสนใจและลงมือปฏิบติัแลว้ประมาณ  28  กลุ่ม  ซ่ึงหลงัจากเสร็จส้ิน
โครงการน้ีแลว้คาดวา่จะปรากฏผลชดัเจนข้ึนและทีมงานวิจยับางส่วนจะลงพื้นท่ีสร้างเครือข่ายอยา่ง
ต่อเน่ือง  อนาคตจะเป็นเครือข่ายท่ีน่าสนใจและเป็นการแกปั้ญหาความยากจนของชาวชนบทไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 แนวคิดการสร้างเครือข่ายการออมวนัละบาท  เป็นการพฒันาจริยธรรม  คุณธรรม ตาม
กระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช  ซ่ึงประกอบดว้ย  สจัจะ  ทมะ  
ขนัติ  และจาคะ  ใหเ้กิดข้ึนในตวัคน  ทาํใหเ้กิดกระบวนการรวมกลุ่มสร้างโอกาสใชเ้งินตราเป็น
เคร่ืองมือพฒันาคน  เกิดการใชค้วามเป็นมนุษยใ์นการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  เป็นการยกระดบัจิตวญิญาณ
ของคนใหสู้งข้ึน  ซ่ึงนาํไปสู่เป้าหมายคือ  การมีสงัคมท่ีดี  และคนสงัคมมีความสุข  ทาํใหเ้กิดความ
สมดุลของทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นชุมชน  ไดแ้ก่  ทุนคน  ทุนธรรมชาติ  ทุนภูมิปัญญา  ทุนวฒันธรรม  
ทุนเวลา  ทุนแรงงาน  และทุนเงินตรา  ปรากฏแนวคิดในการสร้างเครือข่ายการออมวนัละบาท   
 การทาํบญัชีครัวเรือน  เป็นเครือข่ายท่ีเกิดจากแนวความคิดของพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  
โดยทางทีมวจิยัไดส้ร้างเครือข่ายการทาํบญัชีครัวเรือน  ซ่ึงการทาํบญัชีจะทาํใหรู้้วา่เราใชจ่้ายอะไรบา้ง
ในแต่ละวนั  มีการวิเคราะห์รายจ่ายทาํใหเ้ห็นวา่บางครอบครัวใชจ่้ายเงินไปกบัสินคา้ฟุ่มเฟือยโดยไม่
เกิดประโยชนต่์อครอบครัว  การสร้างเครือข่ายบญัชีครัวเรือนมีกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจและลงมือปฏิบติั
แลว้ประมาณ  17  กลุ่ม  ขอ้มูลในส่วนน้ีจะปรากฏผลเม่ือส้ินเดือนธนัวาคม  2549  ทางทีมวิจยัคาดหวงั
วา่จะมีการสร้างเครือข่ายบญัชีครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนหลงัจากท่ีจดัประชุมในเดือน  กรกฎาคม  และ
สิงหาคม  2549  เม่ือมีบญัชีครัวเรือนเราสามารถวิเคราะห์วา่ในแต่ละหมู่บา้นรับประทานขา้วเดือนละ
เท่าไร  ใชส้ิ้นค่าอะไรบา้ง  จาํนวนเท่าไร  ซ่ึงทาํใหส้ามารถสร้างเครือข่ายกบัธุรกิจร่วมซ้ือไดเ้ป็นอยา่งดี  
ทาํใหป้ระชาชนไมต่อ้งซ้ือของแพงกวา่ราคาเป็นจริง  มีเงินเหลือ  และมีเงินสวสัดิการกลุ่มมาเป็นค่า
รักษาพยาบาล  และค่าฌาปนกิจใหก้บัสมาชิก  เป็นการแกปั้ญหาความยากจนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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4.2  ประเดน็สําคญัของเครือข่ายในรายงาน 
 ความเป็นมาของเครือข่าย 

  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยก์ลุ่มแรกไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2533  ณ บา้นเกาะ
ขวาง หมู่ 1 ตาํบลหว้ยแร้ง อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราด สมาชิกรุ่นแรกมีประมาณ 250 คน และมีเงิน
สะสมแรกเขา้ 2,740 บาท กลุ่มท่ี 2 มีสมาชิก 177 คน เงินสะสม 4,700 บาท โดยพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต 
วดัไผล่อ้ม ตาํบลบางพระ อาํเภอเมืองตราด จงัหวดัตราดพระผูน้าํและนกัพฒันาชุมชนเขม้แขง็ ท่านเกิด
เม่ือปี พ.ศ.2496 ท่ีบา้นเกาะขวาง ตาํบลหว้ยแร้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุ
ในปี พ.ศ. 2516 ไดศึ้กษาพระธรรมวนิยัในพระพทุธศาสนาและธุดงคไ์ปในหลายพ้ืนท่ีเป็นเวลา 8 ปีเศษ 
ระหวา่งธุดงคท่์านไดท้ราบปัญหาต่าง ๆ ของชาวบา้น เม่ือมีโอกาสไดส้นทนากบัครูท่านหน่ึงจาก     
ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัสตูล ซ่ึงมีโครงการรณรงคใ์หค้นรู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น
และไดนิ้มนตพ์ระอาจารยสุ์บิน ปณีโต ไปเทศนแ์ก่ชาวบา้นในโครงการน้ี ท่านเปิดโอกาสใหช้าวบา้นท่ี
ชุมนุมในวนันั้นช่วยกนัคิดแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู ่ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความยากจนไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้ พระอาจารยสุ์บินตระหนกัถึงความเดือดร้อนของชาวบา้น ตอ้งการช่วยใหมี้ชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนเห็นวา่จุดรวมของการแกปั้ญหาอยูท่ี่เงิน ทาํอยา่งไรใหค้นในชุมชนมีเงินเป็นของ
ตนเองท่านมองวา่ควรเร่ิมตน้จากการออม ซ่ึงไดแ้นวความคิดในการต่อตั้งกลุ่มฯ  ในขณะท่ีจาํพรรษาอยู่
ท่ีจงัหวดัสงขลา ในพรรษาท่ี 16 ของการอยูใ่นสมณะเพศไดมี้โอกาสสนทนาธรรมเป็นประจาํกบัผูน้าํ
กลุ่มออมทรัพยแ์บบชาวบา้นคือ ท่านอาจารยชุ์บ ยอดแกว้  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนวดันํ้าขาวนอก อาํเภอ
จะนะ จงัหวดัสงขลา ปราชญช์าวบา้นคนสาํคญัของภาคใต ้ และไดมี้โอกาสไปบรรยายธรรมใหก้บั
สมาชิกของกลุ่มสจัจะฟังพร้อมทั้งการศึกษาดูงานของกลุ่ม ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาความเดือนร้อน เร่ือง
การจ้ีปลน้ ขโมย ฆ่า ของหมู่บา้นไดจึ้งเกิดแนวความคิดวา่น่าจะนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดก้ลบัมา
จดัทาํในจงัหวดัตราดบา้นเกิดโดยเลง็เห็นถึงความสาํคญัของวฒันธรรมแบบโบราณ คือการพ่ึงพาอาศยั
กนัแบบนํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า น่าจะเป็นส่ิงท่ีดี การเทศน์ การบรรยายธรรมเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดต้อ้งจดักิจกรรมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม สามารถแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกิจ  ปัญหาจิตใจและการดาํเนินชีวิตตามวิถีชีวิตแบบชาวบา้นได ้ กอปรกบัไดฟั้งและไดอ่้าน    
พระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเดจ็พระบุรพระมหากษตัริยาธิราชเจา้ ณ ทอ้งสนามหลวง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2525 ซ่ึงไดต้รัสไวว้า่ 
  “... คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอ้มนาํมาปฏิบติัมีอยู ่4 ประการ 
  ประการแรก คือ การรักษาสจัจะ ความจริงใจต่อตนเองท่ีจะประพฤติ ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีจะ
เป็นประโยชนแ์ละเป็นธรรม 
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  ประการท่ีสอง คือการรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติ ปฏิบติัอยูใ่นความ
สตัยค์วามดีนั้น 
  ประการท่ีสาม คือการอดทน อดกลั้น และยอมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงสจัจะ สุจริต ไม่วา่
จะดว้ยเหตุประการใด 
  ประการท่ีส่ี คือ การรู้จกัระวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์นอ้ย
ของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง...” 
  นอกจากน้ียงัไดน้าํ ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการคือ 

1. การพ่ึงตนเอง ขยนัหมัน่เพยีร มีความรับผดิชอบ 
2. การประหยดัและออม 
3. การมีระเบียบวนิยัและการเคารพกฎหมาย 
4. การปฏิบติัตามคุณธรรมทางศาสนา 
5. ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
ซ่ึงประชาชนทุกคนจะตอ้งมี มาก่อตั้งกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยข้ึ์นท่ีจงัหวดัตราด โดยใน

ระยะแรกใชช่ื้อกลุ่มวา่ “กลุ่มสจัจะออมทรัพย”์  แต่พิจารณาแลว้เห็นวา่การใชค้าํวา่ออมทรัพยต่์อทา้ยไม่
สามารถสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนใหเ้กิดแก่ชาวบา้นได ้ จึงเปล่ียนมาใชค้าํวา่ “สะสมทรัพย”์ แทน 
เน่ืองจากสามารถยกตวัอยา่งใหเ้ห็นถึงพลงัการสะสมไดใ้นเชิงรูปธรรม อุปมาวา่เหมือนแมลงผึ้งท่ีเอาขา
ไปแตะเกสรทีละนิด ใชค้วามพยายามอดทนและสามคัคี ท่ีสุดกไ็ดน้ํ้าผึ้งเป็นขวดเป็นไหสอดคลอ้งกบั 
คาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีวา่ อยา่ดูหม่ินของนอ้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดองคก์รการเงินภายใตช่ื้อกลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยด์าํเนินต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั 

 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจุบนั 
  การดาํเนินชีวิตของกลุ่มคนในสงัคมโดยทัว่ไปจะพบวา่มีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้ง 
ปัญหาส่วนตวั ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาของสงัคม ปัญหาเหล่าน้ีอาจเกิดจากตนหรือผูค้นรอบขา้งกไ็ด ้ 
ระดบัของปัญหาจะมีความรุนแรงมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาวการณ์และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลกระทบ การ
แกปั้ญหาในแต่ละปัญหาจะใชว้ธีิการท่ีแตกต่างกนัไปตามเหตุปัจจยั ปัจจุบนัปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหา
ท่ีมีความรุนแรงและสลบัซบัซอ้น ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาดงักล่าวจะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความ
เดือนร้อน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีความสงบสุขในการดาํเนินชีวิตเท่าท่ีควร 
  จากสภาพปัญหาดงักล่าว การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือทาํใหป้ระชาชนมีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ   น่าจะเป็นหนทางหน่ึงซ่ึงจะช่วยลดหรือแกปั้ญหาได ้กิจกรรมท่ีจะดาํเนินข้ึนน้ีจะตอ้งอยูบ่น
พ้ืนฐานท่ีวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเห็นประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการพฒันา
คุณภาพชีวิตของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจดว้ย 
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  องคก์รสงฆเ์ป็นองคก์รหน่ึงท่ีประชาชนใหค้วามเคารพนบัถือ มีวดักระจายอยูเ่กือบทุก
พ้ืนท่ีของประเทศ ซ่ึงวดันั้นเป็นศนูยร์วมของประชาชนทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวยั ดงันั้นหากองคก์ร
สงฆจ์ะมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาใหป้ระชาชนไดรู้้จกัรวมกนัเพ่ือ
สะสมทรัพย ์ รู้จกัพึ่งพาตนเอง มีคุณธรรม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นรูปธรรม กจ็ะก่อใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนและอาจเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปอยา่งกวา้งขวาง ทั้ง
ยงัเป็นการช่วยแกปั้ญหาใหป้ระชาชนได ้ โดยมีแนวทางท่ีถูกตอ้งตามธรรมนองคลองธรรมอีกดว้ย จึง
ไดจ้ดัใหมี้การก่อตั้งกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยข้ึ์น  โดยสมาชิกของกลุ่มตอ้งเป็นผูมี้สจัจะและรักษาสจัจะ
วาจาของตนเพ่ือร่วมดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มซ่ึงจดัใหมี้การระดมเงินเกบ็ สะสมใหกู้ย้มืกนัเองภายใน
กลุ่ม ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการกูย้มืนาํรวมกนัเป็นกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือในดา้นค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในภาวะฉุกเฉิน เช่น  งานศพ งานบวช เป็นตน้ 
 
 
ตารางที ่6     การขยายตวัและวธีิการเกดิของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จงัหวดัตราด (ปี 2533 – 2548) 

ปี จํานวนกลุ่ม วธีิการเกดิกลุ่ม 
2533 
2534 

2 
- 

เร่ิมก่อตั้งกลุ่มคร้ังแรกเร่ิมจากชวนคนในบา้นเกิดก่อนและกลุ่มท่ีสอง
ท่ีวดัทุ่งเขาซ่ึงเป็นวดัท่ีท่านจาํพรรษา ท่านตระหนกัวา่ การจะขยาย
กลุ่มต่อไปนั้น จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมาก 

2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 

8 
21 
19 
22 
29 
5 

พระสุบิน ยา้ยมาพาํนกัและจาํพรรษาท่ีวดัไผล่อ้ม  ไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากพระครูสงัฆรักษท์รงวฒิุทั้งดา้นปัจจยั และการ
เตรียมการต่าง ๆ การขยายกลุ่มจะใชช่้วงเวลาเขา้พรรษา เดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม เป็นหลกั โดยใช ้2 วธีิคือ (1) ใชโ้อกาสวนัพระท่ี
ชาวบา้นมาทาํบุญท่ีวดัท่านจะเช่ารถออกไปตามวดัต่าง ๆ ขอเวลาเจา้
อาวาสวดัช่วงท่ีพระฉนัอาหารเชา้ เชิญชวนใหช้าวบา้นตั้งกลุ่ม (2) ใช้
วิธีแลกเปล่ียนความคิดกบัผูน้าํหมู่บา้นท่ีรู้จกัถา้ผูน้าํเห็นดว้ยกใ็หน้ดั
หมายลูกบา้นไว ้ท่านจะเดินทางไปตั้งกลุ่มใหเ้ช่น กลุ่มบา้นเปร็ดใน 
กลุ่มบา้นดงกลาง เป็นตน้ 

2541 
2542 
2543 
2544 

17 
4 

11 
6 

วิธีการตั้งกลุ่มยงัใชแ้บบเดิม และเพ่ิมเติมมาโดยใชโ้อกาสวนัสาํคญั 
เช่น โอกาสการฉลองครบรอบ 72 ปี ของในหลวง หรือครอบรอบ 60 
ปีของราชินี  นอกจากนั้นจะมีชาวบา้นมานิมนตใ์หท่้านไปช่วยตั้ง
กลุ่มโดยแกนนาํจะชกัชวนรวบรวมคนท่ีสนใจไวแ้ลว้ 
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ปี จํานวนกลุ่ม วธีิการเกดิกลุ่ม 
2545 1 ขอเลิก 1 กลุ่ม เน่ืองจากขาดอาสาสมคัรท่ีเสียสละมาเป็นกรรมการ 
2546 1 ก่อตั้ง 1 กลุ่ม พระศกัดา สุนทโร เป็นผูก่้อตั้ง 
2547 6 วิธีการตั้งกลุ่มยงัใชแ้บบเดิม 
2548 2 วิธีการตั้งกลุ่มยงัใชแ้บบเดิม  
รวม 164  

 
โครงสร้างและการบริหารจัดการ 
  โครงสร้างพืน้ฐานของกลุ่ม  
  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจ์งัหวดัตราด เกิดข้ึนคร้ังแรกจากการรวมตวักนัของคนกลุ่ม  
เลก็ ๆ ในหมู่บา้นร่วมอุดมการณ์เดียวกนั มีความเล่ือมใสในพทุธศาสนา  ศรัทธาในแนวคิดของ  
พระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  และความมุ่นมัน่เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินของตน  มีการจดัแบ่งหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบอยา่งง่าย ๆ ประกอบดว้ยประธานกลุ่ม ตวัแทนชาวบา้นท่ีไดรั้บเลือกเป็นคณะทาํงาน 
จดัการดา้นการเงินในวนัประชุมกลุ่ม มีหนา้ท่ีรับฝากเงินหุน้ รับทาํสญัญาขอกูเ้งินและพิจารณาการใหกู้ ้
ตลอดจนรับผิดชอบดูแลจดัการเงินกองทุนสวสัดิการต่าง ๆ  
   

โครงสร้างพืน้ฐานของกลุ่ม 
พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต

ท่ีปรึกษา

ประธานกลุ่มสจัจะสะสม 

คณะทาํงานฝ่ายต่าง  ๆ 

สมาชิก

 
 
ภาพที ่ 7   โครงสร้างพืน้ฐานของกลุ่ม 
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  เม่ือกลุ่มเร่ิมเคล่ือนไหว มีเงินออมหมุนเวยีนกลบัคืนเป็นประโยชนแ์ก่กลุ่มไดจ้ริง  
ผลงานเร่ิมปรากฏจึงมีผูส้นใจสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจาํนวนมาก และเม่ือกลุ่มขนาดใหญ่ข้ึน  จึงตอ้ง
กาํหนดโครงสร้างองคก์ารใหช้ดัเจน  ประกอบดว้ยประธานกลุ่ม  รองประธานกลุ่มและคณะกรรมการ
แบ่งความรับผดิชอบเป็นฝ่าย ๆ ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการเร่ืองทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในฝ่าย  โดยคณะกรรมการ
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในกลุ่มดว้ยกนัเอง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี 
 
 
 
 

แนวทางการดําเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์จังหวดัตราด
พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต

ท่ีปรึกษา

ประธานกลุ่มสจัจะสะสม 

คณะทาํงานฝ่ายต่าง ๆ 

สมาชิก

กรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการฝ่ายสวสัดิการกรรมการฝ่ายเงินหุน้

กรรมการฝ่ายสจัจะ
วนับาท

 
 

ภาพที ่ 8  แนวทางการดาํเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวดัตราด 
 

 วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
1. ใชห้ลกัธรรมทางศาสนาท่ีเนน้ในเร่ืองสจัจะ  การเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่การพ่ึงตนเอง 

เป็นหวัใจสาํคญัของการกาํหนดแนวทางการทาํกิจกรรมสะสมทรัพย ์ โดยใชห้ลกัธรรมดงักล่าว
สอดแทรกไปพร้อมกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม 

2. พฒันาเร่ืองการออมทรัพยใ์หเ้กิดเป็นผลประโยชนร่์วมของชุมชน  เพื่อสร้าง 
แรงจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือพ่ึงพากนั แทนการแก่งแยง่ตวัใครตวัมนั 

3. ใชว้ธีิคิด “จิตสาํนึกร่วมชุมชน”  ทดแทนวิธีคิดแบบตวัใครตวัมนั  โดยอาศยั 
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ระบบการบริหาร  การจดัการเก่ียวกบัสวสัดิการ การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและการใชก้ลไกของชุมชน
ในการตรวจสอบเพื่อสร้างชุมชนใหมี้จิตสาํนึกร่วมกนั 

4. มีระบบการจดัการตลอดทั้งกรรมการและท่ีปรึกษามีความมีโปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได ้

5. การบริหารมีความยดืหยุน่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  ชุมชน  เช่น 
การใหกู้เ้งิน  การระดมเงินฝากตามกาํลงัความสามารถ   การจดัการเร่ืองปันผลและสวสัดิการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้น  ผูน้าํ  และคณะกรรมการ  เป็นท่ีศรัทธา  เคารพนบัถือและเป็นท่ี
เช่ือมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริตและจริงใจ 

6. ใชส้ถานท่ีสาธารณะของชุมชน  คือ  วดัอนัเป็นท่ีท่ีชาวบา้นมีโอกาสมา 
ปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ จึงเป็นสถานท่ีเหมาะสม 

7. สร้างเง่ือนไข  ใหผู้ค้นมาพบปะไดรั้บรู้ทุกขสุ์ขกนัและกนัอยูเ่สมอ   ดว้ยการออม 
เป็นประจาํทุกเดือน 

หลกัการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  จากแนวความคิดของครูชุบ  ยอดแกว้    
ท่ีไดส้ร้างกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือแกปั้ญหาความเดือนร้อนของชาวบา้น  ทาํใหมี้การรวมตวัเป็นปึกแผน่     
มีพลงัท่ีต่อรองในดา้นการลงทุน  ต่อสูก้บันายทุนได ้  ระบุตามเป้าหมายทาํใหพ้ระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต
เห็นวา่การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยน้ี์  นอกจากจะแกปั้ญหาความยากจนของชาวบา้นไดแ้ลว้  ยงัสามารถ
ปลูกจิตสาํนึกใหมี้การรวมกลุ่มช่วยเหลือกนั  ทาํประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนไดโ้ดยมีผลประโยชนอ์นัเกิด
จากการออมทรัพยท่ี์เป็นส่ือจูงใจใหเ้กิดความผกูพนักนั  เป็นโอกาสจะแทรกธรรมะต่าง ๆ  ใหมี้การ
ปฏิบติัจริงในการทาํงานตามความเหมาะสม  ไม่เนน้เร่ืองการระดมทุนเป็นหลกั  แต่มุ่งสร้างความรัก 
ความสามคัคี  ช่วยเหลือเก้ือกลูรับผิดชอบต่อสงัคมในกลุ่มเป็นหลกัซ่ึงมีการบริหารจดัการกลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยต์ามอุดมการณ์ดงักล่าว ต่อไปน้ี  

สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ  เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทุกเร่ือง เร่ิม
ตั้งแต่การร่วมกนักาํหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ในวนัประชุมก่อตั้งกลุ่ม  เช่น  อตัราค่าบาํรุง  หลกัเกณฑใ์น
การกู ้ ผลตอบแทนดา้นสวสัดิการแก่สมาชิก  เหล่าน้ีลว้นเป็นการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจา้ของ
ใหเ้กิดข้ึน เม่ือสมาชิกรู้สึกวา่กลุ่มเป็นของตนจะร่วมมือกนัพฒันากลุ่มของตนใหม้ัน่คงต่อไป 

สวสัดกิารเป็นส่ิงจูงใจ  ใหมี้สวสัดิการเป็นส่ิงจูงใจ ยดึเหน่ียวใหก้ลุ่มอยูร่่วมกนัได้
อยา่งเหนียวแน่นและยนืนาน ส้ินปีจะมีการตรวจสอบยอดรายไดผ้ลกาํไรของกลุ่ม  เพื่อนาํมาจดัสรร
แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กนั  ส่วนแรกนาํมาเฉล่ียคืนเป็นเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก  อีกส่วนหน่ึงจดัเขา้
กองทุนสวสัดิการของกลุ่มเพ่ือใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่สมาชิกทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยพิจารณาจาก
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ความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นหลกั ถือเป็นระบบการจดัการสวสัดิการชุมชน  โดยชุมชนและเพ่ือ
ชุมชน 

ใช้เวลาทาํงานช่วงส้ันตามสภาพของกลุ่ม  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยแ์ต่ละกลุ่มใชส้ถานท่ี
ทาํงานตามท่ีสมาชิกเห็นสมควร  ในวนัประชุมกลุ่มเดือนละคร้ัง จดัท่ีศาลาวดัหรือศาลาประจาํหมู่บา้น  
มีคณะกรรมการรับผดิชอบในแต่ละฝ่าย  ทั้งฝ่ายเงินออม  ฝ่ายเงินกู ้ และฝ่ายสวสัดิการ ทาํหนา้ท่ีเสมือน
พนกังานธนาคาร แบ่งพ้ืนท่ีทาํงานเป็นสดัส่วนชดัเจนเพ่ือความสะดวกแก่สมาชิก กาํหนดเวลาทาํงาน
เปิดรับฝากเงินประมาณ 3-5 ชัว่โมง  แลว้แต่ขนาดของกลุ่ม  สมาชิกทกุคนตกลงในเร่ืองเวลาการทาํงาน
เพ่ือสร้างวินยัใหเ้กิดข้ึนภายในกลุ่ม  มีกรรมการรับผิดชอบแต่ละฝ่าย ดาํเนินงานไดพ้ร้อมกนั ดงันั้นทุก
คนจึงรู้หนา้ท่ี  รู้เวลามาทาํกิจกรรมของตนทาํใหไ้ม่เสียเวลาของทั้งสมาชิกและกรรมการ  จาํนวนเงิน
ฝากจะตอ้งเท่ากนัทุกเดือน  ไม่มีการปรับลดหรือเพ่ิมระหวา่งปีเพื่อรักษาสจัจะและสะดวกต่อการทาํ
บญัชี เม่ือหมดเวลาปิดรับเงินฝากใคร  มาชา้กวา่ท่ีกาํหนดจะถือวา่ ไม่มีสจัจะท่ีใหไ้วก้บักลุ่มและจะถกู
ปรับความไร้สจัจะ 10-20 บาท ต่อสมุดฝาก 1 เล่ม  จากนั้นมีการนบัเงินฝากทั้งหมดต่อหนา้สาธารณะ
เพ่ือปล่อยกูใ้หส้มาชิก ส่วนท่ีเหลือนาํฝากธนาคารของรัฐ 

แต่จากการท่ีพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  ไดศึ้กษาหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาเป็น
เวลาหลายปีท่านเช่ือวา่จะสามารถประยกุตธ์รรมะเขา้กบัหลกัการของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยไ์ดอ้ยา่งลง
ตวั  นอกจากน้ียงัไดต้อ้งการใชก้ารออมเงินเป็นเคร่ืองมือสอนธรรมะใหก้บัชาวบา้น  การปฏิบติัจะ
นาํไปสู่ความเขา้ใจในพุทธศาสนาไดดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงเกิดเป็นหลกัการบริหารจดัการท่ีมีความพิเศษ 
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มออมทรัพยอ่ื์น ๆ ดงัน้ี 

จํากดัพืน้ทีรั่บสมาชิก   ใชร้ะบบเครือญาติใหเ้ป็นประโยชน์  ส่งเสริมความสมัพนัธ์
เนน้คุณค่าทางใจระหวา่งบุคคล  สมาชิกกลุ่มมาจากคนในหมู่บา้นเดียวกนั  รู้จกัคุน้เคยไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกนัดว้ยความเตม็ใจ  เม่ือมีส่ิงเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานจะทาํใหทุ้กอยา่งง่ายข้ึน
ไม่วา่จะเป็นในแง่ของการบริหารงาน  บริหารเงิน ตลอดจนบริหารคน  เช่น 

-   การเลือกคณะกรรมการกลุ่ม  จากการรู้จกัคุน้เคยของคนในหมู่บา้น  รู้จกัถึงนิสยั 
ใจคอและพฤติกรรมของแต่ละคน ทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ไดค้นดีซ่ือสตัย ์มีความสามารถเขา้มาทาํงาน 

-   การกูเ้งิน  จากการท่ีกาํหนดใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้2 คน ต่อผูข้อกู ้1 ราย  ถา้เป็นคน
รู้จกัเห็นหนา้ค่าตากนัอยูทุ่กวนั รับรู้พฤติกรรมกนัมา  คุณธรรมในตวัคนจะเป็นเคร่ืองประกนัความมี
สจัจะของผูร้้องขอ  ฉะนั้นจึงไม่ยากเลยท่ีใครสกัคนจะยอมเป็นผูค้ ํ้าประกนัใหอี้กคนหน่ึงหรือกรณี
จาํนวนเงินขอกูร้วมในงวดนั้นมีจาํนวนมากกวา่เงินฝากรวม  กส็ามารถพดูจาตกลงกนัไดแ้ต่ละคนอาจ
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ยอมลดวงเงินขอกูล้ง  หรือยนิยอมใหจ้ดัลาํดบัความจาํเป็นของผูข้อกูใ้หจ้าํเป็นมากใหไ้ปกูก่้อน 
ออมชอมกนัได ้

ติดตามคอยเป็นพีเ่ลีย้งอย่างใกล้ชิด  การรวมตวัของชาวบา้น  ก่อตั้งกลุ่มข้ึนมาเอง
ไม่ใช่เร่ืองยาก  แต่กลุ่มจะอยูไ่ดแ้ละเดินไปในทิศทางใดนั้นจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แลคอยช้ีแนะและช่วย
แกปั้ญหาโดยธรรมชาติของกลุ่มเองนั้น ไม่สามารถคิดและดาํเนินการต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองทั้งหมด
เน่ืองจากขาดความรู้และประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น พระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต
ตระหนกัถึงความจริงขอ้น้ีดี จึงเขา้มาเป็นผูช้ี้ช่องทางใหก้ลุ่มไดเ้ดินไปตามวิธีท่ีควรจะเป็น  เม่ือกลุ่มมี
ปัญหาหรือุปสรรคคอยช่วยเหลือแกไ้ขในทุกเร่ืองดว้ยความเตม็ใจเสียสละและอดทน  ท่านคอยดูแลทุก
กลุ่มตลอดมาอยา่งต่อเน่ือง  ท่านเนน้กระบวนการเรียนรู้โดยตวักลุ่มเองและใชห้ลกัธรรมเป็นส่ือสอน
ใหมี้สติในการคิดการตดัสินใจ 

เปิดรับสมาชิกเพยีง 4 รุ่น   ถึงแมเ้กณฑก์ารเปิดรับสมาชิกเพียง 4 รุ่น (ปีละรุ่น)       
แลว้ปิดรับนั้นไดแ้นวคิดตน้แบบมากจากครูชุบ ยอดแกว้ แต่พระอาจารยสุ์บิน  ปณีโตไดน้าํมาปรับ
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัแนวทางกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์   เน่ืองจากมีขอ้กาํหนดเร่ืองพ้ืนท่ีการรับสมาชิก 
หน่ึงกลุ่มตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นเฉพาะคนในหมู่บา้น  ดงันั้นถา้ครบ 4 ปีแลว้ จะปิดรับสมาชิก
ชัว่คราวภายในหมู่บา้นนั้น  ถา้มีคนตอ้งการเป็นสมาชิกเพ่ิมอีก กไ็ม่จาํเป็นตอ้งตั้งกลุ่มข้ึนใหม่ใหร้อสกั
ระยะหน่ึงกลุ่มเดิมจะรับสมาชิกใหม่  สาํหรับการแบ่งผลประโยชนท์างการเงินใหแ้ก่สมาชิกแต่ละรุ่น
ไม่เท่ากนั  รุ่นแรกจะไดม้าก  รุ่นท่ีสอง  สาม  ส่ี จะไดล้ดหลัน่กนัไป  ทั้งน้ีเพ่ือกระตุน้ใหค้นสนใจ
กระตือรือร้นท่ีจะออมเงินและเห็นคุณค่าของเงินมากข้ึน  ยิง่ออมเงินเร็วผลตอบแทนคืนกลบักม็าก
หลงัจากปิดรับสมคัรช่วงหน่ึงแลว้ จะเปิดรับรุ่นท่ีส่ีใหม่  ขยบัฐานะรุ่นท่ีสองใหเ้ทียบเป็นรุ่นท่ีหน่ึงมี
สิทธิเท่าเทียมกนักบัรุ่นท่ีหน่ึงเดิมทุกประการ  รุ่นท่ีสามและส่ีกจ็ะไดรั้บการเขยิบฐานะสมาชิกเช่นกนั 

ไม่เรียกดอกเบีย้แต่กลบัเรียกค่าบํารุง  สาเหตุท่ีไม่ใช่คาํเรียกผลตอบแทนจากการกูย้มื
วา่ “ดอกเบ้ีย” ใชค้าํวา่ “ค่าบาํรุง”  เน่ืองจากไม่ตอ้งการใหส้มาชิกมีความรู้สึกวา่ เป็นเร่ืองของการทาํ
ธุรกิจเพ่ือแสวงหากาํไรกนั ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดโลภะจริต   ตอ้งการใหใ้ชค้าํท่ีฟังดูสมจริง
เหมือนตน้ไม่ท่ีปลูกไวเ้ราลงทุนใส่ปุ๋ย เรียกวา่เราบาํรุง  สร้างทศันคติท่ีดีใหเ้กิดกบักลุ่มคือประการหน่ึง 
ค่าบาํรุงจากการกูย้มืน้ีไม่ไดสู้ญหายไปไหน  แต่หมุนเวียนกลบัมาเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกภายใน
กลุ่ม คร่ึงหน่ึงเป็นปันผล อีกคร่ึงหน่ึงสมทบเขา้กองทุนสวสัดิการของกลุ่ม มีส่วนทาํใหก้ลุ่มเติบโตข้ึน
อยา่งเขม้แขง็ กาํหนดเป็นมาตรฐานของทุกกลุ่มไม่เกินร้อยละ 2 ต่อเดือน (ลดตามเงินตน้) หมายความวา่ 
ถา้ผูกู้ ้10,000 บาท ตอ้งส่งเงินตน้เดือนละ 1,000 บาท ค่าบาํรุงคิดจากเงินตน้ท่ีเหลืออยูเ่ช่น  ในเดือนแรก 
ส่งเงินตน้คืน 1,000 บาท รวมกบัค่าบาํรุง 200 บาท (คิดร้อยละ 2 ของเงินตน้ 10,000 บาท)  เดือนท่ีสอง  
ส่งคืนเงินตน้ 1,000 บาท รวมกนัค่าบาํรุง 180 บาท (คิดร้อยละ 2 ของเงินตน้ท่ีเหลือ 9,000 บาท) 
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ถา้มองเผิน ๆ เหมือนเสียร้อยละ 2 ต่อเดือน หรือร้อยละ 24 ต่อปี แต่ค่าบาํรุงท่ีจ่ายจริง
ไม่ไดม้ากอยา่งท่ีคิด ทั้งน้ีการท่ีกลุ่มตอ้งกาํหนดในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง กเ็พ่ือเป็นการประกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากการกูเ้งินกบักลุ่มสจัจะ ไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใด ๆ มีเพียงผูค้ ํ้าประกนั 2 คน และสจัจะ
ของผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนักส็ามารถกูไ้ดแ้ลว้ สะดวกรวดเร็วและยติุธรรม 

เทคโนโลยไีม่จําเป็นเสมอไป  ระบบบญัชีของกลุ่มสจัจะเนน้ใหเ้ป็นระบบท่ีง่ายต่อ
ความเขา้ใจ  ง่ายต่อการทาํงาน ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  สมุดบญัชีเงินฝากมีการบนัทึกตวัเลขรับเงินฝาก เงิน
ค่าบาํรุง  เงินค่าปรับการส่งเงินล่าชา้  รวมยอดเงินสดรับในมือ  ส่วนสมุดบญัชีเงินกูต้รวจนบัจาํนวนเงิน 
ขอกูร้วมในสญัญา  เม่ือปิดทาํการนาํยอดรวมของเงินสดรับทั้งหมดเทียบกบัยอดรวมเงินขอกู ้  แลว้ปล่อยกู้
ใหห้มดเท่าท่ีมีผูร้้องขอ 

กลุ่มสจัจะจะยงัคงรักษาระบบการทาํบญัชีอยา่งง่ายน้ีไว ้  เพราะตอ้งการใหช้าวบา้น
สามารถเขา้ใจและเรียนรู้จนสามารถทาํบญัชีเองได ้  การลงบญัชีทาํดว้ยมือทั้งหมด  โดยไม่คิดนาํ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยเร่ืองบญัชีของแต่ละกลุ่ม  ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละกลุ่มมีขนาดไม่ใหญ่มากจาํนวน
สมาชิกถูกจาํกดัตามจาํนวนคนในหมู่บา้นไม่มีการขยายมากไปกวา่น้ี  จึงไม่น่ามีปัญหาเร่ืองการเพิม่ข้ึน
ของขอ้มูลในอนาคต  ขอ้มูลท่ีมีอยูส่ามารถรวบรวมไดไ้ม่เกินความสามารถของบุคคล  ท่ีสาํคญัการทาํ
รายการต่าง ๆ ในสมุดบญัชีเป็นเร่ืองท่ีเปิดเผยทุกคนสามารถรู้เห็นได ้   มีปัญหาสงสยัการทาํงานของ
คณะกรรมการ  สามารถเปิดดูไดทุ้กเม่ือ  แต่ถา้ใชค้อมพิวเตอร์ขอ้มูลทุกอยา่งอยูใ่นคอมพิวเตอร์มีผูรู้้เห็น
เพียงคนเดียว  คือกรรมการท่ีทาํบญัชี ชาวบา้นทัว่ไปท่ีใชค้อมพิวเตอร์ไม่เป็นจะไม่สามารถเปิดขอ้มูล
ตรวจสอบไดแ้ละอาจไม่เขา้ใจรูปแบบบญัชีในคอมพิวเตอร์ จะเกิดความไม่โปร่งใสในการทาํงานซ่ึงขดั
กบัหลกัการบริหารของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

จะมีบางส่วนของการเกบ็ขอ้มูลท่ีศนูยก์ลางของเครือข่าย เน่ืองจากเป็นขอ้มูลขนาด
ใหญ่  164  กลุ่ม  การใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยจดัการจึงเป็นส่ิงจาํเป็น  แต่จะไม่มีผลต่อการตรวจสอบ
เน่ืองจากขอ้มูลชุดท่ีนาํมาไวใ้นส่วนกลางน้ีเป็นชุดสาํเนาท่ีมีตน้ฉบบัเกบ็ไวท่ี้กลุ่มอยา่งชดัเจนอยูแ่ลว้
ทุกคนสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

ใช้สังคมควบคุมพฤตกิรรม  เน่ืองจากสมาชิกของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นคนใน
หมู่บา้น  รู้จกัมกัคุน้กนัดี  มีความผกูพนเก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่ใครจะทาํอะไร  อยา่งไร  กจ็ะอยู่
ในสายตาของเพื่อนบา้นตลอดเวลา สงัคมจะเป็นผูพิ้พากษาพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนเอง กรณีท่ีกูเ้งิน
ไปแลว้ไม่นาํมาชาํระคืนภายในเวลาท่ีกาํหนด  แมจ้ะมีบทลงโทษดว้ยการเสียค่าปรับหรือระงบัการใหกู้้
คร้ังต่อไป  แต่ในความเป็นจริง  “กฎกคื็อกฎ”  ไม่มีอาํนาจบีบบงัคบัใหค้นทาํตาม แต่วธีิปฏิบติัโดยใช้
การข้ึนป้าย เขียนช่ือ-นามสกลุ  ของผูเ้พิกเฉยต่อการชาํระหน้ี ติดไว ้ ณ สถานท่ีทาํการของกลุ่มหรือท่ี
สาธารณะ ใหผู้ค้นทั้งหมู่บา้นไดเ้ห็นกนัทัว่  ผูถ้กูระบุช่ือหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะทนไม่ไดท่ี้ถูกสงัคมประจาน  
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ญาติมิตรหรือเจา้ตวัเองจะรีบนาํเงินมาชาํระคืน  เพื่อใหป้ลดป้ายออกโดยเร็วท่ีสุด  ถา้ไม่เช่นนั้นเขาจะ
ไม่สามารถอยูสู่ห้นา้ใครในหมู่บา้นไดอี้กต่อไปจะตอ้งยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน ดว้ยเหตุน้ีทาํใหบ้ญัชีหน้ีสูญของ
กลุ่มสจัจะจึงไม่มีปัญหา  นบัวา่การควบคุมโดยสงัคมใชไ้ดผ้ลดีและแน่นอนกวา่การควบคุมโดยใช้
กฎหมาย 

ปรับบทเรียนสู่แผน    ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ ประสบการณ์เป็นครูนอกตํารา เห็นจะจริง
เพราะวา่กวา่จะเป็นกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์เขม้แขง็เหมือนทุกวนัน้ี ตอ้งพบปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่
สมาชิกทุกคนกมิ็ไดย้อ่ทอ้หมดกาํลงัใจพยายามใชบ้ทเรียนท่ีผา่นมา  ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปล่ียน
ระหวา่งกลุ่มและร่วมกนัหาทางแกไ้ข  ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งเครือข่ายในการนาํไปปฏิบติัจริงแลว้  
แต่ละกลุ่มสามารถยดืหยุน่ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มของตนเองได ้ เพ่ือใหห้มดปัญหาในเร่ืองหน้ีสูญ
ไปเสียเลย เป็นการตดัไฟแต่ตน้ลม พระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  และกลุ่มแกนนาํจึงวางกฎระเบียบใหม่ให้
เป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับทุกกลุ่มวา่  ถา้กลุ่มใดมีคนผิดนดัชาํระเงินกูใ้หผู้ค้ ํ้าประกนัรับผดิชอบ
ในทนัที แต่ในกรณีท่ีผูค้าํประกนัไม่อยูใ่ชว้ิธีโอนหน้ีจากกลุ่มไปใหผู้ข้อกูร้ายใหม่แทน  หมายถึงถา้มี
คนผิดนดัชาํระมีหน้ีคงคา้ง 1,000  บาท ณ วนัประชุมกลุ่มประจาํเดือน คณะกรรมการจะตอ้งถามผูข้อกู้
รายใหม่วา่ ยนิดีรับผิดชอบหน้ีเก่าคา้งชาํระนั้นหรือไม่  ถา้ไม่กจ็ะไม่มีการปล่อยกูใ้หใ้ครในเดือนนั้น  
แต่ถา้ยนิยอมรับผิดชอบกใ็หผู้ข้อกูร้ายใหม่ทุกคนเฉล่ียกนัรับผิดชอบชดใชจ่้ายหน้ีคืนกลุ่มแทนคนละ 
100 บาท  เพราะฉะนั้นระบบบญัชีการเงินของกลุ่มกจ็ะเรียบร้อย  ผูผ้ดินดัชาํระหน้ีรายนั้นกต็อ้งถกูโอน
การเป็นหน้ีจากกลุ่ม  จาํนวน 1,000 บาท  ไปเป็นลูกหน้ีของผูข้อกูร้ายใหม่ทั้ง 10 คน ๆ ละ 100  บาท 
จากนั้นเจา้หน้ีรายใหม่ทั้ง 10 ราย  กจ็ะตามทวงเงินคืนจากผูน้ั้นเอง  เพิม่แรงกดดนัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงวิธีน้ีใช้
ไดผ้ลดีมาก  ระบบบญัชีของกลุ่มทุกกลุ่มในปัจจุบนัเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาหน้ีสูญ 

กจิกรรมกลุ่มทีสํ่าคญั  กิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์เร่ิมตน้จากกิจกรรมทางการเงิน
เม่ือกลุ่มเร่ิมเขม้แขง็ไดมี้การพฒันาใหเ้กิดกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีหลากหลาย อนัเป็นประโยชนต่์อสมาชิก
โดยทัว่ถึง ดงัน้ี 

1.  กิจกรรมทางการเงิน  ไดแ้ก่  การรับฝากเงินและการใหกู้ย้มื  ถือเป็นกิจกรรมหลกั
ของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการใหเ้กิดความร่วมมือช่วยกนัแกปั้ญหาของคนในชุมชนใหมี้
ชีวิตครอบครัวและสงัคมท่ีดีข้ึน 

2.  กิจกรรมการจดัสวสัดิการชุมชน  เงินกองทุนสวสัดิการมาจากคร่ึงหน่ึงของกาํไรท่ี
ไดจ้ากการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา เงินกอ้นน้ีจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัผลกาํไรของกลุ่ม  เงิน
จาํนวนน้ีกลบัคืนสู่สมาชิกในรูปของสวสัดิการ  เช่น การรักษาพยาบาลคนไขน้อกคนไขใ้น (เฉพาะ
โรงพยาบาลของรัฐ)  เงินสงเคราะห์ญาติผูเ้สียชีวิต เป็นตน้ 

3.  กิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพคนในชุมชน 
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 3.1  การพฒันาทกัษะความสามารถ 
  3.1.1  การเปิดโอกาสใหช้าวบา้นไดท้าํงาน เป็นผูดู้แลจดัการระบบ

การเงินของกลุ่มดว้ยตวัเอง  ทั้งท่ีส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ดา้นน้ีมาก่อนเลย แต่ดว้ยคาํช้ีแนะและให้
แนวทางแห่งปัญญาของพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต  พร้อมทั้งพระสงฆท่ี์คอยช่วยเหลือ  ทาํใหพ้วกเขามี
กาํลงัใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่  เม่ือเห็นวา่ส่ิงนั้นจะทาํใหชี้วิตเขาดีข้ึนและมีความสุข   
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัสร้างสรรคภ์มิูปัญญา 

  3.1.2  การอบรมหลกัวิชาการหรือความรู้ทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นกิจกรรม
ท่ีทางกลุ่มจดัข้ึนเองเพื่อสมาชิกหรือการส่งตวัแทนสมาชิกเขา้อบรมในหน่วยงานหรือองคก์รต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ต่างมีส่วนช่วยใหส้มาชิกไดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึน สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อการ
ดาํเนินชีวิตและช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 3.2  การฟ้ืนฟสูภาพจิตใจ ตามแนวความคิดของพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต   
ท่ีจดัใหส้มาชิกพบปะทาํกิจกรรมร่วมกนัเป็นประจาํทุกเดือนนั้น เพ่ือใหส้มาชิกในหมู่บา้นไดมี้โอกาส
ถามไถ่ทุกขสุ์ขซ่ึงกนัและกนั เปรียบเสมือนวนัรวมญาติ  ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัใหแ้น่นแฟ้ม
ยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัประชุมท่ีวดัซ่ึงเป็นสถานท่ีใหค้วามสงบร่มเยน็ทางจิตใจ  การเขา้วดั
ทาํบุญฟังเทศน์ฟังธรรมจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจท่ีแขง็กระดา้งใหอ่้อนโยน  ช่วยฟอกจิตใจท่ีมีแต่กิเลส
ความทุกขใ์หส้ะอาดมีความสุขได ้

4.  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได ้  การประชุมประจาํเดือนของกลุ่มสจัจะ เพ่ือ
พบปะทาํกิจกรรมการออมดว้ยกนั  ถือเป็นวนัสร้างงานสร้างรายไดด้ว้ย  เพราะในวนัน้ีกลุ่มสมาชิกและ
ชาวบา้นจะนาํสินคา้มาขาย  เช่น  ขา้วสาร อาหารแหง้  ผงซกัฟอก นํ้ายาลา้งจาน  นาํมาขายดว้ย  
นอกจากน้ีแต่ละกลุ่มไดส่้งเสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาอาชีพและรายไดต่้าง ๆ เช่น 

 4.1  โครงการตูเ้ยน็หนา้บา้น ส่งเสริมใหส้มาชิกปลกูผกั เล้ียงสตัวไ์วใ้น
บริเวณบา้นเพ่ือการบริโภคในครอบครัวท่ีเหลือไวข้ายหารายไดต้ามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 4.2  ศนูยส์าธิตการใชจุ้ลินทรีย ์ เพ่ือใชใ้นการเกษตรพ้ืนฐาน  ช่วยลดตน้ทุน
การผลิตและเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรใหสู้งข้ึน 

5.  กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้ม  นอกจากสนใจเร่ืองปากทอ้ง 
การทาํมาหากิจแลว้  สมาชิกลุ่มสจัจะจงัหวดัตราดยงัเห็นความสาํคญัของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มอีกดว้ย 

 5.1  การรณรงคไ์ม่จบัปแูสมในฤดูวางไข่  โดยใชค้าํขวญัว่า “หยดุจบัร้อย คอย
จบัลา้น”  วนัท่ีหยดุจบัปูแสม  คือ  วนัข้ึน  4  คํ่า 5  คํ่า 6  คํ่า  และวนัแรม  4  คํ่า 5  คํ่า  6  คํ่า ในเดือน 11 
ของทุกปี รวม  6  วนั เป็นโครงการของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยบ์า้นเปร็ดใน  หมู่ท่ี  2  ตาํบลหว้งนํ้าขาว 
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อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด  ท่ีพบวา่สามารถแกปั้ญหาความยากจนได ้  แต่กวา่จะแกจ้นไดส้มาชิกกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยบ์า้นเปร็ดในกป็ระสบกบัสภาวะความยากจนและมีหน้ีสินมาก่อน  ตอ้งต่อสูก้บั
นายทุนท่ีเขา้มาทาํผลประโยชน์  ผลสุดทา้ยกป็ระสบความสาํเร็จเพราะทุกคนในชุมชนร่วมมือกนั   
จึงเป็นชุมชนตวัอยา่งท่ีแกปั้ญหาความยากจนได ้ โดยการอนุรักษป่์าชายเลนและฟ้ืนฟอูยา่งต่อเน่ือง 

 5.2  การรณรงคไ์ม่ตดัไมป่้าชายเลน ซ่ึงเป็นแหล่งเพราะพนัธ์ุสตัวน์ํ้ าธรรมชาติ 
 5.3  การปลูกผกัผลไมโ้ดยไม่ใชส้ารเคมี 
 5.4  การกาํจดัขยะ บาํบดันํ้าเสีย ปรับสภาพดิน โดยใชน้ํ้าสกดัชีวภาพ           

(จุลินทรีย)์ ท่ีผลิตเองในทอ้งถ่ิน 
 

แนวทางการดาํเนินการ   
1. พฒันาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทีไ่ด้รับการส่งเสริมจากพระสงฆ์ 

พฒันาการของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาพบวา่เกิดข้ึนจากจุดเร่ิมของแนวคิดดงัน้ี 
- การปรับเปล่ียนรูปแบบการเผยแพร่หลกัการสอนทางศาสนาโดยการประยกุต ์

หลกัการเทศนห์รือวิธีการสอนท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อความเขา้ใจง่ายและปฏิบติัตามได้
อยา่งเป็นผล 

- ความตอ้งการท่ีจะเห็นชาวบา้นพ่ึงตนเองได ้ ชุมชนเขม้แขง็สามารถแกไ้ขปัญหาท่ี 
เกิดข้ึนกบัตนเองและสงัคมได ้  คือ  ความไม่รู้  ความยากจน  การถูกเอารัดเอาเปรียบ  การเจบ็ป่วยผา่น
กระบวนการการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มสะสมทรัพยเ์พ่ือใหช้าวบา้นคิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น 

- ตอ้งการสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนแก่ชุมชนในชนบท  ผา่นกระบวนการกลุ่มท่ีมี 
การสะสมทรัพยเ์ป็นกิจกรรม  มีหลกัธรรมทางศาสนาคือคุณธรรมเป็นหลกัยดึเหน่ียวจิตใจและมีเงิน
เป็นตวัเช่ือมเพ่ือใหเ้กิดความเขม้แขง็  คือความสามคัคีของชุมชนและการพ่ึงพาอาศยักนัของชาวบา้น 

มีพฒันาการทีพ่อจะสรุปได้โดยสังเขป 3 ขั้นคอื 
1.   กลุ่มเรียนรู้/กลุ่มกิจกรรมสะสมทรัพย ์ ขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างกลุ่มกิจกรรมและ 

เป็นการสร้างองคก์รใหเ้กิดข้ึนในชุมชน  เพ่ือจะรู้ถึงปัญหาและแนะนาํใหชุ้มชนยอมรับและหาทาง
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั  มีกิจกรรมสจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นตวัเช่ือมใหเ้กิดกลุ่ม  โดยการเร่ิมจากกลุ่มคนท่ี
เป็นเป้าหมายในชุมชน 

2.   กลุ่มขยายกิจกรรมในชุมชน   ขั้นตอนน้ีถือวา่เป็นการส่งเสริมกลุ่มใหเ้รียนรู้การ 
ดาํเนินกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบติัจริง ๆ (Learning by doing)  เพ่ือใหส้มาชิกไดเ้กิดประสบการณ์
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัในกลุ่มและเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการเรียนรู้การดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 



โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจังหวดัตราด 55

3.   กลุ่มขยายกิจกรรม/ขยายเครือข่าย  การขยายคณะกรรมการบริหารแต่ละฝ่ายเพื่อจะ 
เขา้มาเป็นผูบ้ริหารกลุ่มเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา ตลอดถึงการขยายการรับสมาชิกกลุ่มและ
ขยายเครือข่ายออกไปในหมู่บา้นไปสู่ตาํบล  อาํเภอ และจงัหวดัเพ่ือขยายกิจกรรมท่ีดาํเนินการอยูโ่ดย
การช่วยเหลือระหวา่งกลุ่ม  เป็นการขยายเครือข่ายกองทุนชุมชนระดบัจงัหวดัต่อไป 

2. กจิกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยมี์กิจกรรมท่ีดาํเนินการอยู ่ 8  กิจกรรม ซ่ึงลกัษณะการดาํเนินกิจกรรม

นั้นข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละกลุ่ม  ท่ีสามารถจะดาํเนินกิจกรรมเหล่านั้นได ้ ซ่ึงพอจะจดักลุ่มของ
กิจกรรมไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1 กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการ เช่น 
- กองทุนชุมชน 
- กองทุนฌาปนกิจ 

2.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนการดาํเนินชีวิต  เช่น 
- การสะสมทรัพย ์
- การปล่อยกู ้
- สินเช่ือกูย้มื 
- กองทุนพฒันา 
- ตลาดนดัชุมชน 
- การทาํปุ๋ยอินทรีย ์
ถึงแมว้า่ กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ จะเนน้กิจกรรมท่ีเป็นไปเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  เช่น

กองทุนกูย้มื  เป็นตน้  แก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ แต่กถื็อวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างพลงัใหก้บัชุมชนใน
การท่ีจะพ่ึงตนเองในอนาคตต่อไป 

3. การสร้างทุนชุมชน 
การเกิดข้ึนของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจ์ากการส่งเสริมของพระสงฆน้ี์  เป็นตวัอยา่งของการใช้

ระบบการจดัการการเงิน  เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนและความเขม้แขง็ของชุมชนโดยส่งผลใน 3 
ระดบั  คือ 

3.1    ในระดบัครัวเรือน  สามารถช่วยปรับลดความเห็นแก่ตวั  และการมุ่งบริโภคของปัจเจก
ไปสู่การอดออมอยา่งมีสจัจะ  การบริหารทุนสวสัดิการของครอบครัว  การสร้างความผกูพนัของ
ครอบครัวและเครือญาติ 

3.2    ในระดบัชุมชน  ไดก่้อใหเ้กิดการพึ่งพากนัเองสูงมาก  โดยการเกิดข้ึนของกองทุน
สวสัดิการชุมชน ท่ีเป็นกลไกในการจดัสรรกาํไรของสาธารณะ  (กลุ่ม)  กลบัคืนสู่สมาชิก 
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3.3   ในระดบัชุมชนกบัความสมัพนัธ์กบัภายนอก  ในอนาคตอนัใกลต้อ้งเกิดเป็นเครือข่ายกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยห์รือชมรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยข้ึ์นมา  โดยมีกองทุนร่วมระดบักลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนต่อไป 
 

4. ปัญหาและอุปสรรในการก่อตั้งกลุ่ม 
การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ เป็นการสร้างรูปแบบการรวมตวัของคนหมู่มาก 

โดยเฉพาะคนในชุมชน  ท่ีจะตอ้งมีผลประโยชนร่์วมกนั  ผา่นกิจกรรมสะสมทรัพยข์องกลุ่มซ่ึงแมว้า่จะ
เอ้ือประโยชนต่์อชุมชน แต่กส็ร้างปัญหาและมีขอ้จาํกดัหลายประการไดแ้ก่ 

 
4.1 การสร้างผู้นํา 

- ผูน้าํแบบพระสงฆ ์ ซ่ึงปัจจุบนัมีพระสงฆรู์ปเดียวท่ีเป็นผูน้าํกลุ่มทุกกลุ่มในจงัหวดั
ตราด ทาํหนา้ท่ีเป็นผูก่้อตั้งกลุ่มในระยะเร่ิมตน้ และเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนกบักลุ่ม 

- ผูน้าํแบบชาวบา้น  บางกลุ่มยงัหาผูน้าํท่ีเขม้แขง็ไม่ไดเ้ช่นกลุ่มวดัโคกและกลุ่มวดัสวนใน 
สาเหตุเหล่าน้ี จะเป็นผลกระทบกบัความเขม้แขง็และยงัยนืของกลุ่มดว้ย ถึงแมว้า่จะมีพระสงฆเ์ป็นท่ี
ปรึกษาแต่สุดทา้ยในการแกปั้ญหากม็กัจะเป็นหนา้ท่ีของพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต ซ่ึงไม่สามารถจะ
ดาํเนินการไดท้นักบัสถานการณ์ของทุกกลุ่ม 

- ความเขม้แขง็ในอนาคต ถา้จะตอ้งขยายกลุ่มใหเ้พ่ิมข้ึนจะเป็นผลกระทบกบัความ
เขม้แขง็และยัง่ยนืของกลุ่ม  เน่ืองจากการสร้างผูน้าํทั้งในรูปแบบพระสงฆแ์ละรูปแบบชาวบา้นยงัไม่
เพียงพอ  ทาํใหก้ารรับช่วงการดาํเนินตามรูปแบบกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยอ์าจเกิดปัญหาและอุปสรรคได ้

4.2 การทาํบญัชี โดยเฉพาะการไม่ตรวจสอบของคณะกรรมการบริหาร 
4.3 กระบวนการเรียนรู้การทาํบญัชีของสมาชิก 
4.4 หน้ีเสีย  เกิดจากการกูย้มืของสมาชิกบางรายแลว้ขาดส่งทาํใหเ้ป็นภาระของผูค้ ํ้าประกนั

และสมาชิกทุกคนท่ีจะตอ้งหาเงินมาคืนกลุ่ม 
4.5 การขาดส่ง  เกิดจากความจาํเป็นของสมาชิกท่ีไม่สามารถมาพบกลุ่มได ้ ในวนันดัพบ     

ทาํใหก้ารสะสมไม่ต่อเน่ืองจึงคืนเงินสะสมแลว้ยบุกลุ่ม 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  ความสาํเร็จในการบริหารกลุ่มสจัจะ สมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยใ์หค้วามสาํคญัใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ผลกาํไรของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ส่วนหน่ึงคืนสู่สมาชิกในรูปสวสัดิการ  
เช่น การรักษาพยาบาล  เงินสงเคราะห์ญาติผูเ้สียชีวิต เป็นตน้ 
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2. ฝากเงินสะสมประจาํทุกเดือนหรือผา่นชาํระหน้ีเงินกูจ้ากกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
ตอ้งฝากและส่งอยา่งสมํ่าเสมอ  

3. การท่ีกลุ่มสะสมทรัพยส่์งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเช่น การตรวจสอบ 
ระบบบญัชีแบบง่าย ๆ การทาํเกษตรปลอดสารพิษ การใชจุ้ลอินทรียจ์ากธรรมชาติทาํใหมี้ความรู้เพิม่ข้ึน 

4. พระสงฆเ์ป็นบุคคลท่ีทาํใหก้ลุ่มสจัจะสะสมทรัพยป์ระสบความสาํเร็จ ส่ิงจูงใจท่ี 
ทาํใหส้มคัรเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพราะเห็นวา่มีพระสงฆเ์ป็นผูน้าํ และท่ีปรึกษาของกลุ่มควรเป็นพระท่ี
เคร่งวตัรปฏิบติัท่ีงดงามและเป็นพระนกัพฒันา 

5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์เป็นส่ิงท่ีจะเอ้ือใหก้าร 
บริหารงานประสบความสาํเร็จและการท่ีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 
เช่น การตรวจสอบระบบบญัชีแบบง่าย ๆ การทาํเกษตรปลอดสารพิษ  การใชจุ้ลอินทรียจ์ากธรรมชาติ
ทาํใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็เพ่ิมข้ึน 
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บทที ่5 

บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 
5.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ 
 การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยพ์บวา่ มีตวัแบบท่ีน่าศึกษา 6 ประการ คือ 

1. การประสานวิธีคิด 3 ปรัชญา คือ ศาสนา ชุมชน และครอบครัวเขา้ดว้ยกนั 
2. การเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัในชุมชน คือ  

-   วดั 
  -   กลุ่มทาํบุญ ซ่ึงอนุมานไดว้า่เป็น คนดี ในชุมชน 
  -   การขยายเครือข่ายพระ 

3. การเรียนรู้จากการลงมือทาํทนัที กล่าวคือ ตั้งกลุ่ม แลว้ใหกู้แ้ละออมในวนัแรกเลย 
4. การผกูเช่ือมโยง บุญ ใจ และเงินออมเขา้ดว้ยกนักบัสจัจะ และกฎเกณฑป์ระชาธิปไตย

ของกลุ่ม 
5. การปรับสร้าง “วิธีคิดใหม่” ดว้ยการใหส้วสัดิการแก่ปัจเจก เพ่ือใหเ้กิดเป็นกลุ่มท่ี

แขง็แรง ฝึกฝนความเสียสละและควบคุมพฤติกรรมสมาชิกร่วมกนั 
6. ระบบ 5 ปี 4 รุ่น ปิดรับสมาชิก 
 
1. การประสานวธีิคดิ 3 ปรัชญา คอื ศาสนา ชุมชน และครอบครัวเข้าด้วยกนั 

  เครือข่ายสะสมทรัพยมี์ความเป็นมาจากการประสานวธีิคิด 3 ปรัชญา คือศาสนา ชุมชน 
และครอบครับเขา้ดว้ยกนั   ในการพบปะกบัชุมชน พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต พยายามเนน้ใหชุ้มชน
มองเห็นความสาํคญัของการพึ่งพาตนเองและการมีสจัจะ โดยการรวมกลุ่มกนัและเร่ิมทาํดว้ยตนเอง   
ไม่มวักลวัหรือรอใหมี้ปัจจยัภายนอกเขา้มาช่วย ส่วนการปรับเงินจากสมาชิกท่ีไม่ตรงต่อเวลา บญัชีละ 
10 บาท หรือ 20 บาท กเ็ป็นกระบวนการท่ีฝึกฝนใหค้นมีสจัจะ รู้จกัรับผดิชอบต่อตวัเอง ซ่ึงจะยงัผลใหมี้
ความรับผิดชอบต่อสงัคมในท่ีสุด ขณะเดียวกนักไ็ดเ้นน้ใหเ้ห็นถึงคุณค่าของความช่วยเหลือเอ้ืออาทร 
ร่วมคิด ร่วมทาํของคนในชุมชน อนันาํไปสู่ความสมคัรสมานสามคัคีเพ่ือสร้างสรรคค์วามน่าอยูข่อง
ชุมชนใหมี้มากข้ึน รวมทั้งยงัไดป้ลูกฝังใหค้วามสมัพนัธ์ภายในครอบครัวมีมากข้ึน  ดว้ยการแสดงให้
เห็นวา่ทุกคนในครอบครัวลว้นมีศกัยภาพ มีความสามารถท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ลูก ๆ สามารถ
ช่วยพอ่แม่ได ้ คนเฒ่าคนแก่กส็ามารถช่วยเหลือครอบครัวได ้ เพราะทุกคนในครอบครัวมีสิทธิท่ีจะเป็น
สมาชิกกลุ่มได ้ ออมได ้  เงินท่ีออมน้ีจะเป็นฐานใหค้รอบครัวไดกู้ย้มืมาใชย้ามขาดแคลนเหมือนกบัพอ่



โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจังหวดัตราด 59

แม่กูเ้งินจากลกูเอง ทั้งหมดน้ีลว้นเกิดข้ึนจากการไดป้ฏิบติัจริงในการทาํกิจกรรมของกลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพยร่์วมกนั 

2. การเจาะกลุ่มเป้าหมายทีสํ่าคัญในชุมชน คอื  
 การเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีสาํคญัหลกั ๆ ภายในชุมชน ช่วยใหก้ารทาํงานในระยะต่อไปทาํได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน เพราะกลุ่มเหล่าน้ีมีศกัยภาพในการท่ีจะขยายงานของตนต่อไปได ้หากเขาไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัในกิจกรรมและไดล้งมือทาํดว้ยตนเอง กลุ่มเป้าหมายท่ีพระสุบิน 
ปณีโตใชเ้ป็นเหมือนคานงดัใหกิ้จกรรมสามารถขายายตวัอยา่งรวดเร็วน้ีไดแ้ก่ 

-   วดั 
  พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต ดาํเนินการเผยแพร่ความคิดในการจดัตั้งกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์
ใหแ้ก่ชุมชนต่าง ๆ โดยไดเ้ขา้ไปตามวดัของชุมชนเหล่านั้นในวนัพระหรือวนัท่ีชาวบา้นในชุมชนนั้นมา
ทาํบุญร่วมกนัท่ีวดัเป็นจาํนวนมาก แลว้ขออนุญาตเจา้อาวาสเพ่ือบรรยายใหช้าวบา้นฟังในระหวา่งท่ี
พระรูปอ่ืน ๆ กาํลงัฉนัภตัตาหารในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยซ่ึ์งไดมี้การ
สอดแทรกหลกัธรรมต่าง ๆ  ในพระพทุธศาสนาเขา้ไปดว้ย การใชว้ดัเป็นฐานของการดาํเนินกิจกรรม 
เช่นน้ีไดช่้วยฟ้ืนฟหูรือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนใหมี้ความแน่นแฟ้นข้ึนมาเป็นอยา่ง
มาก เพราะทาํใหว้ดัไดมี้โอกาสเก้ือกลูตอบแทนแก่ชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน นอกเหนือจาก
เดิมท่ีเคยใหห้ลกัธรรมต่าง ๆ ในการดาํเนินชีวิต นอกจากน้ีพระบางรูปยงัไดช่้วยเป็น      พ่ีเล้ียงแก่กลุ่ม
ในหลายดา้น เช่น การทาํบญัชี การเขียนใบสญัญาขณะเดียวกนั  ดว้ยความท่ีวดัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ประกอบกบับนศาลาวดัท่ีชาวบา้นทาํกิจกรรมร่วมกนันั้นจะมีพระประทานและพระภิกษุประจาํอยูเ่สมอ 
คนในชุมชนจึงใหค้วามเคารพยาํเกรงต่อสถานท่ี มีความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการทาํงานของกลุ่มวา่จะไม่
มีการทุจริต ในขณะเดียวกนักรรมการกลุ่มท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกจ็ะ     ไม่กลา้กระทาํการทุจริต นอกจากน้ีการ
ท่ีวดัเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน ซ่ึงเปิดกวา้งใหผู้ค้นสามารถเขา้ออกไดต้ลอดเวลา   ทาํใหกิ้จกรรม
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์กระทาํข้ึนในวดั เป็นกิจรรมท่ีเปิดกวา้งต่อการตรวจสอบดว้ย สมาชิกจะ
สามารถมองเห็นกระบวนการทาํงานของกรรมการไดต้ลอดเวลา 

  -   กลุ่มทําบุญ ซ่ึงอนุมานได้ว่าเป็น คนด ีในชุมชน 
  กลุ่มคนท่ีมาทาํบุญท่ีวดั จะเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีถ่ายทอดจากพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต 

เป็นกลุ่มแรกในชุมชน คนกลุ่มน้ีเป็นท่ีเคารพยกยอ่งในชุมชนวา่มีศีลธรรม เพราะเขา้วดัทาํบุญอยูเ่สมอ 
เม่ือคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมทาํกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นกลุ่มแรก จึงไดรั้บความเช่ือถือจาก
สมาชิกอ่ืน ๆ ในชุมชน และเม่ือสมาชิกชุดท่ีเร่ิมก่อตั้งน้ีไดถ่้ายทอดประสบการณ์ในการดาํเนินกิจกรรม
ใหเ้พ่ือนบา้นมองเห็นถึงคุณประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม กจ็ะทาํใหค้นในชุมชนมี
โอกาสเขา้ร่วมไดม้ากข้ึน กลุ่ม “คนดี” ในชุมชนท่ีเป็นผูเ้ร่ิมก่อตั้งกลุ่ม  นั้นจะมีส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บการ
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คดัเลือกจากสมาชิกใหเ้ป็นกรรมการของกลุ่ม จะพบวา่ในปีต่อๆ มาเม่ือหมดวาระลง  กรรมการส่วน
ใหญ่กจ็ะไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาใหเ้ป็นกรรมการต่ออีกเสมอ อนัเป็นกระบวนการท่ีตอกย ํ้าใหเ้ห็นถึง
ความเช่ือมัน่ไวว้างใจของคนในชุมชนท่ีมีต่อกรรมการเหล่านั้นใหท้าํหนา้ท่ีผูน้าํของตนหรือทาํหนา้ท่ี
แทนตนอง เป็นผูน้าํท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอนัเกิดจากกระบวนการของกลุ่มเป็นกลไกในการคดัเลือก 
“เวลาตั้งกรรมการข้ึนมาแลว้ เขาจะตอ้งพยายามเลือกคนดีท่ีสุด มือสะอาดใจซ่ือบริสุทธ์ิเขา้มาบริหาร
การเงิน”  ในขณะเดียวกนัดว้ยเน้ืองานท่ีขยายตวัเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี กไ็ดท้าํใหมี้การคดัเลือกกรรมการ
เพ่ิมมากข้ึนทุกปี กรรมการท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ี ตอ้งไดรั้บการรับรองจากสมาชิกส่วนใหญ่เสียก่อน ทาํใหมี้
ผูน้าํตามธรรมชาติในชุมชนเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ  

  -   การขยายเครือข่ายพระ 
  การเกิดข้ึนของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจ์าํนวนมากทาํใหพ้ระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต 

ตอ้งใชเ้วลาเกือบทั้งหมดเพ่ือตระเวนออกไปเยีย่มเยยีนใหค้าํแนะนาํต่อกลุ่มเหล่าน้ีอยูต่ลอดปี             
ในขณะเดียวกนัท่ีกลุ่มใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยูเ่สมอซ่ึงตอ้งมีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด “ เป็นพ่ีเล้ียงใหทุ้กกลุ่ม       
ปีหน่ึงไปร้อยกวา่แห่ง กลุ่มตั้งใหม่จะตอ้งไปเป็นพี่เล้ียงสามส่ีคร้ังในช่วงแรก ๆ ”  นบัเป็นภารกิจท่ี
ค่อนขา้งหนกัสาํหรับคนคนเดียว  พระสุบินจึงไดพ้ยายามถ่ายทอดความคิดในการจดัตั้งกลุ่มน้ีไปสู่พระ
รูปอ่ืน ๆ ทั้งภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง  เพื่อใหท้าํหนา้ท่ีเผยแพร่กิจกรรมน้ีสู่ชุมชนใหไ้ดม้าก
ข้ึน การขยายเครือข่ายพระเช่นน้ีทาํใหมี้พระภิกษหุลายรูปเขา้มารับหนา้ท่ีน้ีในหลายจงัหวดั  เช่น 
จนัทบุรี เชียงราย ระยอง ฯลฯ ในขณะเดียวกนัพระท่ีประจาํอยูต่ามวดัต่าง ๆ ท่ีพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  
ออกไปเผยแพร่กใ็หค้วามสนใจและร่วมกิจกรรมในฐานะเป็นพีเ่ล้ียงใหแ้ก่กลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดีและเป็น
หลกัใหแ้ก่การดาํเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได ้

3. การเรียนรู้จากการลงมอืทาํทนัที กล่าวคอื ตั้งกลุ่ม แล้วให้กู้และออมในวนัแรกเลย 
 วนัแรกท่ีเร่ิมก่อตั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้น หลงัจากท่ีพระสุบิน ปณีโต ไดบ้รรยายเชิญชวนให้
ชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยแ์ลว้ พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต จะแนะนาํใหช้าวบา้น
เร่ิมตน้ดว้ยการออมเงินอยา่งตํ่าเดือนละ 10 บาท  เพ่ือใหช้าวบา้นยอมท่ีจะทดลองออมร่วมกนั โดยมี
กรรมการส่วนหน่ึงทาํหนา้ท่ีรับเงินออมของสมาชิก พร้อม ๆ กนันั้นกมี็กรรมการอีกส่วนหน่ึงทาํหนา้ท่ี
รับลงช่ือเพ่ือกูเ้งิน เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการออมแลว้ กจ็ะสามารถเปิดใหกู้ไ้ดท้นัที ทาํใหช้าวบา้น
สามารถมองเห็นประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะในการทาํกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์
ในอนาคต สมาชิกไม่สามารถกูไ้ดท้นัที ตอ้งนาํเงินท่ีออมนั้นไปฝากธนาคารเสียก่อน ทาํใหเ้กิดปัญหา
ของความไม่เช่ือมัน่ต่อกรรมการเกิดข้ึนได ้  การใหส้มาชิกไดมี้การลงมือทาํจริง คือออมและกูไ้ด้
ในทนัทีท่ีเร่ิมก่อตั้งกลุ่มเช่นน้ี ทาํใหช้าวบา้นมองเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่ง
ชดัเจนไม่ตอ้งรอเหมือนเม่ือก่อน ซ่ึงจะเกิดความรู้สึกวา่ไม่ไดรั้บประโยชนจ์ากการออมนั้นใน
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ขณะเดียวกนักรรมการท่ีทาํงานกรู้็สึกสบายใจ เพราะไม่ตอ้งเกบ็เงินไวก้บัตวัเองอนัจะนาํไปสู่ขอ้ครหา
ต่าง ๆ นานาได ้ นอกจากน้ีการท่ีดาํเนินกิจกรรมของกลุ่มใหเ้สร็จไดภ้ายในวนัเดียวก็ทาํใหเ้กิดความ
ประหยดัค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ลงไปไดม้าก  กรรมการทาํงานเพียงเดือนละ 1 วนั ไม่ตอ้งรับภาระมากนกั 
นอกจากน้ียงัทาํใหง่้ายต่อการจดจาํของสมาชิกดว้ยไม่ทาํใหส้มาชิกหลงวนัหรือมาผดิวนั 

4. การผูกเช่ือมโยง บุญ ใจ และเงนิออมเข้าด้วยกนักบัสัจจะ และกฎเกณฑ์ประชาธิปไตย
ของกลุ่ม 

 พระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  ช้ีใหส้มาชิกของกลุ่มเห็นวา่ การท่ีคนในชุมชนไดน้าํเงินมา
รวมกนัและใหค้นท่ีกาํลงัเดือนร้อนกูเ้อาไปใชก่้อน เป็นการช่วยใหค้นเหล่านั้นไดมี้โอกาสในการลืมตา
อา้ปากข้ึนมาอีกคร้ัง  นบัเป็นการทาํบุญหรือการสงเคราะห์ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง  ในการปล่อยใหกู้น้ี้จะให้
กูแ้ก่สมาชิกท่ีกาํลงัไดรั้บความเดือนร้อนมากท่ีสุด ดว้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัเร่งด่วนไว ้ 3 กรณีท่ี
จะตอ้งไดรั้บเงินกูก่้อนไดแ้ก่  ลาํดบัแรกคือคนป่วย ลาํดบัท่ีสองคือ คนท่ีตอ้งรับภาระดอกเบ้ียเงินกู ้    
ในอตัราท่ีสูงมาก ๆ และลาํดบัท่ีสามคือ กูเ้ร่ืองการศึกษา เงินท่ีเหลือจากน้ีจึงจะใหกู้แ้ก่สมาชิกทัว่ไป 
เป็นการฝึกใหส้มาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่เพ่ือนร่วมชุมชน  เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั  ในขณะเดียวกนั 
การกาํหนดวนัและช่วงเวลาท่ีกลุ่มจะดาํเนินกิจกรรมไวอ้ยา่งชดัเจนเหมือน ๆ กนัทุกเดือน กเ็ป็นการ
ฝึกฝนใหส้มาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม เพราะสมาชิกจะตอ้งนาํเงินออก หรือเงินกู ้   
มาส่งใหก้ลุ่มตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดเอาไว ้ มิฉะนั้นจะถูกปรับตามอตัราท่ีแต่ละกลุ่มไดก้าํหนดเอาไว ้
การกาํหนดใหส้มาชิกมาพบปะกนัทุกเดือนยงัมีส่วนในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีข้ึนในชุมชน เพราะ
ไดมี้การแลกเปล่ียนสารทุกขสุ์ขดิบซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัมองสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน    
ซ่ึงอาจนาํไปสู่การร่วมมือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัได ้

5. การปรับสร้าง “วธีิคดิใหม่” ด้วยการให้สวสัดกิารแก่ปัจเจก เพือ่ให้เกดิเป็นกลุ่มที่
แข็งแรง ฝึกฝนความเสียสละและควบคุมพฤตกิรรมสมาชิกร่วมกนั 

 เม่ือครบรอบปีของการออม กลุ่มจะแบ่งเงินกาํไรท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียเงินกูอ้อกเป็นสองส่วน
เท่า ๆ กนั ส่วนหน่ึงปันผลคืนแก่สมาชิก อีกส่วนหน่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นเงินกองทุนสวสัดิการแก่สมาชิก 
โดยพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต ไดช้ี้ใหช้าวบา้นเห็นถึงความสาํคญัของการมีสวสัดิการและยกตวัอยา่ง
สวสัดิการรักษา พยาบาลท่ีขา้ราชการและลกูจา้งในสถานประกอบการไดรั้บ  “ ถา้คนทาํงานราชการเขา
ป่วย เขายงัมีราชการคุม้ครอง เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้คนทาํงานอุตสาหกรรมเขากมี็กฎหมายประกนัสงัคม ”  
ในเบ้ืองตน้นั้น ไดใ้ชไ้ปในเร่ืองของการรักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่    แต่กมี็บางกลุ่มท่ีมีเงินสวสัดิการ
มากพอ ไดเ้ร่ิมนาํเงินสวสัดิการน้ีไปใชใ้นการพฒันาชุมชนของตนใหน่้าอยูม่ากข้ึน เช่น  กลุ่มสจัจะ
สะสมทรัพยบ์า้นอ่าวขาม ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง ท่ีไดมี้มติใหน้าํเงินสวสัดิการไปใชใ้นการปรับปรุงพ้ืนท่ี
สาธารณะใหเ้ป็นสนามกีฬาเยาวชน โดยไม่ตอ้งรอเงินงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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(อบต.)  แต่อยา่งใด หรือกลุ่มวดัเนินทราย ท่ีนาํเงินบางส่วนไปซ้ือเกา้อ้ีถวายวดัและใชเ้ป็นอุปกรณ์ใน
การทาํงานของกลุ่มทุก ๆ เดือนดว้ย 
 การจดัระบบสวสัดิการข้ึนน้ี เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ลุ่มสจัจะสะสมทรัพยส์ามารถดาํรง
อยูไ่ด ้ เพราะกองทุนสวสัดิการน้ีจะเป็นแรงจูงใจใหส้มาชิกไม่ลาออกจากกลุ่ม เพราะถา้ลาออกกจ็ะ
ไม่ไดรั้บการแบ่งเงินสวสัดิการให ้ เพราะเป็นเงินกองกลางของกลุ่ม โดยพบวา่สมาชิกกลบัมีความ
ผกูพนัต่อกลุ่มมากข้ึน เพราะตอ้งพ่ึงพาต่อกลุ่มในขณะเดียวกนักพ็ยายามช่วยกนัทาํใหเ้งินกองทุนกอ้นน้ี
โตมากข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือใหก้องทุนน้ีสามารถดูแลสมาชิกใหไ้ดม้ากท่ีสุด  กลุ่มจึงมีความเขม้แขง็มากข้ึน
ตลอดเวลา   
 ในบางกลุ่มไดพ้ยายามเร่งสร้างใหเ้งินกองทุนสวสัดิการน้ีเติบโตรวดเร็วมากข้ึน  โดยการ
นาํเงินกองทุนสวสัดิการน้ีไปปล่อยใหส้มาชิกกูใ้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเท่ากนักบัดอกเบ้ียเงินกูก้อ้นท่ีไดจ้าก
การออม แต่เม่ือมีดอกเบ้ียกลบัมากจ็ะนาํเขา้สมทบกบักองทุนสวสัดิการทั้งหมดไม่ไดน้าํไปปันผลให้
กลบัคือแก่สมาชิก ทาํใหเ้งินกองทุนสวสัดิการน้ีสามารถเติบโตไดเ้ร็วข้ึน 
 ในขณะเดียวกนั กองทุนสวสัดิการน้ีเป็นกลไกท่ีสาํคญัในการใหค้นส่วนใหญ่ของชุมชน
ไดค้วบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนดว้ย เช่น “สมาชิกบางกลุ่มไดสิ้ทธ์ิค่ารักษาพยาบาลนอน
โรงพยาบาลไดคื้นละ 500 บาท ถา้ใครสูบบุหร่ีเขาจะปรับคืนละ 100 บาท ถา้คุณสูบคร้ังท่ี 2 กจ็ะปรับ
เพ่ิมมากข้ึนอีก  ถา้คุณเล่นการพนนักจ็ะลงโทษอยา่งน้ี....”  หรือบางกลุ่ม “...จะตกลงในท่ีประชุมเลยวา่ 
ถา้ใครซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ใครขายเสียงไป 500 บาท เราจะหยดุจ่ายค่ารักษาพยาบาล มลูค่า 500 บาทเลย 
เพราะคุณไดต้รงนั้นแลว้ กลุ่มกไ็ม่จาํเป็นตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณ คนในหมู่บา้นเขาจะรู้กนัวา่ใคร
ขายเสียง” 

6. ระบบ 5 ปี 4 รุ่น ปิดรับสมาชิก 
 หลกัการท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือการเปิดรับสมาชิกเพียง 4 รุ่น แลว้หยดุรับไประยะ
หน่ึง อาจจะเป็น 3 ปี หรือ 4 ปี แลว้แต่กลุ่มจะกาํหนด แลว้จึงค่อยเปิดรับสมาชิกใหม่อีกคร้ัง การ
ดาํเนินการเช่นน้ีช่วยใหค้นในชุมชนท่ีมองเห็นคุณค่าของกลุ่ม รีบสมคัรเป็นสมาชิกก่อนท่ีจะปิดรับไป
เสียก่อน ในขณะเดียวกนัรายละเอียดของหลกัเกณฑภ์ายในกลุ่มกก็าํหนดใหส้มาชิกรุ่นแรก หรือสมาชิก
ท่ีสมคัรในปีแรกมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเตม็อตัราท่ีกลุ่มกาํหนดให ้ รุ่นท่ี 2, 3 และ 4 กจ็ะไดรั้บ
ลดหลัน่กนัไปรุ่นละคร่ึงหน่ึงของรุ่นก่อนหนา้นั้น  ทาํใหส้มาชิกในรุ่นหลงั ๆ จะไดรั้บเงินสวสัดิการ
นอ้ยมาก  การหยดุรับสมคัรจะทาํใหเ้งินกองทุนสวสัดิการน้ีขยายตวัเติบโตข้ึนจนพอเพียงกบัการ
ช่วยเหลือสมาชิก ในขณะเดียวกนั สมาชิกรุ่นหลงั ๆ กจ็ะไดรั้บการเล่ือนข้ึนใหไ้ปอยูใ่นรุ่นท่ีสูงข้ึนดว้ย 
เช่น รุ่น 2 กจ็ะไดรั้บการปรับใหไ้ดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนัรุ่น 1  
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 ปรัชญาของการทํางาน 
 การดาํเนินการกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ จึงมีแก่นแท ้คือการสร้างคุณธรรมและสวสัดิการ
กลุ่มใหแ้ก่กลุ่มคนทั้งในชนบทและในเมืองดว้ยการใช ้

1. คุณค่าทางพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่ สจัจะ เสียสละ ความเอ้ืออาทรช่วยเหลือกนั การใช้
คนดีบริหารควบคุมคนไม่ดี 

2. ระบบบริหารการเงิน ท่ีเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ดว้ยการจดั
แบ่งเป็นระบบต่าง ๆ คือ 
-   เงินกองทุนสวสัดิการครบวงจรชีวิต 

  -   เงินกู ้
  -   ศนูยก์ลางการระดมเงินออม 
  -   ตลาดนดั (ทุน-สินคา้) 

3. การพ่ึงพาตนเองของชุมชนใน 3 ดา้นคือ 
-   ดา้นคุณธรรมและวินยั 

  -   ดา้นสวสัดิการชุมชนครบวงจร 
  -   ดา้นการเป็นศนูยก์ลางการเงินของชุมชน 

4. การเปิดโอกาสใหค้นทั้งชุมชน ไม่เวน้แมแ้ต่คนแก่ หรือเดก็ ไดมี้ส่วนร่วมใน
ผลประโยชนข์องกลุ่ม 

5. การยดึโยงชุมชนดว้ยวฒันธรรมชุมชนและกองทุนสวสัดิการ 
6. การพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชน 

 
กระบวนการเรียนรู้และปฏบัิตธิรรมผ่าน การออมเงนิ-บริหารเงนิชุมชน 

 กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์ไดรั้บการส่งเสริมโดยพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต  มีหลกัการท่ีสาํคญั 
คือ 

1. การเร่ิมออมและกู ้โดยการทดลองทาํและเรียนรู้ทนัทีในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเร่ิมตน้ 
ก่อตั้งกลุ่มของสมาชิก พร้อมกนัทุกคน เป็นการใหค้วามรู้และโอกาสในการฝึกฝนอยา่งครอบถว้นทั้ง
กระบวนการในวนัแรกของการดาํเนินกิจกรรม อนัเป็นโอกาสแรกเร่ิมท่ีสมาชิกกาํลงัใหค้วามสนใจ
สูงสุดต่อกิจกรรมของกลุ่ม 
 2.  การจดัการการเงินระดบัชุมชนหรือกลุ่มยอ่ย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกรอบเดือนน้ี มี
ความสาํคญั ดงัต่อไปน้ี    
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  -    การเปิดเวทีประชาธิปไตยข้ึน อนันาํไปสู่การร่วมกนัสร้างศีลธรรมใหม่ หรือกฎ
ของชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นกระบวนการกาํหนดตนเองท่ีฟ้ืนฟข้ึูนมาใหม่ไดอี้กคร้ัง 
  -    การสร้างกระบวนการเรียนรู้เร่ืองการเงินและเศรษฐกิจชุมชนใหแ้ก่สมาชิก 
  -   การสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม และบทบาทของสตรีใหมี้มากข้ึนเร่ือย ๆ  
       3.  การร่วมบริหารกองทุนสวสัดิการของชุมชน และปรับพฤติกรรมไปสู่  
“กฎประชาธิปไตยของชุมชน”  โดยกองทุนน้ี มีความสาํคญั 3 ประการคือ 
  -   เป็นการสร้างจิตสาํนึกความเสียสละใหแ้ก่คนในชุมชน 
  -   เป็นหลกัประกนัของชีวิต ครอบครัว และชุมชน 
  -  ช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน 
        4.  การริเร่ิมกลุ่มเกิดข้ึนจากในวดั  ซ่ึงสามารถดึงคนดีของชุมชนใหเ้ขา้มาร่วมกนัทาํงาน
เพ่ือชุมชน  อนัเป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งวดัและคนดีเขา้กบัคนส่วนใหญ่ในชุมชน นาํไปสู่
กิจกรรมการสร้างสรรคชุ์มชนดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
         5.  การติดตามพฤติกรรมโดยใช ้“ตวัช้ีวดั” ของสมาชิกกลุ่มในเชิงศีลธรรมและการฝึก
ธรรมะ ผา่นกิจกรรมการออม 
         6.  การขยายเครือข่ายผา่นพระ  ในช่วงเขา้พรรษา  โดยมีกิจกรรมงานบุญเป็นโอกาสใน
การส่ือท่ีสาํคญั 
 

5.2  สรุปผลการวเิคราะห์ท่ีช้ีให้เห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 จากคุณลกัษณะกฎเกณฑด์งักล่าว ทาํใหก้ลุ่มสจัจะสะสมทรัพยไ์ดส้ร้างบทบาททางสงัคม  5 
ประการ  คือ 

1. บทบาทการรวมคน 
2. บทบาทการรวมเงิน 
3. บทบาทการรวมปัญญาความคิด 
4. บทบาทการสร้างกองทุนสวสัดิการ เงินกองกลาง 
5. บทบาทการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
ทั้ง  5  ประการ จะเป็นฐานในการพฒันาภาพรวมของชุมชนต่อไป ซ่ึงตอ้งอาศยัภาวะผูน้าํและ

การบริหารจดัการท่ีดี คนในชุมชนจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจาํนวนมาก จึงสามารถนาํเอาทุนมาสร้าง
อุดมการณ์ภายใตผ้ลประโยชน์ทางการเงินได ้
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1. บทบาทการรวมคน 
ในชุมชนท่ีมีปัญหาเร่ืองความสามคัคี ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตยแบบตวัแทน ไม่วา่จะเป็นระดบัผูใ้หญ่ กาํนนั อบต. ส.จ. ส.ส. หรือ ส.ว. จะก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้จากการหาเสียง  การเป็นหวัคะแนน อยา่งไรกต็ามชุมชนยงัตอ้งพ่ึงพาอาศยักนัตาม
วฒันธรรมประเพณี และค่านิยมบางอยา่ง แต่พลงัเหล่าน้ีเร่ิมลดบทบาทลงไปมาก  เน่ืองจาก
ชีวิตประจาํวนัตอ้งพ่ึงพาเงินทองและการแสวงหาความสุขส่วนตวัมาก  การท่ีจะเช่ือมคนเขา้มาหากนั 
ไดง่้ายและเร็วคือการใช ้ “เงิน” เป็นเคร่ืองดึง เคร่ืองประสานประโยชน์ และเม่ือคนมารวมกนัแลว้ ผูน้าํ
จะสามารถบริหารคน และใชค้นเหล่านั้นไปสู่การพฒันาค่านิยมการพ่ึงพากนัข้ึนมาใหม่ พร้อมทั้งร้ือฟ้ืน
วิถีของการพ่ึงพากนั การเห็นความสาํคญัต่อความสุขร่วมกนั การปรับปรุงพฤติกรรมการผลิตการเกษตร 
กจ็ะตามมา 

2. บทบาทการรวมเงนิ 
การเงินในชุมชนท่ีหมุนเวยีนอยูป่ระจาํวนั มีอยูจ่ริงแต่ขาดการจดัการท่ีเหมาะสมท่ีเป็นการ

จดัการท่ีชุมชนไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ี ไม่ตอ้งพ่ึงพาสถาบนัการเงินท่ีดูดเอาส่วนเกินออกจากชุมชน  การ
จดัการเงินแบบกลุ่มการเงินชุมชนมีมานาน เช่น กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  กลุ่มธนาคารหมู่บา้น กลุ่ม
แม่บา้น กลุ่มเกษตรต่าง ๆ แต่กลุ่มเหล่าน้ีมกัมีการจดัการเงินท่ีไม่ก่อประโยชน์แก่ตนเอง   เม่ือรวมเงิน
ไดแ้ลว้จะนาํไปฝากธนาคารไวก่้อน โดยใหเ้หตุผลวา่ เงินยงันอ้ย รอใหไ้ดม้าก ๆ และมกัถูกสถาบนั
การเงินเสนอใหเ้ขา้โครงการกูเ้พ่ิมก่ีเท่าของวงเงินฝาก ซ่ึงชาวบา้นตอ้งบริหารเงินใหพ้นกังานธนาคาร 
พอถึงเวลาเขากม็าเอาดอกเบ้ียไป แต่ชาวบา้นอาจทะเลาะกนัเพราะคิดวา่เงินตนเองท่ีมีอยูม่นันอ้ย แต่
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ไม่หม่ินเงินนอ้ย พยายามทวนกระแส เม่ือรวมเงินไดค้ร้ังแรกเท่าไรปล่อยกูท้นัที 
แลว้ระบบการเงินและการจดัการจะทาํการเติบโตข้ึนอยา่งคาดไม่ถึง พร้อมทั้งผลกาํไรจากการกูย้มืจะ
กนัไวก้องกลางคร้ังหน่ึงของทุกปี 

การรวมเงินจึงมีทั้งเงินฝาก และเงินกองกลาง เราสามารถนาํเอาทุนเหล่าน้ีไปสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนไดต่้อเน่ือง  ทาํใหร้ะบบการเงินเติบโต ทั้งน้ีจะมีขอ้ตกลงวา่ เม่ือจะถอน
เงินฝากคืนสามารถถอนได ้แต่ตอ้งฝากใหค้รบ 20,000 บาท แลว้ถอนไดค้ร้ังหน่ึงเป็นตน้ (เป็นตวัเลข
สมมุติ)   

3. บทบาทการรวมปัญญาความคดิ 
เม่ือมีคนมารวมกนั มีการเงินใชส้าํหรับการบริหารจดัการ ทาํใหก้ารคิดแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

ทาํไดง่้ายข้ึนมาก ดงัท่ีพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต ไดข้อ้คิดจากการเดินธุดงคใ์นภาคใต ้ก่อนท่ีจะมาพบกบั
ครูชบ ยอดแกว้ วา่ชาวบา้นคิดการใหญ่โดยท่ีตนเองไม่มีฐานไม่มีทุน พอคิดจะแกปั้ญหากคิ็ดถึงวา่จะเอา
เงินกูจ้ากท่ีไหน  โดยไม่ไดใ้คร่ครวญเลยวา่เม่ือนาํมาลงทุนแลว้จะไดก้าํไรหรือไม่ จะมีความเส่ียงท่ีจะ
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ขาดทุนตรงไหน ท่านจึงไดเ้สนอใหช้าวบา้นทดลองสะสมเงินไว ้ ใหเ้ป็นทุนของตนเอง และเม่ือมีทุน
แลว้ มีความประหยดัเกิดข้ึนแลว้ ยอ่มนาํไปสู่การคิดตดัสินใจในส่ิงท่ีมีการใคร่ครวญรอบครอบข้ึน 

4. บทบาทการสร้างกองทุนสวสัดกิารเงนิกองกลาง 
เกษตรกรชาวบา้นมีหลกัประกนัโดยรัฐต่อหวัเพียงประมาณ 200  บาทต่อปี ในขณะท่ี

ภาครัฐและเอกชน มีมากถึงประมาณ 3,000 บาทต่อปี  ดงันั้น ความมัน่คงในการดาํรงชีวติคนในภาค
ราชการ ภาคเอกชน จึงมีความรู้สึกมัน่คงกวา่ โดยโครงสร้างท่ีไม่เท่าเทียมน้ี กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจึ์ง
เสนอใหชุ้มชนจดัสวสัดิการดว้ยตนเอง เหมือนเป็นการเสียภาษีใหแ้ก่ตนเอง แลว้กลุ่มกจ็ดัสรรภาษีนั้น
มาใหแ้ก่สมาชิกท่ีเสียภาษีและเป็นหลกัประกนัอนาคต 

ในอีกดา้นหน่ึง กองทุนสวสัดิการกลายเป็นเคร่ืองมือใหพ้ระสงฆใ์ชใ้นการสัง่สอนธรรมะ
โดยท่ีไม่ตอ้งบรรยายเพียงแต่ไปตั้งกฎเกณฑท่ี์เหมาะสมใหส้มาชิกตอ้งปฏิบติัตามศีลธรรมท่ีร่วมกนั
ตั้งข้ึนมา 

5. บทบาทการพฒันาเศรษฐกจิชุมชน 
การต่อยอดกิจกรรมกลุ่มไปสู่การรวมซ้ือขายสินคา้เฉพาะในวนัทาํการกลุ่ม (ไม่ตอ้งมีการ

จดัตั้งร้านคา้) ทาํใหส้มาชิกไดรั้บสินคา้ราคาถูกคุณภาพดี  มีการต่อรองกบัผูค้า้ส่งคา้ปลีกและผลกาํไรท่ี
เกิดข้ึนส่วนหน่ึงใชใ้นการจดัการ ส่วนหน่ึงสมทบกองทุนสวสัดิการ กรณีกลุ่มใดท่ีสมาชิกไม่สนใจ
สินคา้ของกลุ่ม สามารถใชส้วสัดิการมาล่อ เช่น สมาชิกท่ีซ้ือส้ินคา้กลุ่ม เม่ือเจบ็ป่วยไดส้วสัดิการนอน
โรงพยาบาล ไดม้ากกวา่คนไม่ซ้ือส้ินคา้กลุ่ม แมจ้ะเป็นสมาชิกรุ่นเดียวกนั 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการดาํเนินการ 
 1.  เป็นไปตามแผนการวจิัยหรือไม่เพราะเหตุใด 
 การดาํเนินการการวจิัยของทมีวจิัยเป็นไปตามแนวทางและแผนการดาํเนินการไว้  ด้วยเหตุผล
ดงัต่อไปนี ้
  -    การพบปะกนับ่อยคร้ังของทีมวิจยัอยา่งสมํ่าเสมอทาํใหภ้ารกิจในการดาํเนินการ
เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือประสบกบัปัญหาในการเกบ็ขอ้มูลสามารถติดต่อประสานกนัในการ
ประชุมกลุ่มทีมวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหานั้น ๆ ไดท้นัที 
  -      ความร่วมมือของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์ยนิดีใหข้อ้มูลและช่วยเหลือทีมวิจยัใน
การทาํงานวิจยัคร้ังน้ี 
  -      การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของทีมวจิยัและกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์เขา้ร่วมวิจยัท่ี
ชดัเจน ทาํใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
 2.  ปัญหา/อุปสรรค ทีเ่กดิจากทีมวจิยั/ปัจจยัสภาพแวดล้อมอืน่ 

การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ เป็นการสร้างรูปแบบการรวมตวัของคน
หมู่มาก โดยเฉพาะคนในชุมชน  ท่ีจะตอ้งมีผลประโยชนร่์วมกนั  ผา่นกิจกรรมสะสมทรัพยข์องกลุ่มซ่ึง
แมว้า่จะเอ้ือประโยชนต่์อชุมชน แต่กส็ร้างปัญหาและมีขอ้จาํกดัหลายประการไดแ้ก่ 

2.1 การสร้างผูน้าํ 
- ผูน้าํแบบพระสงฆ ์  ซ่ึงปัจจุบนัมีพระสงฆรู์ปเดียวท่ีเป็นผูน้าํกลุ่มทุกกลุ่มในจงัหวดั

ตราด ทาํหนา้ท่ีเป็นผูก่้อตั้งกลุ่มในระยะเร่ิมตน้ และเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนกบักลุ่ม 
- ผูน้าํแบบชาวบา้น  บางกลุ่มยงัหาผูน้าํท่ีเขม้แขง็ไม่ได ้ เช่น  กลุ่มวดัโคก   และกลุ่มวดั

สวนใน สาเหตุเหล่าน้ี จะเป็นผลกระทบกบัความเขม้แขง็และย ัง่ยนืของกลุ่มดว้ย ถึงแมว้า่จะมีพระสงฆ์
เป็นท่ีปรึกษาแต่สุดทา้ยในการแกปั้ญหากม็กัจะเป็นหนา้ท่ีของ พระสุบิน ปณีโต ซ่ึงไม่สามารถจะ
ดาํเนินการไดท้นักบัสถานการณ์ของทุกกลุ่ม 

- ความเขม้แขง็ในอนาคต ถา้จะตอ้งขยายกลุ่มใหเ้พ่ิมข้ึนจะเป็นผลกระทบกบัความ
เขม้แขง็และยัง่ยนืของกลุ่ม  เน่ืองจากการสร้างผูน้าํทั้งในรูปแบบพระสงฆแ์ละรูปแบบชาวบา้นยงัไม่
เพียงพอ  ทาํใหก้ารรับช่วงการดาํเนินตามรูปแบบกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยอ์าจเกิดปัญหาและอุปสรรคได ้

2.2 การทาํบญัชี โดยเฉพาะการไม่ตรวจสอบของคณะกรรมการบริหาร 
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2.3 กระบวนการเรียนรู้การทาํบญัชีของสมาชิก 
2.4 หน้ีเสีย  เกิดจากการกูย้มืของสมาชิกบางรายแลว้ขาดส่งทาํใหเ้ป็นภาระของผูค้ ํ้า

ประกนัและสมาชิกทุกคนท่ีจะตอ้งหาเงินมาคืนกลุ่ม 
2.5 การขาดส่ง  เกิดจากความจาํเป็นของสมาชิกท่ีไม่สามารถมาพบกลุ่มได ้ ในวนันดัพบ

ทาํใหก้ารสะสมไม่ต่อเน่ืองจึงคืนเงินสะสมแลว้ยบุกลุ่ม 
 

ประโยชน์ท่ีตวันักวจิัยและทีมวจิัยได้รับ 
 ชุดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ 
 ชุดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ท่ีตวันกัวิจยัและทีมวิจยัไดรั้บเกิดข้ึนจากการ
ประมวลความรู้ในการวจิยักลุ่มสจัจะสะสมทรัพยจ์งัหวดัตราด พบวา่ กิจกรรมการดาํเนินการทั้งหมด
ของกลุ่มเป็นรูปแบบการดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากการมีความศรัทธาในตวัผูน้าํกลุ่มท่ีเป็น
พระสงฆอ์นัเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยใชห้ลกัธรรมะ หลกัแห่งความพอเพียงและหลกัแห่งความเสมอภาค  
โดยมีเทคนิคในการจูงใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมคือ บริหารงานโดยใชห้ลกัการตน้ทุนตํ่าเป็นตวัทาํให้
เกิดแรงจูงใจ  ซ่ึงนาํไปสู่การพ่ึงตนเอง  มีคุณธรรม  แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน  มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  และสามารถแกปั้ญหาความยากจนได ้
 จึงสรุปการดาํเนินการของกลุ่มเครือข่ายในการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน คือ 
 1.  การระดมคดิ (Brainstorming Participation) คือ การร่วมคิดคน้และวเิคราะห์ปัญหา
ร่วมกนัในลกัษณะของการร่วมคิด  มิใช่จากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  แต่มาจากบนพ้ืนฐานความศรัทธาวา่ทุกคน
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมนั้นมีศกัยภาพในการพฒันากลุ่มสจัจะสะสมทรัพยร่์วมกนั  ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่
คณะกรรมการกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผูด้าํเนินการภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ตอ้งการร่วมกนัคิดท่ีจะ
ดาํเนินการ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแต่ยงัไม่มีขอ้มูลเพียงพอ หรือไม่แน่ใจวา่ดาํเนินการอยา่งไร 
 2.  การร่วมวางแผน (Planning Participation) คือ นาํส่ิงท่ีร่วมกนัคิดมากาํหนดเป็นแผน
ร่วมกนั  ดว้ยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้ขา้ร่วมการคิด ร่วมกนัวางแผนจากหลาย ๆ  
ฝ่ายในชุมชน เช่น ผูน้าํชุมชน  ผูน้าํกลุ่ม  สมาชิก  และเครือข่ายชุมชน เพราะการท่ีมีผูร่้วมคิดร่วมสร้าง
กิจกรรมร่วมกนัหลายฝ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนของการริเร่ิมคิด ริเร่ิมทาํจะทาํใหผู้ร่้วมงานมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของงาน เป็นหุน้ส่วนซ่ึงจะทาํใหมี้ความเตม็ใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไปของการดาํเนิน
กิจกรรม 
 3.  การร่วมกนัลงมอืทาํ (Taking Action Participation) คือ การนาํแผนงานท่ีไดไ้ปร่วมกนั
ทาํหรือแบ่งงานกนัรับผิดชอบ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายท่ีร่วมกนัวางไว ้  ขั้นตอนน้ีเป็น
ขั้นตอนท่ีแสดงถึงบทบาทของผูท่ี้มีส่วนร่วมชดัเจน ซ่ึงบางคร้ังแสดงถึงแบบแผน  การมีส่วนร่วมของ
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บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีร่วมกนัดาํเนินการดว้ย โดยลกัษณะของการมีส่วนร่วมดาํเนินการของกลุ่ม
บุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์  กลุ่มผูน้าํชุมชนจะมีบทบาทในการ
ดาํเนินการกิจกรรมของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์    และร่วมกนัในการตดัสินใจเพ่ือดาํเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ท่ีเห็นไดช้ดัคือ  การออมวนัละบาท  และการทาํบญัชีครัวเรือน 
 4.  การร่วมกนัติดตามและประเมนิผล (Monitoring Participation)  คือ ร่วมกนั 
ติดตามผลงานท่ีทาํ ร่วมกนัคิดพฒันาปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน หลงัจากดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ ผูท่ี้มี 
ส่วนในการดาํเนินงานจะประเมินผลการดาํเนินการร่วมกนั เพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่อง ลกัษณะของการ
ประเมินผลคือ การสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้มามีส่วนร่วม เช่น สมาชิกของกลุ่ม ผูน้าํชุมชน และผู้
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีนาํมาใชม้ากท่ีสุด คือ การประเมินจากกลุ่ม
สมาชิกของผูร่้วมงานหรือใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 
 5.  การร่วมกนัรับประโยชน์  (Mutual Benefit Participation) มีทั้งผลประโยชนท์าง
รูปธรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดตามกิจกรรมท่ีทาํนั้น  และผลประโยชนโ์ดยออ้ม  แต่มีความสาํคญัมาก  คือ  
เรียนรู้จากการร่วมคิดร่วมทาํ  และความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มสจัจะและชุมชนท่ีพฒันาร่วมกนัไปสู่การ
มีส่วนร่วมท่ีสมานฉนัท ์ ร่วมกนัช่ืนชมในผลงานท่ีร่วมกนัสร้างสรรคใ์นผลสาํเร็จ  รวมทั้งการเอ้ืออาทร
กนัมากข้ึนเป็นลาํดบั  และผลจากการดาํเนินการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการในกิจกรรมและการมีส่วน
ร่วมกบัโรงเรียนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชน ส่วนมากเป็นผลประโยชนท์างดา้นจิตใจ 
มากกวา่จะเป็นส่ิงตอบแทนท่ีเป็นผลทางดา้นวตัถุ  ผลจากการมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มสจัจะนาํมาใชจึ้งเป็น
ความรู้สึกทางดา้นจิตใจ คือ การแสดงธรรม ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเครือข่ายของผูท่ี้มีส่วนร่วมมากข้ึนและมี
จาํนวนผูเ้ตม็ใจมามีส่วนร่วมกบักลุ่มสจัจะในการจดักิจกรรมสนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มมากข้ึน 
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ศรัทธา
ผูน้าํกลุ่ม (พระสงฆ)์
ความเช่ือถือ

หลกัการ

ความรัก ความสามคัคี 
ความพอเพียง เสมอ
ภาค ความพยายาม 
ความอดทน ความ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่
โปร่งใสตรวจสอบได้

คุณธรรม

ร่วมรับ
ประโยชน์

ร่วมคิด

ร่วม
วางแผน

ร่วมทาํ

PAR

ร่วมประเมิน

การรักษาสจัจะวาจา

ชุดความรู้ใหม่
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์จงัหวดัตราด

พิทกัษรั์กษา เคารพสิทธิของกนัและกนั

กระบวนการดาํเนินการอยา่งมีส่วนร่วม

พึ่งตนเอง
มีคุณธรรม
แกไ้ขปัญหา

เศรษฐกิจระดบั
ครัวเรือน         

มีคุณภาพชีวติดีข้ึน

สวสัดิการชุมชน  
โดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชน

แกปั้ญหาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของธรรมะ

 
 

 

ภาพที ่ 9  ทกัษะ/ประสบการณ์ชุดความรู้ใหม่กลุ่มเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวดัตราด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวจิัย 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมคุณธรรมส่ีประการตามหลกัพทุธศาสนา 
ความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกเก่ียวกบักลุ่มสจัจะสะสมทรัพยไ์ม่มีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จในการ
บริหารกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ แต่ส่ิงท่ีพบวา่มีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จคือภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ สมาชิกเช่ือวา่พระสงฆคื์อส่ิงจูงใจท่ีสมคัรเป็นสมาชิกและทาํให้
กลุ่มประสบความสาํเร็จทาํใหรู้้วา่พระสงฆคื์อศนูยร์วมแห่งพลงัศรัทธา คาํวา่ศรัทธาจึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ี
คน้พบ จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะหยบิยกคาํน้ีมาพิจารณาและนาํมาใชป้ระโยชนใ์หเ้กิดความเจริญกา้วหนา้
ของกิจการกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยใ์หข้ยายวงกวา้งออกไปทัว่ประเทศไดย้ิง่ดี ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะจาก
คาํถามท่ีตอบโดยสมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกลุ่มจากหมู่บา้น ตาํบล 
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อาํเภอและจงัหวดั เป็นใยแมงมุมหรือรากหญา้แห่งชุมชนเขม้แขง็  ซ่ึงนบัวา่ทนัสมยัตรงกบัความ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบนัเร่ืองรูปแบบสงัคมใหม่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การกระจายอาํนาจสู่
ทอ้งถ่ิน นบัวา่ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนก่อนท่ีภาครัฐจะเลง็เห็นความสาํคญัของชุมชนเขม้แขง็เสียอีก  คือ
พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต ไดเ้ลง็เห็นและมีวิสยัทศัน์ตั้งแต่ตั้งกลุ่มใหม่ ๆ ในปี พ.ศ. 2533 ในสมยันั้น
ภาครัฐคงมุ่งแต่การรวมอาํนาจ การขยายกระทรวง การขยายกรม บริหารงานแบบบนสู่ล่าง รัฐเพ่ิงจะมา
ตระหนกัถึงปัญหาการบริหารงานแบบรวมศนูย ์ วา่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนของทอ้งถ่ิน
อยา่งตรงจุด เม่ือไม่นานมาน้ีเอง ฉะนั้นควรมีการส่งเสริมลกัษณะกลุ่มแบบน้ีใหแ้พร่หลายโดยอาศยั   
คาํวา่ ศรัทธามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  เราจะเห็นวา่พระสงฆใ์นประเทศไทยท่ีมีวตัรปฏิบติัท่ีดี เป็นท่ี
เคารพนบัถือของคนในทอ้งถ่ิน จึงควรใชว้ดัเป็นศนูยแ์ห่งการปฏิบติังานภาคสนามเก่ียวกบัธุรการของ
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ แต่ก่อนพระมีบทบาทมากในสงัคมเมืองและชนบท  วดัเป็นศนูยก์ารศึกษา การ
พฒันา การเมือง ยารักษาโรค เป็นสถานบาํบดัโรคทั้งทางกายและจิตใจ ศูนยแ์ห่งวฒันธรรมประเพณี 
การฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ แต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีไดถู้กมองขา้มและลืมเลือนไป  สงัคมเปล่ียนแปลงไปเป็น
สงัคมแห่งวตัถุเขา้มาแทนท่ี เป็นสงัคมแห่งความรีบเร่ง ทรัพยากรท่ีอุดมสมบรูณ์ลดนอ้ยลง แก่งแยง่กนั
ทาํมาหากิน โดยมีวตัถุและความโลภเป็นเป้าหมาย  ทาํใหว้ฒันธรรมทาง สงัคมเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว ถึงเวลาแลว้ท่ีควรนาํเอาส่ิงท่ีทรงคุณค่าคู่กบัสงัคมท่ีดีงามมาแต่โบราณมาปรับใหส้อดคลอ้งกบั
สงัคมใหม่แบบผสมผสานโดยยดึแนวพระราชดาํริของในหลวงมาเป็นแนวทาง 
  การจะนาํพระสงฆแ์ละวดัมาเป็นศนูยแ์ห่งการพฒันาเพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็
น้ีนบัวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่ แต่จะตอ้งศึกษาพฒันา วิจยั เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้อนัสะทอ้นความตอ้งการ
ของสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ินท่ีแทจ้ริง และตอ้งสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการแบบใหม่ท่ีมุ่งให้
ความสาํคญัเร่ือง 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
- การใหค้วามสาํคญัเร่ือง ศีล คุณธรรม 
- การยกระดบัความรู้ การบริหารจดัการแบบใหม่ ตรวจสอบโปร่งใส 
- การพฒันาการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
- การพฒันางานฝีมือเพ่ือตั้งกลุ่มวิชาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
- ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
- การปลูกฝังค่านิยมการดาํรงชีวิตแบบพอมีพอกิน 
- ใหก้ารอบรมเร่ืองการบริหารจดัการแนวคิดของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์แก่

พระสงฆด์ว้ยกนัจะไดน้าํไปตั้งกลุ่มใหข้ยายไปทัว่ประเทศ 
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-     การประสานความร่วมมือกบัภาครัฐเพือ่ส่งบุคลากร เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ มาอบรม
ใหค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีทางกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยต์อ้งการ 

- มีการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่
สมาชิก  เม่ือกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์ขม้แขง็ช่วยตวัเองได ้มีผูน้าํท่ีมีคุณธรรมนกัการเมืองกไ็ม่สามารถ
ซ้ือเสียงได ้
 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวจิัยในอนาคต 

จากขอ้เสนอแนะทั้งหมดของสมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์มีบางประเดน็บางขอ้มี
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัในภาพรวมหรือมหภาคภายในทอ้งถ่ินหรือในจงัหวดัตราดแลว้ในแง่ดี
และสร้างสรรค ์พอจะยกเป็นตวัอยา่งพอสงัเขปดงัน้ี 

1.  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ศนูยว์ดัไผล่อ้ม มีแนวคิดเร่ืองการเติมธรรมะ ศีลใหก้บั
ชุมชนโดยใชก้ารกูก้ารออมซ่ึงเป็นกิจกรรามของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ เป็นเคร่ืองมือและสอดแทรก
ธรรมะเขา้ไปนบัวา่เป็นส่ิงท่ียาก  พยายามใหก้ลุ่มในชุมชนไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ 
ท่ีวา่ดว้ย 

-   การเล้ียงดูครอบครัวและบุพการี 
-   การใชท้รัพยส่์วนหน่ึงเพ่ือการลงทุนใหง้อกงาม 
-   การเสียภาษีใหรั้ฐ และการทาํบุญกศุล 
-   การเกบ็รักษาทรัพยไ์วเ้พ่ือใชจ่้ายยามฉุกเฉินหรือรักษาตวัยามเจบ็ป่วย 
2.   กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์บา้นเปร็ดใน  ท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้และอนุรักษป่์าชายเลนให้

ชุมชนไดเ้กิดจิตสาํนึกแห่งการหวงแหนส่ิงแวดลอ้มทางทะเล เพื่อเป็นทรัพยท่ี์กินไม่หมดของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน  จนเป็นท่ีรับรู้รับทราบและประสบผลสาํเร็จยิง่ กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ
ของคนในชุมชนและประชาชนโดยทัว่ไป และยงัไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกเพ่ือ
สนบัสนุนกิจกรรมของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมชุมชนต่อไป 

นอกจากน้ีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยด์งักล่าวไดมี้สินคา้อุปโภคบริโภคในราคายติุธรรม
และเป็นท่ีพอใจของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยแ์ละประชาชนในหมู่บา้น เช่นเร่ืองแก๊สหุงตม้ ขา้วสาร และ
เป็นตวัแทนออกพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (พ.ร.บ.) ไดผ้ลมาก และยงัมีสินคา้อีกหลาย
ชนิดท่ีจะเอามาบริการในส่วนของการส่งเสริมประชาธิปไตย  จะเห็นวา่การเลือกตั้งหลายสมยัท่ีผา่นมา
นกัการเมืองท่ีซ้ือเสียงไม่สามารถจะมาช้ีนาํใหส้มาชิกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยล์งคะแนนเสียงใหไ้ด ้ และ
ผลการเลือกตั้งกเ็ปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีผูซ้ื้อเสียงมกัไดรั้บการเลือกตั้ง จนเป็นท่ีกล่าวขานวา่การเมือง
ระดบัรากหญา้ของจงัหวดัตราดไดพ้ฒันาไปมาก ซ่ึงน่าจะมีผลมาจากกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยท่ี์ไดฝั้งราก
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อยูใ่นสงัคมชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัตราดทาํใหเ้กิดพลงัแห่งการต่อรองใหเ้กิดความเสมอภาคในสงัคม
เกิดความสามคัคีและเป็นประชาธิปไตย 

3.  ข้อเสนอแนะสําหรับทมีงานวิจัย     
      3.1  ควรจดัใหมี้กระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมหรือมีการสรุปบทเรียนร่วมกนัอยา่งมี
ระบบตามหลกัวิชาการอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือจะไดเ้ก้ือหนุนต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถประยกุต์
หลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาเขา้ดว้ยกนัและสามารถนาํไปใชไ้ด ้
      3.2  สถาบนัวิชาการสหกรณ์ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัสวสัดิการในรูปแบบต่างๆ  
ทั้งในระดบักลุ่ม  ระดบัเครือข่าย  และระดบัชุมชน  เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมการทาํงานตามบทบาท
พระสงฆท่ี์เป็นผูน้าํกลุ่ม  และชาวบา้นท่ีเป็นผูน้าํกลุ่ม 
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