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บทที่ 1
บทนํา
จังหวัดตราดเป็ นจังหวัดที่อยูใ่ นภาคตะวันออก เป็ นเมืองสุ ดท้ายทางทะเลด้านตะวันออกของ
ประเทศไทย อยูห่ ่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,862.6 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ตามเขตการปกครองทางทะเล 7,257.6 ตารางกิโลเมตร ฝั่งทะเลยาวประมาณ 165
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทยและน่านนํ้าทะเลประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศกัมพูชามีทิวเขาบรรทัดเป็ นแนวกั้นเขตแดน และทิศตะวันตกติดต่อกับ
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภูมิประเทศของจังหวัดตราดมีอาณาบริ เวณทั้งที่เป็ นแผ่นดินและพื้นนํ้า
ประกอบด้วยเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่ าเบญจพรรณและป่ าดิบทางด้านตะวันออก ส่วนบริ เวณหมู่เกาะ
ต่างๆ ทางด้านใต้มีภมู ิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสูง ตอนเหนือเป็ นที่ราบบริ เวณภูเขา ตอนกลางจะ
เป็ นที่ราบลุ่มนํ้าที่อุดมสมบูรณ์แล้วลาดลงเป็ นที่ราบตํ่าชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดคือ
ที่ราบบริ เวณลุ่มนํ้า ที่ราบตํ่าชายฝั่งทะเล ที่ราบบริ เวณภูเขาและที่ราบสูงบริ เวณภูเขา แต่ละบริ เวณมี
ความแตกต่างกันจึงทําให้วิถีการดําเนินชีวติ ของคนในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันไปด้วย
ภูมิอากาศของจังหวัดตราด ไม่ร้อนจัด ไม่หนาวจัด แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมีพรมแดน
ธรรมชาติเป็ นทะเลและภูเขาโอบล้อม ทะเลช่วยแบ่งเบาความร้อนระอุของแผ่นดินและแผ่ความชุ่มชื้น
ให้ ในขณะที่ทิวเขาสูงเป็ นเสมือนปราการแข็งแกร่ งที่ช่วยต้านแรงลมพายุหมุนเขตร้อนลดอิทธิ พลลม
มรสุ มในฤดูหนาว ฤดูหนาวในจังหวัดตราดมีเพียงระยะสั้นๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซี ยส ในช่วงต้นฤดูหนาวจะมีมวล
อากาศร้อนจากทิวเขาบรรทัดลอยขึ้นไปปะทะกับลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือ เกิดฝนตกกระจายช่วง
สั้นๆ ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซี ยส เนื่องจากความ
กว้างใหญ่ของทะเลและการมีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ช่วยลดความร้อนของอากาศลงได้มาก
ทิวเขา
บรรทัดยังเป็ นแนวต้านพายุหมุนเขตร้อนซึ่งเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามเขาสู่ประเทศไทยทางภาค
ตะวันออกทําให้พายุอ่อนกําลังลง จากพายุโซนร้อนกลายเป็ นดีเปรสชัน่ จึงไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
รุ นแรง ทําให้จงั หวัดตราดมีฝนตกในช่วงฤดูร้อนบ่อย โดยเฉพาะในเขตอําเภอคลองใหญ่ ในฤดูฝนช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั ผ่านทะเลอ่าวไทยได้หอบ
ไอนํ้าจากทะเลเข้าสู่แผ่นดิน ปะทะความเย็นจากป่ าไม้บนทิวเขาบรรทัดทําให้เกิดฝนตก จังหวัดตราดมี
ฝนตกมากเป็ นอันดับที่ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดระนอง ด้วยเหตุน้ ีจงั หวัดตราดจึงได้รับการกล่าวขานว่า
เป็ นเมืองฝนแปดแดดสี่ (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 หน้า 1 – 4)

ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดตราด นับได้วา่ เป็ นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ประกอบด้วย ดิน นํ้า ป่ าไม้ แร่ และทรัพยากรทางทะเล ดินในจังหวัด
ตราดมีความเหมาะสมที่จะทําการเพาะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ทุเรี ยน เงาะ
มังคุด สับปะรด ฯลฯ แหล่งนํ้าในจังหวัดตราดมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนเทียบเท่ากับสายเลือดที่
หล่อเลี้ยงร่ างกาย แหล่งนํ้าธรรมชาติของจังหวัดตราดได้มาจาก นํ้าฝน แม่น้ าํ ลําคลอง และแหล่งนํ้าใต้
ดิน แม่น้ าํ ตราดเป็ นแม่น้ าํ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราด ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร มีชื่อเรี ยกแตกต่าง
กันไปตามบริ เวณที่ไหลผ่าน ต้นนํ้าเกิดจากทิวเขาบรรทัดตอนเหนือไหลผ่านอําเภอบ่อไร่ ไหลผ่าน
อําเภอเขาสมิงช่วงนี้เรี ยกว่าคลองเขาสมิงหรื อคลองใหญ่ ซึ่ งเป็ นเส้นทางคมนาคมที่สาํ คัญในอดีตของ
ผูท้ ี่ต้ งั ถิ่นฐานอยูต่ ามริ มแม่น้ าํ ปั จจุบนั เป็ นแหล่งนํ้าที่สาํ คัญในการเกษตรเพราะอําเภอเขาสมิงมีพ้นื ที่
เพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัดตราด ไหลผ่านเข้าสู่เขตอําเภอเมืองตราดในช่วงนี้เรี ยกชื่อว่า แม่น้ าํ ตราด
ไหลเข้าสู่ชุมชนใหญ่บา้ นท่าเรื อจ้าง บริ เวณนี้เป็ นเส้นทางคมนาคมสําคัญที่ใช้ ติดต่อทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
แม่น้ าํ ตราดยังคงความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีท่าเทียบ
เรื อประมงหลายแห่งเป็ นเส้นทางสู่น่านนํ้าทะเลอ่าวไทยและน่านนํ้าของประเทศเพื่อนบ้าน
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 หน้า 4 – 6)
จังหวัดตราดมีแร่ รัตนชาติที่มีชื่อเสี ยงคือ พลอยแดงหรื อทับทิมสยาม มีความสวยงาม ถือว่า
เป็ นสุ ดยอดของอัญมณี ที่มีค่าสูงเป็ นที่นิยมจนได้รับฉายาว่า King Ruby มีทรายเม็ดละเอียด ขาวนวล
มีความแวววาว ที่เรี ยกกันว่าทรายแก้ว เกิดจากผุพงั ของหินทรายจากทิวเขาบรรทัด ผ่านการกระทําของ
คลื่นลมมาเนิ่นนานนับร้อยปี จนอัดตัวเป็ นหาดทรายขาวยาวไกลไปตามฝั่งชายทะเล เป็ นที่รู้จกั และ
ชื่นชมของนักท่องเที่ยว มีชีวิตชีวาด้วยบรรดาหอยและปูตวั เล็กๆ ที่ซุกตัวอยูใ่ ต้เม็ดทราย นอกจากนี้ยงั มี
หาดต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เช่น หาดบางเบ้า หาดคลองพร้าว หาดทรายขาว
หาดเกาะเหลายา หาดอ่าวคลองสน หาดทรายแก้ว หาดเกาะพร้าว หาดเกาะง่าม ล้วนมีความสวยงาม
ร่ มรื่ นเหมาะกับการพักผ่อนได้เป็ นอย่างดี ในแต่ละปี นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศหลัง่ ไหลเข้ามาเที่ยวที่
เกาะช้างเป็ นจํานวนมาก ทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดอยูใ่ นเกณฑ์ดี ประชาชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542 หน้า 8 – 10)
ประชากรในจังหวัดตราด มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 219,347 คน เป็ นชาย 110,333 คน
หญิง 109,014 คน (จํานวนประชากร ณ เดือนมีนาคม 2549) แบ่งการปกครองออกเป็ น 5 อําเภอ
2 กิ่งอําเภอ 37 ตําบล 1 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 9 เทศบาล 34 องค์การบริ หารส่ วนตําบล
3 สภาตําบล มีหมู่บา้ นทั้งหมด 260 หมู่บา้ น มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.บุญส่ ง ไข่เกษ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร 1 คน คือ นายสิ งหา สง่าศิลป์ ประชากรในจังหวัดตราด

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.69 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 3.14 และนับถือศาสนาคริ สต์ร้อยละ
2.15 โดยมีวดั จํานวน 122 แห่ง และสํานักสงฆ์ 32 แห่ง มีมสั ยิดจํานวน 11 แห่ง มีโบสถ์คริ สต์ 1
แห่ง
สาธารณูปโภคในจังหวัดตราด ประชาชนทุกหมู่บา้ นในจังหวัดตราดมีไฟฟ้ า มีโทรศัพท์
บ้านและโทรศัพท์สาธารณะบริ การให้กบั ประชาชนทุกอําเภอ การคมนาคมขนส่งมีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพื่อใช้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงคือ ถนนสายบางนาตราด มีถนนที่ติดต่อกันระหว่างอําเภออย่าง
สะดวกสบาย มีขนส่งจังหวัดบริ การผูค้ นที่ไปและมาสู่จงั หวัดตราด มีสนามบินที่ได้มาตรฐานบริ การ
รับส่ งผูโ้ ดยสารทุกวัน มีเรื อโดยสารรับส่งคนไปยังเกาะต่างๆ ตลอดทั้งวัน ถือได้วา่ การคมนาคมใน
จังหวัดตราดมีมาตรฐานและสะดวกสบาย
จังหวัดตราดเป็ นจังหวัดที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียน 54 สหกรณ์
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 37 สหกรณ์ สหกรณ์เครติดยูเนี่ยน 6 สหกรณ์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ 3 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านค้า 5 สหกรณ์ สหกรณ์ประมง 2 สหกรณ์ และ
สหกรณ์บริ การ 1 สหกรณ์
นอกจากนี้ยงั มีสหกรณ์ภาคประชาชน
ที่ต้ งั ขึ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคนให้มี
คุณธรรมและยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข พัฒนาจิต
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรมไทยและสิ่ งแวดล้อม เน้นการงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อ
ความมัน่ คงของสังคมไทยในชนบท เพื่อพัฒนาคุณธรรมให้ครบวงจร กลุ่มนี้เป็ นที่รู้จกั ของประชาชน
ในจังหวัดตราดในนาม “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์” ซึ่ งเป็ นการรวมกลุ่มของคนที่มีจาํ นวนสมาชิกกว่า
50,000 คน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งเป็ นกลุ่มสหกรณ์ที่ทีมนักวิจยั ให้ความ
สนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นการรวมตัวของประชาชนในชนบท ข้อมูลที่พบน่าจะเป็ นประโยชน์
ในการแก้ปัญหาความยากจนได้

สถานการณ์ ในพืน้ ที่
สถานการณ์ ของสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
สถานภาพของสหกรณ์จงั หวัดตราด มีบทบาทหน้าที่ดาํ เนินการตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรและ
กลุ่มลักษณะอื่น ๆ ส่งเสริ มเผยแพร่ และให้ความรู ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่
บุคลากรสหกรณ์และประชาชนทัว่ ไปปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย มีการประชุมเครื อข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ 16 ของ
ทุกเดือน ถือได้วา่ เป็ นกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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วิสัยทัศน์ ของสํ านักงานสหกรณ์ จังหวัดตราด
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งเป็ นที่พ่ ึงของมวล
สมาชิกและชุมชนอย่างยัง่ ยืน”
พันธกิจสํ านักงานสหกรณ์
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การพัฒนาบริ การและส่ งเสริ มกลุ่มเป้ าหมาย
4. ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์
5. ส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน
6. ส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความมัง่ คง
เป้าหมาย
ประชาชนจังหวัดตราดมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้หลักจากการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การผลิตและการแปรรู ปเพื่อการค้าและการส่งออก และประชาชนตามแนวชายแดนของประเทศ เพื่อน
บ้านมีเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตารางที่ 1 จํานวนสหกรณ์ / สมาชิกในภาพรวมและจําแนกตามประเภท จังหวัดตราด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
สหกร์ประมง
สหกรณ์เครติดยูเนี่ยน
รวม

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

จํานวนแห่ง

จํานวนคน

ร้อยละ

37

19,236.00

59.72

3

4,574.00

14.20

5

4,980.00

15.46

1

455.00

1.41

2

245.00

0.76

6

2,723.00

8.45

54

32,213.00

100.00
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ตารางที่ 2 จํานวนสหกรณ์ / สมาชิกในภาพรวมและจําแนกตามประเภท จังหวัดตราด
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรทํานา
กลุ่มเกษตรกรทําไร่
กลุ่มเกษตรกรทําสวน
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกรทําประมง
รวม

จํานวนสมาชิก
(คน)

ร้อยละ

651.00

11.73

124.00

2.23

4,333.00

78.06

360.00

6.49

83.00

1.50

5,551.00

100.00

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียนของจังหวัดตราด
ชื่อสหกรณ์
ลําดับที่ ประเภทสหกรณ์
1

5

การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

6

การเกษตร

7

การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

2
3
4

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หมายเหตุ

หมายเหตุ

สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จํากัด
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. 14 ตราด (1)
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บา้ นทับทิมสยาม 01
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านใหม่ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเกาะช้างใต้ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโรงพัฒนา จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินทรายห้อยแร้ง จํากัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงนํ้าขาว จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางตรอกมะนาวพัฒนา จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเจาหมาก จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังกระแจะ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางปรื อ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางเสนาณรงค์ จํากัด

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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ลําดับที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ประเภทสหกรณ์
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

36

การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร
การเกษตร

37

การเกษตร

38

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ประมง

33
34
35

39
40
41
42
43
44
45
46
47

ชื่อสหกรณ์

หมายเหตุ

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะตอ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางกระดูกช้าง จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางปะเดาร่ วมใจ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางมุ่งพัฒนาบ้านเขาขาด จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางปิ ดบนร่ วมใจ จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางแปลมมะบามสามัคคี จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินดินแดง จํากัด
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ เขาสมิง จํากัด
สหกรณ์สวนป่ าจังหวัดตราด จํากัด
สหกรณ์โคนมเมืองตราด จํากัด
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุกรตราด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรแปรรู ปอาหารบ้านเปร็ ดใน จํากัด
สหกรณ์ผเู ้ พราะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ตราด จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเกาะกูด จํากัด
สกก. และอุตสาหกรรมไม้กฤษณา จังหวัดตราด
จํากัด
สหกรณ์ปุ๋ยหมักอินทรี ยช์ ีวภาพและพืชอาหารสัตว์
จังหวัดตราด จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขตราด จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตราด จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ตราด จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่ วมใจพัฒนา จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสู งสามัคคี จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จํากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จํากัด
สหกรณ์ประมงไม้รูด จํากัด

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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ลําดับที่
48

ประเภทสหกรณ์

53

ประมง
ร้ าน
ร้ าน
ร้ าน
ร้ าน
ร้ าน

54

บริการ

49
50
51
52

ชื่อสหกรณ์

หมายเหตุ

สหกรณ์ประมงคลองใหญ่ จํากัด
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จํากัด
ร้านสหกรณ์จงั หวัดตราด จํากัด
ร้านสหกรณ์ อพป.คลองใหญ่ จํากัด
ร้านสหกรณ์กองร้อย ตชด.ที 117 จํากัด
ร้านสหกรณ์กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 116
จํากัด
สหกรณ์เดินรถตราด จํากัด

วิเคราะห์ SWOT สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม สหกรณ์จงั หวัดตราดมีบทบาทหน้าที่ดาํ เนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ ส่งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท
กลุ่มเกษตรและกลุ่มลักษณะอื่น ๆ ส่งเสริ มเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์
และประชาชนทัว่ ไปปฏิบตั ิงานร่ วมกันหรื อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย ถึงแม้การดําเนินการจะมีขอบเขตที่ชดั เจน
ก็ตาม แต่ในสภาพสังคมปั จจุบนั ได้รับผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ส่ งผลต่อการ
ดําเนินการบริ หารกิจการของสหกรณ์ ทางทีมวิจยั จึงได้ดาํ เนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดตราด และสมาชิกสหกรณ์ที่
จดทะเบียน ได้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก
1.1 ด้ านเศรษฐกิจ จากสภาพปัจจุบนั ภาวการณ์ตลาดโลกเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตํ่าลง สถาบันการเงินต่างๆ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละเงินฝากตามไปด้วย ทําให้สหกรณ์มีโอกาส
ระดมทุนจากภายนอกให้บริ การสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยตํ่า แต่กย็ งั พบปั ญหาเกี่ยวกับลูกหนี้คา้ งเก่าไม่
สามารถเร่ งรัดหนี้คา้ งได้ ทําให้มีผลกระทบต่อปั ญหาการจัดการ
1.2 ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ปัจจุบนั สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิ พลมาก มีผลทําให้
ประชาชนเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตแตกต่างไปจากอดีต เช่น มีลกั ษณะเห็นแก่ตวั มากขึ้น ค่านิยมแบบ
ตะวันตกส่งผลต่อประชาชนให้นิยมบริ โภคเกินรายได้ของตนเอง
เป็ นสาเหตุให้มีการกูย้ มื เงินจาก
หลายๆ สถาบัน อันเป็ นปัญหาในการชําระหนี้ ทําให้สมาชิกขาดเสถียรภาพทางการเงิน เป็ นหนี้ท้ งั
ภายในและภายนอกระบบ นําไปสู่ปัญหาความยากจนของประชาชน
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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1.3 ด้ านประชากร สมาชิกมีความรู ้ ความเข้าใจและเชื่อมัน่ ในงานสหกรณ์ ทําให้
สหกรณ์สามารถรักษาเสถียรภาพไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีสมาชิกบางส่ วนที่มีปัญหากับสหกรณ์
เนื่องจากขาดวินยั ในการใช้จ่ายเงิน
1.4 ด้ านกฎหมายและการเมือง จากการปฏิรูปการเมือง มีผลต่อการปฏิรูประบบราชการ
ทําให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสําคัญกับผลสําเร็จของผลงาน
จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทํางานด้วยความโปร่ งใสและรับผิดชอบส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่เป็ นโอกาส คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 หมวด 2 ข้อ 6 ว่าด้วยการยกเว้นภาษี ส่ งผลดีให้กบั สหกรณ์ส่วนใหญ่ทาํ ให้การบริ หารสหกรณ์
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในภาพรวมของสหกรณ์ที่จดทะเบียนในพื้นที่จงั หวัดตราดด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัย
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และด้านกฎหมายและการเมือง เป็ นโอกาสสําหรับ
สหกรณ์ให้สามารถบริ หารกิจการได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลสําเร็ จในแต่ละปี
สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสังคมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตแบบสังคมเมืองและการบริ โภคที่เกินรายได้ตาม
ความเป็ นจริ ง เป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารของสหกรณ์แต่สหกรณ์กส็ ามารถดําเนินงานได้
2. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
2.1 ด้านบุคลากร ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการและฝ่ ายจัดการ มี
ความรู ้และความเข้าใจในระบบสหกรณ์ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะเดียวกัน
มีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการสร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบ
ส่ งผลให้การตอบสนองของสมาชิกอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างดี
2.2 ด้านเงินทุน สหกรณ์มีการระดมทุนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง สามารถบริ การ
สมาชิกได้ตามความต้องการ
2.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ สหกรณ์มีวสั ดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ แต่ยงั ขาดสื่ อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริ การข้อมูลแก่สมาชิกในเวลาอันรวดเร็ ว
2.4 ด้านโครงสร้าง การจัดองค์กรเป็ นไปตามระเบียบที่กาํ หนด มีบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ใน
จํานวนที่เหมาะสมกับงาน และง่ายต่อการกํากับควบคุมดูแล แต่ในบางช่วงเวลาจํานวนบุคลากรที่มีอยู่
ตามโครงสร้างก็ไม่สามารถให้บริ การสมาชิกภายในเวลากันรวดเร็ วได้ โดยเฉพาะต้นเดือนที่มีสมาชิก
มาใช้บริ การมาก
2.5 ด้านการบริ หารจัดการ การควบคุมระบบด้านการเงิน การบัญชีและการติดตาม
ตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีระบบ มีการสรรหากรรมการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่ ง
ดําเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ปั จจุบนั
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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สหกรณ์ยงั ไม่ได้มีการทําวิจยั การประเมินตนเองของสมาชิก เพื่อที่จะนําผลไปใช้เป็ นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบ และยังขาดผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้าน
เศรษฐศาสตร์ มาเป็ นที่ปรึ กษาของสหกรณ์
จากการวิเคราะห์ SWOT พบข้อเสนอแนะที่เป็ นปัญหาต้องแก้ไขเร่ งด่วนมีประเด็น ดังนี้
1. ปั ญหาเกี่ยวกับลูกหนี้คา้ งเก่าไม่สามารถเร่ งรัดหนี้คา้ งได้ (ปั ญหาหนี้คา้ งชําระ)
2. ปั ญหาสมาชิกผิดสัญญาในการชําระเงินกู้
3. เงินล้นระบบ สหกรณ์กาํ ลังดําเนินการขยายธุรกิจการตลาด
4. ควรพิจารณาเรื่ องเงินทุนแก่สหกรณ์เล็กๆ เพื่อเพิม่ สภาพคล่อง ต้องติดตามดูแลงานของ
แต่ละสหกรณ์ได้ดาํ เนินการหรื อไม่
5. ขาดตลาดให้แก่เกษตรกร ขอให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์สนับสนุนสหกรณ์
6. ทุกวันนี้เกษตรกรมีหนี้สินมากเนื่องมาจากผลผลิตราคาตกตํ่ามาตลอด
7. คณะกรรมการบางกลุ่มไม่สามารถ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 ให้สหกรณ์ออกระเบียบข้อบังคับเป็ นที่แน่นอนให้ตรงกันทุกกลุ่ม
8. การทําบัญชีบางกลุ่มมีปัญหา ควรจัดการอบรมการทําบัญชีของกลุ่ม
9. สร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่ วมความเป็ นเจ้าของให้กบั สมาชิก
ข้อเสนแนะในการแก้ปัญหาร่ วมกัน
1. นัดหมายให้ทุกสหกรณ์เสนออุปสรรคการดําเนินงานเข้ามาที่จงั หวัด
2. ให้นดั ทุกสหกรณ์มาประชุมร่ วมกันเพื่อหาข้อยุติ
3. กลุ่มเกษตรกรยินดีร่วมแก้ไขปัญหากับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
4. ควรแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และ
แก้ไขระเบียบข้อบังคับตามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทุกกลุ่มสหกรณ์ให้เป็ นไปตามแนวทางเดียวกัน
5. ควรขยายระยะเวลาชําระหนี้ให้นานกว่านี้ เพราะเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี
สถานการณ์ ในภาพรวมของสหกรณ์ ทไี่ ม่ จดทะเบียน
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มแรกที่จดั ตั้งในปี 2533 มีอายุ 16 ปี จนถึงปัจจุบนั มีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ทั้งหมด 164 กลุ่ม มีสมชิกอยูถ่ ึงห้าหมื่นกว่าคน ซึ่ งต่างก็มีจุดกําเนิดและได้รับคําแนะนําจากแนวทาง
ของพระอาจารย์สุบิน ปณี โต โดยท่านได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราชาวตราดให้รู้จกั การจัดการทรัพย์ที่ทาํ
อย่างไรให้เกิดมิตร ทําให้คนมีเงินเหลือได้ทาํ บุญช่วยเหลือคนที่เงินขาด ทําให้ชุมชนที่กาํ ลังต่างคนต่าง
อยูม่ ีโอกาสหันหน้ามาช่วยเหลือกัน ทําให้เงินที่กาํ ลังขาดมือและต้องไปติดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงมีกลุ่มสัจจะ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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สะสมทรัพย์ที่พอหยิบยืมและยังมีหลักประกันสวัสดิการช่วยเหลือยามจําเป็ นอีกก้อนหนึ่ง ทําให้เงินที่
เคยหมุนออกมีกกั เก็บเป็ นทุนของตนเองในชุมชนโดยที่ผา่ นมาไม่เคยคิดว่าจะทําได้ และทําให้เรามีเงิน
บ้านจากนํ้าพักนํ้าแรง ความขยันอดออมของเราเอง โดยไม่ตอ้ งรอพึ่งรัฐบาล
การรวมกลุ่มต้องมีสจั จะเป็ นฐาน และต้องพากเพียรทําความดีให้ดียิ่งขึ้นพยายามพัฒนากลุ่ม
ของตนเองให้กา้ วหน้า โดยการทําตนเป็ นผูเ้ จริ ญ เสาะแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ หมัน่ ปรึ กษาหารื อกับสมาชิก
เพื่อแก้ปัญหา และป้ องกันปัญหา อยูเ่ นือง ๆ ด้วยความไม่ประมาท เพื่อให้กลุ่มมีความเจริ ญมัน่ คง
จากการสั มภาษณ์ พระอาจารย์ สุบนิ ปณีโต พบว่ า สถานการณ์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เกิดขึ้น
ครั้งแรกมีปี พ.ศ.2533 โดยเริ่ มมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ท้ งั หมด 2 กลุ่ม ปั จจุบนั มีกลุ่ม สหกรณ์หลาย
กลุ่มในจังหวัดตราด แต่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็ นกลุ่มสหกรณ์ภาคประชาชนที่มีความเคลื่อนไหว
เด่นชัดมากที่สุด มีการรวมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ท้งั หมด 164 กลุ่ม อย่างไรก็ตามกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ที่มีจาํ นวนมากนี้ดูเหมือนจะเข้มแข็ง แต่ในความเป็ นจริ งยังขาดการทํางานที่เป็ นระบบและการให้ความ
ร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง บางกลุ่มที่เข็มแข็ง แต่ส่วนใหญ่กย็ งั อ่อนแออยูใ่ นหลาย ๆ ด้าน
บทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีกิจกรรมในหลายรู ปแบบ ดังนี้
การออมโดยการถือหุน้ ธุรกิจร่ วมซื้ อ (แก๊ส ข้าว ปุ๋ ย เป็ นต้น) และบริ การด้านสวัสดิการให้กบั สมาชิก
ปั จจุบนั มีสมาชิกเกินกว่า 50,000 คน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนใหญ่การริ เริ่ มการ
ดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั กรรมการศูนย์เครื อข่ายเรี ยนรู้วดั ไผ่ลอ้ มโดยมีพระอาจารย์สุบิน ปณี
โต เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําช่วยเหลือและผลักดันให้มีการดําเนินการอย่างบังเกิดผล ผูว้ ิจยั ได้ขออนุญาตพระ
อาจารย์สุบิน ปณี โต เข้าร่ วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มแกนนําหลักและทําความรู ้จกั กับ
คณะทํางานของหน่วยงานของกลุ่มสัจจะในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2548 ซึ่งพระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ยินดีที่จะแนะนําและให้เข้าร่ วมประชุมกรรมการศูนย์การเรี ยนรู ้เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ดงั กล่าวได้
หลังจากนั้นทีมวิจยั ลงพื้นที่เพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรากฏผลการดําเนินการในบทที่ 3

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด
แหล่งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
แหล่งข้อมูลที่ได้นาํ มาสังเคราะห์ขอ้ มูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดตราด จากสํานักงานปกครอง
จังหวัดตราด ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดตราด สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดตราด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด จากการสัมภาษณ์ผนู ้ าํ กลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ และจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
รายการ
จํานวนคน
ประชากรในจังหวัด
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบ่งตามพื้นที่
อ.เมือง
อ.เขาสมิง
อ.บ่อไร่
อ.คลองใหญ่
อ.แหลมงอบ
กอ.เกาะช้าง
กอ.เกาะกูด
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน(สัจจะสะสมทรัพย์)
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายของโครงการ
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

219,347
82,363
32,213
50,150
50,150
50,150

จํานวนคนจน
จดทะเบียน
25,120
9,178
3,935
4,887
3,228
2,890
847
155
-

ค่ าร้ อยละ
100.00
11.45
100.00
39.11
60.89
100.00
100.00
11

บทสรุ ป
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ จํานวนประชากรในจังหวัดตราดมีจาํ นวน 219,347 คน มีผจู ้ ด
ทะเบียนคนจนจํานวน 25,120 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.45 ของประชากรทั้งหมด จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ศนู ย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะความยากจน
นักวิชาการสหกรณ์และผูน้ าํ กลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ พบว่าคนที่มาจดทะเบียนคนจนมีการจดซํ้าซ้อนข้อมูลที่ได้ยงั ไม่อยูต่ วั บางคนมาลง
ชื่อไว้แต่สาํ รวจจริ งไม่มีตวั ตน และคนที่มาจดทะเบียนคนจนไม่ใช่คนพื้นที่แต่เป็ นคนที่ยา้ ยเข้ามาอาศัย
จากการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นบางคนไม่จนจริ ง เนื่องจากบางรายมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
ที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

12

บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจยั
ตารางที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่าของทีมวิจยั
สถานที่
ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)
คณะนักวิจยั
บ้านเลขที่ 9
ประชุม
1
4
ก.ย. งานแผนดําเนินการ จํานวน 5 คน หมู่ 5 ต.เนิน
ทราย อ.เมือง
โครงการวิจยั
2548
จ.ตราด
คณะนักวิจยั
บ้านเลขที่ 9
ประชุม
2
11
จํานวน 5 คน หมู่ 5 ต.เนิน
วางแผนในการ
ก.ย.
ทราย อ.เมือง
ดําเนินการ
2548
จ.ตราด
โครงการวิจยั
3
20
สัมภาษณ์
นักวิชาการ
สํานักงาน
ก.ย.
สหกรณ์จงั หวัด
สหกรณ์
2548
ตราด
จังหวัดตราด
4

6
ต.ค.
2548

สัมภาษณ์

ผูท้ รงคุณวุฒิ

5

8
ต.ค.
2548

สัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ใน
ห้องปกครอง

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ (เช่น
สร้างความเข้าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
กําหนดบทบาทหน้าที่
ของนักวิจยั
กําหนดเป้ าหมายใน
การวิจยั
วางแผนในการ
ดําเนินการ

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชัว่ โมง)
6
ชัว่ โมง

6
ชัว่ โมง

เพื่อศึกษาข้อมูลและ
สถานการณ์ของ
สหกรณ์จงั หวัดตราด

6
ชัว่ โมง

เพื่อศึกษาข้อมูล
ธนาคารเพื่อ
ทะเบียนคนจน
การเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร
ศาลากลาง เพื่อศึกษาข้อมูลคนจน
จังหวัดตราด ที่จดทะเบียนของทุก
อําเภอ
ห้องปกครอง

6
ชัว่ โมง

6
ชัว่ โมง

13

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)
สัมภาษณ์
พระอาจารย์
6
14
สุ บิน ปณี โต
ต.ค.
2548

7

15
ต.ค.
2548

ประชุม/สัมภาษณ์

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
6
วัดไผ่ลอ้ ม เพื่อศึกษาสถานการณ์
ชัว่ โมง
จังหวัดตราด
และบาทบาทการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์ประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดตราด
6
สมาชิกแกนนํา วัดไผ่ลอ้ ม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ชัว่ โมง
กลุ่มสัจจะสะสม จังหวัดตราด และจัดทํากรอบ
ทิศทางในการ
ทรัพย์ (47 คน)
ดําเนินการจากการได้
พบปะสนทนากลุ่ม
แกนนําย่อยนี้ แสดงให้
เห็นได้วา่ กลุ่มแกนนํา
นี้มีความเลื่อมใส
ศรัทธาในตัวพระ
อาจารย์เป็ นอย่างยิง่
ท่านเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
เป็ นตนแบบตัวอย่างที่
เสี ยสละเพื่อชุมชน
เป็ นบุคคลที่มีแนวคิด
แนวทางเป็ นของ
ตนเอง ไม่ยอมตกเป็ น
เหยือ่ ของสังคม กลุ่ม
แกนนําทุกคนจึงยินดี
เข้าร่ วมกลุ่มสัจจะที่
พระอาจารย์ทา่ นได้
ก่อตั้งขึ้นมา และกลุ่ม

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

14

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

8

22
ต.ค.
2548

ประชุม/สัมภาษณ์

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ยังมีความประสงค์ที่จะ
สื บทอดเจตนารมณ์
ของท่านต่อไปอย่าง
ยัง่ ยืน
6
สมาชิกแกนนํา วัดไผ่ลอ้ ม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ชัว่ โมง
กลุ่มสัจจะสะสม จังหวัดตราด และจัดทํากรอบ
ทิศทางในการ
ทรัพย์ (58 คน)
ดําเนินการ สนับสนุน
การสร้างพันธมิตรจาก
การสนทนาและเข้า
ร่ วมประชุมยังพบว่า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
นี้ได้รับการยอมรับจาก
ผูค้ นในจังหวัดเอง จาก
ต่างจังหวัด แม้แต่จาก
ต่างประเทศ ก็มีมาชม
กิจกรรมของกลุ่ม มี
หนังสื อเอกสารที่ทาง
กลุ่มได้พยายามทําขึ้น
เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์
เอกสารประกอบการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ
แสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของกลุ่ม มี
เครื อข่ายที่เชื่อมโยงกัน

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

15

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

9

23
ต.ค.
2548

ประชุม

10

16
พ.ย.
2548

ประชุม

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
แม้วา่ บางกลุ่มอาจจะ
อ่อนแอ อาจมีเรื่ อง
ผลประโยชน์ทาง
การเงิน เข้าแทรกซ้อน
อยูบ่ า้ ง แต่กย็ งั คงความ
เป็ นเอกลักษณ์ที่
เด่นชัดของกลุ่มสะสม
ทรัพย์ได้อย่างชัดเจน
6
คณะนักวิจยั
บ้านเลขที่ 9 ได้กลุ่มเป้ าหมายที่จะ
ชัว่ โมง
จํานวน 5 คน หมู่ 5 ต.เนิน ทําการวิจยั ในครั้งนี้
ทราย อ.เมือง
จ.ตราด
6
สมาชิกแกนนํา ห้องประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ชัว่ โมง
กลุ่มสัจจะสะสม สหกรณ์ออม และจัดทํากรอบ
ทรัพย์ (56 คน) ทรัพย์ครู ตราด ทิศทางในการ
ดําเนินการ /ทราบถึง
จํากัด
สถานการณ์ของกลุ่ม
สหกรณ์ที่จดทะเบียน
ได้ขอ้ ค้นพบในการ
หารื อเรื่ องคนจนที่จด
ทะเบียนปรากฏว่า
ไม่ใช่คนในพื้นที่ เป็ น
คนที่ยา้ ยเข้ามาอาศัย
ส่ วนคนในจังวัดตราด
ที่มาจดทะเบียนคนจน
ส่ วนใหญ่มีทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

16

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
มากกว่าหนี้สิน ทาง
รัฐบาลจึงชะลอการ
ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้
สหกรณ์จงั หวัด
กล่าวถึงการปลูกปาล์ม
นํ้ามัน ให้สมาชิกกลุ่ม
รวมตัวกันอําเภอละ
2,000 ไร่ โดยใช้
งบประมาณของผูว้ า่ ซี
อีโอ ถ้ารวบกลุ่มได้
แล้วให้ไปติดต่อกับ
ทางอําเภอที่อยูข่ องตน
จากการเข้าร่ วมประชุม
ในครั้งนี้ทีมงานวิจยั
สรุ ปว่าการทําวิจยั ใน
ครั้งนี้จะเลือก สหกรณ์
ภาคประชาชน คือ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เป็ นกรณี ศึกษาเพราะมี
มุมมองหลายอย่างที่
น่าสนใจและน่า
ทําการศึกษาวิจยั

17

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
ประชุม
11 10-12
AIC
ธ.ค.
2548

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
กระบวนการ
(ระบุจาํ นวน)
สมาชิกแกนนํา
กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ (53 คน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
18
อาคารพระ จัดทํากรอบทิศทางใน
ชัว่ โมง
ราชเขมากร การดําเนินการ
วัดไผ่ลอ้ ม สนับสนุนการสร้ าง
จังหวัดตราด พันธมิตรสรุ ปได้ ดงั นี้
1. พัฒนากรรมการ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
1.1 การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์
1.2 การจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
1.3 การจัดเวที
คุณธรรม
1.4 การพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการ
2. พัฒนาสมาชิก
2.1 การมีส่วนร่ วม
2.2 การพัฒนาคน
รุ่ นใหม่แทนคนรุ่ นเก่า
2.3 การพัฒนา
ความรู ้เฉพาะด้าน
3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
4 การเผยแพร่ และ
การประชาสัมพันธ์
5 การเทียบเคียงงาน
(Benchmarking)
สถานที่

18

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

สถานที่

บริ เวณ
31
ประชุมเครื อข่าย
สมาชิกแกนนํา
ม.ค. สมาชิกสัจจะสะสม กลุ่มสัจจะสะสม วัดไผ่ลอ้ ม
จังหวัดตราด
2549 ทรัพย์ จังหวัดตราด
ทรัพย์
(300 กว่าคน)
พิเศษ 10-11 ทีมประสานงาน กลุ่มสัจจะสะสม สถานีอนามัย
เม.ย. กลางติดตามงาน
ทรัพย์บา้ น
บ้านช้างทูน
2549
ช้างทูน (61 คน) อ.บ่อไร่ และ
บ้านเปร็ ดใน
อ.เมือง
วัดใหม่
ประชุมเชิง
สมาชิกกลุ่ม
12 24-25
โพธาราม
ปฏิบตั ิการ
สัจจะเข้าร่ วม
มิ.ย.
จังหวัดตราด
ประชุม
2549
(57 คน)
พิเศษ

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
สมาชิกที่ประชุม
เสนอเพิ่มเติมว่า ควร
จัดนักวิชาการที่มี
ความรู ้ความสามารถ
ในเรื่ องการบริ หาร
จัดการมาให้ความรู้กบั
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อกลุ่มจะได้พฒั นา
อย่างยัง่ ยืน
มีการสร้างเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
สรุ ปผลการดําเนินงาน
ของแต่ละกลุ่ม
พบว่ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์บา้ นเปร็ ดใน
สามารถแก้ปัญหา
ความยากจนได้ โดย
การอนุรักษ์ป่าชานเลน
การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ธุรกิจร่ วมซื้ อ
การทําบัญชีครัวเรื อน
การออมวันละบาท
พบว่าสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ให้
ความสนใจในเรื่ อง

6
ชัว่ โมง

9
ชัว่ โมง

12
ชัว่ โมง

19

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

13

27
มิ.ย.
2539

ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

ตําบลเนินทราย
สมาชิกหมู่ 5
(62 คน)
สมาชิกหมู่ 6
(58 คน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ของธุรกิจร่ วมซื้ อมาก
และแจ้งความจํานงกับ
ประธานกลุ่มต้องการ
ข้าวสารเพิ่มเป็ น
จํานวนมาก สมาชิก
กลุ่มให้ความสนใจกับ
การทําบัญชีครัวเรื อน
น้อย จากการพูดคุย
พบว่าไม่ค่อยมีเวลา
และไม่ค่อยได้เขียน
หนังสื อบ่อยนัก
ทําให้เกิดความไม่
แน่ใจว่าจะเขียน
ถูกต้องหรื อไม่
การเชื่อมโยงเครื อข่าย
3
วัดวิเวก
ธุรกิจร่ วมซื้ อ
ชัว่ โมง
วราราม
จังหวัดตราด การทําบัญชีครัวเรื อน
การออมวันละบาท
พบว่าสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ให้
ความสนใจในการทํา
บัญชีครัวเรื อนและการ
ออมวันละบาทมาก
ในส่วนของธุรกิจร่ วม
ซื้ อให้ความสนใจน้อย
เนื่องจากอยูใ่ กล้ตลาด
สถานที่

20

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

14

1
ก.ค.
2549

ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
มีความสะดวกสบาย
ในการซื้ อสิ นค้า
ในที่ประชุมมีการสรุ ป
ร่ วมกันว่าในแต่ละ
เดือนควรมีการนํา
บัญชีครัวเรื อนมาสรุ ป
รายการรับ-จ่าย
6
กลุ่มสัจจะสะสม ศาลาหมู่ที่ 8 การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ชัว่ โมง
ทรัพย์หมู่ที่ 8
ต.เขาสมิง ธุรกิจร่ วมซื้ อ
ต.เขาสมิง
อ.เขาสมิง การทําบัญชีครัวเรื อน
(78 คน)
การออมวันละบาท
จ.ตราด
พบว่าสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ให้
ความสนใจในการทํา
บัญชีครัวเรื อนและการ
ออมวันละบาทมาก
ส่ วนธุรกิจร่ วมซื้อได้
ดําเนินการมาตั้งแต่
เริ่ มแรกของการก่อตั้ง
ทั้งนี้เพราะประธาน
กลุ่มฯ เป็ นแกนนําศูนย์
เครื อข่ายสัจจะสะสม
ทรัพย์ของจังหวัดตราด
โดยนําแนวธุรกิจร่ วม
ซื้ อไปใช้ในหมู่บา้ น

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

21

สถานที่
ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)
ประชุม
คณะนักวิจยั
บ้านเลขที่ 9
15
1
จํานวน 5 คน หมู่ 5 ต.เนิน
ก.ค.
ทราย อ.เมือง
2549
จ.ตราด
วัดโคก
ประชุมเชิง
กลุ่มสัจจะสะสม
16
2
ปฏิบตั ิการ
ทรัพย์หมู่ที่ 6 ต.หนองเสม็ด
ก.ค.
อ.เมือง
ต.หนองเสม็ด
2549
จ.ตราด
(68 คน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ประชุมสรุ ปการทํางาน
3
ชัว่ โมง

การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ธุรกิจร่ วมซื้ อ
การทําบัญชีครัวเรื อน
การออมวันละบาท
พบว่าสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ให้
ความสนใจในการออม
วันละบาท มุมมอง
ของสมาชิกบอกว่าทํา
ได้ง่ายกว่าการทําบัญชี
ครัวเรื อน ในส่ วนของ
ธุรกิจร่ วมซื้ อสมาชิกฯ
ให้ความสนใจน้อย
อาจจะเป็ นเพราะว่าอยู่
ติดกับตัวเมืองการเดิน
ทางเข้ามาจับจ่ายใช้
สอยสะดวกสบาย แต่
ทางทีมวิจยั ซักถาม
เกี่ยวกับราคาข้าวสาร
และแก๊สหุงต้มที่ซ้ือมา
จากตลาด เมื่อเทียบ
กับราคาที่ทางเครื อข่าย

6
ชัว่ โมง

22

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

สถานที่

กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์หมู่ที่ 8
ต.ห้วยแร้ง
(74 คน)

ศาลาบ้าน
บางปรื อ
อ.เมือง
จ.ตราด

17

8
ก.ค.
2549

ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
สัจจะสะสมทรัพย์
ปรากฏว่าราคาแพงกว่า
กันหลายบาท ทําให้
ทางสมาชิกให้ความ
สนใจที่จะเข้าร่ วม
เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ
ทางทีมวิจยั คิดว่าใน
กลุ่มนี้จะเกิดเครื อข่าย
ธุรกิจร่ วมซื้ อ
การเชื่อมโยงเครื อข่าย
6
ธุรกิจร่ วมซื้ อ
ชัว่ โมง
การทําบัญชีครัวเรื อน
การออมวันละบาท
พบว่าในกลุ่มนี้
ประธานกลุ่มให้ความ
สนใจที่จะสร้าง
เครื อข่ายการออมวัน
ละบาทมาก ยินดีที่จะ
ให้ความร่ วมมือกับทีม
วิจยั ในการสร้าง
เครื อข่ายทุกรู ปแบบ
จะเห็นได้วา่ ทางกลุ่มนี้
ให้ความร่ วมมืออย่างดี
กับทางศูนย์เครื อข่าย
เรี ยนรู้สจั จะสะสม
ทรัพย์ วัดไผ่ลอ้ ม
23

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

18

9
ก.ค.
2549

ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ในเรื่ องของธุรกิจร่ วม
ซื้ อ และมีความสนใจ
ที่จะทําบัญชีครัวเรื อน
โดยมีขอ้ เสนอฝาก
อาจารย์พนัสว่า “ช่วย
มาตรวจบัญชีทุกเดือน
ด้วย” กลุ่มนี้มีความ
ตั้งใจที่จะดําเนินการ
ทุกเรื่ องที่เกิดจาก
แนวคิดของพระ
อาจารย์สุบิน ปณี โต
เนื่องจากมีความ
ศรัทธาในตัวพระ
อาจารย์มาก
การเชื่อมโยงเครื อข่าย
6
ศาลา
กลุ่มสัจจะสะสม
ชัว่ โมง
ทรัพย์หมู่ที่ 1 เอนกประสงค์ ธุรกิจร่ วมซื้ อ
ต้นตะบก การทําบัญชีครัวเรื อน
ต.เขาสมิง
อ.เขาสมิง การออมวันละบาท
(46 คน)
พบว่ามีการดําเนินการ
ในเรื่ องของธุรกิจร่ วม
ซื้ ออย่างต่อเนื่องและมี
ปริ มาณมากในเรื่ อง
ของปุ๋ ยและข้าวสาร
จากการซักถามพบว่า
ราคาปุ๋ ยที่ซ้ือกับทาง
ศูนย์เครื อข่ายสัจจะ

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

24

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
สะสมทรัพย์ราคาถูก
กว่าท้องตลาดมาก ทํา
ให้ตน้ ทุนในการผลิต
ตํ่าลง มีเงินเหลือมาก
ขึ้น สมาชิกส่ วนใหญ่
ของทางกลุ่มนี้มีความ
สนใจที่จะทําบัญชี
ครัวเรื อนมาก จาก
มุมมองของสมาชิก
ท่านหนึ่งที่วา่ “ การทํา
บัญชีรายรับ-รายจ่ายทํา
ให้เราทราบที่มาและที่
ไปของเงิน” หรื อทาง
ทีมวิจยั คิดว่าน่าจะใช้
คําพูดที่วา่ “ทางไหล
ของเงิน” โดยมีท้งั
ไหลเข้าและไหลออก
จากการพูดคุยกับ
สมาชิกส่ วนใหญ่ทาํ ให้
ทีมวิจยั สรุ ปร่ วมกันว่า
กลุ่มนี้น่าจะเกิด
เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ
(มีมาแล้วแต่ยงั ไม่
สมบูรณ์) การทําบัญชี
ครัวเรื อน และการ
ออมวันละบาท
25

สถานที่
ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)
ประชุม
คณะนักวิจยั
บ้านเลขที่ 9
19
9
จํานวน 5 คน หมู่ 5 ต.เนิน
ก.ค.
ทราย อ.เมือง
2549
จ.ตราด
วัดไผ่ลอ้ ม
ประชุม
แกนนํากลุ่ม
20 15-16
อ.เมือง
สัจจะสะสม
ก.ค.
จ.ตราด
ทรัพย์ อ.เมือง
2549
(63 คน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ (เช่น
สร้างความเข้าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
ประชุมสรุ ปผลการ
ดําเนินงาน

ได้ความร่ วมมือที่เป็ น
เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ
การออมวันละบาท
และการทําบัญชี
ครัวเรื อน พบว่า มีการ
สร้างเครื อข่ายธุรกิจ
ร่ วมซื้ อเพิ่มจากเดิม
โดยสิ นค้าที่เป็ นที่
ต้องการของสมาชิกฯ
อันดับแรกคือ ข้าวสาร
รองลงมาได้แก่ แก๊ส
หุงต้ม นํ้าตาลทราย
ปุ๋ ย สมาชิกหลาย
กลุ่มมีการออมเงินวัน
ละบาทและมีการทํา
บัญชีครัวเรื อน บาง
กลุ่มมีวิธีการช่วยเหลือ
สมาชิกในกลุ่มโดยการ
ช่วยปลดหนี้แต่มีขอ้
สัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ว่าจะไม่ไปสร้างหนี้อีก
ทางทีมวิจยั ได้

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชัว่ โมง)
3
ชัว่ โมง

12
ชัว่ โมง

26

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ยกตัวอย่างชุมชนบ้าน
เปร็ ดในที่คนในชุมชน
ช่วยกันอนุรักษ์ป่าชาย
เลน ทําให้เกิดความ
สมบูรณ์เป็ นแหล่งผลิต
อาหารที่สาํ คัญของคน
ในชุมชน สร้างรายได้
ให้กบั คนในชุมชน
สามารถช่วยแก้ปัญหา
ความยากจนของคนใน
ชุมชนได้อย่างดี จาก
การที่ทีมวิจยั ลงพื้นที่
ชุมชนบ้านเปร็ ดใน
พบว่าคนในชุมชนมี
รายได้จากแนวคิด
ร่ วมกันว่า “หยุดจับ
ร้อย คอยจับล้าน” จน
ทําให้ชุมชนบ้านเปร็ ด
ในนี้ไม่มีคนจนที่มาจด
ทะเบียน ช่วงเวลาที่
เหลือทางทีมวิจยั ได้
ช่วยตรวจสอบบัญชี
เงินฝากให้กบั กลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์
แล้วหารื อกับทาง
ประธานกลุ่มเรื่ องของ
27

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

21

22-23
ก.ค.
2549

ประชุม

สถานที่

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ (เช่น
สร้างความเข้าใจ/เกิด
เครื อข่าย ฯลฯ)
การให้ความรู ้ในการ
ทําบัญชี

ได้ความร่ วมมือที่เป็ น
แกนนํากลุ่ม
ศาลา
สัจจะสะสม เอนกประสงค์ เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ
ทรัพย์ อ.เขาสมิง ต้นตะบก การออมวันละบาท
อ.เขาสมิง และการทําบัญชี
(59 คน)
ครัวเรื อน พบว่า
จ.ตราด
เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ
ของทางกลุ่มนี้มีการ
ขยายเครื อข่ายออกไป
โดยเฉพาะในเรื่ องของ
ปุ๋ ยทั้งนี้เนื่องจาก
สมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ส่วนใหญ่
เป็ นชาวสวนผลไม้ ปุ๋ ย
ที่ทางศูนย์เครื อข่าย
เรี ยนรู ้สจั จะสะสม
ทรัพย์นาํ มาจําหน่าย
ราคาถูกกว่าท้องตลาด
มาก คุณภาพก็ไม่
แตกต่างกัน ทําให้เกิด
ทางเลือกที่ดีแก่สมาชิก
และยังมีเงินเหลือเก็บ
หลังจากเสร็ จสิ้ นฤดู
การเก็บเกี่ยว จากการ

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชัว่ โมง)

12
ชัว่ โมง

28

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

22

28-30
ก.ค.
2549

ประชุม

แกนนํากลุ่ม
สัจจะสะสม
ทรัพย์ อ.แหลม
งอบ
(52 คน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
พูดคุยกับแกนนําตอน
หนึ่งว่า “การที่ทาง
ศูนย์เครื อข่ายสัจจะ
สะสมทรัพย์ดาํ เนินการ
เรื่ องธุรกิจร่ วมซื้ อทํา
ให้ชาวสวนสามารถลด
ต้นทุนในการผลิตลง
ได้ ได้ซ้ือสิ นค้า
อุปโภคและบริ โภคใน
ราคาที่เป็ นธรรม และ
ถ้าทุกบ้านมีการทํา
บัญชีครัวเรื อนยิง่ จะทํา
ให้เราทราบรายรับ –
รายจ่าย ทําให้เกิดการ
เรี ยนรู้ในการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน
รู ้จกั กิน รู ้จกั ใช้ รู ้จกั
ทํา รู ้จกั เก็บออม คําว่า
ยากจนจะไม่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน”
สํานักสงฆ์ ได้ความร่ วมมือที่เป็ น
18
ธรรมชาติล่าง เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ ชัว่ โมง
อ.แหลมงอบ การออมวันละบาท
และการทําบัญชี
จ.ตราด
ครัวเรื อนพบว่า
เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ
สถานที่

29

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ทางแกนนํากลุ่มและ
สมาชิกกําลังขับเคลื่อน
สมาชิกกําลัง
ขับเคลื่อน การทํา
บัญชีครัวเรื อนยังต้อง
ให้ความรู ้เพิ่มขึ้นมี
ปั ญหาการทําบัญชี
ครัวเรื อนที่พบเป็ นการ
ลงรายละเอียดของ
รายจ่ายและการไม่
ลงบัญชีทุกวันทําให้ลืม
รายจ่ายการดําเนินการ
ในวันต่อไปไม่
สามารถทําต่อไปได้
แต่ทางสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ส่วน
ใหญ่มีความพยายาม
ในการทําเพราะอยาก
ทราบรายรับ – รายจ่าย
ที่แท้จริ งของครอบครัว
ทางทีมวิจยั ใช้เวลา
ส่ วนใหญ่ในการ
ช่วยเหลือในเรื่ องของ
การทําบัญชีครัวเรื อน
ในเรื่ องของการออม
วันละบาทมีการ
30

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องบางคนบอกว่า
มีบางวันที่เราลืมออม
ในวันรุ่ งขึ้นก็ใส่ชดเชย
ทางกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์อาํ เภอแหลมงอบ
รับปากแข็งขันว่าจะ
ดําเนินการออมวันละ
บาทให้ทุกครอบครัว
(เพื่อถวายในหลวง) มี
แนวทางในการออมวัน
ละบาทโดยใช้วสั ดุ
พื้นบ้านมาประยุกต์คือ
ตัดไม้ไผ่มาเป็ น
กระบอกหยอดเงิน
การขยายเครื อข่าย
ธุรกิจร่ วมซื้ อในกลุ่มนี้
มีนอ้ ยทางทีมงานวิจยั
ได้ให้เหตุผลและ
ชี้ให้เห็นถึงความ
แตกต่างของราคา เงิน
ที่จะได้รับในเรื่ องของ
สวัสดิการ ทําให้
สมาชิกในกลุ่มนี้ให้
ความสนใจ

31

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)
ประชุม
แกนนํากลุ่ม
23
13
สัจจะสะสม
ส.ค.
ทรัพย์ อ.บ่อไร่
2549
(69 คน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

วัดใหม่โพ
ธาราม
อ.บ่อไร่
จ.ตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ได้ความร่ วมมือที่เป็ น
6
เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ ชัว่ โมง
การออมวันละบาท
และการทําบัญชี
ครัวเรื อน พบว่า
สมาชิกส่ วนใหญ่ใน
กลุ่มนี้ให้ความสนใจ
ธุรกิจร่ วมซื้ อและมีการ
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสิ นค้าที่ซ้ื อ
เป็ นอันดับแรก คือ
ข้าวสาร ทุกวันที่ 15
ของเดือนทางผูแ้ ทน
กลุ่มจะมารับข้าวสารที่
ศูนย์เครื อข่ายเรี ยนรู้
สัจจะสะสมทรัพย์ไป
ให้กบั สมาชิกกลุ่ม
การขยายเครื อข่ายการ
ทําบัญชีครัวเรื อนยัง
ต้องให้ความรู้เพิ่มเติม
ซึ่ งทางทีมวิจยั จะนํา
ปั ญหาที่พบมาหารื อ
กับทางศูนย์เครื อข่าย
เรี ยนรู้สจั จะสะสม
ทรัพย์เพื่อแก้ปัญหา
ต่อไป ส่ วนในเรื่ อง
32

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

24

14
ส.ค.
2549

ประชุม

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ของการออมวันละ
บาทสมาชิกมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าน่าทํา
และคิดว่าทําได้
ทีมวิจยั เสนอแนวทาง
ในการนํากระบอกไม้
ไผ่มาเป็ นวัสดุในการ
ออม สมาชิกในที่
ประชุมเห็นด้วยเพราะ
เป็ นแนวทางที่
ประหยัดและหาวัสดุ
ได้ง่าย
6
แกนนํากลุ่ม วัดสุทธิการาม ได้ความร่ วมมือที่เป็ น
อ.คลองใหญ่ เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อ ชัว่ โมง
สัจจะสะสม
การออมวันละบาท
จ.ตราด
ทรัพย์ อ.คลอง
และการทําบัญชี
ใหญ่
ครัวเรื อน พบว่า มี
(65 คน)
การดําเนินการในเรื่ อง
ของธุรกิจร่ วมซื้ อ
เล็กน้อย จากการ
สังเกตของทีมงานวิจยั
สมาชิกส่ วนใหญ่มี
อาชีพประมง จากการ
พูดคุยได้ขอ้ คิดเห็นว่า
สิ่ งที่สมาชิกจะ
ดําเนินการได้ผลอันดับ

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

33

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

สถานที่

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
แรก เป็ นการออมวัน
ละบาท ในส่วนของ
การทําบัญชีครัวเรื อนมี
สมาชิกให้ความสนใจ
น้อย โดยให้เหตุผลว่า
ไม่มีเวลาและบางคน
บอกว่าเขียนหนังสื อ
ไม่ค่อยเป็ นไม่ได้เขียน
มานาน กลัวเขียนไม่
ถูกต้อง ทางทีมวิจยั ได้
ชี้แจงว่าไม่ตอ้ งเขียน
อะไรมากเพียงแต่
กรอกตัวเลขเท่านั้น
และชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการทํา
บัญชีครัวเรื อน ทาง
ทีมงานวิจยั ได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างดีจาก
สมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์กลุ่มนี้
ได้รับความรู ้เพิ่มเรื่ อง
การเลี้ยงปลาในกระชัง
การทําปะการังเทียม
ทางทีมวิจยั ได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกันกับชุมชน การ
ตรวจสอบบัญชีทาํ ได้
34

ลําดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการ กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้าสู่
ที่
ของทีมวิจยั (ระบุการ
กระบวนการ
จัดสัมมนา/เวที
(ระบุจาํ นวน)
แลกเปลี่ยน)

25

14
ส.ค.
2549

ประชุม

คณะนักวิจยั
จํานวน 5 คน

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

ระยะเวลา หมาย
ผลที่เกิดจาก
(ระบุ
กระบวนการ (เช่น
เหตุ
สร้างความเข้าใจ/เกิด ชัว่ โมง)
เครื อข่าย ฯลฯ)
ในเวลาจํากัด ซึ่งทาง
ทีมงานวิจยั มีความ
ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะ
ช่วยศูนย์เครื อข่าย
เรี ยนรู้สจั จะสะสม
ทรัพย์ จังหวัดตราด
ในเรื่ องของการ
ตรวจสอบบัญชี
5
ประชุมสรุ ปผลการ
บ้านเลขที่ 9
หมู่ 5 ต.เนิน ดําเนินงานเมื่อเสร็ จสิ้ น ชัว่ โมง
โครงการ
ทราย อ.เมือง
จ.ตราด
สถานที่

35

บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
4.1 ข้ อสรุ ปจํานวน/รูปแบบเครือข่ ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจัย
ภาพแสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมซึ่ งมองเห็นองค์ประกอบของเครื อข่ายตลอดจน
กิจกรรมในวงสัมพันธ์ดงั ภาพที่ 1

โรงเรียน

สั จจะ
สะสมทรัพย์
อําเภอ

ม.
ม.

บ้ านเปร็ดใน

สั จจะสะสม
ทรัพย์ หมู่บ้าน

สั จจะสะสมทรัพย์
อําเภอ

สัจจะ
สะสมทรัพย์
อําเภอ

ศู นย์ เครือข่ าย
การเรียนรู้ สัจจะ
สะสมทรัพย์ จ.ตราด

ม.
วัดไผ่ล้อม

สั จจะสะสมทรัพย์
อําเภอ

สั จจะสะสมทรัพย์
อําเภอ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครือข่ ายป่ าชุ มชน
บ้ านเปร็ดใน

เครือข่ าย
เกษตรกรข้ าว

เครือข่ ายปุ๋ ยบริษทั
เท่ าทุน จก.
(กลุ่มมหาจําลองศรีเมือง)

ผู้แทนกลุ่มค้ า
แก๊ สหุงต้ ม

3

ภาพที่ 1 เครือข่ ายทีม่ ีอยู่เดิมของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด (ปรับปรุ งจาก รศ.จุฑาทิพย์
ภัทรวาท สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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เครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมปรากฏดังภาพที่ 1 ซึ่งมีศูนย์กลางอยูท่ ี่วดั ไผ่ลอ้ ม จังหวัดตราด เป็ นที่รู้จกั
กันในนามของศูนย์เครื อข่ายการเรี ยนรู ้สจั จะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด การรวมกลุ่มต้องมีสจั จะเป็ น
ฐาน และต้องพากเพียรทําความดีให้ดียงิ่ ขึ้นพยายามพัฒนากลุ่มของตนเองให้กา้ วหน้า โดยการทําตนเป็ น
ผูเ้ จริ ญ เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หมัน่ ปรึ กษาหารื อกับสมาชิกเพื่อแก้ปัญหา และป้ องกันปัญหาด้วย
ความไม่ประมาท เพื่อให้กลุ่มมีความเจริ ญมัน่ คง สมาชิกทุกกลุ่มมีการพบกันทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน มีตวั แทนกลุ่มเข้ามาประชุมที่ศนู ย์เครื อข่ายการเรี ยนรู้สจั จะสะสมทรัพย์ จังหวัด
ตราด ในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรายงานการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มและสัง่ ซื้อสิ นค้าในนามของ
กลุ่มทําให้ธุรกิจร่ วมซื้ อมีการเจริ ญเติบโตขึ้น
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จงั หวัดตราด ดําเนินงานเป็ นระยะเวลาประมาณ 16 ปี โดยมีการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มดังภาพที่ 2

กิจกรรมของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์
กองทุนฌาปนกิจ

กองทุนฌาปนกิจ
กิจกรรมสวัสดิการ
กิจกรรมเศรษฐกิจ

กองทุนพัฒนา

การสะสมทรัพย์

การทําปุ๋ ยอินทรี ย ์

การปล่อยกู้
สิ นเชื่อกูย้ มื

ตลาดนัดชุมชน

ภาพที่ 2 การดําเนินกิจกรรมของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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กิจกรรมของกลุ่มที่สาํ คัญของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด มีมุมมองที่สาํ คัญ 5
ประเด็น ได้แก่ รับฝากเงินและการให้กยู้ มื เงินกองทุนสวัสดิการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนใน
ชุมชน กิจกรรมส่งเสริ มอาชีพและรายได้ สุ ดท้ายคือการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม ซึ่ งปรากฏ
ดังภาพที่ 3

รับฝากเงินและการให้กยู้ มื

ก จิ กรรมกล ม่ ุ สํา ค ญั

เงินกองทุนสวัสดิการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คนในชุมชน
กิจกรรมส่งเสริ มอาชีพ
และรายได้
การอนุรักษ์และฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อม

การรักษาพยาบาล
เงินสงเคราะห์ญาติผเู้ สียชีวติ
การพัฒนาทักษะความสามารถ
การฟื้ นฟูสภาพจิตใจ
โครงการตูเ้ ย็นหน้าบ้าน
ศูนย์สาธิตการใช้จุลินทรี ย ์
หยุดจับร้อย คอยจับล้าน
รณรงค์ไม่ตดั ไม้ป่าชายเลน
ปลูกผักผลไม้โดยไม่ใช้สารเคมี
กําจัดขยะ บําบัดนํ้าเสี ย

ภาพที่ 3 กิจกรรมทีส่ ํ าคัญของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างทุนชุมชน
โดยเริ่ มตั้งแต่ในระดับครัวเรื อน ระดับชุมชน และในระดับชุมชนกับความสัมพันธ์กนั ภายนอก ซึ่ง
ปรากฏดังภาพที่ 4

การสร้ างทุนชุมชน
ในระดับครอบครัว

ในระดับชุมชน

ช่วยปรับลดความเห็น
แก่ตวั และการมุ่งบริ โภค
ของปัจเจกไปสู่การ
อดออมอย่างมีสจั จะ
การบริ หารทุนสวัสดิการ
ของครอบครัว
การสร้างความผูกพัน
ของครอบครัวและ
เครื อญาติ

ก่อให้เกิดการพึ่งพา
กันเองสูงมาก
โดยการเกิดขึ้นของ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่เป็ นกลไก
ในการจัดสรรกําไร
ของสาธารณะ(กลุ่ม)
กลับคืนสู่สมาชิก

ในระดับชุมชนกับ
ความสัมพันธ์กนั
ภายนอก
ในอนาคตอันใกล้
ต้องเกิดเป็ นเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์หรื อชมรมกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์
ขึ้นมา โดยมีกองทุน
ร่ วมระดับกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนต่อไป

ภาพที่ 4 การสร้ างทุนชุ มชน

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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การสร้างเครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้ อของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด โดยมีศนู ย์กลาง
อยูท่ ี่ศนู ย์เครื อข่ายการเรี ยนรู ้สจั จะสะสมทรัพย์ วัดไผ่ลอ้ ม มีการสร้างเครื อข่ายไปยังอําเภอต่างที่มี
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ นอกจากนี้ยงั ให้บริ การกับประชาชนทัว่ ไปเนื่องจากราคาตํ่ากว่า
ท้องตลาด

สัจจะ
ออมทรัพย์
อําเภอ

เครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้อสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด

สัจจะ
ออมทรัพย์
อําเภอ
สัจจะ
ออมทรัพย์
อําเภอ
สัจจะ
ออมทรัพย์
กลุ่ม

เครื อข่ายเกษตรกร
ข้าวบุรีรัมย์
เครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์
จังหวัดตราด

สัจจะ
ออมทรัพย์
กลุ่ม
สัจจะ
ออมทรัพย์
ตําบล

เครื อข่ายปุ๋ ยบริ ษทั
เท่าทุนจํากัด
(กลุ่มมหาจําลอง ศรี เมือง)

ผูแ้ ทนกลุ่ม
ค้าแก๊สหุงต้ม

ภาพที่ 5 เครือข่ ายธุรกิจร่ วมซื้อสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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จากการที่ทีมงานวิจยั ได้เข้าไปศึกษาโดยเริ่ มจากวัดไผ่ลอ้ ม มีการจัดเวทีเรี ยนรู้ ลงพื้นที่
ประสานงานกับทีมประสานงานกลาง (สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) เครื อข่าย
ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจน คือ การออมวันละบาท และการทําบัญชีครัวเรื อน นอกจากนี้ยงั พบ
เครื อข่ายป่ าชุมชนบ้านเปร็ ดใน คนในชุมชนทุกครอบครัวเป็ นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์สามารถ
รักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ เครื อข่ายที่เกิดขึ้นจาก
การที่ทีมวิจยั ได้ลงพื้นที่ปรากฏดังภาพที่ 6
การออมวันละบาท บัญชีครัวเรือน

บัญชีครัวเรือน

โรงเรียน

ม.

ม.
ม.

สัจจะสะสมทรัพย์
อําเภอ

ศูนย์เครือข่ าย
การเรียนรู้ สัจจะ
สะสมทรัพย์ จ.ตราด

บัญชีครัวเรือน

วัดไผ่ล้อม
ชุมชน
เครือข่ าย
พระสงฆ์

เวทีเรียนรู้

ม.

สัจจะ
สะสมทรัพย์
อําเภอเมือง

สัจจะ
สะสมทรัพย์
อําเภอ

ม.
การออม
วันละบาท

ม. ม.

ม.

การออมวันละบาท

บ้ านเปร็ดใน
ม. เครือข่ ายป่ าชุ มชน

สัจจะ
สะสมทรัพย์
อําเภอ

ม.

ม.

ม.

สถาบัน บัญชีครัวเรือน
การออมวันละบาท
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วิชาการ
การออมวั
นละบาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีครัวเรือน
ด้ านสหกรณ์

เครือข่ าย
เกษตรกรข้ าว
เครือข่ ายปุ๋ ยบริษทั
เท่ าทุน จก.
(กลุ่มมหาจําลองศรีเมือง)

สัจจะ
สะสมทรัพย์
อําเภอ

ม.

บ้ านเปร็ดใน

ม.

ผู้แทนกลุ่มค้า
แก๊ สหุงต้ม
4

ภาพที่ 6 เครือข่ ายคุณค่ าทีเ่ กิดขึน้ ของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด (ปรับปรุ งจาก
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )
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เครือข่ ายธุรกิจร่ วมซื้อของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จงั หวัดตราดได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมซึ่ งก่อนการสร้างเครื อข่ายมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เข้าร่ วมประมาณ 45 กลุ่ม ในระยะเวลา 1
ปี ที่ผา่ นมามีการขยายเครื อข่ายออกไปประมาณ 90 กลุ่ม ในอนาคตเครื อข่ายธุรกิจร่ วมซื้อจะขยายตัว
มากขึ้น เนื่องจากประชาชนเห็นความได้เปรี ยบทางการต่อรองได้ซ้ือสิ้ นค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด
และยังได้รับเงินสวัสดิการกลุ่มอีกด้วย
เครือข่ ายการออมวันละบาท เป็ นเครื อข่ายที่เริ่ มก่อตั้งตามแนวคิดของพระอาจารย์สุบิน
ปณี โต ซึ่ งทีมวิจยั ได้ขบั เคลื่อนในการสร้างเครื อข่ายการออมวันละบาท มีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์หลาย
กลุ่มในอําเภอเมืองให้ความสนใจและลงมือปฏิบตั ิแล้วประมาณ 28 กลุ่ม ซึ่งหลังจากเสร็ จสิ้ น
โครงการนี้แล้วคาดว่าจะปรากฏผลชัดเจนขึ้นและทีมงานวิจยั บางส่วนจะลงพื้นที่สร้างเครื อข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง อนาคตจะเป็ นเครื อข่ายที่น่าสนใจและเป็ นการแก้ปัญหาความยากจนของชาวชนบทได้เป็ น
อย่างดี
แนวคิดการสร้างเครื อข่ายการออมวันละบาท เป็ นการพัฒนาจริ ยธรรม คุณธรรม ตาม
กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ งประกอบด้วย สัจจะ ทมะ
ขันติ และจาคะ ให้เกิดขึ้นในตัวคน ทําให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่มสร้างโอกาสใช้เงินตราเป็ น
เครื่ องมือพัฒนาคน เกิดการใช้ความเป็ นมนุษย์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็ นการยกระดับจิตวิญญาณ
ของคนให้สูงขึ้น ซึ่งนําไปสู่เป้ าหมายคือ การมีสงั คมที่ดี และคนสังคมมีความสุข ทําให้เกิดความ
สมดุลของทุนทางสังคมที่มีอยูใ่ นชุมชน ได้แก่ ทุนคน ทุนธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรม
ทุนเวลา ทุนแรงงาน และทุนเงินตรา ปรากฏแนวคิดในการสร้างเครื อข่ายการออมวันละบาท
การทําบัญชีครัวเรือน เป็ นเครื อข่ายที่เกิดจากแนวความคิดของพระอาจารย์สุบิน ปณี โต
โดยทางทีมวิจยั ได้สร้างเครื อข่ายการทําบัญชีครัวเรื อน ซึ่ งการทําบัญชีจะทําให้รู้วา่ เราใช้จ่ายอะไรบ้าง
ในแต่ละวัน มีการวิเคราะห์รายจ่ายทําให้เห็นว่าบางครอบครัวใช้จ่ายเงินไปกับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยโดยไม่
เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว การสร้างเครื อข่ายบัญชีครัวเรื อนมีกลุ่มที่ให้ความสนใจและลงมือปฏิบตั ิ
แล้วประมาณ 17 กลุ่ม ข้อมูลในส่วนนี้จะปรากฏผลเมื่อสิ้ นเดือนธันวาคม 2549 ทางทีมวิจยั คาดหวัง
ว่าจะมีการสร้างเครื อข่ายบัญชีครัวเรื อนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่จดั ประชุมในเดือน กรกฎาคม และ
สิ งหาคม 2549 เมื่อมีบญั ชีครัวเรื อนเราสามารถวิเคราะห์วา่ ในแต่ละหมู่บา้ นรับประทานข้าวเดือนละ
เท่าไร ใช้สิ้นค่าอะไรบ้าง จํานวนเท่าไร ซึ่ งทําให้สามารถสร้างเครื อข่ายกับธุรกิจร่ วมซื้ อได้เป็ นอย่างดี
ทําให้ประชาชนไม่ตอ้ งซื้ อของแพงกว่าราคาเป็ นจริ ง มีเงินเหลือ และมีเงินสวัสดิการกลุ่มมาเป็ นค่า
รักษาพยาบาล และค่าฌาปนกิจให้กบั สมาชิก เป็ นการแก้ปัญหาความยากจนได้เป็ นอย่างดี
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4.2 ประเด็นสํ าคัญของเครือข่ ายในรายงาน
 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มแรกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 ณ บ้านเกาะ
ขวาง หมู่ 1 ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สมาชิกรุ่ นแรกมีประมาณ 250 คน และมีเงิน
สะสมแรกเข้า 2,740 บาท กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 177 คน เงินสะสม 4,700 บาท โดยพระอาจารย์สุบิน ปณี โต
วัดไผ่ลอ้ ม ตําบลบางพระ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราดพระผูน้ าํ และนักพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ท่านเกิด
เมื่อปี พ.ศ.2496 ที่บา้ นเกาะขวาง ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมือง จังหวัดตราด ได้อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
ในปี พ.ศ. 2516 ได้ศึกษาพระธรรมวินยั ในพระพุทธศาสนาและธุดงค์ไปในหลายพื้นที่เป็ นเวลา 8 ปี เศษ
ระหว่างธุดงค์ท่านได้ทราบปั ญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน เมื่อมีโอกาสได้สนทนากับครู ท่านหนึ่งจาก
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดสตูล ซึ่ งมีโครงการรณรงค์ให้คนรู ้จกั คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
และได้นิมนต์พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ไปเทศน์แก่ชาวบ้านในโครงการนี้ ท่านเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านที่
ชุมนุมในวันนั้นช่วยกันคิดแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความยากจนไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ พระอาจารย์สุบินตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ต้องการช่วยให้มีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนเห็นว่าจุดรวมของการแก้ปัญหาอยูท่ ี่เงิน ทําอย่างไรให้คนในชุมชนมีเงินเป็ นของ
ตนเองท่านมองว่าควรเริ่ มต้นจากการออม ซึ่ งได้แนวความคิดในการต่อตั้งกลุ่มฯ ในขณะที่จาํ พรรษาอยู่
ที่จงั หวัดสงขลา ในพรรษาที่ 16 ของการอยูใ่ นสมณะเพศได้มีโอกาสสนทนาธรรมเป็ นประจํากับผูน้ าํ
กลุ่มออมทรัพย์แบบชาวบ้านคือ ท่านอาจารย์ชุบ ยอดแก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนวัดนํ้าขาวนอก อําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ปราชญ์ชาวบ้านคนสําคัญของภาคใต้ และได้มีโอกาสไปบรรยายธรรมให้กบั
สมาชิกของกลุ่มสัจจะฟังพร้อมทั้งการศึกษาดูงานของกลุ่ม ซึ่ งสามารถแก้ปัญหาความเดือนร้อน เรื่ อง
การจี้ปล้น ขโมย ฆ่า ของหมู่บา้ นได้จึงเกิดแนวความคิดว่าน่าจะนําความรู ้และประสบการณ์ที่ได้กลับมา
จัดทําในจังหวัดตราดบ้านเกิดโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมแบบโบราณ คือการพึ่งพาอาศัย
กันแบบนํ้าพึ่งเรื อเสื อพึ่งป่ า น่าจะเป็ นสิ่ งที่ดี การเทศน์ การบรรยายธรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตอ้ งจัดกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ปั ญหาจิตใจและการดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตแบบชาวบ้านได้ กอปรกับได้ฟังและได้อ่าน
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในพระราชพิธีบวงสรวง
สมเด็จพระบุรพระมหากษัตริ ยาธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525 ซึ่ งได้ตรัสไว้วา่
“... คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนํามาปฏิบตั ิมีอยู่ 4 ประการ
ประการแรก คือ การรักษาสัจจะ ความจริ งใจต่อตนเองที่จะประพฤติ ปฏิบตั ิแต่สิ่งที่จะ
เป็ นประโยชน์และเป็ นธรรม
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ประการที่สอง คือการรู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองให้ประพฤติ ปฏิบตั ิอยูใ่ นความ
สัตย์ความดีน้ นั
ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และยอมที่จะไม่ประพฤติล่วงสัจจะ สุ จริ ต ไม่วา่
จะด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู ้จกั ระวางความชัว่ ความทุจริ ต และรู ้จกั เสี ยสละประโยชน์นอ้ ย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง...”
นอกจากนี้ยงั ได้นาํ ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการคือ
1. การพึ่งตนเอง ขยันหมัน่ เพียร มีความรับผิดชอบ
2. การประหยัดและออม
3. การมีระเบียบวินยั และการเคารพกฎหมาย
4. การปฏิบตั ิตามคุณธรรมทางศาสนา
5. ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ซึ่ งประชาชนทุกคนจะต้องมี มาก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ข้ ึนที่จงั หวัดตราด โดยใน
ระยะแรกใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์” แต่พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการใช้คาํ ว่าออมทรัพย์ต่อท้ายไม่
สามารถสร้างความเข้าใจที่ชดั เจนให้เกิดแก่ชาวบ้านได้ จึงเปลี่ยนมาใช้คาํ ว่า “สะสมทรัพย์” แทน
เนื่องจากสามารถยกตัวอย่างให้เห็นถึงพลังการสะสมได้ในเชิงรู ปธรรม อุปมาว่าเหมือนแมลงผึ้งที่เอาขา
ไปแตะเกสรทีละนิด ใช้ความพยายามอดทนและสามัคคี ที่สุดก็ได้น้ าํ ผึ้งเป็ นขวดเป็ นไหสอดคล้องกับ
คําสอนของพระพุทธเจ้าที่วา่ อย่าดูหมิ่นของน้อย ด้วยเหตุน้ ีจึงเกิดองค์กรการเงินภายใต้ชื่อกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ดาํ เนินต่อเนื่องถึงปั จจุบนั
 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบนั
การดําเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมโดยทัว่ ไปจะพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
ปั ญหาส่ วนตัว ปั ญหาเศรษฐกิจและปัญหาของสังคม ปั ญหาเหล่านี้อาจเกิดจากตนหรื อผูค้ นรอบข้างก็ได้
ระดับของปั ญหาจะมีความรุ นแรงมากน้อยขึ้นอยูก่ บั สภาวการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบ การ
แก้ปัญหาในแต่ละปัญหาจะใช้วธิ ี การที่แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย ปั จจุบนั ปัญหาเศรษฐกิจเป็ นปัญหา
ที่มีความรุ นแรงและสลับซับซ้อน ผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาดังกล่าวจะทําให้ประชาชนได้รับความ
เดือนร้อน ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ไม่มีความสงบสุขในการดําเนินชีวิตเท่าที่ควร
จากสภาพปัญหาดังกล่าว การดําเนินกิจกรรมเพื่อทําให้ประชาชนมีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจ น่าจะเป็ นหนทางหนึ่งซึ่ งจะช่วยลดหรื อแก้ปัญหาได้ กิจกรรมที่จะดําเนินขึ้นนี้จะต้องอยูบ่ น
พื้นฐานที่วา่ ประชาชนมีส่วนร่ วมรับรู ้และเห็นประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรม พร้อมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้นทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจด้วย
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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องค์กรสงฆ์เป็ นองค์กรหนึ่งที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ มีวดั กระจายอยูเ่ กือบทุก
พื้นที่ของประเทศ ซึ่ งวัดนั้นเป็ นศูนย์รวมของประชาชนทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย ดังนั้นหากองค์กร
สงฆ์จะมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือหรื อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รู้จกั รวมกันเพื่อ
สะสมทรัพย์ รู ้จกั พึ่งพาตนเอง มีคุณธรรม ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างเป็ นรู ปธรรม ก็จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและอาจเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอื่น ๆ ต่อไปอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ยังเป็ นการช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ โดยมีแนวทางที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมอีกด้วย จึง
ได้จดั ให้มีการก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ข้ ึน โดยสมาชิกของกลุ่มต้องเป็ นผูม้ ีสจั จะและรักษาสัจจะ
วาจาของตนเพื่อร่ วมดําเนินกิจกรรมของกลุ่มซึ่ งจัดให้มีการระดมเงินเก็บ สะสมให้กยู้ มื กันเองภายใน
กลุ่ม ผลตอบแทนที่ได้จากการกูย้ มื นํารวมกันเป็ นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือในด้านค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในภาวะฉุกเฉิ น เช่น งานศพ งานบวช เป็ นต้น

ตารางที่ 6 การขยายตัวและวิธีการเกิดของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด (ปี 2533 – 2548)
ปี
จํานวนกลุ่ม
วิธีการเกิดกลุ่ม
2533
2
เริ่ มก่อตั้งกลุ่มครั้งแรกเริ่ มจากชวนคนในบ้านเกิดก่อนและกลุ่มที่สอง
2534
ที่วดั ทุ่งเขาซึ่ งเป็ นวัดที่ท่านจําพรรษา ท่านตระหนักว่า การจะขยาย
กลุ่มต่อไปนั้น จําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยอื่น ๆ อีกมาก
พระสุ บิน ย้ายมาพํานักและจําพรรษาที่วดั ไผ่ลอ้ ม ได้รับการ
8
2535
ช่วยเหลือจากพระครู สงั ฆรักษ์ทรงวุฒิท้ งั ด้านปั จจัย และการ
21
2536
เตรี ยมการต่าง ๆ การขยายกลุ่มจะใช้ช่วงเวลาเข้าพรรษา เดือน
19
2537
กรกฎาคม – ตุลาคม เป็ นหลัก โดยใช้ 2 วิธีคือ (1) ใช้โอกาสวันพระที่
22
2538
29
2539
ชาวบ้านมาทําบุญที่วดั ท่านจะเช่ารถออกไปตามวัดต่าง ๆ ขอเวลาเจ้า
5
2540
อาวาสวัดช่วงที่พระฉันอาหารเช้า เชิญชวนให้ชาวบ้านตั้งกลุ่ม (2) ใช้
วิธีแลกเปลี่ยนความคิดกับผูน้ าํ หมู่บา้ นที่รู้จกั ถ้าผูน้ าํ เห็นด้วยก็ให้นดั
หมายลูกบ้านไว้ ท่านจะเดินทางไปตั้งกลุ่มให้เช่น กลุ่มบ้านเปร็ ดใน
กลุ่มบ้านดงกลาง เป็ นต้น
วิธีการตั้งกลุ่มยังใช้แบบเดิม และเพิ่มเติมมาโดยใช้โอกาสวันสําคัญ
17
2541
เช่น โอกาสการฉลองครบรอบ 72 ปี ของในหลวง หรื อครอบรอบ 60
4
2542
ปี ของราชินี นอกจากนั้นจะมีชาวบ้านมานิมนต์ให้ท่านไปช่วยตั้ง
11
2543
กลุ่มโดยแกนนําจะชักชวนรวบรวมคนที่สนใจไว้แล้ว
6
2544
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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ปี
2545
2546
2547
2548
รวม

จํานวนกลุ่ม
1
1
6
2
164

วิธีการเกิดกลุ่ม
ขอเลิก 1 กลุ่ม เนื่องจากขาดอาสาสมัครที่เสี ยสละมาเป็ นกรรมการ
ก่อตั้ง 1 กลุ่ม พระศักดา สุ นทโร เป็ นผูก้ ่อตั้ง
วิธีการตั้งกลุ่มยังใช้แบบเดิม
วิธีการตั้งกลุ่มยังใช้แบบเดิม

โครงสร้ างและการบริหารจัดการ
โครงสร้ างพืน้ ฐานของกลุ่ม
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จงั หวัดตราด เกิดขึ้นครั้งแรกจากการรวมตัวกันของคนกลุ่ม
เล็ก ๆ ในหมู่บา้ นร่ วมอุดมการณ์เดียวกัน มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ศรัทธาในแนวคิดของ
พระอาจารย์สุบิน ปณี โต และความมุ่นมัน่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตน มีการจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างง่าย ๆ ประกอบด้วยประธานกลุ่ม ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับเลือกเป็ นคณะทํางาน
จัดการด้านการเงินในวันประชุมกลุ่ม มีหน้าที่รับฝากเงินหุน้ รับทําสัญญาขอกูเ้ งินและพิจารณาการให้กู้
ตลอดจนรับผิดชอบดูแลจัดการเงินกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ

โครงสร้ างพืน้ ฐานของกลุ่ม
พระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ที่ปรึ กษา
ประธานกลุ่มสัจจะสะสม
คณะทํางานฝ่ ายต่าง ๆ
สมาชิก

ภาพที่ 7 โครงสร้ างพืน้ ฐานของกลุ่ม
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เมื่อกลุ่มเริ่ มเคลื่อนไหว มีเงินออมหมุนเวียนกลับคืนเป็ นประโยชน์แก่กลุ่มได้จริ ง
ผลงานเริ่ มปรากฏจึงมีผสู้ นใจสมัครเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกจํานวนมาก และเมื่อกลุ่มขนาดใหญ่ข้ ึน จึงต้อง
กําหนดโครงสร้างองค์การให้ชดั เจน ประกอบด้วยประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มและคณะกรรมการ
แบ่งความรับผิดชอบเป็ นฝ่ าย ๆ ทําหน้าที่บริ หารจัดการเรื่ องทุกเรื่ องที่เกิดขึ้นในฝ่ าย โดยคณะกรรมการ
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกันเอง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี

แนวทางการดําเนินงานของกลุ่มสั จจะสะสม
ทรัพย์ จังหวัดตราด
พระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ที่ปรึ กษา

ประธานกลุ่มสัจจะสะสม
คณะทํางานฝ่ ายต่าง ๆ
กรรมการฝ่ ายเงินหุน้

กรรมการฝ่ ายเงินกู้

กรรมการฝ่ ายสัจจะ
วันบาท

สมาชิก

กรรมการฝ่ ายสวัสดิการ

ภาพที่ 8 แนวทางการดําเนินงานของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด
 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1. ใช้หลักธรรมทางศาสนาที่เน้นในเรื่ องสัจจะ การเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ การพึ่งตนเอง
เป็ นหัวใจสําคัญของการกําหนดแนวทางการทํากิจกรรมสะสมทรัพย์ โดยใช้หลักธรรมดังกล่าว
สอดแทรกไปพร้อมกับการดําเนินงานของกลุ่ม
2. พัฒนาเรื่ องการออมทรัพย์ให้เกิดเป็ นผลประโยชน์ร่วมของชุมชน เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดความร่ วมมือพึ่งพากัน แทนการแก่งแย่งตัวใครตัวมัน
3. ใช้วธิ ี คิด “จิตสํานึกร่ วมชุมชน” ทดแทนวิธีคิดแบบตัวใครตัวมัน โดยอาศัย
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด
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ระบบการบริ หาร การจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการ การกําหนดกลุ่มเป้ าหมายและการใช้กลไกของชุมชน
ในการตรวจสอบเพื่อสร้างชุมชนให้มีจิตสํานึกร่ วมกัน
4. มีระบบการจัดการตลอดทั้งกรรมการและที่ปรึ กษามีความมีโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
5. การบริ หารมีความยืดหยุน่ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน เช่น
การให้กเู้ งิน การระดมเงินฝากตามกําลังความสามารถ การจัดการเรื่ องปั นผลและสวัสดิการที่
ตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ผูน้ าํ และคณะกรรมการ เป็ นที่ศรัทธา เคารพนับถือและเป็ นที่
เชื่อมัน่ ในความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจริ งใจ
6. ใช้สถานที่สาธารณะของชุมชน คือ วัดอันเป็ นที่ที่ชาวบ้านมีโอกาสมา
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างต่อเนื่องอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นสถานที่เหมาะสม
7. สร้างเงื่อนไข ให้ผคู ้ นมาพบปะได้รับรู้ทุกข์สุขกันและกันอยูเ่ สมอ ด้วยการออม
เป็ นประจําทุกเดือน
หลักการบริหารจัดการอย่ างมีประสิ ทธิภาพ จากแนวความคิดของครู ชุบ ยอดแก้ว
ที่ได้สร้างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้าน
ทําให้มีการรวมตัวเป็ นปึ กแผ่น
มีพลังที่ต่อรองในด้านการลงทุน ต่อสูก้ บั นายทุนได้ ระบุตามเป้ าหมายทําให้พระอาจารย์สุบิน ปณี โต
เห็นว่าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์น้ ี นอกจากจะแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านได้แล้ว ยังสามารถ
ปลูกจิตสํานึกให้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน ทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้โดยมีผลประโยชน์อนั เกิด
จากการออมทรัพย์ที่เป็ นสื่ อจูงใจให้เกิดความผูกพันกัน เป็ นโอกาสจะแทรกธรรมะต่าง ๆ ให้มีการ
ปฏิบตั ิจริ งในการทํางานตามความเหมาะสม ไม่เน้นเรื่ องการระดมทุนเป็ นหลัก แต่มุ่งสร้างความรัก
ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มเป็ นหลักซึ่งมีการบริ หารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ตามอุดมการณ์ดงั กล่าว ต่อไปนี้
สร้ างความรู้ สึกการเป็ นเจ้ าของ เปิ ดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในทุกเรื่ อง เริ่ ม
ตั้งแต่การร่ วมกันกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ในวันประชุมก่อตั้งกลุ่ม เช่น อัตราค่าบํารุ ง หลักเกณฑ์ใน
การกู้ ผลตอบแทนด้านสวัสดิการแก่สมาชิก เหล่านี้ลว้ นเป็ นการสร้างความรู ้สึกของความเป็ นเจ้าของ
ให้เกิดขึ้น เมื่อสมาชิกรู ้สึกว่ากลุ่มเป็ นของตนจะร่ วมมือกันพัฒนากลุ่มของตนให้มนั่ คงต่อไป
สวัสดิการเป็ นสิ่ งจูงใจ ให้มีสวัสดิการเป็ นสิ่ งจูงใจ ยึดเหนี่ยวให้กลุ่มอยูร่ ่ วมกันได้
อย่างเหนียวแน่นและยืนนาน สิ้ นปี จะมีการตรวจสอบยอดรายได้ผลกําไรของกลุ่ม เพื่อนํามาจัดสรร
แบ่งเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กัน ส่ วนแรกนํามาเฉลี่ยคืนเป็ นเงินปันผลให้แก่สมาชิก อีกส่ วนหนึ่งจัดเข้า
กองทุนสวัสดิการของกลุ่มเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจาก
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ความต้องการของคนในชุมชนเป็ นหลัก ถือเป็ นระบบการจัดการสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชน
ใช้ เวลาทํางานช่ วงสั้ นตามสภาพของกลุ่ม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แต่ละกลุ่มใช้สถานที่
ทํางานตามที่สมาชิกเห็นสมควร ในวันประชุมกลุ่มเดือนละครั้ง จัดที่ศาลาวัดหรื อศาลาประจําหมู่บา้ น
มีคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละฝ่ าย ทั้งฝ่ ายเงินออม ฝ่ ายเงินกู้ และฝ่ ายสวัสดิการ ทําหน้าที่เสมือน
พนักงานธนาคาร แบ่งพื้นที่ทาํ งานเป็ นสัดส่ วนชัดเจนเพื่อความสะดวกแก่สมาชิก กําหนดเวลาทํางาน
เปิ ดรับฝากเงินประมาณ 3-5 ชัว่ โมง แล้วแต่ขนาดของกลุ่ม สมาชิกทุกคนตกลงในเรื่ องเวลาการทํางาน
เพื่อสร้างวินยั ให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม มีกรรมการรับผิดชอบแต่ละฝ่ าย ดําเนินงานได้พร้อมกัน ดังนั้นทุก
คนจึงรู ้หน้าที่ รู ้เวลามาทํากิจกรรมของตนทําให้ไม่เสี ยเวลาของทั้งสมาชิกและกรรมการ จํานวนเงิน
ฝากจะต้องเท่ากันทุกเดือน ไม่มีการปรับลดหรื อเพิ่มระหว่างปี เพื่อรักษาสัจจะและสะดวกต่อการทํา
บัญชี เมื่อหมดเวลาปิ ดรับเงินฝากใคร มาช้ากว่าที่กาํ หนดจะถือว่า ไม่มีสจั จะที่ให้ไว้กบั กลุ่มและจะถูก
ปรับความไร้สจั จะ 10-20 บาท ต่อสมุดฝาก 1 เล่ม จากนั้นมีการนับเงินฝากทั้งหมดต่อหน้าสาธารณะ
เพื่อปล่อยกูใ้ ห้สมาชิก ส่วนที่เหลือนําฝากธนาคารของรัฐ
แต่จากการที่พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็ น
เวลาหลายปี ท่านเชื่อว่าจะสามารถประยุกต์ธรรมะเข้ากับหลักการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้อย่างลง
ตัว นอกจากนี้ยงั ได้ตอ้ งการใช้การออมเงินเป็ นเครื่ องมือสอนธรรมะให้กบั ชาวบ้าน การปฏิบตั ิจะ
นําไปสู่ความเข้าใจในพุทธศาสนาได้ดียงิ่ ขึ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็ นหลักการบริ หารจัดการที่มีความพิเศษ
โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่ งแตกต่างจากกลุ่มออมทรัพย์อื่น ๆ ดังนี้
จํากัดพืน้ ทีร่ ับสมาชิก ใช้ระบบเครื อญาติให้เป็ นประโยชน์ ส่ งเสริ มความสัมพันธ์
เน้นคุณค่าทางใจระหว่างบุคคล สมาชิกกลุ่มมาจากคนในหมู่บา้ นเดียวกัน รู ้จกั คุน้ เคยไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เป็ นพื้นฐานจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ไม่วา่ จะเป็ นในแง่ของการบริ หารงาน บริ หารเงิน ตลอดจนบริ หารคน เช่น
- การเลือกคณะกรรมการกลุ่ม จากการรู้จกั คุน้ เคยของคนในหมู่บา้ น รู ้จกั ถึงนิสยั
ใจคอและพฤติกรรมของแต่ละคน ทําให้การตัดสิ นใจเลือกกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้คนดีซื่อสัตย์ มีความสามารถเข้ามาทํางาน
- การกูเ้ งิน จากการที่กาํ หนดให้มีผคู ้ ้ าํ ประกันเงินกู้ 2 คน ต่อผูข้ อกู้ 1 ราย ถ้าเป็ นคน
รู้จกั เห็นหน้าค่าตากันอยูท่ ุกวัน รับรู ้พฤติกรรมกันมา คุณธรรมในตัวคนจะเป็ นเครื่ องประกันความมี
สัจจะของผูร้ ้องขอ
ฉะนั้นจึงไม่ยากเลยที่ใครสักคนจะยอมเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันให้อีกคนหนึ่งหรื อกรณี
จํานวนเงินขอกูร้ วมในงวดนั้นมีจาํ นวนมากกว่าเงินฝากรวม ก็สามารถพูดจาตกลงกันได้แต่ละคนอาจ
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ยอมลดวงเงินขอกูล้ ง
หรื อยินยอมให้จดั ลําดับความจําเป็ นของผูข้ อกูใ้ ห้จาํ เป็ นมากให้ไปกูก้ ่อน
ออมชอมกันได้
ติดตามคอยเป็ นพีเ่ ลีย้ งอย่ างใกล้ ชิด การรวมตัวของชาวบ้าน ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเอง
ไม่ใช่เรื่ องยาก
แต่กลุ่มจะอยูไ่ ด้และเดินไปในทิศทางใดนั้นจําเป็ นต้องมีผดู้ ูแลคอยชี้แนะและช่วย
แก้ปัญหาโดยธรรมชาติของกลุ่มเองนั้น ไม่สามารถคิดและดําเนินการต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองทั้งหมด
เนื่องจากขาดความรู้และประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น พระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ตระหนักถึงความจริ งข้อนี้ดี จึงเข้ามาเป็ นผูช้ ้ ีช่องทางให้กลุ่มได้เดินไปตามวิธีที่ควรจะเป็ น เมื่อกลุ่มมี
ปั ญหาหรื อุปสรรคคอยช่วยเหลือแก้ไขในทุกเรื่ องด้วยความเต็มใจเสี ยสละและอดทน ท่านคอยดูแลทุก
กลุ่มตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ท่านเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้โดยตัวกลุ่มเองและใช้หลักธรรมเป็ นสื่ อสอน
ให้มีสติในการคิดการตัดสิ นใจ
เปิ ดรับสมาชิกเพียง 4 รุ่น ถึงแม้เกณฑ์การเปิ ดรับสมาชิกเพียง 4 รุ่ น (ปี ละรุ่ น)
แล้วปิ ดรับนั้นได้แนวคิดต้นแบบมากจากครู ชุบ ยอดแก้ว แต่พระอาจารย์สุบิน ปณี โตได้นาํ มาปรับ
เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เนื่องจากมีขอ้ กําหนดเรื่ องพื้นที่การรับสมาชิก
หนึ่งกลุ่มต้องประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ นเฉพาะคนในหมู่บา้ น ดังนั้นถ้าครบ 4 ปี แล้ว จะปิ ดรับสมาชิก
ชัว่ คราวภายในหมู่บา้ นนั้น ถ้ามีคนต้องการเป็ นสมาชิกเพิ่มอีก ก็ไม่จาํ เป็ นต้องตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ให้รอสัก
ระยะหนึ่งกลุ่มเดิมจะรับสมาชิกใหม่ สําหรับการแบ่งผลประโยชน์ทางการเงินให้แก่สมาชิกแต่ละรุ่ น
ไม่เท่ากัน รุ่ นแรกจะได้มาก รุ่ นที่สอง สาม สี่ จะได้ลดหลัน่ กันไป ทั้งนี้เพื่อกระตุน้ ให้คนสนใจ
กระตือรื อร้นที่จะออมเงินและเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น
ยิง่ ออมเงินเร็ วผลตอบแทนคืนกลับก็มาก
หลังจากปิ ดรับสมัครช่วงหนึ่งแล้ว จะเปิ ดรับรุ่ นที่สี่ใหม่ ขยับฐานะรุ่ นที่สองให้เทียบเป็ นรุ่ นที่หนึ่งมี
สิ ทธิ เท่าเทียมกันกับรุ่ นที่หนึ่งเดิมทุกประการ รุ่ นที่สามและสี่ กจ็ ะได้รับการเขยิบฐานะสมาชิกเช่นกัน
ไม่ เรียกดอกเบีย้ แต่ กลับเรียกค่ าบํารุง สาเหตุที่ไม่ใช่คาํ เรี ยกผลตอบแทนจากการกูย้ มื
ว่า “ดอกเบี้ย” ใช้คาํ ว่า “ค่าบํารุ ง” เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้สมาชิกมีความรู ้สึกว่า เป็ นเรื่ องของการทํา
ธุรกิจเพือ่ แสวงหากําไรกัน ซึ่งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเกิดโลภะจริ ต ต้องการให้ใช้คาํ ที่ฟังดูสมจริ ง
เหมือนต้นไม่ที่ปลูกไว้เราลงทุนใส่ ปุ๋ย เรี ยกว่าเราบํารุ ง สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดกับกลุ่มคือประการหนึ่ง
ค่าบํารุ งจากการกูย้ มื นี้ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่หมุนเวียนกลับมาเป็ นผลประโยชน์แก่สมาชิกภายใน
กลุ่ม ครึ่ งหนึ่งเป็ นปันผล อีกครึ่ งหนึ่งสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของกลุ่ม มีส่วนทําให้กลุ่มเติบโตขึ้น
อย่างเข้มแข็ง กําหนดเป็ นมาตรฐานของทุกกลุ่มไม่เกินร้อยละ 2 ต่อเดือน (ลดตามเงินต้น) หมายความว่า
ถ้าผูก้ ู้ 10,000 บาท ต้องส่ งเงินต้นเดือนละ 1,000 บาท ค่าบํารุ งคิดจากเงินต้นที่เหลืออยูเ่ ช่น ในเดือนแรก
ส่ งเงินต้นคืน 1,000 บาท รวมกับค่าบํารุ ง 200 บาท (คิดร้อยละ 2 ของเงินต้น 10,000 บาท) เดือนที่สอง
ส่ งคืนเงินต้น 1,000 บาท รวมกันค่าบํารุ ง 180 บาท (คิดร้อยละ 2 ของเงินต้นที่เหลือ 9,000 บาท)
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ถ้ามองเผิน ๆ เหมือนเสี ยร้อยละ 2 ต่อเดือน หรื อร้อยละ 24 ต่อปี แต่ค่าบํารุ งที่จ่ายจริ ง
ไม่ได้มากอย่างที่คิด ทั้งนี้การที่กลุ่มต้องกําหนดในอัตราที่ค่อนข้างสูง ก็เพื่อเป็ นการประกันความเสี่ ยง
เนื่องจากการกูเ้ งินกับกลุ่มสัจจะ ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันใด ๆ มีเพียงผูค้ ้ าํ ประกัน 2 คน และสัจจะ
ของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าํ ประกันก็สามารถกูไ้ ด้แล้ว สะดวกรวดเร็วและยุติธรรม
เทคโนโลยีไม่ จําเป็ นเสมอไป
ระบบบัญชีของกลุ่มสัจจะเน้นให้เป็ นระบบที่ง่ายต่อ
ความเข้าใจ ง่ายต่อการทํางาน ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สมุดบัญชีเงินฝากมีการบันทึกตัวเลขรับเงินฝาก เงิน
ค่าบํารุ ง เงินค่าปรับการส่ งเงินล่าช้า รวมยอดเงินสดรับในมือ ส่ วนสมุดบัญชีเงินกูต้ รวจนับจํานวนเงิน
ขอกูร้ วมในสัญญา เมื่อปิ ดทําการนํายอดรวมของเงินสดรับทั้งหมดเทียบกับยอดรวมเงินขอกู้ แล้วปล่อยกู้
ให้หมดเท่าที่มีผรู ้ ้องขอ
กลุ่มสัจจะจะยังคงรักษาระบบการทําบัญชีอย่างง่ายนี้ไว้ เพราะต้องการให้ชาวบ้าน
สามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้จนสามารถทําบัญชีเองได้ การลงบัญชีทาํ ด้วยมือทั้งหมด โดยไม่คิดนํา
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเรื่ องบัญชีของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีขนาดไม่ใหญ่มากจํานวน
สมาชิกถูกจํากัดตามจํานวนคนในหมู่บา้ นไม่มีการขยายมากไปกว่านี้ จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่ องการเพิม่ ขึ้น
ของข้อมูลในอนาคต ข้อมูลที่มีอยูส่ ามารถรวบรวมได้ไม่เกินความสามารถของบุคคล ที่สาํ คัญการทํา
รายการต่าง ๆ ในสมุดบัญชีเป็ นเรื่ องที่เปิ ดเผยทุกคนสามารถรู้เห็นได้ มีปัญหาสงสัยการทํางานของ
คณะกรรมการ สามารถเปิ ดดูได้ทุกเมื่อ แต่ถา้ ใช้คอมพิวเตอร์ ขอ้ มูลทุกอย่างอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ มีผรู ้ ู ้เห็น
เพียงคนเดียว คือกรรมการที่ทาํ บัญชี ชาวบ้านทัว่ ไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่เป็ นจะไม่สามารถเปิ ดข้อมูล
ตรวจสอบได้และอาจไม่เข้าใจรู ปแบบบัญชีในคอมพิวเตอร์ จะเกิดความไม่โปร่ งใสในการทํางานซึ่งขัด
กับหลักการบริ หารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
จะมีบางส่ วนของการเก็บข้อมูลที่ศนู ย์กลางของเครื อข่าย เนื่องจากเป็ นข้อมูลขนาด
ใหญ่ 164 กลุ่ม การใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยจัดการจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น แต่จะไม่มีผลต่อการตรวจสอบ
เนื่องจากข้อมูลชุดที่นาํ มาไว้ในส่ วนกลางนี้เป็ นชุดสําเนาที่มีตน้ ฉบับเก็บไว้ที่กลุ่มอย่างชัดเจนอยูแ่ ล้ว
ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ใช้ สังคมควบคุมพฤติกรรม เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็ นคนใน
หมู่บา้ น รู ้จกั มักคุน้ กันดี มีความผูกพนเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ไม่วา่ ใครจะทําอะไร อย่างไร ก็จะอยู่
ในสายตาของเพื่อนบ้านตลอดเวลา สังคมจะเป็ นผูพ้ ิพากษาพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนเอง กรณี ที่กเู้ งิน
ไปแล้วไม่นาํ มาชําระคืนภายในเวลาที่กาํ หนด แม้จะมีบทลงโทษด้วยการเสี ยค่าปรับหรื อระงับการให้กู้
ครั้งต่อไป แต่ในความเป็ นจริ ง “กฎก็คือกฎ” ไม่มีอาํ นาจบีบบังคับให้คนทําตาม แต่วธิ ี ปฏิบตั ิโดยใช้
การขึ้นป้ าย เขียนชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ พิกเฉยต่อการชําระหนี้ ติดไว้ ณ สถานที่ทาํ การของกลุ่มหรื อที่
สาธารณะ ให้ผคู ้ นทั้งหมู่บา้ นได้เห็นกันทัว่ ผูถ้ กู ระบุชื่อหรื อผูเ้ กี่ยวข้องจะทนไม่ได้ที่ถูกสังคมประจาน
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ญาติมิตรหรื อเจ้าตัวเองจะรี บนําเงินมาชําระคืน เพื่อให้ปลดป้ ายออกโดยเร็ วที่สุด ถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะ
ไม่สามารถอยูส่ ูห้ น้าใครในหมู่บา้ นได้อีกต่อไปจะต้องย้ายไปอยูท่ ี่อื่น ด้วยเหตุน้ ีทาํ ให้บญั ชีหนี้สูญของ
กลุ่มสัจจะจึงไม่มีปัญหา
นับว่าการควบคุมโดยสังคมใช้ได้ผลดีและแน่นอนกว่าการควบคุมโดยใช้
กฎหมาย
ปรับบทเรียนสู่ แผน
ดังคํากล่าวที่วา่ ประสบการณ์ เป็ นครูนอกตํารา เห็นจะจริ ง
เพราะว่ากว่าจะเป็ นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่เข้มแข็งเหมือนทุกวันนี้ ต้องพบปั ญหาอุปสรรคมากมาย แต่
สมาชิกทุกคนก็มิได้ยอ่ ท้อหมดกําลังใจพยายามใช้บทเรี ยนที่ผา่ นมา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
ระหว่างกลุ่มและร่ วมกันหาทางแก้ไข ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครื อข่ายในการนําไปปฏิบตั ิจริ งแล้ว
แต่ละกลุ่มสามารถยืดหยุน่ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตนเองได้ เพื่อให้หมดปัญหาในเรื่ องหนี้สูญ
ไปเสี ยเลย เป็ นการตัดไฟแต่ตน้ ลม พระอาจารย์สุบิน ปณี โต และกลุ่มแกนนําจึงวางกฎระเบียบใหม่ให้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับทุกกลุ่มว่า
ถ้ากลุ่มใดมีคนผิดนัดชําระเงินกูใ้ ห้ผคู ้ ้ าํ ประกันรับผิดชอบ
ในทันที แต่ในกรณี ที่ผคู ้ าํ ประกันไม่อยูใ่ ช้วิธีโอนหนี้จากกลุ่มไปให้ผขู ้ อกูร้ ายใหม่แทน หมายถึงถ้ามี
คนผิดนัดชําระมีหนี้คงค้าง 1,000 บาท ณ วันประชุมกลุ่มประจําเดือน คณะกรรมการจะต้องถามผูข้ อกู้
รายใหม่วา่ ยินดีรับผิดชอบหนี้เก่าค้างชําระนั้นหรื อไม่ ถ้าไม่กจ็ ะไม่มีการปล่อยกูใ้ ห้ใครในเดือนนั้น
แต่ถา้ ยินยอมรับผิดชอบก็ให้ผขู ้ อกูร้ ายใหม่ทุกคนเฉลี่ยกันรับผิดชอบชดใช้จ่ายหนี้คืนกลุ่มแทนคนละ
100 บาท เพราะฉะนั้นระบบบัญชีการเงินของกลุ่มก็จะเรี ยบร้อย ผูผ้ ดิ นัดชําระหนี้รายนั้นก็ตอ้ งถูกโอน
การเป็ นหนี้จากกลุ่ม จํานวน 1,000 บาท ไปเป็ นลูกหนี้ของผูข้ อกูร้ ายใหม่ท้ งั 10 คน ๆ ละ 100 บาท
จากนั้นเจ้าหนี้รายใหม่ท้ งั 10 ราย ก็จะตามทวงเงินคืนจากผูน้ ้ นั เอง เพิม่ แรงกดดันมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งวิธีน้ ีใช้
ได้ผลดีมาก ระบบบัญชีของกลุ่มทุกกลุ่มในปัจจุบนั เรี ยบร้อยไม่เกิดปัญหาหนี้สูญ
กิจกรรมกลุ่มทีส่ ํ าคัญ กิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เริ่ มต้นจากกิจกรรมทางการเงิน
เมื่อกลุ่มเริ่ มเข้มแข็งได้มีการพัฒนาให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องที่หลากหลาย อันเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก
โดยทัว่ ถึง ดังนี้
1. กิจกรรมทางการเงิน ได้แก่ การรับฝากเงินและการให้กยู้ มื ถือเป็ นกิจกรรมหลัก
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิดความร่ วมมือช่วยกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนให้มี
ชีวิตครอบครัวและสังคมที่ดีข้ ึน
2. กิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน เงินกองทุนสวัสดิการมาจากครึ่ งหนึ่งของกําไรที่
ได้จากการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา เงินก้อนนี้จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ผลกําไรของกลุ่ม เงิน
จํานวนนี้กลับคืนสู่สมาชิกในรู ปของสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาลคนไข้นอกคนไข้ใน (เฉพาะ
โรงพยาบาลของรัฐ) เงินสงเคราะห์ญาติผเู ้ สี ยชีวิต เป็ นต้น
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
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3.1 การพัฒนาทักษะความสามารถ
3.1.1 การเปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทาํ งาน เป็ นผูด้ ูแลจัดการระบบ
การเงินของกลุ่มด้วยตัวเอง ทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู ้ดา้ นนี้มาก่อนเลย แต่ดว้ ยคําชี้แนะและให้
แนวทางแห่งปั ญญาของพระอาจารย์สุบิน ปณี โต พร้อมทั้งพระสงฆ์ท่ีคอยช่วยเหลือ ทําให้พวกเขามี
กําลังใจและพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ เมื่อเห็นว่าสิ่ งนั้นจะทําให้ชีวิตเขาดีข้ ึนและมีความสุ ข
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันสร้างสรรค์ภมู ิปัญญา
3.1.2 การอบรมหลักวิชาการหรื อความรู ้ทวั่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรม
ที่ทางกลุ่มจัดขึ้นเองเพื่อสมาชิกหรื อการส่งตัวแทนสมาชิกเข้าอบรมในหน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ต่างมีส่วนช่วยให้สมาชิกได้รับความรู ้เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวิตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียงิ่ ขึ้น
3.2 การฟื้ นฟูสภาพจิตใจ ตามแนวความคิดของพระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ที่จดั ให้สมาชิกพบปะทํากิจกรรมร่ วมกันเป็ นประจําทุกเดือนนั้น เพื่อให้สมาชิกในหมู่บา้ นได้มีโอกาส
ถามไถ่ทุกข์สุขซึ่ งกันและกัน เปรี ยบเสมือนวันรวมญาติ ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้ ม
ยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดประชุมที่วดั ซึ่ งเป็ นสถานที่ให้ความสงบร่ มเย็นทางจิตใจ การเข้าวัด
ทําบุญฟังเทศน์ฟังธรรมจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจที่แข็งกระด้างให้อ่อนโยน ช่วยฟอกจิตใจที่มีแต่กิเลส
ความทุกข์ให้สะอาดมีความสุ ขได้
4. กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพและรายได้ การประชุมประจําเดือนของกลุ่มสัจจะ เพื่อ
พบปะทํากิจกรรมการออมด้วยกัน ถือเป็ นวันสร้างงานสร้างรายได้ดว้ ย เพราะในวันนี้กลุ่มสมาชิกและ
ชาวบ้านจะนําสิ นค้ามาขาย เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํามาขายด้วย
นอกจากนี้แต่ละกลุ่มได้ส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ต่าง ๆ เช่น
4.1 โครงการตูเ้ ย็นหน้าบ้าน ส่ งเสริ มให้สมาชิกปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไว้ใน
บริ เวณบ้านเพื่อการบริ โภคในครอบครัวที่เหลือไว้ขายหารายได้ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”
4.2 ศูนย์สาธิตการใช้จุลินทรี ย ์ เพื่อใช้ในการเกษตรพื้นฐาน ช่วยลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
5. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม นอกจากสนใจเรื่ องปากท้อง
การทํามาหากิจแล้ว สมาชิกลุ่มสัจจะจังหวัดตราดยังเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
สภาพแวดล้อมอีกด้วย
5.1 การรณรงค์ไม่จบั ปูแสมในฤดูวางไข่ โดยใช้คาํ ขวัญว่า “หยุดจับร้อย คอย
จับล้าน” วันที่หยุดจับปูแสม คือ วันขึ้น 4 คํ่า 5 คํ่า 6 คํ่า และวันแรม 4 คํ่า 5 คํ่า 6 คํ่า ในเดือน 11
ของทุกปี รวม 6 วัน เป็ นโครงการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บา้ นเปร็ ดใน หมู่ที่ 2 ตําบลห้วงนํ้าขาว
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดตราด

53

อําเภอเมือง จังหวัดตราด ที่พบว่าสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ แต่กว่าจะแก้จนได้สมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์บา้ นเปร็ ดในก็ประสบกับสภาวะความยากจนและมีหนี้สินมาก่อน
ต้องต่อสูก้ บั
นายทุนที่เข้ามาทําผลประโยชน์ ผลสุ ดท้ายก็ประสบความสําเร็ จเพราะทุกคนในชุมชนร่ วมมือกัน
จึงเป็ นชุมชนตัวอย่างที่แก้ปัญหาความยากจนได้ โดยการอนุรักษ์ป่าชายเลนและฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่อง
5.2 การรณรงค์ไม่ตดั ไม้ป่าชายเลน ซึ่ งเป็ นแหล่งเพราะพันธุ์สตั ว์น้ าํ ธรรมชาติ
5.3 การปลูกผักผลไม้โดยไม่ใช้สารเคมี
5.4 การกําจัดขยะ บําบัดนํ้าเสี ย ปรับสภาพดิน โดยใช้น้ าํ สกัดชีวภาพ
(จุลินทรี ย)์ ที่ผลิตเองในท้องถิ่น

แนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาการของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์ ทไี่ ด้ รับการส่ งเสริมจากพระสงฆ์
พัฒนาการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ทาํ การศึกษาพบว่าเกิดขึ้นจากจุดเริ่ มของแนวคิดดังนี้
- การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเผยแพร่ หลักการสอนทางศาสนาโดยการประยุกต์
หลักการเทศน์หรื อวิธีการสอนที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมเพื่อความเข้าใจง่ายและปฏิบตั ิตามได้
อย่างเป็ นผล
- ความต้องการที่จะเห็นชาวบ้านพึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้ คือ ความไม่รู้ ความยากจน การถูกเอารัดเอาเปรี ยบ การเจ็บป่ วยผ่าน
กระบวนการการเรี ยนรู้จากกิจกรรมกลุ่มสะสมทรัพย์เพื่อให้ชาวบ้านคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
- ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในชนบท ผ่านกระบวนการกลุ่มที่มี
การสะสมทรัพย์เป็ นกิจกรรม มีหลักธรรมทางศาสนาคือคุณธรรมเป็ นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมีเงิน
เป็ นตัวเชื่อมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง คือความสามัคคีของชุมชนและการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้าน
มีพฒ
ั นาการทีพ่ อจะสรุ ปได้ โดยสั งเขป 3 ขั้นคือ
1. กลุ่มเรี ยนรู ้/กลุ่มกิจกรรมสะสมทรัพย์ ขั้นตอนนี้เป็ นการสร้างกลุ่มกิจกรรมและ
เป็ นการสร้างองค์กรให้เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อจะรู ้ถึงปัญหาและแนะนําให้ชุมชนยอมรับและหาทาง
แก้ไขปัญหาร่ วมกัน มีกิจกรรมสัจจะสะสมทรัพย์เป็ นตัวเชื่อมให้เกิดกลุ่ม โดยการเริ่ มจากกลุ่มคนที่
เป็ นเป้ าหมายในชุมชน
2. กลุ่มขยายกิจกรรมในชุมชน ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็ นการส่ งเสริ มกลุ่มให้เรี ยนรู ้การ
ดําเนินกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ๆ (Learning by doing) เพื่อให้สมาชิกได้เกิดประสบการณ์
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ในกลุ่มและเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความต้องการในการเรี ยนรู ้การดําเนิน
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
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3. กลุ่มขยายกิจกรรม/ขยายเครื อข่าย การขยายคณะกรรมการบริ หารแต่ละฝ่ ายเพื่อจะ
เข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา ตลอดถึงการขยายการรับสมาชิกกลุ่มและ
ขยายเครื อข่ายออกไปในหมู่บา้ นไปสู่ตาํ บล อําเภอ และจังหวัดเพื่อขยายกิจกรรมที่ดาํ เนินการอยูโ่ ดย
การช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม เป็ นการขยายเครื อข่ายกองทุนชุมชนระดับจังหวัดต่อไป
2. กิจกรรมของกลุ่มสั จจะสะสมทรัพย์
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีกิจกรรมที่ดาํ เนินการอยู่ 8 กิจกรรม ซึ่งลักษณะการดําเนินกิจกรรม
นั้นขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของแต่ละกลุ่ม ที่สามารถจะดําเนินกิจกรรมเหล่านั้นได้ ซึ่งพอจะจัดกลุ่มของ
กิจกรรมได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ เช่น
- กองทุนชุมชน
- กองทุนฌาปนกิจ
2.2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทุนการดําเนินชีวิต เช่น
- การสะสมทรัพย์
- การปล่อยกู้
- สิ นเชื่อกูย้ มื
- กองทุนพัฒนา
- ตลาดนัดชุมชน
- การทําปุ๋ ยอินทรี ย ์
ถึงแม้วา่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จะเน้นกิจกรรมที่เป็ นไปเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น
กองทุนกูย้ มื เป็ นต้น แก่สมาชิกเป็ นส่วนใหญ่ แต่กถ็ ือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นในการสร้างพลังให้กบั ชุมชนใน
การที่จะพึ่งตนเองในอนาคตต่อไป
3. การสร้ างทุนชุมชน
การเกิดขึ้นของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จากการส่ งเสริ มของพระสงฆ์น้ ี เป็ นตัวอย่างของการใช้
ระบบการจัดการการเงิน เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชนโดยส่ งผลใน 3
ระดับ คือ
3.1 ในระดับครัวเรื อน สามารถช่วยปรับลดความเห็นแก่ตวั และการมุ่งบริ โภคของปั จเจก
ไปสู่การอดออมอย่างมีสจั จะ การบริ หารทุนสวัสดิการของครอบครัว การสร้างความผูกพันของ
ครอบครัวและเครื อญาติ
3.2 ในระดับชุมชน ได้ก่อให้เกิดการพึ่งพากันเองสูงมาก โดยการเกิดขึ้นของกองทุน
สวัสดิการชุมชน ที่เป็ นกลไกในการจัดสรรกําไรของสาธารณะ (กลุ่ม) กลับคืนสู่สมาชิก
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3.3 ในระดับชุมชนกับความสัมพันธ์กบั ภายนอก ในอนาคตอันใกล้ตอ้ งเกิดเป็ นเครื อข่ายกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์หรื อชมรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ข้ ึนมา โดยมีกองทุนร่ วมระดับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
4. ปัญหาและอุปสรรในการก่ อตั้งกลุ่ม
การดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็ นการสร้างรู ปแบบการรวมตัวของคนหมู่มาก
โดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสะสมทรัพย์ของกลุ่มซึ่ งแม้วา่ จะ
เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน แต่กส็ ร้างปั ญหาและมีขอ้ จํากัดหลายประการได้แก่
4.1 การสร้ างผู้นํา
- ผูน้ าํ แบบพระสงฆ์ ซึ่ งปัจจุบนั มีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็ นผูน้ าํ กลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัด
ตราด ทําหน้าที่เป็ นผูก้ ่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่ มต้น และเป็ นที่ปรึ กษากลุ่มในกรณี ที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับกลุ่ม
- ผูน้ าํ แบบชาวบ้าน บางกลุ่มยังหาผูน้ าํ ที่เข้มแข็งไม่ได้เช่นกลุ่มวัดโคกและกลุ่มวัดสวนใน
สาเหตุเหล่านี้ จะเป็ นผลกระทบกับความเข้มแข็งและยังยืนของกลุ่มด้วย ถึงแม้วา่ จะมีพระสงฆ์เป็ นที่
ปรึ กษาแต่สุดท้ายในการแก้ปัญหาก็มกั จะเป็ นหน้าที่ของพระอาจารย์สุบิน ปณี โต ซึ่ งไม่สามารถจะ
ดําเนินการได้ทนั กับสถานการณ์ของทุกกลุ่ม
- ความเข้มแข็งในอนาคต ถ้าจะต้องขยายกลุ่มให้เพิ่มขึ้นจะเป็ นผลกระทบกับความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืนของกลุ่ม เนื่องจากการสร้างผูน้ าํ ทั้งในรู ปแบบพระสงฆ์และรู ปแบบชาวบ้านยังไม่
เพียงพอ ทําให้การรับช่วงการดําเนินตามรู ปแบบกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคได้
4.2 การทําบัญชี โดยเฉพาะการไม่ตรวจสอบของคณะกรรมการบริ หาร
4.3 กระบวนการเรี ยนรู ้การทําบัญชีของสมาชิก
4.4 หนี้เสี ย เกิดจากการกูย้ มื ของสมาชิกบางรายแล้วขาดส่งทําให้เป็ นภาระของผูค้ ้ าํ ประกัน
และสมาชิกทุกคนที่จะต้องหาเงินมาคืนกลุ่ม
4.5 การขาดส่ง เกิดจากความจําเป็ นของสมาชิกที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ ในวันนัดพบ
ทําให้การสะสมไม่ต่อเนื่องจึงคืนเงินสะสมแล้วยุบกลุ่ม

ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
ความสําเร็ จในการบริ หารกลุ่มสัจจะ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ความสําคัญใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
1. ผลกําไรของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่ วนหนึ่งคืนสู่สมาชิกในรู ปสวัสดิการ
เช่น การรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ญาติผเู ้ สี ยชีวิต เป็ นต้น
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2. ฝากเงินสะสมประจําทุกเดือนหรื อผ่านชําระหนี้เงินกูจ้ ากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ต้องฝากและส่งอย่างสมํ่าเสมอ
3. การที่กลุ่มสะสมทรัพย์ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันเช่น การตรวจสอบ
ระบบบัญชีแบบง่าย ๆ การทําเกษตรปลอดสารพิษ การใช้จุลอินทรี ยจ์ ากธรรมชาติทาํ ให้มีความรู้เพิม่ ขึ้น
4. พระสงฆ์เป็ นบุคคลที่ทาํ ให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสําเร็จ สิ่ งจูงใจที่
ทําให้สมัครเป็ นสมาชิกของกลุ่ม เพราะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็ นผูน้ าํ และที่ปรึ กษาของกลุ่มควรเป็ นพระที่
เคร่ งวัตรปฏิบตั ิที่งดงามและเป็ นพระนักพัฒนา
5. การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็ นสิ่ งที่จะเอื้อให้การ
บริ หารงานประสบความสําเร็ จและการที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกัน
เช่น การตรวจสอบระบบบัญชีแบบง่าย ๆ การทําเกษตรปลอดสารพิษ การใช้จุลอินทรี ยจ์ ากธรรมชาติ
ทําให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพิม่ ขึ้น
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
การดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พบว่า มีตวั แบบที่น่าศึกษา 6 ประการ คือ
1. การประสานวิธีคิด 3 ปรัชญา คือ ศาสนา ชุมชน และครอบครัวเข้าด้วยกัน
2. การเจาะกลุ่มเป้ าหมายที่สาํ คัญในชุมชน คือ
- วัด
- กลุ่มทําบุญ ซึ่ งอนุมานได้วา่ เป็ น คนดี ในชุมชน
- การขยายเครื อข่ายพระ
3. การเรี ยนรู้จากการลงมือทําทันที กล่าวคือ ตั้งกลุ่ม แล้วให้กแู้ ละออมในวันแรกเลย
4. การผูกเชื่อมโยง บุญ ใจ และเงินออมเข้าด้วยกันกับสัจจะ และกฎเกณฑ์ประชาธิ ปไตย
ของกลุ่ม
5. การปรับสร้าง “วิธีคิดใหม่” ด้วยการให้สวัสดิการแก่ปัจเจก เพื่อให้เกิดเป็ นกลุ่มที่
แข็งแรง ฝึ กฝนความเสี ยสละและควบคุมพฤติกรรมสมาชิกร่ วมกัน
6. ระบบ 5 ปี 4 รุ่ น ปิ ดรับสมาชิก
1. การประสานวิธีคดิ 3 ปรัชญา คือ ศาสนา ชุมชน และครอบครัวเข้ าด้วยกัน
เครื อข่ายสะสมทรัพย์มีความเป็ นมาจากการประสานวิธีคิด 3 ปรัชญา คือศาสนา ชุมชน
และครอบครับเข้าด้วยกัน ในการพบปะกับชุมชน พระอาจารย์สุบิน ปณี โต พยายามเน้นให้ชุมชน
มองเห็นความสําคัญของการพึ่งพาตนเองและการมีสจั จะ โดยการรวมกลุ่มกันและเริ่ มทําด้วยตนเอง
ไม่มวั กลัวหรื อรอให้มีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วย ส่วนการปรับเงินจากสมาชิกที่ไม่ตรงต่อเวลา บัญชีละ
10 บาท หรื อ 20 บาท ก็เป็ นกระบวนการที่ฝึกฝนให้คนมีสจั จะ รู ้จกั รับผิดชอบต่อตัวเอง ซึ่ งจะยังผลให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมในที่สุด ขณะเดียวกันก็ได้เน้นให้เห็นถึงคุณค่าของความช่วยเหลือเอื้ออาทร
ร่ วมคิด ร่ วมทําของคนในชุมชน อันนําไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีเพื่อสร้างสรรค์ความน่าอยูข่ อง
ชุมชนให้มีมากขึ้น รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีมากขึ้น ด้วยการแสดงให้
เห็นว่าทุกคนในครอบครัวล้วนมีศกั ยภาพ มีความสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ลูก ๆ สามารถ
ช่วยพ่อแม่ได้ คนเฒ่าคนแก่กส็ ามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ เพราะทุกคนในครอบครัวมีสิทธิ ที่จะเป็ น
สมาชิกกลุ่มได้ ออมได้ เงินที่ออมนี้จะเป็ นฐานให้ครอบครัวได้กยู้ มื มาใช้ยามขาดแคลนเหมือนกับพ่อ
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แม่กเู้ งินจากลูกเอง ทั้งหมดนี้ลว้ นเกิดขึ้นจากการได้ปฏิบตั ิจริ งในการทํากิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ร่วมกัน
2. การเจาะกลุ่มเป้ าหมายทีส่ ํ าคัญในชุมชน คือ
การเจาะกลุ่มเป้ าหมายที่สาํ คัญหลัก ๆ ภายในชุมชน ช่วยให้การทํางานในระยะต่อไปทําได้
สะดวกรวดเร็ วขึ้น เพราะกลุ่มเหล่านี้มีศกั ยภาพในการที่จะขยายงานของตนต่อไปได้ หากเขาได้มี
ความรู ้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญในกิจกรรมและได้ลงมือทําด้วยตนเอง กลุ่มเป้ าหมายที่พระสุบิน
ปณี โตใช้เป็ นเหมือนคานงัดให้กิจกรรมสามารถขายายตัวอย่างรวดเร็ วนี้ได้แก่
- วัด
พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ดําเนินการเผยแพร่ ความคิดในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ โดยได้เข้าไปตามวัดของชุมชนเหล่านั้นในวันพระหรื อวันที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นมา
ทําบุญร่ วมกันที่วดั เป็ นจํานวนมาก แล้วขออนุญาตเจ้าอาวาสเพื่อบรรยายให้ชาวบ้านฟังในระหว่างที่
พระรู ปอื่น ๆ กําลังฉันภัตตาหารในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซ่ ึ งได้มีการ
สอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย การใช้วดั เป็ นฐานของการดําเนินกิจกรรม
เช่นนี้ได้ช่วยฟื้ นฟูหรื อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้ นขึ้นมาเป็ นอย่าง
มาก เพราะทําให้วดั ได้มีโอกาสเกื้อกูลตอบแทนแก่ชุมชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น นอกเหนือจาก
เดิมที่เคยให้หลักธรรมต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้พระบางรู ปยังได้ช่วยเป็ น พี่เลี้ยงแก่กลุ่ม
ในหลายด้าน เช่น การทําบัญชี การเขียนใบสัญญาขณะเดียวกัน ด้วยความที่วดั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ประกอบกับบนศาลาวัดที่ชาวบ้านทํากิจกรรมร่ วมกันนั้นจะมีพระประทานและพระภิกษุประจําอยูเ่ สมอ
คนในชุมชนจึงให้ความเคารพยําเกรงต่อสถานที่ มีความเชื่อมัน่ ต่อกระบวนการทํางานของกลุ่มว่าจะไม่
มีการทุจริ ต ในขณะเดียวกันกรรมการกลุ่มที่ปฏิบตั ิหน้าที่กจ็ ะ ไม่กล้ากระทําการทุจริ ต นอกจากนี้การ
ที่วดั เป็ นพื้นที่สาธารณะของชุมชน ซึ่ งเปิ ดกว้างให้ผคู ้ นสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ทําให้กิจกรรม
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่กระทําขึ้นในวัด เป็ นกิจรรมที่เปิ ดกว้างต่อการตรวจสอบด้วย สมาชิกจะ
สามารถมองเห็นกระบวนการทํางานของกรรมการได้ตลอดเวลา
- กลุ่มทําบุญ ซึ่งอนุมานได้ ว่าเป็ น คนดี ในชุ มชน
กลุ่มคนที่มาทําบุญที่วดั จะเป็ นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลที่ถ่ายทอดจากพระอาจารย์สุบิน ปณี โต
เป็ นกลุ่มแรกในชุมชน คนกลุ่มนี้เป็ นที่เคารพยกย่องในชุมชนว่ามีศีลธรรม เพราะเข้าวัดทําบุญอยูเ่ สมอ
เมื่อคนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่เริ่ มทํากิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็ นกลุ่มแรก จึงได้รับความเชื่อถือจาก
สมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน และเมื่อสมาชิกชุดที่เริ่ มก่อตั้งนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรม
ให้เพื่อนบ้านมองเห็นถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่ม ก็จะทําให้คนในชุมชนมี
โอกาสเข้าร่ วมได้มากขึ้น กลุ่ม “คนดี” ในชุมชนที่เป็ นผูเ้ ริ่ มก่อตั้งกลุ่ม นั้นจะมีส่วนหนึ่งที่ได้รับการ
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คัดเลือกจากสมาชิกให้เป็ นกรรมการของกลุ่ม จะพบว่าในปี ต่อๆ มาเมื่อหมดวาระลง กรรมการส่ วน
ใหญ่กจ็ ะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาให้เป็ นกรรมการต่ออีกเสมอ อันเป็ นกระบวนการที่ตอกยํ้าให้เห็นถึง
ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจของคนในชุมชนที่มีต่อกรรมการเหล่านั้นให้ทาํ หน้าที่ผนู ้ าํ ของตนหรื อทําหน้าที่
แทนตนอง เป็ นผูน้ าํ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอนั เกิดจากกระบวนการของกลุ่มเป็ นกลไกในการคัดเลือก
“เวลาตั้งกรรมการขึ้นมาแล้ว เขาจะต้องพยายามเลือกคนดีที่สุด มือสะอาดใจซื่ อบริ สุทธิ์ เข้ามาบริ หาร
การเงิน” ในขณะเดียวกันด้วยเนื้องานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ก็ได้ทาํ ให้มีการคัดเลือกกรรมการ
เพิ่มมากขึ้นทุกปี กรรมการที่เพิ่มขึ้นมานี้ ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกส่ วนใหญ่เสี ยก่อน ทําให้มี
ผูน้ าํ ตามธรรมชาติในชุมชนเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ
- การขยายเครื อข่ายพระ
การเกิดขึ้นของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จาํ นวนมากทําให้พระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดเพื่อตระเวนออกไปเยีย่ มเยียนให้คาํ แนะนําต่อกลุ่มเหล่านี้อยูต่ ลอดปี
ในขณะเดียวกันที่กลุ่มใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยูเ่ สมอซึ่งต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด “ เป็ นพี่เลี้ยงให้ทุกกลุ่ม
ปี หนึ่งไปร้อยกว่าแห่ง กลุ่มตั้งใหม่จะต้องไปเป็ นพี่เลี้ยงสามสี่ ครั้งในช่วงแรก ๆ ” นับเป็ นภารกิจที่
ค่อนข้างหนักสําหรับคนคนเดียว พระสุบินจึงได้พยายามถ่ายทอดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มนี้ไปสู่พระ
รู ปอื่น ๆ ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ทาํ หน้าที่เผยแพร่ กิจกรรมนี้สู่ชุมชนให้ได้มาก
ขึ้น การขยายเครื อข่ายพระเช่นนี้ทาํ ให้มีพระภิกษุหลายรู ปเข้ามารับหน้าที่น้ ีในหลายจังหวัด
เช่น
จันทบุรี เชียงราย ระยอง ฯลฯ ในขณะเดียวกันพระที่ประจําอยูต่ ามวัดต่าง ๆ ที่พระอาจารย์สุบิน ปณี โต
ออกไปเผยแพร่ กใ็ ห้ความสนใจและร่ วมกิจกรรมในฐานะเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้แก่กลุ่มได้เป็ นอย่างดีและเป็ น
หลักให้แก่การดําเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้
3. การเรียนรู้จากการลงมือทําทันที กล่ าวคือ ตั้งกลุ่ม แล้ วให้ ก้แู ละออมในวันแรกเลย
วันแรกที่เริ่ มก่อตั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้น หลังจากที่พระสุบิน ปณี โต ได้บรรยายเชิญชวนให้
ชาวบ้านเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แล้ว พระอาจารย์สุบิน ปณี โต จะแนะนําให้ชาวบ้าน
เริ่ มต้นด้วยการออมเงินอย่างตํ่าเดือนละ 10 บาท เพื่อให้ชาวบ้านยอมที่จะทดลองออมร่ วมกัน โดยมี
กรรมการส่วนหนึ่งทําหน้าที่รับเงินออมของสมาชิก พร้อม ๆ กันนั้นก็มีกรรมการอีกส่วนหนึ่งทําหน้าที่
รับลงชื่อเพื่อกูเ้ งิน เมื่อเสร็ จสิ้นกระบวนการออมแล้ว ก็จะสามารถเปิ ดให้กไู้ ด้ทนั ที ทําให้ชาวบ้าน
สามารถมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรม เพราะในการทํากิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์
ในอนาคต สมาชิกไม่สามารถกูไ้ ด้ทนั ที ต้องนําเงินที่ออมนั้นไปฝากธนาคารเสี ยก่อน ทําให้เกิดปั ญหา
ของความไม่เชื่อมัน่ ต่อกรรมการเกิดขึ้นได้
การให้สมาชิกได้มีการลงมือทําจริ ง คือออมและกูไ้ ด้
ในทันทีที่เริ่ มก่อตั้งกลุ่มเช่นนี้ ทําให้ชาวบ้านมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจนไม่ตอ้ งรอเหมือนเมื่อก่อน
ซึ่งจะเกิดความรู ้สึกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการออมนั้นใน
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ขณะเดียวกันกรรมการที่ทาํ งานก็รู้สึกสบายใจ เพราะไม่ตอ้ งเก็บเงินไว้กบั ตัวเองอันจะนําไปสู่ขอ้ ครหา
ต่าง ๆ นานาได้ นอกจากนี้การที่ดาํ เนินกิจกรรมของกลุ่มให้เสร็ จได้ภายในวันเดียวก็ทาํ ให้เกิดความ
ประหยัดค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ลงไปได้มาก กรรมการทํางานเพียงเดือนละ 1 วัน ไม่ตอ้ งรับภาระมากนัก
นอกจากนี้ยงั ทําให้ง่ายต่อการจดจําของสมาชิกด้วยไม่ทาํ ให้สมาชิกหลงวันหรื อมาผิดวัน
4. การผูกเชื่อมโยง บุญ ใจ และเงินออมเข้ าด้ วยกันกับสั จจะ และกฎเกณฑ์ ประชาธิปไตย
ของกลุ่ม
พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ชี้ให้สมาชิกของกลุ่มเห็นว่า การที่คนในชุมชนได้นาํ เงินมา
รวมกันและให้คนที่กาํ ลังเดือนร้อนกูเ้ อาไปใช้ก่อน เป็ นการช่วยให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสในการลืมตา
อ้าปากขึ้นมาอีกครั้ง นับเป็ นการทําบุญหรื อการสงเคราะห์ที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง ในการปล่อยให้กนู้ ้ ีจะให้
กูแ้ ก่สมาชิกที่กาํ ลังได้รับความเดือนร้อนมากที่สุด ด้วยการจัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนไว้ 3 กรณี ที่
จะต้องได้รับเงินกูก้ ่อนได้แก่ ลําดับแรกคือคนป่ วย ลําดับที่สองคือ คนที่ตอ้ งรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้
ในอัตราที่สูงมาก ๆ และลําดับที่สามคือ กูเ้ รื่ องการศึกษา เงินที่เหลือจากนี้จึงจะให้กแู้ ก่สมาชิกทัว่ ไป
เป็ นการฝึ กให้สมาชิกมีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่ วมชุมชน เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน ในขณะเดียวกัน
การกําหนดวันและช่วงเวลาที่กลุ่มจะดําเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนเหมือน ๆ กันทุกเดือน ก็เป็ นการ
ฝึ กฝนให้สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม เพราะสมาชิกจะต้องนําเงินออก หรื อเงินกู้
มาส่งให้กลุ่มตามวันและเวลาที่กาํ หนดเอาไว้ มิฉะนั้นจะถูกปรับตามอัตราที่แต่ละกลุ่มได้กาํ หนดเอาไว้
การกําหนดให้สมาชิกมาพบปะกันทุกเดือนยังมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีข้ ึนในชุมชน เพราะ
ได้มีการแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน ร่ วมกันมองสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ซึ่ งอาจนําไปสู่การร่ วมมือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกันได้
5. การปรับสร้ าง “วิธีคดิ ใหม่ ” ด้ วยการให้ สวัสดิการแก่ ปัจเจก เพือ่ ให้ เกิดเป็ นกลุ่มที่
แข็งแรง ฝึ กฝนความเสี ยสละและควบคุมพฤติกรรมสมาชิกร่ วมกัน
เมื่อครบรอบปี ของการออม กลุ่มจะแบ่งเงินกําไรที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกูอ้ อกเป็ นสองส่วน
เท่า ๆ กัน ส่วนหนึ่งปันผลคืนแก่สมาชิก อีกส่ วนหนึ่งจะนําไปใช้เป็ นเงินกองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก
โดยพระอาจารย์สุบิน ปณี โต ได้ช้ ีให้ชาวบ้านเห็นถึงความสําคัญของการมีสวัสดิการและยกตัวอย่าง
สวัสดิการรักษา พยาบาลที่ขา้ ราชการและลูกจ้างในสถานประกอบการได้รับ “ ถ้าคนทํางานราชการเขา
ป่ วย เขายังมีราชการคุม้ ครอง เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ คนทํางานอุตสาหกรรมเขาก็มีกฎหมายประกันสังคม ”
ในเบื้องต้นนั้น ได้ใช้ไปในเรื่ องของการรักษาพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่ แต่กม็ ีบางกลุ่มที่มีเงินสวัสดิการ
มากพอ ได้เริ่ มนําเงินสวัสดิการนี้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนให้น่าอยูม่ ากขึ้น เช่น กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์บา้ นอ่าวขาม ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง ที่ได้มีมติให้นาํ เงินสวัสดิการไปใช้ในการปรับปรุ งพื้นที่
สาธารณะให้เป็ นสนามกีฬาเยาวชน
โดยไม่ตอ้ งรอเงินงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
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(อบต.) แต่อย่างใด หรื อกลุ่มวัดเนินทราย ที่นาํ เงินบางส่วนไปซื้อเก้าอี้ถวายวัดและใช้เป็ นอุปกรณ์ใน
การทํางานของกลุ่มทุก ๆ เดือนด้วย
การจัดระบบสวัสดิการขึ้นนี้ เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์สามารถดํารง
อยูไ่ ด้ เพราะกองทุนสวัสดิการนี้จะเป็ นแรงจูงใจให้สมาชิกไม่ลาออกจากกลุ่ม เพราะถ้าลาออกก็จะ
ไม่ได้รับการแบ่งเงินสวัสดิการให้ เพราะเป็ นเงินกองกลางของกลุ่ม โดยพบว่าสมาชิกกลับมีความ
ผูกพันต่อกลุ่มมากขึ้น เพราะต้องพึ่งพาต่อกลุ่มในขณะเดียวกันก็พยายามช่วยกันทําให้เงินกองทุนก้อนนี้
โตมากขึ้นเรื่ อย ๆ เพื่อให้กองทุนนี้สามารถดูแลสมาชิกให้ได้มากที่สุด กลุ่มจึงมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ตลอดเวลา
ในบางกลุ่มได้พยายามเร่ งสร้างให้เงินกองทุนสวัสดิการนี้เติบโตรวดเร็ วมากขึ้น โดยการ
นําเงินกองทุนสวัสดิการนี้ไปปล่อยให้สมาชิกกูใ้ นอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันกับดอกเบี้ยเงินกูก้ อ้ นที่ได้จาก
การออม แต่เมื่อมีดอกเบี้ยกลับมาก็จะนําเข้าสมทบกับกองทุนสวัสดิการทั้งหมดไม่ได้นาํ ไปปันผลให้
กลับคือแก่สมาชิก ทําให้เงินกองทุนสวัสดิการนี้สามารถเติบโตได้เร็ วขึ้น
ในขณะเดียวกัน กองทุนสวัสดิการนี้เป็ นกลไกที่สาํ คัญในการให้คนส่วนใหญ่ของชุมชน
ได้ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนด้วย เช่น “สมาชิกบางกลุ่มได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนอน
โรงพยาบาลได้คืนละ 500 บาท ถ้าใครสูบบุหรี่ เขาจะปรับคืนละ 100 บาท ถ้าคุณสูบครั้งที่ 2 ก็จะปรับ
เพิม่ มากขึ้นอีก ถ้าคุณเล่นการพนันก็จะลงโทษอย่างนี้....” หรื อบางกลุ่ม “...จะตกลงในที่ประชุมเลยว่า
ถ้าใครซื้ อสิ ทธิ์ขายเสี ยง ใครขายเสี ยงไป 500 บาท เราจะหยุดจ่ายค่ารักษาพยาบาล มูลค่า 500 บาทเลย
เพราะคุณได้ตรงนั้นแล้ว กลุ่มก็ไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณ คนในหมู่บา้ นเขาจะรู้กนั ว่าใคร
ขายเสี ยง”
6. ระบบ 5 ปี 4 รุ่น ปิ ดรับสมาชิก
หลักการที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง คือการเปิ ดรับสมาชิกเพียง 4 รุ่ น แล้วหยุดรับไประยะ
หนึ่ง อาจจะเป็ น 3 ปี หรื อ 4 ปี แล้วแต่กลุ่มจะกําหนด แล้วจึงค่อยเปิ ดรับสมาชิกใหม่อีกครั้ง การ
ดําเนินการเช่นนี้ช่วยให้คนในชุมชนที่มองเห็นคุณค่าของกลุ่ม รี บสมัครเป็ นสมาชิกก่อนที่จะปิ ดรับไป
เสี ยก่อน ในขณะเดียวกันรายละเอียดของหลักเกณฑ์ภายในกลุ่มก็กาํ หนดให้สมาชิกรุ่ นแรก หรื อสมาชิก
ที่สมัครในปี แรกมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเต็มอัตราที่กลุ่มกําหนดให้ รุ่ นที่ 2, 3 และ 4 ก็จะได้รับ
ลดหลัน่ กันไปรุ่ นละครึ่ งหนึ่งของรุ่ นก่อนหน้านั้น ทําให้สมาชิกในรุ่ นหลัง ๆ จะได้รับเงินสวัสดิการ
น้อยมาก
การหยุดรับสมัครจะทําให้เงินกองทุนสวัสดิการนี้ขยายตัวเติบโตขึ้นจนพอเพียงกับการ
ช่วยเหลือสมาชิก ในขณะเดียวกัน สมาชิกรุ่ นหลัง ๆ ก็จะได้รับการเลื่อนขึ้นให้ไปอยูใ่ นรุ่ นที่สูงขึ้นด้วย
เช่น รุ่ น 2 ก็จะได้รับการปรับให้ได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกันรุ่ น 1
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ปรัชญาของการทํางาน
การดําเนินการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จึงมีแก่นแท้ คือการสร้างคุณธรรมและสวัสดิการ
กลุ่มให้แก่กลุ่มคนทั้งในชนบทและในเมืองด้วยการใช้
1. คุณค่าทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ สัจจะ เสียสละ ความเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน การใช้
คนดีบริ หารควบคุมคนไม่ดี
2. ระบบบริ หารการเงิน ที่เป็ นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ด้วยการจัด
แบ่งเป็ นระบบต่าง ๆ คือ
- เงินกองทุนสวัสดิการครบวงจรชีวิต
- เงินกู้
- ศูนย์กลางการระดมเงินออม
- ตลาดนัด (ทุน-สิ นค้า)
3. การพึ่งพาตนเองของชุมชนใน 3 ด้านคือ
- ด้านคุณธรรมและวินยั
- ด้านสวัสดิการชุมชนครบวงจร
- ด้านการเป็ นศูนย์กลางการเงินของชุมชน
4. การเปิ ดโอกาสให้คนทั้งชุมชน ไม่เว้นแม้แต่คนแก่ หรื อเด็ก ได้มีส่วนร่ วมใน
ผลประโยชน์ของกลุ่ม
5. การยึดโยงชุมชนด้วยวัฒนธรรมชุมชนและกองทุนสวัสดิการ
6. การพึ่งพาซึ่ งกันและกันของคนในชุมชน
กระบวนการเรียนรู้ และปฏิบัตธิ รรมผ่ าน การออมเงิน-บริหารเงินชุ มชน
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ได้รับการส่ งเสริ มโดยพระอาจารย์สุบิน ปณี โต มีหลักการที่สาํ คัญ
คือ
1. การเริ่ มออมและกู้ โดยการทดลองทําและเรี ยนรู ้ทนั ทีในวันเดียวกันกับวันที่เริ่ มต้น
ก่อตั้งกลุ่มของสมาชิก พร้อมกันทุกคน เป็ นการให้ความรู ้และโอกาสในการฝึ กฝนอย่างครอบถ้วนทั้ง
กระบวนการในวันแรกของการดําเนินกิจกรรม อันเป็ นโอกาสแรกเริ่ มที่สมาชิกกําลังให้ความสนใจ
สูงสุ ดต่อกิจกรรมของกลุ่ม
2. การจัดการการเงินระดับชุมชนหรื อกลุ่มย่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกรอบเดือนนี้ มี
ความสําคัญ ดังต่อไปนี้
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- การเปิ ดเวทีประชาธิ ปไตยขึ้น อันนําไปสู่การร่ วมกันสร้างศีลธรรมใหม่ หรื อกฎ
ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็ นกระบวนการกําหนดตนเองที่ฟ้ื นฟูข้ ึนมาใหม่ได้อีกครั้ง
- การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องการเงินและเศรษฐกิจชุมชนให้แก่สมาชิก
- การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และบทบาทของสตรี ให้มีมากขึ้นเรื่ อย ๆ
3. การร่ วมบริ หารกองทุนสวัสดิการของชุมชน และปรับพฤติกรรมไปสู่
“กฎประชาธิ ปไตยของชุมชน” โดยกองทุนนี้ มีความสําคัญ 3 ประการคือ
- เป็ นการสร้างจิตสํานึกความเสี ยสละให้แก่คนในชุมชน
- เป็ นหลักประกันของชีวิต ครอบครัว และชุมชน
- ช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน
4. การริ เริ่ มกลุ่มเกิดขึ้นจากในวัด ซึ่งสามารถดึงคนดีของชุมชนให้เข้ามาร่ วมกันทํางาน
เพื่อชุมชน อันเป็ นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัดและคนดีเข้ากับคนส่ วนใหญ่ในชุมชน นําไปสู่
กิจกรรมการสร้างสรรค์ชุมชนด้านอื่น ๆ ต่อไป
5. การติดตามพฤติกรรมโดยใช้ “ตัวชี้วดั ” ของสมาชิกกลุ่มในเชิงศีลธรรมและการฝึ ก
ธรรมะ ผ่านกิจกรรมการออม
6. การขยายเครื อข่ายผ่านพระ ในช่วงเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมงานบุญเป็ นโอกาสใน
การสื่ อที่สาํ คัญ

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ที่ชี้ให้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
จากคุณลักษณะกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ทําให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้สร้างบทบาททางสังคม 5
ประการ คือ
1. บทบาทการรวมคน
2. บทบาทการรวมเงิน
3. บทบาทการรวมปั ญญาความคิด
4. บทบาทการสร้างกองทุนสวัสดิการ เงินกองกลาง
5. บทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ทั้ง 5 ประการ จะเป็ นฐานในการพัฒนาภาพรวมของชุมชนต่อไป ซึ่ งต้องอาศัยภาวะผูน้ าํ และ
การบริ หารจัดการที่ดี คนในชุมชนจะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกจํานวนมาก จึงสามารถนําเอาทุนมาสร้าง
อุดมการณ์ภายใต้ผลประโยชน์ทางการเงินได้
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1. บทบาทการรวมคน
ในชุมชนที่มีปัญหาเรื่ องความสามัคคี
ส่ วนหนึ่งมาจากปัญหาการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยแบบตัวแทน ไม่วา่ จะเป็ นระดับผูใ้ หญ่ กํานัน อบต. ส.จ. ส.ส. หรื อ ส.ว. จะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งจากการหาเสี ยง
การเป็ นหัวคะแนน อย่างไรก็ตามชุมชนยังต้องพึ่งพาอาศัยกันตาม
วัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมบางอย่าง แต่พลังเหล่านี้เริ่ มลดบทบาทลงไปมาก
เนื่องจาก
ชีวิตประจําวันต้องพึ่งพาเงินทองและการแสวงหาความสุขส่ วนตัวมาก การที่จะเชื่อมคนเข้ามาหากัน
ได้ง่ายและเร็วคือการใช้ “เงิน” เป็ นเครื่ องดึง เครื่ องประสานประโยชน์ และเมื่อคนมารวมกันแล้ว ผูน้ าํ
จะสามารถบริ หารคน และใช้คนเหล่านั้นไปสู่การพัฒนาค่านิยมการพึ่งพากันขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งรื้ อฟื้ น
วิถีของการพึ่งพากัน การเห็นความสําคัญต่อความสุ ขร่ วมกัน การปรับปรุ งพฤติกรรมการผลิตการเกษตร
ก็จะตามมา
2. บทบาทการรวมเงิน
การเงินในชุมชนที่หมุนเวียนอยูป่ ระจําวัน มีอยูจ่ ริ งแต่ขาดการจัดการที่เหมาะสมที่เป็ นการ
จัดการที่ชุมชนได้รับประโยชน์เต็มที่ ไม่ตอ้ งพึ่งพาสถาบันการเงินที่ดูดเอาส่วนเกินออกจากชุมชน การ
จัดการเงินแบบกลุ่มการเงินชุมชนมีมานาน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มธนาคารหมู่บา้ น กลุ่ม
แม่บา้ น กลุ่มเกษตรต่าง ๆ แต่กลุ่มเหล่านี้มกั มีการจัดการเงินที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตนเอง เมื่อรวมเงิน
ได้แล้วจะนําไปฝากธนาคารไว้ก่อน โดยให้เหตุผลว่า เงินยังน้อย รอให้ได้มาก ๆ และมักถูกสถาบัน
การเงินเสนอให้เข้าโครงการกูเ้ พิ่มกี่เท่าของวงเงินฝาก ซึ่ งชาวบ้านต้องบริ หารเงินให้พนักงานธนาคาร
พอถึงเวลาเขาก็มาเอาดอกเบี้ยไป แต่ชาวบ้านอาจทะเลาะกันเพราะคิดว่าเงินตนเองที่มีอยูม่ นั น้อย แต่
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ไม่หมิ่นเงินน้อย พยายามทวนกระแส เมื่อรวมเงินได้ครั้งแรกเท่าไรปล่อยกูท้ นั ที
แล้วระบบการเงินและการจัดการจะทําการเติบโตขึ้นอย่างคาดไม่ถึง พร้อมทั้งผลกําไรจากการกูย้ มื จะ
กันไว้กองกลางครั้งหนึ่งของทุกปี
การรวมเงินจึงมีท้ งั เงินฝาก และเงินกองกลาง เราสามารถนําเอาทุนเหล่านี้ไปสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชนได้ต่อเนื่อง ทําให้ระบบการเงินเติบโต ทั้งนี้จะมีขอ้ ตกลงว่า เมื่อจะถอน
เงินฝากคืนสามารถถอนได้ แต่ตอ้ งฝากให้ครบ 20,000 บาท แล้วถอนได้ครั้งหนึ่งเป็ นต้น (เป็ นตัวเลข
สมมุติ)
3. บทบาทการรวมปัญญาความคิด
เมื่อมีคนมารวมกัน มีการเงินใช้สาํ หรับการบริ หารจัดการ ทําให้การคิดแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ทําได้ง่ายขึ้นมาก ดังที่พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ได้ขอ้ คิดจากการเดินธุดงค์ในภาคใต้ ก่อนที่จะมาพบกับ
ครู ชบ ยอดแก้ว ว่าชาวบ้านคิดการใหญ่โดยที่ตนเองไม่มีฐานไม่มีทุน พอคิดจะแก้ปัญหาก็คิดถึงว่าจะเอา
เงินกูจ้ ากที่ไหน โดยไม่ได้ใคร่ ครวญเลยว่าเมื่อนํามาลงทุนแล้วจะได้กาํ ไรหรื อไม่ จะมีความเสี่ ยงที่จะ
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ขาดทุนตรงไหน ท่านจึงได้เสนอให้ชาวบ้านทดลองสะสมเงินไว้ ให้เป็ นทุนของตนเอง และเมื่อมีทุน
แล้ว มีความประหยัดเกิดขึ้นแล้ว ย่อมนําไปสู่การคิดตัดสิ นใจในสิ่ งที่มีการใคร่ ครวญรอบครอบขึ้น
4. บทบาทการสร้ างกองทุนสวัสดิการเงินกองกลาง
เกษตรกรชาวบ้านมีหลักประกันโดยรัฐต่อหัวเพียงประมาณ 200 บาทต่อปี ในขณะที่
ภาครัฐและเอกชน มีมากถึงประมาณ 3,000 บาทต่อปี ดังนั้น ความมัน่ คงในการดํารงชีวติ คนในภาค
ราชการ ภาคเอกชน จึงมีความรู ้สึกมัน่ คงกว่า โดยโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมนี้ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึง
เสนอให้ชุมชนจัดสวัสดิการด้วยตนเอง เหมือนเป็ นการเสี ยภาษีให้แก่ตนเอง แล้วกลุ่มก็จดั สรรภาษีน้ นั
มาให้แก่สมาชิกที่เสี ยภาษีและเป็ นหลักประกันอนาคต
ในอีกด้านหนึ่ง กองทุนสวัสดิการกลายเป็ นเครื่ องมือให้พระสงฆ์ใช้ในการสัง่ สอนธรรมะ
โดยที่ไม่ตอ้ งบรรยายเพียงแต่ไปตั้งกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมให้สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามศีลธรรมที่ร่วมกัน
ตั้งขึ้นมา
5. บทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชน
การต่อยอดกิจกรรมกลุ่มไปสู่การรวมซื้ อขายสิ นค้าเฉพาะในวันทําการกลุ่ม (ไม่ตอ้ งมีการ
จัดตั้งร้านค้า) ทําให้สมาชิกได้รับสิ นค้าราคาถูกคุณภาพดี มีการต่อรองกับผูค้ า้ ส่งค้าปลีกและผลกําไรที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่งใช้ในการจัดการ ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนสวัสดิการ กรณี กลุ่มใดที่สมาชิกไม่สนใจ
สิ นค้าของกลุ่ม สามารถใช้สวัสดิการมาล่อ เช่น สมาชิกที่ซ้ื อสิ้ นค้ากลุ่ม เมื่อเจ็บป่ วยได้สวัสดิการนอน
โรงพยาบาล ได้มากกว่าคนไม่ซ้ื อสิ้ นค้ากลุ่ม แม้จะเป็ นสมาชิกรุ่ นเดียวกัน
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บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการดําเนินการ
1. เป็ นไปตามแผนการวิจัยหรือไม่ เพราะเหตุใด
การดําเนินการการวิจัยของทีมวิจัยเป็ นไปตามแนวทางและแผนการดําเนินการไว้ ด้ วยเหตุผล
ดังต่ อไปนี้
- การพบปะกันบ่อยครั้งของทีมวิจยั อย่างสมํ่าเสมอทําให้ภารกิจในการดําเนินการ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อประสบกับปัญหาในการเก็บข้อมูลสามารถติดต่อประสานกันในการ
ประชุมกลุ่มทีมวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทนั ที
- ความร่ วมมือของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ยนิ ดีให้ขอ้ มูลและช่วยเหลือทีมวิจยั ใน
การทํางานวิจยั ครั้งนี้
- การกําหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจยั และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่เข้าร่ วมวิจยั ที่
ชัดเจน ทําให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างราบรื่ น
2. ปัญหา/อุปสรรค ทีเ่ กิดจากทีมวิจยั /ปัจจัยสภาพแวดล้ อมอืน่
การดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็ นการสร้างรู ปแบบการรวมตัวของคน
หมู่มาก โดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสะสมทรัพย์ของกลุ่มซึ่ง
แม้วา่ จะเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน แต่กส็ ร้างปั ญหาและมีขอ้ จํากัดหลายประการได้แก่
2.1 การสร้างผูน้ าํ
- ผูน้ าํ แบบพระสงฆ์ ซึ่ งปัจจุบนั มีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็ นผูน้ าํ กลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัด
ตราด ทําหน้าที่เป็ นผูก้ ่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่ มต้น และเป็ นที่ปรึ กษากลุ่มในกรณี ที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับกลุ่ม
- ผูน้ าํ แบบชาวบ้าน บางกลุ่มยังหาผูน้ าํ ที่เข้มแข็งไม่ได้ เช่น กลุ่มวัดโคก และกลุ่มวัด
สวนใน สาเหตุเหล่านี้ จะเป็ นผลกระทบกับความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของกลุ่มด้วย ถึงแม้วา่ จะมีพระสงฆ์
เป็ นที่ปรึ กษาแต่สุดท้ายในการแก้ปัญหาก็มกั จะเป็ นหน้าที่ของ พระสุ บิน ปณี โต ซึ่ งไม่สามารถจะ
ดําเนินการได้ทนั กับสถานการณ์ของทุกกลุ่ม
- ความเข้มแข็งในอนาคต
ถ้าจะต้องขยายกลุ่มให้เพิ่มขึ้นจะเป็ นผลกระทบกับความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืนของกลุ่ม เนื่องจากการสร้างผูน้ าํ ทั้งในรู ปแบบพระสงฆ์และรู ปแบบชาวบ้านยังไม่
เพียงพอ ทําให้การรับช่วงการดําเนินตามรู ปแบบกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคได้
2.2 การทําบัญชี โดยเฉพาะการไม่ตรวจสอบของคณะกรรมการบริ หาร
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2.3 กระบวนการเรี ยนรู ้การทําบัญชีของสมาชิก
2.4 หนี้เสี ย เกิดจากการกูย้ มื ของสมาชิกบางรายแล้วขาดส่งทําให้เป็ นภาระของผูค้ ้ าํ
ประกันและสมาชิกทุกคนที่จะต้องหาเงินมาคืนกลุ่ม
2.5 การขาดส่ง เกิดจากความจําเป็ นของสมาชิกที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ ในวันนัดพบ
ทําให้การสะสมไม่ต่อเนื่องจึงคืนเงินสะสมแล้วยุบกลุ่ม

ประโยชน์ ที่ตวั นักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
ชุ ดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่
ชุดความรู ้
ทักษะและประสบการณ์ใหม่ที่ตวั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้รับเกิดขึ้นจากการ
ประมวลความรู ้ในการวิจยั กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จงั หวัดตราด พบว่า กิจกรรมการดําเนินการทั้งหมด
ของกลุ่มเป็ นรู ปแบบการดําเนินการแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งเกิดจากการมีความศรัทธาในตัวผูน้ าํ กลุ่มที่เป็ น
พระสงฆ์อนั เป็ นจุดเริ่ มต้น โดยใช้หลักธรรมะ หลักแห่งความพอเพียงและหลักแห่งความเสมอภาค
โดยมีเทคนิคในการจูงใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมคือ บริ หารงานโดยใช้หลักการต้นทุนตํ่าเป็ นตัวทําให้
เกิดแรงจูงใจ ซึ่ งนําไปสู่การพึ่งตนเอง มีคุณธรรม แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับครัวเรื อน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้
จึงสรุ ปการดําเนินการของกลุ่มเครื อข่ายในการมีส่วนร่ วม 5 ขั้นตอน คือ
1. การระดมคิด (Brainstorming Participation) คือ การร่ วมคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหา
ร่ วมกันในลักษณะของการร่ วมคิด มิใช่จากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด แต่มาจากบนพื้นฐานความศรัทธาว่าทุกคน
ที่เข้ามามีส่วนร่ วมนั้นมีศกั ยภาพในการพัฒนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ร่วมกัน
ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่
คณะกรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็ นผูด้ าํ เนินการภายใต้เงื่อนไขที่วา่ ต้องการร่ วมกันคิดที่จะ
ดําเนินการ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแต่ยงั ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอ หรื อไม่แน่ใจว่าดําเนินการอย่างไร
2. การร่ วมวางแผน (Planning Participation) คือ นําสิ่ งที่ร่วมกันคิดมากําหนดเป็ นแผน
ร่ วมกัน ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ าย เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ ข้าร่ วมการคิด ร่ วมกันวางแผนจากหลาย ๆ
ฝ่ ายในชุมชน เช่น ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ กลุ่ม สมาชิก และเครื อข่ายชุมชน เพราะการที่มีผรู ้ ่ วมคิดร่ วมสร้าง
กิจกรรมร่ วมกันหลายฝ่ าย ตั้งแต่ข้นั ตอนของการริ เริ่ มคิด ริ เริ่ มทําจะทําให้ผรู ้ ่ วมงานมีความรู ้สึกเป็ น
เจ้าของงาน เป็ นหุน้ ส่ วนซึ่งจะทําให้มีความเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในขั้นตอนต่อไปของการดําเนิน
กิจกรรม
3. การร่ วมกันลงมือทํา (Taking Action Participation) คือ การนําแผนงานที่ได้ไปร่ วมกัน
ทําหรื อแบ่งงานกันรับผิดชอบ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนหรื อเป้ าหมายที่ร่วมกันวางไว้ ขั้นตอนนี้เป็ น
ขั้นตอนที่แสดงถึงบทบาทของผูท้ ี่มีส่วนร่ วมชัดเจน ซึ่ งบางครั้งแสดงถึงแบบแผน การมีส่วนร่ วมของ
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บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันดําเนินการด้วย
โดยลักษณะของการมีส่วนร่ วมดําเนินการของกลุ่ม
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มผูน้ าํ ชุมชนจะมีบทบาทในการ
ดําเนินการกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
และร่ วมกันในการตัดสิ นใจเพื่อดําเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เห็นได้ชดั คือ การออมวันละบาท และการทําบัญชีครัวเรื อน
4. การร่ วมกันติดตามและประเมินผล (Monitoring Participation) คือ ร่ วมกัน
ติดตามผลงานที่ทาํ ร่ วมกันคิดพัฒนาปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึน หลังจากดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ผูท้ ี่มี
ส่ วนในการดําเนินงานจะประเมินผลการดําเนินการร่ วมกัน เพื่อปรับปรุ งข้อบกพร่ อง ลักษณะของการ
ประเมินผลคือ การสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ข้ามามีส่วนร่ วม เช่น สมาชิกของกลุ่ม ผูน้ าํ ชุมชน และผู้
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งการประเมินผลการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่นาํ มาใช้มากที่สุด คือ การประเมินจากกลุ่ม
สมาชิกของผูร้ ่ วมงานหรื อให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ดาํ เนินการ
5. การร่ วมกันรับประโยชน์ (Mutual Benefit Participation) มีท้งั ผลประโยชน์ทาง
รู ปธรรมที่ตอ้ งการให้เกิดตามกิจกรรมที่ทาํ นั้น และผลประโยชน์โดยอ้อม แต่มีความสําคัญมาก คือ
เรี ยนรู ้จากการร่ วมคิดร่ วมทํา และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสัจจะและชุมชนที่พฒั นาร่ วมกันไปสู่การ
มีส่วนร่ วมที่สมานฉันท์ ร่ วมกันชื่นชมในผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์ในผลสําเร็ จ รวมทั้งการเอื้ออาทร
กันมากขึ้นเป็ นลําดับ และผลจากการดําเนินการมีส่วนร่ วมในการดําเนินการในกิจกรรมและการมีส่วน
ร่ วมกับโรงเรี ยนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชุมชน ส่ วนมากเป็ นผลประโยชน์ทางด้านจิตใจ
มากกว่าจะเป็ นสิ่ งตอบแทนที่เป็ นผลทางด้านวัตถุ ผลจากการมีส่วนร่ วมที่กลุ่มสัจจะนํามาใช้จึงเป็ น
ความรู ้สึกทางด้านจิตใจ คือ การแสดงธรรม ซึ่ งจะทําให้เกิดเครื อข่ายของผูท้ ี่มีส่วนร่ วมมากขึ้นและมี
จํานวนผูเ้ ต็มใจมามีส่วนร่ วมกับกลุ่มสัจจะในการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของกลุ่มมากขึ้น
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ศรัทธา

ชุดความรู ้ใหม่
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด

ผูน้ าํ กลุ่ม (พระสงฆ์)
ความเชื่อถือ

กระบวนการดําเนินการอย่างมีส่วนร่ วม

หลักการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของธรรมะ
สวัสดิการชุมชน
โดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชน

ร่ วมคิด

ร่ วมรับ
ประโยชน์

คุณธรรม
ความรัก ความสามัคคี
ความพอเพียง เสมอ
ภาค ความพยายาม
ความอดทน ความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
โปร่ งใสตรวจสอบได้

ร่ วมประเมิน

PAR

ร่ วม
วางแผน

พึ่งตนเอง
มีคุณธรรม
แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจระดับ
ครัวเรื อน
มีคุณภาพชีวติ ดีข้ นึ

ร่ วมทํา

พิทกั ษ์รักษา เคารพสิ ทธิของกันและกัน
การรักษาสัจจะวาจา

ภาพที่ 9 ทักษะ/ประสบการณ์ ชุดความรู้ใหม่ กลุ่มเครือข่ ายสั จจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด

ข้ อเสนอแนะ
1 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจัย
ผลจากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมคุณธรรมสี่ ประการตามหลักพุทธศาสนา
ความรู ้ความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จในการ
บริ หารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แต่สิ่งที่พบว่ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จคือภาวะผูน้ าํ
ของผูบ้ ริ หารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สมาชิกเชื่อว่าพระสงฆ์คือสิ่ งจูงใจที่สมัครเป็ นสมาชิกและทําให้
กลุ่มประสบความสําเร็ จทําให้รู้วา่ พระสงฆ์คือศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธา คําว่าศรัทธาจึงนับว่าเป็ นสิ่ งที่
ค้นพบ จึงสมควรอย่างยิง่ ที่จะหยิบยกคํานี้มาพิจารณาและนํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า
ของกิจการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ขยายวงกว้างออกไปทัว่ ประเทศได้ยงิ่ ดี ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะจาก
คําถามที่ตอบโดยสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างเครื อข่ายกลุ่มจากหมู่บา้ น ตําบล
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อําเภอและจังหวัด เป็ นใยแมงมุมหรื อรากหญ้าแห่งชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่ งนับว่าทันสมัยตรงกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุบนั เรื่ องรู ปแบบสังคมใหม่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่น นับว่าสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่ภาครัฐจะเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนเข้มแข็งเสี ยอีก คือ
พระอาจารย์สุบิน ปณี โต ได้เล็งเห็นและมีวิสยั ทัศน์ต้ งั แต่ต้ งั กลุ่มใหม่ ๆ ในปี พ.ศ. 2533 ในสมัยนั้น
ภาครัฐคงมุ่งแต่การรวมอํานาจ การขยายกระทรวง การขยายกรม บริ หารงานแบบบนสู่ล่าง รัฐเพิ่งจะมา
ตระหนักถึงปัญหาการบริ หารงานแบบรวมศูนย์ ว่าไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อนของท้องถิ่น
อย่างตรงจุด เมื่อไม่นานมานี้เอง ฉะนั้นควรมีการส่งเสริ มลักษณะกลุ่มแบบนี้ให้แพร่ หลายโดยอาศัย
คําว่า ศรัทธามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ เราจะเห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยที่มีวตั รปฏิบตั ิที่ดี เป็ นที่
เคารพนับถือของคนในท้องถิ่น จึงควรใช้วดั เป็ นศูนย์แห่งการปฏิบตั ิงานภาคสนามเกี่ยวกับธุรการของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แต่ก่อนพระมีบทบาทมากในสังคมเมืองและชนบท วัดเป็ นศูนย์การศึกษา การ
พัฒนา การเมือง ยารักษาโรค เป็ นสถานบําบัดโรคทั้งทางกายและจิตใจ ศูนย์แห่งวัฒนธรรมประเพณี
การฝึ กอาชีพสาขาต่าง ๆ แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกมองข้ามและลืมเลือนไป สังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
สังคมแห่งวัตถุเข้ามาแทนที่ เป็ นสังคมแห่งความรี บเร่ ง ทรัพยากรที่อดุ มสมบูรณ์ลดน้อยลง แก่งแย่งกัน
ทํามาหากิน โดยมีวตั ถุและความโลภเป็ นเป้ าหมาย ทําให้วฒั นธรรมทาง สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว ถึงเวลาแล้วที่ควรนําเอาสิ่ งที่ทรงคุณค่าคู่กบั สังคมที่ดีงามมาแต่โบราณมาปรับให้สอดคล้องกับ
สังคมใหม่แบบผสมผสานโดยยึดแนวพระราชดําริ ของในหลวงมาเป็ นแนวทาง
การจะนําพระสงฆ์และวัดมาเป็ นศูนย์แห่งการพัฒนาเพื่อสร้างเครื อข่ายชุมชนเข้มแข็ง
นี้นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจยิง่ แต่จะต้องศึกษาพัฒนา วิจยั เพื่อให้ได้องค์ความรู ้อนั สะท้อนความต้องการ
ของสังคมและชุมชนท้องถิ่นที่แท้จริ ง
และต้องสอดคล้องกับการบริ หารจัดการแบบใหม่ที่มุ่งให้
ความสําคัญเรื่ อง
- การมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
- การให้ความสําคัญเรื่ อง ศีล คุณธรรม
- การยกระดับความรู ้ การบริ หารจัดการแบบใหม่ ตรวจสอบโปร่ งใส
- การพัฒนาการบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
- การพัฒนางานฝี มือเพื่อตั้งกลุ่มวิชาชีพเสริ มแก่สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
- ให้ความสําคัญเรื่ องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
- การปลูกฝังค่านิยมการดํารงชีวิตแบบพอมีพอกิน
- ให้การอบรมเรื่ องการบริ หารจัดการแนวคิดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แก่
พระสงฆ์ดว้ ยกันจะได้นาํ ไปตั้งกลุ่มให้ขยายไปทัว่ ประเทศ
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- การประสานความร่ วมมือกับภาครัฐเพือ่ ส่งบุคลากร เครื่ องจักรอุปกรณ์ มาอบรม
ให้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตอ้ งการ
- มีการอบรมให้ความรู้เรื่ องการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่
สมาชิก เมื่อกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เข้มแข็งช่วยตัวเองได้ มีผนู ้ าํ ที่มีคุณธรรมนักการเมืองก็ไม่สามารถ
ซื้ อเสี ยงได้
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการต่ อยอดโครงการวิจัยในอนาคต
จากข้อเสนอแนะทั้งหมดของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีบางประเด็นบางข้อมี
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิในภาพรวมหรื อมหภาคภายในท้องถิ่นหรื อในจังหวัดตราดแล้วในแง่ดี
และสร้างสรรค์ พอจะยกเป็ นตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ศูนย์วดั ไผ่ลอ้ ม มีแนวคิดเรื่ องการเติมธรรมะ ศีลให้กบั
ชุมชนโดยใช้การกูก้ ารออมซึ่งเป็ นกิจกรรามของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็ นเครื่ องมือและสอดแทรก
ธรรมะเข้าไปนับว่าเป็ นสิ่ งที่ยาก พยายามให้กลุ่มในชุมชนได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เชิงพุทธ
ที่วา่ ด้วย
- การเลี้ยงดูครอบครัวและบุพการี
- การใช้ทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนให้งอกงาม
- การเสี ยภาษีให้รัฐ และการทําบุญกุศล
- การเก็บรักษาทรัพย์ไว้เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิ นหรื อรักษาตัวยามเจ็บป่ วย
2. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บ้านเปร็ดใน ที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้และอนุรักษ์ป่าชายเลนให้
ชุมชนได้เกิดจิตสํานึกแห่งการหวงแหนสิ่ งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเป็ นทรัพย์ที่กินไม่หมดของประชาชน
ในท้องถิ่น จนเป็ นที่รับรู ้รับทราบและประสบผลสําเร็ จยิง่ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ของคนในชุมชนและประชาชนโดยทัว่ ไป
และยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมชุมชนต่อไป
นอกจากนี้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ดงั กล่าวได้มีสินค้าอุปโภคบริ โภคในราคายุติธรรม
และเป็ นที่พอใจของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และประชาชนในหมู่บา้ น เช่นเรื่ องแก๊สหุงต้ม ข้าวสาร และ
เป็ นตัวแทนออกพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ได้ผลมาก และยังมีสินค้าอีกหลาย
ชนิดที่จะเอามาบริ การในส่ วนของการส่ งเสริ มประชาธิปไตย จะเห็นว่าการเลือกตั้งหลายสมัยที่ผา่ นมา
นักการเมืองที่ซ้ื อเสี ยงไม่สามารถจะมาชี้นาํ ให้สมาชิกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ลงคะแนนเสี ยงให้ได้ และ
ผลการเลือกตั้งก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผซู ้ ้ื อเสี ยงมักได้รับการเลือกตั้ง จนเป็ นที่กล่าวขานว่าการเมือง
ระดับรากหญ้าของจังหวัดตราดได้พฒั นาไปมาก ซึ่ งน่าจะมีผลมาจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ได้ฝังราก
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อยูใ่ นสังคมชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดตราดทําให้เกิดพลังแห่งการต่อรองให้เกิดความเสมอภาคในสังคม
เกิดความสามัคคีและเป็ นประชาธิปไตย
3. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับทีมงานวิจัย
3.1 ควรจัดให้มีกระบวนการฝึ กอบรมแบบมีส่วนร่ วมหรื อมีการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกันอย่างมี
ระบบตามหลักวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เกื้อหนุนต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถประยุกต์
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาเข้าด้วยกันและสามารถนําไปใช้ได้
3.2 สถาบันวิชาการสหกรณ์ควรส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่างๆ
ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับเครื อข่าย และระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการทํางานตามบทบาท
พระสงฆ์ที่เป็ นผูน้ าํ กลุ่ม และชาวบ้านที่เป็ นผูน้ าํ กลุ่ม
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