แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาเชิงคุณธรรมของศูนยสงเสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม

เรื่อง
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก
ดานคุณธรรมจริยธรรมรักไทยรักถิ่น สําหรับเยาวชนในจังหวัดยะลา
Creating Guidance Activities on Local – Thaimindedness Moral,
Positive Behavior Development for The Youth in Yala Province

โดย
ผูชวยศาสตราจารยนิตยา เรืองแปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตั้งแตป พ.ศ. 2503 เปนตนมา เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบทุนนิยมยุคใหมกอเกิดอยาง
เปนขบวนการ ทําใหระบบทุนนิยมมีการขยายไปทัว่ โลก ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแผนแมบทในการพัฒนาประเทศเปนครั้งแรก โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมและภาคบริการเปนหลัก สวนในภาคการเกษตรนั้นก็สงเสริมใหปลูก
พืชเพื่อพาณิชยในลักษณะของพืชเชิงเดี่ยว มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ตองพึง่ เทคนิคจากตางประเทศ
เปนหลัก
การพัฒนาตามแนวทางดังกลาวขางตน
มุง เนนการพัฒนาใหประเทศไทย
เปนประเทศ
อุตสาหกรรมที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ
จึงทําใหคา นิยมในการบริโภค ระบบ
ความสัมพันธของคนในชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม จากทีเ่ คยเอื้อเฟอเผือ่ แผ ชวยเหลือกัน ครอบครัวขยาย
ครอบครัวอบอุนก็กลายเปนครอบครัวเดี่ยว ไมคอยมีเวลาใหกับครอบครัว เพราะตองประกอบอาชีพ เพื่อ
หารายไดมาสนองตอบความตองการของตน เพื่อตามกระแสสังคมใหทนั
ที่ผานมาโลกระงมไปดวยคําวา การเติบโตทางเศรษฐกิจ แลวก็วัดความเจริญกันดวยอัตราความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือรายไดประชาชาติ คือ จีดีพี (Gross Domestic Product) จิตใจทุมไปกับ
เรื่องจีดีพี วิตกกังวลกับเรื่องจีดีพี พยายามกับเรื่องจีดพี ี หรือหายใจกันเปนจีดีพี เรียกวา จีดีพีเขาไปอยูใน
จิตสํานึกของมนุษยโลก โลกทัง้ หมดจึงตกอยูใน โมหภูมิ เพราะเศรษฐกิจที่เอาเงินเปนตัวตั้ง เปนสื่อของ
โลภจริตและความรุนแรง เงินสามารถเพิ่มจํานวนอยางไมมีที่สนิ้ สุด โลภจริตของมนุษยจึงเพิ่มขึน้ อยางไม
มีที่สิ้นสุดเชนเดียวกัน อันนําไปสูการทําลายและเกิดความสัมพันธทไี่ มเทาเทียมกัน เชน การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําลายสังคม ทําลายวัฒนธรรม ทําลายศาสนธรรม ทําใหเกิดความอยุติธรรมใน
สังคม การแยงชิง และสงคราม
เพื่อเศรษฐกิจ มนุษยสามารถทําการรุนแรงใด ๆ ก็ได เชน กอสงครามเพื่อแกปญ
 หาเศรษฐกิจ
หรือพยายามรุกรานเขาไปแยงชิงทรัพยากร เชน น้ํามันในประเทศอืน่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึง
มีขอจํากัด และนําไปสูปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงได ตรงกันขางกับความเจริญเติบโต
ทางคุณธรรม ศีลธรรมและปญญา ซึง่ ไมมีขอจํากัด ยิง่ เติบโตยิง่ ดี และนําไปสูความเจริญโดยรอบดาน
อยางสมดุล (ประเวศ วะสี ,2546 )
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ภายหลังจากที่ไดมีความพยายามพัฒนาประเทศ ในลักษณะของการนําความเจริญทางวัตถุเขา
ไปสูชนบทในรูปของโครงสรางพื้นฐานทัง้ ทางกายภาพและทางดานสังคม
สิง่ ที่เปนผลตามมาอยาง
ชัดเจนในชวงระยะเวลาสิบกวาปที่ผา นมา พบวา ถึงแมวาความจนสัมบูรณ (Absolute Poverty) ในเชิง
ปริมาณวัตถุทอี่ าจจะประเมินคาออกมาเปนตัวเงินไดของประชาชนในชนบทจะหมดไปหรือนอยลงไป
มาก แตความจนโดยเปรียบเทียบ (Relative Poverty ) ยังคงมีอยูและยิ่งทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้น
เพราะความเจริญที่เกิดจากโครงสรางพืน้ ฐานมิไดเขาไปเพื่อสรางรายไดใหชาวชนบทแตเพียงอยางเดียว
แตไดเขาไปเปลี่ยนแบบแผนของการบริโภค (Pattern of consumption) ของชาวชนบทในลักษณะโนม
เอียงไปทางดานการบริโภคตามแบบของคนในเมือง ในเมื่อชาวชนบทยกระดับการบริโภคสูงขึ้น ทางที่จะ
ยกระดับดังกลาวเปนจริงขึน้ มาไดจําเปนตองหารายไดเพิ่มมากขึ้น (อภิชัย พันธเสน,2541)
ดวยเหตุดงั กลาวสังคมไทยจึงเกิดการบีบรัดทางสังคมทําใหแตละคนมุงแตแสวงหา
เพื่อ
สนองตอบความตองการของตน เห็นแกประโยชนตน มีความเสียสละนอยลง เห็นแกตัวมากขึ้น มีความ
เปนอยูแบบตัวใครตัวมัน เนนการสนองกระแสบริโภคนิยมที่มีเงินเปนตัวตั้ง จนลืมวีถีชวี ิตดั้งเดิมของคน
ไทยแตโบราณที่เนนความพอเพียง ความสมดุลกันทัง้ ทางดานวัตถุและจิตใจ มีความเปนอยูแบบ
ผสมผสาน การพึ่งตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออาทรกัน ชวยเหลือกัน มีคุณธรรมจริยธรรมตอกัน จึงทําให
เกิดปญหาวิกฤตคนในสังคมไทย ขาดศีลธรรมจริยธรรมมากขึ้น เชนการเอารัดเอาเปรียบกัน ปญหา
อาชญากรรม ปญหาเยาวชนติดกระแสบริโภคนิยมจับจายใชสอยฟุมเฟอย กอปญหาหนี้สนิ จึงตอง
พยายามแสวงหาปจจัยคือเงินเพื่อมาสนองตอบความตองการของตนอยางไมใสใจศีลธรรม
ไมใส
ใจความถูกตองและความรูสึกของผูอื่น ขอใหตนไดมีไดเปนอยางที่ใจตองการก็พอ จึงทําใหสงั คมไทยเกิด
ปญหาอาชญากรรม การทํารายรางกาย การเอาเปรียบกันมากขึน้ ในสังคมดังเชนหลวงพอพุทธทาสได
กลาวไววา “ศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะพินาศ” ซึ่งสภาวะของสังคมไทยในปจจุบันมีแนวโนมที่จะเปน
เชนนั้น เพราะคนในสังคมไทยขาดคุณธรรมจริยธรรมอยางทีน่ าจะเปน
ในภาวะที่สงั คมกําลังเผชิญกับวิกฤตทางดานศีลธรรม คุณธรรม
เพราะคนสวนใหญขาด
ศีลธรรมและ จริยธรรมนี้ ไดมีนวัตกรรมหนึง่ ซึ่งเกิดขึ้นทวนกระแสสังคม คือกลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เนนใหคนรูจักประหยัดอดออม สรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชน ให
ทุกภาคสวนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ โดยการใชความโลภของคนที่มีความอยากมีอยากเปน
เปนพืน้ ฐานอยูแลวเขามาเปนตัวชวย ใชแรงจูงใจโดยการใชเงินเปนเครื่องมือใหคนมารวมกลุมกันและทํา
กิจกรรมรวมกัน
ตลอดจนในกระบวนการทํางานของกลุม มีกิจกรรมสรางกระบวนการเรียนรูใหแก
สมาชิกของกลุมอยูอยางสม่ําเสมอ
โดยการประยุกตสอดแทรกธรรมะสําหรับการดําเนินชีวิตใหแก

3

ดังนัน้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการบูรณาการหลักธรรมและคุณธรรมดวย
กระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย :โดยกําหนดพืน้ ที่ในการศึกษาเฉพาะในอําเภอเมือง จังหวัดตราด
สาเหตุสาํ คัญในการเลือกพืน้ ทีน่ ี้เปนพืน้ ทีศ่ ึกษา เพราะเปนพืน้ ที่ตน แบบของกลุม สัจจะสะสมทรัพยใน
หลาย ๆ พืน้ ที่ ที่เขามาศึกษาดูงาน และมีเสียงตอบรับจากผูท ี่มาศึกษาดูงานวา กลุมมีความเขมแข็งทั้ง
ดานคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกมีความสามัคคีกัน อยูร วมกันดวยความสงบสุขและตัวเงินก็เจริญเติบโต
ควบคูกันไปดวย ซึ่งคานกับกระแสสังคมในปจจุบนั เปนอยางยิ่ง ที่เงินและคุณธรรมไมไปดวยกัน ผูศ ึกษา
จึงเกิดคําถามในการศึกษาเรื่องนี้วา กลุมสัจจะสะสมทรัพยในอําเภอเมือง จังหวัดตราดนี้ มีกระบวน
การบูรณาการหลักธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาคน ใหมีคุณธรรมศีลธรรมและพรอมกับดําเนินการให
ปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตคือเงินก็เจริญเติบโตควบคูกันไปดวยไดอยางไร เพื่อจะถอดนวัตกรรมทาง
สังคมนี้เปนองคความรูในขบวนการพัฒนาคนในสังคมตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบูรณาการหลักธรรมและคุณธรรมในการพัฒนาคน ดวยกระบวนการ
กลุมสัจจะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
2. เพื่อสังเคราะหรูปแบบการบูรณาการหลักธรรมและคุณธรรมในการพัฒนาคน ดวย
กระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

4

ขอบเขตในการวิจยั
1.ขอบเขตดานพืน้ ที่
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจยั เฉพาะกรณี (Case Study) กลุมสัจจะสะสมทรัพยโดยมุงศึกษา
สภาพการและกระบวนการในการบูรณาการหลักธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาคนของกลุม
สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซึง่ มีพระสงฆเปนผูชนี้ ําหรือกระตุนใหประชาชน
เกิดกระบวนการคิดและวิธีการแกปญหาดวยวิธีการใหม โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน
เอง เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนพึง่ ตนเองได และพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ทัง้ ทางดานการ
เปนอยูแบบพอเพียง และการพัฒนาดานจิตใจใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีความหวังดีเอื้อเฟอเผื่อแผกันใน
ชุมชน สรางสังคมแหงการเรียนรูและสังคมสันติสุขอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทรตอกัน และพึง่ ตนเองได
ดังนัน้ จึงเจาะจงที่จะศึกษาการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพย ตามแนวคิดของพระอาจารยสุบิน
ปณีโต 157 หมูบาน ในจังหวัดตราด โดยการสุมตัวอยาง 10 กลุม
2. ขอบเขตดานแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุม/องคกร
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย/ธุรกิจชุมชน
3. แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการมีสว นรวม
4. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาเชิงพุทธ
5. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาคน
นิยามศัพททเี่ กี่ยวของ
กลุมสัจจะสะสมทรัพย หมายถึง การรวมกลุมกันของชาวบานและรวมกันสะสมทุน(เงิน)ของ
ชาวบาน คนละเล็กคนละนอย เพื่อเปนทุนสรางฐานเศรษฐกิจ เปนหลักประกันชีวิตความเปนอยู เปน
กองทุนกูย ืมไปแกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชน โดยมีหลักการในการดําเนินงานที่มีเงินเปน
เครื่องมือในการรวมคน เพือ่ พัฒนาคนใหมีธรรมมากขึน้ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยที่ไดรับการสงเสริมจากพระอาจารยสุบิน ปณีโต ภายในอําเภอเมือง จังหวัดตราด
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การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง วิธีการ กิจกรรมในการประยุกต
หลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา และกลวิธีในการสอดแทรกไปในกระบวนการดําเนินงานของกลุม
สัจจะสะสมทรัพย ในระยะเวลาที่เหมาะสม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดองคความรูใ นการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคน ดวยกระบวนการกลุม
สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
2. ไดแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคนใหมีคุณธรรม จริยธรรมแกองคกรและกลุมอื่น
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ พัฒนาคน ของกลุมสัจจะ
สะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณี กลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จังหวัด
ตราด ผูศึกษาไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดกรอบแนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุม/องคกร
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย/ธุรกิจชุมชน
3. แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการมีสว นรวม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงพุทธ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคน
1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุม/องคกร
ฉัตรทิพย นาถสุภา (2529, น.95-101) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุมของชาวบานวา
การพัฒนาที่มงุ การพึ่งตนเองนัน้ จะตองมีเงื่อนไขหลายประการ และมีเงื่อนไขบางประการที่สัมพันธกับ
การรวมกลุม คือ
การพัฒนาจะตองเปนกลุม (Collective) ชาวบานจะตองอยูรวมกันเปนชุมชน เปนหมูบาน
ไมใชตางคนตางอยู และตองมีการรวมตัวกันในรูปสหพันธอยางใดอยางหนึ่ง เราก็ตองมีการรวมตัวกัน
เปนกลุมในหนวยยอย คือ ในหมูบาน และหมูบานเหลานี้ สามารถที่จะรวมกันเปนสหพันธ กลาวคือ
ตองพัฒนาใหเปนเขต เขตควรจะมียงุ ฉาง โรงสี โรงเรียน และศูนยวฒ
ั นธรรมสามารถตอรองกับสถาบัน
ภายนอก เชน พอคา และรัฐ ไดอยางมีพลัง นาจะใหความสําคัญกับงานนี้ดว ย เพื่อกอใหเกิดเครือขาย
ของหมูบา น
กลาวไดวา การรวมกันเปนกลุม มีความหมายกวางและมีหลายลักษณะ หลายระดับตั้งแต
ระดับรูปแบบกลุม หมูบา น ตลอดจนรูปแบบสหพันธ ทําใหเกิดเครือขายของหมูบา น เกิดอํานาจตอรอง
กับภายนอกได แนวทางการรวมกลุมจึงเปนแนวทางทีส่ ําคัญของการพัฒนาทีม่ ุงสูก ารพึง่ ตนเอง

7

ความหมายขององคกรชุมชน
ความหมายขององคกรชุมชน มีนักพัฒนาและนักวิชาการหลายทานไดใหมุมมองและ
ความหมายทีห่ ลากหลายกัน พอสรุปไดดังนี้คือ
กรมการพัฒนาชุมชน ไดใหความหมายของ องคกรชุมชนวา หมายถึง การรวมตัวของ
ประชาชนในหมูบาน ชุมชน หรือตําบลในรูปของกลุมตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึง่ ไดตามวัตถุประสงคของทางราชการหรือหนวยงานเอกชนที่ใหการสนับสนุน กลุมที่จัดตั้งอาจเปน
การจัดตั้งอยางไมเปนทางการ กลาวคือ ไมมีกฎหมายรับรอง แตอาจมีระเบียบของกลุมรวมกันตั้งขึ้นมา
เอง เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินกิจกรรมของกลุมและกลุมที่เปนทางการ ซึ่งจัดตั้งขึน้ โดยมีกฎหมายรับรอง
จะเปนนิติบุคคลหรือไมเปนแลวแตกรณี
กาญจนา แกวเทพ และกนกศักดิ์ แกวเทพ (2530, น. 20-21) เสนอความหมายเกีย่ วกับองคกร
ชุมชนที่จัดตั้งเปนกลุมหรือเปนองคกรขึ้นมา เพื่อทํางานพัฒนานัน้ เรียกวา องคกรเพื่อชวยเหลือตนเอง
ของชาวบาน องคกรลักษณะนี้มีความสําคัญยิ่ง ในฐานะเปนสถาบันที่ประสานเอาเปาหมาย ทั้งที่จะ
ปรับปรุงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่เสียเปรียบในสังคม พรอมกับมีเปาหมายทีจ่ ะ
ดําเนินการใหประชาชนในสวนนี้ไดเขามามีสวนรวมโดยตรงในการกําหนดวัตถุประสงค
และใน
กระบวนการตัดสินใจ องคกรดังกลาวอาจเปนกลุมสหกรณ หรือกลุมออมทรัพย ซึง่ เปนรูปแบบทีร่ จู ักกัน
แพรหลายที่สดุ หรือจะอยูใ นรูปแบบอื่น ๆ ตามแตความตองการเพือ่ จะแกไขปญหาและสถานการณใน
แตละทองที่แตกตางกันออกไป
จากความหมายทีก่ ลาวมา ลักษณะขององคกรชุมชนอาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ องคกร
ชุมชนที่เปนทางการ และองคกรชุมชนที่ไมเปนทางการ ซึง่ ทัง้ สองแบบ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดย
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน หรือประชาชนตัง้ ขึ้นมาเอง แตองคกรที่มีการจัดตั้ง กับองคกรที่
ประชาชนตัง้ ขึน้ เองนั้นมีความแตกตางกัน เพราะองคกรที่มีหนวยงานจัดตั้งใหนนั้ มีบุคคลภายนอกเขา
มาเสนอแนะและเปนพี่เลี้ยงในการจัดตั้ง สวนกลุมทีเ่ กิดขึ้นจากที่ประชาชนรวมตัวตั้งขึ้นมาเอง สวน
ใหญจะเกิดจากปญหาที่ประชาชนมีความเดือดรอนคลายๆ กัน เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่งจะมีแกนนําชาวบานลุก
ขึ้นมาชักชวนชาวบานรวมกลุมกันเพื่อฟนฝาปญหานัน้ ไปใหได จึงมีพลังและมีความยั่งยืนมากกวา
พัฒนาการของกลุมหรือองคกรชุมชน
กระบวนการพัฒนาของกลุมหรือองคกรชุมชนตางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดย
ภาวะการเคลือ่ นไหวเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ ภายในกลุมและเกิดจากปจจัยภายนอกกลุมที่จะกอใหเกิด
กลุมหรือองคกรประชาชนตาง ๆ มีบทบาทเขมแข็งสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
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Tuckman (อางในนิภา สุวรรณแสง ตุมรสุนทร, 2542,น. 251) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
พัฒนาการของกลุมวา ในกลุมปฏิบัติงาน (Task Groups) และกลุมพัฒนา (Growth Groups) จะมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการในกลุม 4 ขัน้ คือ
1. ขั้นจัดตั้ง (Forming Stage) เปนการเริ่มกอตัวของกลุม กําหนดจุดมุง หมาย กฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับ และผูนาํ กลุม
2. ขั้นขัดแยง (Storming Stage) เปนขั้นแสวงหาทิศทางและเปนภาวะหัวเลีย้ วหัวตอของ
สมาชิก
3. ขั้นยินยอม (Norming Stage ) เปนขั้นเริ่มพัฒนาสรางกลุมสรางปทัสถานขอตกลงรวมกัน
ของสมาชิก
4. ขั้นดําเนินการ (Performance Stage ) เปนขั้นแสดงพลังของกลุม มีผลงานตอบสนองตาม
วัตถุประสงคของกลุม
เมื่อนักพัฒนาไดสงเสริมใหมีการรวมตัวจัดตั้งกลุมหรือองคกรชุมชนแลว สิ่งที่นกั พัฒนาตองคิด
ตอก็คือ จะสงเสริมและพัฒนากลุม ใหเขมแข็งไดอยางไร ทัง้ นี้ Robert (Susan Kenny, 1999, pp.190191) กลาวถึงวงจรชีวิตขององคกรชุมชนวามี 4 ขัน้ ตอน คือ
1. ขั้นกอตัว สมาชิกตระหนักถึงความตองการ ปญหาและโอกาสของตน รวมตัวกันเปนกลุม
อยางไมเปนทางการ
2. ขั้นกอตั้งกลุม กําหนดวัตถุประสงค โครงสราง ระเบียบกติกา การรับสมาชิก การแสวงหา
ทรัพยากร
3. ขั้นธํารงรักษากลุม ดําเนินกิจกรรมหรือขยายกิจกรรม
4. ขั้นการประเมินผล
บัญฑร ออนดํา (2533,น.84-90) ไดสรุปกระบวนการกระตุนใหเกิดกลุมเกษตรกรรายยอย จาก
ประสบการณของโครงการ การมีสวนรวมของเกษตรกรในการทํางานพัฒนา วา กระบวนการเกิดกลุม
ของเกษตรกรรายยอยมี 3 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมกลุม (Pre Group Stage) ขั้นตอนนี้เปนขัน้ ตอนที่เกษตรตําบลเขาไป
สรางความคุนเคย การยอมรับ และความไววางใจจากชุมชนและเกษตรกรรายยอย
บทบาทหนาทีข่ องเกษตรตําบลในขั้นเตรียมกลุมก็คือ การไปพูดคุยทําความคุนเคยกับเกษตรกร
รายยอยทุกครอบครัว เพือ่ ดึงปญหาและความตองการของแตละครอบครัวออกมาใหได เพราะใน
กระบวนการกลุมของเกษตรกรรายยอยเราตองเอาปญหาและความตองการของเกษตรรายยอยมาเปน
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สิ่งที่ตองตอกย้ําในขัน้ ตอนการเตรียมกลุม นี้คือ งานทีท่ ําในขั้นการเตรียมกลุม ถือวาเปนงานวาง
พื้นฐาน (Group Work) หรือเปนงานสรางฐาน (Foundation)
ของกลุม จําเปนทีเ่ กษตรตําบลควร
ใหความสนใจเปนอยางมาก
ถาหากฐานไมแข็งแรงจะทําใหกลุมซึ่งเปรียบเสมือนบานจะไมแข็งแรง
ทนทานตอไป
ขั้นตอนที่ 2 กลุมศึกษาเรียนรู (Learning Group Stage) เปนขั้นตอนที่ตอจากขัน้ ตอนที่ 1 คือ
เมื่อเกษตรตําบลไดแบงกลุมเกษตรกรรายยอยตามความตองการที่เหมือนกันแลว เกษตรตําบลก็เตรียม
จัดใหมีการประชุมกันระหวางเกษตรกรรายยอยที่มีความตองการเหมือนกัน
ขั้นกลุมศึกษาเรียนรูนี้
จะมีการประชุมกันระหวางสมาชิกหลายครั้ง
เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถทางเทคโนโยลี เพื่อทํากิจกรรมนั้น ๆ ไดทกุ ดาน มิฉะนัน้ จะมีปญ
 หาในการทํากิจกรรม
เกิดขึ้นภายหลัง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นกลุมกิจกรรม (Activity Group Stage) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ
กระตุนใหเกิดกลุมเกษตรกรรายยอย ตอจากขั้นตอนกลุมศึกษาเรียนรู เมื่อเกษตรกรตําบลประเมินดูวา
กลุมศึกษาเรียนรูมีความรู ทัง้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีพอทีจ่ ะทํากิจกรรมรวมกันไดแลว เกษตรตําบลก็
จะดําเนินการใหเกิดกิจกรรมของกลุม
ในขั้นกลุมกิจกรรมนี้ โครงการฯ ตองการเพียงใหเกษตรกรรายยอย ไดมีโอกาสทํางานรวมกัน
เปนหลัก ยังไมคาดหวังใหกลุมมีโครงสรางชัดเจนแตอยางใด เนือ่ งจากยังเปนกลุมเล็กสมาชิกทุกคน
สามารถรวมกันคิด รวมกันวางแผนรวมกันทํา ยังไมมหี ัวหนาหรือประธานกลุมเปนกิจจลักษณะ ใคร
ถนัดดานใดกลุมก็ใหทําดานนัน้ ยังไมมกี ารแบงหนาทีก่ ันชัดเจน กลุมแบบนี้จึงเปนกลุมธรรมชาติ ซึง่ มี
อยูในหมูบานมากอน กลาวคือเปนกลุม ที่มีลักษณะ เปนกลุมกิจกรรมอยางหนึ่ง เชนการลงแขกในการ
ทํางานตาง ๆ โครงการฯ คาดหวังวา กลุมกิจกรรมที่เริ่มตนแบบนี้จะไดรับการพัฒนาตอไป ทัง้ นี้โดย
ตองเพิ่มความรูเรื่องการบริหารกลุมใหเกษตรตําบลกอน และจากนัน้ เกษตรตําบลจะไดเขาไปกระตุน ให
กลุมเกษตรกรรายยอยพัฒนาตัวเอง และกําหนดทิศทางกลุม ตอไป ทั้งในดานโครงสรางของกลุมและ
กิจกรรมของกลุม
จะเห็นไดวา พัฒนาการของกลุมในแตละขั้น ตองการการสนับสนุนที่แตกตางกัน ดังนัน้ บทบาท
ของนักพัฒนาในการสงเสริมกลุมหรือองคกรในแตละขั้นควรจะเปนดังนี้
ขั้นใหคําแนะนําเตรียมการ เปนการปลุกจิตสํานึกใหชาวบานรับรูปญหา และหาทางแกไขรวมกัน
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การกอตั้งกลุม/องคกร เริ่มจากกลุม คนทีม่ ีความตองการที่จะแกไขปญหารวมกัน การรวมตัวกัน
กําหนดวัตถุประสงค โครงสราง ระเบียบ กติกา การรับสมาชิก และการแสวงหาทรัพยากร
การดําเนินกิจกรรม การขยายกิจกรรม การขยายเครือขาย เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของกลุม/
องคกรตอไป
ปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและพัฒนากลุม /องคกรชุมชน
การดําเนินการรวมกลุมจัดตัง้ องคกรชุมชนในชนบทของหนวยงานรัฐและเอกชน
มักประสบ
ปญหาและขอจํากัดตาง ๆ มากมาย สงผลใหกระบวนการพัฒนาชุมชนไมมีความกาวหนา ไมสามารถ
แกปญหาพื้นฐานของชนบทได สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ใหการจัดตั้งกลุม หรือองคกรประชาชนในรูปแบบตาง
ๆ เชน สหกรณ กลุม เกษตรกร กลุมออมทรัพย กลุมกิจกรรมตาง ๆ เปนตน ไมบรรลุผลสําเร็จ อาจ
กลาวไดวา เกิดจาก
- โครงสรางสังคมในทองถิน่ ชนบท
- พฤติกรรมทางสังคมของเกษตรกรและผูนํา
- กฎหมายเกีย่ วกับสหกรณ ซึง่ ใชเปนตัวกําหนดขอบังคับโครงสรางหนาที่
ของสมาคมสหกรณ
- องคประกอบในดานธุรกิจและดานบริหารของสมาคมสหกรณ
- อิทธิพลจากภายนอกซึ่งเกิดจากภาคราชการภาคการเมือง และภาคเอกชน
- ขอจํากัดทางดานสาธารณูปโภคและขอจํากัดทางดานพืน้ ที่
ในทางปฏิบัตแิ ลว ผูน ําของประชาชนเปนแกนสําคัญในการจัดตั้งและพัฒนาองคกรชุมชน จาก
ประสบการณผานมา ประเทศไทยมีปญหาเรื่องผูน ําทั้งผูน ําทองถิ่นและผูน ําฝายราชการ ซึ่งเปน
ขอจํากัดทีท่ ําใหการจัดตั้งคณะพัฒนาองคกรของชุมชนไมกาวหนาไปเทาที่ควร (จิตติ มงคลชัยอรัญญา
2532,น.2) ไดกลาวถึงสิง่ ทีท่ ําใหกลุมประสบปญหา คือ
- การแบงปนผลประโยชนที่ขาดความยุติธรรม
- การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกลุม
- การเลนพรรค เลนพวก ขาดความยุตธิ รรม
- มีขาวลือไมดี ไมมีการสื่อสารที่ดี
- ขาดการประเมินผลงานรวมกันของสมาชิก
- การจัดการไมดี
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เมื่อพบวากลุม ประสบปญหา ตองวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง กลุมสามารถวิเคราะหหาสาเหตุ
โดยการประเมินผลรวมกันของสมาชิกกลุม แลวหาแนวทางแกไข กลุม ก็สามารถจะขยายผลตอไปได
แตถาหากไมมีการวิเคราะหหาสาเหตุ หาแนวทางแกไข กลุมก็จะอยูนิ่ง ๆ ไมมกี ารดําเนินกิจกรรมเปน
กลุม มีแตชื่อ หรือสลายตัวแตกกระสานซานเซ็นไมสามารถรวมตัวกันไดอีก
ปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งกลุม/องคกรชุมชน จึงมาจากระบบโครงสรางสังคมของชนบท
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กระบวนการพัฒนาจัดตั้งองคกรโดยเฉพาะในทางปฏิบัติ
ปญหาผูน ําจะเปนขอจํากัดทีส่ ําคัญ และปญหาเรื่องการสื่อสารภายในกลุมหรือองคกรที่จะทําใหสมาชิก
กลุมและองคกรมีความเขาใจถึงอุดมการณและเปาหมายกลุมของสมาชิก ก็เปนตัวแปรและเปนปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงาน และความมัน่ คงของกลุมและองคกรเชนกัน ดังนัน้ การจัดตั้งกลุม / องคกร
ชุมชนเพื่อจะดําเนินกิจกรรมการสรางทุนชุมชนหรือดําเนินธุรกิจชุมชนจึงมักจะประสบปญหาดังกลาวมา
2. แนวคิดเกีย่ วกับกลุม ออมทรัพย/ธุรกิจชุมชน
ในสังคมปจจุบัน เงินทุนเปนสิ่งสําคัญอยางหนึง่ ในการพัฒนาหมูบาน ถาไมมีเงินทุนชาวบานก็
ยากที่จะทําอะไรได ดังนั้นการสะสมเงินทุน การสรางกองทุนสําหรับหมูบานจึงจําเปนตองทํากัน เพื่อนํา
เงินไปพัฒนาหมูบาน และแกไขปญหาความยากจน โดยการนําไปสงเสริมอาชีพและชวยเหลือดาน
สวัสดิการตาง ๆ
นอกจากนัน้ การสรางแหลงเงินทุนขึ้นในหมูบาน ไมเพียงจะเปนแหลงกูยมื ไปประกอบอาชีพ มี
การชวยเหลือสวัสดิการทีป่ ระกันความเจ็บไขไดปวย และการจัดตั้งรานคาชุมชนเทานัน้ การมีเงินทุน
ของหมูบา นยังกอใหเกิดการรวมกลุม รวบรวมสินคาจากชาวบาน เพื่อนําไปขายในตลาดหรือพอคาซึ่งทํา
ใหไดราคาสูงขึ้นกวาที่ชาวบาน ตางคนตางนําไปขายเอง การรวมกลุมกันจะทําใหเกิดการตอรอง ซึ่ง
เปนผลทีเ่ กิดจากการที่ชาวบานไดนาํ เงินมารวมเปนกองทุนรวมกันแลว เกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน จึงตอ
ยอดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและตอกลุมคือการรวมกลุมกันตอรองราคาสินคากับพอคาคน
กลาง
การสะสมทุน การมีแหลงเงินทุนของหมูบ าน มีกระแสการเงินหมุนเวียนภายในหมูบาน คือ
ความจําเปนอยางหนึ่งที่จะตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในระบบที่ชาวบานยังถูกอิทธิพลจากเศรษฐกิจ หรือการ
ใชเงินตราครอบงําอยู
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นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ เชื่อวา
การสะสมทุนเปนปจจัยที่สําคัญยิง่ ในความเจริญทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักเศรษฐศาสตรไดศึกษาบทบาท
ของทุนโดยละเอียดขึ้น ในเมื่อทุนเกิดจากการออมหรือการลดการบริโภคในปจจุบัน เพื่อการผลิตที่สูงขึน้
ในอนาคต ทุนจึงเกิดขึน้ ไดหลายลักษณะ เชน สินคาทุน (เครื่องจักร เครื่องยนต และสิง่ กอสราง
ทั้งหลาย) ทุนมนุษย (การศึกษาและการฝกอบรม) และทุนทางการเงิน (ทรัพยสนิ ที่มีสภาพคลอง
Liquidity ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม)
วงจรทุนชุมชน 7 ประเภท
การสรางทุนชุมชนนั้น ถากลาวถึงวิธีการหรือรูปแบบแลวมีจํานวนมากมาย แตเมือ่ จัดหมวดหมู
รวบรวมวิธีการที่ใกลเคียงกัน จะพบวา การสรางทุนในการเริ่มตนทําธุรกิจและสรางเปนวงจนทุนมี 7
ประเภท (พิทยา วองกุล, 2542, น. 69-70)
1. กลุมออมทรัพย สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนีย่ น เปนธนาคารหมูบา น ที่สะสมทุน
เปนเงิน เอาประโยชนจากดอกเบี้ย เรียกวา ทุนเงินตรา
2. สหกรณรานคา ศูนยสาธิตการตลาด กองทุนน้ํามันในหมูบา น เปนธนาคารในหมูบานที่
สะสม หรือรวบรวมกลุมกันเพื่อทําธุรกิจการคา เอาดอกผลกําไรจากการคาโดยเฉพาะ เรียกวา ทุนธุรกิจ
การคา
3. กลุมเลีย้ งปลา กลุม ปลูกผัก กลุม เลีย้ งไหม ธนาคารขาว หรือกลุมเกษตรกรดานอืน่ ๆ ซึ่ง
รวมตัวกันเพื่อการผลิตและจัดการ ขายพืชผล นํารายไดสวนหนึ่งมาสะสมสําหรับพัฒนากลุม และให
สมาชิกกูยืมหรือชวยดานสวัสดิการ ธนาคารประเภทนีม้ าจากการสะสม เรียกวา ทุนชีวิต
4. กลุมปน หมอ กลุมจักรสาน กลุมทอผา บรรดากลุมเหลานีม้ าจากอาชีพเฉพาะที่ใชฝม ือ
แรงงาน อันมีทุนแรงงานในการผลิต เมื่อจัดตั้งขึ้นมาแลว จักตองแบงปนรายไดมาพัฒนากลุม สะสมทุน
ใหสมาชิกใชประโยชน เรียกวา ทุนแรงงาน
5. กลุม ฌาปนกิจ กลุมสวัสดิการหมูบา น การจัดกลุม ประเภทนีจ้ ดุ มุงหมายสะสมเงินเพื่อเอา
ดอกเบี้ยมาใชประโยชนในการรักษาพยาบาล ชวยเหลือสมาชิกยามเจ็บปวยหรือเสียชีวิต แบงเบาความ
ทุกขยากลําบาก เรียกทุนประเภทนีว้ า ทุนสวัสดิการชีวิต
6. กลุมลงแขก กลุมแชรแรงงาน กลุมแรงงานรับจาง สมาชิกทุกคนจะตองหมุนเวียนกันไป
ทํางานในไรนาของแตละคนจนครบ ผลที่เกิดขึ้น คือการใชแรงงานเพิม่ ผลผลิตใหกันและกัน ทําให
สมาชิกกลุมมีรายไดเพิ่มขึ้น ทุนชนิดนี้เรียกวา ทุนรวมแรงงาน
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7. กลุมที่รวมกันแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระดมทุนกันทําอุตสาหกรรมขนาดยอย หรือระดับ
ครัวเรือน ซึง่ มีระบบการทําธุรกิจชุมชนรวมดวย ไมวา จะเปนขัน้ ตอนการผลิต การรวบรวมผลผลิต หรือ
ระบบการกระจายกันผลิต แตบริหารการตลาดโดยกลุม เชน กลุมผลิตน้ําผลไมชุมชน เปนตน โดยมี
หลักการนําเอาดอกผลที่ไดมาพัฒนาชุมชนหรือกลุมใหมั่นคง ทุนประเภทนีเ้ รียกวา ทุนอุตสาหกรรม
ชุมชน
จะเห็นไดวา วงจรทุนที่เกิดขึ้นมาไดอยางนี้ องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือการรวมกลุม/
องคกรชุมชน เพื่อดําเนินกิจกรรมสรางทุน ใหเกิดขึ้นเพือ่ เปนฐานการพัฒนาตอไป
การจัดตั้งกลุม ออมทรัพย
แนวความคิดในการจัดตั้งกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนแนวความคิดที่ดัดแปลงผสมผสาน
ระหวางแนวคิดของสหกรณการเกษตร เครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพือ่ การเกษตร ซึ่งสามารถแยกออกได
ดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2543, น. 13-14)
แนวความคิดที่ 1 เปนการรวมคนในหมูบ า นมาชวยเหลือกัน เพราะสภาพความเปนอยูของคนใน
หมูบานนั้น คนจนก็อยูอยางนัน้ และคนรวยก็รวยมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําอยางไรจึงจะใหคนรวยไดมโี อกาส
ชวยเหลือคนจน การรวมคนจึงควรเริ่มจากคนจนที่สุดแลวดึงคนฐานะดีมาชวย ดังนัน้ หมูบ านที่มีฐานะ
ยากจนหรือหมูบานที่มีคนจนมาก ยิ่งควรจะตั้งกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตเพื่อยกฐานะคนยากคนจน
เหลานั้นใหดีขนึ้ แนวคิดนี้จงึ อยูบนฐานความเชื่อทีว่ า “จนเงินแตไมจนน้าํ ใจ”
แนวความคิดที่ 2 คนชนบทขาดแคลนเงินทุน เพราะการพัฒนาอาชีพที่จะใหเกิดผลดีนั้นจะตอง
อาศัยวิชาการสมัยใหมเขาชวย การจัดหาพันธพืช พันธุสัตวดี ๆ การใชปุยวิทยาศาสตรยาปราบศรัตรูพืช
ตลอดจนบํารุงรักษา เปนสิง่ จําเปน คนจนในชนบทถูกปดลอมดวยวงจรแหงความยากจน จึงขาดแคลน
เงินทุน การหาเงินเพื่อมาลงทุนยังเปนสิ่งจําเปน แตเปนไปดวยความยากลําบาก การกูเงินจากธนาคาร
จากเพื่อนฝูง พี่นอง นายทุน เปนสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไมได แตตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง หรือตองมี
หลักทรัพยคา้ํ ประกัน คนจนไมสามารถหาหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูได การหันมาชวยตนเองโดยการ
รวมกลุมออมเงินแลวกูไปใชทําทุนนาจะเปนทางออกที่ดกี วา
แนวความคิดที่ 3 การทํางานดวยความขยันอยางฉลาด เมื่อคนจนสามารถรวมกันออมเงินจนมี
ทุนเปนของตนเองแลว ผูท ี่กูไปลงทุนในการประกอบอาชีพตองระลึกอยูเสมอวา เงินเหลานัน้ ไดมาจาก
เพื่อนฝูง ญาติมิตร ที่ใหนา้ํ ใจ จึงควรนําไปใชแบบประหยัด เพราะเทากับประหยัดทั้งเงินตัวเอง ประหยัด
ทั้งเงินเพื่อนฝูงทีก่ ูเขามา ประหยัดในการลงทุนและทํางานดวยความขยันอยางฉลาด คือตองรูวา จะนํา
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แนวความคิดที่ 4 ลดตนทุนการกินการอยูใ นครอบครัว เพราะกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มุงให
คนในหมูบานชวยเหลือกัน การลดตนทุนการกินการอยูจึงเปนเรื่องจําเปนที่สมาชิกกลุมตองทํา วิธีการ
ของกลุมออมทรัพยฯ ในการลดตนทุนการกินการอยูในครอบครัว คือ การจัดตั้ง “ศูนยสาธิตการตลาด”
เพื่อใหสมาชิกไดซื้อของราคาถูก มีคุณภาพดีมาใชในครอบครัว เพราะปจจุบนั ประชาชนในหมูบ านถูก
เอารัดเอาเปรียบมากจากพอคา
การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจึงมี
ความจําเปน สินคาประเภทอาหารการกิน ปจจัยในการผลิตและเครื่องใชในการเกษตร เชน จอบ เสียม
ปุย ตองจัดหามาขาย เพื่อลดตนทุนการกินอยูในครอบครัวแกสมาชิก เพราะถาสามารถลดตนทุนการกิน
อยูในครอบครัวได ก็จะมีเงินออมมากขึ้น เมื่อมีเงินออมมากขึน้ ก็ใชเงินออมนัน้ เปนทุนในการประกอบ
อาชีพไดมากขึ้น
หลักการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนการรวมคนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลุมบุคคลที่จะมา
รวมกันดังกลาว จึงตองเปนคนที่รูจักกันดีอยูแลว และเนื่องจากกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนกลุมที่
ดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องการเงิน ลําพังการรูจักกันเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ จึงจําเปนที่ตองเขาใจใน
หลักการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตดวย คือ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม 5 ประการ คือ
1. ความซื่อสัตย
2. ความเสียสละ
3. ความรับผิดชอบ
4. ความเห็นอกเห็นใจ และ
5. ความไววางใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งคุณธรรมทัง้ 5 ประการนีจ้ ะสงผลใหกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ
ซึ่งจะสงผลไปสูการเปนอยูอยางมีศักดิ์ศรี (กรมการพัฒนาชุมชน, 2543, น. 15-16)
นอกจากหลักการทีก่ ลาวมาแลว หลักการในการสงเสริมกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ (ประชาสังคม
ลําดับที่ 10, น. 8) ทีท่ ําใหประสบความสําเร็จ จนทําใหกลุม สัจจะสะสมทรัพยในจังหวัดตราดเขมแข็ง
และพึ่งตนเองได คือ
- การประสานวิธีคิดของ 3 สถาบัน คือ ศาสนา ชุมชน และครอบครัวเขาดวยกัน
- การเจาะกลุม เปาหมายทีส่ ําคัญในชุมชนคือ“วัด”กลุมทําบุญซึง่ อนุมานไดวา เปน“คนดี”
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- การเรียนรูจากการลงมือทําทันที กลาวคือ ตั้งกลุมแลวใหกูและออมในวันแรกเลย
- การผูกเชื่อมโยงบุญ ใจ และเงินออมเขาดวยกันกับสัจจะ และกฎเกณฑประชาธิปไตยของกลุม
- การปรับสราง “วิธีคิดใหม” ดวยการใหสวัสดิการแกปจเจก เพื่อฝกฝนความเสียสละและ
ควบคุมพฤติกรรมสมาชิกรวมกัน
- ระบบ 5 ป 4 รุน ปดรับสมาชิก เพื่อเพิ่มกองทุนสวัสดิการ
กลุมสัจจะสะสมทรัพย เพือ่ พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต สรางใหเกิดทุนชุมชนทัง้ ทุนทาง
เศรษฐกิจและทุนทางสังคม เพื่อสรางความเขมแข็งและการพึง่ ตนเองของชุมชน เปนการนําชุมชนไปสู
เปาหมายแหงการพึง่ ตนเองที่ยงั่ ยืน คือ
1. การแกปญหาความยากจน หนี้สนิ ทีจ่ ะลุกลามไปสูปญหาสังคมดานอื่น ๆ โดยการให
ชุมชนมีเงินออมเปนของตนเอง ที่เกิดจากความประหยัด และความซือ่ สัตย
2. ใหชุมชนรูจักการพึ่งตนเองในทุก ๆ ดาน ทัง้ ดานทุน การจัดการ โดยตั้งอยูบนฐานของ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาทีว่ า “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ”
3. การแกปญหาความแตกราว
การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ใหหวนกับมาสูความ
สามัคคี ตระหนักถึงการแกปญ
 หาชุมชนรวมกัน
4. เปนการสรางพลังตอรองใหแกชุมชน
ใหหลุดพนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา
นายทุน โดยอาศัยพลังชุมชนในการจัดการทุน และธุรกิจชุมชน
5. สรางความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรีใหหวนคืนสูชุมชน
6. ใหคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี และการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนากลับมา
สูชุมชน
เหลานี้เปนความสําเร็จที่เกิดจากหลักการสงเสริมการจัดตั้งกลุม/องคกรชุมชน ของพระสงฆโดย
ผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะสะสมทรัพย ฯ ที่ผสมผสานกับหลักคําสอนทางพุทธศาสนา
และหลักการพัฒนาเขาดวยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากร เขาดวยกัน
เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีสว นรวมอยางยัง่ ยืน
3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีสว นรวม
ระบบการทํางานที่ผานมารัฐบาลเปนผูดาํ เนินการในเรื่องตางๆ เกือบทั้งหมด ประชาชนจะมี
หนาทีเ่ ปนผูรบั มาโดยตลอด
ไมไดเขามามีสว นรวมใดๆกับการทํางานของภาครัฐ รูปแบบของการ
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แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน โดยทั่วไปจะมีความหมายกวาง คือการที่ประชาชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุม การใชและกระจายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
ปจจัยทีม่ ีอยูในสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพ ทางเศรษฐกิจและสังคม การมีสว นรวมใน
ความหมายนี้ จึงเปนการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
เปดโอกาสใหประชาชนพัฒนาการรับรู สติปญญาและความสามารถในการตัดสินใจกําหนดชีวิตดวย
ตนเอง ดังนัน้ การมีสว นรวมของประชาชนจึงเปนทั้งวิธกี าร (Means) และเปาหมาย (Ends) ในเวลา
เดียวกัน (ปาริชาติ วลัยเสถียร. 2543 ,น.135)
ความหมายของการมีสวนรวม
ไดมีผูที่ใหความหมายของการมีสวนรวมไวหลากหลาย และมีความแตกตางกันไปตามความ
เขาใจและประสบการณของบุคคล
นิรันดร จงวุฒิเวศน (อางถึงในชินรัตน สมสืบ. 2539 ,น.21) ไดใหความหมายของการมีสว น
รวมไววา การทํางานรวมกับกลุม เพือ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคดว ยความรวมมือรวมใจ โดยการ
กระทําการดังกลาวในหวงเวลาและลําดับเหตุการณทที่ รงประสิทธิภาพคือ ถูกจังหวะและเหมาะสมทั้ง
การกระทําการงานดังกลาวดวยความรูสึกผูกพันใหประจักษวา เชื่อถือได แสดงวาการมีสวนรวมเปนผล
ของการรวมมือรวมใจ การประสานงานและความรับผิดชอบ
อภิชัย พันธเสน. ( 2539, น. 165) การมีสวนรวมของประชาชน ไดแก อํานาจในการตัดสินใจ
ที่เนนในเรื่องอํานาจและการควบคุมโดยการมีกิจกรรมรวมกันของประชาชนที่ไมเคยมีสวนเกี่ยวของ
ในทางปฏิบัติ คําวาการมีสว นรวมนัน้ เปนผลจากการตอสูในทางรูปธรรมและการขัดแยงทางสังคม หรือ
โดยความพยายามที่จะปรับความหมายใหใกลเคียงกับสภาพสังคมทีเ่ ปนจริง กระบวนการดังกลาวจึงมี
แนวโนมไปในลักษณะแนวประชาชน
หรือการเรียนรองในลักษณะที่เปนประชาธิปไตยและมีการ
ปลดปลอยอิสระภาพมากขึน้
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน ( อางถึงในอภิชัย นันธเสน. 2539, น.4) ไดใหความแตกตางระหวาง
การรวมมือและการมีสว นรวม โดยระบุวา การมีสว นรวมจะตองคูกับความรูสึกเปนเจาของ คนอื่นที่เขา
มารวมนั้น ถือวาเปนการใหความรวมมือ การมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนจะตองมีสวนรวมในทุก
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จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวมหมายถึง การที่มีความสํานึกรวมกัน
ในความรูสึกเปนเจาของ สงผลใหประชาชนไดมีโอกาสไดเขาไปรวมคิด ตัดสินใจในการกระทําการใดที่
มีสวนเกี่ยวของกับตนในทุกขั้นตอน ซึง่ จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน เนื่องจากเปนเรื่องของ
ประชาชน ผูท ี่รูดีที่สุดคือประชาชน จึงไดทุกอยางมาตรงกับความตองการ
กระบวนการมีสวนรวม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนานัน้
ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการ หรือนักพัฒนาจากภายนอกเปนผูส งเสริมและสนับสนุน
ในดานตางๆ โดยสวนใหญกระบวนการมีสวนรวมจะเริม่ จากการคนหาปญหาและสาเหตุ การวางแผน
ดําเนินกิจกรรมการแกไขปญหา การปฏิบัติงาน การรวมรับผลประโยชนและการติดตามประเมินผล
เดวิท แมทิวส (ฐิรวุฒิ เสนาคํา (แปล) . 2540 : 15 - 18) กลาวถึงการมีสว นรวมไวใน
หลักการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีดังนี้
1. การกําหนดประเด็นปญหาโดยการมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปดโอกาสใหประชาชนขบคิด
ปญหา ไมเพียงแตจากแงมมุ ของผลประโยชนของตนเทานัน้ แตรวมถึงผลประโยชนของคนอืน่ ดวย ซึ่ง
เทากับเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดสํานึกในชะตากรรมรวม
และเปนขั้นตอนแรกของการกระตุน
จิตสํานึกของประชาชน และรวมแกปญหาที่กาํ ลังเกิดขึน้ กับชุมชนของตน
2. การสรางทางเลือกใหกับชุมชน โดยผานการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห เปนกระบวนการ
ตัดสินใจที่ใกลชิดกับการปฏิบัติ แมการสนทนาจะยังไมตกลงเห็นพองตองกัน แตเปนการสรางแนว
กวางๆ และเผยใหเห็นเปาหมายที่เกี่ยวของสัมพันธกันของผูเขารวม นอกจากนีย้ ังเปนการสรางสํานึก
ความเปนไปไดของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งเปนตัวชวยเสริมสรางพลังรวมหมูในการดําเนินกิจกรรมตามที่
ตัดสินใจ
3. การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เปนกิจกรรมดําเนินพลังรวมหมูของประชาชน มีความ
หลากหลาย และเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมาก เกิดจากกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห
นํามาซึง่ การกําหนดแนวทางทัว่ ไปของการดําเนินกิจกรรมเผยใหเห็นผลประโยชนทเี่ กี่ยวเนื่องกันของ
ผูเขารวม และเปาหมายที่อาจรวมกันได กิจกรรมสาธารณะเกิดจากเปาหมายที่รว มกันของผูค นจึง
กอใหเกิดการรวมพลังเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกันและกัน
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4. การประเมินกิจกรรมโดยสาธารณะ คือการเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการในชุมชน โดยใหชาวบานตัดสินวาความพยายาม และกิจกรรมที่
ดําเนินการใดมีประโยชนและมีคุณคาอยางแทจริงตอชุมชน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนประเมิน
และปรับเปลี่ยนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ทัง้ นี้ในทางปฏิบัติ กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาที่
กลาวมาขางตน ประชาชนอาจไมไดเขามามีสว นรวมในทุกขัน้ ตอน เพราะมีขอ จํากัดหลายประการ
ดังนัน้ การตัดสินใจ (Decision making) จึงเปนสวนสําคัญที่นกั พัฒนา จะตองเปดโอกาสใหประชาชน
ไดกระทําการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมที่แทจริง เพราะ
ประชาชนเปนฝายกําหนดความตองการในการแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง
ลักษณะของการมีสวนรวม
ปธาน สุวรรณมงคล,(2527, น.82) ลักษณะการเขามามีสวนรวมของประชาชนโดยทัว่ ไปนั้น
ประชาชนอาจเขารวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร เขารวมในการนําโครงการไปปฏิบัติ โดย
เสียสละทรัพยากรตางๆ เชนแรงงาน วัสดุ เงินหรือรวมมือในองคการหรือกิจกรรมเฉพาะดาน เขารวมใน
ผลประโยชนทเี่ กิดจากการพัฒนาและรวมในการประเมินผลโครงการลักษณะของการมีสวนรวมมีดังนี้
1. การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ
3. การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน
ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิน่ สถาบันพระปกเกลา (2545,น.380 - 381) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการมีสวนรวมไวดังนี้
1. เพิ่มคุณภาพการของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณะชนชวยใหเกิด
ความกระจางในวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ไดอยูเสมอ
2. ลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา โดยทัว่ ไปกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
อยางเต็มรูปแบบมักจะสิน้ เปลืองคาใชจายและเสียเวลา แตในทางปฏิบัติแลว การมีสวนรวมของ
ประชาชนมาตั้งแตตนสามารถที่จะลดความลาชาและลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับความขัดแยงของ
ประชาชนได การตัดสินใจอยางใดอยางหนึง่ อาจจะดูสิ้นเปลืองและเสียเวลากวาทีจ่ ะตัดสินใจได แตวา
เมื่อตัดสินใจแลวและนํามาสูการปฏิบัติอาจจะเปนวิธีการที่ประหยัดกวาดวยซ้ํา การตัดสินใจอยางใด
อยางหนึ่งที่ทาํ ไปอยางรวดเร็วและดูเหมือนจะไมสิ้นเปลือง
อาจจะเสียคาใชจา ยมากกวา ถาการ
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3. การสรางฉันทามติ โครงการมีสวนรวมของประชาชนสามารถทีจ่ ะสรางความมั่นคงและยืด
ยาวมีการยอมรับระหวางกลุม ซึ่งกอนหนานี้อาจจะมีความเห็นขัดแยงกันคนละทาง การมีสวนรวมนี้ยงั
กอใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี ลดความขัดแยงทางการเมือง และกอใหเกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ
4. ความสําเร็จและผลในการปฏิบัตขิ องโครงการ การมีสว นรวมในการตัดสินใจทําใหคนเรามี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจนั้นและครั้งหนึง่ เมื่อไดรวมตัดสินใจแลวยอมตองการที่จะเห็น
สิ่งนัน้ นําไปปฏิบัติได ไมเพียงแตจะมีความสนับสนุนทางการเมืองตอการนําไปปฏิบัติ แตกลุมและ
ปจเจกชนอาจจะกระตือรือรนในการที่จะชวยใหเกิดผลในการปฏิบัติ
5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา หรือหลีกเลีย่ งความขัดแยงที่รนุ แรง ความขัดแยงในโครงการ
อาจนําไปสู การเปนปฏิปก ษอันยากที่จะแกไข กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิดโอกาสที่
กรณีจะแสดงความตองการของกลุมเขาและความหวงกังวลที่ปราศจากความรูสึกที่เปนปฏิปกษ การมี
สวนรวมของประชาชนตัง้ แตตนสามารถลดการเผชิญหนากันอยางรุนแรงที่อาจจะเปนไปได อยางไรก็ดี
การมีสวนรวมของประชาชนไมใชยาวิเศษ มันไมอาจที่จะลดหรือกําจัดความขัดแยงในทุก ๆ กรณีได
6. ความนาเชื่อถือและความชอบธรรม โดยทั่วไปแลวการมีสวนรวมของประชาชนเปน
วิถีทางที่จะนําไปสูความชอบธรรม และการดํารงอยูข องความชอบธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการ
ตัดสินใจ กอใหเกิดความขัดแยงก็คือจะตองใชกระบวนการตัดสินใจซึ่งโปรงใส และนาเชื่อถือตอ
สาธารณชน และซึ่งใหสาธารณชนมีสว นรวม โครงการมีสวนรวมของประชาชนยังกอใหเกิดความเขาใจ
ถึงเหตุผลทีน่ ําไปสูการตัดสินใจนั้น ๆ
ปญหาและอุปสรรคที่มีตอ การมีสวนรวมของประชาชน
ปญหาสวนใหญที่พบจะเปนปญหาดานนโยบายของรัฐ
ปญหาดานโครงสรางสังคมไทย
ปญหาดานเงินทุน ฯลฯ ในสวนปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของภาครัฐและเปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมของประชาชนคือ การครอบงําโดยรัฐบาลและกลุมบุคคลตางๆ ในลักษณะที่เรียกวา การ
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นอกจากปญหาและอุปสรรคของการมีสว นรวมที่กลาวมาตั้งแตตน ยังมีปญหาของการมีสวน
รวมอีกหลายแงมุมดังที่ ม.ร.ว อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ปรัชญา เวสารัชช, 2528, น.20) ไดพบวา
การมีสวนรวมของประชาชนอาจถูกจํากัดโดย ลักษณะโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมไทย เชน
ความเกรงใจ มีผลทําใหคนบางกลุม ในชุมชนเปนตนวา กํานัน ผูใหญบานและผูท ี่มีฐานะดี ไดรับเลือก
จากเจาหนาทีข่ องรัฐใหมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ และชาวบานเขารวมกิจกรรมของหมูบา นก็เนื่องจาก
ความเกรงใจ เมื่อผูใหญบาน กํานัน หรือนายอําเภอขอรองใหรวม
นอกจากนี้ ลักษณะประการหนึง่ ซึ่งจํากัดการมีสวนรวมไดแก การไมแสดงความเห็น ซึง่ อาจ
เกิดจากความเกรงใจหรือความกลัวก็ได ภาพสะทอนประการหนึ่งซึ่งเปนปญหา ของการมีสว นรวม คือ
ลักษณะการครอบงําโดยกลุมคนหรือบุคคล ซึง่ ไมสงเสริมหรือไมใหความสนใจการมีสวนรวมของบุคคล
สวนใหญ อีกแงมุมหนึง่ ของการครอบงําจากรัฐบาลในการมีสว นรวมของประชาชนคือ แมรัฐบาลจะ
ยอมใหประชาชนมีสวนรวม แตการมีสวนรวมนัน้ เปนไปเพื่อกิจกรรมตามแตเจาหนาที่ของรัฐจะกําหนด
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ปญหาของการเขามามีสว นรวมของประชาชนนั้น ยังคงมีอยูมากใน
ปจจุบัน อาจจะเปนเพราะวาประชาชนจะเคยชินกับการเปนผูรับมากกวา ที่จะเปนผูที่เขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ การแกปญหาเรื่องการครอบงําและการจํากัดการเขามามีสวนรวมนี้ อาจทําไดโดย การ
ใหขอมูลขาวสารอยางตอเนือ่ งกับประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาผูนําทองถิ่นใหมีคุณภาพมากกวาที่
เปนอยู
เพราะผูน ําถือไดวาเปนแรงกระตุนการเขามามีสวนรวมของชุมชนไดดี
ปลุกจิตสํานึกให
ประชาชนรักทองถิ่นและเขารวมกิจกรรม เริ่มตั้งแตรวมในเรื่องใกลตัวกอน เชน การเขารวมประชุม
ประชาคมภายในหมูบาน เมื่อเริ่มเขามามีสวนรวมได ผูคนในชุมชน จะรูสึกวาเรื่องทุกอยางทีเ่ กิดขึ้น
เปนเรื่องของสวนรวม ที่จะตองเขาไปรวมในการรับรู
4. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาเชิงพุทธ
การพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพียงมิติเดียวทําใหเกิดชองวางของการ
กระจายรายไดระหวางคนที่อยูในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมมีสูงขึ้น ทําใหมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรม มาสูภาคอุตสาหกรรม จนกอใหเกิดสภาพของชุมชนในชนบทลมสลาย การ
พัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักนี้กอใหเกิดปญหาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรมและ
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1. พัฒนากาย มีการพัฒนาทางกายภาพ ไดแก มีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บ ไมขาดอาหาร มีเสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค มีสภาพแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและสังคมที่ดี
2. พัฒนาศีล มีการพัฒนาดานระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมายอันเปนกติกาในการอยูรวมกัน
ในสังคมที่ใหความสงบสุข เปนธรรมแกทกุ ฝาย สามารถขจัดขอขัดแยงและจัดสรรผลประโยชนไดอยาง
ยุติธรรม โดยเฉพาะเปนกติกาที่อยูในจิตสํานึกของผูคนที่เรียกวา เปนการพัฒนาทางสังคม
3. พัฒนาจิต มีการพัฒนาจิตใจ ดวยการฝกฝนอบรมจิตใจใหสมบูรณดวยคุณสมบัติทั้ง 3
ดาน คือ คุณภาพจิต สมรรถภาพจิตและสุขภาพจิต
คุณภาพจิต เปนจิตทีม่ ีพนื้ ฐานที่ดี อันไดแก มีเมตตา ความรัก ความเปนมิตร ความปรารถนา
ประโยชนสุขแกผูอื่น มีความกรุณา มีใจเสียสละแบงปน มีน้ําใจเผื่อแผโอบออมอารี
สมรรถภาพจติ เปนจิตที่มีความสามารถ เนื่องจากถูกฝกใหมีสติความพากเพียรสูงาน มีความอดทน
มีสมาธิแนวแน มีสัจจะเอาจริงเอาจัง มีความเด็ดเดี่ยวตอปณิธานและอุดมการณในใจ
สุขภาพจิต เปนจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจเปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน ปลอดโปรง สงบ ผองใส ไมขุน
มัว
4. พัฒนาปญญา มีการพัฒนาปญญา ไดแก ความรูความเขาใจในศิลปและศาสตรตาง ๆ
อยางไมมีอคติ มีความรูความเขาใจโลกและชีวิต ความเปนจริงรูเทาทันธรรมดาของสังขาร คือโลกและ
ชีวิต ถึงขัน้ ทําจิตใหเปนอิสระหลุดพนจากความทุกขโดยสมบูรณ
พระธรรมโกศาจารย (พุทฺธทาส ภิกฺข)ุ ไดเสนอแนวคิดเรื่องธรรมิกสังคม เพื่อแกปญ
 หาและ
พัฒนาสังคมที่เกิดจากความเห็นแกตัวของมนุษยเปนพืน้ ฐาน สมาชิกของสังคมทุกคนตองปฏิบัติหนาที่
ของตนใหถกู ตอง เพื่อสวนรวมโดยอาศัยพุทธธรรมเปนแนวทาง เพื่อขจัดความเห็นแกตัว เชน พอคาก็
ปฏิบัติหนาที่ของตนในการคาขายอยางสุจริต ไมเอาเปรียบลูกคา และไมหรอกลวงลูกคา ผูปกครองก็
ปกครองตามหนาที่ของตน โดยใหความยุติธรรมแกประชาชน และไมเอาเปรียบประชาชน เปนตน
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ง

ยวา
ทุกข คือ การที่ชาวบานมีหนี้สิน ความยากจน เกิดอบายมุข ฟุม เฟอย โดนกดขี่ขูดรีด
สมุทัย คือ สาเหตุแหงทุกข เพราะไมไดเก็บรักษาทรัพย การเสียเปรียบนายทุน การโดนเอารัด
เอาเปรียบในชีวิตประจําวัน
นิโรธ คือ ทางดับทุกข โดยจะมีการบริหารจัดการชีวิต และชุมชนใหมีความสุขขึ้น มีจิตใจที่
สูงขึ้นโดยใชหลักกรรมฐาน เปนตัวพื้นฐาน ทีท่ ําใหจิตใจยอมรับตอปญหา และสามารถตอสูกับปญหาได
มรรค คือ วิธีการ โดยมีกิจกรรม คือสหบาลขาว รานคาชุมชน กลุม ออมทรัพย ทั้ง 3 กิจกรรม
นําไปสูมรรค ควบคูกับกิจกรรมอื่น ๆ
นอกจากนีห้ ลวงพอนานยังคอย ๆ สอนคนเปนกลุมเล็ก ๆ และใชวิธกี ารซึมซับตามธรรมชาติของ
คนแตละระดับ บางคนรับไดเร็วบางคนรับไดชา จึงตองอดทน ไมใจรอน เนนใหชาวบานรูจักตนเอง รูจัก
ปญหา รูจักลดอบายมุข อยากพึง่ ตนเอง จนนําไปสูการเขารวมในกิจกรรมพัฒนา
ปรีชา เปยมพงศาสน กลาววา เมื่อเกิดวิกฤตการณทางความคิด และความอับจนของการ
พัฒนาตนตามแบบจําลองของตะวันตก ผลักดันใหหลายกลุมหวนไปหาปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพุทธปรัชญาในบางประเทศ เชน สรรโวทัย ทีศ่ รีลังกา ไดมีการนําเอาแนวคิดบางอยางของพุทธ
ปรัชญามาประยุกตใช ในการพัฒนาสังคมที่ตองเกี่ยวของกับวัฒนธรรมหลายมิติ คือ
1. การพัฒนาตองอาศัยวัฒนธรรมพื้นฐานของตนเอง “สรรโวทัย” ของศรีลังกา เนนหลักการ
พึ่งตนเอง โดยนําเอาพุทธปรัชญามาปรับปรุงใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาชุมชนในชนบท
2. การพัฒนาโดยการปฏิวัติวฒ
ั นธรรม หมายถึง การปฏิเสธวัฒนธรรมแบบทุนนิยม เชน
การบูชาวัตถุ การลุมหลงในความเจริญเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมทัง้ วัฒนธรรมแหงการบริโภคทั่ว
ๆ ไป เปนตน วัฒนธรรมแบบนี้ทาํ ใหมนุษยหลงลืมความหมายของชีวิตอยางสิ้นเชิง
3. ความหลากหลายของภูมิปญ
 ญาชาวบาน และวัฒนธรรมพื้นบานจะเปนพืน้ ฐานสําคัญ
ของการพัฒนาที่มีความเปนเอกลักษณของตน
4. สิ่งที่เราไดจากความหมายใหมของการพัฒนาแบบพุทธ คือ “จริยธรรมในการพัฒนา”
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จริยธรรมเปนเรื่องที่จะบอกเราวา อะไรเปนสิ่งที่ดีงาม อะไรเปนสิ่งทีช่ ั่วราย นอกจากนีจ้ ริยธรรมยังบอก
เราอีกดวยวาอะไรควรทํา และเราควรทําอยางไร เพื่อทีจ่ ะใหสังคมและชีวิตของมนุษยอยูในสภาพที่ดงี าม
อยางไรก็ตาม การพัฒนาเชิงพุทธศาสตรนี้ ถึงแมจะมิไดเปนการแกปญหาในยุคหลังสังคม
อุตสาหกรรมไดอยางสิน้ เชิง แตก็เปนทางออก หรือเปนแนวทางในการพัฒนาในระดับหนึง่ คือ การ
พัฒนาที่มีรากฐานทางดานวัฒนธรรม เพื่อที่จะไดปรับตัวใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง
สังคมในปจจุบัน การพัฒนาเชิงพุทธศาสตรนี้ จงเป
ึ นการพัฒนาที่สะทอนใหเห็นปญหาของการพัฒนาที่
เนนทางดานวัตถุโดยขาดการพัฒนาดานจิตใจ ซึ่งการพัฒนาเชิงพุทธศาสตรนี้จะตองพัฒนาทัง้ ดานวัตถุ
และจิตใจใหมคี วามสมดุลและสัมพันธกนั ดังทีท่ างคณะสงฆออกระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการตั้ง
หนวยอบรมทีม่ ีทั้งการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ
หลักการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆนั้น
พระสงฆนักพัฒนาไดใหความหมายหรือแนวความคิด
ตางๆกันออกไป แตเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวมีลักษณะรวมกันอยูคือ หลักการพัฒนามี 2 แนวทาง
ใหญ คือ การพัฒนาที่เนนดานจิตใจแนวทางหนึ่ง และการพัฒนาที่เนนดานวัตถุอกี แนวทางหนึง่ ซึ่งมี
สาระสําคัญเปนขั้นตอนดังนี้
การพัฒนาดานจิตใจ ควรจะดําเนินการพัฒนาเปนขัน้ ตอนดังนี้
1) เริ่มจากกลุม คน
2) สวนนอยไปสูก ลุมคนสวนมาก กลาวคือ
1.1 ตัวเรา .............ผูอื่น..............กลุม..............ชุมชน ลักษณะนี้เปนการเริ่มตนที่ตัวเรา
เองเปนพืน้ ฐาน เพื่อใหเปนแบบอยางอันดีตอผูอื่น เมอื่ เราสามารถพัฒนาตนเองจนเปนแบบอยางใหแก
ผูอื่นไดแลว จะทําใหเกิดการรวมกลุมขึ้น ซึ่งเมื่อเราสามารถพัฒนาไดในระดับนี้แลว ไมควรจะหยุดยั้งแต
เพียงเทานี้ ควรจะดําเนินการตอเนื่องไป และตองพัฒนาสืบตอไปเรื่อย ๆ เพือ่ ใหเกิดสภาพที่ดีขึ้น
กวาเดิมในทุกระยะประการหนึง่
และเพื่อการขยายกลุมใหกวางขวางขึ้น จนใหมีสภาพการพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้งชุมชนอีกประการหนึ่ง
1.2 ใหการพัฒนาตอบุคคลอื่น โดยเริ่มทดลองในกลุมเล็ก ๆ กอ นจึงอาจเริ่มจากเพียง 7
ครอบครัว หรือนอย หรือมากกวานี้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ แตการพัฒนาลักษณะนี้จะตอง
ดําเนินการโดยไมใหชาวบานรูตัว เมื่อเริม่ จากการพัฒนาในกลุมดังกลาวประสพผลสําเร็จ ชาวบานใน
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) การพัฒนาโดยการฝกอบรม โดยใชคําคม อุทาหรณ และสุภาษิตตาง ๆ ใหประชาชน
(ผูใหญ) อานและทําความเขาใจ ในขณะเดียวกันพระสงฆก็ตองคอยกระตุนและชี้แนะไปตามโอกาส อัน
สมควร
3) ใชวิธีการสอนเด็กเพื่อการพัฒนาผูใหญ โดยการเปดสอนหรือใหการอบรมแกเด็กเล็ก ทั้งเด็ก
กอนวัยเรียนและเด็กในวัยเรียน เพื่อใหเด็กรูจักประพฤติดี และเปนแบบอยางความประพฤติสาํ หรับพอ
แม พี่ นอง นอกจากนีก้ ็จะพยายามกระตุนฝากเด็กเหลานัน้ ใหนาํ คําพูดของพระสงฆกลับไปเตือน
ผูปกครองที่ประพฤติไมถูกไมควร ซึง่ อาจจะนําไปบอกกลาววาความประพฤติเชนไรที่ควรหรือไมควรทํา
จุดมุงหมายของการใชเด็กเปนสื่อนี้ มีจุดมุงหมายหลักอยูที่ตัวเด็ก เพื่อใหเติบโตเปนเยาวชนและผูใหญที่
ดีในอนาคต การนําไปสอนผูป กครองหรือพี่นอง นับเปนเปาหมายรองลงมา
4) ใหการอบรมแกประชาชนทัง้ โดยการเรียกเขามารวมฟงการบรรยายธรรมะและรวมถึงการ
ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนไดรับความรูที่เปนประโยชน และเตือนประชาชนให
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยูในกรอบของศีลธรรม และพยายามสอดแทรกธรรมไปในเรื่องตาง ๆ ตาม
โอกาสอันควร
5) ทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา แกประชาชนทีม่ ารวมกันทําบุญทีว่ ัด โดยเนน
ลักษณะการแสดงธรรมเทศนาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันของประชาชน เพื่อใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดงาย และควรแสดงธรรมในลักษณะทีง่ ายตอความเขาใจ
6) ใชนโยบายและมาตรการให ลด ละ เลิก จากอบายมุขตาง ๆ ทั้งหลายทัง้ ปวง ซึ่งกระทําโดย
6.1 ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางศาสนา เพื่อรวบรวมปจจัยที่ญาติโยมบริจาคทําบุญในการ
จัดงานประเพณีตาง ๆ โดยกรรมการจะเปนผูนาํ เงินมาจัดสรรดําเนินการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
ที่เหมาะสม มีใหไปใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชจายไปในทางอบายมุข เชน การ
เลี้ยงเหลา เปนตน และถาหากมีเงินทองเหลือก็มอบใหเจาของงานเก็บไว
6.2 วิธีผูกจิตผูกไมตรีกับชาวบาน เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ก็ตามที่มกี าร
นิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีกรรมควรจะมีการสอบถามถึงสภาพการจัดงานเสียกอนวามีอบายมุขตาง
ๆ หรือไม ถามีจะไมรับนิมนต หรือถาลวงวาไมมีแตกลับมีครั้งตอไปจะไมรับนิมนตอีก
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6.3 สรางเงือ่ นไขในการมารับบริการหรือสงเคราะหจากทางวัด เชนผูที่จะมาขอยืมขาวจาก
ธนาคารขาว
หรือจะมาขอใชควายจากธนาคารควายตองเปนผูที่มีความประพฤติดีหรือสามารถให
สัญญาไดวาจะประพฤติดี
6.4 ในชวงเขาพรรษา ขอใหประชาชนตัง้ สัจจะตอพระรัตนตรัย วาจะลด ละ เลิกอบายมุขตาง ๆ
ในชวง 3 เดือน
การพัฒนาดานวัตถุ
การพัฒนาดานวัตถุในทีน่ ี้ มิใชหมายถึงเฉพาะการสรางอาคารเรียน สรางถนน สรางศาลา ฯลฯ
แตหมายถึงการพัฒนาที่มงุ เปาหมายไปสูป ระโยชนสุขของชาวบานและชุมชน หรือที่เรียกวาการพัฒนา
ไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนัน้ การพัฒนาดานวัตถุจึงครอบคลุมในหลาย ๆ ลักษณะดังนี้
1) การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาตาง เชน กองทุนเงินกู ธนาคารขาว ธนาคารยา ธนาคาร
ควาย เปนตน
2) การจัดตั้งสหกรณตาง ๆ เพื่อฝกฝนการมีสวนรวมในการทํางาน เพื่อการพัฒนาตนเอง เชน
สหกรณการเกษตร สหกรณรา นคา สหกรณออมทรัพย เปนตน
การพัฒนาควบคูระหวางดานวัตถุและจิตใจ
พระสงฆนักพัฒนามีแนวคิดพื้นฐานวา งานพัฒนาชนบท ควรจะตองเกี่ยวเนื่องและควบคูกันไป
ทั้งงานพัฒนาแกปญหาใหแกประชาชนในชนบท เพื่อใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูท ี่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสรางสภาพความพออยูพ อกิน เพื่อลดปญหาความยากจน ของชุมชน สภาพความเจริญหรือ
หากมีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ีโดยใหรูจักใชความเจริญ และเงินทองที่มีเพื่อการสรางคุณภาพชีวติ ที่ดีและ
สอดคลองกับความจําเปนพืน้ ฐานของแตละคนหรือแตละครอบครัว
พระอําคา ปฺญาวโร วัดสวางเลิงแสง จ.ขอนแกน ทานไดใหความเห็นในเรือ่ งนี้ไวอยาง
นาสนใจวา
ในสภาพของการพัฒนาชนบทปจจุบนั นัน้
การมุง พัฒนาแตเพียงวัตถุดานเดียวไมเพียงพอแน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตควรจะตองดําเนินการพัฒนาใหครบถานทัง้ ดานวัตถุและจิตใจ ตองพยายาม
เสริมสรางและปลูกฝงใหประชาชนมีความเขาใจในแนวทางการพัฒนาชนบทที่ถกู ตอง
เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการแกไข
ปญหาปากทองหรือปญหาทุกขยากขาดแคลนตาง ๆ ของตนและครอบครัวไปตามสภาพปญหาและ
ทรัพยากรทีม่ อี ยูในชุมชน
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หลักธรรมอันเปนฐานและยุทธวิธีในการสรางทุนของชุมชน
1. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เนนใหพทุ ธบริษทั รูจ ักหาและรูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปนใช
เงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูป ฏิบัติ
หนาทีท่ างเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. ขัน้ หาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนปจ จุบนั หรือ
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตนทีเ่ รียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 ประการ
1) อุฎฐานสัมปทา การถึงพรอมดวยความหมัน่ คือขยันหมัน่ เพียรในการ
ปฏิบัติหนาที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริตฝกฝนใหมีความชํานิชาํ นาญและรูจริง รูจักใช
ปญญาสอดสองตรวจตรา หาวิธกี ารทีเ่ หมาะที่ดี จัดการและดําเนินการใหไดผลดี
2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย
และผลงานทีต่ นไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย
หรือเสื่อมเสีย
3) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือรูจ ักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยาง
ผูที่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเอาเยีย่ งอยางทานผูร ูผูทรงคุณธรรม ผูมีความสามารถผู
นาเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพการงาน
4) สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูให
พอดีกับรายได หรือใหสมกับรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุม เฟอยใหรายไดเหนือรายจาย (พระไตรปฎก อัง.
อัฎฐก. น.23/144/289) หรือที่เรียกกันวา หัวใจเศรษฐี 4 ประการ คือ (อุ อา กะ สะ)
(1) อุ = อุฎฐานสัมปทา เพิ่มพูนความขยัน
(2) อา = อารักขสัมปทา แขงขันกันประหยัด
(3) กะ = กัลยาณมิตตา ฝกหัดทําความดี
(4) สะ = สมชีวิตา สามัคคีรวมชาติ
ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย เมือ่ หาทรัพยมาไดแลว ใหรูจักจัดสรรทรัพยนนั้ โดยถือหลักการ
แบงทรัพยเปน 4 สวน ที่เรียกวา โภควิภาค 4 คือ (พระไตรปฎก ที.ปา.11/197/202)
1) เอเกน โภเค ภฺุเชยฺย
1 สวน ใชจายเลี้ยงตน เลีย้ งคนที่ควรบํารุง
เลี้ยงดูและทําประโยชนตอสังคมสวนรวม
2) ทฺวีหี กมฺมํ ปโยชเย
2 สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน
3) จตุตถฺจ นิธาเปยฺย
อีก 1 สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน
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ค. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวงหารักษา
และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพื่อจะใชใหเปนประโยชนทั้งแกตนและคนอื่น ถาไมใชทรัพยสมบัติให
เกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคาหาความหมาใด ๆ มิได ดังนั้นเมื่อ
มีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลวพึงปฏิบัติตอทรัพยตามหลักโภควิภาค คือ แบงทรัพยออกเปน 4 สวน
จัดสรร 1 สวน เพื่อใชจายเลี้ยงตน เลีย้ งคนที่ควรบํารุงเลี้ยงดูและทําประโยชนตอสังคมสวนรวม จัดสรร
2 สวน นําไปใชในการลงทุนประกอบการงาน และเหลืออีก 1 สวน เก็บไวใชเมื่อคราวจําเปน
2. หลักธรรมอันเปนฐานแหงการพัฒนาที่จะสงเสริมใหเกิดการสะสมทุน คือ ประโยชนใน
ปจจุบัน ซึง่ หมายถึง การมีทรัพยมีเงินใช มีรายได มีปจจัย 4 พอแกการดํารงชีวิต เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีตา ง ๆ ทําใหคนคํานึงถึงความเปนอยู
กอนอื่น ปากทองมากอน ดังนัน้ นโยบายการพัฒนาของพระสงฆ เชน พระเทพกวี จึงวางไววา
“เศรษฐกิจและจิตใจ ตองไปดวยกัน” พระครูมงคลวรวัฒน ที่วา “เศรษฐกิจและจิตใจตองแกไขพรอม
กัน” ฯลฯ การเนนใหปจเจกชนแตละคนมี พรหมวิหารธรรม คือ ความรักความหวงใยชวยเหลือผูอื่น
การเบิกบานในการทํางาน ไมอิจฉาผูอ ื่น และมีความยุติธรรม ตลอดจนการชวยเหลือ เอื้อเฟอ กันใน
สังคม จะตองมีหลัก สังคหวัตถุ 4 คือ (มหาจุฬาวิชาการ : พุทธศาสตรกับการพัฒนา, น. 41-12)
1) ทาน
การแบงปนชวยเหลือกัน
2) ปยวาจา รูจักพูดกันดวยคําที่ไพเราะ ออนหวาน
3) อัตถจริยา บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น และคิดสรางสรรค
4) สมานัตตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลาย รวมสุขรวมทุกขกับชุมชนทีเ่ ราอยู
3. การมองปญหาสังคมนัน้
พระสงฆจะใชการมองโดยระบบความคิดแบบอริยสัจ
และอิทัปปจจยตา คือ
1) ทุกข
ดูวาปญหานัน้ คืออะไร
2) สมุทัย
หาสาเหตุวามาจากไหน
3) นิโรธ
วางเปาหมายวา จะแกปญหาแคไหน
4) มรรค
วิธีดําเนินงาน วาจะใชวิธกี ารหรือแนวทาง ขั้นตอนอยางไร จึงจะบรรลุ
ถึงเปาหมายทีว่ างไวได
4. มรรควิธนี นั้ พระสงฆนยิ มทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) คือไมวัตถุนยิ มเกินไป และไมจิต
นิยมเกินไป แตเนนที่ความสมดุลระหวางวัตถุกับจิตใจ ความสัมพันธระหวางกายและใจ กินและอยูแต
พอดีที่เหลือชวยเจือจานสังคม
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5. การรณรงคเพื่อการพัฒนานัน้ เนนพุทธวิธี 2 แบบ คือ
- แบบปหานะ เชิงลบ คือใหละ เชนละกิเลส ละอบายมุข
- แบบภาวนา เชิงบวก คือ ใหเจริญคุณธรรมความดีตาง ๆ เชน ความสามัคคี ความ
บริสุทธิ์ ความมีปญญา ความเมตตา ความอดทน ความขยัน ความประหยัด ความเสียสละ ฯลฯ
ปจจุบันนักพัฒนาทัง้ หลายทั้งภาครัฐและองคกรเอกชน ไดยอมรับแลววา รูปแบบการพัฒนาที่
ถูกตองนั้น คําตอบอยูทหี่ มูบ าน และในหมูบานเรามีภูมปิ ญญาชาวบาน พระสงฆกเ็ ปนสวนหนึง่ ของภูมิ
ปญญาเหลานัน้
พระสงฆกม็ ีพระบวนการเรียนรูงานพัฒนาจากการใหแบบสงเคราะหอยางเดียว
(Donation) ก็มาสูก ารรวมมือกันแบบมีสวนรวม (Participation) และปจจุบันมาถึงขั้นการพัฒนา
องคกรประชาชน (People Organization) บทเรียนจากพระสงฆนักพัฒนา เชน หลวงพอนาน วัด
สามัคคี บานทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พระสมุหเฉลิม วัดบานโนนเมือง อําเภอขาม
สะแกแสง พระครูใบฎีกาชฎิล อมรปฺโญ วัดอาศรมธรรมทายาท ต.มิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา พระครูมงคลวรวัฒน วัดเทพมงคล ตําบลบุง อําเภอเมือง จังหวดอํานาจเจริญ พระครู
สมุหวเิ ชียร คุณธมฺโม วัดเจดียแมครัว ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม หรือแมกระทั่งของพระ
อาจารยสุบนิ ปณีโต ทําใหมั่นใจไดวา พระสงฆชวยประชาชนไดจริง และพระสงฆเปนที่พงึ่ อัน
ปลอดภัยของประชาชน พระสงฆเหลานี้ไดสอนใหรูวา ทานมีกระบวนการเรียนรูของทาน ทานมี
ศักยภาพในตนเอง ทานมีเทคนิค มีรูปแบบการทํางานของทาน
และทานพยายามทํางานกันเปน
เครือขาย พระสงฆเหลานี้ทา นมีอุดมการณในการทํางานพัฒนา จึงเปนไปตามหลักการขององคกรชุมชน
อยางแทจริง ดวยการสรางจิตสํานึกของชุมชนที่ไมมีวนั หมดสิน้ นําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องการ
พึ่งตนเองและสันโดษกลับมาสูสังคมไทย เพื่อการพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี
5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคน
การพัฒนาประเทศที่ผานมามีความมุงหมายทีจ่ ะพัฒนาเพียงดานเดียวคือ ดานเศรษฐกิจ จาก
ผลของการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจที่ผา นมา ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทยสวนใหญ
และการพัฒนาประเทศในระยะยาว คนไทยและสังคมไทยมีความเปนวัตถุนยิ มมากขึน้
กอใหเกิด
ปญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม คือ การยอหยอนในศีลธรรม จริยธรรม ขาดระเบียบวินยั การ
เอารัดเอาเปรียบสงผลใหวิถชี ีวิตและคานิยมดั้งเดิมที่ดีงามของคนไทยเริ่มจางหายไปพรอมๆ กับการลม
สลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมของทองถิ่น การพัฒนาประเทศไดเริ่มมองเห็น
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สมพร เทพสิทธา (2542, น.14) ไดใหความหมายของการพัฒนาโดยเนนคนเปนศูนยกลางใน
การพัฒนาวา หมายถึง “การพัฒนาคนเพื่อคนและโดยคน” กลาวคือ การพัฒนาคนจะตองมุงพัฒนา
คนไทยทุกคนอยางเต็มที่ตามศักยภาพ ทัง้ รางกาย จิตใจและสติปญญา เพื่อใหเปนทัง้ คนดี คนเกง มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณและใหคนไทยทุกคนมีสิทธิมีโอกาสในการพัฒนาความรู
ความสามารถ
รวมทัง้ มีสวนเขารวมการพัฒนาประเทศทุกขั้นตอนอยางแทจริง ตัง้ แตรวมคิด รวมสราง รวมติดตาม
ประเมินผล รวมปรับปรุงแนวคิดและวิธกี ารดําเนินงาน ซึง่ จะทําใหการพัฒนาประเทศมีประสิทธิภาพ มี
ความยัง่ ยืน มีการกระจายความเจริญอยางทั่วถึง เปนธรรม ทําใหคนไทยสวนใหญไดรับประโยชนจาก
การพัฒนามากยิ่งขึน้ ทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
นันทิยาและณรงค หุตานุวตั ร (2546, น.32 -33) กลาววา การพัฒนาคนในกลุม เกษตรกรวา
หมายถึง การพัฒนาคนใหมีความเขาใจปญหา สาเหตุของปญหา สถานการณและสภาพแวดลอม
สามารถกําหนดทางเลือกในการแกปญหา และตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา ตลอดจนดําเนินการ
ใหเกิดผลสําเร็จ ในกระบวนการนี้จะทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของการแกไขปญหาของครอบครัว
และชุมชน ตลอดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของการคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ประการ
สําคัญของการพัฒนาคนทั้งคุณธรรมและความรู หรือความสามารถของบุคคล ทัง้ นี้ความรูน ั้น ๆ ควร
เปนความรูที่ตอบสนองความตองการของเขา
สามารถปรับใชในงานและชวยใหเกิดการตัดสินใจที่ดี
สวนคุณธรรมควรเปนการตระหนักถึง ผลประโยชนของคนสวนใหญ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย
พระธรรมปฎก (2544, น. 229) ไดกลาววา การพัฒนามนุษยมิใชเพียงเพื่อใหเขามาอยูรว ม
ดวยดีกับสิ่งแวดลอมเทานัน้ แตมนุษยทพี่ ัฒนาดีแลวนัน้ จะเขาถึงความจริงของธรรมชาติและสามารถ
นําเอาความรูในความจริงของธรรมชาติมาจัดตั้งวางระบบในสังคม
ใหหมูม นุษยอยูอยางประสาน
สอดคลองกับกฎธรรมชาติในทางที่อํานวยผลดีมากที่สดุ แกมนุษยทงั้ หลายดวย การพัฒนาที่เอาคนเปน
ศูนยกลางนั้น มีความหมายสําคัญที่พงึ สังเกต 3 อยางดังนี้ (1) การพัฒนานั้นใหความสําคัญสูงสุดแก
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สําหรับรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 8 (สมพร เทพสิทธา, น. 21 - 23) ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางไวดังนี้ (1) การพัฒนา
ศักยภาพของคนทัว่ ไป เพือ่ การพัฒนาคนไทยอยางเต็มศักยภาพตั้งแต ปฏิสนธิจนตลอดชีวิต โดยให
ความสําคัญเปนพิเศษตอสตรี ใหเปนคนดีมีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคานิยมอันดีงาม รวมทั้ง
เปนผูมีสติปญญา รูจักคิด วิเคราะห คิดเปน - ทําเปน ควบคูกับการคิดชอบ – ทําชอบ ตลอดจนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดีทงั้ รางกายและจิตใจ เพื่อใหคนมีความรูความสามารถและมีทกั ษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเปนคนที่มีเหตุผล มีวิสัยทัศนที่
กวางไกลคือ “คิดกวาง มองไกล และใฝกาวหนา” รวมทัง้ มีสว นรวมในการพัฒนาทุกขัน้ ตอน ซึ่งจะ
เปนการพัฒนาในเชิงรุก หรือเชิงปองกัน สําหรับยุทธศาสตรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของคน
ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาประชากร, แนวทางการพัฒนาจิตใจ, แนวทางการพัฒนาสติปญญา
ทักษะ ฝมือ การมีงานทํา, และแนวทางการพัฒนาสุขภาพและพลานามัย (2) การพัฒนาประชากร
กลุมดอยโอกาส
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูดอยโอกาสในสังคมทั้งทางดานรางกาย
จิตใจและ
สติปญญา ใหสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสมศักดิ์ศรี สามารถพึง่ ตนเอง
และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น โดยจะเนนกลุมเด็กที่อยูในสภาวะยากลําบาก
เด็กยากจนที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาตอ สตรีที่ตกเปนเหยื่อธุรกิจทางเพศและสตรีที่ถูกเลือกปฏิบัติ
คนพิการ ผูสงู อายุที่ยากจนไมมีญาติหรือผูเลี้ยงดู ผูย ากจนทั้งในชนบทและในเมือง ผูถกู คุมประพฤติ
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พระธรรมปฎก (2544, น. 243) ไดกลาวถึงระบบการพัฒนามนุษยซึ่งจะตองมีการพัฒนาให
ครบทั้ง 3 ดาน คือ (1) ดานพฤติกรรมและการใชชวี ิต ตลอดจนการทํามาหาเลี้ยงชีพ เปนระดับที่
ปรากฏตัวของการแกปญหา ไดแก วินัย การทํามาหาเลี้ยงชีพ และวิธีปฏิบัติในการผลิต เสพ บริโภค
แบงปนและอยูรวมกับสิง่ แวดลอม (2) ดานจิตใจ ไดแก ความรูส ึก แรงจูงใจและสภาพจิตใจ เชน
ความสุข ความพอใจ ความสดชื่นเบิกบาน พัฒนาคุณธรรม ความเขมแข็งมั่นคงของจิตใจและสภาพ
จิตใจที่ดีงาม รวมทัง้ ความสุข (3) ดานปญญาหรือปรีชาญาณ คือความรูความเขาใจตาง ๆ รวมทัง้
แนวความคิด ทัศนคติและคานิยม องคประกอบทัง้ 3 ดานนี้ มีความสัมพันธอาศัยกันและสงผลตอ
กัน เปนปจจัยแกกันในกระบวนการพัฒนา จึงตองพัฒนาไปดวยกันทั้ง 3 ดาน ใหเปนการพัฒนาเต็ม
ทั้งคน จึงจะเปนการพัฒนาที่ไดผล และคนที่มีการพัฒนาอยางนีก้ ็จะเปนปจจัยตัวกระทํานําระบบ
สัมพันธใหญใหเปนไปในแนวทางที่ดีที่เกื้อกูลแกการดํารงอยูดวยดี นอกจากนี้แลวกระบวนการพัฒนาที่
ยั่งยืนแยกไดเปน 2 ตอนคือ (1) การพัฒนาคน โดยพัฒนาตัวคนที่เปนปจจัยตัวกระทําใหเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ดวยการพัฒนาตัวคนเต็มทัง้ ระบบคือ ครบทั้ง พฤติกรรม จิตใจและปญญา (2)
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนัน้ เปนตัวกลาง หรือเปนแกนกลาง ดวยการเปนปจจัยตัว
กระทําที่ไปประสานปรับเปลีย่ นบูรณาการใหระบบสัมพันธองครวมใหญ ใหเปนระบบแหงการดํารงอยู
ดวยดีอยางตอเนื่องเรื่อยไป
จากความหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศสามารถ
สรุปไดวา “คน” มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก เพราะผูก ระทําทุกอยางใหเกิดการ
พัฒนาหรือไมพัฒนานั้นความสําคัญอยูที่ “คน” ที่ผา นมามุงพัฒนาดานรางกายและสติปญญาความรู
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บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
ในการศึกษาเรื่อง การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพือ่ พัฒนาคน ของกลุมสัจจะ
สะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุม สัจจะสะสมทรัพยฯ จังหวัด
ตราด
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการศึกษาและรวบรวมองคความรูเปน 2 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยทําการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับกลุม/
องคกร แนวคิดเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย/ธุรกิจชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงพุทธ โดยเฉพาะหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมทีพ่ ระสงฆและแกนนํากลุมประยุกต
เขามาในกระบวนการกลุมสัจจะฯ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาคน โดยการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ
ไดแก ตําราวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธที่เกีย่ วของ
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เปนการศึกษาขอมูลจากภาคสนาม โดยการปฏิบัติงาน
ในพืน้ ที่ของผูว ิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากร/กลุม ตัวอยาง ทีศ่ ึกษา ไดแก กลุมสัจจะสะสมทรัพย 10 กลุม ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดตราด ซึ่งมีอายุการกอตั้ง 6 ปขึ้นไป และมีเจาอาวาสในพื้นที่เปนประธานทีป่ รึกษากลุม โดยผูวิจัย
ไดทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samplimg) โดยการใชแบบสัมภาษณและแนวคําถาม
ประกอบการสัมภาษณ
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพเปนหลักซึง่ จะใชขอมูลเชิงปริมาณสนับสนุน ผูศึกษา
ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 ประเภท คือ
1. แบบสอบถาม
เพื่อรวบรวมขอมูลทัว่ ไป และหลักธรรมที่มกี ารบูรณาการใน
กระบวนการกลุมสัจจะของพระสงฆ
2. แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ
เพื่อรวบรวมขอมูลทางดานสังคม การ
ดํารงชีวิตของสมาชิกกลุม การเปลี่ยนแปลงของชุมชน หลังจากมีกลุมสัจจะฯได
ระยะหนึ่ง
3. การสนทนากลุม
โดยผูว ิจัยไดเขาไปพูดคุยกับคณะกรรมการกลุม ตาง ๆ และ
สมาชิกกลุมในสถานที่ตาง ๆ ในชวงเย็น เชนตามคุมบาน และรานคาตาง ๆ เพื่อ
สอบถามขอมูล ความรูสึกของสมาชิกกลุม และศึกษาวิถีชีวิต สังเกตพฤติกรรมใน
เรื่องจริยธรรม คุณธรรม ของสมาชิกกลุมในหมูบ าน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากเครื่องมือที่ใชในการศึกษาและขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม
และจดบันทึก ในสวนของขอมูลที่ไดจากเครื่องมือนัน้ ผูศึกษาไดนาํ มาวิเคราะหดว ยการนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาจัดระเบียบ แบงเปนหมวดหมูต ามกรอบประเด็นของการศึกษา ใชการวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงเหตุผล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพือ่ เชื่อมโยงขอมูลกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ และนํา
เสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไว
การนําเสนอผลและการเขียนรายงาน
การนําเสนอผลการศึกษาและการเขียนรายงานเปนการพรรณาประกอบตารางและวิเคราะห
ขอมูลใหเห็นความสัมพันธ โดยอางอิงแนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของประกอบกับขอมูลที่ไดจากภาคสนาม
นําเสนอ ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการศึกษา
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและการวิเคราะห
สําหรับผลการศึกษาเรื่อง “การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคน ของกลุม
สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุม สัจจะสะสมทรัพยฯ
จังหวัดตราด” ผูศึกษานําเสนอผลการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลเบื้องตนและลักษณะทั่วไปของกลุมสัจจะสะสมทรัพยจังหวัดตราด โดย
เนื้อหาประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับพระสงฆที่เปนผูน าํ และความเปนมาของการเกิดกลุม ระยะเวลาใน
การกอตั้งกลุม ระบบและโครงสรางการบริหารของกลุม ระเบียบการรับสมาชิก จํานวนกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยและจํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด
สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับหลักธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ทีพ่ ระสงฆนาํ มาประยุกตใชใน
กระบวนการกลุมสัจจะ ฯ
สวนที่ 3 กระบวนการ และเทคนิค วิธกี าร จังหวะ เวลา ที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเปาหมายของ
กลุมสัจจะฯ คือการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม
อยูรว มกันในสังคม ชุมชน อยางสมัครสมานสามัคคี
นําไปสูสันติสขุ หรือสุขภาวะที่ดีของชุมชน
สวนที่ 4 เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาวการณที่เกิดขึ้นแกสมาชิกกลุม และ หมูบานที่มีกลุม สัจจะ และ
พลวัตรหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีเ่ ปนปจเจกและในสังคมภาพรวมของการอยูร วมกันของสมาชิก
กลุมสัจจะ ฯ เชน การเอื้อเฟอเผื่อแผ การมีความสมัครสมานสามัคคีกัน การมีสวัสดิการเปนเงือ่ นไขใน
การพัฒนาพฤติกรรมสมาชิกกลุม
นอกจากนี้ผวู จิ ัยยังไดอภิปรายสรุปผลการศึกษา
ในประเด็นหลักเชือ่ มโยงกับทฤษฎีตาม
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนและความเปนมาของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จังหวัดตราด
พระดํารัสขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทีท่ รงตรัสแกภิกษุทงั้ หลายวา “ภิกษุทงั้ หลาย
เธอทัง้ หลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนแกคนหมูม าก เพื่อความผาสุขของคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะห
ชาวโลก เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย” พระดํารัสนี้เปนความปรารถนาที่จะให
พระสงฆมีความอนุเคราะหชุมชนหรือชวยเหลือประชาชนทัง้ หลายใหพน จากความทุกข
ซึง่ หมายถึง
ความทุกขทงั้ ทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะการนําหลักธรรมคําสอนของพระองคไปใชในการแกไข
ปญหาที่เรียกวา เปนหนทางแหงการดับทุกข (พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย พระสุตตันตปฎก เลมที่ 10
หนาที่ 46 ที.มหา., 2539)
พระอาจารยสบุ ิน ปณีโต ผูร ิเริ่มกอตั้งกลุม สัจจะสะสมทรัพยขนึ้ ที่จงั หวัดตราด เมือ่ ป 2533 เปน
บุตรคนที่ 3 ในจํานวน 6 คน ของนายจอย และนางชม สัมมา เกิดเมือ่ ป พ.ศ. 2496 ที่บานเกาะขวาง ต.
หวยแรง อ.เมือง จ.ตราด ออกบรรพชาเปนสามเณรหลังเรียนจบภาคบังคับ และเมือ่ อายุครบ 20 ปใน ป
2516 ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุทวี่ ัดบางปรือ อันเปนวันในถิ่นกําเนิด ไดศึกษาพระธรรมวินัยตาม
ประเพณีนยิ มในพระพุทธศาสนา จนสอบไดนักธรรมชั้นเอก
ในป 2518 พระอาจารยสบุ ิน ไดมีโอกาสเขารวมโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง ซึ่งเปน
โครงการที่ตองการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช เพื่อแกไขปญหาความยากจน
ของประชาชนในชนบท
ซึง่ เปนโครงการที่คณะสงฆและสวนราชการรวมกันจัดตั้งขึ้นที่จงั หวัด
ประจวบคีรีขันธ พระสงฆตองออกปฏิบัติการ คือ เทศนสอนตามหมูบา นในชนบท เพื่อรวมกันแกปญหา
ความยากจน นับไดวา เปนจุดเริ่มตนแหงแนวคิดทีจ่ ะนําหลักธรรมมาประยุกตใชเพื่อแกปญหาความ
ยากจนใหเปนรูปธรรม ถึงแมวาความเปนจริงจะเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ และภายหลังจากที่ทา น
กลับมาจากการปฏิบัติการตามหมูบา น
ทานไดตระหนักอยูตลอดเวลาวา
“จบโครงการนี้แลว
สถานการณกค็ งจะเหมือนเดิมคือ ถึงแมวา พระจะเทศนอยางไร แตพอโครงการนีจ้ บไปแลวชาวบานก็คง
จะจนเหมือนเดิม” จากนัน้ ไดธุดงคไปศึกษาสภาพความเปนจริงดวยตนเองยังพื้นทีต่ าง ๆ ในหลายทองที่
แตที่ทานสนใจและจําพรรษาอยูนานคือจังหวัดภาคใต เนื่องจากเห็นวานาศึกษา เพราะมีวิถีชวี ิตผิดแผก
ไปจากถิน่ ทีท่ า นถือกําเนิด อันเนื่องมาจากความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม
ป พ.ศ. 2523 พระอาจารยสุบิน ไดไปปฏิบัติธรรมอยูที่ถา้ํ เพดาน อําเภอทุง ใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนเขตของผูกอการราย มีการเรียกคาคุมครอง มีการยิงกัน เมื่อปฏิบัติธรรมและ
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พระอาจารยสบุ ิน ก็จะสรุปใหชาวบานที่ระดมสมองฟงวา การแกปญหาโดยการกูย มื เงินผูอื่นมา
ลงทุนนัน้ ไมนา จะเปนเรื่องทีถ่ ูกตอง เพราะเพียงแคเริ่มคิดก็เปนทุกข เริม่ จะกอหนี้เริ่มสรางปญหา ยังเปน
แนวคิดที่ไมนา จะถูกตอง เพราะการที่จะคิดแกปญหา ตองไมเปนการไปกอปญหาใหม
ดังนัน้ การคิดแกปญหาที่ถกู วิธี ตองคิดพึ่งตนเองใหได โดยการที่ชาวบานทดลองระดมทุนดวย
ตนเอง เดือนละ 10 บาท นํามารวมกันใหเปนกลุม ไมตองรีบใหมีกลุม ใหญ นําเงินมารวมกันบานละ 10
บาท รอยหลังคาเรือนก็ได 1,000 บาท รวมกลุมกันเปนกลุมออมทรัพยกอน แลวจึงคอยลงมือทําตาม
โครงการที่คิดไว ซึ่งหากทําอยางนี้เมื่อเกิดปญหาขึ้นชาวบานจะสามารถแกปญหาไดดวยตนเองเพราะได
รวมกันดําเนินการมาแตตน ซึ่งเรียกวา คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และยังชักชวนใหผูอื่นเขามารวม
ดวยได
ตอมาพระอาจารยสุบินไดไปจําพรรษาอยูท ี่จังหวัดสงขลา
ไดพบเห็นชาวบานประสบปญหา
อิทธิพลทองถิน่ ถูกกลัน่ แกลงและถูกทําราย ถูกเรียกคาคุมครอง ไดเห็นซ้าํ แลวซ้าํ เลา ชาวบานรวมตัวกัน
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หลังจากนั้นทานไดมาพิจารณาวา
จะตองมาทําใหเปนรูปธรรมใหได โดยการเทศนใหเปน
รูปธรรม ผานกิจกรรมที่ชาวบานมีประโยชนรวมกันนั่นคือการออมทรัพยเพราะถาชาวบานมีผลประโยชน
รวมกันอาจเปนตัวดึงดูดใหชาวบานอยูรวมกันได เวลานี้สังคมชนบทตางคนตางอยู เมื่อเปนเชนนีก้ ็แกไข
ปญหาไมได ภาวะการเสียเปรียบภาคเมืองมีมากขึ้นเปนลําดับ ถายังใชวิธกี ารสอนแบบเดิม ก็คงไมมี
อะไรเกิดขึ้น ดังนัน้ ตองพยายามชี้ปญหาของชุมชนคือการที่ชาวบานขาดความสามัคคีกัน ใหชาวบานได
เห็นความจําเปนที่จะตองรวมตัวกัน และชี้ใหเห็นปญหาความยากจน ความเสียเปรียบ ที่เกิดจากความ
ไมเขมแข็งของชุมชน ไมสามารถสรางพลังตอรองได และความจําเปนที่ตองมีการสะสมทรัพย เพื่อเปน
เงินหมุนเวียนในหมูบา น และชี้ใหชาวบานไดเห็นเปนรูปธรรมวา คนมั่งมีฐานะดีเขาสามารถรวมตัวกัน
ตั้งบริษัท แตชาวบานที่ยากจนกลับตางคนตางอยูไมสามารถตอสูอ ะไรไดมีแตจะจนลง ในอนาคตก็จะ
ไมมีที่อยู ทรัพยสินที่มีอยู คือ ที่ดินและบานอาจจะถูกยึดกลายเปนคนไรทพี่ ึ่ง ผูท ี่อยูในวัยทํางานก็จะ
ไหลสูภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ ผูท ี่อยูในวัยชราก็ตองพึง่ การประชาสงเคราะห เพราะฉะนั้น การ
สอนธรรมะทีเ่ ปนรูปธรรมคือใหชาวบานมีความสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน มีนา้ํ ใจตอกัน และ
พยายามพึง่ ตนเอง สอนใหเปนเปนรูปธรรมผสมผสานวิธีการออมทรัพยที่ไดเรียนรูจากประสบการณกลุม
ออมทรัพยของครูชบ โดยนําพาชาวบานตั้งกลุมออมทรัพยนา จะเปนวิธีการที่ถกู ตอง
ในป 2533 พระอาจารยสุบนิ ไดเดินทางกลับมายังภูมลิ ําเนา จังหวัดตราดและไดเริ่มจัดตั้งกลุม
สัจจะสะสมทรัพยข้นึ เปนครั้งแรก ใหชื่อวา “กลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต”
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 ดวยการรวมตัวของชาวบานหมู 1 ต.หวยแรง อ.เมือง จ.ตราด โดยมี
สมาชิกเขารวมในรุนแรกประมาณ 250 คน และมีเงินสะสมแรกเขา 2,740 บาท ทานไดนําแนวคิดและ
วิธีการที่ไดสั่งสมมาจากประสบการณทเี่ รียนรูและที่ลงมือปฏิบัติจริงมาใชนับแตนนั้ จนถึงปจจุบนั
(31
สิงหาคม 2548 ) ไดขยายไปเกือบทัง้ จังหวัดตราด รวม 160 กลุม มีสมาชิกทั้งหมด 50,119 คน มีเงินทุน
รวมคือหุนสะสม 237,114,980 บาท และเงินสวัสดิการรวม 66,033,453 บาท
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.วิธีดําเนินการ
หลักการสําคัญในการดําเนินงานของกลุม สัจจะสะสมทรัพยฯ คือ “การมีสวนรวม” หรือการ
สรางความรูสกึ “เปนเจาของรวมกัน” หลักการนี้จะนําไปปฏิบัติในวิธีการดานตาง ๆ คือ 1) ดานการ
รวมกลุมและขยายกลุม 2) ดานการจัดองคกรและเครือขาย 3) ดานวิธีการประชุม 4) ดานการจัดการ
ทางการเงินและบัญชี 5) ดานการจัดสวัสดิการ
1) ดานการรวมกลุมและขยายกลุม
วิธีการรวมสมาชิกของกลุมสัจจะฯ คือ การ “รวมคน รวมใจ สรางวินัยในตนเอง” โดยใช
กระบวนการ “รวมคิด รวมปรึกษา รวมแกปญหา รวมพัฒนา ใชหลักธรรมเพื่อพัฒนาชนบทไทย” โดยได
เขียนเปนอุดมการณไวชัดเจน เพื่อใหทุกคนนําไปปฏิบัติคือ
“จะทําการสิง่ ใดตองใจมั่น
รวมแรงแข็งขันไมหวั่นไหว
เลิกเปนคนเห็นแกตัวเรงกลัวภัย แยกกันตายรวมกันอยูคิดดูเอา”
แนวคิดนี้เริ่มจากการทีพ่ ระอาจารยสุบนิ ไดพบวา ในหลายหมูบานที่ทา นไปเทศสั่งสอน ชาวบาน
ยังเห็นแกประโยชนเปนที่ตั้ง แขงขันและเอารัดเอาเปรียบกัน เพื่อใหตนไดประโยชนสูงสุด ทําใหชุมชน
แตกแยก เพียงการเทศนอยางเดียวคงจะแกปญหาไมได จึงเกิดแนวคิดวา ถาชาวบานมีผลประโยชน
รวมกัน ก็จะทําใหเขาอยูรว มกันได และจะชวยกันปกปองรักษาผลประโยชนของชุมชน อันเปนของ
สวนรวมไวดวย จึงนําความคิดมาทําใหเปนรูปธรรม โดยใช “เงิน” เปนเครื่องมือ ใหชาวบานเก็บออมเงิน
รวมกัน บริหารเงินดวยกัน และไดรับประโยชนดวยกัน โดยสมาชิกจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ดังตอไปนี้
การมีสวนรวมครั้งแรก เกิดขึ้นหลังจากชีแ้ จงหลักการและเงื่อนไขการจัดตั้งกลุมสัจจะฯแลว ใคร
มั่นใจและตองการเขามามีสว นรวม ก็สมัครเขาเปนสมาชิก ซึง่ จะมีการเปดรับสมัครเพียงวันเดียวในแตละ
ป มีการอธิบายวิธีการและกรอกขอความในขอตกลง ผูสมัครเปนสมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขา
คนละ 10 บาท อันเปนการมีสวนรวมในครั้งแรก ทัง้ ทางจิตวิญญาณ (มั่นใจแลวจึงเขารวม) และทาง
กายภาพ (รวมจายเงิน) เงือ่ นไขสําคัญในการคัดเลือกผูเขารวม คือ ตอง “คัดเลือกบุคคลที่เชื่อมัน่ ” จริง ๆ
เขามาเปนสมาชิกกลุม ผูท ยี่ ังลังเลก็ใหรอดูไปกอน เมือ่ มั่นใจแลวจึงคอยมาสมัคร
การมีสวนรวมครั้งที่สอง คือ การมีสวนรวมในการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการ มีจาํ นวน
ตั้งแต 5-30 คน แลวแตขนาดของกลุม ตามมติที่ประชุม กรรมการดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป หาม
ผูกขาด เพื่อกระจายการมีสว นรวมไปในวงกวาง แตคนดีก็มีสิทธิ์ไดรบั เลือกใหมได
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การมีสวนรวมครั้งที่สาม คือ การกลาวคําปฏิญาณรวมกันตอหนาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ซึง่ รวมทัง้ คําสาบานตนวา จะไมคิดคดโกง หากผิดคําสัตยปฏิญาณก็ขอใหเปนบา และถึงซึง่
ความฉิบหาย
การมีสวนรวมถัดจากนั้น คือการมีสวนรวมโดยตลอดในฐานะสมาชิกกลุม เชน การกําหนดให
สมาชิกตองมาสงเงินดวยตนเองในวันประชุม (วันออมเงิน/วันสงสัจจะ) ถาไมสามารถมาสงเงินไดจะถูก
ปรับ คาเสียสัจจะ เพื่อปรับพฤติกรรมคนใหมีสัจจะ โดยนําเงินคาปรับเขากองทุนสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อให
สมาชิกไดมาพบปะแลกเปลี่ยนสาระทุกขสุขดิบกัน เปนอุบายเพื่อใหสมาชิกไดรับรูปญหาของเพื่อนบาน
และของหมูบา น/ชุมชนทุกๆเดือน คณะกรรมการกลุมจะทํางานเพียงเดือนละ 1 วัน คือในวันสงสัจจะ
คณะกรรมการกลุมจะดําเนินงานเกี่ยวกับการฝากเงิน การกูเงิน การผอนสงชําระหนี้ และจัดสรรเงินเพื่อ
สวัสดิการ ทั้งหมดตองทําใหแลวเสร็จภายในหนึง่ วัน เพื่อไมใหเสียเวลาทํากินมากเกินไป
การมีสวนรวมในวันประชุมใหญสิ้นป (วันปนผล) ซึง่ จะจัดขึ้นในวันครบรอบ 1 ป ในการกอตั้ง
กลุม ซึง่ สมาชิกจะเขามามีสวนรวมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ และรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อปรับปรุงแกไข รวมกําหนดหลักการและกฎเกณฑใหม ๆ ของกลุม โดยแต
ละครอบครัวจะสงตัวแทนเขาประชุมอยางนอย 1 คน เพือ่ การเขามามีสวนรับรูและนํากฎเกณฑใหม ๆ ที่
รวมกันรางขึน้ ไปปฏิบัติ
การมีสวนรวมในวันมงคลเสวนา คือ การที่สมาชิกของกลุมสัจจะฯที่มีอยูท ั้งหมดในจังหวัดเขา
มามีสวนในการทําบุญประจําป โดยแตละกลุมจะนําอาหารหวานคาวมาทําบุญ และในงานนี้แตละกลุม
จะมีการนําองคความรู หรือประสบการณที่กลุมของตนไดพัฒนาตอยอด เชนการจัดตั้งกองทุนแกส การ
จัดสวัสดิการแบบใหม การรวมกลุมกันซื้อสินคา เปนตน และมีแนวโนมวาจะประสบผลดี มาจัดซุม
นิทรรศการตอบขอซักถามสมาชิกกลุมทีม่ ารวมงานในวันนัน้ และจะมีการปาฐกถาพิเศษของบุคคลผูมี
ความรูในแขนงตาง ๆ เพื่อเปนมุมมองในการพัฒนากลุม สัจจะ ฯ ในงานนีพ้ ระอาจารยสุบินและแกนนํา
กลุมสัจจะฯ ในระดับจังหวัด (คณะกรรมการอุดมการณ) จะเปดเวทีเสวนาแบบเวทีชาวบาน ใหสมาชิก
ทุกคนที่มาจากกลุมตาง ๆ ไดซักถามขอสงสัยในกฎกติกา หรือการดําเนินงานของกลุม เพื่อเปนการ
พัฒนาศักยภาพของกลุม หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนรวมรับประทานอาหาร และในงานนี้แตละกลุมจะ
นําสิง่ ของซึง่ เปนผลผลิตที่มอี ยูในชุมชนของตน มาเปดทายขายของในราคาถูก เพื่อเปนการแบงปน
ความสุขแกสมาชิกกลุมดวยกัน ทุกคนจะมีความสุขทางใจเพราะไดใหความสุขแกคนอื่น
โดยการ
จําหนายสินคาตาง ๆ ในราคาต่ํากวาทุน
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โดยสรุปจะเห็นไดวา การรวมและขยายกลุมสัจจะฯ ไมไดตองการใหกลุมมี “จํานวน” มากและ
ขยายไปอยางรวดเร็ว แตตองการคัดสรรเฉพาะคนทีม่ ี “คุณภาพ” คือมีวินัย ไมเห็นแกตัว เขารวมกลุมโดย
การกลาวคําปฏิญาณสาบานตน เพื่อใหคนรูสึก “ผิด” หากไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม และแนวทาง
หรือหลักการสําคัญของกลุมสัจจะฯ จะเนนการบวนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนมาก เพราะ
ตองการปลูกจิตสํานึกความเปนเจาของใหเกิดขึ้นแกประชาชนในชุมชน และเปนการเพิ่มศักยภาพใหแก
สมาชิกในชุมชน ตามปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ที่ตองการใหคนในชุมชนรูสึกเปนเจาของกลุม
โครงการ หรือกิจกรรมในหมูบาน และพยายามพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนใหมีความเขมแข็ง
คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน
2) การรับสมัครสมาชิก
การเขาเปนสมาชิกของกลุม สัจจะฯ มีกฎเกณฑในการรับ ดังนี้
ประการแรก ผูที่เขามาเปนสมาชิกกลุมตองเปนคนในชุมชน หรือในหมูบานที่กลุมตั้งอยูเทานั้น
เพื่อการควบคุมและตรวจสอบได โดยจะตองฝากเงินทุกเดือนเปนประจําอยางนอยรายละ 10 บาท แตไม
เกิน 100 บาท ทัง้ นี้เพื่อสรางวินัยใหกับสมาชิกและไมเปดโอกาสใหผทู มี่ ีกําลังทรัพยมากไดเปรียบ ดังพระ
อาจารยสุบนิ ไดอธิบายวา
อยาหมิ่นเงินนอย อยานอนคอยโชควาสนา จงใชความเพียรอันบริสทุ ธิ์ ดุจแมลงผึง้ ที่เอาขาไป
แตะเกษรดอกไมทีละนอย ๆ แตขยันแตะ ขยันบินนํามาเก็บไวที่รงั หลาย ๆ รอบ ก็ทําใหไดน้ําผึง้ เปนขวด
เปนไห รอยก็มาจากหนึ่ง ลานก็มาจากหนึ่ง นี่คือความจริงของธรรมชาติ (พระอาจารยสุบิน,บรรยาย)
ประการทีสอง ทุกคนในครอบครัวสามารถจะเปนสมาชิกได เปนการสรางคานิยมการออมและ
การใชจายทรัพยใหกับคนในครอบครัว ดังคําพูดที่วา “ฝกลูกใหรูจักสะสมทรัพย พอแมรูจกั ใชทรัพย
เพราะถาคิดจะโกงเงินทีก่ ูไป จะไดรูวากําลังโกงเงินของลูก ของหลาน”
ประการที่สาม สมาชิกทุกคนมีสิทธิขอกูเงินสะสมไดในวันแรกที่เริ่มสะสมทรัพย ซึง่ จะตองผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกอน เพือ่ เปดโอกาสแกสมาชิกที่มีความจําเปน เชน เจ็บปวยหรือไดรับ
ความเดือนรอนจากภัยพิบัตติ าง ๆ ไดกูไปกอน ในกรณีสมาชิกลาออกหรือพนจากสมาชิกภาพกอนจะ
ครบวาระ 1 ป จะไมไดรับเงินปนผลจากกลุม
ประการที่ 4 ระบบ 5 ป 4 รุน แลวปดรับสมัคร หมายความวา จะเปดรับสมาชิกเพียง 4 รุน แลว
หยุดรับไประยะหนึ่ง อาจจะปด 3-4 ป แลวแตกลุมจะกําหนด ซึ่งถือวาเปนการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับ
กลุม และเปนแรงกระตุนใหคนในชุมชนรีบสมัครเปนสมาชิก กอนทีจ่ ะปดรับเสียกอน และกฏเกณฑของ
กลุมอีกประการ คือ การกําหนดใหสมาชิกรุนแรกหรือสมาชิกที่สมัครในปแรกมีสิทธิรับเงินสวัสดิการได
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3) ดานการจัดองคกรและเครือขาย
รูปแบบการจัดองคกรเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัว ทัง้ ดานขนาดและบทบาทหนาที่ ที่
ขยายขึ้นดังนี้
ชวงเริ่มแรก (2533-2540) สมาชิกยังนอย จึงไมไดแบงงานและผูรับผิดชอบชัดเจน คือชวยกัน
ทําตามความถนัด
แผนภูมิที่ 1 โครงสรางองคกรระดับกลุม (หมูบาน) เมื่อเริ่มแรกกอตั้ง
ประธานกลุม
(เลือกตั้ง)
ที่ปรึกษา
(พระสุบิน ปณีโต)
คณะทํางาน
(ชวยกันทํางานตามความถนัด)
ลงทะเบียนรายชื่อ
ทําใบสมาชิกและสัญญา
รับคาหุน
จัดสรรเงินกู
ชําระคืนเงินกู
จัดสรรสวัสดิการ
ชวงขยายตัว เมื่อสมาชิกเพิม่ ขึ้น จําเปนตองมีการแบงงานและผูรับผิดชอบตามงานอยางชัดเจน
ขึ้น โดยแบงเปนกรรมการ 4 ฝาย ใชวิธีการเลือกตัง้ โดยสมาชิกกลุม มีวาระ 1 ป และมีเจาหนาที่
ดําเนินงาน 3 คน คือ เลขานุการการประชุม เหรัญญิก และผูรักษาความปลอดภัย สวนใหญมกั ไดแก
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางองคกรระดับกลุม (หมูบาน) เมื่อกลุมขยายตัว

คณะกรรมการบริหาร
(เลือกตั้ง)

ที่ปรึกษา
(พระสุบิน ปณีโต)

กรรมการฝายเงินหุน
กรรมการฝายเงินกู
ประธาน/รองประธาน
(เลือกตั้ง)

เลขานุการ

เหรัญญิก

กรรมการฝายสัญญา
กรรมการฝายสวัสดิการ

ผูรักษาความปลอดภัย

ระดับเครือขาย (จังหวัดตราด) เมื่อจํานวนกลุมเพิ่มขึน้ และสมาชิกแตละกลุมมีจาํ นวนมาก จึงมี
การจัดตั้งองคกรเครือขายกลุมสัจจะฯ ของจังหวัดตราด เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมในโครงสรางการบริหาร
และเพื่อเปนการแบงเบาภาระของพระอาจารยสุบิน เพื่อประสานงานระหวางกลุม และประสานงานกับ
บุคคลและองคกรภายนอก เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายกลุมสัจจะฯ
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แผนภูมิที่ 3 โครงสรางองคกรระดับเครือขาย (จังหวัดตราด)

ประธาน
(พระสุบิน ปณีโต)
คณะกรรมการ
อุดมการณ 15-20 คน
(กลุมเปด ยืดหยุน )
หนวยงานและ
บุคคลภายนอก

ติดตอ
ประสาน
คณะกรรมการบริหาร
เครือขาย 21 คน

กลั่นกรอง

คณะกรรมการกลาง
(30 ตําบล) 60 คน

ความตองการ โดยตําแหนง 30+เลือกตั้ง 30

สมาชิกกลุม รวม 50,119 คน (160 กลุม )
(เงินทุนสะสม&สวัสดิการ 303,148,433 บาท)

โครงสรางองคกรระดับกลุมที่ขยายตัวขึ้นเปนองคกรระดับเครือขายประกอบดวย ประธานกลุม
สัจจะฯแตละกลุมจํานวน 160 คน และประธาน รองประธานเครือขายระดับตําบล ตําบลละ 2 คน
สําหรับกรรมการบริหารเครือขายมี 21 คน เปนกรรมการซึ่งมีการเลือกตั้งจากสมาชิกกลุม ตาง ๆ ในวัน
มงคลเสวนา กรรมการในระดับเครือขายมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป
คณะกรรมการอุดมการณ
เกิดขึ้นในป 2541 เปนคณะทํางานชุดพิเศษ ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งศรัทธาในกระบวนการกลุมสัจจะฯ และ
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4) ดานวิธกี ารประชุม
จากประสบการการไปเทศนาธรรมในสถานที่ตา งๆ พระอาจารยสุบนิ พิจารณาเห็นวา
การ
เทศนาสอนหลักธรรมใหชาวบานปฏิบัติเปนการสื่อสารทางเดียว ซึ่งไมนา จะไดผล โดยเฉพาะเมื่อ
ชาวบานกําลังมีความเดือนรอนจึงไดเปดใหมีการปุจฉา วิสัชนา (การถามและตอบปญหา) รูปแบบการ
สื่อสารหลายทาง โดยใหชาวบานบอกเลาปญหาที่เผชิญอยู อันเปนการระบายความทุกขรอนไปไดระดับ
หนึง่ เมื่อมีผูเห็นอกเห็นใจรับฟง จากนัน้ ใหต้งั สติชวยกันคิดหาทางแกไขรวมกันโดย
ใชชาวบานเปนศูนยกลาง คือ ชาวบานเปนผูบ อกเลาปญหา รวมกันสรุปปญหา รวมกันคิด
หาทางแกปญหาและรวมกันนําแนวทางแกไขปญหานัน้ ไปปฏิบัติ
ใชทุกขเปนประเด็น เพราะทุกขหรือปญหาของเขายอมเปนสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุด
ใชความจริงเปนหลัก ปญหาก็ดี วิธีแกกด็ ี เปนเรื่องที่เปนจริง จึงเปนสิ่งที่คนเผชิญอยู และ
ตองการแก และเมื่อแกไดกจ็ ะติดเปนนิสยั “คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน” เผชิญอยูและตองการแกใน
ทุกเรื่องที่เผชิญ ดวยวิธกี ารประชุมเชนนี้ พบวามีขอดีเหนือวิธีการพบปะ และรวมฟงเทศนฟง ธรรมแบบ
ดั้งเดิม อยางนอย 5 ประการ คือ
- ชาวบานไดระบายความทุกไดเพื่อนที่มีปญหาคลายคลึงกัน ชวยกันสรุปปญหาใหชัดเจน
(Problem identification) และแมผูที่ไมมีปญหาก็เขาใจ และเห็นใจกลายเปนกัลยาณมิตร
ไปดวยเปนทีพ่ ึ่งแกกันและกัน เปนการสงเคราะหและเห็นใจกัน สรางจิตที่ออนโยนใหเกิดขึ้น
- ชาวบานไดรวมกันคิดหาทางออกในหลายแงมุม (Solution alternatives) กอนที่จะสรุปไปสู
ทางออกที่ดที สี่ ุด หรือที่เปนไปไดจริงตามสภาพทีเ่ ปนอยู (The best practical solution)
- ชาวบานไดเรียนรูหลักการแหงธรรมะ โดยการประยุกตสูการปฏิบัติไดจริง ซึ่งดวยวิธีการ
เชนนี้จะชวยใหธรรมะเกาะติดแนบแนนกับชีวิตไปตลอดโดยไมตองทองจํา เพราะไดซึมซับ
เขาไปเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตเสียแลว
- พระภิกษุเองก็ไดเรียนรูวา อะไรเปนหลักการที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณที่เปนจริง และ
อะไรคือหลักการทีเหมาะสม ควรเพิ่มเติมหลักการอะไรเขาไปอีก เพื่อเสริมพลังหรือเพื่อให
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- ไดพบความจริงทีว่ า ทุกขหรือปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ มีหลากหลาย ผูกพัน เชื่อมโยงกันอยาง
ซับซอน การคิดแกปญหาใดเพียงดานเดียว ก็จะไมชว ยใหพน ทุกขได และบางทีอาจจะไป
เพิ่มทุกข (ปญหา) ในดานอื่นๆ อีก เมื่อปญหาหลากหลายเชนนีจ้ ึงตองมองปญหาแบบ
“องครวม” และ “หลายระดับ” คือ ปญหาที่เกิดขึ้นแกคน และแกชุมชนในที่แหงนั้นอาจ
กระทบตอสังคมใหญ ดังนัน้ การแกปญหาจึงตองเปน “องครวม” และเชื่อมโยงตอกันตาม
ระดับอีกดวย
5) ดานการจัดการทางการเงินและบัญชี
ดานการจัดการการเงินและบัญชีของกลุมสัจจะฯ เนน “ความงาย” 4 ประการ ในเรือ่ ง
การทํา การดู การตรวจ และการนําไปใช
งายตอการทํา คือ สามารถจัดทําโดยกลุมไดเอง หลังจากไดรับการแนะนําหรือการฝกอบรมที่
จัดใหแลว
งายตอการดู คือ สมาชิกแตละคนสามารถดูไดเขาใจวา ตนจายคาหุน ไปเทาใด สงคืนเงินกู
เทาไร ไดผลประโยชนเทาใด เพื่อจะไดเห็นพัฒนาการของการออมที่เริ่มจากเงินหุนๆละ 10 บาท และผล
ที่มีตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน
งายตอการตรวจสอบ คือ ใคร ๆ ไมวาสมาชิกหรือบุคคลภายนอกก็สามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานของกลุมไดโดยดูจากบัญชีที่ทาํ ขึ้นอยางงาย ๆ นับเปนการสรางความโปรงใส ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญของธรรมรัฐที่เริ่มจากกลุมรากหญา
งายตอการนําไปใช เมื่อเขาใจและสามารถทําบัญชีกลุม สัจจะฯ แลว ชาวบานก็ยอมจะทําบัญชี
เรื่องอื่น ๆ เชน คาใชจายในครัวเรือน หรือการลงทุนดานอาชีพได โดยการประยุกตวิธีการทําอยางงาย ๆ
นี้มาใช
แมกลุมจะขยายใหญขนึ้ ทัง้ จํานวนสมาชิกและยอดเงิน แตกลุมก็ยังคงจะรักษาวิธกี ารทําบัญชี
อยางงายและทําดวยมือเอาไว ดวยถือวาเปนเรื่องที่สามารถทําได และเปนการพึง่ ตนเองในเบื้องตน ไม
จําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงมาชวย เชน คอมพิวเตอร และยังสามารถเปดดูสมุดไดตลอดเวลา ซึ่งถา
ใชคอมพิวเตอรทุกอยางจะอยูในเครื่อง มีผูรูเรื่องเพียงไมกี่คน ชาวบานที่ไมรูวิธกี ารก็จะดูและตรวจสอบ
ไมได
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สําหรับการทําบัญชี จะมีบญ
ั ชี 4 เลม คือ บัญชีเงินหุน บัญชีเงินกู บัญชีคุม (งบดุล) และ
บัญชีสวัสดิการ ซึ่งสามารถนํามากระทบยอด เพื่อสรุปเปนรายรับรายจายและยอดคงเหลือของทุกเดือน
ได โดยจะตองทําใหเสร็จภายในวันสงสัจจะฯ แตละเดือน
สวนการแนะนําและตรวจสอบบัญชี ในระยะแรกพระอาจารยสุบนิ และคณะจะเดินทางไปให
คําแนะนําและตรวจสอบ ซึ่งเปนการไปเยี่ยมใหกาํ ลังใจ และใหคาํ ปรึกษาในทุกๆเรื่องไปดวยในโอกาส
เดียวกัน หมุนเวียนกันไปทุกกลุม อยางทั่วถึงในชวงเวลา 3-4 เดือน สวนการสอบบัญชีจะทําในชวง
เขาพรรษา โดยใหกลุมตาง ๆ นํามาใหตรวจสอบทีว่ ัดไผลอม ซึ่งพระอาจารยสุบนิ จําพรรษาอยู แตเมื่อ
จํานวนกลุมมากขึ้น ทานไมสามารถไปไดดวยตนเองทุกกลุม จึงมีการจัดกลุมเจาหนาที่ฝา ยบัญชีชุมชน
หมุนเวียนกันไปใหการอบรม เรื่องการทําบัญชี การใหคาํ ปรึกษาแนะนําและตรวจสอบบัญชี จัดแบงเปน
ตําบล ซึ่งจะมีคณะกรรมการในระดับตําบลเปนผูอํานวยความสะดวกและรวมดูแล
กิจกรรมดานการเงินการบัญชี แบงเปน 3 ดานคือ การออม การกู และการแบงปนผลประโยชน
การออม เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกไดถือหุน ๆ ละ 10 บาท สมาชิกจะตองถือหุนอยางนอย
1 หุน แตไมเกิน 10 หุน โดยจะเพิ่มหรือลดหุนไดในวันสิน้ ปเทานั้น และสมาชิกตองตั้งสัจจะวาจะสงเงิน
หุน (ออม) ทุกเดือนตามจํานวนหุนและตรงเวลาในวันทําการกลุม ถาไมสามารถมาสงไดไมวาในกรณีใด
ๆ ทางกลุมจะทําการปรับคาเสียสัจจะ แลวแตกลุมจะกําหนดกัน ซึ่งสวนใหญจะเปนการปรับบัญชีละ
10 บาท ในครอบครัวมีก่บี ัญชีก็ปรับตามจํานวนบัญชี และสมาชิกที่ขาดสงตองสงหุน ยอนหลังให
ครบถวน เปนการสรางเงื่อนไขเพื่อบังคับใหสมาชิกมีความซื่อสัตยตอตนเองและตอกลุม
การกู สมาชิกรุนแรกสามารถก็ไดในวันแรกของการออม สําหรับรุนตอไปจะตองรอใหครบสาม
เดือนกอน ตามขอตกลงของกลุมผูกูจะตองมีผูคําประกัน 2 ราย (วงเงินในการกูไดนั้น ขึ้นอยูกับมติของ
กลุม ถาเงินหมุนเวียนในกลุมนอย วงเงินกูก็จะนอย แตถาเงินหมุนเวียนภายในกลุมมาก วงเงินกูของ
สมาชิกแตละคนก็จะมากตามไปดวย แตมติของกลุมจะมีวา เพดานวงเงินกูสูงสุดควรจะมีเทาไร) มี
กําหนดสงภายใน 10 เดือน หรือแลวแตกลุมกําหนด (ถาวงเงินกูมาก ก็จะขยายเวลาในการสงออกไป
เพื่อไมใหสมาชิกตองลําบากในการสง) และตองเสียคาบํารุงตามทีก่ ลุมกําหนด สมาชิกตองผอนชําระ
เงินกูเปนรายเดือนและคาบํารุงพรอมกับการสงเงินหุน (ออม) ในวันทําการกลุม โดยทางกลุม จะมีเกณฑ
ในการปลอยกู เพราะการที่คนในชุมชนไดนําเงินมารวมกันและใหคนที่กาํ ลังเดือนรอนกูเอาไปใชกอน
เปนการชวยเหลือใหคนเหลานัน้ ไดมีโอกาสลืมตาอาปากขึ้นมาอีกครั้ง
นับเปนการทําบุญหรือการ
สงเคราะหที่สาํ คัญอยางหนึง่ ในการปลอยกูนี้จะพิจารณาสมาชิกที่มคี วามเดือนรอนมากที่สุด ดวยการ
จัดลําดับความสําคัญเรงดวนไว 3 กรณี ทีจ่ ะตองไดรับเงินกูกอน คือ

48

ลําดับแรก
สมาชิกที่เจ็บปวย จําเปนตองนําเงินไปรักษากอน
ลําดับที่สอง สมาชิกที่เปนหนีน้ ายทุน ทีต่ องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกูในอัตราที่สงู
ลําดับที่สาม สมาชิกที่ตองรับภาระเกี่ยวกับการศึกษา คาเทอมของบุตรหลาน
เงินที่เหลือจากสามลําดับนีก้ ูแลวจึงจะใหสมาชิกทั่วไปไดกู
เปนการฝกใหสมาชิกมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผกันแกเพื่อนรวมชุมชน ใหมีความเกื้อกูลซึง่ กัน
การแบงปนผลประโยชน แบงเปน 2 ประเภท คือ การแบงเงินปนผล และสวัสดิการ การแบงเงิน
ปนผลแบงตามจํานวนหุน โดยแบงปนผลใหสมาชิก 50 % อีก 50 % สงเขากองทุนสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ
เปนจุดเนนที่เดนชัดของกลุมสัจจะฯ มีการนําเงินมาเปนเครื่องมือสราง
สวัสดิการชีวิตใหเกิดขึ้นเพื่อเปนแรงจูงใจใหสมาชิกไดสบายใจ และรูสึกมีทพี่ ึ่งในเวลาจําเปน เชน
เจ็บปวย มีเงินชวยเหลือ ซึ่งเปนเงินที่ไดจากเงินคาบํารุง และคาปรับจากการเสียสัจจะของสมาชิกเอง
จัดสรรเปนกําไรของกลุม คืนสูสมาชิกในรูปของ
- คารักษาพยาบาล
- สวัสดิการฌาปนกิจ
- เงินปนผล
- ทุนการศึกษาแกเด็ก
- การพัฒนาหมูบ าน
- การฟน ฟูสงิ่ แวดลอม
- การเสียคาน้าํ คาไฟ ใหแกสมาชิกที่ไมไดใชสิทธิการเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลเลย
ตลอดทั้งป
อนึ่งการจัดสวัสดิการของกลุม สัจจะสะสมทรัพย ฯ นี้ มีเงื่อนไขในการจายเงินสวัสดิการชวย
เหลือสมาชิก ที่เปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิก ใหเปนผูมคี ุณธรรมและประพฤติ
ตัวดีขึ้นไดดวย นั่นคือ ทางกลุมมีเงื่อนไขวา ถาสมาชิกคนใดปวย หรือบาดเจ็บเขานอนในโรงพยาบาล
เพราะมีเหลาเปนสาเหตุ ทางกลุม จะไมจา ยเงินสวัสดิการชวยเหลือ และทางกลุม มีเงินสวัสดิการที่จะ
นํามาชวยเปนทุนการศึกษาแกบุตรหลานของสมาชิกกลุมดวย แตก็มีเงื่อนไขวา ถาครอบครัวใด มี
ผูปกครองที่กนิ เหลาและยุง เกี่ยวกับอบายมุข ทางกลุมจะตัดสิทธิบุตรหลานบานนัน้ จากการมีสิทธิรับ
ทุนการศึกษาจากกลุม เปนตน ซึ่งเงื่อนไขตาง ๆ เหลานี้เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมมาก
ขึ้นไดเปนอยางดี เพราะนําประโยชนที่จะไดมาเปนเงื่อนไข
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สวนที่ 2 หลักธรรมที่มีการสอดแทรกและประยุกตใชในกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ
จากการศึกษาคนควาเอกสารและสอบถามแกนนําและสมาชิกกลุมสัจจะฯ แลว ทําใหไดรับ
ขอมูลวา ในกระบวนการดําเนินงานของกลุมสัจจะฯ นัน้ มีหลักธรรมและคุณธรรมหลายประการที่มีการ
สอดแทรกและพยายามประยุกตใชในกระบวนการกลุม สัจจะฯ
โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อพัฒนาคนใหมี
คุณธรรม มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ใหมีชวี ิตทีเ่ รียบงาย พึง่ ตนเองได และรูจ ักพอเพียง ยินดีและ
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู และรูจกั วางแผนการดําเนินชีวิตและการใชเงิน ซึงสามารถสรุปไดวา การพัฒนา
คนนัน้ กลุมสัจจะฯ มีจุดประสงค 3 ขอ คือ 1) พัฒนาคนใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณปราศจากโรคภัยไข
เจ็บทุกชนิด เนนอนามัยสวนบุคคล และอนามัยสิ่งแวดลอม 2) พัฒนาคนใหมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
เนนการงานพืน้ ฐานอาชีพ 3) พัฒนาคนใหมีประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซึ่งการ
จะไปใหถงึ วัตถุประสงคทงั้ 3 ประการไดนนั้ จะตองพัฒนาคนใหมีลกั ษณะ 7 ประการ คือ
1) พัฒนาคนใหพึ่งตนเองได เห็นแกประโยชนสวนรวม ไมเห็นแกตวั
2) พัฒนาคนใหมีวินยั ในตนเอง มุง มัน่ ในการทํางานใหสําเร็จ
3) พัฒนาคนใหมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย ประหยัดและอดทน
4) พัฒนาคนใหรจู ักคิด วิจารณและตัดสินใจอยางมีเหตุผล
5) พัฒนาคนใหมีขันติธรรม อดทนตอคําวิจารณ รูถึงความแตกตางระหวางบุคคลหรือหมูเหลา
6) พัฒนาคนใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักยกยองผูอื่น
7) พัฒนาคนใหสามารถทํางานรวมกับคนอืน่ ได โดยรูจักเปนผูให ผูรับ ผูน ํา และเปนผูต ามที่ดี
(ครูชบ ยอดแกว,2545)
หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ระสงฆและแกนนํากลุม สัจจะฯนํามาประยุกตใชในกระบวน
การ กลุมสัจจะฯนัน้ สามารถจัดหมวดหมูได 3 หมวด คือ
1) หลักธรรมที่นาํ มาประยุกตใชกอนการกอตั้งกลุม
2) หลักธรรมที่นาํ มาประยุกตใชระหวางดําเนินการ
3) หลักธรรมที่นาํ มาประยุกตใชหลังจากที่กอตั้งกลุมแลว
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หลักธรรมทีน่ ํามาประยุกตใชกอนการกอตั้งกลุม
1) อริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ
1) ทุกข
2) สมุทัย
3) นิโรธ

ความไมสบายกายไมสบายใจ
เหตุเกิดทุกข หรือสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดความไมสบายกายและไมสบายใจ
ความดับทุกข หรือความดับ หรือการแกปญ
 หาเรื่องความไม
สบายกายไมสบายใจเสียได
4) มรรค
หนทางหรือแนวทางในการดับทุกขหรือความไมสบายกายไมสบายใจ
วิธีการทีพ่ ระสงฆนาํ หลักธรรม คือ อริยสัจ 4 มาประยุกตใชหรือ นํามาเปนหลักในการแก
(วิเคราะห) ปญหา เพื่อหาทิศทางในการแกไขปญหาของชุมชน (ชาวบาน) มีวิธกี ารดังนี้คือ
1) การกระตุนใหชุมชน (บุคคล) ไดตระหนักถึงปญหาที่ชมุ ชน (บุคคล) กําลังประสบอยู
เชน ความยากจน และปญหาความไมเขมแข็งของชุมชน (ทุกขอริยสัจ) โดยพระอาจารยสุบนิ จะใช
โอกาสในชวงวันพระทีม่ ีคนมาทําบุญทีว่ ัดอยูแลว ชวนชาวบานพูดคุย กระตุน ใหชาวบานมองเห็นปญหา
ที่ตนเองและชุมชนประสบอยู โดยเริ่มตัง้ แตปญหาความยากจน การขาดเงินทุน การเปนหนี้เปนสิน และ
ปญหาชุมชนตาง ๆ เชน การขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันของคนในชุมชน คนแกอยูบานเพียงลําพัง
เด็กติดยาเสพติด และหนีเรียนเปนตน ซึง่ ปญหาตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่งที่เกิดมีอยูในชุมชน แตที่ผา น ๆ มา
การรับรูปญหาตาง ๆ ชาวบานจะรับรูกันเปนแบบปจเจก หรือไมกม็ ีการนัดประชุมของทางการ ซึ่งเปน
การตั้งใจไปเพือ่ จะฟง คือเขามาพูดใหชาวบานฟง จึงเปนการรับรูปญหาเทานัน้ แตการทีพ่ ระอาจารย
สุบินเขาไปพูดคุยเรื่องปญหาชุมชน กับชาวบานนี้ เปนการพูดคุยแบบเปนการสนทนา ประกอบกับ
ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชน เปนความสัมพันธที่ประกอบไปดวยเมตตาและแนบแนนกัน
มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ประกอบกับพระสงฆไมไดเปนผูที่จะแกปญหาสังคมได แตการจะ
แกปญหาไดอยูที่ชาวบาน จึงเปนการสนทนาแบบที่ชาวบานไมกดดันและไมตองเกร็ง ชาวบานทุกคน
จะพูดคุยกันแบบเปนกันเอง พระอาจารยสุบินจะชวนชาวบานคุยไปเรื่อย ๆ และมีการตั้งประเด็นคําถาม
ทิ้งชวงใหชาวบานไดคิด เปนระยะ ๆ เพื่อเปนการปลุกหรือกระตุนใหชาวบานไดคิด และพยายาม
ชี้ใหเห็นวา ถึงเวลาแลวหรือยังที่พวกเราตองลุกขึ้นมาชวยตนเอง เพราะไมมีใครจะชวยเราได เราเคยรอ
คอยการชวยเหลือจากบุคคลภายนอกมาแลว แตก็ยังไมมีใครชวยเราได นาจะถึงเวลาที่เราจะตองชวย
ตนเองแลวละ
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นี่คือกระบวนการที่เปดโอกาสใหชาวบานไดระบายความทุกข คือปญหาที่เขาประสบอยู และรับ
ฟงปญหา เพือ่ สรางความคุน เคยความไวใจใหเกิดขึ้น แลวชี้ใหชาวบานไดเห็นวา เมื่อเรามีปญหาหรือมี
ทุกขอยางนี้แลว เราจะรอใหคนอืน่ มาชวยเราอยางเดียวหรือ เราไมคดิ ชวยตัวเองบางหรือ เปนการกระตุน
และทาทายใหชาวบานไดรูสึกวา ถึงเวลาทีจ่ ะตองชวยกันคิดหาทางออกหรือทางแกปญ
 หาแลว
2) การกระตุน ชวนใหชุมชน (บุคคล) ไดเห็น วิเคราะห ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของ
ปญหาที่แทจริงที่ชมุ ชน (บุคคล) ประสบอยู และการเชื่อมโยงของปญหา (สมุทัยอริยสัจ) เมื่อผาน
ขั้นตอนการรวมกลุมสนทนาแบบเปนกันเองและรวมกันคนหาวาปญหาที่ชุมชน/บุคคลกําลังประสบอยู
นั้นคืออะไร ไดปญหาคือเรื่องการเปนหนีส้ ิน การพึง่ ตนเองไมได การตองไปกูเงินจากภายนอกและตอง
จายดอกเบีย้ ใหกับบุคคลภายนอก เปนตัวตั้งแลว ก็ชวนชาวบานคิดตอวา สาเหตุของการเปนหนีเ้ ปนสิน
มาจากอะไร ทําไมเราตองคิดไปกูเงินจากภายนอกดวย และทําไมเราจึงตองไปจายดอกเบีย้ ใหคนนอก
ชุมชนดวย ซึง่ คําถามเหลานี้พระอาจารยสุบิน จะตั้งเปนประเด็นคําถามในชวงและจังหวะตาง ๆ เพื่อให
ชาวบานไดรวมกันคิด และทานก็จะรวมคิดกับชาวบาน โดยพยายามสอดแทรกแงคิด โดยมุง หวังให
ชาวบานพยายามคิดถึงการชวยตัวเอง การพึ่งตนเองและชวยกันเองในชุมชนใหมาก ๆ กอนทีจ่ ะคิดไป
พึ่งคนอื่นหรือบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งจะมีการยกตัวอยางบริษทั หางรานใหญ ๆ ใหชาวบานฟงวา ที่เขา
ตั้งบริษัทไดนนั้ ไมใชเขาตั้งกันคนเดียวนะ เขารวมหุน กัน รวมตัวกัน จึงตั้งบริษทั ได ธนาคารพานิชตาง ๆ
ก็เหมือนกัน เขาไมไดเปนเจาของคนเดียว เขามีหุนสวนกัน แตคนในหมูบานเราเปนอยางไร ตางคนตาง
อยู ตัวใครตัวมัน และดีไมดียังแกงแยงกันอีก ดังนัน้ สาเหตุของปญหาตาง ๆ มันมาจากการทีเ่ ราไมได
รวมมือกัน เราไมไดชวยกันหรือไม เพราะถาเราชวยกัน เราจะมีพลังมากขึ้น เปนการทิ้งโจทยใหชาวบาน
ไดฉุกคิด
ดวยกระบวนการดังกลาวนี้ เปนการประยุกตหลักธรรมเพื่อวิเคราะหปญหา คือสมุทัยอริยสัจ มา
เปนแนวทางในการคิดคนหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง ประกอบกับพยายามนําหลักการมีสว นรวมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน ที่ใหชาวบานมีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตคนหาปญหาและวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา เพื่อใหชุมชนรูสึกเปนเจาของความคิด เขาจะไดภูมิใจในตัวเอง เปนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในชุมชน ซึง่ เปนหัวใจหลักของการพัฒนาชุมชน
3) การกระตุนใหเห็นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นกับกลุม และชุมชน หลังจากการแกปญหาดวย
กระบวนการกลุม มีการรวมกลุมเพื่อแกปญหาและมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึงเปนจุดเริ่มตนของ
ชุมชนที่เขมแข็งตอไป (นิโรธ) เมื่อชาวบานไดฉุกคิดถึงตนตอของปญหาแลว ก็ชวนคิดถึงประโยชนของ
การที่เราหันหนามาชวยกันวาจะมีอะไรบาง เชนจะทําใหเราไมตองไปกูเงินจากภายนอก เราไมตองเสีย
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 หาโดยการสรางศักยภาพของ
4) การใหชุมชนรวมกันระดมสมอง กําหนดวิธีการแกปญ
ชุมชนผานกระบวนการกลุม สัจจะฯ ซึ่งเปนการ รวมกลุม รวมทุน และรวมความคิด ในการแกไขปญหา
(มรรคอริยสัจ) เปนการชวนประชาชนหาทางแกปญหาใหกับตนเอง ซึ่งก็ตรงกับมรรคในอริยสัจ 4 ซึ่ง
แปลวา หนทางแหงการดับทุกขคือการบรรลุโลกุตรธรรม แตมรรคในที่นี้หมายถึงหนทางแหงการดับทุกข
ที่เปนโลกิยธรรม โดยการระดมสมองชวนประชาชนคิดหาแนวทางวิธีการในการแกปญหาของตนเอง คือ
การเปนหนี้สิน ซึ่งจะมีการยกตัวอยางการชวยเหลือกัน การรวมกลุม กันจึงจะไปรอด จึงจะแกปญหาได
ทั้งหมดนีเ้ ปนกระบวนการในขั้นแรกของการประยุกตหลักธรรมคืออริยสัจ 4 มาใชใน
การชักชวนประชาชนคิดเปน แกปญหาเปนและทําเปน ซึ่งเปนการปลุกใหประชาชนไดตื่น ไดมองเห็น
ปญหาของตนที่แทจริงวามาจากอะไร และมีแนวทางในการแกปญหานัน้ ๆ อยางไร
2) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
คําวา “สัมมาทิฏฐิ” ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ “สัมมา” และคําวา “ทิฎฐิ” คําวา “สัมมา”
หมายถึง โดยชอบ ดี ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ จริงแท คําวา “ทิฏฐิ” หมายถึง ความเห็น หมายรวมถึง
ความเชื่อ ลัทธิ ทฤษฎี ความเขาใจ หลักการที่เห็นสม ขอที่ถกู ใจ ความใฝนิยม หรือที่ปจจุบนั เรียกวา
“คานิยม” รวมไปถึงอุดมการณ แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิต ที่เรียกวา โลกทัศน ทิฏฐินมี้ ีอทิ ธิพล
ครอบงําและมีบทบาทในการกําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษยเปนอยางมาก ในกรรมบถทานจัดทิฏฐิ
เปนมโนกรรม ซึ่งเปนกรรมที่สําคัญมีผลมากมายรายแรงที่สุดยิ่งกวากายกรรมและวจีกรรม เพราะเปนตัว
บันดาลหรือสั่งการ กายกรรมและวจีกรรมอยูเบื้องหลังอีกชั้นหนึง่ ทิฏฐิสามารถนําชีวิต สังคม หรือมนุษย
ชาติทงั้ หมดไปสูความเจริญงอกงามรุงเรือง หลุดพนหรือนําไปสูความเสื่อม ความพินาศก็ได
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เมื่อคําวา สัมมา รวมกับคําวา ทิฏฐิ จึงมีความหมายวา ความเห็นชอบ เห็นถูกตอง มีความเห็น
วามีเหตุ ผลจึงเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอยางมีเหตุมันจึงเกิดขึ้น ดังนัน้ เมื่อตองการจะแกอะไรก็ตองแกที่เหตุ
เมื่อแกที่เหตุ และเปนเหตุดีแลว ผลยอมดีดวย
ตามปกติมนุษยปุถุชน เมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยูในสถานการณอยางหนึ่งอยางใด มักจะ
แปลความหมาย ใหความหมายตอตนเอง ตัดสินใจสิ่งนั้นหรือเหตุการณนั้น แสดงออกซึ่งพฤติกรรมและ
การกระทําตาง ๆ ตามโลกทัศนที่แตละคนมี ดวยเหตุนี้มนุษยแตละคนจึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แตก
ตางกันตามโลกทัศน ของแตละบุคคล โลกทัศนนี้คือ ทิฎฐินั่นเอง (พุทธปรัชญาเพื่อพลังชุมชน , อุทิศ จิต
เงิน, 2544)
วิธีการสรางสัมมาทิฏฐิรวมในชุมชน
ประชาชนในชุมชนหมูบานก็เชนเดียวกัน ตางคนตางก็มีโลกทัศน ประสบการณ ที่
หลากหลาย มีแนวความคิดที่แตกตาง เพราะฉะนั้นการทีจ่ ะทําใหประชาชนในชุมชนมีความเห็นเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันจนเกิดเปนความเห็นรวมหรือทิฎฐิรวม เพื่อสรางพลังใหแกกลุม หรือหมูบา นนัน้ ตองใช
เวลา ใชเหตุผล และตองมีการยกตัวอยางใหเห็นประจักษ จนเกิดการยอมรับจากประชาชนกอน ซึ่งพระ
อาจารยสุบนิ ทานจะตองใชความอดทนในการเปนผูฟ งความคิดเห็นของชาวบานมาก จะไมพยายามฆา
ความคิดเห็นของคนอื่น เพือ่ ใหเขาไดแสดงออกไดระบายความทุกขความลําบากออกมา และมีการตั้ง
ประเด็นคําถาม เสนอทางออกในวงสนทนาเปนระยะ ๆ ในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสม เพื่อใหคนที่ยงั
มีความเห็นทีแ่ ตกตาง ไดฉุกคิดและคิดตามไดทัน และนําเหตุผลมาหักลางกัน ซึ่งในกระบวนการดังกลาว
ตองมีความอดทนมาก และตองใชเวลามาก จนกวาจะทําใหคนที่มคี วามเห็นที่แตกตางสวนใหญยอมรับ
ในเหตุผล ซึง่ ไมจําเปนตองทุกคน ผูท ี่ยงั มีเหตุผลสวนตัวอยูมากก็ปลอยไปกอน โดยพระอาจารยสุบิน
ทานยึดหลักหรือจําแนกบุคคลเหมือนกับบัว 4 เหลา ดังทีพ่ ระพุทธเจาทรงตรัสสอนเอาไว วา ในโลกนี้มี
บุคคล 4 จําพวก คือ 1) อุคคติตัญู ผูท่เี รียนรูไดเร็ว มีสัมมาทิฎฐิเร็ว แนะนําเพียงเล็กนอยก็เรียนรูได
เปรียบเสมือนดอกบัวที่โผลพนน้ําแลว พอไดรับแสงพระอาทิตยในรุงเชาก็พรอมจะบานในทันที 2) วิป
จิตัญู ผูที่พรอมจะเรียนรู เมื่อไดรับการแนะนําเพียงเล็กนอย หรือฟงเหตุผลแลวเปดใจยอมรับไดเร็ว
เปรียบเสมือน ดอกบัวที่ปริม่ น้ํา ใชเวลาอีกวันสองวัน ก็โผลพนน้าํ พรอมจะบานได 3) เนยยะ ผูท ี่ยงั พอ
แนะนําได คือตองใหเวลาในการถกเถียง ในการใหเหตุผล ตองอดทน พูดใหฟง อธิบายใหฟงซ้ํา ๆ หลาย
ครั้ง จึงจะเกิดความเขาใจได เปรียบเสมือนดอกบัวทีอ่ ยูกลางน้าํ อาศัยเวลาสักหนอยก็พรอมทีจ่ ะโพล
พนน้ําและบานได 4) ปทปรมะ คนที่เรียนรูไดยาก หรือไมยอมรับฟงใครงาย คัดคานไวกอน โมหะคือ
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ดวยเหตุดงั กลาวมานี้ กระบวนการที่จะสรางใหคนมีสัมมาทิฏฐิรวมหรือความเห็นชอบรวมกันนี้
ตองอดทนและใชเวลามาก และตองมีการตั้งประเด็นคําถามที่พยายามใหเขาไดใชความคิด คิดตาม และ
เห็นตาม แตถา เกิดความเห็นชอบรวมกันของประชาชนในหมูบา นขึน้ มาแลว จะมีพลังในการขับเคลื่อน
งาน หรือในการทํากิจกรรมตาง ๆ มาก
3) ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทปั ปจจยตา
เปนหลักธรรมที่วา ดวยการเกิดขึ้นแหงสรรพสิ่งตาง ๆ ความเปนเหตุเปนปจจัยของกันและกัน
ความที่สิ่งตาง ๆ เปนเหตุเปนผลของกันและกัน สิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้ไมมีสิ่งใดดํารงอยูโดดเดี่ยวโดยตัว
ของมันเองได ดังทีพ่ ระพุทธองคทรงตรัสสอนไววา
“....เพราะเหตุดังนี้ เมื่อสิ่งนีม้ ี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิง่ นี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนีไ้ มมี
สิ่งนี้จงึ ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิง่ นี้จงึ ดับ.... ”
หมายความวา สิ่งหนึ่ง เปนเหตุปจจัยใหเกิดสิ่งนัน้ และสิ่งนัน้ ก็เปนเหตุปจจัยใหเกิดสิ่งตอ ๆไป
การทีน่ ําหลักธรรมคือปฎิจจสมุปบาท มาประยุกตใชในการดําเนินงานของกลุม สัจจะฯ นัน้
พระสงฆจะใชหลักธรรมขอนีเ้ ปนเครื่องชี้ใหญาติโยมไดเห็นวา ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกนี้มันมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน เปนปจจัยหรือเปนเหตุเปนผลกัน อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได ไมมสี ิ่งใดที่เกิดขึ้นไดดวย
ความเปนอันเดียวโดด ๆ ได พระสงฆจะนําหลักธรรมขอนี้ มาชวยวิเคราะหปญหาของบุคคล และชุมชน
ใหญาติโยมไดเห็นจริงวา ปญหาตาง ๆ ที่ประสบอยูน ี้เกิดจากสาเหตุอะไรและสงผลใหเกิดปญหาอะไร
ตามมา ทําใหญาติโยมไดมองเห็นปญหาตางๆ เปนองครวม และเขาใจสถานการณของชุมชนได และจะ
เริ่มสืบคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหากอนที่จะแกไขปญหา เพื่อปองกันไมใหเปนการแกปญหานี้แลว
ไปกอใหเกิดปญหาใหม ทําใหชุมชนมีความรอบคอบในการแกปญหา
เทคนิคและวิธกี ารในการประยุกตหลักธรรมขอนี้ พระสงฆใชวิธกี ารสนทนาแบบเปนกันเอง และ
พยายามเนนใหญาติโยมมีสว นรวม และตัง้ ประเด็นคําถามเปนระยะๆ ในจังหวะทีเ่ หมาะสม เพื่อใหญาติ
โยมคิดตามอยูเสมอ และใหญาติโยมไดใชความคิดอยูต ลอดเวลา
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4) ความสามัคคี
ความสามัคคี เปนหลักธรรมที่มีปรากฎอยูในหมวดธรรมในพระพุทธศาสนาหลายแหง และเปน
หลักธรรมที่มคี วามสําคัญตอการดําเนินชีวิตและดํารงอยูของมวลมนุษยชาติมาก ทัง้ ในในอาณาเขตที่
เล็กคือครอบครัว หมูคณะ ชุมชน หมูบา น ฯลฯ และในอาณาเขตที่ใหญ เชน ประเทศ โลก เปนตน เพราะ
ความสามัคคีทําใหเกิดพลัง ไมเกิดความขัดแยง ทําใหไมเกิดสงคราม (สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความ
พรอมเพียง ของหมูคณะ นําความสุขมาให)
พระสงฆจะดําเนินการตามหลักธรรมอริยสัจ 4 กอน คือการชี้ใหเห็นปญหาของการแตกความ
สามัคคี วา เวลานี้สังคมชนทบตางคนตางอยู เมื่อเปนเชนนี้ก็แกไขปญหาไมได ภาวะการเสียเปรียบภาค
เมืองมีมากขึน้ เปนลําดับ
ดังนัน้ ตองชี้ใหเห็นปญหาของการขาดความสามัคคี คนมัง่ มีฐานะดีเขา
สามารถรวมตัวกันตัง้ บริษทั
ชาวบานยากจนตางคนตางอยูไมสามารถตอสูอะไรไดมีแตจะจนลง ใน
อนาคตก็จะไมมีที่อยู ทรัพยสนิ อันไดแก ที่ดินและบานอาจจะถูกยึดกลายเปนคนไรที่พงึ่ ผูท ี่อยูในวัย
ทํางานก็จะไหลสูภาคอุตสาหกรรมในเมืองใหญ ผูท ี่อยูใ นวัยชราก็ตองพึง่ กรมประชาสงเคราะห แนะนํา
ใหชาวบานเห็นความจําเปนที่จะตองรวมตัวกันและชี้ใหเห็นปญหาความยากจน ความเสียเปรียบ ทีเ่ กิด
จากความไมเขมแข็งของชุมชน ไมสามารถสรางพลังตอรองได สิ่งเหลานี้ถา ชุมชนรวมตัวกันได ก็จะทําให
หมูบานนาอยู และความจําเปนทีจ่ ะตองมีการสะสมทรัพย เพื่อเปนเงินหมุนเวียนในหมูบาน
เทคนิคในการนําเสนอเรื่องความสามัคคีพระสงฆจะใชการสื่อสารที่เขาใจงาย
เชนการยก
อุทาหรณใกลตัวมาใหญาติโยมไดคิด และการยกนิทานชาดกที่มีคติธรรมเรื่องความสามัคคีมาอธิบายให
ญาติโยมฟง ที่เห็นไดชัดและยกตัวอยางบอยคือ นิทานเรื่องนิ้วมือทัง้ หา และเรื่องเสือหนึง่ ตัวกับวัวรอย
ตัว
นิทานเรื่อง นิ้วมือทั้งหา โดยเปรียบเทียบนิว้ 5 นิว้ วานิ้วไหนสําคัญกวากัน ชาวบานก็จะตอบวา
นิ้วโปงบาง นิว้ ชี้บาง ฯลฯ แลวทานก็จะอธิบายไปแตละนิ้ววา ที่จริงไมมีนวิ้ ไหนสําคัญกวากัน ที่บอกวา
นิ้วโปงใหญจะทําอะไรก็ตองแปะโปง บางก็บอกวา นิ้วชีเ้ ปนใหญ อยากจะไดอะไร ก็ตองชี้เอา บางก็บอก
วานิ้วกลางเปนใหญ เพราะเวลาอยากรูเรื่องอะไรลึกๆ ก็ตองใหนิ้วกลางลวง บางก็บอกวานิว้ นางเปน
ใหญ เพราะไดของมีคา เชน แหวนเพชร ก็ตองมาใสทนี่ ิ้วนาง บางก็บอกวานิ้วกอยถึงจะเล็ก ๆ แตก็เปน
ใหญได เชน เวลาจะแคะจมูกก็ตองพึ่งนิ้วกอย หรือเวลาจะกราบ นิว้ กอยนําก็ตามเปนกระบวน ทีจ่ ริงไมมี
นิ้วไหนใหญ ทุกนิ้วมีความสําคัญทั้งหมด ถามัวแตเกีย่ งกันสุดทายก็ไมสามารถจับชอนกินขาวได แลว
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นิทานเรื่อง เสือหนึง่ ตัวกับวัวรอยตัว โดยพูดถึง วัวรอยตัวทีห่ ากินอยูท ุงหญาและมีเสืออยูตัว
หนึง่ อาศัยอยูท ี่ทงุ หญานัน้ ทุกๆวันทีเ่ สือเกิดความหิวก็จะออกมาจากที่ซอน แลวจับวัวกินไปทีละตัว ซึ่ง
วัวเมื่อเห็นเสือออกมาก็จะวิง่ ไปตัวละทิศตัวละทาง เพราะธรรมชาติของวัวแตละตัวนัน้ ไมเทากันอยูแลว
บางตัวมีกําลังดีก็สามารถวิง่ ไดเร็ว บางตัวกําลังนอยไมสามารถจะวิง่ ไปไดเร็ว เสือก็จะจับกินตัวที่มี
กําลังนอย ทีละตัวจนในที่สดุ จึงเหลือวัวอยูแคสิบตัว วัวเมื่อรูวา พวกตัวเองเหลือแตสิบตัว จึงหันหนามา
คุยกันวา ถายังตองหนีอยางนี้อีกตอไป พวกเราก็คงตองตายกันหมด จึงรวมกันคิดหาวิธีแกไขโดยตกลง
กันวา ถาพวกเราจะวิง่ หนี จะมีทางรอดไหม ก็ตอบวา มี แตก็ไมแนใจวาจะรอดทุกตัวหรือเปลา ถาเราจะ
สู พวกเราก็สามารถจะรอดได เพราะเสือมีเขี้ยวมีเล็บเปนอาวุธ พวกเราก็มีเขาเปนอาวุธ จึงตกลงกันวา
เมื่อหากินจะหันทายเขาหากัน หันหนาออกเปนรูปวงกลม เมื่อเสือเขามาตรงตัวไหนก็สูกับเสือ เมือ่ เสือมา
วัวก็ชว ยกันขวิด จนสุดทายเสือก็โดนวัวขวิดตาย แตกวาที่เสือจะตายไดวัวก็หมดไป 90 ตัวแลว สุดทายก็
จะถามชาวบานวา “รูไหมวาใครคือวัวและใครคือเสือ ?” ชาวบานเปนวัว นายทุนเปนเสือ เพราะพวกเรา
ไมรูจักรวมตัวกันจึงตองโดนนายทุนเอารัดเอาเปรียบอยูต ลอดเวลา
สุดทายจะกลายเปนคนอนาถา
เพราะวาไมมแี มที่อยูห รือทีท่ ํากิน
ดังนัน้ เราตองรวมตัวกันเพือ่ สรางพลังใหเกิดขึ้นกับชุมชน กับ
ครอบครัวของเราเองใหได ผานกิจกรรมกลุม สัจจะสะสมทรัพย
หลังจากที่เปรียบเทียบใหญาติโยมฟงแลว ก็ตงั้ คําถามและชวนญาติโยมคิดวา ความเปนจริง
ขณะนี้ในหมูบา นเราเปนอยางไร เราจะยอมเปนวัวที่ถกู เสือกินไปทีละตัว ๆ หรือเราจะเปน วัวทีร่ วมตัว
กันสู ผนึกกําลังกันเพื่อเอาชนะ ซึ่งการรวมกลุมกันนําเงินมาสะสมรวมกัน นี่เปนแนวทางทีเ่ ราจะรวมตัว
กัน เพื่อพึง่ ตนเองได และตอสูกับนายทุน โดยเราจะไมกูเงินจากนายทุน เราจะกูเงินกันเอง ดอกผลก็อยู
ภายในหมูบานเรา เพื่อความอยูดีกินดีของเราทุกคน
ระหวางการกอตั้งหรือการดําเนินงานของกลุม
เมื่อพระสงฆทา นไดมีการเปดโอกาสใหญาติโยมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการอธิบาย
ถึงความเสียเปรียบของญาติโยมตอนายทุน และความที่ญาติโยมตางคนตางอยูดังที่ผา นมานั้น สงผล
เสียตอการพัฒนาศักยภาพตนเอง ตอการยกระดับฐานะของตนเอง และเสียโอกาสในการพัฒนาหมูบา น
ของตนเองแลว ขัน้ ตอนตอจากนั้นเมื่อชาวบานมีสัมมาทิฎฐิรวม คือเห็นดีเห็นงามรวมกันแลว พระสงฆ
ก็จะอธิบายถึงการอยูรวมกันวา ตองมีหลักธรรม เปนเครื่องประคับประคองเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจึงจะอยู
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5) ฆราวาสธรรม คือ หลักในการอยูร วมกันของคฤหัสถ 4 ประการ
1) สัจจะ คือ ความจริงใจตอกัน อธิบายความไดวา กลุมสัจจะ ก็คือกลุมที่มีความจริงใจตอกัน
เพราะวาการอยูรวมกัน ตองมีความซื่อสัตย ซื่อตรงตอกัน จึงจะทําใหภายในกลุมมีสัมพันธภาพที่ดีตอ
กัน และทําใหกลุมเกิดความเชื่อมั่นกัน ทําใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยดี ไมมีความหวาดระแวงตอ
กัน ยิ่งกลุม สัจจะสะสมทรัพย ฯ เปนกลุม ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินดวยแลวความจริงใจ ความ
ซื่อสัตยตอกันจึงมีความจําเปนและสําคัญมาก
2) ทมะ คือ การรูจักขมจิตใจของตนเอง พระสงฆจะอธิบายความใหญาติโยมไดฟง วา การทํา
กิจกรรมรวมกัน หรือการอยูร วมกันของคนหมูม าก ยอมมีอะไรกระทบกระทัง่ กันบาง ตองมีการรูจักขมใจ
ตนเองไวบา ง เพราะการทํากิจกรรมรวมกันยอมมีความเห็นไมตรงกันบาง เราซึง่ เปนสมาชิกกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยฯกัน ตองรูจักยับยั้งชัง่ ใจ รูจักขมใจตนเอง ใชสติระลึกรูและปญญาใครครวญไตรตรอง
พิจารณาใหรอบคอบกอน โดยการรูจักอดกลั้นขมใจตนเอง
3) ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้น ตอสิง่ ที่เขามากระทบกับอารมณความรูสึก ความอดทนอด
กลั้นนี้ถือไดวาเปนตบะอยางยิ่ง การอดทนในที่นหี้ มายถึงการอดทนตอความไมพอใจในการกระทําของ
บุคคลอื่นที่เราไมพอใจ ซึง่ เปนบันใดขั้นทีส่ องตอจากการรูจักขมใจตนเอง และการอดทนในทีน่ ี้ เปนการ
อธิบายใหสมาชิกในกลุมสัจจะฯ ฟงดวยวา หมายถึงการอดทนรอการสะสมหรือการนําเงินนอย ๆ มา
รวมกันใหมีจาํ นวนมากขึ้นได เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนตองมีความอดทนในการรอคอย เปรียบเสมือน
การทีน่ ้ําหยดลงในตุมที่ตั้งอยูในทีก่ ลางแจง ถาน้าํ หยดแบบสม่ําเสมอในไมชาตุมนั้นก็จะมีน้ําเต็มฉันใด
การที่เราสมาชิกทุกคนสะสมเงินรวมกันแมทีละนอย แตสะสมรวมกันอยางสม่าํ เสมอ เงินกองทุนนัน้ ก็จะ
มีมากจนเพียงพอตอการใชจา ยในชุมชนฉันนัน้
เพราะฉะนัน้ สมาชิกทุกคนตองมีความอดทนในการรอ
คอย อยาใจรอนและอยาเลิกลมความตั้งใจลาออกจากการเปนสมาชิกไปกอน
4) จาคะ คือการให การเสียสละ และการแบงปน กลุม สัจจะสะสมทรัพย เปนกลุม ที่มารวมกัน
ออมเงิน เพื่อสงเคราะหกันเองในหมูบา น ใครที่มคี วามเดือนรอนมากกวาบุคคลอื่นก็จะไดรับความ
ชวยเหลือจากกลุมกอน เพราะฉะนัน้ สมาชิกกลุมทุกคนเบื้องตนทุกคนไดสละเงินของตนเองในการนํา
เงินมาออมรวมกัน นี่เปนการใหในเบื้องตนกอน การใหในทามกลาง คือการที่สมาชิกที่มีความเดือนรอน
หลายคนไดยนื่ เสนอกูเงินเพื่อไปบรรเทาความเดือนรอน
แตดวยขอจํากัดทีก่ ลุมเพิง่ เริ่มกอตั้งจึงยังมี
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และการใหที่สาํ คัญในกระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย ฯ คือการรูจักใหอภัยกัน เพราะการ
ทํากิจกรรมรวมกัน ยอมมีการกระทบกระทั่งกันบาง โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุมที่เปนผูดแู ลบริหาร
จัดการกลุม โดยยึดหลักกฏกติกาของกลุมเปนสําคัญ บางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทัง่ กับสมาชิกได
บาง แตสิ่งสําคัญคือตองใหอภัยแกกนั
เพื่อการอยูรวมกันหรือทํากิจกรรมรวมกันใหเปนไปดวยดี
เพราะฉะนัน้ หลักธรรมคือจาคะ จึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนการใหเพื่อไดสิ่งดี ๆ ที่จะตามมาซึ่งมีคา
มาก
6) พรหมวิหาร คือธรรมอันเปนขอปฏิบัตหิ รือควรปฏิบัติของผูใหญ 4 ประการ
เมตตา ความรักใครปรารถนาใหคนอืน่ เปนสุข กรุณา ความสงสารปรารถนาใหคนอื่นพนทุกข
การที่คนในชุมชน (สมาชิกกลุมสัจจะฯ) นําเงินเล็กนอยของตนมาออมรวมกันและใหคนที่กาํ ลังเดือดรอน
กูเอาไปใชกอน เพื่อบรรเทาความเดือนรอนนัน้ เปนการชวยเหลือใหคนเหลานั้นไดพนทุกข ใหเขาไดมี
โอกาสลืมตาอาปากขึน้ มาไดอีกครั้ง ถือไดวาสมาชิกกลุมสัจจะฯ ทุกคนไดรวมกันปฏิบัติตามหลักธรรม
ในศาสนาคือ เมตตากรุณา และเราอยูรว มกันในชุมชนเดียวกัน เราตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อความ
เปนสุขที่จะเกิดขึ้นในชุมชนดวยกัน
มุทิตา ความพลอยยินดี เมือ่ ผูอื่นไดดี หลักธรรมขอนีพ้ ระสงฆจะนํามาอธิบายใหแกสมาชิกฟง
โดยยกตัวอยาง ระหวางสมาชิกที่มีความเดือดรอนเหมือนกันหลายคน และมีความเดือนรอนไมเทากัน
เมื่อเสนอรายชื่อขอกู คนทีม่ ีความเดือนรอนมากกวายอมไดกูกอน คนที่มีความเดือนรอนนอยกวาก็ไมได
กู เพราะขอจํากัดคือ เงินกองทุนมีนอย สมาชิกที่ไมไดกูนี่แหละ ที่จะตองนําหลักธรรมคือ มุทติ าไปเปน
เครื่องยึดเหนีย่ วในจิตใจ ไมควรที่จะมีความอิจฉาริษยา หรือมีความเสียใจ เพราะการที่เราเสียสละ
ใหกับเขาที่เดือดรอนกวา โดยที่เรามีใจเบิกบานที่ไดชวยใหเขาไดพนทุกขถือวาเปนการทําบุญที่ไดอานิ
สงคมาก
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อุเบกขา ความวางเฉย ในกระบวนการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยนนั้ คณะกรรมการ
ผูดําเนินการกลุมสัจจะฯ ตองมีหลักธรรมคือความวางเฉย เมื่อพิจารณาปลอยกูใหกับคนทีเ่ ดือนรอนกวา
ไปแลว ที่เหลือก็มีความเดือนรอนเหมือนกัน แตมีความเดือนรอนนอยกวา คณะกรรมการตองรูจักการ
วางเฉย เพื่อไมเก็บความรูสกึ นัน้ มาเปนความเศราหมองในจิตใจ เพื่อปลดเปลื้องความหดหูใจลงไป ตอง
มีหลักธรรม คืออุเบกขา ความวางเฉย เพราะเราทําตามหนาที่ ทําตามขอตกลงของกลุม ถูกตองโปรงใส
เรียบรอยแลว เมื่อคณะกรรมการกลุมคิดไดอยางนี้แลว ก็จะทําใหคณะกรรมการมีจติ ใจที่สดใสและกลา
หาญ ไมรูสึกผิด แตจะมีความแชมชื่นใจวาไดกระทําตามกฎกติกาของกลุมแลว
7) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน
คือหลักธรรมที่เมื่อคนปฏิบัติตามแลวจะอํานวยประโยชนใหเห็นในปจจุบนั นี้ 4 ประการ
1) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาทีก่ ารงาน และ
การประกอบอาชีพที่สุจริตฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตรา หา
วิธีการที่เหมาะสมที่ดี จัดการและดําเนินการใหไดผลดี การที่สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยจะมีเงินมา
ออมรวมกับกลุมได สมาชิกเองก็ตองมีความขยันประกอบกิจหนาทีก่ ารงาน เพื่อนําเงินที่ไดมาออมรวม
กับกลุม เปนการขยันหมัน่ เพียรอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ดุจแมลงผึ้งที่ขยันอยางตอเนื่องในการบินไปหา
เกษรมาทําน้าํ หวาน
กวาผึง้ จะหาน้ําหวานและทํารังไดใหญอยางที่เราเห็นกัน
ผึ้งตองใชความ
ขยันหมั่นเพียรบินไปบินมาเปนรอย ๆ เทีย่ วพันเที่ยว และแลวความสําเร็จของผึ้งจึงมาเยือนคือไดมีรังที่
สวยงาม มีน้ําหวานไวเลี้ยงตัวออน ไดขยายพันธุ ฉันใด การดําเนินชีวิตของมนุษยก็เชนเดียวกัน ถามี
ความขยันหมัน่ เพียร ไมหยุดหยอนไมยอทอ ทํางานทีส่ ุจริต ในไมชาผลสําเร็จคือการกอรางสรางตัวไดก็
จะตามมา เพราะฉะนัน้ สมาชิกกลุมสัจจะฯทุกคนควรมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพ และสั่งสม
บุญตาง ๆ อยางสม่าํ เสมอ เพื่อความสําเร็จและความสุขในการดําเนินชีวิต
2) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือการรูจักคุมครองดูแลรักษาและจัดการทรัพยหรือ
ผลงานที่จัดหาหรือสรางมาไดดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปน
อันตราย หมดไปโดยไรเหตุผล หรือเสื่อมไป การรักษาทรัพยในทีน่ ี้ตอ งเปนการรักษาทรัพยที่ฉลาดคือทํา
ใหเกิดมิตรดวย เพราะถาเรานําเงินไปฝากธนาคาร คนในหมูบา นเราหรือพี่นองเราที่ไปกูเงินธนาคารก็ไม
รูวาไปกูเงินเรามาบรรเทาความเดือนรอน แตถาเราทําการรักษา (สะสม) ทรัพยผานกลุมสัจจะสะสม
ทรัพย ฯ ภายในหมูบา น คนที่ไปกูเงินจากกลุมเพื่อไปบรรเทาความเดือดรอน ก็จะรูวาไปกูเงินของเรามา
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3) กัลยาณมิตตา การคบคนดีเปนเพื่อน คือการรูจักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท ี่ชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเอาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณธรรม ผูมีความสามารถ เพราะการ
คบคนไมดีมาเปนเพื่อน ก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไมดี ดังที่สุภาษิตไดสอนเอาไววา “คบคนพาล คนพาล
พาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” อยางสังคมเราในปจจุบนั นีว้ ัยรุนหรือใครหลายคน ตองเสีย
อนาคต เสียทรัพยสินเงินทอง ผิดศีล ตาง เมื่อไปสอบถามถึงสาเหตุกับเขาเหลานัน้ สวนใหญจะไดรับ
คําตอบวา เพือ่ นชวน เพราะเพื่อน เพราะสังคม ดังนัน้ การเลือกคบคนที่ดี จึงถือวามีผลตอการดําเนิน
ชีวิตมาก ในกลุมสัจจะนีก้ ็เชนเดียวกัน การคบคนดีเปนมิตรมีความสําคัญ เพราะกระบวนการใน
ขั้นตอนการกูเงิน ตองมีคนค้าํ อยางนอย 2 คน ถาสมาชิกคนใดเปนคนไมดี หรือมีเพื่อนที่ไมดี การจะหา
คนใหมาค้ําเงินกูของตนใหครบ 2 คน ตามเงื่อนไขของกลุมนัน้ ก็ยาก แตถาใครเปนคนดี และมีเพื่อนที่ดี
การจะหาคนค้ําใหครบ 2 คนไมใชเรื่องยากเย็นอะไร ดังนั้นการคบเพื่อนดีจึงถือเปนปจจัยหรือเปนเรื่องที่
สําคัญในการดําเนินชีวิต
4) สมชีวิตา การเลี้ยงชีวติ แตพอดี พอเพียง เหมาะสมกับรายได คือรูจักกําหนดรายไดและ
รายจาย เปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอยใหรายไดเหนือรายจาย รูจักประหยัดอดออม
หลักธรรมขอนี้ จะเปนการสอนใหสมาชิกกลุมสัจจะฯ รูจักวางแผนการเงินใหกับตนเอง เพราะสมาชิก
กลุมสัจจะฯ ตองคิดวางแผนทางการเงินวา สิน้ เดือนเมื่อถึงวันสงสัจจะ จะนําเงินตรงไหนมาสง ตองมี
การคิดวางแผนการใชเงิน เมื่อสมาชิกกลุม มีความคิดในการวางแผนการใชเงินแลว ก็จะทําใหเขามีระบบ
การจัดการการเงินภายในครอบครัวของเขาดีขึ้น เมือ่ ในครอบครัวมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีและมี
การออมเงินเปนประจําทุกเดือนแลว ก็จะสงผลใหฐานะการเงินของครอบครัวดีขึ้น
8) โภควิภาค คือหลักในการแบงทรัพย 4 สวน คือ
1) เอเกน โภเค ภุญเชยฺย 1 สวนใชจายเลีย้ งตนเอง เลี้ยงคนที่ควรบํารุงเลี้ยงดู และนําไปสราง
สาธารณะประโยชนเพื่อสวนรวม
2) ทวีหิ กมฺมํ ปโยชเย 2 สวน ใชในการลงทุนประกอบการงาน เพื่อใหไดทรัพยใหมมา
3) จตุตฺถฺจ นิธาเปยฺย อีกหนึ่งสวน เก็บไวใชในคราวจําเปน การจับจายใชสอยทรัพยนี้ พึง
เขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวงหารักษาและครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพือ่ จะใช
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ซึ่งเมื่อพระสงฆแนะนําดวยการอธิบายถึงการดํารงชีวิตกับการจัดการทรัพยใหสมาชิกกลุม
สัจจะฯไดฟง สมาชิกจะมีการมองเห็นภาพ เพราะกลุมสัจจะฯ ตั้งขึ้นมาแลวมีกระบวนการออม
กระบวนการกู เปนตัวอยางเปนรูปธรรมใหทุกคนไดเห็น จึงทําใหสมาชิกมีความเชื่อมัน่ ในการนํา
หลักธรรมมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวติ เพราะกอนที่จะมีกลุมสัจจะฯนัน้ ชาวบานตางคนตางอยู
เงินในการลงทุนหรือใครเดือนรอนมา ก็วิ่งไปหานายทุน ตองแบกหนาไปกูน ายทุน ดอกจะแพงอยางไรก็
ตองยอมจายให เพราะมีความจําเปนตองใช แตเมื่อมีกลุมสัจจะฯ แลว ชาวบานมีความสามัคคีกัน
รวมตัวกัน นําเงินคนละเล็กคนละนอยมาออมรวมกัน แลวใหคนที่มีความเดือนรอนมากกวากูไปเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนนั้น สิ่งเหลานี้ปรากฎใหชาวบานไดเห็นเปนรูปธรรม จึงสรางความเชื่อมั่นใน
สุภาษิตที่กลาววา “ทําดีไดดี” มากยิง่ ขึ้น หรือเชื่อในหลักธรรมทางศาสนามากขึ้น เพราะมีรูปธรรมที่สื่อ
ใหเห็นไดชัดเจนมากขึ้น
9) อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมเปนเครื่องสงเสริมใหคนประสบความสําเร็จ 4 ประการ
1) ฉันทะ คือความพอใจ ชอบใจ มุงมั่นในสิง่ นัน้ พระสงฆจะอธิบายใหสมาชิกกลุม ไดฟง
สม่ําเสมอวา การที่จะทําอะไรใหสําเร็จเราตองมุงมัน่ จริงจัง การที่จะมุง มั่นหรือจริงจังได สิ่งหนึ่งทีส่ ําคัญ
คือ ใจ จิตใจตองมุงมั่นแลวจะทําใหการงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ สําเร็จได ในทางพระพุทธศาสนากลาวไว
วาใจเปนองคประกอบที่สาํ คัญที่สุด เชน “ มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน เสฎฐา มโนมยา ฯลฯ กรรมทุก
อยางมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จไดดวยใจ ...” หรือในภาษิตไทย ๆ ที่กลาววา “จิตใจเปน
นาย กายเปนบาว” “คิดดี พูดดี ทําดี” เหลานีเ้ ปนเครื่องยืนยันไดวาเรื่องจิตใจเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
เพราะฉะนัน้ กลุมสัจจะฯจะดําเนินการไปไดจิตใจของสมาชิกก็เปนสิง่ สําคัญมาก จึงตองหลวมรวมจิตใจ
ของสมาชิกใหมีความพอใจและมุงมัน่ เพื่อกระบวนการของกลุม เพื่อเปาหมายของกลุมคือ ใชเงินเปน
เครื่องมือ เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณธรรม”
2) วิริยะ ความเพียรพยายาม ไมยอทอ หมายความวา การกระทําการสิ่งใด ยอมมีอุปสรรค
บาง แตคนทีม่ ีความเพียรพยายามทําอยางตอเนื่องจะสามารถฟนฝาอุปสรรคนั้น ๆ ไปได ดั่งคําสอน
ในทางพระพุทธศาสนาวา “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร ”และสุภาษิตไทยที่
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3) จิตตะ การเอาจิตใจไปจดจออยูกับสิ่งนั้น (กลุมสัจจะฯ) เพราะสมาชิกกลุม ทุกคนตองมีจิตใจ
ที่จดจออยูกับการดําเนินงานของกลุม วาจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันใด เชน กําหนดวันออมหรือสงสัจจะ
สมาชิกตองเอาจิตใจไปจดจอวาวันไหน เมื่อถึงแลวก็มารวมกันออมเงิน เพราะถาไมมาออมหรือลืม ก็จะ
ถูกปรับคาเสียสัจจะฯ บัญชี (สมุด/คน)ละ 10บาท เพราะฉะนัน้ จิตใจเปนสิ่งสําคัญทีส่ มาชิกทุกคนตองมี
ความจดจออยางตอเนื่อง
4) วิมังสา การใครครวญหรือทบทวนการดําเนินงานที่ผา นมา เพื่อปรับปรุงแกไขการทํางานให
ดีขึ้น
โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุม จะมีการประชุมสรุปงานพูดคุยกันทุกเดือนหลังจากดําเนินงาน
เรียบรอยแลว เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน สํารวจความผิดพลาด เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น หรืออะไรที่
ดําเนินการไดดีก็จะคงดําเนินการตอและทําใหดียิ่งขึน้
10) สังคหวัตถุ 4 ธรรมะอันเปนยึดเหนี่ยวใจกัน 4 ประการ
1) ทาน การให การแบงปนชวยเหลือกัน สมาชิกกลุมสัจจะฯ ไดมีการชวยเหลือกันโดยการ นํา
เงินที่ตนมีคนละเล็กคนละนอยมาออมรวมกัน
เพือ่ ใหคนทีเ่ ดือนรอนในชุมชนไดนําไปใชเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนนัน้ ถือวาไดมีการชวยเหลือกัน และการชวยเหลือกัน คนที่ไดชวยเหลือใหคนอืน่ ไดพน
จากความทุกขก็จะมีความสุข และเปนทีร่ ักของคนทัว่ ไป
2) ปยวาจา การพูดจาดวยถอยคําที่ออนหวาน การที่สมาชิกกลุม สัจจะฯ มีเปนจํานวนมาก การ
ดําเนินกิจกรรมบางที่มกี ารกระทบกระทัง่ กันบางระหวางคณะกรรมการกับสมาชิก
คําพูดจึงเปนสิง่
สําคัญ เมื่อทุกคนพูดกันดวยถอยคําที่ออ นหวาน ความบาดหมางกันก็มนี อย ความสมัครสมานสามัคคี
ของหมูคณะก็จะเกิดขึ้น ซึ่งความสามัคคีเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนทีท่ กุ หมูคณะจําตองมี พระสงฆจะ
อธิบายใหสมาชิกและคณะกรรมการกลุมไดฟงและนําไปปฏิบัติ
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3) อัตถจริยา การประพฤติตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น คือสมาชิกกลุมไดมีการบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอผูอื่นในเบื้องตน คือการไดชวยเหลือคนที่เดือนรอนในหมูบานไดบรรเทาความเดือนรอน
ลง ในทามกลางของการบําเพ็ญประโยชน คือ คณะกรรมการกลุมไดเสียสละเวลามาทําหนาทีบ่ ริหาร
จัดการกลุม นี่คือการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน พอทุกฝายบําเพ็ญหรือทําตนใหเปนประโยชนตอกัน
อยางนี้แลว ประโยชนก็จะตกแกหมูบา นและชุมชน พระสงฆจะอธิบายใหชาวบานไดเห็นจริง โดยมี
รูปธรรม คือ ผลการดําเนินของกลุมสัจจะฯ จึงทําใหสมาชิกกลุมมีความเชื่อมั่นและนําไปปฏิบัติ
4) สมานัตตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลาย เปนคุณธรรมที่สําคัญในการดําเนินชีวิต เพราะ
การวางตนดียอ มไดรับความนับถือ เชื่อถือจากบุคคลตาง ๆ ทัง้ สมาชิกและคณะกรรมการกลุมจึงควรวาง
ตนใหเสมอตนเสมอปลาย เชนคณะกรรมการกลุมสัจจะฯ เมื่อไดรับเลือกเปนคณะกรรมการกลุมแลว
ตองมีการวางตนเสมอตนเสมอปลาย ไมหลงในหนาที่ ในตําแหนง แลวจะไดรับความไววางใจและความ
นับถือ เกรงใจจากสมาชิก ซึง่ จะสงผลใหการดําเนินงานของกลุมดําเนินการไปไดดวยดี
หลังการกอตัง้ กลุมแลว
กลุมสัจจะสะสมทรัพย ฯ ทีพ่ ระสงฆไปดําเนินการกอตัง้ แลว ระหวางดําเนินการจะมีการอธิบาย
พูดคุยใหสมาชิกและคณะกรรมการ นําหลักธรรมตาง ๆ ไปประพฤติและปฏิบัติระหวางการดําเนินงาน
ของกลุม แตเมื่อกลุมตั้งไดแลว มีการดําเนินงานแลว การที่จะรักษาหรือปองกันไมใหกลุมแตกแยกหรือ
สลายไป จําเปนตองใหสมาชิกและคณะกรรมการกลุมนําหลักธรรมคือ อปริหานิยธรรมไปเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน
11) อปริหานิยธรรม คือ หลักธรรมที่เปนไปเพื่อความไมเสื่อมสลาย สราง
ความเปนปกแผน และเปนไปเพื่อความเจริญของชุมชนฝายเดียว
1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ธรรมดามนุษยยอมมีความแตกตางกันในดานความคิด แมแต
คนในครอบครัวเดียวกัน อยูใ นชุมชนเดียวกัน อยูในสถานการณเดียวกัน ยังตีความไปคนละอยาง นั่นก็
แลวแตฐานคิดที่แตละคนมีเปนพืน้ ฐาน หากไมมีการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน แตละคนยอมคิดไป
คนละทาง การไมมีการประชุมกันบอย ๆ ถือวาเปนความประมาทอยางหนึ่ง ทําใหเกิดความหละหลวม
ไมเอาใจใสตอความเปนไปของชุมชนหรือกลุม สุดทายก็นาํ เอาความเสื่อมมาสูสงั คมตน การมาประชุม
รวมกันก็เพื่อสะสางความคิดเห็นกันบอย ๆ ทําใหความขัดแยงทางความคิดถูกกําจัดออกไปเกิดเปน
ความเห็นรวมกันอยูเสมอ ยิ่งกวานัน้ การประชุมกันบอย ๆ ยังเปนการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กัน
และกัน จากทีค่ นไมเคยรูก็ไดรู จากที่รูแลวก็รูยิ่งขึน้ ผลรวมของการผสมผสานความคิดเห็นอาจทําใหเกิด
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ในกระบวนการดําเนินงานของกลุมสัจจะฯ ก็จะมีการประชุมกันเนื่องนิตย คือสมาชิกทุกคนจะ
มาพรอมเพียงกันในวันสงเงินสะสม ซึง่ มีกําหนดวันเวลาที่ชัดเจน และมีเวลาจํากัด คือกลุมจะเปดทํา
การแค 2-3 ชั่วโมงเทานั้นแลวก็จะปดรับเงินสะสม คนที่มาสงเงินสะสมก็จะมาพรอมเพียงกัน และได
พูดคุยกัน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปญหาและอุปสรรคในการทํามาหากิน และคนที่มี
ความรูหรือมีประสบการณเคยผานปญหานั้นๆ มากอนก็จะมีการบอกกลาวเลาใหกันฟง แนะนําใหคนที่
ประสบปญหาอยูนําไปแกไข ซึ่งในวันสงเงินสะสมนี้ ถาประธานกลุมมีเรื่องหารืออะไรก็มีการประชุมเปน
ทางการ แตถา ไมมีเรื่องอะไรเรงดวน สมาชิกก็จะนัง่ ประชุมหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตามอัธยาศัย เปน
เวทีแหงการเรียนรูของสมาชิก เพราะมีการนําปญหาในการทํามาหากินมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งตรง
กับคําขวัญทีว่ า การเรียนรูตลอดชีวิต
2) พรอมเพียงกันประชุม พรอมเพียงกันเลิกประชุมและพรอมเพียงกันทํากิจ หากทุกคน
ในชุมชนหรือผูมีสวนเกี่ยวของมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องราวตาง ๆ มีความสนใจใครรูหรือมี
เรื่องที่จะบอกกลาวใหแกสมาชิกไดทราบเพื่อประโยชนของสวนรวม ทุกคนตางมีความกระตือรือรนที่จะ
มาประชุม ยอมแสดงออกถึงความพรอมเพียงในการประชุม ขณะประชุมมีการแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนขอมูลที่แตละคนมีอยู ถกเถียง โตแยง เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปหรือมติที่เห็นชอบรวมกัน ถือ
เปนพันธะกิจ (Mission) ที่เปนเสมือนหนึ่งเครื่องมือควบคุม (Control) ใหสมาชิกปฏิบัติภารกิจนัน้
ภายใตกฎระเบียบทีว่ างไวอยางเครงครัด มีวินยั
ดังนัน้ ชุมชนมีความพรอมเพียงกันประชุมากเทาใด
ยอมบงบอกถึงชุมชนมีพลังแหงความคิดและพลังแหงการทํางานมากเทานัน้
การดําเนินงานของกลุมสัจจะฯ นัน้ ไดใหความสําคัญกับการมีความพรอมเพียงกันในการ
ประชุมและเลิกประชุม ไดมีการกราบพระกอนเขารวมประชุมและเมื่อเลิกประชุมจะมีการนํากราบพระ
ดวยทุกครั้ง และการประชุมของกลุมสัจจะฯ นัน้ จะเนนใหทุกคนไดพูด ไดแลกเปลี่ยน และรับฟงความ
คิดเห็นของทุกคน
จึงทําใหทกุ คนรูส ึกมีสวนรวมและมีความสําคัญในที่ประชุม ทําใหสมาชิกให
ความสําคัญกับการประชุม จึงอยูรวมสวนใหญ และการประชุมเปนทางการจะไมประชุมกันนาน เพราะ
สมาชิกทุกคนตองไปทําสวนประกอบอาชีพ นอกจากวันปนผลเทานัน้ ที่ประชุมกันนาน เพราะตองมีการ
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3)ไมบัญญัติและเลิกลมขอบัญญัติที่เปนมติของชุมชนโดยพลการ การดําเนินงานของกลุม
สัจจะฯ จะมีการตองกฏกติการวมกันของกลุม มีหลักเกณฑที่ไดรวมกันรางขึ้นในวันกอตั้งกลุม และมี
ขอตกลงรวมกันวา กฏกติกาและขอตกลงเงื่อนไขตาง ๆ นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตอนสิ้นป ในวันประชุม
ใหญ เพราะฉะนัน้ คณะกรรมการผูบริหารกลุมจะมีการเปลี่ยนแปลงกฏกติกาหรือขอตกลงที่ไดรวมกัน
กําหนดขึ้นในที่ประชุมของสมาชิกไมได เพราะฉะนัน้ จึงเปนความยัง่ ยืนของกลุม และคณะกรรมไดยึด
หลักปฎิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมทุกประการ
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สวนที่ 3 กระบวนการ วิธกี าร เทคนิค ในการบูรณาการและการประยุกตหลักธรรม
การปลุกใหตื่น
เปนกระบวนการเริ่มแรกที่มผี ลตอการดําเนินการในขัน้ ตอไปมาก ที่ผา นมาประชาชนจะเปนผูที่
ไดรับผลจากการพัฒนาเสียเปนสวนใหญ ไมคอยไดมีโอกาสทีจ่ ะคิดเอง และพัฒนาเอง มีแตหนวยงาน
ตาง ๆ เปนผูบ อกและทําให สวนการทํางานของพระสงฆในกระบวนการกลุมสัจจะฯ จะเนนใหชาวบาน
คิดเอง ทําเอง และรับผลประโยชนเอง การปลุกใหตนื่ ดวยวิธีการชวนชาวบานคิด โดยการนําปญหาที่
ชาวบานกําลังประสบอยูมาเปนตัวตั้ง โดยการขยายที่มาที่ไปของปญหาใหกวางขึน้ และลึกขึ้น โดยมีการ
ยกอุทาหรณ ยกเหตุการณตัวอยางประกอบ และไมใจรอนสรุปผลในทันทีทนั ใด ใหเวลาใหชาวบานสวน
ใหญมีความเห็นดวย (สัมมาทิฎฐิ) เมื่อสวนใหญตื่น และรับรูสาเหตุของปญหาที่แทจริงแลว จึงได
รวมกันคิดทางออกกับชาวบานดวย
การเจาะกลุม เปาหมาย
ถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินการทุกอยาง พระสงฆทที่ ําการเผยแพรกลุมสัจจะฯก็เชน
กัน ทานไดมกี ารเขาไปหากลุมเปาหมายคือ ผูที่เขามารวมทําบุญในวันพระ โดยพระจะเขาไปเทศนหรือ
ชวนกลุมคนทีม่ าทําบุญทีว่ ัดในวันพระพูดคุย กันแบบไมเปนทางการ แตเนนปญหาทีช่ าวบานกําลังเผชิญ
อยู คือเรื่องหนี้สิน และความยากจน มาเปนประเด็นพูดคุย ชาวบานที่เขามาทําบุญในวันพระสวนใหญ
เปนผูทมี่ ีความเชื่อในพระสงฆอยูแลว และเปนคนมีคุณธรรมอยูในระดับหนึง่ แลว เมื่อพระสงฆมาชวนคิด
และชวนทําในสิ่งที่ดี มีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปนเครื่องประกอบ และชีน้ ําแนวทาง จึงทําให
บุคคลกลุมดังกลาวยอมรับ และรวมกันหาทางแกปญหา โดยมีพระสงฆเปนผูนาํ จึงทําใหกลุม สัจจะฯ
เผยแพรไปในหมูบานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
สรางความคุน เคย
ดังที่ไดกลาวในขอตนวา กลุม คนทีพ่ ระสงฆเขาไปชวนคิดหรือชวนทํานี้สวนใหญเปนกลุมคนที่
เขามาทําบุญในวัดในวันพระอยูแลว เพราะฉะนัน้ กลุมคนเหลานีจ้ ะมีความคุนเคยกับพระสงฆอยูเปน
อยางดี และพระสงฆที่เขาไปชวนคิดนัน้ เขาไปแบบไมเปนทางการ และยกประเด็นปญหาที่ชาวบาน
กําลังเผชิญอยูมาพูดคุยดวยความเปนกันเอง ยิง่ สรางความคุนเคยไดเร็ว เมื่อชาวบานคุน เคยแลวก็จะ
เกิดความไวใจ เมื่อไวใจแลว ก็จะทําใหเกิดความรวมมือ และใหความจริงใจในการรวมคิดรวมทํามากขึ้น
กระบวนการมีสวนรวม
ถือเปนหัวใจหลักของการพัฒนาชุมชน พระสงฆที่เปนผูนําในการกอตั้งกลุมสัจจะฯ จะเนน
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กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหญาติโยมมีสว นรวมในการรวมคิด ปญหา และ รากเหงาของ
ปญหาที่ตนเองประสบอยู และรวมหาแนวทางแกไขปญหานั้นดวย โดยทีพ่ ระสงฆก็รว มคิดอยูในวง
เสวนานัน้ ดวย และพระสงฆจะคอยเปนผูที่ตั้งประเด็นคําถามหรือมองตางมุมกับเรื่องบางเรื่องทีช่ าวบาน
เสนอขึ้นมา แตมองตางมุมในลักษณะที่ไมคัดคานแตเปนการตัง้ คําถามในลักษณะกระตุนใหญาติโยม
ไดคิดใหลึกซึ้งถึงสาเหตุของปญหาที่แทจริง และพยายามใหญาติโยมไดคิดในลักษณะที่พงึ่ ตนเองใหมาก
ที่สุด หรือชวยตนเองกอน ที่จะคิดใหคนอื่นหรือทางราชการมาชวย
ใหญาติโยมรวมคิด และรวม
วางแผนแกปญ
 หา และนําความคิดที่ญาติโยมคิดไดนั่นแหละมาเปนแนวทางในการแกปญหาที่กาํ ลัง
ประสบอยู ซึ่งญาติโยมจะมีความรูสึกเปนเจาของกับกิจกรรมที่ไดทาํ จึงทําใหกระบวนการกลุม สัจจะฯ
ดําเนินมาไดดว ยดีและประสบความสําเร็จ
เพราะพระสงฆจะใหญาติโยมเขามามีสวนรวมตัง้ แตตน
จนถึง ญาติโยมไดลงมือทําเอง และเมื่อเกิดผลประโยชนขึ้น เชนมีเงินหมุนเวียนในชุมชน มีกองทุน
สวัสดิการ เปนตน ญาติโยมก็เปนผูท ี่รับประโยชนเอง จึงทําใหญาติโยมเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง
การทําใหเห็นและนําใหทําทันที
ถือเปนจิตวิทยาที่สาํ คัญในการทํางานกับชุมชน เพราะเมื่อชวนญาติโยมคิด และหาทางออกได
แลว พระสงฆจะนําญาติโยมเริ่มออมหรือสะสมทรัพยในทันที และมีการปลอยกูก ันในวันนัน้ ทันที ซึ่งที่
ผานมา ชาวบานมีการออมทรัพยผานกระบวนการกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิต แตตองรอเปนปจึงจะ
สามารถกูเงินได แตกลุมสัจจะฯ ทีพ่ ระเปนผูน ํานี้ ทานใหชาวบานไดทําทันที และชาวบานไดรับ
ผลประโยชนทนั ที ชาวบานเห็นประโยชนในทันที และไดรับผลประโยชนเอง ซึง่ เกิดจากการทีต่ นเองได
กระทําเอง และตนเองมีสวนรวมมาตั้งแตตน ชาวบานเห็นความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด จึง
เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการกลุมสัจจะฯ นี่เปนความชาญฉลาดของพระสงฆที่ใชกระบวนการมีสวน
รวมใหชาวบานไดรวมคิด เมื่อชาวบานเห็นแนวทางในการแกปญหาแลว ชวนทําทันที เปนการตีเหล็กใน
ขณะที่เหล็กยังรอนอยู และเมื่อทําแลวเห็นผลประโยชนเกิดขึ้นทันที จึงทําใหชาวบานเกิดความมั่นใจและ
ศรัทธาในกระบวนการกลุมสัจจะฯมากยิง่ ขึ้น สงผลใหการทํางานเรื่องกลุมสัจจะฯ ยัง่ ยืนถึงปจจุบนั
การยกนิทานและอุทาหรณประกอบ
การอธิบายสิ่งที่ยาก และยังไมปรากฎเปนรูปธรรมมากอน การมีนิทานหรืออุทาหรณประกอบ
จะเปนตัวชวยใหคนฟงเขาใจไดมากขึ้น พระสงฆที่เปนผูน ําในการกอตั้งกลุมสัจจะฯ ก็ไดนําวิธีการนี้มาใช
โดยมีการอธิบายเรื่องผลดีของการที่ชาวบานมีความสามัคคีกันใหฟง แลวยกนิทานเรื่องเสือกับวัวและนิว้
มือทั้ง 5 มาเลาประกอบใหญาติโยมไดมองเห็นภาพ ซึง่ ก็เปนการสื่อสารที่เขาใจงาย มองเห็นเปนรูปธรรม
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พระไมรับอะไร ใหอยางเดียว
เปนเทคนิควิธซี ื้อใจญาติโยม เพราะพระสงฆที่ไปตั้งกลุมสัจจะฯ ที่เดินทางไปพูดคุยนั้น ไมไดรับ
ปจจัย หรือสิ่งของอะไรจากญาติโยมเลย พระสงฆเดินทางไปดวยตนเอง และรวมวงเสวนากับญาติโยม
แบบเปนกันเอง รวมแนะนํา ชี้แนะ ตั้งประเด็นคําถาม ชวนชาวบานคิด ทํา และรับผลประโยชน เมื่อตั้ง
กลุมไดแลว มีการสะสมเงินหุน กันแลว ก็ปลอยกูกนั เลย พระสงฆไมไดจับเงิน ไมไดรับเงิน ไมไดรับ
ผลประโยชนจากกลุมเลย มีแตให ทัง้ ใหธรรมและใหทงั้ แนวทางแกไขปญหา ตลอดจนใหหมูบานชุมชน
มีกองทุนหมุนเวียนที่เปนของชาวบานเอง จึงเปนการสรางศรัทธาใหกบั ญาติโยมเปนอยางดียงิ่
ใหชาวบานไดแสดงศักยภาพของตนเอง
การบริหารจัดการเงินกลุม นัน้ พระสงฆเปดโอกาสใหคนในหมูบา นขึน้ มาเปนผูบริหาร และเปน
คณะกรรมการดูแลกลุมเอง เปดโอกาสใหชาวบานไดแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองอยาง
เต็มที่ โดยใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการเลือกคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและบริหาร ไมมกี ารเลือก
ขึ้นมาเองตามความพอใจของผูนาํ แตเปนการเลือกขึ้นมาจากสมาชิกของกลุมสวนใหญเห็นสมควร และ
คณะกรรมการมีกําหนดวาระ 1 ป เมื่อครบวาระก็มีการเลือกตั้งกันใหม ซึ่งเรื่องตาง ๆ เหลานี้เปนการให
ชาวบานดูแลกันเอง และเปนการสอนใหชาวบานรูจักการมีประชาธิปไตยภายในหมูบาน และชาวบาน
รูสึกเปนเจาของกลุมมากขึน้
กระบวนการกลุม
การทํางานของพระสงฆทเี่ ปนผูนาํ ในการกอตั้งกลุมสัจจะฯ การรวมกลุม เปนเทคนิคทีส่ ําคัญ ที่
ทําใหคนภายในชุมชน ไดมารูจัก ไดมาพูดคุยและรวมกันคิดอยางลึกซึ้ง ซึ่งที่ผานมาคนในชุมชนนัน้ ๆ
อาจมีความรูจกั กันอยูบางแลว แตความสัมพันธอาจจะยังไมลกึ ซึ้ง เพราะรูจักกันผานการสนทนาในงาน
บุญประเพณีตาง ๆ แตการทํางานกลุม สัจจะฯ พระสงฆใชกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือใหชาวบาน
ไดมารวมกันคิด รวมกันทํา และรวมรับผลประโยชน จนชาวบานรูสึกเปนเจาของกลุมสัจจะฯ อยางเต็ม
ตัว ซึ่งเปนการทําใหคนในชุมชนไดพูดคุยกันอยางลึกซึ้ง และมีผลประโยชนรว มกัน ทําใหเกิดความไวเนื้อ
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3.10) หลักเกณฑของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ในการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยนี้ จะมีหลักเกณฑกฏกติกาหรือขอปฏิบัติ
รวมกันของสมาชิก ซึง่ ก็เหมือนกับกลุม อื่น ๆ แตในกฎกติกาของกลุมสัจจะฯนี้ เมื่อนํามาวิเคราะหให
ละเอียดแลว ในแตละขอจะมีการแฝงเรื่องการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม ใหมีศีลธรรม และสามารถที่จะ
สรางชุมชนคุณภาพใหเกิดขึ้นได
เพราะในบางขอของกฎกติกา จะแฝงไปดวยการใหชุมชนมีความ
สามัคคีกัน และในกฎกติกาจะไมมีการบอกใหทกุ คนปฏิบัติธรรมะตรง ๆ แตจะมีการซอนไว หรือไมให
เห็นเปนหลักธรรมโดยตรง แตเมื่อสมาชิกปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุมแลว ถือวาสมาชิกทานนัน้ ได
ปฏิบัติธรรมไปดวย เมื่อสมาชิกทุกคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันหมดทุกคน โดยที่ตัวสมาชิกเองก็ไมไดรูสึกวา
ถูกเทศนใหปฏิบัติธรรม จึงทําใหเกิดชุมชนคุณภาพขึ้นได และเปนการเกิดจากการที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของกลุม ซึง่ ในหลักเกณฑแตละขอมีเหตุผลและซอนหลักธรรมและคุณธรรมไวดวย
3.11) การอบรมเสริมจิตวิญญาณ
เปนกิจกรรมทีพ่ ระสงฆและคณะทํางานประจําของศูนยการเรียนรูก ลุม สัจจะฯ จังหวัด
ตราด จัดขึ้นเพื่ออบรมใหกบั คณะกรรมการและสมาชิกกลุม เพื่อเปนการทบทวนแนวคิดอุดมการณและ
เปาหมายของกลุมสัจจะฯ โดยมีกําหนดจัดอบรมแตละกลุม ๆ กลุมละ 1 ครั้ง ในรอบ 1 ป และแตละ
ครั้งจัดอบรม 2 วัน 1 คืน โดยมีขั้นตอนในการอบรม คือ
- เริ่มดวยกิจกรรมละลายพฤติกรรม ซึ่งจะใชการเกมสสนุกเปนตัวชวย และ การปรบมือ
ใหสมาชิกทุกคนรูสึกเปนกันเอง และมีความสนุกที่เขารวมการอบรม
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- การทบทวนอุดมการณ เปาหมายของกลุม โดยจะมีการรวมกันระดมสมองตอบโจทย
วา เราตั้งกลุมสัจจะมาเพื่ออะไร ? และกลุม สัจจะมีผลตอวิถีชีวิตของเราอยางไร ?
- แบงกลุมยอยวิเคราะหปญหาของกลุม สัจจะฯ ที่ดาํ เนินการมาในรอบ 1 ป วามี
อะไรบาง โดยแยกคณะกรรมการ และสมาชิกแยกกลุม กันอยู เพื่อใหคณะกรรมการไดสะทอนปญหาที่
สมาชิกสรางขึน้ และสมาชิกจะไดบอกปญหาที่เกิดจากกรรมการ และทุกกลุม ก็จะนํามาสรุปใหฟง
หลังจากนั้นพระสงฆและคณะทํางานจะหาทางออกของปญหาตาง ๆ ไลไปทีละขอ
เพื่อให
คณะกรรมการและสมาชิกมีทางออกรวมกัน
ซึง่ ที่ผานมาในการทํากลุมสัจจะทีห่ มูบานนั้นอาจจะมี
ปญหาคาใจทีส่ มาชิกกลุมและคณะกรรมการไมไดคุยกัน แตไดมีโอกาสไดพูดคุยกันในเวทีนี้ เพือ่ เปนการ
ปรับระบบการทํางานใหดีขึ้น
- การแบงกลุมยอยวิเคราะหถึงจุดออนของการดําเนินงานของกลุม
- การนําเกมสมาประยุกตหรือใหสื่อถึงคุณธรรม เชน เกมไมจิ้มฟน เปนการใหสมาชิก
ทุกคนรวมวางไมจิ้มฟนเปนรูปตาง ๆ แลวแตจินตนาการ โดยแบงการเลนออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรก
หามพูดหามถาม หามปรึกษา หามสงภาษามือ และวางแลวหามยกขึ้นอีก ถาผิดกติกาถือวาแพ ผลที่
ออกมาจะไมเปนรูปเปนราง เพราะตางคนตางวางและไมไดวางแผนและปรึกษากัน สวนในชวงที่ 2
อนุญาตใหปรึกษากันได วางแผนได คุยกันได ซึง่ ผลที่ออกมา จะเปนรูปเปนราง ดูสวยงาม
ซึ่งสุดทายไดใหทกุ คนไดวิเคราะหรวมกันวา ใน 2 ชวงที่มีผลออกมาตางกันอยางนี้
เพราะอะไร หลายคนก็จะบอกวา เพราะเราไมไดคุยกัน ไมรูวา แตละคนคิดจะวางเปนรูปอะไร จึงสงผล
ใหครั้งที่ 1 ออกมาไมรูวา เปนรูปอะไร แตชวงที่ 2 เราไดพูด ไดปรึกษากัน และรูร วมกันวาแตละคนคิด
อะไร และสรุปเราจะวางเปนรูปอะไร จึงทําใหเราวางเปนรูปรางที่ชัดเจนได
สรุปไดวา การที่เราทําอะไรโดยไมคอยไดปรึกษาหรือพูดคุยกัน ไมมีความสามัคคีกัน
ไมไดมีการปรับความคิดใหตรงกัน (สัมมาทิฎฐิ) จะทําใหผลออกมาไมดี แตถาเราไดมีการพูดคุยกัน
ปรึกษาหารือกันแลว ผลงานที่เราทําจะมีผลดี เหมือนกับการทํางานกลุมตอนอยูท หี่ มูบาน เรามีปญหา
คาใจกัน และไมไดพูดคุยกัน ตางคนตางคิด ตางคนตางทํา จะทําใหกลุมไปไมรอด หรือไปรอดก็ไมดี
เหมือนกับการวางไมจิ้มฟนครั้งที่ 1 แตหลังจากที่ไดมีการพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกันปรับความคิดให
ตรงกันแลว จึงทําใหการวางไมจิ้มฟนเปนรูปเปนรางขึน้ มาได เหมือนกับการทํางานกลุม ถามีปญหา
หรือไมเขาใจตรงจุดใด หรือมีขอสงสัยตรงจุดใดเรื่องใด ใหมีการพูดคุยหรือสอบถามกันใหเขาใจ แลว
กลุมสัจจะฯของหมูบา นเราจะสําเร็จ และบรรลุเปาหมายทีเ่ ราตั้งไวรว มกันวา เราตั้งกลุมสัจจะฯขึ้นเพื่อ
เปนการพึง่ ตนเอง และสรางสุขภาวะใหชมุ ชน
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3.12) เงื่อนไขในการปลอยเงินกูและการจายเงินสวัสดิการ
การดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยนนั้ จะมีหลักเกณฑในการปลอยเงินกูแกสมาชิก
เปนเครื่องมือแกมบังคับสมาชิกกลุม ใหประพฤติตนอยูใ นศีลธรรม คือ การปลอยเงินกูน ี้ ถาสมาชิกที่ขอกู
นั้น มีประวัตทิ ี่กนิ เหลา และยุงเกี่ยวกับอบายมุข หรือไมทํามาหากินเปนหลักแหลง ก็จะกูเงินไดนอยกวา
สมาชิกคนอื่น หรือบางกลุม ใหกูไดเทาเงินสะสมในบัญชีของตน เพราะทางกลุมไมมั่นใจวาจะนําเงินมา
สงไดครบ จึงทําใหสมาชิกทุกคนตองลด ละ และเลิกจากการดื่มเหลาและอบายมุขไปโดยปริยาย และ
เงื่อนไขการจายสวัสดิการก็เชนกัน
ถาสมาชิกคนใดเจ็บปวยเพระการกินเหลา ทางกลุม จะไมจาย
สวัสดิการให และในกลุม จะมีทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิกกลุม ถาครอบครัวใด พอบานหรือ
แมบานกินเหลา บุตรของสมาชิกทานนัน้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการที่จะจับฉลากรับทุนการศึกษาจาก
กลุมดวย ซึง่ เงื่อนไขสวัสดิการนี้ ถาเงินกองทุนสวัสดิการมีมาก และมีผลตอบแทนแกสมาชิกมากแลว
จะเปนเครื่องมือเหมือนจะเปนการบังคับใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมไดดีมาก นี่ถือเปน
ความชาญฉลาดทีน่ ําประโยชนที่จะไดรับมาสัมพันธกับการประพฤติปฏิบัติตนของสมาชิก
3.13) การประชุมใหญปนผล
วันประชุมปนผลพระสงฆจะถือโอกาสที่สมาชิกมาประชุมพรอมกัน ทบทวนความหลัง
ตั้งแตยังไมมีกลุมสัจจะในหมูบาน วาวิถชี ีวิตของคนบานเราเปนอยางไร และเดีย๋ วนีว้ ิถีชวี ิตเปนอยางไร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือวาแยลง ทุกคนก็จะตอบวาดีขึ้น พระก็จะถามตอบวา ดีขนึ้ เพราะอะไร
และก็จะบรรยายวานี่แหละเปนเพราะพวกเราทุกคนมีธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะ จึงทําใหวิถีชวี ติ ของ
เราดีขึ้น และก็จะบรรยายธรรมะ คือเรื่องการอยูรวมกัน และความซื่อสัตยตอกันเปนตน ซึ่งจะทําให
สมาชิกกลุมยอมรับมากขึ้น และเห็นผลของการปฏิบัติตามหลักธรรมไดเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น
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สวนที่ 4 สภาวการณที่เกิดขึ้นแกสมาชิกกลุม และ หมูบานที่มกี ลุมสัจจะ
กลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ กอตั้งโดยการนําของพระสงฆ (พระอาจารยสุบิน ปณีโต) อาศัยความ
ศรัทธาเลื่อมใสที่มีอยูแลวจากชาวบานซึง่ จัดวาเปนทุนชุมชน และอาศัยหลักการพัฒนา ที่ไดเรียนรูจาก
ประสบการณที่ไดเดินธุดงคไปในทองถิ่นตาง ๆ ไดพดุ คุยสนทนากับปราญชาวบานทําใหทา นประยุกต
หลักธรรมคําสอนของศาสนาและหลักการพัฒนา ทําใหเกิดประโยชนกับชุมชนเปนอยางมาก เปนการสง
เสิรมชาวบานใหรูจักปญหาของตนเอง เรียนรูปญหา และหาวิธีแกไขปญหารวมกัน หรือทีเ่ รียกวา การ
เทศนสอนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทีม่ ีความเปนนามธรรม มีความเปนตัวหนังสือ หรือภาษาธรรมที่
เขาใจหรือเขาถึงไดยาก ใหเปนรูปธรรมโดยผานกระบวนการจัดตั้งกลุมและดําเนินกิจกรรม จึงเปน
แนวทางและวิธีการสอนธรรมในภาคของการปฏิบัติอยางไดผล
พระอาจารยสบุ ิน ปณีโต ไดประยุกตการออมทรัพยที่ไดเรียนรูมาจากกลุมออมทรัพยที่จังหวัด
สงขลา ของครูชบ ยอดแกว นํามาผสมผสานกับหลักคําสอนทางศาสนา สรางรูปแบบการพัฒนา ทีม่ ี
หลักธรรมคือ คําสอนของพระพุทธศาสนาเขามาประยุกตดวย เปนรูปแบบการอิงอาศัย ทุนชุมชน (คือทุน
ทางเศรษฐกิจ ไดแก เงินทองขาวของที่เปนสิ่งชวยในการดําเนินชีวิตและทุนทางสังคม ไดแก ความเชือ่
ความเลื่อมใส ในคําสอนทางศาสนา บุญ-บาป ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณี) สรางกลุม สัจจะสะสม
ทรัพยขนึ้ เพื่อจะนําพาชุมชนและสังคมใหมีศักยภาพในการแกปญหา โดยทําใหชมุ ชนพึ่งตนเองได ในทุก
ๆ ดาน เชน
- ดานเศรษฐกิจ คือ การมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใชจายในการดําเนินชีวิตได
- ดานจิตใจ คือ การไดเรียนรูและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาอันเปนการ
พัฒนาดานจิตใจ ใหเกิดความสงบสุข
- ดานชุมชน คือ สรางจิตสํานึกรวมใหเกิดในชุมชน มีการชวยเหลือและเอื้อเฟอกัน
- ดานสังคม คือ การสรางสวัสดิการใหเกิดขึ้นในสังคมของตนเอง ถือวาเปนการสรางความ
เขมแข็ง จากปจเจกชนไปสูครอบครัว ไปสูชุมชนและสังคม เพื่อจะพึง่ ตนเองไดในระดับหนึง่
- ดานวัฒธรรม คือ การฟนฟูและสงเสริมวัฒนธรรมอันดี ใหกลับมาในชุมชนอีกครั้ง
- ดานสิ่งแวดลอม คือ การสงเสิรมใหมกี ารอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการ
สงเสริมใหใชน้ํายาปราบศรัตรูพืชและปุยจากจุลนิ ทรีย เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
- ดานสุขภาพ คือ การใหมีประกันสุขภาพในชุมชน จากเงินสวนที่เปนกองทุนชุมชน สําหรับ
สมาชิกที่เจ็บปวยและตาย

73

การกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ โดยการนําของพระสงฆนี้ เปนการปลุกใหประชาชนได
ลุกขึ้นมาแกปญ
 หาใหกับตนเอง โดยไมตอ งรอคอยใหแตเจาหนาที่รัฐมาชวย หรือใครยื่นมือเขามาชวย
โดยการอธิบายวา เราตองชวยตนเองกอน ตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่วา “อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ ตนแล เปนทีพ่ ึ่งแหงตน” และเปนการทํางานที่เนนใหประชาชนมีสวนรวมมาก โดยจะใหประชาชน
ซึ่งเปนผูอยูกับปญหาไดวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาใหไดกอน
และเมื่อไดสาเหตุแลวให
รวมกันคิดตอวา เราจะแกอยางไร และใหพยายามตัดความคิดหรือยกความคิดหรือทางออกจากปญหา
ที่คิดจะใหคนอื่นมาชวยออกไปหรือวางไวกอน หรือไดใหแนวทางวา ขณะที่เรารอความชวยเหลืออยูนี้
เราตองชวยตนเองไปดวย นั่นคือทําใหเกิดกลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่อใหประชาชนไดชวยตนเองออก
จากปญหา จึงทําใหสมาชิกกลุมทุกคนจะมีความรูสึกเปนเจาของกลุม ไดใหความรวมมือในการพัฒนา
กลุมอยางเต็มที่
เมื่อสมาชิกทุกคนใหความรวมมือในการพัฒนากลุมอยางเต็มที่แลว จึงมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับชุมชน
ที่เปนผลผลิตจากการดําเนินงานของกลุม สัจจะสะสมทรัพย คือ
1) กองทุนหมุนเวียนในหมูบาน
ดวยเหตุที่สมาชิกของกลุมทุกคนจะมีการสงเงินสะสม
ใหกับกลุมทุกเดือน และเงินสะสมของสมาชิกนั้น เมื่อคณะกรรมการรวบรวมเรียบรอยแลว ก็จะปลอยให
สมาชิกที่มีความเดือดรอน กูไปแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนของตน ซึง่ สมัยกอนไมมกี ลุม สัจจะฯ
นั้นประชาชนในหมูบ าน เมือ่ มีความเดือดรอนตองใชเงิน ตองไปหากูนายทุนนอกหมูบา นและตองเสีย
เงินคาดอกแพงประกอบกับตองมีสินทรัพยหรือมีคนทีน่ า เชื่อถือไปค้ําให ซึ่งก็เปนความยากลําบากของผู
เดือดรอนเปนอยางมาก แตปจจุบันในหมูบานมีกลุมสัจจะฯ เมื่อเดือดรอนตองใชเงิน สมาชิกก็สามารถ
กูเงินจากกลุมไดเลย ซึง่ เงินที่สมาชิกกูไปนั้น เปนเงินของสมาชิกทุกคนในหมูบา น ถึงจะเสียคาบํารุง
ใหกับกลุมเหมือนกับเสียดอกเบี้ยใหกับนายทุนที่ตองไปยืมนอกบาน แตมีความตางกันคือ ดอกเบี้ยที่
เสียใหกับนายทุน เสียใหเขาแลว เขาก็เอาไปเปนของเขาเลย แตคาบํารุงทีเ่ สียใหกบั กลุม ซึง่ ถูกกวาไปกู
นายทุนอยูแลว และที่สาํ คัญเมื่อจายคาบํารุงใหกับกลุม แลว คาบํารุงไมไดไปใหน จะหมุนกับมาใหผูที่
กูเงินของกลุมไป ในสองทางคือ ทางทีห่ นึ่ง กลับมาในทางสวัสดิการ คือ ถาผูก ปู วยนอนโรงพยาบาล ก็
สามารถมาเบิกเงินจากกลุมไปชวยเปนคารักษาพยาบาลไดตามเกณฑทกี่ ลุมกําหนดรวมกัน และทางที่
สอง กลับมาในทางเงินปนผลเมื่อสิ้นป เพราะสมาชิกของกลุมทุกคนเมื่อครบ 1 ป ทางกลุมจะมีการ
จายเงินปนผลของกลุมใหแกสมาชิกทุกคน ตามจํานวนหุนที่สมาชิกถือไว ดังนัน้ เมื่อมีกลุมสัจจะฯแลว
จึงทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนกันอยูภายในชุมชน เปนทีพ่ ึ่งแกชมุ ชนได
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2) กองทุนสวัสดิการชุมชน คําวา “สวัสดิการ” เปนคําที่ประชาชนทัว่ ไปเคยไดยินและรูมาวา
คนที่จะมีเงินสวัสดิการไดนนั้ ตองเปนขาราชการเทานั้น จึงจะเบิกเงินคาสวัสดิการได และเมื่อไมนานมานี้
ก็จะมี เงินสวัสดิการจากการประกันสังคม แตคนที่จะมีการประกันสังคมได ก็ตองเปนคนทีท่ ํางานใน
โรงงาน มีนายจางจายเงินสมทบใหดวย แตถา ประชาชนคนที่อยูในชนบทไมมีสิทธิจากประกันสังคม
เพราะฉะนัน้ คําวา “สวัสดิการ” จึงเปนสิง่ ทีม่ ีเฉพาะในบางกลุมเทานัน้ และตองมีคนอื่นมาหยิบยื่นใหดวย
ทั้งขาราชการและพนักงานโรงงาน แตเมือ่ มีกลุมสัจจะสะสมทรัพยแลว สมาชิกกลุมทุกคนก็สามารถมี
สวัสดิการ เบิกคารักษาพยาบาลไดเหมือนกัน แตยังไมสามารถเบิกได 100 % แตยังถือวาดีกวาไมมี
หลักประกันอะไรบางเลย แลวกลุมสัจจะฯ นําเงินสวนไหนมาจายสวัสดิการใหกบั สมาชิก คําตอบงาย
ๆ ก็คือ เอาเงินของสมาชิกทุกคนนัน่ เอง
สมาชิกที่กูเงินจากกลุม ไป กลุมก็คิดคาบํารุงซึ่งคิดในราคาถูกกวานายทุนอยูแลว คาบํารุงที่
สมาชิกจายใหกับกลุมนั้น เมื่อสิ้นปคณะกรรมการจะนํามาแบงครึ่ง ครึ่งหนึง่ นําไปจายเปนเงินปนผลแก
สมาชิกตามจํานวนหุน แตเงินอีกครึ่งหนึ่ง นํามาตั้งเปนกองทุนสวัสดิการ สําหรับใหสมาชิกทีเ่ จ็บปวย
หรือเขาหลักเกณฑความเดือนรอนทีก่ ลุมตองชวยเหลือ ที่สมาชิกรวมกันตัง้ ขึ้น ก็สามารถมาขอเบิกจาก
กองทุนสวัสดิการได ซึ่งตางจากเมื่อกอนนีท้ ี่เมื่อปวยหรือเดือดรอน ตองใชเงินเก็บที่ตัวเองเก็บสะสมไว
ถาไมมีก็ไปกูน ายทุน แตเดีย๋ วนี้ เจ็บปวย ตาย กลุมมีสวัสดิการให ตามศักยภาพของแตละกลุม ซึ่งนี่คือ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังมีกลุมสัจจะสะสมทรัพย
3) เงินออมในครัวเรือน กลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการใชเงินใน
ครัวเรือน เพราะคนทุกคนสามารถเปนสมาชิกของกลุมสัจจะฯได ตั้งแตแรกเกิด เพราะฉะนัน้ ถา
ครอบครัวหนึ่งมี 4 คน ถือหุน คนละ 20 บาท เมื่อถึงเวลาสงเงินสะสมประจําเดือนของกลุม ครอบครัวนี้ก็
ตองสงเงินสะสมกับกลุมจํานวน 80 บาท และตองสงอยางนี้ไปทุกเดือน ถาขาดสงเดือนใดจะถูกปรับคา
เสียสัจจะ (เงินที่ปรับนี้จะมีการลงบัญชีบนั ทึกไว และนําเงินคาปรับนี้ไปสมทบเขากับกองทุนสวัสดิการ)
ดังนัน้ จึงทําใหครัวเรือนเกิดการวางแผนการใชเงิน เพราะตองมีเก็บไวเพื่อสงสัจจะทุกเดือน จากเดิมที่
เมื่อกอนไมไดมีความคิดหรือขอบังคับอะไรที่จะตองเก็บเงินทุกเดือน เมื่ออยูไป 1-2-3-4 --- ป ก็ไมมีเงิน
เก็บเปนกอนได แตนับจากนี้ไป เมื่อมีกลุมสัจจะฯแลว ตองมีการออมเงินทุกเดือนไปโดยปริยาย เมื่อ
ครบ 1-2-3--- ป เงินออมก็จะมีมากขึ้น ๆ เปนทวีคูณ เปนการสรางความมัน่ คงในชีวิตและครอบครัวได
ทําใหครัวเรือนมีเงินออมมากขึ้น
4) รานคาไมมีราน คือ รานขายของที่ไมตองมีอาคารสถานที่ กลุมสัจจะฯจะเปดทําการ
หนึง่ วันในหนึ่งเดือน เพราะฉะนัน้ คณะกรรมการกลุม จึงไดนัดกับสมาชิกวา วันทําการกลุมนี้ นอกจาก
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5) การพัฒนาศักยภาพของประชาชน คือ กอนที่จะมีกลุมสัจจะฯนัน้ ประชาชนตางก็
ประกอบอาชีพของตน คือการเปนเกษตรกร มีความรูช ั้นประถมศึกษาปที่ 4 บาง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
บาง ซึง่ มีวิถีชวี ิตตางคนตางอยู คิดเพียงวาใหตนเองมีเงินเลีย้ งครอบครัว มีความเปนปจเจกสูง ไมคอย
ไดมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกนั
ไมคอยไดมีกิจกรรมในการพัฒนาความรูตนเอง มีโอกาส
คิดเงินก็เพียงเงินที่ไดจากการทําเกษตรกรรมซึ่งไมมากนัก และไมคอยไดมีการคิดเรื่องกําไรหรือขาดทุน
ที่เปนระบบ การออมในครัวเรือนก็ไมเปนระบบ และแตละครัวเรือนก็ไมคอยมีระบบในการออมนัก
แตหลังจากทีม่ ีกลุมสัจจะสะสมทรัพย ฯ ในหมูบานแลว ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนใน 4 ดาน คือ
1) คณะกรรมการผูบริหารกลุมสัจจะฯ ซึ่งแตกอนไมไดมีโอกาสคิดบัญชีหรือบริหาร
เงินเปนจํานวนมาก เมื่อมีกลุมสัจจะฯ แลว จากประชาชนผูมีความรูแคชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 ก็
สามารถที่จะเรียนรูเรื่องการทําบัญชี และบริหารการเงินซึ่งถึงปจจุบนั นี้มหี ลายลานบาทได สามารถ
บริหารกลุมใหมีการจายเงินสวัสดิการแกคนในชุมชนไดอยางเปนระบบ
2) การพัฒนาในดานเงินออมของครัวเรือน กอนมีกลุมสัจจะฯแตละครัวเรือนใช
จายเงินกันแบบไมมีระบบการออม มีเงินก็จับจายใชสอยไปตามความจําเปน ไมมใี ครมาบังคับใหมีการ
ออมเปนประจําทุกเดือน จึงทําใหที่ผา นมาแตละครัวเรือนไมมีเงินออม แตหลังจากมีกลุมสัจจะฯแลวทํา
ใหทุกครัวเรือนตองออมเงินเปนประจําทุกเดือน ตามขอตกลงเรื่องการมีสัจจะฯ ตอกัน ทําใหปจจุบันทุก
ครัวเรือน (ทุกคนในครอบครัว) มีเงินออมทีเ่ ปนของตนเอง เกิดความมัน่ คงในชีวิตมากขึ้น
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3) การวางแผนการใชเงิน กลุมสัจจะฯ เขาไปมีบทบาทในการใชเงินของสมาชิกมาก
เพราะทุกเดือนมีระบบการออม และมีการสงเงินกูของสมาชิกที่กูไปทุกเดือน ถาไมสงตองเสียเงินคาปรับ
ที่เสียสัจจะฯ เพราะฉะนัน้ สมาชิกกลุมสัจจะฯ ตองมีวินยั ในการใชเงิน ตองมีการวางแผนการใชเงินในแต
ละเดือนขึ้น ทําใหประชาชนมีการคิดที่เปนระบบ และแผนในการดําเนินชีวิต
4) ระบบคิด สมาชิกกลุม สัจจะฯ จะไดรับการปลูกฝงใหรูจักการพึ่งตนเอง การรูจัก
ความพอดีในการดําเนินชีวติ และดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท ใหมีความรูเทาทันโลกาภิวฒ
ั น ไม
จับจายใชสอยฟุงเฟอ
รูเ ทาทันและไมหลงกระแสบริโภคนิยม มีระบบคิดและระบบวางแผนการใช
จายเงิน ตลอดจนใหคิดถึงบุพการีและการตอบแทนคุณ ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวมานี้ พระสงฆซ่งึ เปน
ผูนําทางจิตวิญญาณของกลุม จะปลูกฝงอยูเปนประจําที่มโี อกาส เชน การเทศนในวันพระ การพูดคุย
สนทนากลุมยอยในวันทําการกลุม และในวันประชุมใหญสามัญประจําป นอกจากพระสงฆแลว ยังมี
คณะกรรมการกลุม และคณะกรรมการเครือขายซึ่งจะมีการจัดอบรมเสริมคุณธรรมและจิตวิญญาณเปน
ครั้งคราว ที่จะเขาไปอธิบาย และชวนสมาชิกคิดเชื่อมโยงระบบตาง ๆ ใหสมาชิกไดฟงและใหสมาชิกคิด
ตาม ดวยวิธกี ารดังกลาวมาจึงทําใหสมาชิกมีการพัฒนาระบบคิดมากขึ้น
6) สุขภาวะชุมชน ในกระบวนการกลุมสัจจะฯสะสมทรัพย มีแนวคิดในการพัฒนาคนใหมี
คุณธรรม หางไกลจากอบายมุข โดยใชความอยากของคนมาเปนเครื่องมือ คือความอยากมีเงิน เพราะ
ถาไมมีเงินมาเปนเครื่องมือ จะทําใหคนไมคอยใหความสนใจเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เมื่อมีตัว
ดึงดูดคือ การใชเงินเปนเครื่องมือดึงคนเขามาแลว กลุมสัจจะฯ ก็จะมีเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมี
คุณธรรม และหางไกลจากอบายมุข นัน่ คือ
6.1) กฏกติกาของกลุมสัจจะ ฯ โดยกลุม จะมีกฎกติกาใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติตาม
จํานวน 17 ขอ แตละขอนัน้ จะมีการซอนหลักธรรม คุณธรรม หรือมีขอคิดในเรื่องของการพัฒนาคนใหมี
คุณธรรม เชน การมีคาปรับเมื่อเสียสัจจะ ฯ ก็เปนการสอนแกมบังคับใหคนพยายามรักษาสัจจะ เปนตน
6.2) เงื่อนไขในการจายสวัสดิการ ในกระบวนการกลุมสัจจะฯ นั้น มีกองทุนสวัสดิการ
ของกลุม ซึ่งเปนผลกําไรที่เกิดจากการดําเนินงานของกลุม เพื่อนํามาเปนกองทุนชวยเหลือสมาชิกทุกคน
ที่ประสบความเดือดรอน แตในการชวยเหลือสมาชิกนัน้ ทางกลุมจะมีกฎกติการวมกันเพื่อเปนการ
พัฒนาคนใหมีคุณธรรม เชน ถาคนที่ปว ยหรือบาดเจ็บเพราะมีเหลาเปนสาเหตุ ทางกลุมจะไมจายเงิน
สวัสดิการให เพราะสมาชิกไมมีศีลและเขาไปยุงเกี่ยวกับน้ําเมาทําใหเกิดการขาดสติและประมาทเองจึง
ทําใหบาดเจ็บ หรือครอบครัวใดไมเขาไปยุงเกีย่ วกับอบายมุขเลย บุตรหลานของครอบครัวนั้นจะไดรับ
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ดวยเหตุนี้เมื่อสมาชิกของกลุมทุกคน ซึง่ ก็คือคนในหมูบ านแทบทุกคนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุม ทําใหการอยูรวมกันในสังคมหรือในหมูบาน รมเย็น ไมมีการ
ทะเลาะวิวาท ไมมีอันธพาล ลักเล็กขโมยนอย มีแตความเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือกัน เพราะทุกบานมี
กิจกรรมรวมกัน และมาเจอกันทุกเดือน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกันทุกเดือน จึงทําใหทกุ คนมี
ความคุนเคยสนิทสนมกันมากขึ้น จนกอใหเกิดการอยูรวมกันดวยความสงบสุข หรือ สุขภาวะชุมชน
7) ความสามัคคี หมูบา นหรือชุมชนที่มกี ลุมสัจจะฯนัน้ จะมีปญหาเรื่องความแตกแยกกันนอย
มาก เพราะไดมีกิจกรรมและพูดคุยกันภายในหมูมวลสมาชิกทุกเดือน และ จากการสอบถามผูนําใน
หมูบาน และประชาชนทัว่ ไปในหมูบา นก็พบวา หลังจากมีกลุมสัจจะฯแลว ประชาชนมีความสามัคคีกัน
มากขึ้นกวาแตกอนมาก เมื่อกอนที่ยงั ไมมีกลุมสัจจะฯ ถาทางหมูบานมีเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือ
ของชาวบาน ผูใหญบานจะประกาศหอกระจายขาว แลวก็รอ ชาวบานมาทีละคนสองคน มานิดเดียว แต
เดี๋ยวนี้ หลังจากมีกลุม สัจจะฯ แลว สมาชิกในหมูบานมีความสามัคคีพรอมเพียงกันมากขึ้น วัดไดจากถา
มีกิจกรรมเกิดขึ้นในหมูบาน ผูใหญบานประกาศหอกระจายขาวแลว ไมนานสมาชิกในหมูบานก็จะมา
พรอมเพียงกัน มาชวยกันทําจนงานสําเร็จลง การทะเลาะวิวาทกันก็นอยลง เพราะสมาชิกไดมีกจิ กรรม
มีผลประโยชนรว มกันทุกเดือน คือ การสงเงินสะสม การกูเงินกลุม และการรับสวัสดิการ จึงทําใหสมาชิก
ทุกคนมีความปรองดองสามัคคีกัน เห็นใจกัน ชวยเหลือกันมากขึ้น
8) การพึ่งตนเองไดของชุมชน กลุมสัจจะฯเขามามีบทบาทในหมูบา น ไดเขามาสรางกิจกรรม
ตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในหมูบ าน ไดมาสรางความเขมแข็งใหกับหมูบา น ทําใหชมุ ชนหมูบ านพึง่ ตนเองไดใน
หลาย ๆ เรื่อง เชน เรื่องทุนในการประกอบอาชีพ ทุนในการสงเคราะหชว ยเหลือกันในรูปสวัสดิการ
และในเรื่ององคความรูที่ไดมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกประจําทุกเดือน และเมื่อประชา
ขนในหมูบานทุกคน เห็นผลวาการรวมกลุมกัน การสามัคคีกัน นัน้ ทําใหหมูบา นดีขึ้นอยางที่เห็นเปน
ตัวอยางคือกลุม สัจจะฯ ที่เขามีอยูในหมูบา นแลวนัน้ เชื่อไดวาในอนาคตเมื่อมีปญ
 หาหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ เกิดขึ้นในหมูบานของพวกเขา จะทําใหเขาตระหนักรวมกันวา ตองรวมกันคิด ตองรวมกลุมกัน
รวมกันหาทางออก และสามัคคีกันใหมาก เหมือนทีพ่ วกเขาประสบความสําเร็จในการรวมกลุมกัน
ดําเนินการกลุม สัจจะฯ มาแลว เพราะฉะนัน้ เราสามารถจะอนุมานไดวา ในอนาคตกลุมสัจจะฯจะ
เติบโตขึ้น พรอมกับการกลับมาของศีลธรรมอันเขมแข็ง จะทําใหชุมชนทีม่ ีกลุมสัจจะฯพึง่ ตนเองได ทั้งใน
เรื่องทุน และระบบคิด
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อภิปรายผลการศึกษา
ในอดีตพระสงฆและวัดถือไดวาเปนศูนยกลางของหมูบา น เปนศูนยรวมเกี่ยวกับภูมิปญญาใน
หลาย ๆ เรื่อง เชน การแพทยแผนไทย เปนที่เรียนหนังสือของเด็ก และเปนทีพ่ บปะ นัดหมายประชุม
หารือเรื่องตาง ๆ ของประชาชน เปนตน ดังนัน้ ในอดีตประชาชนจึงมีชีวิตที่ใกลชดิ กับวัด กับพระสงฆ
มากกวาปจจุบัน และในขณะที่ใกลชดิ กับพระสงฆนั้นก็จะไดมีโอกาสในการสนทนาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันบอย ซึง่ ที่ผา นมาในอดีตพระสงฆก็จะใชโอกาสนัน้ ในการสอดแทรกหลักธรรมะ และคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิตแกประชาชนไดงายและไมซับซอนมากนัก จึงทําใหคนโบราณในสมัยกอนเปนคนที่มี
คุณธรรมในการดําเนินชีวิต ปญหาสังคมตาง ๆ ก็มีนอย แตในปจจุบนั บทบาทของวัดและของพระสงฆ
ไดถูกความเจริญในดานตาง ๆ เบียดบังไปมากพอสมควร เชน แตกอนการเรียนหนังสือที่เด็กสวนใหญจะ
เรียนกับพระสงฆ แตเดี๋ยวนี้มโี รงเรียนวัดหรือโรงเรียนเอกชนที่เปดใหบริการแกเด็กนักเรียนอยางทัว่ ถึง
แตกอนการประชุมพบปะหารือนัดหมายอะไร คนในหมูบ านก็จะบอกวา นัดทีว่ ัดงายดี สถานทีก่ วางขวาง
ดี แตเดี๋ยวนี้มีศาลาประชาคมหมูบาน มีศาลากลางหมูบา น ประชาชนก็จะนัดเจอกันที่ศาลาดังกลาว
แทนที่วัด แตกอนวัดเปนที่พงึ่ ทางใจและทางกายในเรือ่ งความสงบรมเย็น ประชาชนเหน็ดเหนื่อยหรือ
รอนก็จะแวะเขาไปขอพักใตรมไมในวัด เพื่อคลายความรอนทัง้ รอนกายและรอนใจโดยการเขาไปสนทนา
กับพระสงฆ แตปจจุบันมีหางรานใหญโตเปดแอรไวบริการแกประชาชนทั้งวัน ถารอนกายก็หลบเขาไป
เดินหาง ถารอนใจก็มีตูเพลงคาราโอเกะ มีโรงหนังโรงภาพยนตรใหคลายเครียดและมีอุปกรณคลาย
เครียดตาง ๆ อีกมากมาย นี่เปนเหตุผลประการหนึ่งทีท่ าํ ใหบทบาทของวัดและของพระสงฆลดนอยถอย
ลงไป จึงทําใหโอกาสที่พระสงฆจะนําหลักธรรมะไปสอดแทรกในการดําเนินชีวิตของประชาชนทัว่ ไปมี
นอยมาก
และเหตุผลอีกประการหนึง่ คือ กระแสสังคมเปลี่ยนแปลงไป ปญหาสังคมเพิม่ มากขึ้น
ตามลําดับ นอกจากมีปญหาความทุกขทางใจ และยังมีปญหาทางดานการดําเนินชีวิต เชน ปญหาความ
ยากจน ปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ เปนตน ปญหาเหลานี้เกิดจากพลวัตของสังคมที่เปลีย่ นแปลง
จนกระทั่งบีบรัดใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตองดิ้นรน ขวนขวายทํางานเพื่อความอยู
รอดของตนเองและครอบครัว จนกระทั่งกอใหเกิดแนวคิดวัตถุนิยมเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวติ
ดวยพลวัตของสังคมดังที่ไดกลาวมาจึงทําใหประชาชนหางไกลจากวัดมากขึ้น
มวลชนหรือ
ประชาชนมีเวลาเขาวัดนอยลง หรือถามีเวลาเขามาในวัด ก็จะเขามาดวยความเรงรีบ เพราะตองทํางาน
แขงกับเวลา เพื่อหาปจจัยสีม่ าหลอเลีย้ งชีวิต ดังนั้นโอกาสในการที่พระสงฆจะไดแนะนําหลักธรรมหรือ
สนทนาหรือเทศนสอนญาติโยมแบบดั้งเดิมนั้นจึงมีนอยมาก เมื่อประชาชนเหินหางจากหลักธรรมซึ่งเปน
ธงหรือเปนสวนสําคัญในการดําเนินชีวิต กลับไปมองเห็นสิง่ อื่นมีความสําคัญมากกวา จึงทําใหประเทศ
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วิธีการดําเนินการสงเสริมศีลธรรมและคุณธรรม
โดยการปรับประยุกตหลักความเชื่อในทาง
ศาสนาเขากับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ดวยการสงเสริมกิจกรรมกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ไมได
เพียงแตกอใหเกิดผลตอชุมชนในดานคุณธรรมศีลธรรมตอประชาชน ตามเปาหมายของศาสนาเทานัน้
แตยังทําใหเกิดการรวมกลุมระดมเงินออมสรางเปนทุนชุมชน โดยมีพนื้ ฐานอันเกิดจากแนวความคิดเรื่อง
บุญ (ความศรัทธา) ใจ (ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความจริงใจ) เงิน (เครื่องมือในการสรางกลุม ) อันเกิดจาก
การบูรณาการองคความรูตามหลักศาสนา สังคม และเศรษฐกิจ เขาดวยกัน แนวคิดดังกลาวจึงเปน
แนวคิดในการแกไขปญหาแบบองครวม ทําใหชุมชนเกิดการพึง่ ตนเองทั้งในดานการสรางทุนและการ
บริหารจัดการกองทุนของตนเอง ซึ่งกอใหเกิดเปนกองทุนสวัสดิการเปนทีพ่ งึ่ แกประชาชนยามเดือนรอน
ซึ่งเปนการสรางใหชุมชนพึง่ ตนเอง
และทําใหประชาชนรูสึกวาตนเองมีทพี่ งึ่ และมีความมั่นคงในการ
ดําเนินชีวิต
การเกิดขึ้นของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ในจังหวัดตราด เกิดจากการประมาลภาพประสบการณ
ที่ผานมาของพระอาจารยสบุ ิน ทีท่ านไดพบในสังคมจากการเดินธุดงค จึงทําใหสามารถเขาถึงปญหา
ของชุมชน เชน ปญหาความยากจน และปญหาความแตกสามัคคีของคนในชุมชน ทานจึงไดหยิบยก
ปญหาขึ้นมาเปนสิ่งกระตุนใหชุมชนไดคิด จึงเปนการกระตุนและพูดในสิ่งที่โดนใจชุมชน จึงสามารถดึง
ชุมชนเขามามีสวนรวม และหนุนเสริมใหชมุ ชนไดเรียนรูไดเปนอยางดี และในกระบวนการที่ชมุ ชนรูสึก
วาพระสงฆพดู ไดโดนใจ และพระสงฆรูปญหาจริงและแกปญหาไดตรงจุดนี้เอง พระสงฆทานจึงได
ประยุกตหลักธรรมเขามาในกระบวนการดําเนินงานของกลุม โดยที่ชมุ ชนไมรูสึกวา ตองปฏิบัติธรรมเลย
จึงทําใหชมุ ชนรูสึกเพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติธรรม ซึง่ ทานสามารถทําใหการปฏิบัติธรรมหรือการรับฟง
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จากขอมูลที่ไดศึกษามาสามารถทีจ่ ะอธิบายไดวา พระสงฆทานไดมีวิธีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของทานเองใหสอดคลองกับวิถีชวี ิตและความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี โดยทานไดนําเงินมา
เปนเครื่องมือในการรวมคน และนําผลประโยชนของกลุม คือการกูยมื และสวัสดิการ มาเปนเงื่อนไขใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน ซึง่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนนี้ โดยยึดหลักธรรมเปนบรรทัดฐาน เชน
ถาครอบครัวใดยุงเกีย่ วกับอบายมุข จะไดรับสวัสดิการ หรือไดรับเงินกูท ี่นอยกวาครอบครัวอื่น เพราะ
ครอบครัวนั้นไมมีศีลธรรม และยังหมกมุนอยูกับอบายมุขแสดงวามีเงินพอสมควร
เหลานี้เปน
กระบวนการ หรือเครื่องมือลอใหสมาชิกไดปฏิบัติตามหลักธรรม
การพัฒนาดานจิตใจ พระสงฆไดมีวิธกี ารในการกระตุน สงเสริมใหประชาชนมีความซื่อสัตย มี
ความจริงใจตอกัน โดยยกนิทานอุทาหรณเปนเครื่องเปรียบเทียบประกอบกับหลักธรรมในเรื่องฆราวาส
ธรรม โดยการนําหลักจิตวิทยาชุมชน คือยกยองและชักชวนใหประชาชนมีสว นรวม เนนใหชุมชนเปน
เจาของกลุม ใหชุมชนรูจักรักและหวงแหนกลุม ตลอดจนใชความดํารงอยูและความลมลงของกลุมเปน
เครื่องมือใหสมาชิกยึดหลักธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หรือในการดําเนินงานของกลุมอยาง
เครงครัด เพราะเมื่อสมาชิกไดรับประโยชนจากกลุม คือ การกูเงิน หรือการสงเคราะหดวยสวัสดิการ
พระสงฆจะนําเงื่อนไขตรงนีม้ าชักชวนใหสมาชิกยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรม เมื่อสมาชิกปฏิบัติ
ตามหลักธรรมแลว จิตใจจึงไดรับการพัฒนาใหมีคุณธรรมมากขึน้
กระบวนการสอดแทรกหลักธรรม
คุณธรรมในการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมมากขึ้น
ดวย
กระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย นับวาพระสงฆไดมีการลุกขึน้ มาปรับเปลี่ยนระบบเผยแพรธรรมะให
มีความทันสมัยหรือเทาทันโลกมากขึน้ ดวยกระบวนการและวิธีการตาง ๆ ถือไดวาเปนแนวทางหนึ่งที่
สามารถสรางชุมชนคุณภาพใหเกิดขึ้นได คําวา ชุมชนคุณภาพ คือ ชุมชนที่มีสมาชิกมีคุณธรรมปฏิบัติ
ตอกันดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน โดยชุมชน
คุณภาพมีองคประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1) บุคคลที่ขัดเกลาแลว สมาชิกของกลุม คือบุคคลที่ไดรับการขัดเกลาแลวระดับหนึ่ง โดยการ
แกปญหาเฉพาะหนาอันเปนทุกขรอนใหญหลวงใหเขา ชักชวนเขาใหเขามารวมกลุมกัน และใหมีอิสระ
ในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และรวมเรียนรู จากสิ่งตาง ๆ ทัง้ จากภายในและภายนอกกลุม โดย
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2) ความเขมแข็งของครอบครัว เมื่อครอบครัวไดหลุดพนจากปญหาเฉพาะหนาคือ ความ
เดือดรอนเรื่องหนี้สนิ และการที่สมาชิกในครอบครัวมีคณ
ุ ธรรมเพราะไดรับการขัดเกลาดวยหลักเกณฑ
และกฎกติกาของกลุม ตลอดจนในครอบครัวมีระบบการออม มีการวางแผนการใชจายเงิน และระบบที่
ครอบครัวมีที่พึ่งคือระบบสวัสดิการกลุม
และคนในครอบครัวทุกคนสามารถสมัครเปนสมาชิกกลุม
สัจจะไดทุกคน ปูย า ตายาย พอแม และลูก หลาน สามารถคุยเรื่องกลุมสัจจะรูเรือ่ งเหมือนกันหมด เมื่อ
ถึงวันทําการกลุมทุกคนในครอบครัวก็จะมีกิจกรรมรวมกันคือการนําเงินไปสงกลุม หรือการชวยเปนผู
เตือนและบอกกันภายในครอบครัวถึงกําหนดวันสงเงินออม ทั้งหมดนีท้ ําใหคนในครอบครัวมีเรื่องคุยกัน
และคุยกันรูเรือ่ งดวยจึงเปนปจจัยทําใหครอบครัวมีความเขมแข็ง
3) ความเขมแข็งของชุมชน การใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนรวมของชุมชน
ควบคูไปกับคุณธรรมในการอยูรวมกัน การชักชวนและแนะนําใหชุมชนเกิดสํานึกในการหาทางกาวพน
จากปญหาที่ชมุ ชนกําลังประสบอยูรวมกัน การชี้เหตุผลวาถาตางคนตางอยูก็จะเปนเหมือนอยางที่เรา
เปนมา แตถา เรารวมกลุมกันเหมือนนายทุนทัง้ หลายรวมตัวกัน เอาเงินมารวมกัน แลวก็กดราคาสินคา
ตาง ๆ ตอชุมชน เพราะฉะนัน้ ชุมชนตองรวมตัวกันเปนกลุม และการคิดกลวิธใี หชุมชนมีกิจกรรมทํา
รวมกันทุกเดือน ทําใหชุมชนเชื่อมโยงกันอยางเหนียวแนน จึงทําใหชมุ ชนมีความเขมแข็ง
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บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
สั ง คมไทยทุ ก วั น นี้ ห ลายฝ า ยมี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า กํ า ลั ง เข า สู วิ ก ฤติ ด า นศี ล ธรรม เพราะ
ประชาชนสวนใหญไมใหความสนใจในเรื่องความถูกตองหรือไมไดนอมนําหลักธรรมในทางศาสนามา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิต สวนสาเหตุวาทําไมประชาชนสวนใหญในประเทศไทยซึ่งเปนชาว
พุทธ ซึ่งมีหลักธรรมขั้นพื้นฐานคือศีล 5 เปนแนวทางในการปฏิบัติตนอยูแลว ทําไมสังคมไทยจึงเขาสูคํา
วา “วิกฤติดานศีลธรรม”
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดขอสรุปวา มีปจจัยที่สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมดังกลาวอยาง
นอยอยู 3 ประการ คือ
1) ดวยสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่องทั้งเรื่องโครงสรางพื้นฐาน คือการเกิด
ศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค ศาลากลางบาน หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ทํา
ใหประชาชนเขามาใชสอยประโยชนในวัดนอยลง จึงทําใหหางไกลพระสงฆและหางไกลธรรมะไปดวย
2) การพัฒนาประเทศที่มุงเนนแตความมั่งคั่งในเรื่องปจจัยสี่ เนนการผลิตเพื่อสงออก และรับ
กระแสโลกคือเรื่องการบริโภคนิยม ที่ทําใหคานิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ทํามาหากิน
พออยูพอใช ตองเปลี่ยนมาทําเพื่อสงออก เนนความมั่งมีมั่งคั่งเหมือนกับที่รัฐบอก จึงทําใหประชาชน
ตองดิ้นรนขวนขวายทํางาน เพราะถาไมทําอยางนั้นก็เทากับตกกระแสไมทันครอบครัวอื่น ดวยเหตุ
ดังกลาวจึงทําให ตองเอาเวลาสวนใหญไปทํางาน เพื่อหาเงินมาซื้อสิ่งของใหทัดเทียมกัน ทําใหสังคมตอง
แขงขันกันทํางาน เวลาในการทํากิจกรรมรวมกัน หรือเวลาที่จะเขาวัดฟงธรรม หรือวันพระซึ่งเปนวันที่
พุทธศาสนิกชนควรหยุดทําบุญกัน ก็ไมสามารถหยุดได ทําใหวิถีชีวิตหางไกลหลักธรรมคําสอนเพราะไม
มีเวลาจะเขาไปเรียนรู
3) การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งเมื่อกอนมีการบรรจุวิชาศีลธรรม
และหนาที่พลเมืองเขาไวในหลักสูตรและเปนวิชาบังคับ ที่ทุกคนตองเรียน จึงทําใหเด็กมีความใกลชิด
และไดเรียนรูเรื่องหนาที่พลเมืองและเรื่องศีลธรรม ตั้งแตเด็ก และพอแมก็มีเวลาพาลูกเขาวัดฟงธรรม
มากกวา ปจจุบั น แตปจจุ บัน การเรียนการสอนในโรงเรียนหรือหลั กสู ตรไมมีวิ ชาศีลธรรมและหน า ที่
พลเมือง มีแตวิชาจริยธรรม และเปนวิชาเลือก ประกอบกับพอแมในยุคปจจุบันไมมีเวลาพาลูกเขาวัด
จึงทําใหเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบันหางไกลจากศีลธรรมมากขึ้น และ
4) การเผยแพรธรรมะของพระสงฆยังไมเทาทันกับกระแสโลกในปจจุบัน พระสงฆมีการทํางาน
เชิ ง รุ ก น อ ย ไม เ ข า ไปในหมู บ า น ยั ง ใช วิ ธี ก ารเผยแพร ห ลั ก ธรรมผ า นการเข า วั ด อยู ซึ่ ง ในป จ จุ บั น
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ดวยเหตุนี้สังคมไทยในปจจุบันจึงอยูในคํากลาวที่วา วิกฤติคุณธรรมจริยธรรม แตในภาวการณ
เชนนี้ พระสงฆกลุมหนึ่งไดพยายามทํางานเผยแพรธรรมะในเชิงรุก นําหลักธรรมที่เปนนามธรรมมา
ประยุกตใหเห็นเปนรูปธรรม เห็นของจริง ปฏิบัติตามไดงาย และอํานวยประโยชนในปจจุบันได เพื่อสูกับ
กระแสโลกที่ถาโถมเขามาสูสังคมไทย โดยที่ไมมีอะไรเปนขีดกั้นกําหนดได แมกระทั่งกําแพงประเพณี
และวัฒนธรรม ที่คนรุนกอนไดพยายามรักษาเอาไว แตในปจจุบันไดถูกทําลายหรือถูกบิดเบือนไปเปน
จํานวนมาก โดยทานไดนําสิ่งที่เปนความตองการของทุกคน นั่นคือ เงิน มาเปนเครื่องมือในการรวมคน
เพราะเมื่อมีผลประโยชนรวมกันแลวคนจึงมารวมกลุมกัน และทานไดฉวยโอกาสขณะที่ผูคนมารวมกลุม
กันนี้ ทําการสอดแทรกธรรมะเขาไปในกระบวนการดําเนินงาน และอธิบายชี้แนะใหสมาชิกทุกคนไดเห็น
และไดคิดวานี่แหละคือผลของการที่เราไดปฏิบัติตามหลักธรรมะ
การศึกษาและวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคน ของกลุม
สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณี กลุม สัจจะสะสมทรัพยฯ
จังหวัดตราด เพื่อศึกษาถึงหลักธรรมและวิธีการในการบูรณาการหลักธรรม เขาไปในกระบวนการกลุม
สัจจะฯ เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ซึง่ หลักธรรมทีท่ านไดบูรณาการเขากับการ
ดําเนินงานของกลุมสัจจะฯ นั้น ไดแบงออกเปน 3 สวนคือ
1) กอนการกอตั้งกลุม
2) ระหวางการดําเนินงานของกลุม
3) ภายหลังเมื่อตัง้ กลุมแลว
และวิธีการในการบูรณาการหลักธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการกลุมสัจจะฯ นัน้
ไดมีกระบวนการบูรณาการจํานวน 13 วิธี คือ
1) การปลุกใหตื่น
2) การเจาะกลุมเปาหมาย
3) การสรางความคุน เคย
4) กระบวนการมีสวนรวม
5) การทําใหเห็นและนําใหทําทันที
6) การยกนิทานและอุทาหรณประกอบ
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7) พระไมรับอะไร ใหอยางเดียว
8) การใหชาวบานไดแสดงศักยภาพของตนเอง
9) กระบวนการกลุม
10) หลักเกณฑของกลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
11) การอบรมเสริมจิตวิญญาณชุมชน
12) เงื่อนไขในการปลอยเงินกูและการจายสวัสดิการ
13) กระชุมใหญประจําปปนผล
กลุมสัจจะสะสมทรัพยฯที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯในอําเภอเมือง
จังหวัดตราด จํานวน 10 กลุม จากจํานวนกลุมสัจจะสะสมทรัพย ฯ ทั้งหมดในจังหวัดตราด จํานวน 160
กลุม
การวิจยั ครั้งนี้ ไดนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณใหมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น นํามาเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจยั
และการวิเคราะหขอมูล ซึง่ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเขาไปรวมกิจกรรมกับ
กลุมสัจจะสะสมทรัพย การสังเกต พูดคุย อยางไมเปนทางการ การสัมภาษณโดยใชแนวคําถาม
ประกอบการสัมภาษณ ทําการสัมภาษณพระสงฆซึ่งเปนแกนนําในการตั้งกลุม แลวนําขอมูลมาวิเคราะห็
โดยการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลที่สัมพันธกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ นําเสนอผลการวิจัยโดย
การพรรณนาความตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
จากผลการวิจยั ไดสรุปผลการวิจัยออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนและลักษณะทัว่ ไปของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
สวนที่ 2 หลักธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่พระสงฆนาํ มาบูรณาการในกลุมสัจจะสะสมทรัพย
สวนที่ 3 กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ในการบูณาการ หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม
สวนที่ 4 สภาวะการที่เกิดขึ้นแกหมูบานและสมาชิกกลุม สัจจะสะสมทรัพย
สวนที่1 ขอมูลเบื้องตนและลักษณะทัว่ ไปของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
กลุมสัจจะสะสมทรัพย ในจังหวัดตราด เกิดขึ้นมาจากการทีพ่ ระอาจารยสุบนิ เดินธุดงคไปใน
สถานที่ตาง ๆ ไดพบเห็นสภาพความเปนอยูของประชาชน วาในหมูบา นตาง ๆ นัน้ ผูค นมีความแตกราว
ตางคนตางอยู ไมสามัคคีกนั และถูกเอารัดเอาเปรียบ เปนหนี้สิน ซึ่งเปนวังวนอยูอยางนี้ ทีผ่ านมา
พระสงฆก็ไดมีการเทศนใหญาติโยมฟงอยูเปนประจํา แตญาติโยมก็ไมสามารถที่จะนอมนําไปปฏิบัติตาม
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ลักษณะและโครงสรางของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
1) จังหวัดตราด มีกลุมสัจจะสะสมทรัพยทงั้ หมด 160 กลุม สมาชิกทั้งหมด 50,119 คน ในการ
บริหารเครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพยภายในจังหวัดนัน้ แบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับหมูบาน หรือระดับกลุม สัจจะสะสมทรัพย
ระดับตําบล หรือ ในเครือขายระดับตําบล
ระดับจังหวัด หรือ ในเครือขายระดับจังหวัด
2) ลักษณะการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนการประยุกตระบบการทํางานจาก
รูปแบบตาง ๆ เชน ระบบการเงิน การรับฝากเงิน และการกู จากระบบธนาคารและสหกรณ และระบบ
การจายสวัสดิการ จากระบบประกันสังคม เปนตน แตเนนที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได และสมาชิกทุก
คนดูออกมีสวนรวม โดยผูบริหารหรือคณะกรรมการกลุม สัจจะ มีการเลือกกันขึน้ มาจากสมาชิกกลุม มี
วาระการดํารงตําแหนง 1 ป
3) โครงสรางคณะกรรมการ เปนโครงสรางที่ไมยุงยากและไมซับซอนมากนัก เนนการเขาใจงาย
และพยายามใหเกิดกระบวนการเรียนรูแกสมาชิกกลุม โดยคณะกรรมการแบงออกเปน 4 ฝาย คือ ฝาย
เงินออม ฝายเงินกู ฝายตรวจสอบ และฝายสวัสดิการ โดยจะมีประธานกลุม ซึ่งไดมาจากการเลือกกัน
ขึ้นมาของสมาชิกกลุม
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สวนที่ 2 หลักธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่พระสงฆนาํ มาบูรณาการในกลุมสัจจะสะสมทรัพย
สําหรับหลักธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ทีพ่ ระสงฆนาํ มาประยุกตและบูรณาการเขากับ
กระบวนการดําเนินงานของกลุมสัจจะ ฯ นั้น แบงไดออกเปน 3 ชวงระยะเวลา คือ ชวงกอนการกอตั้ง
กลุม ชวงระหวางการกอตัง้ และชวงหลังจากกอตั้งแลว สําหรับหลักธรรมแตละชวงเวลานั้น ยังมีความ
จําเปนและสําคัญมากที่คณะผูบริหารกลุม และสมาชิกกลุมตองนําหลักธรรมทัง้ 3 ชวงนัน้ มาเปนขอยึด
เหนีย่ วปฏิบัตอิ ยางจริงจังตลอดเวลา ซึง่ หมายความวา หลักธรรมทีพ่ ระสงฆใชในชวงกอนการกอตั้งกลุม
นั้น ก็มีความสําคัญที่จะตองนํามาใชในระหวางการกอตั้งกลุมดวย และหลักธรรมกอนและระหวางการ
กอตั้ง ก็มีความสําคัญและจําเปนตองนํามาปฏิบัติผสมผสานเขากับหลักธรรมหลังการกอตั้งดวย สรุป
คือ หลักธรรมทั้ง 3 ชวงระยะเวลานั้น ไมใชใชในแตละชวงเทานัน้ แตตองใชแบบผสมผสานกันไปทัง้
กระบวนการ หรือทําใหเปนวิถีชีวิตของสมาชิกกลุม สัจจะนัน้ เอง
หลักธรรมทีพ
่ ระสงฆนํามาประยุกตใชกอนการกอตั้งกลุม คือ
1) อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
1) ทุกข คือ ความไมสบายกายไมสบายใจ หรือ ความลําบากของชุมชน ปญหาตาง ๆของชุมชน
2) สมุทัย คือ เหตุที่ทาํ ใหเกิดทุกข หรือ สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดความลําบากหรือปญหาชุมชน
3) นิโรธ คือ ความดับทุกข หรือการแกปญหาความลําบากของชุมชน
4) มรรค คือ หนทางดับทุกข หรือวิธกี ารที่จะทําใหการแกปญหาชุมชนประสบความสําเร็จ
2) สัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นชอบ หมายถึง การทีค่ นในชุมชนมีความคิดเห็นรวมกันจนตกผลึก
ทางความคิด ซึ่งจะทําใหเกิดกําลังในการผลักดันการพัฒนาชุมชนมาก
3) ปฎิจจสมุปบาท หรืออิทัปปจจยตา หมายถึงสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้เปนเหตุ เปนผลของกันและกัน สิง่ นี้
เปนปจจัยใหเกิดสิ่งนัน้ สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไมมีสงิ่ ใดดํารงอยูโดดเดีย่ ว โดยตัวของมันเองได
ดังเชนปญหาเรื่องหนี้สนิ ของประชาชนก็ตอ งมีสาเหตุที่ตอ งไปกอใหเกิดหนี้ เปนตน ซึ่งหลักธรรม
นี้จะชวยใหสมาชิกกลุมสัจจะมองเห็นความสัมพันธของปญหาตาง ๆ และชวยใหมกี ารวิเคราะห
และสามารถแกปญหาไดตรงจุดได นัน่ คือตองแกที่ตนเองกอน หรือแกดวยการพึ่งตนเองกอนไม
ไปกอปญหาใหม
4) ความสามัคคี คือ ความพรอมเพียง ความรวมมือชวยกันของประชาชนในหมูบา นหรือของสมาชิก
กลุม ถือวาเปนคุณธรรมที่มคี วามสําคัญมากในชวงกอนการกอตั้งกลุม และหลังจากมีกลุมแลว
หลักธรรมทีพ
่ ระสงฆนํามาประยุกตใชในระหวางการกอตั้งกลุม คือ
5) ฆราวาสธรรม 4 คือ หลักธรรมในการอยูรวมกันของประชาชนดวยความสงบสุข 4 ประการ
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1) สัจจะ ความจริงใจตอกัน ความซื่อสัตยตอกัน ความเชื่อมั่นกัน
2) ทมะ การรูจักขมจิตขมใจของตนเอง ไมแสดงอากัปกิริยาที่ไมสมควรออกมา หรือไมแสดง
อารมณออกมา
3) ขันติ ความอดทน ตอความทุกข ทัง้ ทางกาย วาจา และใจ หรือความอดทนตอความ
ยากลําบากในการทํางาน และอดทนตอคําพูดที่ไมพึงประสงค
4) จาคะ การให การเสียสละ และการแบงปน การสงเคราะหกนั ซึ่งกลุมสัจจะมีเปาหมายใน
เรื่องบุญ คือการชวยเหลือ ชวยสงเคราะหคนที่เดือดรอนภายในหมูบ า น และการรูจัก
ใหอภัยแกกนั เพราะการทํางานรวมกัน ทํากลุมรวมกัน ยอมมีความกระทบกระทัง่ กัน
บางสมาชิกทุกคนตองมีจาคะคือการรูจกั ใหอภัยกัน
6) พรหมวิหาร 4 คือธรรมอันเปนขอปฎิบัติหรือควรปฎิบัติของผูใหญ 4 ประการ
1) เมตตา คือ ความรักใครปรารถนาใหคนอื่นเปนสุข
2) กรุณา คือ ความสงสารปรารถนาใหคนที่มที ุกขใหพน จากความทุกข
3) มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี ไมมีความอิจฉาริษยา
4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย คือไมไปใสใจกับคําพูดหรือเรื่องเล็กๆนอยๆที่ไมมีความสําคัญใน
การดําเนินงานของกลุม
7) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ หลักธรรมที่เมื่อคนปฏิบัติตามแลวจะอํานวยประโยชนใหในปจจุบันนี้
4 ประการ
1) อุฏฐานสัมปทา คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงาน ขวนขวายในการทํามา
หาเลี้ยงชีพ ดวยความสุจริต
2) อารักขสัมปทา คือ รูจกั รักษาทรัพยหรือชื่อเสียงทีห่ ามาไดหรือสรางขึ้นมาได คือรักษาทรัพย
ใหคงอยูห รือใชทรัพยใหเปน
3) กัลยาณมิตตา คือ การคบเพื่อนดี คบคนดีเปนมิตร ไมคบเพื่อนทีไ่ มดีที่ชักชวนไปในทางที่
เสีย เพราะถาคบเพื่อนดี ก็จะพาไปพบแตในสิ่งที่ดี ถาคบเพื่อนไมดีก็จะพา
ไปในสิ่งที่ไมดี
4) สมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตหรือการเปนอยูพ อดี พอเพียง และใหสมกับรายได รูจักกําหนด
หรือวางแผนการใชเงินได
8) โภควิภาค คือ หลักในการแบงทรัพย 4 สวน เมื่อหาทรัพยมาไดแลว ควรแบงออกเปน 4 สวนคือ
1 สวน นํามาใชจายเลี้ยงตนเอง เลี้ยงคนทีควรบํารุงเลีย้ งดู และนําไปสรางสาธารณะประโยชน
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2 สวน นํามาใชในการลงทุนประกอบการงาน เพื่อใหไดทรัพยใหมมา
อีก 1 สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน
9) อิทธิบาท คือ คุณธรรมเปนเครื่องสงเสริมใหคนประสบความสําเร็จ 4 ประการ
1) ฉันทะ คือ ความพอใจ ชอบใจ มุงมัน่ ในการงานทีจ่ ะทํา หรือในกิจกรรมใดที่ตนกําลังทําอยู
2) วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ไมยอทอ ตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่เขามาขัดขวางการ
ดําเนินงานของตน
3) จิตตะ คือ การเอาจิตใจไปจดจออยูกับกิจกรรมทีท่ ํา
4) วิมังสา คือ การใครคราญหรือทบทวนการดําเนินงานที่ผา นมา วามีความบกพรองในเรื่องใด
บาง จะไดมีการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือเรื่องใดทีท่ ําดีแลว จะไดเปนการใหกาํ ลัง
ใจตนเองและกําลังใจกลุม
10) สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมะอันเปนที่ตงั้ แหงการสงเคราะหกนั 4 ประการ
1) ทาน การให การแบงปน ชวยเหลือกัน เอื้อเฟอเผื่อแผกัน คนมีชวยคนจน
2) ปยวาจา การเจรจาหรือการพูดคุยกันดวยถอยคําที่ออ นหวาน
3) อัตถจริยา การประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม
4) สมานัตตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลาย ไมถือยศหรือหลงตัวเอง หรือไมหลงไปกับ
ตําแหนงที่ไดรบั มอบหมาย
หลักธรรมทีพ
่ ระสงฆนํามาประยุกตใชหลังการกอตั้งกลุม คือ
11) อปริหานิยธรรม 7 คือ ขอปฏิบัติที่เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแตเปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว
1) หมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย
2) พรอมเพียงกันประชุมและพรอมเพียงกันเลิกประชุม
3) ไมบัญญัติและตั้งขอบัญญัติใหมโดยทีช่ ุมชนหรือสมาชิกไมเห็นดวย
4) ไมเลิกลมกฎกติกาที่สมาชิกรวมกันกําหนดหรือตั้งไวแลว
5) เคารพผูมีอายุมากกวา คือใหเกียรติผูใหญ เชื่อฟงผูใหญ
6) ไมลุแกอํานาจความอยากที่เกิดขึ้น คือ ไมหลงในตําแหนงหนาทีท่ ี่ตนไดรับมอบหมาย
7) พอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนไดไมฟุงเฟอ และยินดีตอนรับสมาชิกใหมที่จะเขามาในกลุม
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สวนที่ 3 กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ในการบูณาการ หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม
การดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ถาไมมีการนํา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเขามาประยุกตหรือมาบูรณาการเขาไปกับกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมแลว ก็จะไมตางไปจากกลุม ออกทรัพยทวั่ ไปที่มีหลายหนวยงานตั้งขึน้
เพราะกระบวนการ
ดําเนินงานของกลุมสัจจะฯไมไดมุงเนนหรือไมไดกําหนดเปาหมายไวทตี่ องมีเงินมาก แตเปาหมายของ
กลุมสัจจะฯคือการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม โดยการนําเงินมาเปนเครือ่ งมือ ดังนัน้ รูปแบบแนะวิธีการใน
การบูรณาการหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมในกระบวนการดําเนินงานของกลุมสัจจะมีดังนี้คือ
1) การปลุกใหตื่น เปนการกระตุนหรือชวนใหญาติโยมไดฉุกคิด โดยนําปญหาที่ญาติโยม
ประสบอยูมาเปนตัวตั้งแลวก็เปดเวทีระดมสมองพูดคุยแบบเปนกันเอง
และรวมกันหาทางออกดวย
วิธีการตาง พระสงฆจะใหความสําคัญกับทุกความคิดที่โยมคิดมา และจะคอยกระตุนในเรื่องตอง
พึ่งตนเองกอนนะ และตองแกที่ตนตอของปญหานั้นจริง ๆ
2) การเจาะกลุมเปาหมาย คือ การดําเนินการกลุมสัจจะนัน้ ในชวงแรกเนนใหผูใหญบานเปนผู
นัดรวมคนใหแลวพระก็เขาไปเผยแพรหลักการของกลุมสัจจะและนําธรรมะเขาไปสอดแทรกดวย แตไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตหลังจากมีการเจาะกลุม เปาหมายไปที่คนที่มาทําบุญที่วัดในวัดพระแลว
การเผยแพรแนวทางกลุมสัจจะและการบูรณาการหรือการสอดแทรกธรรมเขาไปก็ดําเนินการไปไดดวยดี
3) การสรางความคุน เคย พระสงฆกับญาติโยมที่เขาวัดทําบุญในวันพระจะมีความเคารพและ
คุนเคยกับพระสงฆเปนอยางดี เมื่อญาติโยมมีความคุนเคยแลว จึงเกิดความไวใจ เมื่อไวใจแลวจึงยอม
พูดคุยทุกเรื่องและนําปญหาที่แทจริงมาคุยกันอยางเปดเผย ก็ทําใหพระสงฆไดใจญาติโยมมา แลวจึง
สามารถโนมนาวหรือชักชวน หรืออธิบายหลักธรรมประกอบการดําเนินการเรื่องกลุม สัจจะไดเปนอยางดี
4) กระบวนการมีสวนรวม การมีสวนรวมจะมีมากไดนั้น ตองเกิดจากการใหเกียรติกับผูที่เขา
รวมกิจกรรมเปนสําคัญ เพราะเมื่อมีการใหเกียรติผูเขารวมแลว ผูเขารวมจะรูสึกวามีคุณคา และจะให
ความรวมมือในหลาย ๆ เรื่องตามมา การบูรณาการหลักธรรมเขาไปในกระบวนการกลุมสัจจะฯพระสงฆ
จะใหเกียรติญาติโยมที่เขารวมระดมสมอง โดยการรับฟงและรวมแลกเปลี่ยนกับทุกประเด็นคําถามที่
ญาติโยมเสนอขึ้นมา และพยายามไมบอกวาไมใช หรือฆาความคิดของญาติโยม เมื่อมีการใหเกียรติ
ผูเขารวมสนทนาอยางนี้ จิตใจของผูสนทนาดวยจะเปดยอมรับ จึงทําใหพระสงฆสามารถนําธรรมเขาสู
จิตใจญาติโยมได พรอมกับการดําเนินงานเรื่องกลุม สัจจะฯดวย
5) การทําใหเห็นและนําใหทําทันที เปนจิตวิทยาของชุมชนอยางดีเยี่ยม คือเมือ่ พูดคุยระดม
สมองกันตกผลึกทางความคิดแลว ก็เริ่มใหดําเนินการในทันที คือเริม่ ระดมเงินออม และมีการปลอยใหกู
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6) การยกนิทานและอุทาหรณประกอบ การอธิบายหลักธรรมใหเปนที่นา สนใจ และใหสามารถ
มองเห็นเปนรูปธรรม และเปนทีช่ อบใจของญาติโยมนัน้
ตองมีนทิ านชาดกหรือมีอุทาหรณประกอบ
เพื่อใหญาติโยมไดมองเห็นภาพ จะทําใหเรื่องธรรมะซึ่งเปนเรื่องยากกลายเปนเรื่องงาย และเปนทีจ่ ดจํา
นําไปปฏิบัติทเี่ ปนรูปธรรมไดชัดเจนยิง่ การสอดแทรกหลักธรรมในกระบวนการกลุม สัจจะฯ พระสงฆก็ได
นํานิทานชาดกมาประกอบการอธิบายถึงหลักการหรือความจําเปนที่ตอ งมีความสามัคคีกัน หรือเมื่อมี
ความสามัคคีกันแลวจะสงผลดีอยางไร พระสงฆก็จะนํานิทานชาดกมาเลาประกอบ ทําใหสอื่ ภาพที่
ชัดเจนทําใหญาติโยมไดมองเห็นเปนรูปธรรมได
7) พระสงฆไมรับอะไร ใหอยางเดียว เปนจิตวิทยาชุมชนอยางหนึง่ ที่ผูนาํ แสดงออกถึงความ
เสียสละเปนอยางยิ่ง เพราะพระจะอยูพ ูดคุยกับญาติโยมตั้งแตเริ่มกระบวนการสนทนาจนสามารถตั้ง
กลุม มีการออมและมีการปลอยกูกนั จะตองอยูทงั้ วันพระสงฆก็จะอยูดวย เปนการแสดงถึงความมุง มัน่
รวมกับญาติโยม และเมื่อตั้งกลุมและดําเนินการเรียบรอยแลว ญาติโยมจะมีความยอมรับหรือศรัทธา
พระสงฆมาก เพราะเห็นถึงความเสียสละ เมื่อญาติโยมศรัทธาหรือถึงพระซื้อใจดวยความเสียสละอยาง
นี้แลว พระสงฆก็สามารถอธิบายหลักธรรมตาง ๆ ไดงายขึ้น เพราะเปนทีย่ อมรับของญาติโยมแลว คือ
ยอมเสียกอนเพื่อที่จะไดในภายหลัง
8) ใหญาติโยมไดแสดงศักยภาพของตนเอง เปนการแสดงถึงการยอมรับวาญาติโยมมีความ
สามารถ คือเมื่อญาติโยมยอมรับพระสงฆและศรัทธาในตัวพระสงฆแลว พระสงฆก็แสดงออกถึงการ
ยอมรับความสามารถของญาติโยมดวย โดยใหสมาชิกทุกคนมีสว นรวมในการเลือกคณะกรรมการเพื่อ
มาบริหารการเงินของกลุม และไดทําการสอนเรื่องการทําบัญชีแกคณะกรรมการที่ไดรับเลือกจนเขามา
และทําได แลวก็ทดลองใหทําในทันที และสุดทายไดกลาว มอบหมายใหญาติโยมในหมูบ านชวยกันดูแล
บริหารจัดการกลุม ซึง่ เปนสมบัติของสมาชิกทุกคน เมือ่ ญาติโยมทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในพระสงฆและ
เชื่อมั่นในตนเองวาทําไดแลว ก็จะมีการยอมรับพระสงฆมากขึน้ เมื่อยอมรับพระสงฆมากขึน้ ก็จะเปดใจ
รับเรื่องการสอดแทรกหลักธรรมของพระสงฆและนําไปปฏิบัติอยางเต็มใจ
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9) กระบวนการกลุม โดยการใชแนวรวมคือคนที่เขาวัดทําบุญประจําในทุกวันพระอยูแลว เปนผู
ไปชักชวนลูกหลานมารวมรับฟงดวย และใหความอิสระแกทุกคนที่อยูในกลุมไดแสดงความคิดเห็นอยาง
เต็มที่ เบื้องตนไดมีการถกเถียงและแสดงความคิดเห็นภายในกลุม อยางเขมขน ในระหวางทีท่ ุกคนแสดง
ความคิดเห็นกันอยางเต็มทีน่ ั้น พระสงฆก็จะนําหลักธรรมมาสอดแทรกเปนระยะๆ จึงเปนเทคนิคในการ
สอดแทรกหลักธรรมดวยกระบวนการตอบโต โดยมีกลุม เปนเครื่องมือในการรวมคน
10) หลักเกณฑของกลุมสัจจะสะสมทรัพย กลุมสัจจะสะสมทรัพย จะมีหลักเกณฑหรือกฎกติกา
รวมกันอยู 15 ขอ (ซึ่งตั้งเริ่มตนเปนตุกตาไวกอน) แตบางกลุมอาจจะตัง้ มากกวานี้หรือนอยกวานี้ ขึ้นอยู
กับมติของกลุม ในหลักเกณฑแตละขอนั้นจะแฝงไปดวยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาดวยแลว เชน
ขอที่วา สมาชิกตองสงเงินสะสมจํานวนเทากันทุกเดือนในวันทําการกลุม ก็มีการธรรมะคือสัจจะความ
ซื่อสัตย และการรักษาศีลขอ 4 คือ ไมกลาวเท็จตอกัน เปนตน และสมาชิกทุกคนตองปฏิบัติตามกฎกติกา
ของกลุมอยางเครงครัด ถาไมปฏิบัติตามก็มีบทลงโทษดวย เชน ถาสมาชิกขาดสงเงินสะสมประจําเดือน
ตองสงยอนหลังใหครบ และตองเสียคาปรับที่ขาดสัจจะ (คือทําผิดหลักธรรมขอสัจจะ) เพื่อนํามาเปน
กองทุนสวัสดิการของกลุม เปนตน นี่คือเทคนิคการนําหลักธรรมไปใวในกฎกติกาของกลุม เพื่อเปน
เงื่อนไขบังคับใหสมาชิกไดปฏิบัติธรรมไปดวย
11) การอบรมเสริมจิตวิญญาณชุมชน เปนการจัดอบรมโดยพระอาจารยสุบนิ และคณะทํางาน
ของศูนยการเรียนรูกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ทางคณะทํางานจะมีการวางแผนกําหนดวัน เวลา แลวจะมี
การเชิญคณะกรรมการและสมาชิกของกลุมมาเขารับการอบรมที่ศูนยฯ ปละ 1 ครั้ง กระบวนการในการ
อบรม เบื้องตน จะเปนการทบทวนอุดมการณและเปาหมายของกลุมสัจจะทีแ่ ทจริง
และให
คณะกรรมการกลุมและสมาชิกสะทอนปญหาในการดําเนินการมา 1 ป แลวใหหาทางออกรวมกัน
ตอจากนัน้ ใหรว มกันมองภาพของกลุมในอนาคตวาอยากใหมีหนาตาเปนอยางไร และมีการนําเกมสที่
เปนสื่อหรือตองใชความสามัคคีและความเสียสละในการเลน มาประกอบใหสมาชิกและคณะกรรมการ
กลุมไดรว มกันเลน แลวพระสงฆและคณะทําการอบรมจะสรุปเปาหมายของเกมสใหฟง และสุดทายได
มีการจุดเทียนอุดมการณรวมกัน คือ นําเทียนใหสมาชิกทุกคน จุดแลวถือไว และพระสงฆจะบรรยาย
การทํางานพัฒนาเพื่อสังคม ตองมีความเสียสละและสอดแทรกธรรม อุดมการณเปาหมายของกลุม
สัจจะ เพื่อขัดเกลาและกลอมเกลาจิตใจของทั้งกรรมการ และสมาชิก ใหมคี ุณธรรมและตอกย้ํา
อุดมการณของกลุมสัจจะเขาไปดวย
12) เงื่อนไขในการปลอยเงินกูและการจายเงินสวัสดิการ การดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพย
นั้นจะมีหลักเกณฑในการปลอยเงินกูแกสมาชิก เปนเครื่องมือแกมบังคับสมาชิกกลุม ใหประพฤติตนอยู
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13) การประชุมใหญปนผล วันประชุมปนผลพระสงฆจะถือโอกาสทีส่ มาชิกมาประชุมพรอมกัน
ทบทวนความหลังตั้งแตยงั ไมมีกลุมสัจจะในหมูบา น วาวิถีชวี ิตของคนบานเราเปนอยางไร และเดี๋ยวนี้
วิถีชีวิตเปนอยางไร เปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือวาแยลง ทุกคนก็จะตอบวาดีขึ้น พระก็จะถามตอบ
วา ดีขึ้นเพราะอะไร และก็จะบรรยายวานี่แหละเปนเพราะพวกเราทุกคนมีธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะ
จึงทําใหวิถีชวี ติ ของเราดีขึ้น และก็จะบรรยายธรรมถือเรื่องการอยูรว มกัน และความซือ่ สัตยตอกันเปนตน
ซึ่งจะทําใหสมาชิกกลุม ยอมรับมากขึ้น และเห็นผลของการปฏิบัติตามหลักธรรมไดเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น
สวนที่ 4 สภาวะการที่เกิดขึ้นแกหมูบานและสมาชิกกลุม สัจจะสะสมทรัพย
1) กองทุนหมุนเวียนในหมูบา น การเกิดขึ้นของกลุมสัจจะสะสมทรัพยนาํ มาซึง่ กองทุนหมุน
เวียนภายในหมูบาน ซึ่งมาจากความเสียสละของสมาชิกในหมูบานทุกคน นําเงินมารวมกันเปนกองทุน
แลวใหคนทีมคี วามเดือดรอนมากที่สุดในแตละเดือนกูไปบรรเทาความเดือนรอน ซึ่งไมตองไปพึง่ นายทุน
ภายนอกชุมชน เหมือนแตกอ นที่ผา นมา
2) กองทุนสวัสดิการชุมชน คือหลักประกันความมัน่ คงและมั่นใจใหเกิดขึ้นแกประชาชนใน
หมูบาน ซึง่ เกิดขึ้นมาจากเมือ่ มีกลุมสัจจะแลว มีกระบวนการใหกูยมื มีการจายเงินคาบํารุงแกกลุม เมื่อ
สิ้นปกลุมนําเงินคาบํารุงทัง้ หมดที่เก็บไดมาแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งจายปนผลคืนแกสมาชิกตามจํานวน
หุน และอีก 1 สวนตั้งไวเปนกองทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกกลุมทุกคน ซึง่ สงผลใหสมาชิกกลุมทุก
คนมีทพี่ ึ่งเมื่อเจ็บปวย
3) เงินสะสมในครัวเรือน เมื่อมีกลุมสัจจะเกิดขึ้นในหมูบาน ทุกคนเปนสมาชิกไดหมดตั้งแต
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เด็กแรกเกิดจนไมจํากัดอายุ เมื่อทุกคนในครอบครัวเปนสมาชิกกลุมสัจจะแลว ก็ตองมีการสงเงินสะสม
ประจําทุกเดือน เมื่อมีการสงเงินสะสมประจําทุกเดือน จึงทําใหแตละครอบครัวมีเงินสะสมที่เปนของ
ครอบครัวตนเอง สรางความมั่นคงและมั่นใจใหทุกคนในครอบครัวมากขึ้น
4) รานคาไมมีรา น เมื่อประชาชนจํานวนมากมารวมกลุม กันดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะแลว
ปกติทุกคน ทุกครอบครัวมีความจําเปนตองกินตองใช เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเปนประจําอยู
แลว แตที่ผา นมาตางคนตางซื้อ จึงทําใหตองซื้อในราคาที่แพง แตเมื่อมีกลุม เกิดขึ้น ทุกคนจึงคิด
รวมกลุมกันไปซื้อของกินของใชในครัวเรือนทีละมาก ๆ เพื่อตอรองราคากับพอคาไดราคาถูกลง และนัด
มารับของกันในวันทําการกลุม สัจจะ ฯ จําทําใหกลุมมีรานคาขายของโดยไมตอ งมีรานคาที่สรางเปน
อาคารถาวร แคมีโตะมาตั้งวางของก็เพียงพอแลว
5) ประชาชนไดรบั การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพแยกได 3 สวนคือ
5.1 คณะกรรมการผูบริหารกลุม ไดรับการพัฒนาใหรูจกั การบริหารจัดการกลุมและ
จัดการการเงินเปนจํานวนมากของกลุมสัจจะฯ ซึง่ มีความรูเพียงแคชั้น ป.4–ป.6 ก็สามารถบริหารการเงิน
เปนลานบาทได โดยการเรียนรูระบบบัญชี ที่เปนแบบชาวบาน ดูงาย โปรงใส ตรวจสอบได
5.2 ระบบการออมในครัวเรือน กลุมสัจจะฯมาสรางนิสัยการออมใหเกิดขึ้นแกสมาชิก
ในครัวเรือนหรือในชุมชนมาก เพราะมีกาํ หนดที่จะตองสงเงินสะสมหรือเงินออมเปนประจําทุกเดือน ถา
ไมสงตองเสียคาปรับ จึงทําใหทุกคนทุกครัวเรือนตองมีการออมทุกเดือน
5.3) การวางแผนการใชเงิน สมาชิกกลุมสัจจะไดรับการพัฒนาเรื่องแนวคิดวาใหมกี าร
วางแผนการใชเงินใหดี โดยตองนึกหรือคิดไวเสมอวา 1 เดือนตองมีการสงเงินสะสมตอกลุม 1 ครัง้
เพราะฉะนัน้ จะใชเงินซื้อของอะไรตองระมัดระวังและรูจกั วางแผนกันเงินไวเพื่อมาสงเงินสะสมดวย
5.4) ระบบคิด สมาชิกกลุมสัจจะฯ ถูกปลูกฝงใหรูจกั การพึ่งตนเอง ดําเนินชีวิตแตพอดี
ไมใหหลงไปกับกระแลโลกาภิวัฒน และไมหลงไปกับกระแสบริโภคนิยม ใหใชชวี ิตดวยความไมประมาท
ใหรูจักแบงปนความสุขแกกนั และกัน
ดังนัน้ ระบบคิดของสมาชิกจึงไดรับการพัฒนาไมใหหลงไปกับ
กระแสสังคมตาง ๆ โดยพระสงฆและคณะทํางานของศูนยจะคอยชวนใหสมาชิกกลุมไดคิดเปนระบบ
และเห็นถึงความเชื่อมโยงวา ถาเราหลงไปกับกระแสบริโภคนิยมหรือทุนนิยมแลวอะไรจะเกิดขึ้นบาง เพื่อ
เปนการกระตุกความคิดของสมาชิกไว
6) สุขภาวะชุมชน กระบวนการกลุมสัจจะฯตั้งแตเริ่มตนดําเนินการกอตั้งกลุม และเมื่อกลุม
เปดดําเนินการมา ทุกกระบวนการมีการสอดแทรกหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาใหสมาชิกไดนําไป
ประพฤติและปฎิบัติอยางตอเนื่อง
โดยพระสงฆและโดยคณะทํางานของศูนยดวยกระบวนการและ
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7) ความสามัคคี เมื่อคนในหมูบ านมีกิจกรรมรวมกัน และมีผลประโยชนรวมกัน และไดมีการ
มาพบปะเจอะเจอพูดคุยกันทุกเดือนในวันที่ตองมาสงเงินสะสมประจําเดือนของกลุม สัจจะฯ จึงทําใหทกุ
คนไดรูจักคุนเคยกันมากขึน้ รักกันมากขึน้ เพราะเงินที่ตนเองเคยไดกูไปเพื่อบรรเทาความเดือนรอนนัน้
เปนเงินของทุกคนในหมูบา น จึงทําใหทกุ คนเห็นแกประโยชนสว นรวมมากขึ้น ความสามัคคีจึงเกิดขึ้นแก
หมูบานที่มีกลุม สัจจะฯสงผลใหการพัฒนาในดานตางๆ ดําเนินไปไดดวยดี
8) การพึง่ ตนเองไดของชุมชน กลุมสัจจะฯเขามามีบทบาทในหมูบาน ไดเขามาสรางกิจกรรม
ตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในหมูบ าน ไดมาสรางความเขมแข็งใหกับหมูบา น ทําใหชมุ ชนหมูบ านพึง่ ตนเองไดใน
หลาย ๆ เรื่อง เชน เรื่องทุนในการประกอบอาชีพ ทุนในการสงเคราะหชว ยเหลือกันในรูปสวัสดิการ
และในเรื่ององคความรูที่ไดมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกประจําทุกเดือน และเมื่อประชา
ขนในหมูบานทุกคน เห็นผลวาการรวมกลุมกัน การสามัคคีกัน นัน้ ทําใหหมูบา นดีขึ้นอยางที่เห็นเปน
ตัวอยางคือกลุม สัจจะฯ ที่เขามีอยูในหมูบา นแลวนัน้ เชื่อไดวาในอนาคตเมื่อมีปญ
 หาหรือเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ เกิดขึ้นในหมูบานของพวกเขา จะทําใหเขาตระหนักรวมกันวา ตองรวมกันคิด ตองรวมกลุมกัน
รวมกันหาทางออก และสามัคคีกันใหมาก เหมือนทีพ่ วกเขาประสบความสําเร็จในการรวมกลุมกัน
ดําเนินการกลุม สัจจะฯ มาแลว เพราะฉะนัน้ เราสามารถจะอนุมานไดวา ในอนาคตกลุมสัจจะฯจะ
เติบโตขึ้น พรอมกับการกลับมาของศีลธรรมอันเขมแข็ง จะทําใหชุมชนทีม่ ีกลุมสัจจะฯพึง่ ตนเองได ทั้งใน
เรื่องทุน และระบบคิด
ขอคนพบ
1) กลุมสัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต เปนเครื่องมือในการรวมคนใหเขา
มาชวยกันคิด และรวมกันแกปญหา โดยมีเงินเปนเครื่องมือ มีการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม พึ่งตนเองได
และสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน เปนเปาหมายที่ไดผลมาก
2) สมาชิกกลุม สัจจะฯ มีกระบวนการพัฒนาการทางความคิดใหมีความรูเทาทันกับกระแส
บริโภคนิยม ดวยวิธีการคือการประชุมพูดคุยกันทุกเดือน และในการประชุมใหญสามัญ
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3) การดําเนินงานกลุมสัจจะฯ ภายในชุมชน ทําใหชมุ ชนเกิดพลังในการตอรองกับภายนอกได
ซึ่งที่เห็นไดชัด คือการดําเนินการ รานคาไมมีราน (การรวมกันซื้อสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน) ทําให
ชุมชนไดซื้อสินคาในราคาถูกลงกวาทองตลาด
4) การมีกลุมสัจจะฯในหมูบ าน ทําใหชีวติ ของชาวบานมีความมั่นคงขึ้น สุขภาพจิตของชาวบาน
ดีขึ้น เพราะชาวบานรูสึกวามีทพี่ ึ่ง ตนเองมีเงินสะสมไวใชยามแกชรา และเมือ่ เจ็บปวยทางกลุมก็มี
สวัสดิการคอยชวยเหลือ
5) กลุมสัจจะฯตอนนี้ไดมีการแพรกระจายไปในหลายจังหวัดโดยมีพระสงฆเปนแกนนํา ซึง่ ถา
ดําเนินการตรงตามอุดมการณของกลุมสัจจะฯเดิม ก็จะเปนประโยชนแกชุมชนอืน่ เปนอยางมาก
ขอเสนอแนะ
1.หนวยงานทีเ่ กี่ยวของควรจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสงฆผูทนี่ ําเครื่องมือคือกลุมสัจจะฯไป
พัฒนาชุมชน ใหมีความรูและความเขาใจเรื่องกลุมสัจจะฯอยางจริงจัง เพื่อจะไดมีประโยชนแกชุมชนทีม่ ี
กลุมสัจจะฯอยางแทจริง
2. ควรมีการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของพระสงฆในเรื่องการประยุกตพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนใหแพรหลายมากกวาที่เปนอยู เพราะพระสงฆถือเปนทุนทางสังคมและเปนศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชนในหมูบานที่มีอิทธิพลทางจิตใจของชุมชน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบานทีเ่ กิดขึ้นใน
ชุมชน อันเปนผลมาจากการประยุกตพทุ ธธรรมในการพัฒนาชุมชน
2. ควรมีการศึกษาถึงการพึง่ ตนเองได การมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การมีคุณธรรมขึ้น ของสมาชิก
กลุมสัจจะ ฯ เพื่อนํามาเปนบทเรียนแกชุมชนอื่น
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ภาคผนวก ก
ตารางการขยายตัวของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ จังหวัดตราด
( ป 2533 – 2547 )
ป
2533
2534

จํานวน
กลุม
2
-

2535
2536
2537
2538
2539
2540

8
21
19
23
29
4

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

17
7
21
7
-1
1
3

รวม
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วิธีการเกิดกลุม
เริ่มกอตั้งกลุมครั้งแรกเริ่มจากชวนคนในบานเกิดกอน และกลุมที่สอง ที่
วัดทุงเขาซึ่งเปนวัดที่ทานจําพรรษา ทานตระหนักวา การจะขยายกลุม
ตอไปนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยอื่นๆ อีกมาก
พระสุบิน ยายมาพํานักและจําพรรษาที่วัดไผลอม ไดรับการชวยเหลือ
จากพระครูสังฆรักษทรงวุฒิทั้งดานปจจัย และการเตรียมการตางๆ การ
ขยายกลุมจะใชชวงเวลาเขาพรรษา เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เปนหลัก
โดยใช 2 วิธีคือ (1) ใชโอกาสวันพระ ที่ชาวบานมาทําบุญที่วัด ทานจะ
เชารถออกไปตามวัดตางๆ ขอเวลาเจาอาวาสวัดชวงที่พระฉันอาหาร
เชา เชิญชวนใหชาวบานตั้งกลุม (2) ใชวิธีแลกเปลี่ยนความคิดกับผูนํา
หมูบานที่รูจัก ถาผูนําเห็นดวยก็ใหนัดหมายลูกบานไว ทานจะเดินทาง
ไปตั้งกลุมให เชน กลุมบานเปร็ดใน กลุมบานดงกลาง เปนตน
วิธีการตั้งกลุมยังใชแบบเดิม และเพิ่มเติมมาโดยใชโอกาสวันสําคัญ เชน
โอกาสการฉลองครบรอบ 72 ป ของในหลวง หรือครบรอบ 60 ป ของ
ราชินี นอกจากนั้น จะมีชาวบานมานิมนตใหทานไปชวยตั้งกลุม โดย
แกนนําจะชักชวนรวบรวมคนที่สนใจไวแลว
ขอเลิก 1 กลุม เนื่องจากขาดอาสาสมัครที่เสียสละมาเปนกรรมการ
พระศักดา สุนทโร เปนผูกอตั้ง
วิธีการตั้งกลุมยังใชแบบเดิม นอกจากนัน้ จะมีชาวบานมานิมนตใหทา น
ไปชวยตั้งกลุม โดยแกนนําจะชักชวนรวบรวมคนที่สนใจไวแลว
ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2548
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วัดที่ใชเปนสถานที่ตั้งกลุม รายชื่อประธานที่ปรึกษาฝายสงฆ
และประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยที่ใชเปนกรณีศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สถานทีก่ อตั้ง
วัดไผลอม
วัดตะกาง
วัดแหลมหิน
วัดธรรมาภิมุข
วัดทุงไกดัด
วัดวิเวกวราวราม
วัดเนินทราย
วัดทาประดู
วัดวังกระแจะ
วัดโคก
วัดสะพานหิน
วัดสวนใน

หมูที่
1
2
2
3
4
5
1
7
6
6
6
6

ตําบล
บางพระ
ตะกาง
หนองคันทรง
เนินทราย
ทากุม
เนินทราย
เนินทราย
วังกระแจะ
วังกระแจะ
หนองสะเม็ด
แหลมกลัด
วังกระแจะ

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ประธานฝายสงฆ
พระสุบิน ปณีโต
พระมหาสุรชัย สุรชโย
พระถาวรพัฒนาทร
พระครูสุธรรมาทร
พระอธิการนิคม สุนฺทโร
พระครูศุภกิจวิบูลย
พระครูไพบูลยวรกิจ
พระอธิการทศพร ทศวโร
พระอธิการชอย ฐานิสสฺ โร
พระอธิการเลง อภิญญา
พระศักดา สุนฺทโร
พระอธิการสมพึก

ประธานกลุม
นายประดิษฐ ดวงนภา
พระมหาสุรชัย
น.ส.สําลี กองสมัคร
นายวินัย การวิทยี
นายปญญา กุมภะ
นายละมอม ตราพงษ
นายสมหวัง จันทร
นายประเทือง บุตรทอง
นายสยาม เงาฉาย
นางสําอางค หนองแพ
พระศักดา สุนฺทโร
นายทรงยศ สุทฺธิวารี
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ผนวก ข
กฎกติกากลุม สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
1) สมาชิกตองเปนคนในหมูบ าน ยกเวนทีป่ รึกษา
2) การจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยางนอย 5 คน
3) สมาชิกตองสะสมเงินประจําเดือนอยางนอย 10 บาท อยางมาก 100 บาท จะลดหรือเพิ่มเงินฝากได
เมื่อครบรอบปนผล
4) สมาชิกกูเงินไดบัญชีละ 1,000 บาท ผอนสงไมเกิน 10 งวด โดยไมตองเสียคาดอกเบี้ย แตตองเสีย
คาบํารุงรอยละ 2 ตอเดือน ในระบบผอนสงเงินตนพรอมคาบํารุงทุกเดือนในวันประชุมประจําเดือน
5) สมาชิกกูเงินตามขอ 4 หากมีความจําเปนไมสามารถปฏิบัติได ใหผอนผันไปไดอีก 5 เดือน เมื่อผอน
ผันแลวยังไมหมด จะตองเสียคาบํารุงเพิ่มเปนรอยละ 6 ตอเดือน
6) ในวันประชุมและผอนสงเงินประจําเดือน สมาชิกไมสามารถสงเงินได ตองเสียคาปรับบัญชีละ 10
บาท เงินคาปรับนําสงกองทุนสวัสดิการ
7) สมาชิกจะกูยืมเงินใหมได จะตองชําระบัญชีเกาใหหมดกอน หากใชบัญชีเลมอื่น จะตองไมเกิน 3
บัญชี ในคราวเดียวกัน
8) การพิจารณาใหกู คณะกรรมการควรพิจารณาใหตามความจําเปน ตามลําดับความสําคัญ เจ็บปวย
ใชหนี้ เสียคาบํารุงการศึกษา อื่น ๆ หากมีผูกหู ลายราย เงินกูไมเพียงพอใหใชวธิ ีปรึกษากับแบบพี่นอง
9) ครบ 12 เดือน จะตองแบงเงินปนผลตามหุน โดยคิดหุนละ 10 บาท 50 % ของคาบํารุงทั้งหมดปนผล
ใหตามหุน 50 % สงเขาสวัสดิการ พรอมจัดสรรใหผูทําบัญชีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
10) เมื่อเงินเหลือจากการกูยมื แลว ตองนําฝากสถาบันการเงิน เชน สหกรณ ธนาคาร หรือนําไปถือหุน
ในสหกรณอนื่ เพื่อหาเงินเขากลุม
11) สมาชิกใหม จะกูย ืมไดจะตองเปนสมาชิกครบ 6 เดือนกอนจึงมีสทิ ธิ์กู
12) สมาชิกกลุมออมทรัพยเปนสมาชิกครบ 12 เดือน จึงมีสิทธิ์รับบริการจากกองทุนสวัสดิการตาม
กฎเกณฑของกลุม
13) สมาชิกกลุมออมทรัพยเมื่อออกจากกลุมไปแลว ไมวากรณีใด ๆ จะหมดสิทธิ์รับบริการจากกองทุน
สวัสดิการและจะสมัครเปนสมาชิกใหมไดเมื่อเกิน 3 ป
14) สมาชิกกลุมออมทรัพยจะถอนเงินสะสมคืนได เมื่อมีเงินสะสมฝากเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป โดย
ถอนคืนไดเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น
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15)คณะกรรมการทําบัญชีจะไดรับเงินคาตอบแทนเมื่อสิ้นปตามฐานะทางการเงิน โดยความเห็นชอบ
ของสมาชิกกลุม
16) กลุมออมทรัพยรับสมาชิกเพียง 4 รุน แลวปดรับ หากสมาชิกออก ใหซื้อหุน กันได หากมีการรับ
สมาชิกเกินกวากฎเกณฑ ตองประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ
17) หากมีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากหลักเกณฑนี้ ใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป หาก
ตองการยืมเงินกวาสิทธิ์ จะใชบัญชีคนอื่นกู ตองใหเจาของบัญชีมากูให
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ผนวก ค
ประเมินคุณธรรมในกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ
ตอไปนี้เปนกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ ทานไดทําหรือไม
ทํา
สําหรับสมาชิก
1. เขียนสมุดประจําตัวมาเอง
2. เขาแถวเวลาสงเงิน
3. เตรียมเงินมาพอดีกับที่ตอ งสงกลุม
4. เขารวมประชุมกลุมสัจจะฯ เปนประจํา
5. รวมทํากิจกรรมของกลุม เชน ซื้อสินคากลุม ฯลฯ
6. เคยขาดสงเงินสัจจะ หรือเงินกู หรือไม
7. เคยค้ําเงินกูเกิน 2 คน หรือไม
8. เคยใหคนอืน่ ยืมสมุดกูหรือไม
9. เคยรับผิดชอบจายแทนคนกูห รือไม
10. เขาใจในกฎกติกาของกลุมดี หรือไม
11. ทานปฏิบตั ิตามกฎกติกาดวยดี หรือไม
12. ทานพอใจในกฎกติกาทัง้ หมด หรือไม
สําหรับกรรมการ
1. เขาใจในกฎกติกาของกลุมดี หรือไม
2. ทานปฏิบัตติ ามกฎกติกา หรือไม
3. สามารถทํางานตามกําหนดเวลา หรือไม
4. ในกลุมมีการรายงานผลงานประจําเดือนตอชุมชน
5. มีการประชุมกรรมการทุกเดือน หรือไม
6. ในกลุมมีการปลอยกูท ี่ไมเปนธรรม หรือไม
7. ในกลุมมีการนําเงินไปใชกอนโดยไมทําเรื่องกู หรือไม

ไมไดทํา

เหตุผล
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แบบสอบถามสมาชิกกลุม สัจจะสะสมทรัพย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต
อําเภอเมือง จังหวัดตราด
**********************************
คําสั่ง ขอใหทานทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  ทีเ่ ปนความจริงตามความคิดของทาน
ตอนที่ 1
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ทานเปนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย หมูบาน............................... ตําบล.........................
เพศ
 ชาย  หญิง
อายุ
 ต่ํากวา 20 ป  20-30 ป  31-40 ป  41 ป ขึ้นไป
สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย
อาชีพ  เกษตรกร  คาขาย  รับจาง  รับราชการ  อื่น ๆ ......................
การศึกษา  สูงกวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  มัธยมศึกษา  ประถมศึกษา
 อื่น ๆ ..........................
7) ประสบการณการเปนสมาชิกกลุมสัจจะฯ
 เปนสมาชิกรุนที่ 1  เปนสมาชิกรุนที่ 2
 เปนสมาชิกรุนที่ 3  เปนสมาชิกรุนที่ 4
8) ทานเขารวมกับกิจกรรมของกลุม เชน การออมเงินทุกเดือน การประชุมสมาชิก ฯลฯ ใน
ลักษณะใด
 ทุกครั้ง  บางครั้ง  ไมเคยเขารวมเลย

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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ตอนที่ 2 หลักธรรม และคุณธรรม ในกระบวนการกลุมสัจจะฯ และแนวทางการบูรณาการ
สวนที่ 1 ทานเคยไดรับฟงหลักธรรม คุณธรรม เหลานี้ในกระบวนการกลุมสัจจะฯ อยางไร
หลักธรรม
เคย ไมเคย
1) สัจจะ ความซื่อสัตย ซื่อตรง และจริงใจตอกัน
2) ทมะ การรูจักขมใจตนเอง ไมใหฝก ใฝไปในทางที่จะทําผิด
3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ในอุปสรรค สิ่งยัว่ ยวนและรอคอยความสําเร็จได
4) จาคะ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือ ใหอภัย ไมผูกอาฆาต
5) เมตตา ความรักใคร คิดและปรารถนาใหทุกคนเปนสุข
6) กรุณา ความสงสาร คิดชวยเหลือใหคนอื่นพนทุกข
7) มุทิตา ความพลอยยินดี เมื่อคนอืน่ ไดดี ไมอิจฉา
8) อุเบกขา ความวางเฉย ไมซ้ําเติมเมื่อผูอ ื่นเกิดภัยพิบตั ิ
9) อุฏฐานสัมปทา มีความขยัน หมัน่ เพียรในการประกอบกิจการงานตาง ๆ
10) อารักขสัมปทา รูจักรักษาคุณงามความดีและทรัพยทหี่ ามาได
11) กัลยาณมิตตา การรูจักเลือกคบคนดีเปนมิตร
12) สมชีวิตา การรูจักใชชีวติ ใหเหมาะสมกับรายได ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย
13) ทาน การให และรูจักแบงปนสิง่ ของและน้ําใจใหแกบุคคลทั่วไป
14) ปยวาจา การพูดจากับคนอื่นดวยวาจาที่ไพเราะออนหวาน
15) อัตถจริยา การประพฤติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม
16) สมานัตตา การวางตนเสมอตนเสมอปลาย มั่นคงในการทําความดี
17) หิริ ความละอายตอการทําผิดศีลธรรม (ละอายตอการทําชัว่ )
18) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวการกระทําความชั่ว
19) ความสามัคคีพรอมเพียง รวมแรงรวมใจกัน ทํางานตาง ๆ
20) ความเสียสละเวลา เพื่อสวนรวมและสิง่ ของชวยเหลือกันและกัน
21) การประหยัด อดออม ไมใชจายฟุม เฟอย การรูจักใชทรัพย
22) ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน
23) การพึง่ ตนเอง
24) การรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน

104

สวนที่ 2 วิธีการและกิจกรรมในการสอดแทรกหลักธรรม คุณธรรม ในกระบวนการกลุมสัจจะฯ
ทานเคยไดยนิ หรือเคยเขารวมในกิจกรรมของกลุมสัจจะฯในเรื่องตอไปนี้หรือไม
กิจกรรม

เคย

ไมเคย

1) การออมเงินทุกเดือน
2) การเทศน / การอบรมของพระสงฆ
3) การอบรมเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ
4) การประชุมใหญประจําป การประชุมปนผล
5) การประชุมเปนกรณีพเิ ศษของกลุมสัจจะฯ
6) การทบทวนกฎกติกาของกลุมสัจจะฯ
กิจกรรมอื่น ๆ ระบุ
7)
8)
9)
10)
ตอนที่ 3 ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของทาน หลังจากที่ทา นไดเขาเปนสมาชิกกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยฯ
ดานเศรษฐกิจ
1) การเงินในครอบครัวทาน
 เหมือนเดิม  แยกวาเดิม  มีสภาพคลองดีขึ้น มีเงินเก็บมากกวาเดิม
2) คนในครอบครัวทานมีนสิ ัยการใชเงินเปนอยางไร
 เหมือนเดิม  ฟุมเฟอยมากกวาเดิม  รูจ ักประหยัดและอดออมมากขึ้น
3) หนี้สนิ ในครอบครัวทานเปนอยางไร
 เทาเดิม  มีหนี้มากขึ้นกวาเดิม  มีหนีน้ อ ยลง
4) เรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวทาน ระบุ...................................................................................
..............................................................................................................................................
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ดานสังคม
5) ความเปนอยูของชาวบานในหมูบา นของทานในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับกอนที่จะมีกลุมสัจจะ ฯ มี
ลักษณะเปนอยางไร
 เหมือนเดิม  ตางคนตางอยู  สามัคคีกนั มากขึ้น
6) ปญหาการลักขโมยในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับกอนมีกลุมสัจจะฯ มีลักษณะเปนอยางไร
 เหมือนเดิม  มีการลักขโมยมากขึ้น  มีการลักขโมยนอยลง  ไมมีเลย
7) การใหความรวมมือของชาวบานตอกิจกรรมของหมูบา นในปจจุบนั เมื่อเปรียบเทียบกับกอนที่จะมีกลุม
สัจจะฯ มีลักษณะเปนอยางไร
 เหมือนเดิม  ใหความรวมมือนอยลง  ใหความรวมมือมากขึน้
8) ปญหาการทะเลาะวิวาทในหมูบา น ในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับกอนที่จะมีกลุมสัจจะฯ มีลกั ษณะ
เปนอยางไร
 เทาเดิม
 มีการทะเลาะกันนอยลง  มีการทะเลาะกันมากขึ้น
ดานจิตใจ
9) เมื่อทานเขารวมเปนสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย แลว ทานรูสึกอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา1 ขอ)
 เหมือนเดิม
 รูสึกเปนภาระมากขึ้น
 มีความสุขมากขึ้น
 รูสึกภูมิใจที่ไดชวยเหลือกัน
 รูสึกวามีทพี่ ึ่งในยามทุกขยากมากขึน้
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