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กรณีศึกษา ชุมชนสลัมจังหวัดขอนแกน” จะเริ่มตนและสําเร็จลงมิไดหากปราศจากทุนสนับสนุน
จากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) ซึ่งผูวิจัยใครขอขอบพระคุณไว ณ. โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผศ. มณฑา ผิวดี ผศ. ดร. บัวพันธ พรหมพักพิง และ
Mr. Mohammed Kamruzaman ผูใหคําแนะนําปรึกษาทั้งในดานการดําเนินงานวิจัยและการ
ดําเนินชีวิต ขอขอบคุณคณะทํางานโครงการวิจัยความอยูดีมีสุขของประชากรในประเทศกําลัง
พัฒนา (WeD) มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูอํานวยความสะดวกเอื้อเฟอในเรื่องของขอมูล แนะนํา
พื้นที่ในการทําวิจัยรวมถึงฝกกลยุทธการลงภาคสนามใหอยางเขมขน สุดทายขอขอบคุณชาวบาน
ในชุมชนสลัม จ. ขอนแกน ผูที่มิไดเปนเพียงแค “กลุมตัวอยาง” หากแตเปน “ครู” ที่ถายทอด
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การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการคนหาคําตอบวา
ชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนสลัมแหงหนึง่ ในจังหวัดขอนแกนไดนาํ หลักคุณธรรมไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวติ อยางไรและหลังจากที่นาํ หลักคุณธรรมไปใชแลวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
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มีสวนรวมกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนสลัม จํานวนทั้งสิน้ 29 คน โดย
แบงเปนกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายหลักจํานวน 19 คน และกลุมตัวอยางทีเ่ ปนเปาหมายรอง
จํานวน 10 คน
จากผลการวิจยั สามารถแบงประเด็นที่คนพบออกเปน 5 สวนหลัก คือ 1) ความสุข
ของชาวบานอันเกิดจากการมีหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ซึง่ ประกอบดวย ความสุขอันเกิด
จากการทํางาน
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สําหรับคุณธรรมที่ชาวบานใชคือ ความขยันหมั่นเพียร การใชชวี ิตอยางพอเพียง การมีศิลปะใน
การครองเรือน การใหอภัยและความมีเมตตา 2) ความทุกขของชาวบานและการขจัดความทุกข
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ทุกขเรื่องที่อยูอาศัยและทุกขเรื่องสุขภาพ
สําหรับแนวทางการนําหลักคุณธรรมมาขจัดทุกขคือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการทํางาน ไมคิดโกง
เปนแบบอยางที่ดีใหสมาชิกในครอบครัวไดประพฤติปฏิบตั ิตาม ประหยัดอดออมและนําหลักพุทธ
โอสถมาใชในการขจัดโรคภัย 3) อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและการนําหลักคุณธรรม
เขามาแกปญหา 4) กิจกรรมชุมชน อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและการนําหลักคุณธรรมเขา
มาใชเพื่อพัฒนาชุมชน 5) การใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตามความคิดเห็นของชาวบาน
สําหรับการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมหลังจากที่ชาวบานนําหลักคุณธรรมเขามาใชพบวา กอใหเกิด
ความผาสุกทางดานจิตใจเปนอันดับแรกและทางดานรางกายเปนอันดับรองลงมา
สวนการ
เปลี่ยนแปลงในดานฐานะทางเศรษฐกิจพบวา ชาวบานยังคงมีความขัดสนใจเรื่องเงินทองและเรื่อง
ที่อยูอาศัยแตมีความสุขใจเพราะไดรับสิ่งดีๆ ตอบแทนหลังจากนําหลักคุณธรรมเขามาใชในการ
ดํารงชีวิต
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ทําวิจยั (Phenomena)
ปจจุบันคําวา “การพัฒนา” มักมุงเนนไปที่การมีตึกรามบานชองที่สูงสงา ใหญโต การมี
เทคโนโลยีที่ล้ําสมัย และการดําเนินชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนิยม ชื่อเสียง เงินทองมากขึ้น ในความ
เปนจริงแลวสิ่งที่กลาวมาขางตน ก็เรียกวาการพัฒนาเชนกัน แตเปนการพัฒนาแคเพียงเปลือก
นอกเทานั้น การพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืนและเขาถึงแกนแทของมนุษยนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
พัฒนาทางด านจิตวิญญาณโดยการปลูก ฝงใหคนในสัง คมมีคุณธรรมควบคูไปกั บการพัฒนา
ทางดานอื่นๆ ดวย ดั่งที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษเคยกลาวไววา “…การพัฒนาคนใหเปนผูพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม เปนเรื่อง
ที่มีความสํา คัญอยางยิ่ ง เพราะคนหรือทรัพยากรมนุษ ยเ ปนปจจัยสํา คัญที่สุดในการ
พัฒนาประเทศ ประเทศที่ร่ํารวยดวยทรัพยากรธรรมชาติ แตขาดทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพและคุณธรรม หากไมรักษาหรือนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชน
จะไมสามารถพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงและเจริญกาวหนาได…” (เกษมศักดิ์ วิชิตเชื้อ,
2545,น. 19)
หากพิจารณาถึงคําวา “คุณธรรม” แลว คุณธรรม หมายถึง ความดีงามของชีวิต สิ่งที่ทํา
ใหมนุษยเปนคนดี ปรุงจิตใจคนผูประพฤติใหดีขึ้น ใหประณีตขึ้น ใหสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
คุณธรรมก็ขับไลสิ่งชั่วรายออกไปจากจิตใจดวย (ไสว มาลาทอง, 2542) จะเห็นไดวา หากผูใด
ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรมก็จักมีแตความเจริญกาวหนาในชีวิต เกิดประโยชนทั้งแกตนเอง
และบุคคลรอบขาง สวนผูที่มีความรูดีแตปราศจากคุณธรรมก็จักนําพาตนเองและประเทศใหยอย
ยับได ยกตัวอยางเชน หากเราไดผูนําที่เปยมลนไปดวยความรูแตไรซึ่งคุณธรรมมาบริหารประเทศ
ก็จะนํามาสูการโกงกินบานเมือง คิดแตคอรัปชั่น เปนมะเร็งรายทําลายประเทศ ครูบาอาจารยที่
ไดชื่อวาเปนผูประสิทธิ์ประสาทวิชาหากขาดคุณธรรมก็ไมสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนได
เพราะอาจารยทําตัวเปนแมพิมพที่บูดเบี้ยวเสียเอง ชาวบานที่มาจากรอยพอพันแม เมื่อมาอาศัย
อยูรวมกันเปนชุมชน หมูบาน อําเภอหรือจังหวัด หากทุกคนขาดคุณธรรมนําจิตใจแลว ชุมชน
แหลงนั้นก็จะไมมีความผาสุกเกิดขึ้น เพราะมีแตความแหงแลงน้ําใจ เครียดแคน ชิงชัง เอารัดเอา
เปรียบ ไมรูจักการใหอภัย คิดจะทํากิจกรรมใดๆ ก็ประสบแตความลมเหลว เพราะคนในชุมชนไม
มีความสามัคคีกัน
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การพยายามที่จะสรางคน สรางชาติจะมุงแตความ
เจริญทางดานวัตถุอยางเดียวไมได แตตองพัฒนาทางดานจิตใจใหคนในชาติมีความรูควบคูไปกับ
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การมุงแสงหาความรวยมากกวามุงแสวงหาความดี ทําใหเกิดความไมสมดุลยในการ
ดําเนินชีวิตขึ้นและมีปญหาตางๆ ตามมาหลายประการ เชน ชุมชนสลัมแหงหนึ่งใน จ. ขอนแกน
ชาวบานสวนใหญมีฐานะยากจนตองหาเชากินค่ํา มีอาชีพเปนกรรมกรรับจาง หาบเร ปนสามลอ
กวาดถนนและเก็บขยะขาย การที่ชาวบานรูสึกวารายไดของตนไมเพียงพอจึงไปกูหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบมาใชกอนและหาทางผอนคืนที่หลัง แตชาวบานหาเงินผอนเจาหนี้ไมทันจึงไปเลน
การพนัน โดยหวังวาบอนพนันจะเปนทางออกที่ชวยใหตนสามารถหาเงินมาปลดหนี้ได แตเมือ่ เสีย
เงินจากการเลนพนันจึงคิดมาก กินเหลา สูบบุหรี่ ขาดสติมีปญหาทะเลาะกับเพื่อนบาน รวมถึง
หลงผิดไปคายาบาและถูกตํารวจจับไดในที่สุด (ขอมูลจากการไดพูดคุยกับชายผูหนึ่งที่อาศัยอยูใ น
ชุมชนสลัม จ. ขอนแกนและพึ่งออกจากคุกเปนวันแรก หลังจากที่ติดคุกนานถึง 12 ปในขอหาคา
ยาบา, วันที่ 20 พฤษภาคม 2548)
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงขางตน ความสูญเสียตางๆ เชน เสียเงิน (จากการเลนพนัน)
เสียเพื่อน (จากการทะเลาะเบาะแวง) เสียสุขภาพ (จากการกินเหลา สูบบุหรี่) เสียเวลา เสีย
อนาคต (จากการติดคุกเปนเวลา 12 ป) เสียใจเสียสุขภาพจิต (เนื่องจากหลงผิดไปมัวเมากับแหลง
อบายมุข) ความสูญเสียเหลานี้จะไมเกิดขึ้นหากบุคคลดังกลาวเปนผูมีคุณธรรมมั่นคงในจิตใจ
เชน มีหิริโอตตัปะ คือความเกรงกลัว ละอายตอการทําชั่ว มีสติสัมปชัญญะ คือความรูตัว รูวาสิ่งที่
ตนทํานั้นเปนประโยชนหรือไม มีขันติ โสรัจจะ คือความหนักแนน สงบเสงี่ยม อดทนตอความเจ็บ
ใจและอํานาจกิเลส
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวาคุณธรรมเทานั้น ที่จะนอมนําใหคนเปนคนดี และคนดีเทานั้นที่
จะสรางสังคม สรางชาติใหมั่นคงได นอกจากนี้การมีคุณธรรมยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ได เพราะเมื่อประพฤติปฏิบัติตนดี ประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ ก็ยอมเปนศรีสงาทั้งแกตนและผู
พบเห็ น อี ก ทั้ ง เมื่ อ มี อุ ป สรรคป ญ หาต า งๆ ผ า นเข า มาในชี วิ ต ก็ จ ะสามารถนํ า หลั ก ธรรมมา
ประยุกตใชใหตนพนจากหวงแหงความทุกขเหลานั้นไปได จากการคนควางานวิจัยที่ผานมาพบวา
เมื่อกลุมคนในสาขาวิชาชีพตางๆ ไดนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการพัฒนาตนเองจะทําให
คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมถึงมีความกาวหนาในดานวิชาชีพและการงาน
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อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาจากงานวิจัยที่ผานมามักจะเปนการนําหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมมาใชอบรมหรือทดสอบกับ กลุมคนชนชั้ นกลางมากกวา ชนชั้นล าง เชน ศึก ษาหลัก
คุณธรรมในผูบริหาร อาจารย พยาบาล เยาวชนฯลฯ มากกวาที่จะมุงศึกษาหลักคุณธรรมในกลุม
คนดอยโอกาสและผูถูกละเลย
ดังนั้นผูวิจัยจึงพยายามคนหาคําตอบวา เปนเพราะเหตุใดกลุม “คนชายขอบ” จึงถูก
ละเลยเปนครั้งที่สองจากสายตาของนักวิชาการดานคุณธรรม โดยการไมไดรับการคัดสรรใหเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยการเปน “กลุมตัวอยาง” หรือ “กลุมผูเขาอบรม” เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในรูปแบบของการทําวิจัยเทาไหรนัก จากการวิเคราะห ผูวิจัยพบขอสังเกตอยู 2 ประการ
ถึงสาเหตุที่งานวิจัยดานคุณธรรมจริยธรรมมักจะศึกษาทดลองกับกลุมตัวอยางชนชั้นกลางหรือชน
ชั้นผูนํา (เชน ผูบริหาร อาจารย ตํารวจ ฯลฯ) มากกวาที่จะศึกษาในชนชั้นลางหรือกลุมที่ถูกอํานาจ
รัฐจัดใหเปนผูที่มีประวัติดานมืดตามกฎหมายของบานเมือง (เชน คนในคุก โสเภณี ผูติยา) รวมไป
ถึงกลุมคนจนในรูปแบบตางๆ เชน คนไรบาน คนจนในสลัม คนขอทานหรือแรงงานตางดาว เปน
ตน
กลาวคือ ประการแรก การคํานึงถึงความสะดวกของผูวิจัยและความยากงายในการ
เขาถึงขอมูล ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยอาจตองคลุกคลีและทํางานรวมกับกลุมตัวอยางอยูแลว จึงใช
ประสบการณการทํางานของตนเองประกอบกับความสะดวกและคุนเคยในการในการเขาถึงขอมูล
มาเปนตัวตัดสินใจในการเลือกกลุมตัวอยาง เชน ครู (ผูทําวิจัย) จะศึกษาการนําหลักคุณธรรมไป
อบรมกับนักศึกษาที่ตนเองสอน เปนตน
ประการที่สอง การมองวาผูนําในสังคม เชน ผูบริหาร อาจารย ตํารวจ จําเปนตองมี
คุณธรรมมากกวาบุคคลอื่น เพราะตองเปนผูปกครองประเทศ หรืออบรมเยาวชนของชาติ ซึ่งจาก
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อยางไรก็ตาม จากที่ผูวิจัยกลาวมาทั้งหมดไมไดมีเจตนาที่จะคัดคานวา การเนนแตทํา
วิ จั ย เฉพาะกลุ ม ชนชั้ น กลางขึ้ น ไปเป น สิ่ ง ไม ดี ห รื อ ไม ค วรดํ า เนิ น ต อ ไป แต เ มื่ อ คํ า นึ ง ถึ ง ความ
หลากหลายทางวิชาการและความจําเปนที่ตองพัฒนากลุมคนดอยโอกาสใหเปนผูมีคุณภาพชีวิตที่
ดีทั้งทางรางกายและจิตใจรวมถึงเปนการลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวยแลว ผูวิจัยคิดวา
พวกเราในฐานะนักวิจัย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเนนศึกษาเรื่องหลักคุณธรรมในกลุมคน
ผูดอยโอกาสบาง เพื่อเปนการเปดโอกาสใหเสียงเงียบที่ถูกกลบของคนจนไดมีพื้นที่สะทอนวิถีชีวิต
และวิธีคิดของตนผานเนื้อหาของงานวิจัย
ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบานใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชมสลัมมากเปนพิเศษ เนื่องจากเห็นวาแหลงสลัมเปนแหลงที่ถูกสราง
ภาพแบบตายตัวใหเปนพื้นที่แหงความนากลัว สกปรกและเปนแหลงซองสุมของอบายมุขนาๆ
ชนิด นอกจากนี้ผูคนในสลัมยังถูกแตงแตมใหเปนผูกอการราย เปนตัวสรางปญหาใหกับสังคม
แตในฐานะที่การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงมนุษยวิทยา ผูวิจัยจึงมองวาคนในสลัมก็คือมนุษย
เหมือ นกับคนในสั ง คมอื่นๆ เพีย งแต ถูกกลุมคนผูมีอํานาจแบง แยกให เ กิดความแตกต างเพื่อ
สะดวกในการปกครองและงายตอการจัดระเบียบสังคม อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นอีกดาน
หนึ่งวา ความพยายามของรัฐที่ตองการจัดระเบียบสังคมพลิกฝนดินแดนสลัมใหเปนเมืองแหง
ความนาอยูลวนเปนสิ่งดี แตความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองนาจะดําเนินควบคูไปกับ
ความเปนระเบียบเรียบรอยทางดานจิตใจโดยการนําหลักคุณธรรมเขามาประยุกตใชในการพัฒนา
ใหประชาชนในสังคมเกิดความดี ความงามและความสุขในการดําเนินชีวิต
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการมุงแสวงหาคําตอบวา ชาวบานในชุมชนสลัมมีการ
นําหลักคุ ณธรรมไปประยุ กตใชในการดําเนิน ชีวิ ตในรูปแบบใดบาง และการยึดหลัก คุณธรรม
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสลัมใหดีขึ้นไดอยางไร รวมถึงผูวิจัยจะนําหลักคุณธรรมเขา
ไปวิเคราะหวา ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนสลัมนั้นเกิดจากประชาชนขาดคุณธรรมในเรื่องใด เพราะ
ในบางครั้ง การแกไขปญหาความยากจนก็ไมจําเปนตองอาศัยงบประมาณมากมายมหาศาลเสมอ
ไป เพียงแตอาศัยหลักคุณธรรมมาค้ําจุนจิตใจ ก็จะสามารถนําพาประเทศชาติฝาวิกฤติความ
ยากจนไปได ดั่งคํากลอนที่วา
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จะสรางชาติ
ผูนําเดน
จะสรางคน
ตองเริ่มตน

สรางคน
ผูตามดี
ใหสงา
ที่คําวา

ใหรมเย็น
ทวีผล
สมคาคน
คุณธรรม

นายอุดม อนุสาโล
(จากหนังสือ คุณธรรม : สรางคน สรางชาติ, 2545)
2. วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives)
2.1 เพื่อศึกษาวาชาวบานในชุมชนสลัมแหงหนึง่ ในจังหวัดขอนแกน สามารถใชหลัก
คุณธรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรบาง
2.2 หลังจากที่ชาวบานไดใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตแลว มีการเปลี่ยนแปลง
อยางไรและสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นหรือไมอยางไร
นิยามศัพท (Variable Definition)
3.1 ชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชนแออัด แหงหนึ่งใน จ. ขอนแกนซึ่งชาวบานเขามาบุกรุก
ที่ ดิน ของรั ฐ เพื่ อก อสร า งเป น ที่อยูอ าศัย ทํ า ให ช าวบานไมมี โ ฉนดที่ดิน เปน ของ
ตนเอง สภาพชีวิตทั่วไปของชาวบาน คือ มีฐานะยากจน ตองหาเชากินค่ํา สวน
ใหญ เ ป น แรงงานไร ฝ มื อ และบางคนไม มี อ าชี พ ต อ งอยู ใ นสถานะของผู พึ่ ง พิ ง
รวมถึงชาวบานเกือบทั้งหมดในชุมชนเปนผูมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่ง
ผูวิจัยขอใชชื่อสมมุติเรียกชุมชนแออัดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้วา “ชุมชนกลวยไมปา”
3.2 คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะที่ชาวบานในชุมชนกลวยไมปา มีชีวิตที่มีความสุขหรือ
มีความผาสุก ซึ่งความสุขในที่นี้รวมหมายถึงการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีพื้นฐานปจจัย 4 ที่พอเพียง สามารถปรับตัวและ
แกไขปญหาเพื่อดําเนินชีวิตไปอยางสงบตามอัตภาพ เปนผูที่มีความสุขในจิตใจ
รวมถึงไมเปนภาระแกสังคม
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3.3 คุณธรรม หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ชาวบานของชุมชนกลวยไมปาได
นํามาใชเพื่อแกไขปญหาหรือความทุกขใจในชีวิตใหสามารถผานพนความทุกขยาก
ไปได นอกจากนี้คุณธรรมยังมีความหมายรวมไปถึง ความดีงามของชีวิต สิ่งที่ทําให
ชาวบานเปนคนดี ปรุงจิตใจคนผูประพฤติใหดีขึ้น ใหประณีตขึ้น ใหสูงขึ้น ใน
ขณะเดียวกันคุณธรรมก็ขับไลสิ่งชั่วรายออกไปจากจิตใจดวย
3.4 คนฐานะดีในชุมชน หมายถึง บุคคลที่ชาวบานจาก 3 ใน 5 เสียงขึ้นไป ให
ความเห็นวา บุคคลผูนี้มีฐานะดีในชุมชน โดยบุคคลที่มีฐานะดีมักเปนผูที่มีสภาพ
บานเปนปูน มีความแข็งแรง มีรั้วรอบขอบชิด มีงานทําที่แนนอน มีรถยนต อาจมี
หนี้สินบางแตอยูในภาวะที่สามารถจัดการได
3.5 คนฐานะปานกลางในชุมชน หมายถึง บุคคลที่ชาวบานจาก 3 ใน 5 เสียงขึ้นไปให
ความเห็นวาเปนผูที่มีฐานะปานกลางหรือพอกินพอใชในชุมชน เนื่องจากมีสภาพ
บานที่พออยูได แตไมถึงกับอยูบานมุงสังกะสีหรือเปนกระทอม สวนใหญมียานพาหะ
คือ รถมอเตอรไซค
3.6 คนฐานะจนในชุมชน หมายถึง บุคคลที่ชาวบาน 3 ใน 5 เสียงขึ้นไปใหความเห็นวา
เป น ผู ที่ มี ฐ านะจน เนื่ อ งจากมี ร ายน อ ย ไม มี ผู ห าเลี้ ย ง ไม มี ง านทํ า และสภาพ
บานเรือนไมมั่นคง สวนใหญใหสังกะสีหรือกระดาษแข็งมุงพอใหอาศัยอยูได
3.7 กลุมผูนําในชุมชน, คณะกรรมการชุมชน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการเห็นชอบ
จากชาวบานหรือไดรับการแตงตั้งจากหนวยงานเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน ให
เปนผูที่มีตําแหนงหนาที่เฉพาะในการทํากิจกรรมของชุมชน เชน ตําแหนงประธาน
กลุมผูสูงอายุ คณะกรรมกาชุมชน อสม. เปนตน
4. ขอบเขตของการวิจัย (Scope of Resarch)
4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มุงศึกษาการนําหลักคุณธรรมมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนสลัมใหดีขึ้น โดยขอบเขต
ของการวิเคราะหคุณธรรมที่ชาวบานชุมชนกลวยไมปานํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นจะ
มุงเนนทางดาน การประกอบอาชีพ การหาเลี้ยงครอบครัว การดํารงชีวิตอยูในชุมชนสลัมอยาง
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4.2 ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษา
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนสลัมกลวยไมปา ซึ่งจัดไดวา
เปนชุมชนแออัดในเขตเมือง จ. ขอนแกน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณมีทั้งหมด 29 คน
แบงเปนกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายหลัก (ใชในการศึกษาความเคลื่อนไหวเรื่องการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต) จํานวน 19 คน และเปนกลุมเปาหมายรอง (ใชในการสัมภาษณ
ถึงเหตุการณและกิจกรรมในชุมชน) จํานวน 10 คน
4.3 ขอบเขตสถานที่ศึกษา
สถานทีท่ ี่ใชในการศึกษา คือ ชุมชนแออัดริมทางรถไฟแหงหนึ่งใน จ. ขอนแกน โดยผูวิจัย
ใชชื่อสมมุติในการวิจยั ครั้งนีว้ า “ชุมชนกลวยไมปา” 1
4.4 ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา
การวิจยั ครั้งนีใ้ ชเวลาทําการศึกษาเปนระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1
กันยายน 2548 – 31 มีนาคม 2549
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย (Expected Result+Application)
5.1 เพื่อไดทราบปญหาในดานตางๆ ของผูที่อาศัยอยูในชุมชนสลัม และไดเรียนรู
วิธีการปรับตัว การเอาตัวรอดโดยการนําหลักคุณธรรมเขามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
5.2 เพื่อไดรูวา หลักคุณธรรมในเรื่องใดบางที่ชาวสลัมเลือกที่จะนํามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดีขึ้น
5.3 เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดเขามาชวยเหลือและสงเสริมให
ชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางดานรายกายและจิตใจ ในรูปแบบและทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสม
และตรงกับความตองการของคนในชุมชนตอไป

1

สาเหตุที่ผูวิจัยใชนามสมมุติในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากในเนื้อหาของงานวิจัยมีการกลาวถึงความไมโปรงใสใน
การบริหารจัดการชุมชนซึ่งไดงบประมาณมาจากรัฐ และในชุมชนมีการเปดบอนรวมถึงทําผิดกฎหมายของ
บานเมือง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผูใหขอมูล ผูวิจัยจําเปนตองใช ”ชื่อ ชุมชนสมมุติ” และ”ชื่อกลุม
ตัวอยางสมมุติ” และผูวิจัยขอขอบคุณชาวบานผูใหความรวมมือทุกทานมา ณ. ที่นี้
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6. ขอตกลงเบื้องตน
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา คุณธรรมที่ชาวบานของชุมชนกลวยไมปาไดนํามาใช
ในการดําเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดีขึ้น เจริญขึ้น มีความสุขขึ้นทั้งทางรางกายและ
จิตใจ อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาและวิเคราะหของการวิจัยครั้งนี้เปนขอสรุปในระยะเวลาหนึ่งที่
ผูวิจัยไดลงไปศึกษาเทานั้น
7. ขอจํากัดในการวิจัย
7.1 การวิจัยดังกลาวศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่สลัมแหงหนึ่งใน จ. ขอนแกน เทานั้น
ดังนั้นความคิ ดเห็นหรือความตองการของชาวบา น จึงเปนวิธีคิดแบบปจเจกบุคคลซึ่งสะทอน
ออกมาตามประสบการณและสภาพแวดลอม รวมถึงผลการวิจัยครั้งนี้เปนขอสรุปเฉพาะในชวง
ระยะเวลาที่ไดเขาไปทําวิจัย
7.2 ชวงเวลาที่ใชในการศึกษามีระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 –
31 มีนาคม 2549 เทานั้น
8 หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน
8.1 กระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8.2 การเคหะแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย
8.3 โครงการ “บานเอื้ออาทร” และ “โครงการบานมัน่ คง” ภายใตการดําเนินงานของ
รัฐบาล
8.4 เทศบาลเมือง จ.ขอนแกน
8.5 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Review of Literature)
งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบานใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษา
ชุมชนสลัมจังหวัดขอนแกน” ครั้งนี้ มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรูถึงรากฐานของแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชนสลัมเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องหลักคุณธรรมและแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแนวคิดทั้ง 3 นี้จะนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบวา
ชาวบานในชุมชนกลวยไมปาไดนําหลักคุณธรรมในเรื่องใดบางมาใชในการขจัด บรรเทาหรือแกไข
ปญหาชีวิต และเมื่อชาวบานไดนําหลักคุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตแลวสงผลอยางไรบาง
คุณภาพชีวิตของตนเองไดรับความอยูดีมีสุขขึ้นหรือไมอยางไร
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสลัม แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและแนวคิดเกีย่ วกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นํามาใชเปนกรอบในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอนี้
1. แนวคิดพืน้ ฐานดานวิถชี ีวิตความเปนอยูของชาวบานในชุมชนสลัม
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหถึงหลักคุณธรรมที่ชาวบานในชุมชน
สลัมไดใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นกรอบแนวคิดที่นาจะชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด
คือ ตองเขาไปดูวาที่ผานมามีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่ชาวบานในชุมชนแออัดหรือกลุม
คนที่มีฐานะยากจนใชนั้นมีอะไรบางและผลที่ไดเปนอยางไร แตจากการศึกษาคนควา พบวายังไม
มีผลงานวิจัยที่มุงศึกษาหลักคุณธรรมของกลุมคนในชุมชนสลัมหรือกลุมคนจนโดยตรง ผูวิจัยจึง
พยายามศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับธรรมะที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับการนํามาใช
ในชุมชนสลัมใหไดมากที่สุด โดยขั้นแรก ผูวิจัยไดเขาไปดูวา คนที่อาศัยอยูในชุมชนสลัมคือใคร
เพราะเหตุใดจึงตองเขามาอยูในชุมชนสลัม และเมื่อมาอยูในชุมชนสลัมแลวมีอุปสรรคปญหา
อะไรบาง เนื่องจากผูวิจัยมองวาการที่เราพยายามทําความรูจักชาวบานในชุมชนสลัมอยางลึกซึ้ง
จะเปนสะพานนําไปสูการเขาใจ “การเปน” และ “การดํารงอยู” ของชาวสลัม และเมื่อเราเขาใจ
สภาพปญหาของชาวชุมชนสลัมแลว เราจะสามารถสกัดเอาเฉพาะหลักคุณธรรมที่ชาวบานใน
สลัมควรนํามาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางชัดเจนและตรงประเด็นตอไป
สําหรับการกําเนิดและกอเกิดความเปนสลัมมีดังตอไปนี้ จากงานวิจัยเรื่อง “ชุมชนแออัด
ตะกอนบางกอก” ของสิริลักษณ แกวยศ (2541), “วิวัฒนาการของชุมชนแออัดและองคกรชุมชน
แออัดในเมือง กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม” ของอรรถจักร สัตยานุรักษ (2541), “คนใตสะพาน”
ของสุวิทย วัดหนูและคณะ (2546) และ งานวิจัยเรื่องการสรางอัตลักษณของชาวชุมชนแออัดใน
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โดยสิริลักษณ แกวยศ, (2533) ไดกลาวถึงปญหาในชุมชนแออัดวามีทงั้ หมด 10 ประการ
ดังสรุปตอไปนี้
1.
ปญหากายภาพ เชน ที่อยูอาศัยขาดมาตรฐาน ขาดการดูแลรักษา วัสดุที่ใช
เปนไมกระดานคุณภาพต่ํา บางครั้งเปนกระดาษแข็งๆ การปลูกบานเปนแบบ
หยาบๆ ไมมั่นคง สภาพบานเรือนปลูกระเกะระกะ ไมมีทอระบายน้ําโสโครก
โดยพื้นที่ทุกตารางนิ้วถูกใชใหเปนประโยชนมากที่สุด บางบานไมมีหมอแปลง
ไฟฟาเปนของตนเองตองไปขอตอจากเพื่อนบาน
2.
ปญหาทางเศรษฐกิจ ชาวบานสวนใหญในชุมชนแออัดมีรายไดนอย มีอาชีพที่
ไมแนนอน ขาดทักษะในการทํางาน เปนแรงงานไรฝมือ
ปญหาครอบครัว-เด็ก -เยาวชน เด็กในชุมชนมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูก
3.
ทอดทิ้ง ผูปกครองสวนใหญชอบดื่มเหลาและเลนไพ ขาดความเอาใจใส ชอบ
ใชกําลังทุบตี เด็กขาดอาหารที่ครบถวนตามหลักโภชนาการ เปนตน
4.
ปญ หาด า นการศึ ก ษา เยาวชนในแหลง ชุมชนแออั ด ขาดการศึ ก ษาในวั ย ที่
สมควรเรียนกอใหเกิดการไมรูหนังสือตามมา และมีผลกระทบตอการหางาน
ทําในอนาคต
5.
ป ญ หาด า นสาธารณสุ ข ในชุ ม ชนแออั ด มี ที่ อ ยู อ าศั ย ไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เนื่องจากบริเวณที่อยูอาศัยมีความแออัดยัดเยียด มีน้ําเนาเสีย อากาศบริสุทธิ์
และแสงสว า งไม เ พี ย งพอ โรคภั ย ไข เ จ็ บ จึ ง ติ ด ต อ กั น ได ง า ย นอกจากนี้
ชาวบานยังไมนิยมไปหาหมอเพื่อทําการรักษาใหถูกวิธีเพราะไมมีเงิน จึงไปซื้อ
ยาชุดหรือยากระตุนกําลังมากินแทน ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได
6.
ปญหาอัคคีภัย เนื่องจากสภาพบานเกา เสื่อมโทรม อยูอยางแออัด ใชวัสดุ
ก อ สร า งที่ ติ ด ไฟง า ยและทางเดิ น แคบ เมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย หรื อ ไฟฟ า ลั ด วงจร
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7.

8.
9.
10.

ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดใหโทษ เนื่องจากเยาวชนขาดการศึกษาเลา
เรียน ไมสามารถหางานทีเ่ หมาะสมทําได จึงเปนเหตุใหกออาชญากรรมได
มากกวาเด็กทัว่ ๆ ไป นอกจากนีก้ ารที่ประสบภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนทําให
ตองขวนขวายหาสิง่ ที่ตนเองตองการ เชน การฉกชิงวิ่งราวการลักเล็กขโมย
นอยหรือคายาเสพติด จนติดเปนนิสัยและไมรูสึกตัววาตนเองกระทําผิด ซึ่ง
ยากตอการแกไขปรับปรุง
ปญหาการดํารงอยูของชุมชนแออัด
ปญหาสังคมและการเมือง
ปญหาประชากรเพิ่มขึ้น

จากปญหาที่กลาวมาขางตนทําใหบุคคลภายนอกรวมถึงภาครัฐมองวาคนสลัม
คือ “ตัวปญหา” กอใหเกิดความเสื่อมโทรมแกทัศนียภาพอันงดงามของประเทศ รวมถึงเปนตัว
อันตราย กอใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เปนบอนทําลายความ
มั่นคงของชาติ ดังนั้นวิธีแกปญหาชุมชนสลัมในระยะแรกจึงเปนการไลรื้อ ขับไล กําจัดทิง้ ตอมา
การแกไขปญหาชุมชนสลัมในระยะที่สองเริ่มเปนไปในลักษณะของความประณีประนอม รอมชอม
และเห็นอกเห็นใจชาวสลัมมากขึ้นโดยการจัดหาที่อยูหรือสรางแฟลตราคาถูกใหอยู อยางไรก็ตาม
การแกปญหาสลัมดวยการจัดหาที่อยูอาศัยรองรับ หากมองอยางผิวเผินดูเหมือนจะ “เขาทาเขาที”
แตเนื่องจากแหลงที่อยูใหมไกลจากแหลงงาน ไมสะดวกในการเดินทาง มีคาใชจา ยสูง ชาวบาน
จึงขายสิทธิ์ใหกับคนชนชั้นกลางแลวไปหาที่อยูใหมกอใหเกิดสลัมแหงใหมไปเรื่อยๆ อยางไมมที ที า
วาจะจบสิ้น
สํ า หรั บ การแก ป ญ หาชุ ม ชนสลั ม ในป จ จุ บั น นั บ ว า เป น เรื่ อ งที่ น า ยิ น ดี ว า
บุคคลภายนอกพยายามมองปญหาในสลัมอยางเขาอกเขาใจ และเขาถึงศักยภาพของชาวชุมชน
สลัม โดยมีการจัดสรรเงินทุนใหชาวบานไปประกอบอาชีพ สงเสริมใหชาวบานมีการรวมกลุมเพื่อ
ออมทรัพย และสรางงานสรางอาชีพใหผูดอยโอกาสทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเพื่อปองกัน
การอพยพไมใหชาวบานเขามากระจุกตัวอยูในเมืองซึ่งจะเปนบอเกิดของชุมชนแออัดตอไปเรื่อยๆ
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาการพยายามบําบัดทุกข บํารุงสุขใหชาวสลัม สวน
ใหญมักจะเปนไปในรูปแบบของการสังคมสงเคราะห เชน การใหการศึกษา ใหที่อยูอาศัย ใหเงิน
จัดหางานให ซึ่งในความเปนจริงแลว การสงเคราะหผูยากไรก็ถือเปนกุศลที่ยิ่งใหญและสะทอนให
เห็นถึงการมีมนุษยธรรมของคนในประเทศ แตถาหากมีการสงเคราะหบอยๆ อาจจะสงผลกระทบ
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จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา ชาวบานในชุมชนสลัมก็คือ “คนจนจากชนบทที่อพยพ
เขามาหางานทําใหสังคมเมือง” โดยอุปสรรคปญหาที่ชาวบานตองเผชิญประกอบไปดวย 3 เรื่อง
หลักๆ คือ 1. ปญหาที่อยูอาศัย 2. ปญหาเรื่องเศรษฐกิจ 3. ปญหาเรื่องสุขภาพจิต ดังนัน้ ผูวิจยั
จะนํามาวิเคราะหตอไปวา ชาวบานในชุมชนสลัม “กลวยไมปา” ไดใชหลักคุณธรรมในเรื่องใดบาง
เพื่อบรรเทาปญหาดังกลาวจนสามารถผานพนวิกฤตไปได และในกรณีที่ชาวบานยังตองเผชิญ
ปญหาในชีวิตอยู ผูวิจยั จะทําการวิเคราะหตอวาเกิดจากชาวบานขาดการนําหลักคุณธรรมในเรื่อง
ใดมาใช
2. แนวคิดเรือ่ งคุณธรรมที่ใชในการดํารงชีวิตของชาวบาน
สําหรับคุณธรรมที่ไดนํามาใชเปนกรอบในการวิจยั ครั้งนี้
ผูวิจยั จะเนนเฉพาะเกีย่ วกับ
คุณธรรมที่ชาวบานในสลัมควรจะมีและนํามาใชในการดํารงชีวิต นัน่ คือ คุณธรรมเพื่อแกปญหา
สังคมเศรษฐกิจและคุณธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหาชีวิต แตกอนที่จะกลาวถึงหลักคุณธรรมทีใ่ ช
ในการแกปญหาสังคมและเศรษฐกิจ
มีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ องรูถึงมูลเหตุหรือรากฐานที่
กอใหเกิดปญหาสังคม โดย น.อ. ประยงค สุวรรณบุบผา (2546) ไดกลาวถึงลักษณะของปญหา
สังคมตามหลักสังคมวิทยาวามี 4 ลักษณะดังนี้
1. เปนสภาวะหรือสถานการณที่เลวรายแกชนหมูมาก
2. สถานการณที่เกิดขึ้นในสังคม สมาชิกของของสังคมสวนใหญไมตองการใหเกิดขึ้น
3. สถานการณที่เกิดขึ้นนั้นพอแกไขปญหาได
4. การแกไขสถานการณ การแกไขปญหาสังคมตองกระทํารวมกัน
สวนในทางพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจาไดมีคําสอนทีน่ ํามาชวยแกปญหาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยตนตอของปญหาสังคมนัน้ เกิดจาก
1. โลภะ คือความอยากได (Greed) ไมรูจักพอ ไมรูจักอิ่ม ไมรูจักเต็ม ซึ่งเปรียบเสมือน
อุทกภัยคือภัยที่เกิดจากน้าํ
2. โทสะ คือ ความคิดประทุษราย (Hatred) ซึ่งเปรียบเสมือนอัคคีภัย คือภัยที่เกิดจากไฟ
3. โมหะ คือความหลง (Delusion) ความเขลา เบาปญญา ซึ่งเปรียบเสมือนวาตภัย ภัย
คือลม/พายุ โดยภัยทั้ง 3 นี้ สามารถทําลายโลก ทําลายมนุษยใหพินาศลมสลายไดทั้งสิน้
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สําหรับวิธีการกําจัดโลภะนั้น ตองแกเสียดวยการให การบริจาค แกดวยความไมโลภ ไม
เห็นแกตัว ไมเห็นแกได ใหมีการเจือจานเผื่อแผแกผูที่ควรใหเพื่อเพื่อประโยชนแกผูรับ ใหมีการ
เสียสละแบงปน โดยการใหทานนี้เปนขอหนึ่งในหมวดสังคหวัตถุ คือคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ําใจกัน
วิธีการแกปญหาโทสะหรือความโกธร และโมหะหรือความหลง คือ เมื่อความโกธรและ
ความหลงเกิดขึ้นตองใชวิธีกําจัดรากเหงาตนตอของความชั่วเชนกัน จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะ
นํามาใชเพื่อวิเคราะหวาชาวบานในชุมชนสลัมกลวยไมปามีโลภะ โทสะและโมหะอยางไรและพวก
เขามีวิธีการกําจัดโลภะ โทสะและโมหะของตนในรูปแบบใดบาง
คุณธรรมที่ใชในการแกปญหาสังคมและเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งคือ คุณธรรมที่ทํา
ใหตนเปนที่พึ่งแหงตน (น.อ. ประยงค สุวรรณบุบผา, 2544) นั่นคือการเปนเพื่อนและการมีเพื่อนที่
ดี ซึ่งถือเปนคุณธรรม 10 ประการ (นาถกรณธรรม) ที่จะทําใหตนเปนที่พึ่งของตนได โดย
ลักษณะของเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีมี 4 ประการคือ
1. มิตรอุปการะ (อุปการะ/the helper) ซึ่งมีลักษณะคือ
เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
เมื่อเพื่อนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
เมื่อเพื่อนมีภัยเปนที่พึ่งพํานักได
เมื่อมีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่เพื่อนออกปาก
2. มิตรรวมทุกขรวมสุข (สมานทุกข สุข/the man who is the same in weal and woe) มี
ลักษณะดังนี้คือ
- บอกความลับแกเพื่อน
- ปดความลับของเพื่อน
- มีภัยอันตรายไมละทิ้งเพื่อน
- แมชีวิตก็สละใหได
3. มิตรแนะประโยชน (อัตถักขายี/the man who give good counsel) มีลักษณะดังนี้
- คอยหามปรามไมใหทําชั่วราย
- คอยแนะนําใหตั้งอยูในความดี
- ใหไดฟง ใหไดรู สิ่งที่ยังไมเคยไดรู ไมเคยไดฟง
- บอกทางสุขให
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4. มิตรทีน้ําใจ (อนุกัมปกะ) คือมิตรมีความรักความใคร/ the mam who sympathizes) มี
ลักษณะดังนี้คือ
- เพื่อนมีทกุ ข พลอยไมสบายใจไปดวย (ทุกขดวย สุขดวย)
- เพื่อนมีสุข พลอยแชมชืน่ ยินดีไปดวย (สุข สุขดวย)
- ใครเขาติเพื่อน ก็คอยยับยัง้ แกไข
- เขาสรรเสริญเพื่อน ก็ชว ยพูดเสริมสนับสนุน
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั จะนํามาวิเคราะหวา ชาวบานในชุมชนกลวยไมปาสามารถ
ประพฤติปฏิบตั ิตนใหสามารถเปนกัลยามิตรที่ดีตามหลักคุณธรรมดังที่กลาวมาแลวขางตนได
หรือไมและความสัมพันธของชาวบานในชุมชนกลวยไมปาเปนไปตามหลักกัลยามิตรที่หรือหรือไม
อยางไร
น.อ. ประยงค สุวรรณบุบผา (2546) ไดกลาวถึงหลักมษุยธรรมที่ชาวบานใชในการดําเนิน
ชีวิตวา
หลักมนุษยธรรม
เบญจศีล (ศีล 5) ความประพฤติชอบทางกาย วาจา (the five precepts) ประกอบดวย
1. เวนจากการฆา การประทุษรายสัตว รวมทัง้ มนุษยดว ย
2. เวนจากการถือเอาของทีเ่ จาของไมไดให เวนจากการลัก ฉอโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยของผูอนื่
3. เวนจากการประพฤติผิดในกาม เวนจากการลวงละเมิดสิทธิท์ ี่ผูอื่นรักและหวงแหน
4. เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
5. เวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุรา เมรัยและสารเสพติดตางๆ อันเปนที่ตงั้ แหงความ
ประมาท
ฉัตรชัย แนวพญา (2542) ไดกลาวถึงธรรมในการแกปญหาชีวิต โดยสรุปวา
1. ปญหาทางกาย ตองแกดวยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพดวยความ
รอบคอบและอดทน เพื่อแสวงหาปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรคที่
จําเปนในการใชอุปโภคบริโภคใหพอเพียงแกฐานะตามอัตภาพแหงตนและตองตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการไมเห็นแกตัว
2. ปญหาทางใจ ตองแกดวยการแสวงหาศาสนคําสอนเพื่อนํามายึดเหนี่ยวจิตใจ แตไมวา
จะเปนปญหาแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร ที่สําคัญตองมีคือ อินทรีย 5 พละ 5 ไดแก ศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ป ญญา เมื่ อเกิ ดป ญหาอะไรขึ้ น ก็ ตามใหมี สติ อยา ตื่น ตระหนก ใจวุน วาย ฟุ ง ซ า น
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จากแนวคิดเรื่องธรรมในการแกปญหาชีวิตครั้งนี้ ผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหวา ชาวบานใน
ชุมชนกลวยไมปาตองประสบปญหาทางกายและทางใจอยางไรบาง นอกจากนี้ชาวบานไดนํา
หลักธรรมมาแกไขปญหาชีวิตของตนอยางไร เปนตน
พระธรรมญาณมุนี ไดกลาวไวในหัวขอ “ความสุขใดที่ใจใฝหา” ในหนังสือ คูมือการพัฒนา
คุณธรรม (2532) วา การพัฒนาตนเองเพื่อใหเขาสูการเปนผูที่มีคุณธรรม มีวิธีปฏิบัติอยู 3 ประการ
คือ
ประการที่ 1 สรางสิ่งดีที่ควรจะมีแตยังไมมีใหมีขึ้น
ประการที่ 2 ปรับปรุงสิ่งที่มีแลวแตยังไมเหมาะ ใหมีลักษณะเหมาะขึ้น
ประการที่ 3 แกไขสิ่งที่มีอยูแตผิดพลาดบกพรองไป ใหเขาสูความถูกตอง ความสมบูรณ
โดยการพัฒนาตนเองนี้ทุกคนตองปฏิบัติดวยตัวเองและการพัฒนาตนนั้นเปนงานที่ตอง
กระทําตอเนื่องชั่วชีวิต ไมมีโอกาสที่จะวางเวน นอกจากนี้พระธรรมญาณมุนียังไดกลาวถึงสวน
สําคัญแหงความเปนคนวามี 4 ประการคือ 1) ธรรมะ 2) อาชีพ 3) หนาที่ 4) สังคม จากที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นไดวาหลักธรรมะเปนสวนประกอบสําคัญหนึ่งใน 4 ของชีวิตมนุษย โดยหลักคุณธรรม
นี้ยังแบงเปน 2 ประการคือ 1. คุณธรรมสวนตัว อันไดแกความรับผิดชอบ ความรูสึกผิด รูวาอะไร
ควรทําอะไรไมควรทํา 2. คุณธรรมสวนสังคม อันไดแก ความรูจักเด็กรูจักผูใหญ
ไสว ทองมาลา (2542) ไดกลาวไวในหนังสือ “คูมือการศึกษาจริยธรรม” ถึงเนื้อหาที่
เกี่ยวกับคุณธรรม-จริยธรรมซึ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต โดยผูวิจัยจะขอกลาวถึงเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับหัวขอที่จะใชในการวิจัยดังตอไปนี้
1. สติสัมปชัญญะ หมายถึงความรูสึกตัว ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
1. รูตัววา การที่ตนกําลังทํานั้นเปนประโยชนหรือไม
2. รูตวั วา การที่ตนกําลังทํานั้นเหมาะกับตนหรือไม

16

3. รูตัววา การที่ตนกําลังทํานั้นเปนสุขหรือเปนทุกข
4. รูตวั วา การที่ตนกําลังทํานั้นเปนความงมงายหรือไม
ขันติ ความอดทน หมายถึงการรักษาปกติภาพของตนไวได ในเมื่อถูกกระทบดวยสิ่งอันไมพึง
ปรารถนา ขันติ มี 2 ประเภท คือ 1. ขันติ 2. อธิวาสนขันติ ประเภทแรก ขันติ หมายถึง ความ
อดทนในการทํางาน ทําการทั่วไป เชน อดทนตอความหิว ความกระหาย ความเหนื่อย ความ
หนาว ความรอน ความเจ็บปวด โดยสรุปคือ
- อดทนตอความลําบากตรากตรํา - ไมแสดงอาการของความขลาดไมสูงาน ไมสูความ
ลําบากตราตรํา
- อดทนตอทุกขเวทนา – คือเมื่อเจ็บปวยก็ไมแสดงอาการทุรนทุรายจนเกินไป
- อดทนตออํานาจกิเลส – คือ เมื่อไดลาภยศก็ไมแสดงอาการตื่นเตนตาโต
ประการที่สอง อธิวาสนขันติ หมายถึง ความอดทนตอการลวงเกินของคนอื่น เฉพาะอยางยิ่ง
คนที่ต่ํากวาเรา กลาวคือ อดทนตอความเจ็บใจ คือ อดทนตอความกระแทกแดกดันของคน
อื่น
นอกจากนี้ ไสว ทองมาลา ยังไดกลาวถึงธรรมสําหรับสงเสริมสังคม (2542, น.55)
ไววา...ความเจริญและความเสื่อมของสังคมนั้น ยอมเปนไปตามเหตุปจจัย สมัยใดคนใน
สังคมมีธรรมเปนสรณะ มิใชมุงเอาวัตถุอยางเดียวทีเ่ รียกวา “วัตถุนิยม” สมัยนั้น สังคมก็
เจริญกาวหนา มีความสงบสุข เพราะธรรมเปนปจจัยใหเกิดความเจริญ สมัยใดสังคมไมมี
ธรรม ไมถือธรรมะเปนสรณะ สมัยนั้น สังคมก็เสื่อมเกิดปญหาเดือดรอนไมมีความสุข เพราะ
สังคมปราศจากธรรม ดังนั้น การพัฒนาสังคมจะตองอาศัยธรรมะเปนหลักยึดในการปฏิบัติ
โดยหลักธรรมในการพัฒนาสังคมนัน้ ไสว ทองมาลาไดกลาวไวเปนอันมาก แตผูวิจัยจะขอ
นํามากลาวเฉพาะหลักธรรมที่จะใชในการวิเคราะหงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการนําหลักคุณธรรม
มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสลัม” ดังรายละเอียดตอไปนี้
- โลกปาลธรรม คือธรรมคุมครองโลก 2 ประการ
1. หิริ
2. โอตตัปปะ
หิริ หมายถึง ความละอายตอการกระทําชั่ว อันไดแก ทุจริตทางกาย-วาจา-ใจ ซึ่งทําใหเกิดความ
ทุกข ความเสียหายทัง้ แกตนเองและผูอนื่ การละอายตอการทําชั่วหรือบาป อันเปนความรูสึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจวา การทํา การพูดและการคิดที่จะกอใหเกิดความทุกข ความเสียหายทั้งแก
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โอตตัปปะ หมายถึงความเกรงกลัวตอผลของความชัว่ ทีเ่ ปนบาป ทุจริต มีผลทําใหเกิดความทุกข
ความเดือดรอน ความเสียหาย ทัง้ แกตนเองและแกสังคมโดยรวม
ธรรมะ 2 ประการนี้ ควรปลูกฝงใหเกิดมีในชีวิตประจําวัน หมัน่ ประพฤติปฏิบัติใหมนั่ คง ก็
จะไมหลงไปตามอํานาจของกิเลสที่คอยหนวงเหนี่ยวจิตใจใหไหลไปตามกระแสของโลกของโลก ผู
ที่ประพฤติยึดมั่นในธรรม 2 ประการนี้ ยอมจะไมทาํ ความชั่วจะประกอบแตคุณงามความดี ชีวิตก็
จะมีแตความสงบสุข โลกก็จะรมเย็นเปนสุข ดังนั้นธรรมะ 2 ประการนี้ จึงเรียกวา โลกปาลธรรม
คือธรรมคุมครองโลก ธรรมที่ชวยใหโลกมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไมเดือดรอนและสับสน
วุนวาย
สวนหลักคุณธรรมทีใ่ ชในการแกปญหาความยากจน ประกอบดวยคาถา 4 คําคือ
อุ.
มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ในการประกอบการงานเปนสัมมา
อาชีพ เปนการงานสุจรติ (อุฎฐานสัมปทา)
อา. รูจักรักษาทรัพยทหี่ ามาได อยาใหสูญหายหรือถูกลักขโมย (อารักขสัมปทา)
ก.
คบเพื่อนดีงาม มีประโยชน (กัลยาณมิตตตา)
ส.
เลี้ยงชีวิตพอควร พอดี ไมฟุมเฟอย แตไมถึงกับอดอยากเบียดกรอ รายจายตอง
ต่ํากวารายไดจึงจะเก็บทรัพยอยู (สมชีวิต)
นอกจากนี้หลักคุณธรรมที่กอใหเกิดความสุขของชาวบานหรือความสุขของคฤหัสถ
รศ.ดร. ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ (วารสารพ.ล.ส. , 2531) ,สวัสดิ์ ทองมรเพชร
(วารสารพ.ล.ส. , 2541) กลาววา ความสุขของคฤหัสถ หมายถึง ความสุขของชาวบาน ความสุขที่
ชาวบานควรพยายามเขาถึงใหไดสม่ําเสมอ ความสุขอันชอบธรรมของผูครองเรือน มี 4 อยางคือ
1. ความสุขเกิดจากการมีทรัพย (อตถิสุข)
สุขเกิดแตความมีทรัพย หมายความวา ไดความภูมิใจ ความอบอุนวาตนมีทรัพย ซึ่งหา
มาไดดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยน้ําพักน้ําแรง ความอุตสาหะของตนโดยสุจริตและชอบ
ธรรม
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2. ความสุขเกิดจากการใชจายทรัพย (โภคสุข)
สุขเกิดจากการจายทรัพย หมายถึงวา ความภูมิใจ ความสบายใจ ความสะดวกในการ
ใชจายทรัพยที่ไดมาโดยสุจริตและชอบธรรม โดยการใชจายทรัพยนั้นตองระมัดระวัง รูจัก
ประหยัดมัธยัสถ โดยเฉพาะผูที่มีเงินเดือน ไมมีใหรายไดอื่นใดเลย ถาใชจายฟุมเฟอยก็จะทํา
ใหครอบครัวไดรับความเดือดรอน พระพุทธเจาประทานโอวาทไววา เมื่อเราหาโภคทรัพยมา
ไดแลว สมควรแบงทรัพยออกเปน 5 สวนคือ
1) ใชทรัพยเพื่อเลี้ยงตนเอง มารดา บิดา บุตร ภรรยา คนใชใหมีความสุข
2) ใชทรัพยเพื่อเลี้ยงดูเพื่อนฝูงใหมีความสุข
3) ใชจายทรัพยเพื่อบําบัดอันตรายที่เกิดแตเหตุตางๆ
4) เพื่อทําพลี (เสียสละ) 5 อยาง คือ
ก. ญาติพลี สงเคราะหญาติ
ข. อตถีพลี สงเคราะหรับแขก
ค. ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูที่ลวงรับไปแลว
ง. เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดา
5) บริจาคทานใหแกสมณพราหมณผูประพฤติชอบ เชน พระภิกษุ สามเณร เปนตน
3. ความสุขเกิดจากความไมเปนหนี้ (อนณสุข)
สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ หมายความวา ไดความภูมิใจ ความโลงใจ ความเบาใจ ที่
ตนไมเปนหนี้ใคร ไมถูกใครมาทวงหนี้ ไมมีภาระตองเสียดอกเบี้ย
4. ความสุขเกิดจากการประกอบอาชีพการงานปราศจากโทษ (อนวชชสุข)
สุ ข เกิด จากการประกอบการงานที่ ป ราศจากโทษ หมายความว า สุ ข เกิ ดจากความ
ประพฤติไมมีโทษ ไดแก ไดความภูมิใจ ความสบายใจที่ตนมีความประพฤติสุจริต ไมบกพรอง
เสียหาย ทั้งการงานที่ทําก็เปนสัมมาชีพ ใครๆ จะตําหนิติเตียนมิได สุขขอนี้มีคามากที่สุดเพราะ
เปนสุขที่เกิดจากศีลธรรม จริยธรรมโดยตรง
กล า วโดยสรุ ป จะเห็ น ได ว า ในทางพุ ท ธศาสนานั้ น พระพุ ท ธองค ท รงแนะนํ า เรื่ อ ง
ความสุขอยางสมบูรณใหทราบ เพื่อจะใหเกิดผลทางปฏิบัติและจะไดขวนขวายใหเปนไปตามนี้ได
เปนความสุขที่ไดสัดสวน โดยยึดหลักงายๆ คือ
ตองมีทรัพย
ตองจายทรัพย
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ตองไมเปนหนี้
ตองทํางานไมมีโทษ
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จะนํ า หลั ก คุ ณ ธรรมที่ ก อ ให เ กิ ด ความสุ ข ของชาวบ า นหรื อ
ความสุขของคฤหัสถมาใชในการวิเคราะหวา ชาวบานในชุมชนกลวยไมปาสามารถใชชีวิตไดอยาง
มีความสุขโดยการนําหลักความสุขของคฤหัสถมาใชหรือไมอยางไร และผลที่ไดรับเปนอยางไร
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
จากงานวิจัยเรื่อง “โครงการสํารวจวิจัยและปฏิบัติงานสังคมในชุมชนโครงการฟนฟูเมือง
ชุมชนดินแดง” ของ อมรา พงศาพิชณและคณะ (2548) พบวามีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตดังตอไปนี้
ยุพา อุดมศักดิ์ ใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิต คือ คุณภาพในดานสุขภาพสังคม
เศรษฐกิจ การศึ ก ษา การเมื อง ศาสนา ซึ่ง เปน คา เทีย บเคียงไมมี ก ฎเกณฑ ต ายตั ว ที่ แนน อน
กลาวคือ ทุกคนทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานกันไปตามความตองการและความตองการ
คุณภาพชีวิตนี้ยอมเปลี่ยนแปลง
ชัยวัฒน ปญจนพงศ ใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตหมายถึง ชีวิตที่ไมเปนภาระ
และไมกอป ญ หาทางสัง คม เป น ชี วิตที่มี ความสมบู รณทั้งรา งกายและจิตใจ มี ความคิ ดและ
ความสามารถที่ จ ะดํ า รงสภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งได อ ย า งถู ก ต อ ง แก ปญ หาที่
สลับซับซอนได สามารถหาวิธีอันชอบธรรมเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองพึงประสงคภายใตเครื่องมือ
และทรัพยากรที่มีอยู
สุมน อมรวิวัฒน ใหความหมายของคําวาคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเปนชีวิตที่
อยูรอด อยูดี อยูอยางมีหลักการและบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและแกไขปญหาไดเพื่อดําเนินชีวิต
ไปอยางสงบตามอัตภาพ
ประเวศ วสี กลาวถึง คุณภาพชีวิตวา คือเสรีภาพ 3 ดาน ไดแก ดานวัตถุ ดานสังคม และ
ดานจิตใจ โดยดานวัตถุมีเครื่องชี้วัดคือ การมีวัตถุปจจัยที่เพียงพอแตตองถูกบีบบังคับจากความ
อดอยากขาดแคลน สวนดานสังคมมีเครื่องชี้วัดคือ ไมมีการกดขี่เบียดเบียนกันดวยประการตางๆ
ในสังคมมนุษยสามารถเปนตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจดวยตนเองได และเลือกที่จะดําเนิน
ชีวิตที่ถูกตองและดีงาม สุดทายในดานจิตใจ มีตัวชี้วัดคือ การมีเสรีภาพจากการบีบคั้น จากกิเลส
ในใจของตนเอง
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ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ (วารสารพ.ล.ส. ฉบับ 204 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน,
2540) ไดกลาวถึงความหมายของคําวา “คุณภาพชีวิต” เอาไววา หมายถึงความเปนอยูที่ดีของ
บุคคล อันนาจะเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษวา well-being หรือการกินดีอยูดี นอกจากนี้คุณภาพ
ชีวิตยังรวมถึง มิติของการมีชีวิตที่ดี อันประกอบดวยความสุข ความพอใจในชีวิต ความนับถือ
ตนเอง สุขภาพการทํางานของรางกายและสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี
ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อพ.ศ. 2523 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดเนื้อหาสาระหรือเปาหมายเพื่อใหคนไทยไดมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเรียกวา “ความจําเปนขั้นพื้นฐาน หรือ “จปฐ. 8” ดังที่นายแพทยประพันธ
ปยะรัตน อธิบายโดยสังเขปวา คุณภาพชีวิต คือการดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสมตาม
ความจําเปนพื้นฐานในสังคมๆ หนึ่งๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีเครื่องชี้วัด “จปฐ.” กําหนด
เครื่องชี้วัดคุณภาพขึ้นมาดังนี้คือ
1. อาหารดี
2. มีบานอาศัย
3. ศึกษาอนามัยถวนทัว่
4. ครอบครัวปลอดภัย
5. ไดผลผลิตดี
6. ไมมีลูกมาก
7. อยากรวมพัฒนา
8. พาสูคุณธรรม
จะเห็นไดวาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไมไดหมายถึง การมีชีวิตที่ร่ํารวย เพียบพรอม
หรือมีหนามีตาในวงสังคมเทานั้น แตการมีคุณภาพชีวิตที่ดียังรวมไปถึงการมีจิตใจที่มี
คุณธรรมน อมนํา ใจด ว ย ดั ง นั้ น บุคคลที่ มีรายได สูง มีบ า นหลัง ใหญ โ ตพรอมด ว ยเครื่อ ง
อํานวยความสะดวกก็ไมจําเปนที่ตองมีคุณภาพชีวิตดีกวาคนที่ขาดสิ่งดังกลาวเสมอไป
เย็นใจ เลาหวณิช กลาววา คุณภาพชีวิตอาจแบงองคประกอบไว 2 สวน คือ
- สิ่งที่จําเปนระดับพื้นฐาน คือ สวนที่ทําใหพอมีชีวิตอยูได ประกอบไปดวย เสรีภาพใน
ขอบเขตแหงกฎหมาย หรือประเพณีของสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู
- สิ่งที่จําเปนตอการเพิ่มคุณภาพชีวิต เปนสวนที่เพิ่มเติมจากสภาพพออยูได ใหกลายเปน
อยูดี อันไดแก
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1. สภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมเอื้ อ อํ า นวยต อ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ ได แ ก
สภาพแวดลอมที่ไมมีมลภาวะสงบ เอื้ออํานวยตอการพัฒนาตนเองและอยู
ใกลชิดกับธรรมชาติมากที่สุด
2. คุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะสม ซึ่งทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคคล ไดแก การมีจุดมุงหมายในชีวิต การมีความสามารถในการตัดสินใจ
การมี พื้ น ฐานความรู เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสิ่ ง แวดล อ ม และการมี ค วาม
พยายามอุตสาหะและอดทน
3. คุณสมบัติที่สงเสริมการอยูรวมกันโดยสันติสุข ไดแก การมีความมักนอย
ประหยัด ไมโลภ การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การมีระเบียบวินัยและการมี
จริยธรรมอื่นๆ ที่สังคมยอมรับ

-

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ไดเสนอคุณภาพของสังคมที่พึงปรารถนาวาควรประกอบดวย
สุขภาพกายและใจของประชาชน
สุขภาพความเปนอยูของประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
ความยุติธรรมตอบุคคล
ความสงบรมเย็นในสังคม
ความเปนปกแผมั่นคงแหงชาติ
สภาพสิ่งแวดลอม
ความเจริญตอเนื่องสูอนาคต

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) ไดกําหนดหลัก
พื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งเปนรากฐานของการนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดังไวดังนี้
ดานความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
1. ทุกคนไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนไมนอยกวา 12 ป และมีโอกาสเรียนรูตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาความรู ทักษะฝมือและวิชาชีพที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
2. ทุกคนไดรับการประกันสุขภาพในมาตรฐานที่เทาเทียม
3. ผูสูงอายุทุกคนที่ไมมีรายไดเพียงพอในการยังชีพ ไดรับหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
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ดานความจําเปนปจจัยพื้นฐาน
4. ทุกคนไดรับอาหารที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย
5. ทุกคนมีความมั่นคงในที่พักพิง
6. ทุกคนมีน้ําสะอาดเพื่อดื่มอยางนอย 5 ลิตรตอคนตอวัน และมีน้ําใชอยางนอย 45
ลิตรตอคนตอวัน
7. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช
8. ทุกคนมีโอกาสรับรูขอมูล ขาวสารที่จําเปนตอการพัฒนาชีวิต
ดานความมั่นคงในชีวิต
9. ทุกคนมีโอกาสเขาถึงแหลงทุนในการประกอบอาชีพ
10. ทุกครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและปลอดภัยจากยาเสพติด
ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ (วารสารพ.ล.ส., 2543) ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตที่ดี
เอาไววา หมายถึงชีวิตที่มีความสุข (Happinees) ประชาชนในครอบครัวมีการอยูดีกินดี ถูก
สุขลักษณะ เพียงพอกับความตองการของรางกาย มีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
ปราศจากโจรกรรม มีพลานามัยสมบูรณ ปลอดภัย ไดผลผลิต ผลงานดี มีคุณธรรม ไม
เบียดเบียนกัน มีความรักเคารพและยอมรับตนเองและผูอื่น มีอาชีพเปนหลักแหลง มีสัมพันธ
ภาพที่ดีตอกัน เมื่อทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จักนําไปสูการพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น
จากรายงานการวิ จัยของโครงการวิจั ย ความอยูดีมีสุ ขของประชากรในประเทศกํา ลั ง
พัฒนา (Wellbeing in Developing Countries) (บัวพันธ พรหมพักพิงและคณะ, 2547) ได
กลาวถึงที่มาของการพัฒนาเชื่อมโยงกับการมีคุณภาพชีวิตไววา ในชวงทศวรรษที่ 1960 เชื่อวา
การมีความมั่นคงทางโภคทรัพยจะชวยทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาได ตอมาในทศวรรษที่
1970 เริ่มมีการพูดถึงความจําเปนขั้นพื้นฐานควบคูไปกับเรื่องคุณภาพชีวิต เนื่องจากมีความเชื่อ
วาการที่เราจะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนานั้นตองสรางความมั่งคั่งและกระจายความั่ง
คั่งเพื่อใหมั่นใจวาความจําเปนพื้นฐานของมนุษยไดรับการประกัน
อยางไรก็ตามมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอมุมมองอีกดานหนึ่งวา ความมั่งคั่งที่จําเปน
ขั้นพื้นฐานสําหรับมนุษยนั้น ไมใชแคเพียงการแสวงหาความพึงพอใจอันเกิดจากการมีทรัพยสิน
ลาภ เกียรติยศ เทานั้น แตความมั่งคั่งที่แทจริงนาจะเกิดจาก “ความสุข” (Happiness) อันไดแก
การสละ การให การโอบออมอารีย และการไดชวยเหลือเพื่อนมนุษย
เชนเดียวกับ
ธัญญา สนิทวงศ ณ. อยุธยา (2536) ผูทําวิจัยเรื่อง “โครงสรางอํานาจของชุมชน: ศึกษากรณี
ชุมชนอโศก” ไดอธิบายถึงความมั่งคั่ง ในมุมมองของชุมชนอโศกวา การเขาถึงความมั่งคั่งที่แทจริง
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Amara Pongsapit (UNDP, 2003:86 อางถึงใน ดุษฎี อายุวัฒนและอภิศักดิ์ ไฝทาคํา,
2547) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตที่ศึกษาในระดับชุมชน และไดพัฒนาดัชนีความอยูดีกินดีระดับชุมชน
(Community-level Well-being Indicators) ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 9 กลุมไดแก สถานะทาง
เศรษฐกิจของบุคคลและครอบครัว (Personal/Household Economic Situation) การศึกษา
(Education) สุขภาพ (Health) ขอมูลขาวสาร (Information) สิ่งแวดลอม (Enviornment)
โครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ (Basic Infra-structure and Natural Resources)
ชีวิตครอบครัว (Family Life) วัฒนธรรมและจริยธรรม (Culture and Morality) ชีวิตชุมชน
และความเขมแข็งของชุมชน (Community Life and Community Strenght) ความั่นคงและ
ปลอดภัยทางสังคม (Social Security and Safety)
จากการศึกษาของ Apisit Thamrongwarangkool (UNDP, 2003:87) ใน 190 หมูบาน 4
จังหวัด ไดแก ขอนแกน สุ ริน ทร บุ รีรัม ยและนครพนม พบวา ดัชนีวั ดความสุข (Happiness
Indicators) ประกอบดวยองค ไดแก ความปลอดภัยในชีวิต (Life Security) สุขภาพกายและใจ
(Physical and Mental Health) ครอบครัวดี (Good Family) ชุมชนเขมแข็ง (Strong
Community) สิ่งแวดลอมที่อาศัยดี (Good Living Environment) ค ว า ม อิ ส ร ะ (Freedom)
ความภาคภูมิใจ (Self pude) และการเขาถึงธรรมะ (Access to Dharma)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมไดเกิดจากความมั่งคั่งทางโภค
ทรัพยเพียงอยางเดียว หากแตตองแสวงหาความมั่งคั่งทางคุณธรรมภายในจิตใจดวย จึงจะไดชื่อ
วาเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเขาถึงความผาสุขอยางแทจริง
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ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
เฉลิมศรี พลายพงษา (2545, น. 75-178) ศึกษาเรื่อง “มารยาทไทย: วัฒนธรรม
บนรากฐานของพระพุทธศาสนา” จากผลการศึกษาพบวา พุทธศาสนาไดหลอหลอมชีวิตจิตใจของ
คนไทยใหอยูในกรอบความเชื่อ (ศรัทธา) ในเรื่องกรรม เชน เรื่องบาปบุญคุณโทษอันเปนผลของ
การกระทําสายสัมพันธของคนในชาติจึงถูกรอยรัดดวยพุทธธรรม สงผลใหเกิดขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามผสมผสานกลมกลืนอยางแนบแนนและมั่งคง นับเปนรากฐานของการสรางชาติ
ไทย
พรทิพย โภไคยอุดม (2546) ไดศึกษาเรื่อง “ชนบทศึกษา: การเรียนรูผาน
ประสบการณผสานแนวพุทธ” ผลการวิจัยพบวา การเรียนวิชาดังกลาวทําใหนิสิตไดขอคิดจาก
ชนบทหลายประการ (ซึ่งเปนลักษณะของการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขามาประยุกตใช)
เชน ความมีน้ําใจ การพึ่งพาอาศัยกัน การใหความเคารพและใหเกียรติผูอาวุธโส ขยัน อดทน
และพึ่งพาตนเอง เปนตน
ถนอมศักดิ์ โสภา (2545, บทคัดยอ, น.68) ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบลักษณะ
ทางพุทธศาสนาและปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานระหวางขาราชการ
ตํารวจที่ไดรับการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับ
ไมไดรับการอบรม” ผลจากการวิจัยพบวา เจาหนาที่ตํารวจที่เขารับการอบรมในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อทางพุทธศาสนาและมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงกวากลุมที่ไมไดรับการอบรม และพบวาเจาหนาที่ตํารวจที่มีความเชื่อทางพุทธศาสนา
กับเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง จะมีพฤติกรรมการทํางานสูงกวากลุมต่ํา ดังนั้นการอบรมตามโครงการนี้
จึงควรไดรับการสงเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป
ธัญญา สนิทวงศ ณ. อยุธยา (2536) ไดศึกษาเรื่อง “โครงสรางอํานาจของชุมชน
: ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก” พบจากการวิจัยครั้งนี้พบวา ชุมชนปฐมโศกเกิดจากการรวมตัวของ
กลุมชนที่เรียกตนเองวา “ชาวอโศก” โดยมีแนวทางยึดถือรวมกันดวยการปฏิบัติตามหลักพระธรรม
วินัยของพุทธศาสนาเปนหลัก เชน เมื่อเกิดความขัดแยง จะไมนิยมใชความรุนแรง ตองมีการ
“ยอม” และ “ใหอภัย” สวนในเรื่องของการทํางาน สังคมอโศกจะทํางานในลักษณะรวมแรงรวมใจ
มีการกระจายอํานาจตัดสินใจไปสูสวนยอยของสังคม นอกจากนี้ชุมชนอโศกมองวา การเขาถึง
ความมั่งคั่งที่แทจริงมิไดหมายถึงการมีทรัพยสมบัติแกวแหวนเงินทอง แตหมายถึงความมั่งคั่งของ
ผืนดินที่ทําการเพาะปลูก การมีปจจัย 4 ในการบริโภค รวมถึงการมีความมั่งคั่งในระดับนามธรรม
อันหมายถึงความมีน้ําใจและความมีคุณธรรม
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พรทิพย บุญวงศและคณะ (2547) ศึกษาเรื่อง “โครงการสอดแทรกการเรียนการ
สอนจริยธรรมเชิงพุทธ ในวิชาภาคการปฏิบัติพยาบาล” โดยกรอบแนวคิดที่ใชในการทําวิจัยครั้งนี้
ไดยึดหลักของพุทธศาสตร 3 ขอ คือ 1.) เวนจากบาปทั้งปวง 2.) ทํากุศลใหถึงพรอม 3.) การ
บันทึกการทําบุญกิริยาวัตถุสิบ เพื่อนําไปสูวัตถุประสงคคือ ใหนักศึกษามีการประพฤติปฏิบัติและ
มีโลกทัศนในทางที่ถูกตองมากขึ้น มีความพอใจในตนเองและอยูรวมกับผูอื่นไดดี
ผลที่ไดจากการจัดทําโครงการ ซึ่งประเมินจากแบบประเมิน เพื่อทําความรูจัก
ตนเอง 2 ครั้งพบวา นักศึกษามีความเปลี่ยนแปลงในดานความรูสึกพึงพอใจในสิ่งที่มีและเปนอยู
มากที่สุด รองลงมาไดแกการเปลี่ยนแปลงในดานการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสรุปไดวากลวิธีทงั้ 3 มี
ผลในการพั ฒ นาจิ ต ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู สึ ก ที่ ดี ต อ ตนเอง รวมถึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช
สอดแทรกในการเรียนการสอนไดจริง
ปราการ บุตรโยจันโท (2538) ศึกษาเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย”
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เลย เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาใน 4 ดานคือ คุณธรรมและจริยธรรม
ตอวิชาชิพการบริหาร คุณธรรมและจริยธรรมตอเพื่อนรวมงาน คุณธรรมและจริยธรรมตอสังคม
และประเทศชาติและคุณธรรมจริยธรรมตอตนเอง
ผลจากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 4 ดาน
อยูในระดับมากและบุคลากรมีความเห็นวาคุณธรรม-จริยธรรมที่พึงประสงคของผูบริหารที่สําคัญ
ที่สุด 4 ดานคือ 1.) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและนโยบายของ
หนวยงานในระดับสูง 2.) เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 3.) ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 4.) มีวินัยในตนเอง
กรรณิการ ไชยสงกาและคณะ (2545) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานดนตรีพื้นบาน เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะนิสัยของเยาวชน กรณีศึกษา ชุมชนบานรองจวาและชุมชนบานทุงหลวง อําเภอดอก
คําใต จังหวัดพะเยา” จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา องคความรูที่จะสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไดนั้นรวม 3 ประเด็น คือ ดานพิธีกรรม ดนตรีพื้นบานและวรรณกรรมทองถิ่น คาว จอย
ซอและการนํ าเอาภู มิ ปญญาทอ งถิ่ น ดังกล าวมาใชในการปลู ก ฝ ง คุณธรรม จริย ธรรมเด็ ก นั้น
สามารถฝกใหเด็กที่มีความกาวราว ขาดความอดทน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนคนเรียบรอยและ
มีความอดทนขึ้น
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ขัตติยา กรรณสูตและคณะ (2547) ไดศึกษาเรื่อง “คุณธรรม พฤติกรรมความ
ซื่อสัตยของคนไทย” โดยการวิจัยนี้ไดประกอบไปดวยโครงการยอยอีก 4 เรื่องคือ เรื่องที่ 1.)
การศึกษาความสัมพันธขององคประกอบการขัดเกลาทางสังคมและลักษณะทางจิตกับพฤติกรรม
ความซื่อสัตยของคนไทย 2.) การวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธในชุมชนที่เขมขนในการ
ปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตย : ศึกษาชุมชนพุทธ คริสต อิสลาม 3.) พฤติกรรมการทํางานใน
หนวยงานใหบริการประชาชนภาครัฐที่มีแนวโนมความไมซื่อสัตยในการทํางาน 4.) การสังเคราะห
ผลการวิจัยคุณธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตยของคนไทย : การเชื่อมโยงสูนโยบาย
ผลจากการศึกษา พบวา คนดีที่ซื่อสัตยในสถานภาพตาง ๆ คือ นักเรียน พอแม
ผูปกครอง สมาชิกชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐ เปนผลของการขัดเกลาทางสังคมจาก 4 แหลง อัน
ไดแก 1. สถาบันครอบครัว 2. สถาบันโรงเรียน 3. สถาบันศาสนา 4. สถาบันอื่น ๆ เชน สื่อมวลชน
อยางไรก็ตาม สถาบันทั้ง 4 ก็มีปญหาและอุปสรรคในการปลูกฝงคุณธรรมใหกับประชาชน เชน
สถาบันครอบครัว การที่ครอบครัวขยายลดลง ทําใหพอแมขาดความรูและเวลาในการปลูกฝง
คุณธรรมใหแกลูกหลาน สวนสถาบันโรงเรียนก็ถูก “ไถถอนศาสนา” ออกไป โดยการใชหลักสูตรที่
มีลักษณะแยกสวนระหวางวิชาการกับคุณธรรม ในขณะที่สถาบันศาสนา ขาดแคลนบุคลากรที่มี
คุ ณ ธรรม ความเสี ย สละและวิ ธี ก ารที่ ถ า ยทอดอย า งเหมาะสม สํ า หรั บ สถาบั น ต า ง ๆ เช น
สื่อมวลชน หนวยงานภาครัฐก็ขาดการติดตามดูแลหรือชาชินตอความไมซื่อสัตยทําใหเกิดผลเชิง
ลบตอการสรางและการดํารงคุณธรรมพฤติกรรมความซื่อสัตยในสังคมไทย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่องนีเ้ ปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอน
และวิธีการในการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
1. หลักเกณฑการเลือกพืน้ ที่ที่ศกึ ษา
พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ชุมชนสลัมแหงหนึง่ ใน อ. เมือง จ. ขอนแกน โดย
ผูวิจัยใชนามสมมุติในการทําวิจัยครั้งนี้วา
“ชุมชนกลวยไมปา” สาเหตุทเี่ ลือกชุมชนดังกลาว
เนื่องจาก ชาวบานเกือบทัง้ หมดมีฐานะยากจน ไมมที ี่ดนิ เปนของตนเอง และเขามาบุกรุกที่ดนิ ของ
ทางการรถไฟเปนที่อยูอาศัยมานานกวา 40 ป นอกจากนี้ชุมชนดังกลาวยังไดรับความสนใจจาก
หนวยงานของรัฐและ NGOs เขามาสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมหลายอยาง แตไมคอยประสบ
ผลสําเร็จเนื่องจากขาดความสามัคคี รวมถึงชุมชนแหงนีย้ งั เคยเปนแหลงที่มียาเสพติดชุกชุมและ
ในปจจุบันมีการดื่มสุรากันมาก รวมถึงกอใหเกิดการทะเลาะวิวาทตามมาบอยครั้ง จากขอมูล
พื้นฐานดังทีก่ ลาวมาแลวนัน้ จะเห็นไดวา ชุมชนกลวยไมปา มีความหลากหลาย ทั้งสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ความหลากหลายเนื่องจากแตละบุคคลมาจากตางถิ่นตางทีท่ าํ ใหความรวมแรง
รวมใจมีนอย และความหลากหลายในการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงถือไดวา พืน้ ที่แหงนี้เหมาะแก
การศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบานนํามาใชในแกไขปญหาในชีวิตประจําวันรวมถึงชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวบานใหไดรับความอยูด ีมีสุขมากยิง่ ขึ้น
2. ประชากรที่ศึกษา ไดแก
ชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนกลวยไมปา จ. ขอนแกน จํานวนทั้งหมด 29 คน โดย
กลุมตัวอยางตองเปนผูท ี่มคี วามสมัครใจในการใหขอมูลและอยูในสภาวะที่สามารถใหขอมูลได
เชน ไมอยูในอาการเมาหรือเสียสติสัมปชัญญะ
3. วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนกลวยไมปา
จังหวัดขอนแกนจํานวนทั้งสิ้น 29 คน โดยแบงเปนกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายหลัก (ใชใน
การศึกษาความเคลื่อนไหวเรื่องการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต) จํานวน 19 คน และ
เปนกลุมเปาหมายรอง (ใชในการสัมภาษณถึงเหตุการณและกิจกรรมในชุมชน) จํานวน 10 คน
สําหรับวิธีการเลือกกลุมตัวอยางในกรณีที่เปนกลุมเปาหมายหลักจะใชวิธีการสุมอยางหลักเกณฑ
โดยใหมีการกระจายตามฐานะ (รวย-ปานกลาง-จน) และในกรณีที่เปนกลุมเปาหมายรองไดใช
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สําหรับวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 19 คนที่ใชในการสัมภาษณและสังเกตถึงความ
เปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ การนํา หลัก คุ ณธรรมมาใช ใ นการดํา เนิน ชีวิตครั้ง นี้ ผูศึก ษาได พ ยายาม
คัดเลือกโดยใหมีการกระจายตามเกณฑฐานะ (รวย-ปานกลาง-จน) ซึ่งวิธีการพิจารณาวากลุม
ตัวอยางที่ใชสัมภาษณอยูในเกณฑฐานะใดนั้น ผูศึกษาใชวิธีการไปสอบถามจากชาวบานซึ่งถือ
เปน “คนใน” และเปน “กรรมการ” ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่จะนํามาใชในการสัมภาษณครั้งนี้
สําหรับชาวบานที่นํามาชวยตัดสินเลือกกลุมเปาหมายหลักมีทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย ผูนําที่
เปนทางการหญิง 1 คน ผูนําที่เปนทางการชาย 1 คน ผูนําที่ไมเปนทางการหญิง 1 คน ผูนําที่ไม
เปนทางการชาย 1 คน และชาวบานทั่วไปจะเปนหญิงหรือชายก็ไดอีก 1 คน จากนั้นใหชาวบานทั้ง
5 ชวยตัดสินวาบุคคลในรายชื่อที่ผูวิจัยเลือกมาจัดอยูในเกณฑฐานะใด โดยบุคคลที่ผูวิจัยคัดเลือก
มาเพื่อใชสัมภาษณในระดับลึกนั้นจะตองผานการตัดสินจากชาวบานทั้ง 5 คน และ 3 ใน 5 เสียง
ตองเห็นพองตองกันวาบุคคลผูนั้นจัดอยูในระดับเกณฑฐานะรวย-ปานกลาง-จน จริงๆ สําหรับ
เหตุผลที่ผูวิจัยใชเกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยางจากเกณฑฐานะ เนื่องจากชาวบานในชุมชนดังกลาว
อพยพยมาจากหลากหลายที่และมีชาวบานหลายกลุม บางกลุมก็มีฐานะดี มีรถกระบะใชสามารถ
สงลูกเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี แตบางกลุมก็มีฐานะจนมาก อยูบานสังกะสีมุงหรือบานเพิงไม
ไมมีรายไดตองเก็บขยะขายหรือไปขอทาน ดวยชองวางแหงความแตกตางทางฐานะทางเศรษฐกิจ
เชนนี้ ทําใหผูวิจัยตองการสัมภาษณชาวบานกลุมตัวอยางใหมีความกระจายไปทุกกลุมฐานะเพื่อ
จะไดท ราบปญหาและการนํา หลัก คุณธรรมมาใช ใ นการดํา เนิน ชีวิต ของชาวบานในรูปแบบที่
หลากหลาย รวมถึงไมเปนการกระจุกตัวอยูที่การศึกษาบุคคลเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งในชุมชน
4. ขอมูลที่ใชในการวิจยั
ขอมูลที่ใชในการวิจัย เนนศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบานใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของชุมชนสลัม “กลวยไมปา” โดยเรื่องราวที่จะสัมภาษณกลุมตัวอยางมุงเนนทางดานการนําหลัก
คุณธรรมมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ การหาเลี้ยงครอบครัว การแกไขปญหาเศรษฐกิจ
การดํารงชีวิตอยูในชุมชนสลัมอยางผาสุกและปลอดภัย รวมไปถึงการนําหลักคุณธรรมมาปรับใช
กับเหตุการณปจจุบัน (สถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปจจุบัน)
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5. เครื่องมือที่นํามาใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม เทปบันทึกเสียง สมุดบันทึกขอมูลและกลองถายรูปเพื่อเก็บ
รายละเอียดและบรรยากาศในชุมชน
6. วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพของขอมูล
กอนที่จะนําแบบสัมภาษณเชิงลึกไปถามชาวบานในชุมชนกลวยไมปา
แบบสอบถาม
ดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญกอน
รวมถึงจะสอบถาม-วัดความ
เขาใจจากชาวบานที่เปนกลุม ตัวอยางวา มีขอมูลคําถามตรงไหนทีฟ่ ง แลวรูสึกสับสน ไมเขาใจ
เพื่อจะไดนาํ แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตอไป หลังจากทีท่ ําการสัมภาษณกลุม ตัวอยางเสร็จ
ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยการสอบถามจากเพื่อนบาน ญาติหรือบุคคล
ภายในครอบครัวของกลุมตัวอยางวา ขอมูลทีก่ ลุมตัวอยางใหมาตรงกับพฤติกรรมที่แสดงออก
หรือไม นอกจากนี้ผูวิจยั จะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยการสอบถามจากนักวิจัยและ
เจาหนาที่ของหนวยงาน NGOs ซึ่งเคยเขามาศึกษาและคลุกคลีกับชาวบานในชุมชนกลวยไมปา
มากอนถึงขอมูลที่ผูศึกษาไดวามีความสอดคลองกันหรือไม
7. วิธีการเก็บขอมูล
7.1 การสัมภาษณเชิงลึก (Indept Interview) การวิจยั ครั้งนี้จะเนนการสัมภาษณเชิงลึก
กับกลุมตัวอยางที่ไดคัดเลือกไวจํานวนทัง้ หมด 29 คน (โดยแบงเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ความเคลื่อนไหวเรื่องการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตจํานวน 19 คน และกลุมตัวอยาง
ที่สามารถใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในชุมชนและกิจกรรมของชุมชนจํานวน 10
คน)
7.2 นอกจากนี้ผูวจิ ัยไดใชวิธีการสังเกตการณจากการที่กลุมตัวอยางทํางาน พูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบาน
รวมถึงการมีกิจกรรมรวมกับครอบครัวและชุมชนของกลุม
ตัวอยาง เชน ผูวิจัยจะเขารวมประชุมประจําเดือน และเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีการจัดขึ้นใน
ชุมชน เพื่อดูถงึ ปฏิสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณในชุมชน รวมถึงเขาไปดูถึง
การนําหลักคุณธรรมมาประยุกตใชกับเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในชุมชนสลัม
8. การวิเคราะหขอมูลการวิจัย เปนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis ) โดย
ใชวิธีการวิเคราะหเชิงมนุษยวิทยา และทําการสังเคราะหจากคําบอกเลาและการสังเกตพฤติกรรม
ของกลุมตัวอยางเปนหลัก
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9. ระยะเวลาที่ใชในการทําวิจยั
การทําวิจยั ครั้งนี้ใชเวลาในการเก็บขอมูล เรียบเรียงและทําการวิเคราะหเปนระยะเวลา 7
เดือน นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 –31 มีนาคม 2549
10. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
เดือนที่
แผนงาน

1. เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึ ก ร ว มกั บ การสั ง เกตการณ ทั้ ง
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
2. เรียบเรียงและวิเคราะหผลที่ไดจาก
การวิจัย รวมถึงไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม
ในสิ่งที่ขาดหาย

3
4
5
1
2
6
ก.ย. 48 ต.ค. 48 พ.ย. 48 ธ.ค. 48 ม.ค. 49 ก.พ. 49

7
มี.ค. 49

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของชุมชนสลัมที่ใชในกรณีศกึ ษา
การกอเกิดของชุมชนสลัม “กลวยไมปา” 1
แรกเริ่มเดิมทีชุมชนกลวยไมปาเปนที่ของการรถไฟฯ มีสภาพเปนปาละเมาะ รก
ราง แตทางการรถไฟไดมีการปรับที่ดินบางสวนเพื่อใชเปนที่กลับหัวจักรรถไฟและทิ้งกองฟน ซึ่งใน
อดีตรถไฟใชฟนเปนเชื้อเพลิง
ตอมามีชาวบานทั้งจากตางจังหวัดและตางอําเภออพยพเขามาหางานทําใหตัว
เมืองจังหวัดขอนแกนมากขึ้น แตไมมีที่พัก เมื่อเห็นพื้นที่วางเปลาไมมีผูใดเปนเจาของ จึงบุกรุกเขา
มาจับจองปลูกสรางเปนเพิงที่พักอาศัยแบบชั่วคราว โดยใชวัสดุอุปกรณเทาที่หาไดมาใชในการ
สราง เชน กระดาษ ไมอัด สังกะสี ซึ่งในการจับจองที่ดินในสมัยกอนไมเสียคาเชา หากใครมีกําลัง
มากก็จะจับจองมาก แตบางคนก็จับจองพอใหมีที่อยูเพราะรูสึกวาไมใชที่ของตนเองจึงเกรงวาจะ
ถูกไลที่ ปจจุบันมีชาวบานอพยพเขามาอยูในชุมชนจากหลากหลายจังหวัด เชน พิจิตร ปราจีนบุรี
บุรีรัมย ศรีสะเกศ นครราชสีมา ยโสธร และนครปฐม
เมื่ อกอ นสภาพความเปน อยูข องชาวบานไมคอยดี เนื่องจากการคมนาคมไม
สะดวก ถนนเปนลูกรัง มีสภาพขรุขระสัญจรลําบาก ไมมีไฟฟาใชตองใชตะเกียง น้ําที่ใชบริโภคใน
ครัวเรือนนั้นเปนน้ําที่หาบมาจากบอ ที่ดินมีสภาพดีสามารถปลูกผักกินไดตามครัวเรือน มีการ
ออกไปหาปลาที่บริเวณสระของกรมวิชาการเกษตรซึ่งอยูบริเวณบานศรีฐาน แตกอนที่แหงนี้
ชาวบานเรียกวา “คุมเหล็กไหล” สาเหตุมีชื่ออยางนี้เพราะเปนที่วิ่งผานของรถไฟ ชาวบานจึงชอบ
เรียกวา คุมเหล็กไหล เนื่องจากเหล็กไหลก็คือ รถไฟวิ่งผาน อีกอยางคือที่แหงนี้ไมคอยมีความ
ปลอดภัย เพราะมีขโมยชุกชุมและมีทั้งคนติดยาเสพติด เลนการพนัน ซึ่งในสมัยนั้น ถามีคน
วาจางสามลอไดไปสงที่คุมเหล็กไหล จะไมคอยมีคนกลาไป เพราะกลัวไดรับอันตราย และถูกปลน
ในระยะตอมาเริ่มมีคนทยอยเขามาอยูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ดินที่เคยเปนปารกราง ก็ถูก
ถางเพื่อสรางเปนที่อยูอาศัยจากบานเดิมที่เคยปลูกเปนเพิงชั่วคราวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเปนบาน
ถาวร โดยชุมชนเริ่มเสียคาเชาใหกับการรถไฟฯ ในชวงปลายป พ.ศ. 2533 ซึ่งเปนชวงที่นายเรืองชัย

1

ขอมูลสวนหนึ่งพัฒนามาจาก ขอมูลพื้นฐานชุมชนในเมือง ของโครงการวิจัยความอยูดีมีสุขของประชากรใน
ประเทศกําลังพัฒนา (WeD-being Developing Countries) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยา
ขอนแกน จ. ขอนแกน ซึ่งผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะทํางานของโครงการวิจัยความอยูดีมีสุขของประชากรใน
ประเทศกําลังพัฒนาเปนอยางสูงที่กรุณาเอื้อเฟอขอมูลและฝกฝนกลยุทธการเก็บขอมูลภาคสนามใหอยาง
เขมขน
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ตราชู เปนนายกเทศมนตรี และไดเจรจาใหชาวชุมชนเชาที่ดินดังกลาวในอัตราตารางวาละ 12
บาทตอป ทุกครัวเรือนจะเสียคาเชาโดยตรงใหกับการรถไฟฯ และหากมีการซื้อขายที่ดินกันตอง
แจงใหการรถไฟฯ ทราบ
ในป พ.ศ. 2534 เมื่อมีคนเขามาอาศัยอยูมากพอสมควร ประมาณ 75 ครัวเรือน
เทศบาลนครขอนแกน จึงไดมีการจัดระเบียบชุมชน มีการจัดตั้งเปนชุมชนที่อยูในความดูแลของ
เทศบาล ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2534 เปนตนมา
- การปกครองชุมชน
เมื่ อ เทศบาลเข า มาจั ด ตั้ ง ระเบี ย บชุ ม ชน จึ ง ได มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานและ
คณะกรรมการเพื่อบริหารชุมชนขึ้น สําหรับการเลือกประธานเพื่อเขามาบริหารชุมชนในสมัยนั้นยัง
ไมมีการเลือกตั้งหยอนบัตรเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป แตเปนการเลือกตั้งแบบเขาแถวเลือก
กลาวคือ ถามีผูลงสมัครเพื่อเปนประธานชุมชน 4 คน ก็จะจัดเปน 4 แถว ซึ่งผูสมัครจะยืนเปนแถว
ไว จากนั้นจะใหชาวบานเลือกคนที่ตนเองชอบโดยใหไปตอขางหลังผูสมัครที่ชอบ ผูสมัครคนใดมี
ชาวบานมาตอแถวมากที่สุด ผูสมัครคนนั้นก็จะไดเปนประธานชุมชน
การเขามาของประธานชุมชนคนแรกในขณะนั้นยังไมรูจักบทบาทและหนาที่ของตัวเอง
รูแตเพียงวาตนเองไดรับเลือกตั้งเขามาเปนหัวหนาของคนในชุมชนเทานั้น แตหลังจากที่ประธาน
ชุมชนได เขารับการอบรมกับเทศบาล ทําใหประธานชุมชนรูบทบาทหนาที่ของตัวเองมากขึ้น
บุคลิกเฉพาะของประธานชุมชนคนแรก เปนคนที่พูดชัดเจน จริงจังในการทํางาน และมีความเปน
ผูนําสูงจึงเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน ทําใหชาวบานเชื่อฟงและใหความรวมมือในการทํางาน
เปนอยางดี หลังจากที่ประธานชุมชนคนแรกบริหารงานมาได 9 ป คือตั้งแตปพ.ศ. 2534-2542 ก็
ไดหมดวาระลง ทางเทศบาลขอนแกนจึงไดมาอํานวยการเลือกตั้งใหม ซึ่งมีผูลงสมัคร 5 คน และ
การเลือกตั้งประธานชุมชนยังคงใชวิธีการเดิมอยู คือมีการเขาแถวเพื่อเลือกประธานชุมชน และได
มีการคัดเลือกประธานชุมชนคนที่ 2 เขามาดํารงตําแหนงจนถึงปจจุบัน
อยางไรก็ตามการไดมาของประธานชุมชนคนที่สองถือวาเปนไปแบบไมโปรงใสนัก
เนื่องจากในการเลือกตั้งที่ผานมา มีผูสมัคร 5 คน ดังนั้นจึงมี 5 แถว แตแถวของผูที่ไดรับคัดเลือกมี
คนมาตอสั้นที่สุดเพราะชาวบานสวนใหญหันไปเลือกประธานคนเดิม เมื่อผูสมัครเห็นวาไมคอยมี
คนมาตอแถวจึงไปแยงคนจากแถวอื่นใหมาอยูแถวเดียวกับตน ทําใหผูลงสมัครคนอื่น ๆ ไมพอใจ
และมีการเลือกตั้งใหม แตคนสวนมากที่ตองการเลือกประธานชุมชนคนเดิมก็ถูกผูสมัครรายใหม
ดึงมาเขาแถวของตนเหมือนเดิม ซึ่งชาวบานบางคนก็ไมรูวาถูกดึงไปทําไม สาเหตุอีกประการหนึ่ง
ที่ชาวบานจํายอมเลือกประธานชุมชนคนปจจุบัน เนื่องจากประธานคนปจจุบันเปนผูที่มีฐานะดี
ที่สุดในชุมชน และเปนคนปลอยเงินกูใหชาวบาน โดยชาวบานสวนใหญที่เลือกก็เพราะเปนลูกหนี้
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ประธานชุมชนมีวาระ 2 ป เมื่อหมดวาระแลวเทศบาลจะเขามาอํานวยใหมีการเลือกตั้ง
ประธานขึ้นใหม ซึ่งตําแหนงประธานชุมชนก็เหมือนกับตําแหนงผูใหญบานทั่วไป แตจะแตกตาง
ตรงที่ตําแหนงดังกลาวไมมีกฎหมายรองรับ
ดังนั้น จึงไมมีคาตอบแทนหรือเงินเดือนเหมือน
ผูใหญบาน แตเปนลักษณะของอาสาสมัครเขามาทํางาน
สําหรับชุมชนกลวยไมปาถึงแมตําแหนงประธานชุมชนจะไมมีเงินเดือน แตก็มีโครงการ
ตาง ๆ เขามาในชุมชนเปนประจํา เชน โครงการสรางถนนภายในชุมชน กองทุนยา กองทุน
หมูบาน กองทุนพัฒนาเพื่อที่อยูอาศัย ฯลฯ สวนมากโครงการที่เขามาจะมอบทุนใหประธาน
ชุมชนเปนผูดูแลและประสานงาน ดังนั้นผลประโยชนตาง ๆ ก็มีมากตามมาดวย ไมวาจะเปน
เรื่องงบประมาณในการทําโครงการตาง ๆ เชน งบประมาณการสรางถนนเทศบาล
และ
โครงการสรางรองระบายน้ํารอบชุมชน เปนตน ทําใหตําแหนงนี้มีความสําคัญและมีคนในชุมชน
หลายคนตองการดํารงตําแหนงประธานมากเพราะเปนตําแหนงที่มีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ
มาก
สําหรับความคิดเห็นของชาวบานที่มีตอประธานชุมชนทั้ง 2 คนนั้น ชาวบานมีความ
คิดเห็นวา ประธานชุมชนคนแรกเปนคนที่ดีนานับถือ และทําประโยชนใหกับชุมชนมาก แตก็มีการ
คอรัปชั่นบาง สวนประธานชุมชนคนที่ 2 เปนคนที่เอาแตตัวเองเปนใหญ ไมคอยรับฟงความ
คิดเห็นของชาวบาน
สวนในเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นมีมาก ชาวบานไมพอใจประธาน
ชุ ม ชนคนป จ จุ บั น เพราะชาวบ า นเห็ น ว า มี ก ารทุ จ ริ ต มากกว า ประธานชุ ม ชนคนแรก สรุ ป คื อ
ชาวบานมองวา ประธานชุมชนทั้ง 2 คน มีการทุจริตเหมือนกัน แตประธานชุมชนคนที่ 2 จะทุจริต
มากกวา ชาวบานจึงไมพอใจและไมคอยใหความรวมมือในการทํางาน เชน ชาวบานบางคนมักจะ
ไมเขารวมประชุมเนื่องจากเหตุผลสวนตัวคือไมชอบประธานชุมชน
- ประชากรของชุมชน
จากการสํารวจเมื่อป 2546 พบวาประชากรของชุมชนในเมืองมีทงั้ หมด 840 คน
แบงเปนเพศชาย 395 คน เพศหญิง 445 คน มีจาํ นวนครอบครัว 194 ครอบครัว มีบาน 210
หลังคาเรือน
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- ลักษณะพืน้ ที่ทางกายภาพ
ชุมชนแออัด “กลวยไมปา” ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน หางจากตัวเมืองขอนแกนประมาณ 3 กิโลเมตร
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7.5 ไร
หรือประมาณ 12,500 ตารางเมตร ลักษณะการตั้งบานเรือนไมมีความเปนระเบียบ โดยการตั้ง
บานเรือนจะกระจายไปตามถนนสายหลักของชุมชน ซึ่งมีอยู 2 สาย คือ ถนนพัฒนา 1 และถนน
พัฒนา 2 ความหนาแนนของบานเรือนจะอยูเปนกลุมกลางชุมชน ถนนในชุมชนมีสภาพเปนถนน
คอนกรีต และลักษณะของถนนแคบทําใหรถยนตไมสามารถวิ่งสวนกันได ชุมชนในเมืองมีอาณา
เขตติดตอกับสถานที่ตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับถนนสาธารณประโยชนที่เชื่อมระหวางทางรถไฟกับถนนมิตรภาพ
ทิศใต
ติดหลังโรงงานแหอวนบูรพา
ทิศตะวันออก ติดทางรถไฟ ถนนรถไฟ และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ทิศตะวันตก ติดสถานีทีวิทยุพิทักษสันติราษฎร ถนนมิตรภาพ
- สาธารณูปโภคในชุมชน
จากการที่ชุมชนไดจับจองที่ดินของการทางรถไฟเพื่อการตั้งบานเรือน ซึ่งเดิมนั้นอาศัยอยู
ฟรี ภายหลังเมื่อเทศบาลเขามาจัดตั้งเปนชุมชน
แลวเสนอใหการรถไฟเก็บคาเชาที่ดินเพื่อนํา
สัญญาเชาที่ดิน มาทํานิติกรรม เชน การขอมีบานเลขที่ อยางไรก็ตามถึงแมวาเทศบาลจะเขามา
จัดตั้งเปนชุมชนแตการบริการดานสาธารณูปโภคทั้งหลายจะตองดําเนินการผานการอนุญาตจาก
การทางรถไฟกอน สําหรับสาธารณูปโภคที่สําคัญของชุมชน มีดังนี้
1) การคมนาคม
สําหรับการคมนาคมของชุมชนนั้นไมมีรถประจําทางวิ่งผานภายในชุมชน มีรถประจํา
ทางวิ่งถึงหนาชุมชนเทานั้น ถาเดินทางมาจากบ.ข.ส. ผานทางถนนมิตรภาพ จะมีรถสองแถวสี
เหลืองเบอร 3 วิ่งถึงสี่แยกไฟแดงตรงขามโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนปาก
ทางเขา ซอยในชุม ชน รถสายท า พระและรถเบอร 9
สายมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถามาจากถนนรถไฟจะมีรถประจําทางวิ่งผาน คือ รถประจําทางสายศิลา
สายกรมทหารและสายทาพระ เวลาจะเดินทางไปทําธุระในตัวเมืองถาไมนั่งรถประจําทางก็ตอง
เอารถสวนตัวไปเอง
ปจจุบันชุมชนกลวยไมปามีถนนสายหลักภายในหมูบา น 2 สาย คือ ถนนพัฒนา 1
และถนนพัฒนา 2 แตเดิมสภาพถนนมีลักษณะขรุขระเปนหลุมเปนบอ ในฤดูฝนมีนา้ํ ทวมขัง
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จากการสอบถามความคิดเห็นของชาวบานตอเรื่องงบประมาณทีน่ ํามาใชสรางถนน
ชาวบานรูสึกวาเงินงบประมาณ
100,000
บาทที่ไดมาทําถนนนั้นไมคุมคากับเงินที่เสียไป
นอกจากนีย้ ังมีเสียงครหาวามีการทุจริต ซึง่ ในตอนนัน้ ประธานชุมชนคนปจจุบันเปนผูรับผิดชอบ
ในโครงการกอสรางถนนและดําเนินการจางคนในชุมชนเพื่อสรางถนน แตในการจางคนในการ
สรางนัน้ มีการจางเพียงวันละ 3 - 4 คน และเปนการทํากันเองระหวางประธานชุมชนกับผูรับจาง
โดยไมไดแจงใหชาวบานทราบ ดังนั้นชาวบานจึงมีการครหาวา ประธานชุมชนทุจริตในการสราง
ถนน สวนสภาพถนนในชุมชนปจจุบันยังใชการไดดี แตในตอนกลางคืนบริเวณถนนมืดมาก
เนื่องจากไมมไี ฟฟา
2) ไฟฟา
ในป พ.ศ. 2533 หลังจากทีช่ ุมชนไดทาํ การขอมีบานเลขที่แลว ผูมีฐานะในชุมชนไดไปขอ
อนุญาตใชไฟฟากับการไฟฟา ในตอนแรกมี 5 ครัวเรือนไดรวมกันซื้อเสาไฟฟาในราคา 64,000
บาท หลังจากนัน้ ไดมีครัวเรือนตาง ๆ ที่อยูในชุมชนมาขอตอพวงไฟฟากับครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
โดยใชระบบตอพวงกับหมอแปลงตอไปยังบานของตัวเอง ตอมาผูท ี่พอมีฐานะดีในชุมชนไดนํา
หมอแปลงไฟฟามาลงที่บาน ชาวบานสวนใหญในชุมชนที่ตองการใชไฟฟาตองพวงกับครัวเรือนที่
มีหมอแปลงไฟฟา ซึ่งในตอนแรกบานประธานชุมชนมีสมาชิกในชุมชนมาขอตอมาก
ดังนั้น
ประธานชุมชนจึงเก็บคาไฟเกินกวาราคามาตรฐาน ในการเก็บคาไฟฟานัน้ จะใหชาวบานเปนคน
จดคามิเตอรเสร็จแลวนําไปจายเงินใหกับเจาของหมอแปลง ซึ่งเจาของหมอแปลงแตละคนมีเพือ่ น
บานมาพวงไฟฟาดวยจะเก็บรวบรวมกับเฉพาะสมาชิกที่พว งไฟฟากับตนเองแลวจึงนําไปจายอีกที
ซึ่งประธานชุมชนเก็บคาไฟฟาในราคาหนวยละ 8 บาท ถาหากถึงสิ้นเดือนชาวบานคางคาไฟ
ประธานชุมชนจะใหเวลา 5 วันเพื่อนําเงินมาจาย หากไมนําเงินมาจายก็จะตองถูกตัดไฟฟา เมือ่
ถูกตัดไฟฟาแลวครัวเรือนทีถ่ ูกตัดตองไปทําการขอตอไฟฟาใหมอกี ที ทําใหชาวบานไดรับความ
เดือดรอนเพราะตองจายคาไฟแพงแตชาวบานก็ตองทนเนื่องจากไมมที างเลือกอืน่
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ในการขอนําหมอแปลงไฟฟามาลงนั้นตองใชเงินเปนจํานวนมาก ชาวบานไมมีเงินในการ
ดําเนินการจึงจําเปนตองใชไฟฟาที่ตอพวงอยางนี้มาตลอด จากการบอกเลาของคนในชุมชนทําให
ไดทราบวาเมื่อป พ.ศ. 2545 ชาวบานไดดําเนินการเพื่อขอหมอแปลงไฟฟาขนาดใหญกับการ
ไฟฟา เมื่อการไฟฟาทราบเรื่องแลวจึงดําเนินการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาใหที่ปากทางเขาชุมชน
หลังจากนั้นไดแจงใหชาวบานซื้อเสาไฟและสายไฟเพื่อรอตอไฟเขาบาน ทําใหชาวบานเกือบทุก
หลังคาเรือนซื้อเสาไฟฟาและสายไฟไวเนื่องจากมีความหวังวาจะมีไฟฟาใชเหมือนคนอื่น แตใน
ที่สุดการไฟฟาก็ไมมีการดําเนินการตออีกทําใหชาวบานยังคงรอจนถึงปจจุบัน
และยังไมมี
หนวยงานไหนเขามาใหความชวยเหลือ เมื่อชาวบานรองเรียนไปก็ไมไดรับการชวยเหลือ ทําให
ชาวบานเกิดความทอแทหมดกําลังใจที่จะไดใชไฟฟา ปจจุบันไมมีใครในชุมชนที่จะดําเนินการ
เรื่องดังกลาวตอ ซึ่งจากการที่ชาวบานไมมีไฟฟาเปนของตัวเองใชและตองขอพวงกับเพื่อนบาน
ทําใหตองจายคาไฟแพงกวาปกติสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในครัวเรือน เนื่องจากรายไดที่หามาได
ไมเพียงพอกับรายจาย เพราะรายจายสวนใหญของแตละครอบครัวจะหมดไปกับคาไฟเปน
จํานวนมาก
3) น้ําบาดาล
ปจจุบันในชุมชนมีน้ําบาดาลอยู 5 แหง แหงแรกใชงบสวนตัวในการขุดเจาะประมาณ
37,000 บาท ตอมาในป พ.ศ. 2545 ชาวบานผูเปนเจาของบอน้ําบาดาลไดยืมเงินจากกองทุน
หมูบานมาปรับปรุงใหมโดยทําเปนไดรสูบน้ําขึ้นแทนการโยก ปจจุบันน้ําบาดาลแหงนี้ยังใชได
ตามปกติแตใชในการอุปโภคเทานั้นไมสามารถใชในการบริโภคได สวนน้ําบาดาลแหงที่ 2 และ
แหงที่ 3 สรางขึ้นในป พ.ศ. 2534 บอน้ําบาดาลแหงที่ 4 และแหงที่ 5 ไดถูกทยอยสรางขึ้นไปตาม
จุดตางๆ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของชาวบาน โดยสภาพบอน้ําบาดาลทุกแหงยังสามารถ
ใชการไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามพบวาชาวบานสวนใหญไมคอยไดใชบริการบอน้ําบาดาลมาก
นัก เนื่องจากเห็นวาไมสะอาดและน้ําเปนสีขุน บางแหงมีกลิ่นเหม็น ดังนั้นหากชาวบานผูมีฐานะดี
จึงมักเลือกที่จะใชน้ําปะปา สวนชาวบานที่มีฐานะปานกลางและจนซึ่งไมมีหมอน้ําเปนของตัวเอง
จะตองซื้อน้ํารถเข็นในราคารถละ 10 บาท จากชาวบานที่แบงน้ําขาย
4) น้ําประปา
แตเดิมชาวบานซื้อน้าํ รถเข็นจากนายทุนซึง่ ตั้งอยูดานหนาทางเขาชุมชนในราคารถเข็นละ
5 บาท ภาชนะทีน่ าํ มาใสน้ําขายเปนถังขนาด 5 ลิตร จํานวน 12 แกลลอน ตอมาในวันที่ 30
ธันวาคม 2536 ชุมชนในเมืองไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนยอาสาสมัครญี่ปุน (JICA)
ประเทศญี่ปุน จํานวน 5,000 บาท โดยชุมชนในเมืองไดจัดตั้งเปนกองทุนน้าํ มีคณะกรรมการ
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ในป พ.ศ. 2545 ชุมชนไดมกี ารรวบรวมรายชื่อสมาชิกในชุมชนที่ตองการขอตอทอประปา
โดยมีมิเตอรชวั่ คราวเขามา 2 สาย (เปนมิเตอรรวม) แตละบานจะติดมิเตอรแยกของตนเองเมื่อตอ
น้ําเขาบาน ทัง้ นี้ตองจายคามิเตอรประมาณ 1,200 บาท และมีคณะกรรมการจัดการดูแลเพื่อ
รวบรวมเงินไปจายให การประปา แตละหลังคาเรือนมีคาใชจา ยเกี่ยวกับน้าํ ประปาคือ คาบํารุง
มิเตอรเดือนละ 10 บาท คาภาษีเดือนละ 10 บาท คาน้าํ หนวยละประมาณ 15-17 บาท ขึ้นอยูกบั
วาในใบเสร็จคาน้าํ จากการประปาจะเรียกเก็บจํานวนเทาไหร หลังจากนั้นจึงเอามาหารสวน
ตาง ๆ เงินที่เก็บจากสมาชิกในชุมชนจะนําเขาบัญชีกองทุนไว สําหรับปญหาทีพ่ บคือ ถามีการใช
น้ําพรอมกันหลายครัวเรือน น้ําที่อยูปลายสายจะไมคอยไหล และคาน้าํ ราคาสูงมาก นอกจากนี้ยงั
เกิดปญหาคณะกรรมการที่เก็บเงินคาน้าํ ไมนาํ เงินสงใหการประปา
จึงทําใหชุมชนตองเปนหนี้
การประปา ตอมาจึงไดลมเลิกใหคณะกรรมการมาเก็บเงินจากชุมชนทําใหแตละครัวเรือนตองนํา
เงินไปจายคาน้ําที่การประปาเอง
ในปจจุบนั ชาวบานมีน้ําประปาใชแทบทุกหลังคาเรือน
โดยมีการไปขอติดตั้งกับการ
ประปาในราคา 3,216 บาท ถาครัวเรือนไหนไมไดติดตั้งจะตองมาขอตอพวงกันครัวเรือนที่ติดตั้ง
แลว เวลาจายคาน้ําจะใหเจาของมิเตอรไปจายเองที่การประปา สําหรับคนที่ไปขอพวงกับเพื่อน
บานจะตองจายเงินใหเจาของมิเตอรกอน เมื่อเจาของมิเตอรเก็บรวบรวมเงินกับสมาชิกที่มาขอ
พวงหมดทุกคนแลวจึงจะนําไปจายใหการประปาตอไป สําหรับคาน้ําในปจจุบนั ราคาหนวยละ
18 บาท แตเมื่อเจาของมิเตอรมาเก็บกับสมาชิกจะเก็บในราคา 20 บาท ดังนั้นครัวเรือนไหนมี
มิเตอรเองจะไดกําไรจากการเก็บเกินราคา แตทําใหชาวบานเดือดรอนเพราะตองจายคาน้ําแพง
กวาความเปนจริง
สําหรับครัวเรือนที่ไมไดใชนา้ํ ประปาก็จะใชน้ําบาดาลที่ขุดลอกเอง เชน
ครอบครัวของนายลิ จะใชนา้ํ บาดาลโดยการอนุเคราะหของประธานชุมชน นอกจากนี้ยังมีบาง
ครัวเรือนที่ไมมีน้ําประปาและน้ําบาดาลใช แตจะซื้อน้ํารถเข็นจากเพื่อนบานในราคา รถละ 10
บาท โดยคนที่ขายน้าํ จะตอสายยางไวขางนอก และมีรถเข็นพรอมกับกระติกไวให หากใคร
ตองการซื้อน้ําก็ไปเข็นเอาน้ํามาเทใสโองทีบ่ านแลวจึงนํารถเข็นไปสงคืนภายหลัง สําหรับคนที่ไม
สามารถไปเข็นน้าํ ไดก็จะจางเด็กใหไปเข็นแทน โดยใหคาจางเทีย่ วละ 5 บาท ทําใหเด็กในชุมชนมี
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5) หอกระจายขาว
ชุมชนกลวยไมปามีหอกระจายขาวอยู 1 แหง สรางเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยเทศบาลนคร
ขอนแกน และไดใชงบประมาณจากกองทุนสวมจํานวน 10,000 บาท มาใชในการสรางหอ
กระจายขาว สําหรับการใชหอกระจายขาวนัน้ จะใชเพื่อประกาศ และประชาสัมพันธถึงเรือ่ ง
สําคัญที่ตองแจงใหชาวบานทราบ เชน เมื่อมีงานประชุม งานบุญ งานบวช งานศพ หรืองานที่
ตองการขอความรวมมือจากชาวบาน ประธานชุมชนเปนผูประกาศทางหอกระจายขาวใหทุกคน
ไดรับทราบกัน
6) รานคาชุมชน
รานคาในชุมชนมีประมาณ 7 ราน แตละรานจะขายสินคาในลักษณะที่ใกลเคียงกัน เชน
ขายของใชภายในครัวเรือน แตบางรานก็ขายอาหารตามสั่ง สมตํา รวมถึงของใชทั่วไป เชน รานคา
ของรองประธานชุมชนมีการขายอาหารตามสั่ง เครื่องดื่มพรอมกับขายของชําไปดวย สําหรับ
รานคาที่ใหญที่สุด คือ รานของประธานชุมชน โดยในแตละวันรานคาแตละรานจะคอนขางเงียบ
เหงาและเริ่มมีคนทยอยมาซือ้ ของในชวงบายถึงเย็น เนื่องจากตอนกลางวันชาวบานไมคอยอยู
บานทําใหกาํ ไรที่ไดมีไมมาก
สําหรับการเปดรานคาผูท ี่เปดรานคานั้นตองกูเงินจากนายทุนมาเปนทุนในการคาขาย เชน
รานของชาวบานผูห นึง่ 2 เริ่มจากการลงทุน 5,000 บาท โดยกูจากเงินกองทุนหมูบานจํานวน
15,000 บาท เมื่อเปดกิจการในชวงแรก ๆ ขายไมดีทาํ ใหตองขาดทุน จึงไปขอกูเงินกับนายทุนซึ่ง
เปนแขกชาวอินเดียชื่ออารยา
เพื่อนําเงินมาหมุนเวียนในกิจการเพื่อไมใหกิจการตองลมเลิกไป
สิ่งของที่ขายในรานก็มหี ลายอยาง เชน เหลา บุหรี่ และขาวของเครื่องใชตาง ๆ เชน ขนมขบเคี้ยว
ไขไก กระเทียม เปนตน

2

ปจจุบันรานคาในชุมชนดังกลาวตองปดตัวลง เพราะเจาของรานติดการพนันอยางหนัก จนตองนําของในบาน
เชน โทรทัศน เครื่องเสียง ตูวางทีวี มอเตอรไซคไปจํานํา ประกอบกับไมมีเงินมาหมุนเพื่อไปซื้อของมาขายตอได
กิจการ รานขายของชําจึงตองปดตัวลง
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จากการที่มีรานคาในชุมชนเกิดขึ้นมากมายทําใหเกิดความขัดแยงกันเองระหวางผูที่ขาย
ของ จากการบอกเลาของชาวบาน พบวา แตเดิมรานคาในชุมชนยังมีไมมาก มีเพียงรานคาของ
ประธานชุมชนเพียงรานเดียว ชาวบานสวนใหญมักจะชอบไปซื้อของที่นั่นแตชวงหลัง ๆ มี
รานคาเพิ่มขึ้นมากในชุมชนรวมถึงรานของชาวบานผูหนึ่งที่เปดใกล ๆ กับรานของประธานชุมชน
ทําใหภรรยาของประธานชุมชนไมพอใจที่มีรานคามาเปดแขงกับรานของตน จึงมีความอิจฉา
ริษยากัน และมีการแขงกันทุกวิถีทางเพื่อใหคูแขงนั้นลมเลิกกิจการไป
การแขงขันที่เห็นเดนชัดที่สุดคือ มีการขายตัดหนากัน กลาวคือ สินคาที่มีราคาเดียวกันแต
ขายในราคาที่ต่ํากวารานอื่น ซึ่งรานคาของประธานชุมชนที่ถือวาเปนรานใหญจะขายสินคาตัด
หนารานอื่น ๆ ทําใหรานของชาวบานผูอื่นขาดทุนและหยุดกิจการไปชั่วคราวเพราะแขงขันไมไหว
เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ สําหรับชาวบานที่เคยซื้อของที่รานของประธาน
ชุมชน ถาหากไปซื้อรานอื่นก็จะมีการพูดจาถากถางลูกคาทําใหรานคาแตละรานเกิดความไม
พอใจ สวนสินคาที่ขายดีที่สุดในแตละรานคือ เหลา และบุหรี่ สําหรับวิถีการบริโภคของชาวบาน
ในชุมชนพบวา เครื่องใชสวนตัวเล็ก ๆ นอย ๆ เชน สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก มักจะซื้อที่รานคาใน
ชุมชน แตถาซื้อของที่มีจํานวนมาก ๆ จะนิยมไปซื้อที่หางสรรพสินคา เชน บิ๊กซี โลตัส แมคโคร
โดยจะไปเฉพาะคนที่พอมีฐานะ สวนผูที่เปดรานขายของชําจะชอบไปซื้อของที่บิ๊กซีหรือในตลาด
รานขายสงมาขายทีละมากๆ เนื่องจากอยูใกลที่สุดและสะดวกในการเดินทางการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันระหวางคนในชุมชนนอกจากจะซื้อกันดวยเงินสดแลวยังมีการคางจาย (เซ็นของ) ได
ดวย สวนมากทางรานจะไมคอยใหเซ็น แตถารูวาครอบครัวไหนจนจริงๆ ทางรานคาก็จะยอม
ใหเซ็นของได ซึ่งปกติจะของที่ชาวบานเซ็นจะเปนของเล็กๆ นอยที่ใชในครัวเรือน เชน สบู ยาสีฟน
หรือของใชสวนตัว เปนตน
วิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน
- อาชีพ
ชาวบานในชุมชนสลัมสวนใหญมีฐานะยากจน หาเชากินค่ํา การศึกษานอยตองประกอบ
อาชีพเปนแรงงานรับจางราคาถูก ซึ่งไดคาแรงขั้นต่ําและมีรายไดไมแนนอน ไมเพียงพอตอการหา
เลี้ยงครอบครัว อาชีพที่ชาวบานในชุมชนประกอบสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
1. อาชีพกรรมกรรับจางแบกของที่ตลาดรถไฟ
ชาวบานเพศชายสวนใหญในชุมชนมักประกอบอาชีพเปนกรรมกรรับจางแบกของอยูตลาด
รถไฟ เนื่องจากความสะดวกในเรื่องของการเดินทาง เพราะพื้นที่ชุมชนสลัมอยูใกลๆ กับตลาด
รถไฟ นอกจากนี้งานกรรมกรยังเปนอาชีพอิสระ ไมตองสมัครผานนายหนา ไมตองใชทักษะหรือ
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ตอวัน
2. อาชีพรับจางขนของใหกับแมคาในตลาดโดยใชรถมอเตอรไซคพวงหรือสามลอกระบะ
นับเปนอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวบานนิยมทําและมีความคลายคลึงกับงานกรรมกรรับจางขน
ของในแงของการที่ตองใชกําลังแบกหามเหมือนกัน แตมีขอแตกตางกันคือ ผูที่ทํางานเปนกรรมกร
รับจางแบกของที่ตลาดรถไฟสวนใหญจะเปนชายวัยรุน-ถึงวัยกลางคน และไมตองใชวัสดุอุปกรณ
อะไรในการประกอบอาชีพนอกจากแรงกาย สวนผูที่ทําอาชีพรับจางขนของใหกับแมคาในตลาด
โดยใช ร ถมอเตอร ไ ซค พ ว งหรื อ สามล อ กระบะจะเป น ชายวั ย กลางคนไปจนถึ ง วั ย สู ง อายุ (ผู ที่
ประกอบอาชีพดังกลาวมีอายุสูงสุด 74 ป) และจะตองมีเครื่องมือที่ใชในการทํามาหากินคือ มีรถ
มอเตอรไซคพวงหรือสามลอกระบะเปนของตนเอง สวนลักษณะงานมีความแตกตางกันคือ งาน
กรรมกรรับจางขนของที่ตลาดรถไฟจะทํางานในตอนกลางวัน สวนงานรับจางขนของใหกับแมคา
ในตลาดโดยใชรถมอเตอรไซคพวงหรือสามลอกระบะจะทําใหงานในตอนเชา (ตี4-8 โมงเชา) และ
ตอนกลางคืน เชน ตอนเวลาตี 1-3 ซึ่งแลวแตแมคาจะบอกใหมารับ-สงชวงเวลาไหน สวนลักษณะ
ของที่ขนจะเปนสินคาสดที่แมคาจะเตรียมมาขายที่ตลาด เชน ผัก ผลไม อาหารทะเล รายไดใน
การประกอบอาชีพมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับวาจะมีแมคามาจางหรือไมและขึ้นอยูกับภาวะ
สุขภาพรางกายของตนเอง เชน หากวันไหนเจ็บปวย ไมสามารถไปทํางานไดก็จะทําใหขาดรายได
โดยรายไดจะอยูที่วันละ 100--300 บาท (ตามแตระยะที่จะตกลงกัน) สําหรับอุปสรรคปญหาของ
การทํางานประเภทนี้คือ นอนไมเปนเวลาทําใหรางกายออนเพลีย เวียนหัว ขาดการพักผอนที่
เพียงพอ และเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน เชน ปนรถสามลอถีบในบริเวณที่มีจราจรคับคั่ง
หรือขับรถมอเตอรไซครับจางในตอนกลางคืนทําใหเสี่ยงตอการถูกรถชน หรือถูกทํารายขโมย
ทรัพยสิน
3. อาชีพเก็บขยะขาย
เนื่ อ งจากชุ ม ชนกล ว ยไม ป า อยู ใ นตั ว เมื อ ง จ.
ขอนแก น มี ทํ า เลดี อยู ใ กล ต ลาด
หางสรรพสินคา บริษัท โรงงาน โรงเรียนและโรงแรม ทําใหมีขยะเยอะ ดังนั้นขยะที่คนสวนใหญไม
ใชแลวจึงกลายเปนแหลงสินคาที่มีคุณคาสําหรับชาวบานในชุมชนสลัม โดยชาวบานจะไปคนขยะ
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4. อาชีพกวาดถนน
ผูที่ประกอบอาชีพกวาดถนนในชุมชนสลัม “กลวยไมปา ” มีทงั้ เพศหญิงและเพศชาย สวน
ใหญจัดไดวาเปนผูทมี่ ีฐานะปานกลางถึงฐานะดีในชุมชน เพราะอาชีพนี้ถือเปนพนักงานสังกัด
หนวยงานเทศบาล มีรายไดประจําที่แนนอน คือไดเงินเดือนเดือนละ 5,640 บาท อยางไรก็ตาม
เสียงสะทอนของผูที่ประกอบอาชีพนี้สวนใหญจะบอกวา “ภูมิใจที่ไดทํางานของเทศบาล เพราะมี
คนสมัครเยอะ เขายาก และไดทําใหบา นเมืองสะอาด แตเงินเดือนนอย ไมพอใช ทําใหตองกูห นี้
นอกระบบหรือเซ็นของมาใชกอนเสมอ” ขอดีของการประกอบอาชีพนี้คือ มีความมัน่ คงและมี
สวัสดิการดีเพราะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลได แตมีขอเสียคือ ตองกวาดถนนกลางแดดเปน
ระยะเวลานาน ทําใหเวียนหัว หนามืดจากการทํางาน เสี่ยงตอการถูกรถชน และตองกมๆเงยๆ
เก็บขยะ กวาดถนน ถอนหญาที่ขนึ้ รกตามฟุตบาท จึงเสี่ยงตอการเปนโรคปวดเมื่อยและแพฝุน
ละออง
5. อาชีพคาขาย (รถเข็น-หาบเร)
ผูหญิงสวนใหญในชุมชนจะประกอบอาชีพคาขาย ซึ่งลักษณะของที่ขายจะเปนอาหาร
ขนม ผลไม ที่ไมตองใชตนทุนสูงนัก เชน ทําไสกรอก มันตม เผือกตม ถั่วตม ผลไม โดยจะหาบของ
ไปเรขายตามตลาดและยานที่มีผูสัญจรไปมา นอกจากนีย้ ังมีรานสมตําไกยางรถเข็น สาเหตุที่
ชาวบานเลือกอาชีพดังกลาวเนื่องจาก พืน้ ที่ในชุมชนสลัมมีความเปนเมืองสูง แออัด มีความ
สะดวกในการคาขาย สําหรับรายไดจากการคาขายประเภทนี้จะอยูทปี่ ระมาณ 150-200 บาท ขอดี
ของอาชีพคาขายคือ มีความอิสระสูง เปนเจาของกิจการตัวเอง อยากทําวันไหนก็ทาํ อยากหยุดวัน
ไหนก็หยุด สวนขอเสียคือ เปนอาชีพที่มีรายไดไมมั่นคง ขึ้นอยูก ับปรากฎการณธรรมชาติและ
ลักษณะของสินคาทีน่ าํ มาขาย เชน หากวันไหนฝนตกจะขายของไมได ไมมีลูกคาซื้อ ทําใหขาด
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6. อาชีพพนักงานบริการ เชน ขายของตามหาง เด็กเสริฟตามบาร หรือนักรองตามราน
คาเฟ
ผูที่ประกอบอาชีพนีม้ ีทั้งเพศหญิงและเพศชาย สวนใหญยังอยูในวัยรุนและเปนลูกๆ
หลานๆ ของชาวบานในชุมชน คุณลักษณะของผูที่ประกอบอาชีพดังกลาว สวนใหญยังมีอายุยงั ไม
มากนัก บุคลิกดี แตมีการศึกษานอย เรียนจบเพียงการศึกษาภาคบังคับก็ตองออกจากโรงเรียนมา
ทํางานในภาคบริการ ซึ่งมีรายไดประมาณ 4,000-5,000 บาท/เดือน อยางไรก็ตามรายไดสวนนี้
นับเปนสิ่งที่นาํ มาใชจนุ เจือครอบครัวและชวยผอนเบาภาระเรื่องคาใชจายของผูปกครอง จากการ
สอบถามสมาชิกที่ประกอบอาชีพในภาคบริการทางเศรษฐกิจเหลานี้ พบวา ถาเปนไปได ทุกคน
อยากเรียนตอในระดับสูง อยากไดงานทําที่มั่งคงกวานี้ เชน ทํางานคอมพิวเตอรในสํานักงานทีม่ ี
เงินเดือนตายตัว หรือรับงานเสริมมาทําที่บา นเพื่อเพิม่ รายไดใหตนเอง แตไมรูจะไปหางานจาก
ไหน เพราะมีการศึกษานอย สวนสาเหตุที่เยาวชนในชุมชนมีการศึกษานอย เนื่องจาก ไมมเี งิน
เรียนเพราะฐานะทางบานยากจน มาจากครอบครัวที่แตกแยกไมมีคนรับภาระสงเสีย รวมถึงไม
อยากเรียนเพราะสมัยยังอยูใ นวัยเรียนติดเพื่อนและขี้เกียจ
7. อาชีพยามตามบริษัทและผับ
ชาวบานสวนหนึง่ จะไปสมัครเปนยามตามบริษัทและสถานบริการ โดยมีรายไดเฉลี่ยเดือน
ละ 4,000-5,500 บาท ผูที่สมัครเปนยามในชุมชนมีทั้งผูท ี่จัดวามีฐานะจนและฐานะดีในชุมชน
ขอเสียของการทํางานในลักษณะนี้คือ นัง่ นานทําใหปวดหลัง และไมไดนอนในตอนกลางคืน ทําให
ออนเพลีย อยางไรก็ตามพบวาผูทที่ ํางานเปนยามในตอนกลางคือ มักจะหาอาชีพเสริมในตอน
กลางวันทําไปดวย เชน ไปรับจางขับรถ (ยึดรถ) ใหกับพนักงานบริษทั หรือไปหาปลาที่บงึ แกนนคร
มาประกอบอาหารเพื่อลดคาใชจายรวมถึงนําไปขาย
8. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ชาวบานที่จัดวามีฐานะดีในชุมชน มีทักษะความชํานาญเฉพาะดาน รวมถึงมีตนทุนทาง
สังคมสูง เชน มีรถยนตขับ มีใบขับขี่ มักจะประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท เชน เปนคนขับรถสง
สินคาที่บริษัทแปบซี่ เปนพนักงานบริษัทแผนกติดตามหนี้สนิ โดยรายไดของงานประเภทดังกลาว
เมื่อรวมคาเบีย้ เลี้ยงและสวัสดิการจะอยูท ปี่ ระมาณ 10,000-30,000 บาท อยางไรก็ตามจากการ
สอบถามชาวบานที่ประกอบอาชีพดังกลาวพบวา โดยพื้นฐานแลวจะจบชั้น ป.4 สวนใหญเคยมี
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- เศรษฐกิจ-ภาวะหนีส้ ินและแหลงเงินทุน
รายไดของชาวบานในชุมชนสลัมมาจากการทํางานรับจางราคาถูกในชุมชนเมือง แตเมื่อ
รายไดไมพอเพียง ชาวบานมักจะไปกูหนี้ยืมสินทัง้ ในระบบและนอกระบบมาใชกอ นแลวคอยผอน
คืนทีหลัง โดยแหลงเงินกูในระบบที่สาํ คัญของคนในชุมชนคือ กองทุนเงิน 1 ลานบาทของรัฐบาล
และธนาคารออมสิน จากการสอบถามเรือ่ งภาวะหนี้สนิ พบวา ชาวบานหลายคนยังติดคางหนีส้ ิน
จากกองทุนเงินลานจํานวนประมาณ 5,000-20,000 บาท เมื่อถามถึงสาเหตุที่ชาวบานยังไมนําเงิน
มาคืนกองทุนเงินลาน บางคนก็บอกวา เห็นคนอื่นเขาก็ยังไมคนื ตนจึงไมคนื บาง หรือบางคนก็
ตอบวายังไมมเี งินนํามาใชหนี้ เปนตน สําหรับกองทุนเงินลานที่ชาวบานยืมมา สวนใหญจะ
นํามาใชจายในครัวเรือน เปนคาเทอมลูก และมีบางครอบครัวที่นําเงินมาใชลงทุนทางการเกษตร
เชน เพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ แตตอ งประสบความลมเหลวเพราะสภาพดินในชุมชนเปนดิน
เค็มไมเหมาะแกการเพาะปลูก รวมถึงพืน้ ที่ในชุมชนมีจํากัด ไมเหมาะแกการเลี้ยงสัตวหรือทํา
การเกษตรซึง่ ตองใชพื้นที่มาก
สวนแหลงเงินกูนอกระบบที่สําคัญ หากเปนแหลงเงินกูภายในชุมชน พบวา มีสมาชิกใน
ชุมชนเปนผูปลอยเงินกูประมาณ 2-3 ราย แตแหลงเงินกูที่สําคัญและชาวบานเกือบทุกคนเปน
ลูกหนี้คือ ประธานชุมชนเปนผูปลอยเงินกูในหมูบาน โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 20 บาท แตจะสง
เปนรายวันหรือรายเดือนนั้นแลวแตจะมีการตกลงกัน สวนแหลงเงินกูอื่นๆ เชน มีชาวอินเดียชื่อ
อารยา บริษัทปลอยเงินกูและมีคนภายในชุมชนอีก 2-3 ราย ที่เปนแหลงปลอยเงินกู โดยจะเก็บ
ดอกเบี้ยรอยละ 20 บาทตอเดือน ซึ่งถือวาเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง
จากการสอบถามชาวบานผูหนึ่งถึงความจําเปนที่ตองกูเงินนอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูง
ไดรับคําตอบวาการกูยืมเงินในระบบ เชน กองทุนหมูบาน กูไดในวงเงินนอยไมเพียงพอตอการใช
จายภายในครอบครัว จึงจําเปนตองกูยืมเงินนอกระบบ ในบางรายกูถึง 2 แหลง สําหรับเงินที่กูมา
นั้นสวนมากจะนํามาผอนรถจักยานยนตบาง ผอนทองบาง แตสวนมากจะกูมาเพื่อประกอบ
อาชีพคาขาย ซึ่งถาหากไมกูเงินนอกระบบก็จะขาดเงินทุนหมุนเวียน แมวาดอกเบี้ยจะแพงแต
ชาวบานก็มีความจําเปนตองกูเนื่องจากไมมีทางเลือกอื่น เมื่อชาวบานทํางานหาเงินมาไดก็จะ
นํามาใชหนี้ดอกเบี้ย จึงทําใหรายไดที่หามาไมเพียงพอตอการดํารงชีพ จากการสอบถามแมคา
รายหนึ่งที่เปดรานคาภายในชุมชน พบวาหลังจากขายของไดในแตละวันตองนําเงินไปใชหนี้แขก
ปลอยเงินกูและใชหนี้บริษัทปลอยเงินกูวันละ 240 บาททุกวัน
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- บอน: เสนทางสรางความรวยของคนจนในสลัม
ในชุมชนกลวยไมปา มีบานที่เปดเปนบอนพนันอยู 2 แหง โดยผูที่เปนเจาของบอนจัดไดวา
เปนที่นับหนาถือตาและมีฐานะดีในชุมชน สาเหตุที่บอนพนันในชุมชนดํารงอยูได ทั้งที่รัฐบาลกําลัง
เรงปราบปรามไมใหมีการพนันในชุมชนเมือง เนื่องจากทุกวันจะมีตํารวจขับรถเขามาเก็บสวยที่
บอนเปนประจํา นอกจากนี้เจาของบอนยังตองเสียเงินใหกับตํารวจเพื่อใหกิจการบอนของตนดํารง
อยูได เมื่อผูวิจัยถามชาวบานวา “การกระทําอยางนี้มันผิดกฎหมาย ทําไมไมมีคนไปแจงความ”
ชาวบานตอบวา “รูวามันผิดกฎหมายแตเราทําอะไรเขาไมได เพราะเจาของบอนเปนญาติกับ
ตํารวจยศใหญโต ขนาดตํารวจรูเขายังไมจับ แลวเราจะไปมีอํานาจทําอะไรเขา”
สําหรับชาวบาน (บางกลุม) ในชุมชน หลังจากที่ไดเงินจากการทํางานหรือไดรับเงินจากที่
ลูกหลานอพยพไปทํางานยังตางถิ่นและสงมาให ก็มักลองเสี่ยงโชคที่บอนใกลบาน โดยชาวบาน
ใหความหมายตอการเขาบอนของตนเองวาเปนการ “ไปหาเงิน” (ทํามาหากิน) “ไปหาเลน” (ไป
คลายเครียด) สวนผลลัพธจากการเลนพนันชาวบานสวนใหญบอกวา “จะเสียมากกวาได” และมี
บางคนที่เสียพนันจนหมดตัว เชน จากการสัมภาษณแมใบ (นามสมมุติ) หญิงที่จัดวามีฐานะดีใน
ชุมชน เธอเลาใหฟงวา “แตกอนแมรวยอีหลี หลังจากที่พอใหญ (สามี) ตาย ไดเงินคาประกันมา
เปนแสน คิดวาจะนํามาเปนทุนคาขาย แตมีคนเอารถเกงมารับไปเลนการพนันเสียกอน เงินแสน
หมดภายใน 3 เดือน ทําใหเครียดมากจนเปนโรคหัวใจ ตองไปรับยาระงับประสาทจากโรงพยาบาล
มากินทุกเดือน” อีกรายหนึ่งซึ่งผูวิจัยตองไปสัมภาษณเธอทุกเดือนและเห็นการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ติดการพนันคือพี่พรเพ็ญ แตกอนพี่พรเพ็ญมีอาชีพขายของชําหนาบาน ธุรกิจการคาขาย
ของเธอดําเนินไปดวยดีเพราะรานของเธออยูติดกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หลังเลิกเรียนเด็กๆ จะแวะ
มาซื้อขนมที่รานของเธอเปนประจํา แตหลังจากที่พี่พรเพ็ญและสามีติดเลนการพนันอยางหนักจน
ตองปดรานเพื่อจะไดมีเวลาไปฝงตัวอยูที่บอนพนันอยางเต็มที่ ผูวิจัยเจอพี่พรเพ็ญอีกครั้งในสภาพ
ใบหนาซีดเซียว หมองคล้ํา สูบบุหรี่จัด เธอเลาถึงชีวิตของเธอหลังจากที่ติดการพนันวา “…ภายใน
1 เดือนครึ่ง หมดเงินจากการเลนพนัน 40,000 บาท และตองเอาโทรศัพทมือถือ โทรทัศน
มอเตอรไซคไปจํานํา ทั้งที่ทรัพยสินเหลานี้ยังผอนไมหมด…” ทุกวันนี้ผูวิจัยยังเห็นพี่พรเพ็ญไป
บอนเหมือนเดิม แตเธอบอกวา “ไมไดเลนแลวเพราะไมมีเงิน แตไปดูคนอื่นเลนก็ยังดี เพราะอยู
บานไมรูจะทําอะไร เครียด ญาติพี่นองชอบบนให”
จากการสัมภาษณชาวบานในชุมชน พบวา ถึงแมพวกเขาจะรูถึงพิษภัยและเคยเผชิญกับ
ความเสียหายจากการเลนพนัน แตก็ยังคงเลือกที่จะเลนหรือเสี่ยงดวงทางดานนี้ตอไป เพราะมอง
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- สภาพแวดลอม
สภาพบานเรือนในชุมชนกลวยไมปา สวนใหญเปนบานชั้นเดียว ตั้งอยูติดกันเรียงราย
แลดูไมคอยเปนระเบียบ สภาพบานของคนรวยและคนจนจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน
กลาวคือ บานของคนรวยในชุมชนจะใชวัสดุเปนปูน พื้นปูดวยกระเบื้องและมีรั้วรอบขอบชิด มี
หองแบงเปนสัดสวนชัดเจน รวมถึงมีรถยนตใช สวนสภาพบานเรือนของคนจนจะใชไมผุๆ พังๆ
เชน สังกะสีและไมอัดนํามาประกอบเปนที่อยูอาศัยแบบพออยูได รอบๆ บริเวณบานไมคอยมีขยะ
เพราะประธานชุมชนรณรงคใหลูกบานชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน โดยเริ่มจากทํา
ความสะอาดหนาบานของตนเองกอน อยางไรก็ตาม มีหลายครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่
ยากจน (ไมมีเงินซื้อดินมาถมที่ ทําใหพื้นดินของบานคนจนมีระดับต่ํากวาบานอื่น) มักจะเผชิญ
กับน้ําทวมบานในฤดูฝนและเกิดน้ําเนาขัง สงกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังมีบางครัวเรือนที่ไดรับความ
เดือดรอนจากการที่เพื่อนบานปลอยน้ําจากโถสวมหรือทอน้ําทิ้งใหไหลลงยังบานของตนเอง แตใน
เหตุการณครั้งนี้ไมมีผูใดกลารองเรียน เนื่องจากผูที่ปลอยน้ําเสียลงบานของผูอื่น เปนผูที่มีอํานาจ
ในชุมชน
นอกจากมลภาวะทางกลิ่นแลว ชาวบานในชุมชนกลวยไมปายังเผชิญกับมลภาวะทาง
เสียงเนื่องจากเพื่อนบานกินเหลาและสงเสียงดังรบกวน จากการสอบถาม หญิงชราผูหนึ่ง เธอเลา
วา …ขางบานเธอมีคนมานั่งจับกลุมกินเหลาตั้งแตเชาถึงเย็น เมื่อกินเหลาเสร็จก็ทะเลาะกันเสียง
ดัง ทําใหไมไดหลับนอน รูสึกวาสุขภาพจิตเสียแตก็ไมรูวาจะทําอยางไร เพราะไมมีที่ไป…
- สุขภาพ
ชาวบา นในชุ ม ชนส ว นใหญ เ ห็ น วา ตนเองมีสุ ขภาพดี ใ นระดั บ ปานกลาง เพราะยั ง
สามารถไปไหนมาไหนได ไมถึงกับปวยขนาดตองลมหมอนนอนเสื่อ อยางไรก็ตามเมื่อสอบถาม
และสังเกตในระดับลึก พบวา ชาวบานโดยเฉพาะผูที่อยูในวัยทอง ทั้งหญิงและชายจะเสี่ยงตอการ
เปนโรคเบาหวาน ความดัน สวนผูหญิงจะเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง เทาที่สังเกต พบวามีผูที่
ปวยเปนมะเร็งเตานมในระยะที่ 4 และเปนมะเร็งปากมดลูกในระยะที่ 3 ซึ่งตองไปรักษาดวยการ
ฉายแสงที่โรงพยาบาลศรีนครินทรทุกอาทิตย
นอกจากนีช้ าวบานบางกลุม ยังมีความเสีย่ งตอการเปนโรคปอดอักเสบและโรคตับแข็ง
เนื่องจากสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีผทู ี่กนิ เหลาและสูบบุหรี่เยอะ รวมถึงอนุญาติใหเด็กอายุตา่ํ
กวา 18 ปสามารถมาซื้อเหลาและบุหรี่ได ในระหวางที่ผูวิจยั ไปเก็บขอมูลภาคสนาม พบชายผู
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สําหรับเรื่องการรักษาสุขภาพ จากการสอบถามพบวา ชาวบานในชุมชนจะมีบตั ร 30
บาทรักษาทุกโรคทุกครัวเรือน เนื่องจากประธานชุมชนไดประกาศใหลูกบานทุกคนตองทํา สวนผู
ที่ทาํ งานบริษทั โรงงานหรือในหนวยงานของรัฐจะมีบัตรประกันสังคมซึ่งสามารถรักษาฟรี และ
ผูสูงอายุจะมีบัตรผูสูงอายุ เมื่อชาวบานเจ็บปวยหากปวยไมมาก เชน เปนหวัด ทองเสีย จะซื้อยา
ตามรานขายยามากินเองเปนอันดับแรก หากอาการไมดีขึ้นจะไปหาหมอที่สถานนีอนามัยในเขต
เทศบาล เนื่องจากเห็นวา สามารถใชบัตร 30 บาทได ราคาไมแพงและไมตองรอคิวนานเหมือนที่
โรงพยาบาล แตถาหากอาการปวยหนัก เชน ผาตัด คลอดลูก จะไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย
ขอนแกนและโรงพยาบาลศรีนครินทรเปนตน สวนชาวบานทีม่ ีฐานะดีจะเลือกไปรักษาที่คลินิก
หรือโรงพยาบาลเอกชน เพราะเห็นวา ถึงจายคารักษาแพงแตหมอเอาใจใส ไมตองเสียเวลารอคิว
นาน และยามีประสิทธิภาพ หายไวกวายาของโรงพยาบาลของรัฐ
ดานความพึงพอใจตอการบริการดานสุขภาพดวยบัตร 30 บาท ชาวบานสวนใหญมี
ความเห็นวา บัตร 30 บาททําใหประหยัดคาใชจายไปไดมาก และเปนทีพ่ ึ่งของคนจนในยามยาก
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา จะชวยประหยัดเรื่องคาใชจายในเรื่องการรักษาพยาบาล แตชาวบานก็ตอง
เสียเงินคารถ คาอาหารเวลาไปหาหมอแตละครั้งทําใหไมมีเงินจะไปโรงพยาบาล สวนความคิด
เห็นของชาวบานอีกกลุมหนึง่ รูสึกวาบัตร 30 บาท คอนขางเลือกปฏิบัติ หากใครใชบัตร 30 บาท
หมอและพยาบาลจะไมคอยดูแลเอาใจใสเทาที่ควรและจายยาใหในปริมาณนอยกวาผูท ี่จายเงิน
เต็มราคา
สวนในดานการรักษาแบบภูมิปญญาพืน้ บานยังคงมีหลงเหลือใหเห็นบางในชุมชน
กลาวคือ ในชุมชนจะมีหมอเปาอยู 2 คน สําหรับวิธีการรักษา หมอพื้นบานจะนําหมาก พูลและ
สมุนไพรหลากหลายชนิดมาผสมกันและเคี้ยวจากนัน้ จะนําไปพนที่บริเวณแผลของผูปวย เชน ผูที่
เปนลมพิษ งูสวัสดิหรือการเปาเพื่อกําเนิดเด็ก สวนคาตอบแทนก็แลวแตคนไขจะให อยางไรก็
ตามการรักษาประเภทนี้คอนขางเปนธุรกิจเพราะชาวบานบอกวาหมอคิดคาเปาครั้งละ 300-500
บาท แตรูสึกวารักษาแลวหาย ชาวบานจึงตองยอมเสียเงินให นอกจากนีย้ ังมีการรักษาดวยวิธีการ
นวดแผนโบราณ โดยหมอแผนโบราณจะคิดคานวดชั่วโมงละ 150 บาท
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- การศึกษา
สําหรับการศึกษาของเยาวชนในชุมชนกลวยไมปานั้น หากเปนเด็กเล็กจะนิยมสงบุตร
หลานไปเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนซึ่งตั้งอยูในชุมชน
สวน
ระดับประถมศึกษาชาวบานนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล โดยจะเปดการเรียน
การสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนจะสนับสนุนการศึกษาของ
เด็กนักเรียนในชุมชนโดยใหทุนการศึกษา หรือการใหรับประทานอาหารกลางวันฟรี โรงเรียน
เทศบาลหางจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร เด็กนักเรียนสวนใหญจะเดินไปโรงเรียน หรือมีบาง
คนที่ขี่จักรยานไป และใหผูปกครองเดินไปสงบาง
เมื่อจบระดับประถมศึกษาแลว ผูปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะสงบุตรหลานไป
เรียนที่โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย บางคนไดเรียนเพราะมีทุนชวยเหลือคนจน สวนใหญเด็กใน
ชุมชนในเมืองจะไดเรียน เพราะเปนเด็กที่อยูในเขตเทศบาล และจําเปนตองเรียนเนื่องจากเปน
การศึกษาภาคบังคับซึ่งทางโรงเรียนจะใหเรียนฟรีไมตองเสียคาเทอม แตก็ตองใชทุนตัวเองในการ
ซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียน มีบางสวนที่เยาวชนไมไดเรียนที่โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย ก็
จะไปเรียนที่โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย 2 แทน
หลังจากที่จบระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว ผูป กครองสวนใหญไมนยิ มสงบุตรหลานของ
ตนเองเรียนตอในระดับสูง เยาวชนสวนใหญจะจบเพียงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลวก็ออกมาชวยพอ
แมทํางานจึงไมมีโอกาสไดเรียนตออีก สาเหตุที่เยาวชนของชุมชนไมมีโอกาสเรียนตอ เนื่องจาก
ประการแรก ผูปกครองไมมเี งินสงใหเรียน เพราะฐานะทางครอบครัวยากจน หาเชากิน
ค่ําและผูปกครองตองการใหบุตรหลานออกมาทํางานเพื่อหารายไดชว ยครอบครัวมากกวา ดังนั้น
เยาวชนจึงจําเปนตองออกจากโรงเรียนมาชวยครอบครัวหารายได
ประการที่สอง เนื่องจากตัวของเด็กไมชอบเรียนหนังสือ บางคนพอแมสงเรียนแตไมคอย
ไปเรียน เพราะติดเพื่อน ติดยาเสพติด ติดการพนันและติดเกมส จึงทําใหบางคนเรียนไมจบชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีเพียงสวนนอยที่ไดเรียนตอโดยจะเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่โรงเรียน
แกนนครวิทยาลัย และมีบางสวนที่เรียนวิทยาลัยเทคนิคและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รวมถึงไปเรียนตอที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพื่อใหมวี ุฒกิ ารศึกษาเพื่อนําไปประกอบ
อาชีพในอนาคต
การลงทุนเรื่องการศึกษานั้น ชาวบานตองไปกูยืมทุนเพื่อการศึกษา สวนคาชุด คาเทอม
คาอุปกรณการเรียน คารถ ตองออกเอง ซึ่งถือวามีคาใชจายคอนขางเยอะ สวนผูที่เรียนในระดับ
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สําหรับชาวบานสวนใหญในชุมชนจบเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ 6 เทานั้น
เนื่องจาก ในอดีตการศึกษาไมคอยแพรหลาย คนจนไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ คนที่ไดเรียนสูง
ตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงจะมีเงินสงบุตรหลานเรียน ดังนั้น คนในอดีตจึงไมคอยไดเรียน
หนั ง สื อ เพราะฐานะทางครอบครั ว ยากจน ไม มี เ งิ น ส ง หลานลู ก เรี ย น แตสํ า หรั บ ในป จจุ บั น
ชาวบานที่มีอายุมาก มีบางสวนที่เรียนตอที่การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซึ่งทาง กศน. เคยสงครู
จากศูนยมาทําการสอนใหกับชาวบานที่สนใจอยากเรียนตอ โดยชาวบานที่มาเรียนสวนมากจะเปน
พอแมของเด็กเล็กกอนวัยเรียนและชาวบานที่สนใจทั่วไป
หลักสูตรการเรียนเปดสอนทุกวัน
เสาร-อาทิตย มีสอนตั้งแตระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับคนที่เรียน
ระดับประถมศึกษา คือ ผูที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มาเรียนตอใหจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สถานที่เรียนระดับประถมศึกษา คือ ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน ปจจุบันพบวาทางศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนไมไดสงครูเขามาสอนในชุมชนอีกแลว ทําใหชาวบานที่ตองการยกระดับ
ทางการศึกษาของตนเรียนไมตอเนื่องและชาวบานก็ไมทราบถึงสาเหตุที่ทาง กศน. หยุดสงครูมา
สอน
- การอพยพ
เนื่องจากการประกอบอาชีพของคนภายในชุมชนมีรายไดไมเพียงพอ เพราะสวนมาก
เปนแรงงานรับจางราคาถูก ฉะนั้นจึงมีสมาชิกในชุมชนบางกลุม ไดอพยพแรงงานไปทํางานทีอ่ ื่น
ซึ่งรูปแบบการอพยพจะเปนไปแบบชั่วคราว คือ ไปรับจางตัดออยที่จงั หวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะของการอพยพแรงงาน คือ ชาวบานจะไปตัดออยประมาณชวงเดือน
ธันวาคมของทุกป โดยจะมีนายทุนมาจายเงินคาแรงใหกอนลวงหนาเปนเงินจํานวน 6,000 บาท
เมื่อถึงเวลาตองไปตัดออยใชหนี้ภายหลัง
ในการเดินทางไปตัดออยนั้นจะเหมารถไปหมดทั้ง
ครอบครัว ถาออยหมดเร็วจะไดกลับมากอนประมาณเดือนมีนาคม แตสวนใหญจะตัดออยหมด

49

จากการสอบถามครอบครัวที่ไปรับจางตัดออย พบวาขอดีของการไปรับจางตัดออย
คือ สามารถนําเงินมาใชจา ยลวงหนาได สวนขอเสีย คือ ชาวบานตองตัดออยใชหนี้ใหครบตาม
จํานวนเงินทีก่ มู าทําใหเสียโอกาสในการประกอบอาชีพอื่น เพราะชาวบานตองไปตัดออยใชหนี้
ประมาณเดือนธันวาคม- เมษายนของทุกป นอกจากนี้ยังมีสมาชิกภายในชุมชนบางกลุม ที่ไป
รับจางกรีดยางที่ภาคใต โดยไปประมาณหนึง่ เดือน เมื่อกรีดยางหมดก็จะกลับมา สวนวัยรุนและ
วัยแรงงานจะไปทํางานกอสรางและรับจางที่กรุงเทพมหานคร แตไปไมนาน ทําใหไมคอยมีรายได
มากนัก เนื่องจากวัยรุน ไมคอยชอบไปทํางานที่ไกลจากชุมชน จะชอบทํางานใกลๆ กับชุมชน
มากกวา เชน ไปรับจางในเมืองขอนแกน เปนตน
- การเคลื่อนไหวเรื่องการเชาที่ดินและการออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัย
สําหรับที่อยูอาศัยของคนในชุมชนนั้น เปนที่ดินของการทางรถไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 7.5
ไร หรือ 12,500 ตารางเมตร โดยลักษณะการเชานั้น ทางการรถไฟจะคิดคาเชาจากชาวบาน
ในราคาตาราวาละ 12 บาทตอป โดยชาวบานตองนําเงินไปชําระที่การรถไฟทุกปและมีการตอ
สัญญาปตอป แตปจจุบันมีการลมเลิกการจายคาเชาไปแลวไปแลว เนื่องจากในป พ.ศ. 2546
ชุมชนกลวยไมปาเปนชุมชนนํารองโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดในโครงการบาน
มั่นคง โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(พอช.) ดังนั้นจึงมีการเชาที่ดินใหมในอัตราใหมที่ทางสถาบันพัฒนาองคกรเอกชนไดดําเนินการวัด
ที่ดินไปเรียบรอยแลว ซึ่งถาครอบครัวไหนมีที่ดินมากจะตองจายคาเชาที่ดินมากตามไปดวย
อัตราที่ทางสถาบันองคกรพัฒนาเอกชนจะใหเชา คือ ตารางวาละ 20 บาทตอป ซึ่งปจจุบันชุมชน
ยังอยูในขั้นตอนการดําเนินงานอยู และยังมีปญหาเกี่ยวกับการออมเงิน กลาวคือ ชาวบานกลุม
แรกตองการออมเฉพาะเงินเพื่อที่อยูอาศัยอยางเดียว ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 80,000 บาท สวนอีก
กลุมตองการรวมเงินออมเพื่อที่อยูอาศัยเขากับเงินออมโครงการบานมั่นคง จํานวนเงิน 70,000
บาท โดยชาวบานสวนใหญมีความคิดเห็นวาอยากออมเงินโครงการบานมั่นคง แตกลัวไมมเี งินสง
คณะกรรมการ ซึ่งในเรื่ องการออมเงิ นเพื่อที่อยู อาศัยของโครงการบานมั่นคงนี้ ปจจุบันไดมี
คณะกรรมการ (ซึ่งเปนชาวบานในชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งใหเขามาทํางานภายใตโครงการบาน
มั่นคง) เดินเก็บเงินจากชาวบานที่ตองการออมเงินเพื่อที่อยูอาศัยเปนประจําทุกเดือน โดยเงินที่
ออมนี้ไมได มี ขอกํา หนดชั ด เจนตายตัว วา จะตอ งจ า ยเงิน เป น จํา นวนเท า ไหร ขึ้ น อยูกับ ความ
ตองการของแตละครัวเรือนเปนหลัก หากครอบครัวไหนมีรายไดมากก็จะออมมาก หากครอบครัว
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5 บาท เปนตน
จาการสอบถามชาวบานเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินของโครงการบานมัน่ คงนี้ ชาวบานใน
หลายครัวเรือนบอกวาแตกอ นตนไดออมเงินบานมั่นคงแตปจจุบันไดเลิกออมไปแลว โดยสาเหตุที่
ชาวบานไดเลิกออมเงินของโครงการบานมั่นคงสามารถแบงไดเปน 2 ประการ คือ
ประการแรก ในกลุมครัวเรือนที่มฐี านะปานกลาง-ฐานะดี บอกวาเลิกออมเงินของโครงการ
บานมัน่ คงเนือ่ งจากไมเห็นมีใครมาเรียกเก็บเงินกับตน นอกจากนี้คณะกรรมการที่มาเก็บเงินยังทํา
ตัวไมนาเชื่อถือและทําใหชาวบานรูสึกไมไววางใจ เนือ่ งจากเวลามาเก็บเงินไมเคยเอาใบเสร็จมา
ใหดู เพื่อเปนการยืนยันวาชาวบานไดจายเงินจริง ครั้นพอชาวบานทวงขอใบเสร็จ คณะกรรมการ
ก็ขอผัดผอนไปเรื่อยๆ จนทําใหชาวบานรูส ึกเบื่อและเกรงวาจะเกิดความขัดแยงจึงไดเลิกออมไป
ประการที่สอง ในกลุมครัวเรือนที่มีฐานะยากจนบอกวา สาเหตุที่ตนเลิกออมเงินของ
โครงการบานมั่นคงเพราะไมมีเงินจะจาย เนื่องจากตองนําเงินไปซื้ออาหารและนําไปเปนคาใชจา ย
ในชีวิตประจําวัน โดยชาวบานผูห นึง่ ใหเหตุผลวา “หากนําเงินไปจายคาบานมัน่ คงหมดก็ไมรูจะ
เอาเงินที่ไหนมาซื้ออยูซื้อกิน”
สําหรับในประเด็นเรื่องที่ชาวบานในชุมชนกลวยไมปา รูขาวมาวาทางเทศบาลและ
โครงการบานมั่นคงจะเขามารื้อบานเดิมของตนและจะดําเนินการสรางบานหลังใหมตามแบบ
แปลนที่ไดกําหนดไว ชาวบานในชุมชนสวนหนึ่งมีความเห็นวา…หากบานไหนผุพัง น้าํ ทวมก็
สมควรรื้อสรางใหมไปเลย แตบานของตนไมอยากใหรอื้ เพราะไดสรางบานอยางแข็งแรง ถาวรดี
แลว และประเด็นที่สาํ คัญคือ การไดบานหลังใหมจะนํามาซึง่ การเปนหนี้ เพราะถึงแมวาจะเปน
บานที่รัฐสรางใหในราคาถูกแตก็ตองเสียเงินอยูดี สวนชาวบานที่อาศัยอยูบานผุพัง มีสังกะสีมุง
เปนเพิงแบบพออยูได มีความเห็นวา ตนอยากไดบานใหม ถมดินใหสูง น้ําไมทวม แตก็กลัววา
จะไมมีเงินผอนจายใหกับรัฐ…
นอกจากนั้นยังมีปญหาอีกประการหนึ่ง คือ การดําเนินงานของชุมชนภายใตโครงการ
บานมั่นคงยังไมมีประธานและคณะกรรมการดําเนินงานอยางชัดเจน เนื่องจากประธานบาน
มั่นคงคนเดิมไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 เพราะมีปญหาในการ
ทํางานและเกิดความขัดแยงระหวางคณะกรรมดําเนินงาน ปจจุบันมีรองประธานชุมชนทําหนาที่
รักษาการประธานบานมั่นคงชั่วคราว ตอมาทางชุมชนไดมีการเลือกตั้งประธานบานมั่นคงคนใหม
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ซึ่งมีผูลงสมัครทั้งหมด 3 คน แตการเลือกตั้งยังไมมีขอยุติ
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สวนเรื่องค าเช าที่ ดินของทางการรถไฟ ซึ่งสถาบันองคกรพัฒนาเอกชนไดกําหนดให
ชาวบาน แตละครัวเรือนตองจายคาเชาในอัตราตารางวาละ 20 บาท/ปนั้น ชาวบานสวนใหญมี
ความเห็นวา อัตราคาเชาแพงเกินไปควรจะลดคาเชาใหเหลือตารางวาละ 12-15 บาทก็พอ
เนื่องจากชาวบานสวนใหญมีฐานะยากจน เปนแรงงานรับจางแบบรายวันหรือไดรับเงินเดือนขั้น
ต่ํา ชาวบานจึงรูสึกวาพวกตนมีฐานะยากจนอยูแลวรัฐจึงไมควรมาเรียกเก็บเงินในปริมาณที่สูงกับ
คนจนอีก เพราะไมรูวาจะเอาเงินจากไหนมาจายเนื่องจากหากเรียกเก็บคาเชาที่ในอัตราตารางวา
ละ 20 บาทตอป เมื่อคํานวณดูแลวหลายครัวเรือนตองจายเงินคาเชาตกประมาณปละ 3,0004,000 บาท ซึ่งชาวบานบอกวาระยะเวลา 1 ปผานไปเร็วมากกลัววาตนจะหาเงินไมทัน
อยางไรก็ตามมีชาวบานบางสวนมีความเห็นที่แตกตางออกไป โดยเห็นวาถึงแมรัฐจะ
กําหนดอัตราคาเชาตารางวาละ 20 บาท (ซึ่งคนสวนใหญรูสึกวาแพง) แตก็ควรจะจายตามนั้น
ตองเคารพกฎเกณฑที่ตั้งขึ้น เพราะชุมชนอื่นก็ตองจายในอัตราเดียวกับเรา นอกจากนี้ชาวบาน
บางคนยังมีความเห็นวาหากเราออมเงินวันละ 7-8 บาท หยอดใสกระปุกทุกวัน ปหนึ่งก็สามารถ
นําเงินออมที่เก็บสะสมมาจายคาเชาที่ไดอยางพอเพียง
- ความเชื่อในชุมชน
ชุมชนกลวยไมปามีความเชื่อรวมกันระหวางสมาชิกเกี่ยวกับ “ศาลปูแกว” ซึ่งถือเปนศาล
ประจําทองถิ่นและมีมาตั้งแตยังไมจัดตั้งเปนชุมชนโดยอยูทางทิศตะวันออก จากการบอกเลาของ
ชาวบาน พบวา แตเดิมที่ตั้งศาลเปนปารกรางและมีจอมปลวกคลายพระพุทธรูปเกิดขึ้นบริเวณนั้น
ชาวบานจึงเกิดความศรัทธาและมีความเชื่อวาเปนที่พึ่งทางจิตใจและไดพากันตั้งขึ้นเปนศาล
ประจําชุมชน ตอมาในป พ.ศ. 2547 ชาวบานไดบูรณะซอมแซมใหมโดยไดสรางหลังคาเพื่อกัน
แดดกันฝนให ชาวบานมีความเคารพศาลปูแกวทั้งในอดีตและปจจุบัน เมื่อถึงเวลาทําบุญไมวา
จะเปนในระดับครัวเรือนหรือในระดับชุมชน ชาวบานจะนําอาหารคาวหวานไปถวายเปนประจํา
ซึ่งถือวาศาลปูแกวเปนสถาบันที่ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน กลาวคือ เมื่อมีผูยายเขามา
อยูแลวปฏิบัติไมเหมาะสม เชน พูดจาดูหมิ่นปูแกว ภายหลังไดกลายเปนคนเสียสติ หรือเด็กที่
ไปขโมยของที่ผูนํามาถวายปูแกว เชน ชางไม จะมีอาการละเมอและชักกระตุกโดยไมทราบ
สาเหตุ ซึ่งชาวบานเชื่อวาเปนการกระทําของปูแกว ในปจจุบันความเชื่อเชนนี้ยังมีอยูแตก็เสื่อม
คลายลงไปมาก เนื่องจากมีคนจากที่อื่น ๆ ยายเขามาในชุมชนแลวไมทราบแนวปฏิบัติของชุมชน
รวมถึงชาวบานไมสนใจซึ่งกันและกันจึงไมรูถึงความเชื่อที่ทางชุมชนนับถืออยูทําใหความเชื่อ
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- อุปสรรคปญหาในการพัฒนาชุมชน
1. ปญหาเกีย่ วกับการประกอบอาชีพ จากการทีส่ มาชิกสวนใหญในชุมชนประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไป ซึ่งมีรายไดไมแนนอนในแตละวัน โดยแหลงงานทีท่ ํานั้นคือภายในตัวเมืองขอนแกน
เชน ในชุมชน ตลาด สถานีรถไฟ เปนตน รายไดนนั้ ขึ้นอยูกับวาในแตละวันจะมีคนมาวาจางหรือ
ไม ดวยสภาพชีวิตที่ตองดิน้ รนหาเชากินค่ําทําใหชาวบานไมคอยมีเวลาวางมาพัฒนาชุมชนอยาง
เต็มที่
2. ปญหาหนี้สิน สมาชิกในชุมชนสวนใหญมหี นี้สนิ และการกูเงินนอกระบบที่ดอกเบี้ย
คอนขางสูง (รอยละ20 ตอเดือน) ซึ่งแหลงเงินกูน ั้นมีทงั้ ในชุมชน และนอกชุมชน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งแหลงเงินกูใ นชุมชนนัน้ คือประธานชุมชน ซึง่ อาจมีผลสืบเนื่องกับการเมือง นอกจากนี้ยงั มีแหลง
เงินกูนอกชุมชนซึ่งเปน “แขก” ชาวตางชาติ
3. ปญหากรรมสิทธิ์ในเรื่องที่ดนิ และที่อยูอาศัย เนื่องจากที่ดนิ ของชุมชนเปนกรรมสิทธิ์
ของการรถไฟ ทําใหชาวบานไมมที ี่ดินเปนของตนเองและในปจจุบนั การเคลื่อนไหวเพื่อใหไดสิทธิ์
ในการเชาที่ในระยะยาว ยังไมมีขอยุติในเรือ่ งสัญญาเชาของชุมชนกับการรถไฟฯ
4. ปญหาทีส่ มาชิกในชุมชนตองจายคาไฟฟาสูงกวาความเปนจริง เนื่องจากสมาชิกใน
ชุมชนสวนใหญไมมีหมอแปลงไฟฟาเปนของตนเอง จึงตองมีการตอพวงกับครัวเรือนที่มหี มอแปลง
ไฟฟา ซึ่งจะเสียคาไฟฟาหนวยละ 7 บาท นอกจากนี้ชุมชนก็ยังมีปญหาดานอื่นๆ อาทิ ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหาสุขภาพ ปญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท (เนื่องจากเมาสุรา) การพนัน
และจากการฟงคําบอกเลาของชาวบาน
ชุมชนยังมีปญหาในเรื่องของการเก็บสวยพนันของ
เจาหนาที่ตํารวจดวย
- เงื่อนไขที่เปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาชุมชนสลัม “กลวยไมปา”
จากการศึกษาพบวาเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาชุมชนสลัม มีดังนี้
1. ผูนํา และคณะกรรมการชุมชนขาดความเขมแข็ง และไดรับความเชื่อมั่น ศรัทธาจาก
สมาชิกในชุมชนนอย
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2. เวลาสวนใหญของสมาชิกในชุมชนนั้น จะทุมใหกับการประกอบอาชีพ จึงไมมีเวลาเขา
รวมกิจกรรมการพัฒนา
3. สมาชิกในชุมชนอพยพมาจากหลายที่ สงผลใหความสัมพันธในชุมชน ความสามัคคี
และความรูสึกเปนเจาของชุมชนมีไมมากนัก
4. สมาชิกในชุมชนไมมีความมัน่ คงในทีอ่ ยูอาศัย เพราะที่ดงั กลาวไมใชที่ของตนเอง แต
เปนที่ของการรถไฟฯ
5. สมาชิกในชุมชนเคยมีประสบการณในการทํากิจกรรมกลุมการพัฒนาที่ลมเหลวบาง
กิจกรรม ทําใหขาดกําลังใจในการดําเนินกิจกรรมกลุมรวมกันในโครงการใหม ๆ
6. สมาชิกในชุมชนยังขาดความรัก ความสามัคคีระหวางกัน มีการแบงพรรคแบงพวก
ในชุมชน
บทสรุป: ความอยูดีมีสขุ ของชุมชน “กลวยไมปา ”
ภาพสลั ม ในสายตาของคนทั่ ว ไปอาจเป น พื้ น ที่ ซึ่ ง เต็ ม ไปด ว ยความสกปรก แออั ด
อันตราย และไมเปนที่พึงปรารถนาในการอยูอาศัยหรือไดมาครอบครอง แต “สลัม” ในสายตาของ
ชาวบานผูเปนเจาของพื้นที่กลับมองวา สสัม คือแหลงที่ชวยใหพวกเขาทํามาหากินไดงาย ไมอด
ตาย และเปนแหลงรายไดที่นํามาใชจุนเจือครอบครัวใหไดรับความอยูดีมีสุขตามอัตภาพ
ดังนั้นชาวบานจึงตองการครอบครองพื้นที่ดังกลาวเพื่อความอยูรอดในการดําเนินชีวิต
อยางไรก็ตาม ถึงแมชาวบานในชุมชนสลัม “กลวยไมปา” จะมีความแตกตางหลากหลาย เพราะ
ชาวบานอพยพมาจากตางถิ่นตางที่ มีความขัดแยงทางดานความคิดและกิจกรรมบอยครั้ง แตสิ่ง
หนึ่งที่ชาวบานทุกคนพึงปรารถนารวมกันก็คือ ความตองการมีบานหรือมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
จากการสอบถามถึงความทุกข-สุขและความตองการในการดําเนินชีวิตของชาวบาน ทุก
คนลวนใหคําตอบในทิศทางเดียวกันวา “ ชีวิตเปนทุกขเพราะขาดๆ เขินๆ เรื่องเงิน ถามีเงินใชคดิ วา
ชีวิตจะสบายกวานี้” จากคําบอกเลาขางตนอาจดูเหมือนเปนเรื่องสามัญธรรมดาในชีวิตของ
มนุษยปถุชน แตสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวา “เงิน” ไดกลายเปนปจจัยสําคัญในการสรา ง
“ความสุข” ใหกับชีวิตของมนุษยไปเสียแลว แตในภาวะที่เศรษฐกิจฝดเคืองเชนนี้ มนุษย
โดยเฉพาะคนยากจนซึ่ ง เปน กลุม คนหนว ยใหญใ นสังคมไมอ าจสามารถหาเงินมาตอบสนอง
ความสุขของตนเองไดอยางพอเพียงและทันทวงที ดังนั้นหากเราหันมาสรางความสุขทางใจ โดย
การประกอบคุณงามความดี ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และใชชีวิตอยางพอเพียงจึง
นาจะเปนทางออกหนึ่งที่ทําใหคุณภาพชีวิตของคนจนดีขึ้นไดและเกิดความผาสุกทั้งทางกายและ
ใจตามมา
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จากปรากฏการณ “เงินเปนใหญ” ในการกอรางสรางสุขใหกับชีวิตของชาวบานในชุมชน
สลัม “กลวยไมปา” ครั้งนี้ เปนประเด็นทีน่ า สนใจวา ในยุคทีเ่ ศรษฐกิจฝดเคืองและเงินทอง
กลายเปนของหายาก ทําใหคนจนไมสามารถหาเงินมาแตงเติมชีวิตใหอยูดีมีสุขไดดั่งใจปรารถนา
ดังนัน้ หากชาวบานพยายามสรางความสุขทางใจโดยการนําหลักคุณธรรมเขามาใชในการ
แกปญหาชีวิตจะชวยใหชาวบานและชุมชนเกิดความสุขและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้นไดหรือไมอยางไร
และชีวิตของชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง หลังจากนําหลักคุณธรรมมาใชในการดําเนิน
กิจกรรมของชีวิต การคนหาคําตอบดังกลาว จึงเปนสิง่ ที่นา สนใจและทาทายยิง่
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บทที่ 5
หลักคุณธรรมที่ใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบานในสลัม
จากการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณเชิงลึกและรวมสังเกตการณดานวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวบานในชุมชนสลัมแหงหนึง่ (ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ขอใชนามสมมุติวา “ชุมชน
กลวยไมปา ”) โดยขอบเขตและโครงสรางของแนวคําถามในงานวิจัยจะเนนหนักถึง อุปสรรคปญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวันของชาวบานและการนําหลักคุณธรรมมาใชในการแกไขขจัดปดเปา
ปญหาที่ตองเผชิญเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยไดแยกประเด็นที่
คนพบดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความสุขของชาวบานในชุมชนสลัม
- ความสุขอันเกิดจากการมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
ความทุกขของชาวบานในชุมชนสลัม
- การแกไขหรือขจัดความทุกข โดยการนําหลักคุณธรรมเขามาใช
อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
- วิธีการแกปญ
 หาโดยการนําหลักคุณธรรมเขามาประยุกตใช
กิจกรรมและอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- คุณธรรมที่ชาวบานนํามาใชเพื่อพัฒนาชุมชน
การใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตามความคิดเห็นของชาวบาน

1. ความสุขของชาวบานในสลัม
จากแนวทางการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเปดประเด็นพูดคุยกับชาวบานโดยเปดกวางให
ชาวบานเลาถึงวิถีชวี ิตความเปนอยูของตน จากนั้นจะถามตอวา ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
ทานมีอะไรบางและตนตอของความสุขของทานเกิดจากทานไดทําความดีหรือมีคุณธรรมในเรื่องใด
ซึ่งจากการสัมภาษณพบวาความสุข 3 อันดับแรกที่ชาวบานกลาวถึงมากที่สุดคือ
1.1 ความสุขอันเกิดจากการทํางาน
1.2 ความสุขที่ไดอยูกับลูกๆ หลานๆ และการมีครอบครัวที่อบอุน
1.3 ความสุขอันเกิดจากการไดทําความดี ไดชวยเหลือผูอื่นและไดรับสิ่งดีๆ ตอบแทน
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1) ความสุขอันเกิดจากการทํางาน
ชาวบานในชุมชนกลวยไมปาสวนใหญมีฐานะยากจน ทํางานรับจางรายวันซึ่งมีรายไดไม
แนนอน เชน ประกอบอาชีพกรรมกรรับจาง เก็บขยะขาย คาขายหาบเร เย็บชุดหมอลํา และบาง
ครัวเรือน (ซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุที่ไมมีคนหาเลี้ยง) ไมมีอาชีพ การที่ชาวบานตองเผชิญกับการ
ทํางานหนักแตรายไดนอยและไมสม่ําเสมอเชนนี้ไดสงผลกระทบกับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความ
เปนอยูของครอบครัวอยางมาก ดังจะเห็นไดจากคําบอกเลาของชาวบาน เมื่อผูวิจัยถามวา ชีวิต
ทุก วัน นี้ ประสบอุปสรรคปญ หาหรือมีค วามไมสบายใจเรื่องใดมากที่สุด คํ าตอบที่ ไดของกลุม
ตัวอยางทุกคนที่ไปสัมภาษณมามักเกี่ยวของกับเรื่องการขาดแคลนเงินทองอยูเสมอ และปจจัย
สําคัญที่ตองการหาเงินมาใชจายนี่เองทําใหชาวบานในชุมชนพยายามแสวงหางานทํา ขวนขวาย
ประกอบอาชีพและบางรายลองผิดลองถูกเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆ เพื่อตองการหาลูทางในการทํามา
หากินและนํามาซึ่งรายไดที่มากขึ้นกวาเดิม
อยางไรก็ตามถึงแมชาวบานในชุมชนกลวยไมปาจะประกอบอาชีพเปนแรงงานไรฝมือและ
ไดคาแรงขั้น ต่ํ า แตก ลุ ม ตัว อยางส ว นใหญเ ลา วา ตนมีความสุขจากการทํ า งานเป น อัน ดั บแรก
เพราะการมีงานทําแสดงวาเราเปนคนมีคุณคา ไมงอมืองอเทา ไมเปนภาระใครและการทํางาน
นํามาซึ่งรายไดจุนเจือครอบครัวใหสุขสบาย ดังคําบอกเลาของชาวบานตอไปนี้
แมบุญมา อายุ 56 ป (อาชีพกวาดถนนบริเวณถนนประตูเมือง จ. ขอนแกน)
เงินเดือน 5,640 บาท
“สิ่งที่แมมีความสุขที่สุดคือ ไดทํางานเพื่อชาติบานเมือง ขอนแกนเฮาสะอาดอยูทกุ วันนี้
เพราะมีแมเปนผูกวาดถนนให คนอื่นอาจมองวางานกวาดถนนต่ําตอยแตแมภูมิใจที่เราไดปด
กวาดถนน เวลาเจานายเสด็จ พระเทพเสด็จผานถนนเสนที่แมกวาด แมก็ภูมิใจวาไดทําเพื่อเจา
เพื่อนาย”
นายสอน อายุ 60 ป (อาชีพถีบสามลอปน) ไดคาจางวันละ 150-200 บาท
“พอภูมิใจ สุขที่สุดคือการไดออกไปทํางาน มันเหมือนเราไดออกกําลังกายไปดวย ตื่นเชา
มาไมมีวันไหนเลยที่ขี้เกียจ ใจมีแตหมั่น 1 อยากออกไปทํางาน อยากไปหาเงิน เวลาไปถีบสาม
ลอเฮาเห็นคนจน คนทุกข เฮากะไปสงเขาฟรี ไมไดเงิน แตสุขใจที่ไดชวยคน”

1

หมั่น เปนภาษาอีสาน หมายถึง ขยัน กระตือรือรน
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ตาลีคํา อายุ 74 ป (อาชีพรับจางขนของใหกับแมคาในตลาดโดยใชรถมอเตอรไซคพวง)
รายไดวันละ 100-150 บาท
“ความผาสุกในชีวิตของผมคือ ออกไปทํางานหาเงิน พอทํางานเสร็จก็กลับมานอน ถึง 5
โมงเย็นมาผมก็ขับรถออกไปแลว ไปรับจางเข็นรถขายโจกใหอาหมวยในตลาด ไปจัดโตะจัดเกาอี้
ใหเขา เสร็จแลวก็กลับมานอนเอาแรงกอน พอ 5 ทุมผมจะออกไปอีก ไปวิ่งรถขนของใหกับแมคา
ในตลาด ซึ่งแลวแตเจาวาเขาจะใหไปสงที่ไหน จนรุงเชาผมก็กลับมานอน ดูทีวีไป เลนกับหลานไป
ทํางานไดเงินเทาไหร เราก็พอใจเทานั้น เพราะเรามันแกแลวจะไปดิ้นรนเอาอะไรอีก”
นางทองไสย อายุ 40 ป (อาชีพรับจางเย็บผา) รายไดไมแนนอน ถามีคนมาจางจะได
เงินประมาณ 80-100 บาท
“แตกอนนี่พี่เย็บผาไมเปนเลย จนกระทั่งมูลนิธิศุภนิมิตรเขามาในชุมชนเรา เขาถามพี่วา
อยากใหลูกเรียนตอไหม และพี่อยากเรียนอะไรเพิ่มเติม พี่ก็บอกวาพี่อยากเรียนเย็บผา เขาก็เลย
เอาคนเขามาสอนใหในชุมชน จากนั้นพี่ก็ยึดงานเย็บผาเลี้ยงปากเลี้ยงทองมาตลอด แตงานมันไม
มั่นคงตองมีคนมาจางเราเปลี่ยนซิป เย็บนั่นเย็บนี่ เราถึงจะไดเงิน แตก็ยังดีกวาไมมีงานทํา…การ
ที่เราทํางานมันแสดงวาเราเปนคนมีคา มีประโยชนเคาถึงจาง ก็พอไดหาเงินสงลูกเรียน”
อยางไรก็ตามผูวิจัยพบขอสังเกตวา เมื่อผูวิจัยนําคําถามเดิม ซึ่งถามวา “ทุกวันนี้ทานมี
ความสุขในเรื่องอะไรบาง และความสุขดังกลาวเกิดจากการที่ทานไดเปนผูมีคุณธรรมหรือมีการทํา
ความดีอยางไร? ไปสอบถามชาวบานอีกกลุมหนึ่งที่ไมไดทํางาน เนื่องจากอายุมากหรือพิการ (ขา
ขาด) ก็พบคําตอบในทิศทางเดียวกัน โดยกลุมตัวอยางตอบวา “มีความสุขจาการทํางาน” ผูวิจัย
จึงถามตอวา “งานที่ทํามีอะไรบาง มันมีความสุขอยางไร และความสุขนั้นเกิดจากการที่ทานเปน
คนมีคุณธรรมในดานไหน?” ซึ่งคนพบคําตอบดังตอไปนี้
ยายชืน่ (อายุ 78 ป) อยูบานคนเดียว ไมไดทํางาน เลาวา
“ฉันก็อยูอยางนี้แหละ ไมไดไปทําความเดือดรอนใหใคร มีความสุขก็คือ เราพอไปไหนมา
ไหนได ไมถงึ ขนาดตองลมหมอนนอนเสือ่ ถาพอมีแรงก็ไปหาฟนหรือไปเก็บเชือกที่เขาทิ้งแลวมา
สานเปนตะกราทําไปเรื่อยๆ ถาเหนื่อยก็หยุด ฉันเปนคนประเภทอยูเ ฉยๆ ไมได ถารางกายฉันไป
ไหว มีคนจางไปทําอะไร ฉันไปหมด บางทีฉันก็คิดโมโหตัวเองเหมือนกันวา ไอหา! ทําไมคนอื่นเขา
ออกไปทํางานได แตทําไมฉันไปไมได ฉันอยากไปทํางานทุกอยากทีม่ คี นจาง”
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นายมานะ (อายุ 35 ป) ไมไดทํางานเนื่องจากพิการขาขาด บอกวา
“ผมจะมีความสุขถาผมไดเปนตํารวจ เพราะแตกอนผมเคยเปนตํารวจบาน ดูแลปองกัน
อันตรายใหคนในคุม รูสึกเสียใจที่ถกู ตัดขาเพราะมันทําใหเราไมมีงานทํา ไมสามารถหาเงินมาเลีย้ ง
แมได”
จากคําบอกเลาของกลุมตัวอยางในขางตน สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวบานในสลัมที่ตองหาเชากินค่ํา และตองทํางานหาแลกเงินเพื่อความอยูรอด ดังนั้นการออกไป
ทํา งานอย า งวิ ริย ะอุ ต สาหะ การไม ทํา ตัว ใหเ ปน ภาระผูอื่น การพยายามพึ่ ง ตนเองและการที่
สามารถหาเงินจากน้ําพักน้ําแรงของตนมาจุนเจือครอบครัวใหสุขสบายได จึงเปนความสุขตามวิถี
ของชาวบานในชุมชนแออัด อยางไรก็ตามถึงแมความสุขในการทําความดีของชาวบานจะผูกติด
อยูกับเรื่อง “งาน” และ“เงิน” แตชาวบานก็มองวา ชีวิตจะมีความสุขและพัฒนาในทางที่ดีไดตอง
เกิดจากการทํางานที่สุจริตและเงินที่ไดมาตองเปนเงินที่บริสุทธิ์ หากทํางานที่ผิดกฎหมาย ถึงมีเงิน
เยอะแตสุดทายชีวิตก็จะตองพบกับความทุกข
คุณธรรมที่กอใหเกิดความสุขในการทํางานของชาวบาน
เมื่อผูวิจัยถามชาวบานตอวา ความสุขอันเกิดจากการทํางานของทานมีความเกี่ยวของกับ
การที่ทานไดทํ าความดีหรือมี ความประพฤติดี มีคุณธรรมอยางไร ผลจากการรวบรวมขอมูล
สามารถจําแนกไดวา ความสุขจากการทํางานของชาวบานเกิดจากการที่ชาวบานเปนผูมีคุณธรรม
ในเรื่องตอไปนี้
- สุขเพราะไดทํางานที่ชวยเหลือผูอื่นและสังคม
- สุขเพราะพอใจในอาชีพและสิ่งที่เรามี
- สุขเพราะสามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัว เปนเสาหลักของครอบครัว
- สุขเพราะไมไดอยูนิ่งเฉย แตพยายามทํางาน ไมเปนภาระใครและไมสรางความเดือดรอน
ใหใคร
เมื่อวิเคราะหถงึ สาเหตุของ “ความสุขอันเกิดจากการทํางาน” ตามวิถีของชาวบานในชุมชน
สลัมแลว พบวามีความสอดคลองกับหลักคุณธรรมทีใ่ ชในการแกปญ
 หาความยากจนที่วา อุ. กา.
ส. อ. (ซึ่ง อุ ยอมาจากคําวา อุฎฐานสัมปทา หมายถึง การมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพ ในการประกอบการงานเปนสัมมาอาชีพ เปนการงานสุจริต, อา. ยอมาจากคําวา
อารักขสัมปทา หมายถึง รูจักรักษาทรัพยทหี่ ามาได อยาใหสูญหายหรือถูกลักขโมย, ก. ยอมา
จากคําวา กัลยาณมิตตา หมายถึง การคบเพื่อนดีงามมีประโยชน และ ส. ยอมาจากคําวา
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“สมชีวิต” หมายถึง เลี้ยงชีวิตพอควร พอดี ไมฟุมเฟอย แตไมถงึ กับอดอยากเบียดกรอ รายจาย
ตองต่ํากวารายไดจึงจะเก็บทรัพยอยู) นอกจากนี้ “ความสุขอันเกิดจากการทํางานของชาวบาน”
ยังมีความสอดคลองกับหลักคุณธรรมที่เรียกวา “ความสุขของคฤหัสถ” ซึ่งประกอบดวยความสุข 4
อยาง อันไดแก 1) อตถิสุข – ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย 2) โภคสุข – ความสุขอันเกิดจาก
การใชจายทรัพย 3) อนณสุข – ความสุขอันเกิดจากการไมเปนหนี้ 4) อนวชชสุข – ความสุขอัน
เกิดจากการประกอบอาชีพการงานที่ปราศจากโทษ
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแลว “ความสุขอันเกิดจากการทํางานของชาวบาน” ในชุมชน
สลัมจะตรงกับหลักคุณธรรมที่วา อนวชชสุขมากที่สุด เพราะ อนวชชสุข หมายถึง ความสุขซึ่งเกิด
จากการทํางานที่ปราศจากโทษ มีความภูมิใจ ความสบายใจที่ตนมีความประพฤติสุจริต ไม
บกพรองเสียหายทัง้ การงานที่ทาํ เปนสัมมาชีพ ใครๆ ก็ติเตียนไมได ซึง่ สุขขอนี้เปนสุขที่เกิดจาก
ศีลธรรม จริยธรรมโดยตรง
1.2 ความสุขที่ไดอยูกับลูกๆ หลานๆ และการมีครอบครัวที่อบอุน
ชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ความสุขในอันดับที่ 2 (ซึ่งรองลงมาจาก
ความสุขจากการทํางาน) ก็คือ ความสุขทีไ่ ดอยูกับครอบครัว ไดอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวย
ลูกหลาน ไดอยูกับสามีคูทุกขคูยาก ไดชวยเหลือกันทํามาหากินและอยูแบบเอื้อเฟอจุนเจือ
สําหรับหลักแหงความดีงามที่ชาวบานนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหเกิดความผาสุกใน
การอยูรวมกัน ไดแก การใชศิลปะในการครองเรือน อันประกอบดวย ความใจเย็น ไมทําตัวให
เปนภาระหรือสรางความเดือดรอนใหแกสมาชิกในครอบครัว
เรียนรูที่จะขอโทษหรือใหอภัย
รวมถึงบอกกลาว ชี้แนะ ตักเตือน สมาชิกในครอบครัวในทางทีถ่ ูกที่ควร ดังคําบอกเลาของ
ชาวบานดังตอไปนี้
“มีความสุขเรือ่ งครอบครัว เรื่องครอบครัวเฮาดี บมีอหี ยังใหทุกขใจ”
(นางทินพร อายุ 39 ป, สัมภาษณ)

“มีความสุขไดอยูกินนําเด็กนอย ลูกหลานหลาย ไดสอนลูกสอนหลาน เห็นเขาเปนคนดี
เราก็มีความสุข”
(นายบุญสอน อายุ 70 ป, สัมภาษณ)
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“สุขเพราะไดอยูกับผัว ยิง่ แกเฒาก็ยิ่งฮักกัน อันไหนมันจะทําใหครอบครัวเราดี เรายิ่ง
ตองทํา เรายิ่งตองรักกัน เชน ผัวอยากกินกาแฟก็ตมใหซะ แลวก็ปลุกเขาขึ้นมากิน
ชวยกันทํามาหากิน ปรึกษากันวาวันนีเ้ ราจะไปทําอะไร อยางวันนี้เราตองไปนา ตองไป
หาฟนมาไว นี่ละความสุขของเรา”
(นางดี อายุ 68 ป, สัมภาษณ)

“ทุกวันนี้มีความสุขเพราะสบายใจกับสามี ถึงแมตอนนีส้ ามีจะตกงานแตสามีเลิกเหลาได
แลว เราหาบของขายคนเดียวทําใหไมวุนวาย ไมคิดมาก รูสึกสบายใจ”
(นางรวย อายุ 58 ป, สัมภาษณ)

“…ความสุขอยางที่ 2 คือ สุขเพราะลูกมาอยูใกลๆ ถาแมเหนื่อยก็ใหลูกขายของแทน แม
จะเขาไปนอน สุขอยางที่ 3 คือ สุขนําลูกนําหลาน มีหลานตัวนอยๆ อยูนํา พอเพลินๆ ไป
แหน เพราะบานเฮาบมีเด็กนอย…”
(นางทองลา อายุ 54 ป, สัมภาษณ)

“…อยูซื่อๆ ไดอยูกับลูกกับหลานก็มีความสุข มีลูกๆ คอยหาใหกนิ เราจะตื่นตอนไหนก็ได
ลูกไมวา…อันดับหนึง่ มีความสุขกับลูกกับหลาน อันดับ 2 มีความสุขกับเพื่อนบาน เพื่อน
คอยใหกําลังใจ พูดคุยทําใหหายปวย…ความสุขเหลานี้เกิดจากการที่เราไดทาํ ความดี ได
ชวยเหลือเพิน่
เวลาเพื่อนมีความทุกขยากก็เลนหัวนําเพิน่ และไมทาํ ตัวใหเปนภาระของ
ลูกหลาน เวลาลูกไปทํางานเฮาก็อยูเ ฝาบานให”
(นางจันทร อายุ 61 ป, สัมภาษณ)

“มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด อ ยู กั บ ยาย ได อ ยู กั บ ครอบครั ว เพราะภรรยาเชื่ อ ฟ ง อยู ไ ปตาประสา
ความสุขอยางที่ 2 นี้เกิดจากการครองเรือน ความสุขจะมีนอยกวาความทุกขใจ…สุขใจ
ตรงที่ ไ ด อ ยู กั บ ยาย เวลาเจ็ บ ป ว ยได ดู แ ลกั น …สุ ข จากการครองเรื อ นเพราะภรรยา
แลกเปลี่ยนความคิดกับเรา อะไรที่เราพูดไปแลวมันไมดีเขาก็ตักเตือนและสิ่งที่เราพูดไป
เขาก็ฟงไมเคยลวงเกิน”
(นายสรรค อายุ 71 ป, สัมภาษณ)
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“ความสุขอยางที่ 2 คือ ในครอบครัวเราอบอุน สดชื่น สมบูรณ”
(นายพงษรักษ อายุ 54 ป, สัมภาษณ)
“มีความสุขในครอบครัวเพราะครอบครัวพออยูพอกิน

มีเงินใชนิดๆ หนอยๆ…ความสุข
เกิดจากการพยายามทําความดีใหลูกเห็น เราพยายามสอนความดีใหเขา เรื่องการอบรม
ลูกพี่กพ็ ยายามทําความดีดว ยการใจเย็นๆ ไมดุดาลูกเตา ไมเคยลงมือกับลูก ถาคนหนึ่ง
เปนไฟ อีกคนหนึง่ ตองเปนน้าํ ”
(นางสม อายุ 44 ป, สัมภาษณ)

“ความสุขอยางแรกคือ เห็นลูกเห็นหลานอยูดีกนิ ดี…สาเหตุที่เราสุขเกิดจากการรักษาศีล
การรักษาศีลทําใหเรามีความสุข ถึงลูกจะดื้อจะไมเชือ่ ฟงเรา แตในทางธรรมะสอนวา
กิเลสเขายังมี ถึงเขาจะดื้อรัน้ ไมเชื่อฟงเราไปบาง เราก็ระงับเอาไวเพราะถาเราพูดไปก็
เหมือนเราเอาน้ํามันไปใสไฟ เราก็อดไวซะกอนเพราะเขายังมีกิเลส มีกรรมอยู เราให
อภัยเขา
(นางเภา อายุ 59 ป, สัมภาษณ)

“พี่มีความสุขเกี่ยวกับครอบครัวเทานั้นเอง เพราะครอบครัวเราสนับสนุนการทําบุญ ตืน่
เชามาก็รวมกันตักบาตรทําบุญ พี่เปนลูกที่ดี ไมเคยโกหกหรือทําในสิ่งที่ไมดี ใน
ครอบครัวเราถามีความขัดแยง พี่จะสงบปากสงบคํา บเวา บจาเปนดีที่สุด เราไมเถียงพอ
เถียงแม…การไดดูแลแมในบั้นปลายชีวิตของเพิน่ เทานัน้ แหละก็มีความสุขแลว”
(นางภา อายุ 37 ป, สัมภาษณ)

“ความสุขอยางที่ 2 คือ สุขนําลูกนําหลาน เฮาภูมิใจเพราะเฮาไดเลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน ดู
เขาเติบใหญ…เรื่องในครัวเรือน เฮาไดเฮ็ดเพื่อลูกเพื่อหลานอยางเต็มที่ เฮ็ดทุกอยางใน
ครอบครัวที่ลูกบไดเฮ็ด เฮาก็รับภาระอันไหนยากๆ มาเปนของเราซะ เพื่อใหลกู ทํางานได
เต็มที…
่ เวลาสามีกนิ เหลา แมจะเอาความดีเขาแกปญหา ถาสามีเมาอาละวาด แมก็ทาํ
เฉย ปลอยวาง…”
(นางนพ อายุ 48 ป, สัมภาษณ)
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“มีความสุขที่ไดทําความดี คือเราไมทําในสิ่งที่คนในครอบครัวไมชอบ ไมทําใหลูกเตา
หรือพี่นองไมสบายใจ สิ่งที่คนในครอบครัวไมชอบเราจะไมทํา เราจะปรับตัว ปรับใจ
ปรับทุกอยาง”
(นางทองไสย อายุ 40 ป, สัมภาษณ)

จากคําบอกเลาของกลุมตัวอยาง จะเห็นไดวาถึงแมชาวบานจะใหคํานิยามวาที่อยูอ าศัย
ของพวกเขาคือสลัมและอาชีพทีพ่ วกเขาทําคืออาชีพที่ตอ งหาเชากินค่าํ หรือบางคนอธิบายภาพวิถี
ชีวิตในชุมชนของตนเองวา “พวกเฮาหาเชากินเชา หาเที่ยงกินเทีย่ งเพราะมันตกไปไมถึงเย็น” หรือ
บางคนไดแสดงความคิดเห็นในทิศทางที่สอดคลองวา “ชุมชนเฮาหาเชากินค่ํา ตางคนตางอยู ตัว
ใครตัวมัน” อยางไรก็ตามถึงแมภาพที่ไดในชุมชนแหลงนี้จะยังคงเปนภาพตายตัวซึง่ มองวา คนใน
ชุมชนสลัมก็คอื คนจนที่ไมมที ี่อยูเปนของตัวเองมาอยูรวมกันเพื่อดิ้นรนตอสูทํามาหากินแลกกับ
คาจางขัน้ ต่ําและความสัมพันธของคนในชุมชนไมคอยมีความผูกพันกัน ตางคนตางอยู ไมมีใคร
สนใจใคร หากแตภาพอีกดานหนึง่ ของชาวบานในชุมชนกลวยไมปาพบวา ชาวบานมีความสุขกับ
การไดอยูในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยลูกหลานหรืออยูรวมกับคูชวี ติ ชวยกันทํามาหากิน ซึ่ง
ความสุขเหลานี้ชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางไดนําหลักคุณธรรมมาใชเพื่อพัฒนาใหเกิดความผาสุข
ในครัวเรือนและเปนหนทางไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สําหรับหลักคุณธรรมที่ชาวบานนํามาประยุกตใชในการอยูรวมกับสมาชิกภายในครัวเรือน
ได แ ก การมี ศิ ล ปะการครองเรื อ น การถ อ ยที ถ อ ยอาศั ย ช ว ยเหลื อ จุ น เจื อ ระมั ด ระวั ง และ
อะลุมอลวยในเรื่องการใชคําพูด ไมประพฤติผิดใหสมาชิกในครอบครัวไมสบายใจ การทําความ
ดีเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหลูกหลานไดประพฤติปฏิบัติตาม ตักเตือนและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันหรือเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทหลักคุณธรรมที่ชาวบานนํามาใชเพื่อขจัดปดเปาความทุกข
และสรางความสุขจะเนนในเรื่องของการใหอภัยในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การนิ่งเฉย (ถาคน
หนึ่งเปนไฟ อีกคนหนึ่งตองเปนน้ํา) ไมลวงเกิน ใจเย็น ไมลงไมลงมือ เอาธรรมะเขาขม สงบ
ปากสงบคําและปรับตัวเขาหากัน
ความดีงามที่ชาวบานประพฤติปฎิบัติและนํามาประยุกตใชเพื่อใหสามารถอยูรวมกับ
สมาชิกในครอบครัวไดอยางมีความสุขตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่วา “ขันติ” และ
“อธิวาสนขันติ” ซึ่งขันติ หมายถึงความอดทนอดกลั้น ความขมใจและวางเฉยเมื่อเผชิญกับปญหา
สวน “อธิวาสนขันติ” หมายถึง ความอดทนตอการลวงเกินของผูอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ต่ํา
กวาเรา กลาวคือ อดทนตอความเจ็บใจและกระแทกแดกดันของคนอื่น เปนตน
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3) ความสุขอันเกิดจากการไดทําความดีชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือชุมชน
ความสุขในการดําเนินชีวิตนับเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ ทีก่ อใหเกิดการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในตอนตนเราไดกลาวไปบางแลวถึง หลักคุณธรรมที่ชาวบานในชุมชนแออัด
นํามาใชเพื่อกอใหเกิดความสุขในการดําเนินชีวิต ซึง่ ประกอบไปดวย 1) ความสุขจากการทํางาน
ตองใชหลักคุณธรรม คือ ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความซือ่ สัตยสุจริต ความพอใจในสิ่ง
ที่ตนมีและการไมสรางภาระทําใหผูอื่นเดือดรอน 2) ความสุขจากการไดอยูรวมกับลูกหลานและ
การนําศิลปะการครองเรือนมาใช ซึ่งตองอาศัยหลักคุณธรรม คือ การใหอภัย การประพฤติดีเพือ่
เปนตัวอยางทีด่ ีใหแกสมาชิกในครอบครัวรวมถึงตองมีขนั ติและอธิวาสนขันติในการครองเรือน
สําหรับในสวนที่ 3 ผูวิจัยจะขอกลาวถึงความสุขอันเกิดจากการนําหลักคุณธรรม
มาใชในการชวยเหลือผูอื่นและชวยเหลือชุมชนของชาวบานในชุมชนแออัด นอกจากนี้ผวู ิจัยไดตงั้
ขอสังเกตวา หากเปนชาวบานที่เปนผูนาํ หรือมีตําแหนงในชุมชนจะใหคําตอบวาตนมีความสุขและ
ภาคภูมิใจที่ไดทํางานเพื่อชุมชน
แตหากเปนชาวบานธรรมดา (ที่ไมมีตําแหนงหรือไดรับการ
แตงตั้งในการบริหารชุมชน) จะตอบวา “มีความสุขจากการที่ไดเคยชวยเหลือผูท ี่ตกทุกขไดยาก”
ในรูปแบบตางๆ ดังคําบอกเลาตอไปนี้
กลุมตัวอยาง

นางบุญมา อายุ 54 ป
อาชีพ กวาดถนน
ตําแหนง อสม.

ความสุขอันเกิดจากการทํา
ความดีมีคุณธรรม
“ทุกวันนี้มีความสุขเรื่องไดเฮ็ดได
ทําความสะอาดบานเมือง อยาง
สมเด็จพระเทพเสด็จ ในหลวง
เสด็จเราก็ภูมิใจที่ไดไปตอนรับ”
“มีความสุขที่ไดเขามามีสว นรวม
ในชุมชน เฮ็ดจปฐ. บาง สํารวจ
เด็กนอยที่ขาดสารอาหารในชุมชน
บาง ทําเรื่องใหเด็กนอยไดเรียน
หนังสือ เปนอสม. เวลาใคร
เจ็บปวยก็แนะนําใหกนิ ยา”
“แมมีแตชวยเหลือคน ชวยเหลือ
ผูสูงอายุ บักหลอดลูกพอใหญ…

ผลที่ไดรับจากการมีคุณธรรม
“การชวยเหลือของเราทําใหชุมชน
ดีขึ้น (แตกอนไมดีขนาดนี)้ แต
กอนบานแถวนี้เอาลังไมมามุง
เดี๋ยวนีม้ ีการเอาอิฐบลอก เอาไม
มาสราง บานก็ดีขึ้น ถนนก็เปน
คอนกรีต”
“ความดีทเี่ ราทํา ทําใหเราไดบุญ
ความทุกขมนั มีการเปลี่ยนแปลง
คือ บพอไดมนั ก็ไดของมัน บมี
เงินจัก๊ บาทมันก็มีมา เกิดจากคน
ทําดีผีคุม จะตายก็ไมตายคือมัน
ยังดีอยู
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กลุมตัวอยาง

ความสุขอันเกิดจากการทํา
ความดีมีคุณธรรม

ผลที่ไดรับจากการมีคุณธรรม

สอน แมก็พาไปทําใบคนพิการ
นางทองไสย อายุ 40 ป
อาชีพ รับจางเย็บผา
ตําแหนง คณะกรรมการ
ตรวจสอบงบประมาณบาน
มั่นคง

“ภูมิใจที่ไดชวยเหลือคน บางครั้ง
เจอคนตกรถตกราก็จะชวยเหลือ
และเคยใหเงินคนแกที่เขาไมมีเงิน
ไปกิ น ข าว และพี่เ ป น คนรัก หมา
รัก แมว พี่จ ะช ว ยเหลื อ หมาแมว
ชอบเลี้ยง”

“ความดีที่เราทํา เฮ็ดใหคนอื่นดีขึ้น
หลั ง จากที่ ไ ด ทํ า ความดี ล งไป
เหมือนความดีมันตอบสนองทันที
เลย ไมตองไปรอชาติหนา เชน พี่
ไมมีเงินเลยวันนี้ จะไปขอหยิบยืม
ก็ไมกลา มันอยากอายเขา พอตก
เย็นมาก็มีคนเอาเงินมาให (มีคน
เอาผามาใหเย็บทําใหมีรายได)

นางนพ อายุ 48 ป
“ภูมิใจที่ไมไดสรางความเดือดรอน
อาชีพ แมบาน-เลี้ยงหลาน ใหกับผูได แมสามารถพึ่งตนเอง
และรับจางกวาดขยะ
ได”
(ชาวบานทั่วไป)

“ความดีที่เราทํามันสงผลใหคนอื่น
ไม ต อ งมายุ ง ยากลํ า บากนํ า เรา
และมีคนชมแมวา “ถึงแฟนแกไมดี
แตเมียแกก็ดีอยู”

นางภา อายุ 37 ป
อาชีพ ขายของชําและขาย
อาหารตามสั่ง
ตําแหนง เหรัญญิก
โครงการบานมั่นคง

“รูสึกดีใจที่ชุมชนเราไดรับงบจาก “การเปนคนดี ทําใหเรากินดีอยูดี
ทางพอช. มาพัฒนาหมูบาน และ เรื่องครอบครัวเราก็มีความสุขดี”
ดีใจที่พี่ไดสรางกุศล คือ บริจาค
ดวงตา บริจาคอวัยวะและบริจาค
รางกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
เพราะถาเราตายแลว แตอวัยวะ
ในรางกายเรายังดีอยู เราก็ใหเขา
ไปซะ ดี ก ว า เผาร า งกายเราทิ้ ง
เฉยๆ…ตัวเราเกิดมามีกรรม เกิด
มาเปนคนตองทําความดีใหมันได
มากที่สุด ประกอบผลบุญใหมัน
ไดมากที่สุด “
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นางสม อายุ 44 ป
อาชีพ เย็บผา
ตําแหนง คณะกรรมการ
ชุมชน

“ทุ ก วั น นี้ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด พั ฒ นา “ประทั บ ใจ ภู มิ ใ จว า ชาวบ า น
ชุมชนของตัวเอง ไดเห็นพี่นองมี กํ า ลั ง จะเริ่ ม เข า ใจเรื่ อ งเงิ น ออม
สนามกีฬา สนามเด็กเลน”
บ า นมั่ น คงแล ว …แต ก อ นเราก็
ไม ไ ด ชี้ แ จงให ช าวบ า นเข า ใจ
คั ก เนาะ ตอนนี้ กํ า ลั ง จะดี ขึ้ น
กํ า ลั ง จะมี ง บประมาณเข า มาใน
ชุมชน วางทอปะปาแลว ตอนนี้
กําลังจะติดตั้งไฟฟา”

นายสรรค อายุ 71 ป
อาชีพ รับจางทํานา หา
ปลา เก็บของเกาขาย
ตําแหนง อดีตประธาน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน

“ความสุขอยางที่ 3 คือ การได
ทํางานกับชุมชน เพราะในชวง 10
ป ที่ ผ า นมา ชุ ม ชนเราวิ ก ฤติ
พอสมควร เชน มีเรื่องยาเสพติด
สิ่งผิดกฎหมาย ถึงแมหนวยงาน
รั ฐ จะเข า มาแก ไ ขแต มั น ก็ ยั ง ไม
หมด”

นางดี อายุ 68 ป
อาชีพ หาปลาและเก็บของ
เกาขาย
ตําแหนง อดีต อสม.

“ตอนเปนอสม. ตองทําทุกอยาง “ในชุมชนคนติดยานอยลง”
เชน ชั่งน้ําหนักเด็ก หยอดยา
โปริโอ ไปอบรมความรูและเอามา
เผยแพร คนติดยาในชุมชนเราก็
เอามาบําบัด”

นายสอน อายุ 70 ป
อาชีพ ถีบรถสามลอ
กระบะ
ตําแหนง คณะกรรมการ
ชุมชน

“เวลาไปทํางาน ถาเปนแมคาแกๆ
จาง เราจะไมเก็บเงินกับเขา...พอ
ทําความดีใหชุมชน เชน ชวยขุด
ทอระบายน้ํา…

“ดีใจที่ลูกหลานในชุมชนกลับตัว
เปนคนดี เราดีใจ ภูมิใจที่ทําให
ลู ก หลานในชุ ม ชนจากที่ เ คย
ประพฤติ ชั่ ว กลั บ มาเป น คนดี ไ ด
เราสามารถทําใหชุมชนเปนสีขาว
ได”

“เรามีกําลังใจในการทําความดีขึ้น
เวลาเราอดอยากแมคาก็ใหของมา
กิน”
“ผลจากการทํ า ความดี ที่ เ คย
ชวยเหลือชุมชน…
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…เปนตัวตั้งตั วตีไปขอบานเลขที่ …ทําใหเรามีความสุขขึ้น เพราะ
และขอไฟ”
เห็นชาวบานมีไฟฟาใช ชาวบานก็
ชื่ น ชมเราว า “ถ า ไม ไ ด พ อ ใหญ
สอนก็ไมมีไฟฟาใชหรอก”
นายจิต อายุ 72 ป
อาชีพ รับจางทั่วไป
(ชาวบานทั่วไป)

“ภูมิใจวาเคยสรางความดีมาเยอะ “ความดีที่ทําสงผลทันตาคือ เรา
ตอนอยูมูลนิธิจิตกุศลเคยขับรถไป ไมมีความทุกข คลายๆ กับวาเรา
สงศพ ไปชวยเหลือคน”
เคยสร า งความดี ม าเยอะ มั น
สบายใจขึ้น”

นางชื่น อายุ 79 ป
อาชีพ สานตระกรา
(ชาวบานทั่วไป)

“ฉันคิดวาเราอยูอยางนี้ก็ไมรูวาจะ
ทําอะไร สิ่งไหนพอชวยเหลือคน
อื่ น ได ก็ ทํ า ความดี ไ ป อย า งมี
ลู ก หลานในชุ ม ชนฝ น ไม ดี เขาก็
เรียกไปผูกแขนให”

นางทินพร อายุ 39 ป
อาชีพ คาขาย
(ชาวบานทั่วไป)

“เคยชวยคนจนที่เขาไมมีที่อยู ก็ “ภูมิใจที่ไดชวยเหลือคน ผลจาก
ให เ ขาอยู ด ว ย ตอนนี้ เ ขาอยู ไ ด การทําความดีทําใหไมมีศัตรู เรา
เดือนกวาๆ แลว เราใหเขาอยูฟรี ก็อยูของเราไปเรื่อยๆ”
ไมคิดจะเอาเงินกับเขา แตเขาก็
ชวยคาน้ําคาไฟ”

นางทองลา อายุ 54 ป
อาชีพ ขายของชําและเปด
รานอาหารตามสั่ง
(ชาวบานทั่วไป)

“แม ช ว ยเหลื อ คน ไม คิ ด หวั ง “การทํ า ความดี เฮ็ ด ใหเ กิด ผลดี
ผลตอบแทน เชน คนบอกวาทุกข เฮ็ดใหเราสบายใจ”
ไมมีขาวกิน แมก็ใหเงินไปเลย”
“เวลาไปทํ า บุ ญ เฮ็ ด ผ า ป า ไป
เฮ็ ด โรงทาน แม ก็ ไ ปทํ า กั บ ข า ว
เลี้ยงแขก”

“เราคิดไปวาเขานับถือเรา เขาถึง
มาเรี ย กเราไป แสดงว า เรามี
คุณคาในตัวเอง เขาสบายใจ เรา
ก็สบายใจ”
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นางรวย อายุ 58 ป
อาชีพ คาขายหาบเร
(ชาวบานทั่วไป)

“ประทับใจ มีความสุขที่วา แม
เฮ็ดความดี เชน แมไปขาย
ของในตลาด เห็นคนตกรถตก
ราแมก็เอาขึ้นรถมารักษา และ
โทรบอกใหรถพยาบาลมารับ”

นางจันทรเพ็ญ อายุ 25 ป
อาชีพ นักรองรานอาหาร

“สมัยกอนไปสํารวจจปฐ. และ “ผลที่ ไ ด จ ากการทํ า ความดี คื อ
เคยไปชวยมูลนิธิศุภนิมิตรชวย ตอนแรกชาวบานก็ไมเชื่อวาการ
เช็คเด็กนอยที่ยากจน”
ทําจปฐ. หรือการหาเด็กนอยที่
ยากจนมันจะชวยใหชุมชนดีขึ้นได
แต พ อชุ ม ชนมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทํ า ใ ห มี ก า ร ตั้ ง ศู น ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุ ข มี โ รงเรี ย นมาตั้ ง
ชาวบ า นเริ่ ม เชื่ อ ชุ ม ชนมี ก าร
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น”

“แมเคยเกิดอุบัติเหตุ แตรอดตาย
มาแล ว หลายครั้ ง ก็ คิ ด ว า อาจ
เป น เพราะกู ช ว ยเหลื อ คน บุ ญ
เลยคุมหัวเรา เหมือนจะตายแตก็
ไมตาย…สิ่งเหลานี้เกิดจากการที่
เราทํา ความดี แ ล ว ผี คุม เหมือ น
เราไปคุ ม ครองเขาและเขาก็
คุมครองเรา”

จากคําบอกเลาของกลุมตัวอยางจะเห็นไดวา คุณธรรมที่กอใหเกิดความสุขของ
ชาวบาน คือ การไดทําความดีโดยการชวยเหลือผูอื่นและชวยเหลือชุมชน สําหรับวิธีการชวยเหลือ
ผูอื่นของชาวบานในชุมชนแออัด เชน การใหที่พักอาศัยแกคนไรบาน ใหอาหาร ใหเงิน ชวยขับ
รถสงศพ บริจาคอวัยวะใหโรงพยาบาล ไมสรางความเดือดรอนใหแกผูอื่นและสามารถพึ่งตนเอง
ได ซึ่งผลจากการทําความดีสงผลใหชีวิตเกิดพลังในดานบวกทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังสะทอน
ไดจากคําพูดของชาวบานที่วา “คนทําดีแลวผีคุม เหมือนจะตายแตก็ไมตาย” “หลังจากทําความดี
ไปแลวเหมือนความดีมันตอบสนองทันที ไมตองรอชาติหนา” “การเปนคนดีทําใหเราอยูดีกินดี”
ความดีที่ทํามันสงผลทันตา” และ “บุญคุมหัวเรา” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลังจากนําหลักคุณธรรม
ความดี ม าใช ใ นการช ว ยเหลื อ ผู อื่ น เช น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ รู สึ ก ดี ใ จ สุ ข ใจ มี กํ า ลั ง ใจ
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สําหรับชาวบานอีกกลุมหนึง่
ซึ่งจัดไดวาเปนผูนาํ ในชุมชนหรือเปนผูที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการชุมชนแสดงความเห็นวา มีความสุขและภูมิใจจากการ
ที่ไดมีสวนรวมทําประโยชนใหแกชุมชน เชน ชวยบําบัดเยาวชนใหพน จากยาเสพติด ชวยดําเนิน
เรื่องเพื่อใหมีไฟฟาใชในชุมชน รวมถึงเขารวมพัฒนาชุมชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งผลทีไ่ ดจากการทํา
ความดีเพื่อสวนรวมคือ ชุมชนกลวยไมปามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชน มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย มีสาธารณูปโภคเขามาในชุมชนและผูท ี่ทาํ ความดีไดรับความเลื่อมใสศรัทธาจาก
ชาวบาน
สวนหลักคุณธรรมที่ชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ตนเอง แกผูอื่นและแกชุมชนมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูการเปนผูทมี่ ี
คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่งพระธรรมญาณมุนีไดกลาวไวในหนังสือ “คูมือการพัฒนา
คุณธรรม” (2532) โดยมีเนือ้ หาสาระและแนวทางปฏิบัติอยู 3 ประการคือ 1. เปนการสรางสิง่ ดีที่
ควรจะมีแตยังไมมีใหมีขึ้น 2. ปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวแตยังไมเหมาะสมใหมีลักษณะเหมาะขึ้นและ
3. แกไขสิ่งที่มอี ยูแตผิดพลาดบกพรองไปใหเขาสูความถูกตอง ความสมบูรณ
2. ความทุกขของชาวบานในชุมชนสลัมและการใชหลักคุณธรรมมาขจัดความทุกข
ที่เกิดขึ้น
ในหัวขอนี้ ผูศึกษาไดเขาไปศึกษาอุปสรรคปญหาในการดําเนินชีวิตของชาวบาน
และทําการคนหาคําตอบวา ชาวบานไดนําหลักคุณธรรมมาใชแกปญหาในชีวิตอยางไรบาง ซึ่ง
จากการประมวลคําบอกเลาของกลุมตัวอยาง พบวา ชาวบานมีอุปสรรคปญหาในการดําเนินชีวิต
และมีการนําหลักคุณธรรมมาใชบําบัดปญหาที่เกิดขึ้น ดังตอไปนี้
2.1 อุปสรรคปญหาดานการเงินและการทํามาหากิน
2.2 อุปสรรคปญหาความทุกขใจอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัว
2.3 อุปสรรคปญหาดานที่อยูอาศัย
2.4 อุปสรรคปญหาดานสุขภาพ รางกาย
2.1 อุปสรรคปญหาดานการเงินและการทํามาหากิน
ชาวบานสวนใหญลงความเห็นวา สิ่งที่ทุกขใจในการดําเนินชีวิตคือ เรื่องเงินไม
พอใช เกิดความขัดสนเรื่องเงินทอง บางรายเมื่อไดเงินมาก็ตองนําไปใชหนี้รายวันหมด ซึ่งความ
ขัดสนในเรื่องเงินทองนี้ เกิดจากปจจัยหลายประการ กลาวคือ ชาวบานมีการศึกษานอยสงผลให
ไมมีโอกาสในการเลือกงานที่ดี ดังนั้นอาชีพสวนใหญที่ชาวบานสามารถทําไดจึงเปนแรงงานไร
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อยางไรก็ตาม ถึงแมผูนําชุมชนรวมถึงหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
จะเล็งเห็นถึงปญหาความยากจนในชุมชนสลัมและพยายามหาแนวทางขจัดปญหาที่เกิดขึ้น เชน
มีโครงการกองทุนเงินลานใหชาวบานกูยืม โครงการออมทรัพยบานมั่นคง โครงการทํานาฯลฯ แต
โครงการที่เคยดําเนินมาสวนใหญไมคอยประสบความสําเร็จ (รายระเอียดกลาวถึงในสวนที่ 5)
ชาวบานจึงหาวิธีขจัดความยากจนตามวิถีทางของตนเอง เชน กูยืมเงินนอกระบบ (โดยตองจาย
ดอกเบี้ยรอยละ 20) เซ็นของมาใชกอนแลวผอนคืนที่หลัง เลนการพนันฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
วิธีการหาทางออกเพื่อแกปญหาความยากจนอยางฉาบฉวยและเกิดผลเสียในระยะยาว ดังนั้น
ผูวิจัยจึงถามชาวบานตอวา “ทานมีวิธีการแกปญหาความยากจนโดยนําหลักคุณธรรมมาใช
อยางไรบาง? และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ซึ่งคําตอบที่ไดมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

วันเพ็ญ
อายุ 25 ป

“ทุกขเรื่องหนีส้ ิน
เพราะหมุนเงินไมทนั
เราตองไปยืมเขารอย
ละ 20 มีเรื่องเดียวนี่
แหละทีท่ ุกข”

“การขจัดความทุกขก็
ไมรูวาจะทํายังไง ก็ได
แตทํางานไปเรื่อยๆ
ดวยความซื่อสัตย
สุจริตเพื่อหาเงินมาใช
หนี้และพยายามหา
งานเสริมทํา”

“ผลที่เกิดขึ้นคือ เวลา
เรามีปญหาเพือ่ นๆ
อยากใหความ
ชวยเหลือเพราะเราไม
เปนพิษเปนภัยกับใคร
การมีคุณธรรมทําให
เรามีความสุข”

นางทองลา
อายุ 54 ป

“ถึงคนอืน่ จะมองวา
เราเปนผูใครแหน
เพราะเราขายของ แต
การขายของ

“วิธีการแกปญหาคือ
ไมคิดมาก เวาหัวเวา
มวน ผอนคลาย
หมั่นทําบุญ

“ถึงความดีจะชวย
แกปญหาเรื่องการเงิน
ไมได แตคนอื่นก็ยงั
มองเราในทางดี

กลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยาง

ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

บางวันก็ขายได บาง เฮ็ดทาน เอาความดี
วันก็ขายไมได สามีก็ เขาชวย”
ไมไดทํางาน
ครอบครัวมีปญหา
เรื่องเศรษฐกิจ ทอแท
นําเรื่องเงินเรื่องทอง
หอพักที่สรางไวก็ไมมี
คนอยู”

การทําความดีทําให
เราไมอึดอยูอึดกิน”

นางทินพร
อายุ 39 ป

“ความทุกขอยางที่ 2
คือ เงินบหลาย
การเงินมันบดปี านได
มันขัดเขินแหนและ
ตอนนี้ยงั ไมสามารถ
ขจัดความทุกขได”

“ผลที่เกิดขึ้นคือเรา
เปนคนสุจริต ไมเปน
ศัตรูกับใคร เราก็อยู
ของเราไปเรื่อย”

นายพงษรักษ
อายุ 54 ป

“ทุกขเพราะเฮาบมีเงิน “การแกปญหาคือ เฮา “ครอบครั ว เฮาดี ขึ้ น
เฮาอยากเอาเงินไป
ตองคิดถึงทาง
เรื่อยๆ”
สรางบานใหลกู ”
ขางหนาวา เฮาตอง
ปรับตัว ตองคิดไป
เรื่อยๆ วา งานกอสราง
มันเปนงานที่ไม
แนนอน มันไมใชงาน
ประจํา

“วิธีแกปญหาคือ เรา
ก็ ช ว ยกั น ทํ า มาหากิ น
ไป เราต อ งประหยั ด
เฮาอย า ซื้ อ กิ น หลาย
วันไหนมีเงินเยอะเราก็
เก็ บ ไว แ ล ว ค อ ยเอา
ออกมาใช ย ามที่ ข าด
แคลน”
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กลุมตัวอยาง

ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

...เฮาต อ งใช ค วามดี “ครอบครั ว เฮาดี ขึ้ น
มาบํ า บั ด คื อ คิ ด หา เรื่อยๆ”
อาชีพเสริม ทําสิ่งที่
มัน ดีกับชีวิ ตเรา โดย
หาเพื่ อ นดี ๆ เข า ไว
เขาจะไดแนะนําแตสิ่ง
ดีๆ”
นางเภา
อายุ 59 ป

“ทุ ก ข เ พราะอยากมี
เงิ น ขั ด สนเรื่ อ งเงิ น
ความทุก ขเหลานี้เกิด
จากลู ก เล น การพนั น
และตัวเรายังตัดความ
อยาก ตั ด นิ ว รน ไ ม ไ ด
ถ า เ ร า ล ะ ได เ รา จ ะ
สบาย….มีปญหาเรื่อง
เศรษฐกิ จ เพราะเรา
ไมมีเงิน อยากไปไหน
ก็ไมไดไป เราอยากไป
ทําบุญแตเงินบพอ….”

“การแกปญหาคือ
ไหวพระ สวดมนต
ไปทําบุญ ใสบาตร
เวลามีทานเราก็
ทําบุญ รักษาศีล
เพื่อใหมนั พนเคราะห
เพราะเราศรัทธา พอ
เราทําบุญไป เราก็
อธิษฐานไป”

“แมก็คิดไดวาบางครั้ง

นางบุญมา
อายุ 54 ป

“ทุกขเรื่องเงินๆ ทองๆ “แมแกปญหาการเงิน “การเปลี่ยนแปลงใน
บางมื้อมันก็ไมมีกิน” โดยการเอาความดีเขา ชีวิตหลังจากทํางาน
มาชวย…เราจะคอยๆ สุจริตก็คือ...

เราก็มี ค วามทุ ก ขบ า ง
มั น ต อ ง มี แ ว บ บ า ง
เพราะเรายั ง มี ก รรม
เรายั ง เป น ปุ ถุ ช นอยู
ค อ ย ๆ แ ก ป ญ ห า
รักษาศีลไป หลังจากที่
ทํา ความดี ชีวิตมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงคื อ พอ
มาพิจารณาแลวมัน ก็
แมนความเขา เพราะ
เราสบายใจขึ้ น เรา
ไมไดทําผิดอีหยังที่มัน
เกิ ด ขึ้ น มาก็ คิ ด ซะว า
เปนกรรม”
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กลุมตัวอยาง

นางทองไสย
อายุ 40 ป

ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

“เปนทุกขเรื่องเงินซะ
สวนใหญ ถึงแมวา
ตอนนี้เราจะมีอาชีพ
เย็บผา แตงานมาไม
สม่ําเสมอ งานไมมี
อยางเต็มที่ เงินที่เคย
มีใชจายอยางเพียงพอ
มันก็เลยไมเพียงพอ
ปานได อยากมีงาน
ใหสม่ําเสมอ
เหมือนเดิมจะไดมีเงิน
ใช”

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

...ทํ า ม า ห า กิ น ไ ป
เรื่องลักเล็กขโมยนอย
หรื อ ทํ า งานไม สุ จ ริ ต
ไม อ ยู ใ นหั ว ของเฮา
เลย”

...มี เ งิ น มาสร า งบ า น
เพราะเราไมไดไปเอา
ของใครมา ถึงเราจะ
ยื ม เงิ น เขาแต เ ราก็ ใ ช
คื น เราไม ไ ด ไ ปโกง
ใคร”

“วิธีแกปญหาคือ
อยากใหมีงานเขามา
ในชุมชนเรา มีทุนมา
สนับสนุน เชน ทุน
SML ทุนบานมั่นคงก็
มาชา จึงอยากฝก
อาชีพมากกวา เพื่อ
เปนหลักประกันใหกับ
ชีวิต…วิธีแกปญ
 หา
ในตอนนี้คือ เราใช
ความดีชวย เราจะไม
ไปคดไปโกงใคร ไมไป
ทําอะไรที่ผิดกฎหมาย
แตกอนเราเคย
ฟุมเฟอย เราก็
พยายามประหยัดให
มากขึ้น นี่คือเราไดทํา
ความดีและเปนคนที่มี
คุณธรรมแลว..

“ทุ ก วั น นี้ เ ราก็ ไ ด เ อา
ความดี แ ละคุ ณ ธรรม
มาใชแลว การทํา
ความดี มันเหมือนกับ
ว า เรากํ า ลั ง จะจมน้ํ า
แตมีคนหาเห็นมาชวย
เราไวทัน อยางพี่ไมมี
งาน สั ก พั กก็มี คนเอา
งานมาใหพี่ทํา พี่ก็ได
เงิน”
“ชี วิ ต มี ก า ร ป ลี่ ย น

แ ป ล ง ห ลั ง จ า ก เ อ า
คุณธรรมเขามาใช คือ
เราสบายใจ นอนก็
หลับดี ไมตองคิดมาก
แตกอนเราเปนหนี้เปน
สิน คิดหลายนอนก็ไม
หลับ จนผอม
แต พ อเรามาปรั บ ตั ว
ใหม...
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กลุมตัวอยาง

นางชื่น อายุ 79 ป

ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

...เพราะถา จะรอให
รัฐบาลชวยมันก็มาชา
เคยขอโครงการเย็บผา
มาเกือบ 20 ปแลว ไม
เคยไดเลย จนไดผอน
จักรเย็บผาเอง”

...ลดละเลิกอบายมุข
ทุกอยาง มันทําใหเรา
กินได อยูดี กินแซบ
แตกอนมีหนี้สนิ เยอะ
แตเราใชความดีใน
การกูหนี้ยมื สิน คือ
เราซื่อสัตยกับเขา คือ
ไมโกง ไมหนีหนี้ ถา
เราจะไปยืมเขาอีก มัน
ก็งาย เขาเชื่อถือ…
อยางแตกอนพี่ผอน
มอเตอรไชค แต
เงินเดือนยังไมทนั ออก
เราตองไปกูเงินมา พอ
เงินเดือนเราออก เราก็
เอาเงินเราไปอุดพวก
เงินดอก คอยๆ ผอน
ไป”

“ความทุกขมีอยูอยาง “เราก็ไมคิดทําอะไรให
เดียวคือ มันไมมีจะกิน มันเดือดรอน เรามีเงิน
เงินขาดๆ เขินๆ”
ก็ทําบุญไปทําทานไป
ทําจิตใจใหมันดี ไมทํา
จิตใจใหมันยุง เรา
พยายามฝนตัวเองไป
ทํางานมัง่

“ผลจากการมี
คุณธรรม ทําใหสมอง
โปรงใส เพราะคิดจะ
ไปไหนมันก็สบายใจ
คือทางมันไมรก
เพราะเราไมไดหา
ความเดือดรอนใสตัว”
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ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

....ไมอยากเปนภาระ
ลูก ถาเรามีกใ็ หคน
โนนคนนีม้ ั่ง มีหมาก
ลูกนึ่งเราก็แบงกัน มี
ปลาตัวนึงเราก็แบง
กัน”…
ด.ญ. ศิริวรรณ
อายุ 13 ป

“ความทุกขคือเห็นตา
คิดมาก เห็นตาบอก
วาทุกขเรื่องเงิน”

“แต ห นู ก็ พ ยายามหา
ใหตาใชอยู โดยไปขอ
อาจารยแลวบอกวาจะ
เอาเงินมาใชซื้อเครื่อง
เขียนและพยายามหา
งานเสริ ม เพื่ อ ช ว ยตา
หาเงิ น …ป ด เทอมที่
แล ว หนู ไ ปทํ า งานที่
รานถายเอกสารไดเงิน
มา 4 พันบาท หนูจาย
คาเทอมเองหมดเลย”

“หลังจากหาเงินใหตา
ใช ตาก็ไมคอย
กลุมใจเทาไหร ชีวิตมี
การเปลี่ยนแปลงดีขึ้น”

นายจิต
อายุ 72 ป

“มีความทุก ขเรื่องเงิน
เขากูไปและไมยอมใช
บางครั้งเราไมมีเงินสัก
บาท”

“เราพยายามสร า ง “เกิดกําลังใจดีขึ้น”
ความดี คือ ไมทวงหนี้
ใคร ไม เ คยขอใครกิ น
เอาความดี เ ข า ชนะ
ป ญ หา คื อ มั น ต อ ง
ผานพนความทุกขยาก
ไปได มีอะไรเราก็กิน
ไม มี เ ร า ก็ ป ดประ ตู
นอน ค่ํามาก็ฟงวิทยุ”

74

กลุมตัวอยาง

ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

นายสอน
อายุ 70 ป

“มีปญหาดานการเงิน “เราต อ งทํ า ความดี
คือวาเงินไมพอใช มัน ด ว ย ก า ร ห า ง า น ที่
มีนิดๆ หนอยๆ”
ซื่อสัตยสุจริตทํา ชีวิต
เราอยู อ ย า งพอเพี ย ง
เราไปทํางาน หาเงิน
ถาไมมีเงินเราก็ไปยืม
เ พิ่ น พ อ ยื ม แ ล ว ก็
ทํางานหาเงินมาใชหนี้
แตเราไมยืมเยอะ ยืม
เทาที่จําเปน พยายาม
ฝาก รูจักเก็บรูจักออม

“การมี คุ ณ ธรรม มี
ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
ทํา ใหอุ ปสรรคป ญหา
มันเบาลง เรามีเงินไป
ซื้ออาหาร พอไดอยูได
กิน”

นางดี
อายุ 68 ป

“ความทุกขใจคือ เรื่อง
เงินจะใชไมมี คิดไป
คิดมาเราสองเฒาก็
เฒาแลวจะไปหากินที่
ไหน จะรอเงินสูงอายุก็
ไมเห็นมาสักที โดน
แลว…ทุกขเรื่องความ
เปนอยูว า กูจะกินอี
หยัง จะอยูอยางไร จะ
เอาเงินจากไหนมาเสีย
คาฟนคาไฟ ตอนนี้ก็
ใชไฟนําเขา ลูกก็ไม
คอยมาหาเพราะเขา
อยูไกล

“ยายเอาคุณธรรมเขา
แกปญหาคือ ตอง
ทํางาน ขยัน ไมอยู
เฉยๆ มีความมานะ สู
ทน”

“หลังจากเอาคุณธรรม
เขาแกปญหาแลว
ชีวิตมันเบาลง พอได
อยูไดกิน ชีวิตมี
ความสุข ไมไดยุงนําผู
ได คิดซะวาปลาแดก
มีเฮาก็กิน แจวมีเฮาก็
กิน เก็บผักมาลวก
ตําแจวแลวก็กนิ กิน
ไมยาก อยูไมยาก”
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กลุมตัวอยาง

ความทุกข
(เรื่องการเงิน)

การนําหลักคุณธรรม
มาใชในการแกปญหา

ผลที่เกิดขึ้น

...มันก็ไมรูจะเอาเงิน
จากไหน เพราะมันไม
มีรายไดสักบาท”
นายสรรค
อายุ 71 ป

“ปญหาเรื่องเงินก็ทุกข “วิธีขจัดปญหา มัน “แตมันยังทําไมได”
ใจ เพราะเราไมมี
ขจัดบไดดอก แตเรา
รายได”
ตองทําตัวใหพน จาก
วิกฤตปญหาดวยการ
ทําใจ เรื่องอาชีพตอง
ขยันอดทน พอเพียง
เราพยายามแกไข บั่น
ทอนใหหมดไป”

จากคําบอกเลาของชาวบานจะเห็นไดวาอุปสรรคปญหาเรื่องการขาดแคลนเงิน
ทอง นับเปนปญหาสําคัญกับชีวิตของชาวบานในชุมชนแออัด อยางไรก็ตามชาวบานไดมีการนํา
หลักคุณธรรมมาใชในการแกปญหาความยากจน คือ พยายามประกอบอาชีพสุจริต ทําอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได อยูอยางประหยัดและพอเพียง ทําบุญทําทาน รูจักเก็บออม นอกจากนี้ยังมี
บางคนที่ยังคงไปยืมเงินกูนอกระบบแตพยายามไมยืมมากจนเกินตัวและรีบใชคืนเมื่อถึงกําหนด
เพราะไมตองการเปนภาระเรื่องหนี้สิน สวนในเรื่องของจิตใจ ชาวบานมีการสรางแนวคิดในแง
บวก ทําจิตใจใหสงบ ผอนคลาย ไมคิดมาก ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ตรงกับหลักคุณธรรมในทาง
พุทธศาสนาที่เรียกวา “ความสุขของคฤหัสถ” หรือ “ความสุขอันชอบธรรมของผูครองเรือน” ซึ่งมี
อยู 4 อยาง คือ 1) อตถิสุข หมายถึง ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย 2) โภคสุข หมายถึง
ความสุขอันเกิดจากการใชจายทรัพย 3) อนณสุข หมายถึง ความสุขอันเกิดจากความไมเปนหนี้
และ 4) อนวชชสุข หมายถึง ความสุขอันเกิดจากการประกอบอาชีพการงานที่ปราศจากโทษ
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2.2 อุปสรรคปญหาความทุกขใจอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัว
นอกจากอุปสรรคปญหาเรื่องการเงินแลว ยังพบวาความทุกขใจของชาวบานมา
จากความไมสบายใจเกี่ยวกับปญหาสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ซึ่งแตละ
ครัวเรือนจะมีสมาชิกไมคนใดก็คนหนึ่งติดอบายมุข ไมเลี้ยงดูพอแม หรืออยูในภาวะที่ไมสามารถ
พึ่งตนเองได สําหรับวิธีขจัดความทุกขเกี่ยวกับปญหาของสมาชิกในครัวเรือน ชาวบานกลุม
ตัวอยางมีการนําเอาหลักคุณธรรมมาประยุกตใชดังตอไปนี้
“ทุกขเพราะเห็นลูกเลนการพนัน ลูกเดินทางผิด…เห็นการเปลีย่ นแปลงหลังจากการเลน
การพนันของลูกคือ คือ ของที่บา นเอาไปจํานําหมด ถึงแมเขาจะทําหนารื่นเริง แตเหมือน
กลบเกลื่อนอารมณของตัวเองไว เพราะลูกหนาดํา หมองคล้ําลงเรื่อยๆ…แมแกปญ
 หา
โดยการบอกลูกวาเลนการพนันมันไมดี กินเหลา สูบบุหรี่มันไมดี แตไมรูวาลูกจะทําตาม
หรือเปลา พอเราบอก ลูกก็ประพฤติตัวดีขึ้นจั๊กหนอย…”
(นางเภา อายุ 59 ป, สัมภาษณ)
“อุปสรรคปญหาที่ผานมันก็มีบาง เชน เราก็คิดวา เอะ! กูไปทําการทํางานมา แลวคิดวา
ทําไมลูกกูไมซกั เสื้อซักผา ไมทํากับขาวไวรอ ทําไมลูกกูไมเฮ็ดงานบานแตตอนนี้ลูก
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น ลูกเฮ็ดแลว…วิธีการแกปญหาใหลูกทํางานบานคือ เฮาตองทําใหลูก
เห็นวา เฮาออกไปทํางานนอกบานนะ กลับมาเฮาก็ซักผาและทํากับขาวใหลูกกินดวย เฮา
ตองคอยๆ สอนลูก โดยการทําความดีใหเขาเห็น ทําใหเขาดูเปนตัวอยาง แลวบอกลูกวา
ใหทาํ เหมือนพอ เชน ตืน่ แตเชามา พอจะทํากับขาว ลางจาน ซักผา และสมมุติวา เรื่อง
เงินทอง เราก็พยายามไมใชฟุมเฟอย ทําเปนตัวอยางใหลูกเห็น”
(นายพงษรักษ อายุ 54 ป, สัมภาษณ)
”ตอนนี้คิดนําเรื่องลูกเรียนเพราะรายไดเราไมมี รายไดไมเพียงพอ แตลูกตองเรียนไป
ขางหนา เดี๋ยวก็ขึ้น ม.1 มันตองใชเงินนะ ทีนี้ลูกเห็นเพื่อนมีมือถือ เขาก็อยากมีบา ง เรา
พยายามหาให กลัวคนดูถกู ลูก สวนลูกชายแตกอนลูกกินเหลาทุกเย็น…วิธีแกปญหา
คือ แมพาไปเลิกเหลาทีว่ ัด และเราก็เปนตัวอยางที่ดีใหลูก แตกอนเราเคยกินเหลา แตพอ
เราเลิกเหลาได ลูกก็ไมกนิ เหลาเพราะเราเปนตนแบบทีด่ ี ถาเรากินเหลา เราสงสารลูก
เลยหยุดกิน ผลดีที่เกิดขึ้นคือ ในครอบครัวมีความสุขขึ้น”
(นางทองไสย อายุ 40 ป, สัมภาษณ)
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“ทุกขเพราะพอสามีเจาของกินเหลาตลอด 24 ชั่วโมงอยางที่เห็น ถาเขาไมกนิ เหลาเราคง
จะไมทุกขหนักเทาไหรหรอก พอกินเหลาก็บน หาเรื่อง ดาใหลูกเตาในครัวเรือน ทําลาย
ขาวของ…วิธกี ารขจัดความทุกข ถาเรื่องคนกินเหลานีค่ งจะแกบไดแลว นอกจากจะตาย
หนีจากกัน แตแมก็พยายามเอาความดีแกปญหา ทุกวันนี้แมก็เอาความดีสู ถาสามีกนิ
เหลา อาละวาด แมก็ทําเฉย ปลอยวาง ผลคือ สามีจะไมทําลายขาวของ ไมบน ที่ผา นมา
ทั้งแกว จาน โทรทัศนแตหมดเลย สามีทาํ ลาย สามีจะบนใหกับลูก พอแมนงิ่ สามีจึง
เกรงใจแม”
(นางนพ อายุ 48 ป, สัมภาษณ)
“ความทุกขมีแตเรื่องลูก ลูกถูกตัดขา ทํายังไงลูกจะหากินได และความทุกขเรื่องหลาน ทํา
ยังไงหลานจะมีกิน มีเงินไปโรงเรียน…วิธีขจัดอุปสรรคปญหาคือ บอกลูกใหเขาใจวา
แมพยายามหาเงินแลว ขอใหลูกประหยัดอยูประหยัดกิน ซื้อบุหรี่ยาสูบแตนอยๆ และ
รูจักออมบาง…แมก็บอกลูก สอนลูกใหประหยัด และทําความดีใหดูเปนตัวอยาง วาเรา
ขยันทํางาน กวาดขยะและเก็บขยะขาย ไมอายที่ตองทํางานต่ําตอยแตสุจริต และตอนลูก
ถูกตัดขา แมชว ยลางแผล ลางขี้ลางเยีย่ วใหลูก ซักผาใหลูกใหหลานบาง แตถา เราเหนื่อย
เราก็บอกใหลกู หลานทําเอาเอง”
(นางบุญมา อายุ 54 ป, สัมภาษณ)
“สามีมีเมียนอย แตเมียนอยอยากฮุบกิจการ และพี่ก็ไมคอยไปชัยภูมิเนาะ จนไดเลิกกัน…
เรื่องสามีมเี มียนอย เราเลิกไปแลว ยกใหเขาไปหมดแลว การแกปญ
 หา เราบตอสู เรา
สละใหเขาไป เราเห็นสามีมีเมียนอย เห็นเมียนอยหอบลูกมาเราสงสาร เราใหสามีเราแก
เขาไปเลย”
(นางภา อายุ 37 ป, สัมภาษณ)
“ความทุกขอยางที่ 2 คือคิดนําลูกนําเตา ลูกไปอยูไกลๆ ก็ไมเคยสงมาใหแมกิน จั๊กวา
เปนวาตายจั่งได เราก็คิดเปนหวงลูก แตลูกทําไมไมหวงแม บักนึงก็อยูระยอง บักนึงก็อยู
โนนสะอาด มันรูวามันอยูหรือตาย นอนคิดนําลูกผูน ั่นผูน …
่ี วิธีแกปญหาคือ นั่งสมาธิ
แลวก็เบาใจไปอยูเพราะคนเรามีแกมีเจ็บมีตาย คิดไปเทานั้น…สวนเรื่องหลาน กลุม ปวด
หัว หลานเรียนไมจบ เรียนถึงม.5 ครึ่งแลวไมไปอีกเลย พอม. 5 แลวก็ ม. 6 มันก็จะจบแลว
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อดทนเรียนอีกแปบเดียวก็ไมได วิธีแกปญ
 หาคือ เฮาก็บอกก็สอนวา เรียนใหมันจบ
เดอลูกเอย จะเกแคไหนก็ขอใหมันจบม. 6 แตหลานมันเรียนไมจบ ทีไ่ มจบนี่เพราะไปกับ
หมู (ติดเพื่อน) กลัวหลานไปกับเพื่อนแลวพลาดทอง เพราะเขาทําอะไรเราก็ไมเห็นกับ
เขา”
(นางดี อายุ 68 ป, สัมภาษณ)
“ความทุกขเกิดจากยามเจ็บปวย ลูกหลานไมสนใจมาดูแล ถึงแมลูกจะรูแตไมมาดู…
วิธีการแกไขความทุกขคอื เราตองทําใหตัวเจาของพนจากวิกฤติปญหา ดวยการทําใจ
เราตองทําใจเอา ดวยการไมคิด ไมนกึ มันจะไดไมมีความโกธรความโมโหโทโสขึ้นมา
และมันจะไมออกจากใจมาหาปากได ทําใจเอา ทําใจใหสบายๆ”
(นายสรรค อายุ 71 ป, สัมภาษณ)
“ความทุกขมีอยูอยางเดียว คือ สามีกนิ เหลา และทุกขเพราะลูกชายคนเดียวชอบกินเหลา
กินเหลาและขีร่ ถ แมเปนหวง ทุกขแนวเดียวเทานี้ ไมมีแนวอืน่ เลย…วิธขี จัดความทุกข
ของแมคือ เอาความดีงามเขาบอกลูก เวาความดีใหลูกฟงทุกมื้อ บอกลูกวา อยากิน
หลายเดอ อยาขี่รถบุกบัน แมอุกใจแนวเดียว เรื่องลูกกินเหลา แมแนะนําความดี แตถา
บอกไมฟง แมก็ปลอย เพราะแมสอนความดีแลว…การนําความดีมาใชคือ หวงลูก บอก
ใหลูกเห็นผลเสียของการกินเหลา เตือนดวยความเปนหวง…อุปสรรคปญหาก็ไมถึงกับ
หมดไป ลูกยังกินเหลาอยู แตเบาลง”
(นางรวย อายุ 58 ป, สัมภาษณ)
จากคําบอกเลาของชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางจะเห็นไดวา พฤติกรรมของปจเจก
บุคคล ซึ่งมีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรมอันดีงามนับเปนปจจัยหนึ่งที่สรางความทุกขใจ
ใหกับสมาชิกในครอบครัว เชน การที่สามีติดสุรา ติดผูหญิง ลูกหลานติดการพนัน ไมสงเสีย
เลี้ยงดูหรือเรียนหนังสือไมจบ
สิ่งเหลานีน้ ับเปนมะเร็งรายที่บนั่ ทอนความสงบสุขในครอบครัว
สําหรับวิธีขจัดอุปสรรคปญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากวิถีแหง
คุณงามความดี กลุมตัวอยางไดนาํ หลักคุณธรรมมาใช เชน การไมคิดมาก ปลอยวาง นัง่ สมาธิ
ทําใจ เอาความดีเขาสอนลูกหลาน วากลาวตักเตือนบอกถึงผลเสียของการติดอบายมุข เปน
ตัวอยางที่ดีใหแกลูกและใหอภัย ซึ่งแนวทางเหลานี้ตรงกับหลักคุณธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกวา
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2.3 อุปสรรคปญหาดานที่อยูอ าศัย
ถึงแมในปจจุบันชุมชนกลวยไมปาจะเปนหนึ่งในชุมชนนํารองเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย
ตามนโยบายแกปญหาความยากจนของรัฐบาลและกําลังอยูในระหวางการดําเนินเรื่องเพื่อขอเชา
ที่ดินจากการทางรถไฟ แตจิตใตสํานึกของชาวบานยังคงรูสึกวา ตนคือผูบุกรุกและไมมีกรรมสิทธิ์
ในที่อยูอาศัยของตนเองอยางถาวร
ดว ยเหตุ นี้ ชาวบ า นจึง มี ค วามรูสึ กไมมั่ น คงในเรื่อ งที่อยูอ าศัย นอกจากนี้ การที่
ชาวบานยังไมมีโฉนดที่ดินเปนของตนเอง ความทุกขเกี่ยวกับเรื่องที่อยูอาศัยจึงกลายเปนปญหา
ใหญ ข องผู ที่ อ ยู อ าศั ย ในชุ ม ชนสลั ม อย า งไรก็ ต ามชาวบ า นได นํ า หลั ก คุ ณ ธรรมมาใช ใ นการ
แกปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ดังคําบอกเลาตอไปนี้
“…ทุกขเรื่องบาน เพราะมันไมดี บานโซเซ มันจะพัง น้ํามันทวม อยากมีเงินมาถมที่
อยากใหมีคนมาทําทอระบายน้ําใหและทําถนนใหม แตไมรูจะแกปญหาอยางไร เพราะ
เงินก็หาแตพอไดกิน…วิธีการขจัดปญหาคือ เอาเงินที่ออมไว และไปกูเงินเพิม่ เพื่อนําเงิน
มาสรางบาน เอาการทําความดีเขาชวย โดยการซื่อสัตย ถึงไมมีเงินแตไมทาํ สิ่งที่ผิด
กฎหมาย”
(นายสอน อายุ 70 ป อาชีพถีบรถสามลอรับจาง, สัมภาษณ)
“…ทุกขก็เรื่องบาน ความทุกขที่กาํ ลังเผชิญเกิดจากที่เราไมมี เราก็อยูเหมือนเดิมจะใหทาํ

ยังไง…การขจัดความทุกขก็ไมคิดวาจะทําอะไร คิดวาจะอยูอยางนี้ไปเรื่อยๆ เราก็คิดวาอยู
ไปพอประทังกายไปวันๆ เพราะเราแกแลว”
(นางชื่น อายุ 79 ป, อาชีพ สานตระกรา, สัมภาษณ)
“…ความทุกขเรื่องที่อยูอาศัย กลัวเขาไลที่ ไมรูจะไปอยูไหน การแกไขปญหาความทุกข
คือ ตอนนีก้ ําลังจะไดบานเอือ้ อาทร สงเงินเดือนละ 300 ไปเรื่อยๆ เอาความขยันเขาชวย
คอยๆ หาเงินไปเรื่อย…”
(นางทินพร อายุ 39 ป อาชีพ คาขาย-หายเร, สัมภาษณ)
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“…ทุกขอนั ดับ 3 ทุกขเรื่องที่อยูอาศัย เพราะทีท่ ี่เราอยูม ันไมใชของเรา ไมรูเขาจะมาไล
ตอนไหน วันดีคืนดีเขามาไลจะทํายังไง กลัวไมมที ี่อยู ทุกขวา จะขยับขยายตรงไหนใหลูก
ใหเตา เฮาอยากไดที่อยูใหม…วิธีแกปญหาคือ ก็วางแผนกับลูกวาเราพยายามเก็บหอม
รอบลิด พอหาเงินไดปลูกเฮือน แมไปจองบานเอื้ออาทรแลว แตไมเห็นมีหนังสือมา เพิน่
วาถาไดบานก็จะมีหนังสือแจงมา”
(นางนพ อายุ 48 ป อาชีพ เลี้ยงหลานและรับจางกวาดถนน, สัมภาษณ)
“…คําวาสลัมนี่ มันเปนสิทธิของคนอื่น โดยที่เฮาบุกรุกเขามาพักอาศัยอยู ไมรูเขาจะ
ใหเฮาออกมื้อได สลัมมันปกครองยากกวาชบบท มันเปนแหลงรวมคนดอยโอกาส คน
ทุกขคนยาก หนีจากคุกมาเฮาก็มาอยูท ี่นี่ …วิธีแกปญหาก็ไมรูจะยังไง พยายามขยัน
อดทน ไมเบียดเบียนใคร ขอเขาอยูดีๆ และไมสรางความเดือนรอนใหชุมชน”
(นางดี อายุ 68 ป อาชีพ ทํานาและเก็บของเกาขาย, สัมภาษณ)
“โอย! พอตองมาอาศัยยายอยู ยายก็ตอ งมาอาศัยเขาอยู บานไมใชของพอใหญกับแม
ใหญ บานไมใชของเรา ก็ไมรูจะทํายังไง ก็อยูไปอยางนี้แตไมมีความมั่นคง รอวันเขามา
ไล แตก็พยายามสรางสลัมสีดําใหกลายเปนชุมชนสีขาว เพื่อลูกหลานของเราในวัน
ขางหนา”
(นายสรรค อายุ 71 ป อาชีพ ทํานา หาปลา, สัมภาษณ)
จากคําบอกเลาของชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางจะเห็นไดวา วิธีการแกไขอุปสรรค
ปญหาเรื่องที่อยูอาศัยในชุมชนสลัม สามารถแบงไดเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก ชาวบานจะ
ใชวิธีนิ่งเฉย ปลอยวางและอาศัยอยูในชุมชนไปเรื่อยๆ เพราะไมมีที่ไปรวมถึงปลอยใหเปนไปตาม
อํานาจรัฐในการเขามาจัดระเบียบชุมชน สวนแนวทางที่ 2 ชาวบานสวนหนึ่งพยายามประหยัด
เก็บออม เพื่อหาเงินไปสรางบานหลังใหมและมีบางสวนออมเงินไวเพื่อผอนบานเอื้ออาทรเดือนละ
300 บาท อยางไรก็ตามมีชาวบานบางกลุมเห็นวา การยายไปอยูบานเอื้ออาทรทําใหเกิดความไม
สะดวกในการประกอบอาชี พ เนื่อ งจากระยะทางไกลจากที่ทํา งานและบา นหลัง เล็ก ดั ง นั้ น
ชาวบานจึงตองการอาศัยอยูในชุมชนกลวยไมปาตอไปเพราะทําเลอยูในตัวเมือง สะดวกตอการ
ทํามาหากิน
จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา การมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง มั่นคงและอยู
ใกลที่ทํางาน นับเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดความสุขและนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต
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2.4 อุปสรรคปญหาดานสุขภาพ
ชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางสวนหนึ่งมีอาการเจ็บปวยเรื้อรังอันเนื่องมาจาก ความ
ชรา เปนโรค ความพิการ ซึ่งปญหาสุขภาพเหลานี้นอกจากชาวบานจะบําบัดดวยการไปหาหมอ
หรือซื้อยามารับประทานเองแลว ชาวบานยังนําเอาหลักคุณธรรมหรือมีวิธีการสรางความดีงามมา
ใชในการบําบัดโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นดังคําบอกเลาตอไปนี้
“ดานสุขภาพตอนนี้มันแกตัว มันเพลียบางครั้งไปทํางานมันก็หมดแรง แตเราจะ
เอาแตใจตัวเองไมได สมมุติวาเราอยากใหงานอันนี้มันเสร็จ แตกําลังเราไปไมไหว
มันหมดแรง เราทําไมได เราก็พยายามเอาความดีเขาสู โดยการคิดวา “เออ! กู
หากินไดเทานี้ก็พอแลว เทานี้ก็หาเงินมาซื้อกินไดแลว คือเราจะพยายามไมทํา
อะไรให มั น เกิ น ตั ว มั น เหนื่ อ ย สมมุ ติ ว า เราเห็ น คนอื่ น เขาซื้ อ รถใหม แ ล ว เรา
พยายามกูหนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อรถแบบเขา มันทําไมได เรื่องการงานก็เหมือนกัน เรา
เอาแคกําลังเราจะทําได เราไมฝน ถารางกายไมไหว เราก็ไมตองไปสู มันทุกข
เปลาๆ”
(นายพงษรักษ อาชีพ กรรมกรกอสราง)
“เรื่องสุขภาพ ลาสุดนี้หมอตรวจเจอมะเร็งเตานม หมอนัดไปผาตัดแตพอถึงวัน
ผาไมไดตองเข็นเตียงกลับคือเกาเพราะเบาหวานขึ้นถึง 340 ตองรอใหน้ําตาล
ลดลงเหลือ 161 ถึงไดผา แลวตองไปทําคีโมทุกอาทิตย เรื่องสุขภาพนี่ แมไมทุกข
ไมคิดวิตกเลย เพราะเราคิดใหแงดีวา โรคอะไรเราก็เคยเปนมาหมดแลว เนื้องอก
ในสมองก็เปน ความดันก็เปน เบาหวานก็เปน หมอสมัยนี้เกง เดี๋ยวนี้การผาตัด
เปนเรื่องเล็กนอยมาก ฉีดยาสลบเข็มเดียว ตื่นมานอนอยูบนเตียงแลว ยังไมทัน
ไดเจ็บเลย…เวลาแมไปใหคีโมที่โรงพยาบาล อยาไปตกใจ อึงคะนึง พยายาม
คุยกับคนขางเตียง แนะนํากัน ใหกําลังใจกัน เวลาเจ็บปวยอยาไปทอ อยากลัว
ไปลวงหนา เพราะพอมันผานไปไดมันไมมีอะไร ผลจากการทําความดีที่เกิดขึ้น
คื อ เรามี เ พื่ อ นอยูใ นโรงพยาบาล พอวั น ที่ จ ะออกจากโรงพยาบาล รถของ
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(นางทองสา อายุ 54 ป อาชีพคาขาย,เปนมะเร็งเตานมระยะสุดทาย)
“แตกอนแมเปนตอกระจก ตามองไมเห็น เหมือนคนพิการ ลูกเอาอีหยังมาใส
มือใหถึงไดกินไมงั้นก็อดตาย ตอนปวยแมพยายามสงบจิตสงบใจ นั่งสมาธิ
ทําบุญตักบาตรและแมชอบอานหนังสือพระไตรปกฎ…จนป 39 ไดไปผาตัดที่ตา
กลับมามองเห็นอีกครั้ง ไปนั่นมานี่ได เหมือนตายแลวเกิดใหม…แมคิดวามันเกิด
จากการที่แมไดลุกขึ้นมาใสบาตร พอมันสบายใจก็สงผลใหกายสบายดวย”
(นางดี อายุ 68 ป อาชีพ เก็บของเกาขายและหาปลา,เคยเปนโรคตอกระจก)
หมอนัดเขายา (ใหคีโม)
“ทุกขที่ตัวเองปวยเปนมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 3
ทองเสียตลอด 3 เดือนจนเสนเลือดฝอยที่อยูที่กนแตก ตอนถายทรมานมาก
หมอบอกวาการฉายแสงมันมีผลขางเคียง…ตั้งแตปวยพี่พยายามจับหนังสือสวด
มนต นั่ ง สมาธิ มั น ทํ า ให จิ ต ใจดี ขึ้ น นะ ตอนแรกๆ สภาพจิ ต ใจแย คิ ด แต ว า
เจา ของจะตาย แต ตอนนี้เ ราสวดมนต นั่งสมาธิ เหมือนมันสวดเพื่ อป อ งกัน
โรคภัย สมาธิดีขึ้น จิตใจดีขึ้น มีกําลังใจสูตอ”
(นางสม อายุ 44 ป, เปนมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 3)
“ทุกขใจที่ถูกตัดขาเพราะแตกอนผมกินเหลาสูบบุหรี่บอยจนเสนเลือดที่ขาตีบ
ตอนนี้ทํางานไมได อยากไดขากลับคืนมา แตเมื่อมันเปนไปไมได ผมก็ทําใจ
หาอาชีพเสริมที่เราพอทําได เชน ขายล็อคเตอรลี่และอยูเฝาบานใหแม ไมยุงกับ
ความชั่วอีกแลว”
(นายมานะ อายุ 35 ป, ถูกตัดขาเนื่องจากสูบบุหรี)่
“ทุกขใจวา ทําไมตัวเองปวยแลวมันไมหายสักที ไปไหนมาไหนไมได เห็นคนอื่น
ออกไปทํางานก็คิดนอยใจที่ตัวเองไปไหนมาไหนไมได วิธีแกปญหาคือ พยายาม
เอาความดีเขาสู ทําบุญ สวดมนต ภาวนา บอกตัวเองวา ไมใหเจ็บปวยเดอ
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ผลที่ตามมา รูสึกใครแหน (คอยยังชัว่ ) นอนหลับฝนดี สภาพจิตใจดีขึ้น
(นางจันทร อายุ 61 ป, เปนโรคเบาหวานที่ตา)
จากคําบอกเลาของกลุมตัวอยางในขางตนจะเห็นไดวา อุปสรรคปญหาอีกประการหนึ่งที่
ชาวบานในชุมชนแออัดตองเผชิญคือ โรคภัยไขเจ็บ ความชราภาพและความพิการทางรางกาย
ซึ่ง ป ญ หาสุ ข ภาพเหล า นี้ ส ง ผลกระทบต อ การประกอบอาชี พ สภาพจิ ต ใจและเศรษฐกิ จ ของ
ครัวเรือนรวมถึงตองเปนภาระแกผูดูแลดวย สําหรับแนวทางการแกปญหาดานสุขภาพ นอกจาก
ชาวบานจะเขารับการตรวจรักษาตามแนวทางของแพทยสมัยใหมแลว ชาวบานยังมีการนําเอา
หลักคุณธรรมเขามาบําบัดโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นควบคูกันไปโดยการใชพุทธบําบัดในการรักษาโรค
เชน การนั่งสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ สวดมนต ภาวนา ทําบุญ อานหนังสือธรรมะ ละเวนจาก
การคิดวิตกกังวล ปลอยวาง ปลงรวมถึงคิดในแงบวก คอยใหกําลังใจเพื่อนที่ประสบโรคภัยไข
เจ็บเชนเดียวกับตน ซึ่งผลจากการนําความดีงามเขามาใชในการบําบัดโรคนี้อาจไมใชโอสถเฉพาะ
ทางที่ชวยรักษาโรคมะเร็งหรือโรคเบาหวานไดโดยตรง หากแตชวยใหผูปวยเกิดความสบายใจขึ้น
จิตใจสงบและคลายความวิตกกังวลลง ซึ่งผลจากการมีสุขภาพจิตที่ดีไดชวยหลอเลี้ยงใหสุขภาพ
กายดีขึ้นตามไปดวย
นอกจากนี้ยังมีชาวบานบางคนที่ถึงแมไมตองเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บที่รุนแรง แต
ยัง คงวิตกกั ง วลกั บ ความเสื่ อมชราของสัง ขารซึ่ง สง ผลกระทบตอ การทํา งานที่ตองใช แรงกาย
โดยตรง ชาวบานทานนี้ไดใชวิธีการประมาณตน ทํางานเทาที่กําลังจะสามารถทําได หมั่นใชชีวิต
อยางพอเพียง ไมสรางหนี้สินใหเกิดภาระสงผลใหรางกายและจิตใจไมเปนทุกข
3. อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและวิธกี ารแกปญหาโดยนําหลักคุณธรรม
เขามาประยุกตใช
ในหัวขอนี้ผูวิจัยไดเปดประเด็นสนทนากับชาวบานผูเปนกลุมตัวอยาง โดยเริ่มจาก
ไตถามถึงสารทุกขสุขดิบภายในครอบครัว และคอยๆ ถามคําถามที่เจาะลึกลงไปวา อุปสรรค
ปญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของทานมีอะไรบาง ทานมีวิธีแกไขปญหาดังกลาวอยางไร มีการนํา
หลักคุณธรรมหรือการทําความดีในรูปแบบตางๆ มาใชขจัดปดเปาปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางไร
บางและผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร ซึ่งจากการสัมภาษณสามารถจําแนกอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นใน
ครัวเรือนไดเปน 3 กลุมใหญๆ อันไดแก 1) อุปสรรคปญหาดานเศรษฐกิจ 2) อุปสรรคปญหา
เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว และ 3) อุปสรรคปญหาดานสุขภาพ
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อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดสังเกตวาเนื้อหาจากคําบอกเลาของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมีความสอดคลองและซ้ําซอนเกี่ยวกับประเด็นคําถามเรื่อง
ความทุกขสุขในการดําเนินชีวิต (ซึ่งไดถามไปแลวในสวนที่ 2) ดังนั้นในหัวขอนี้ผูวิจัยจึงขอสรุป
ภาพรวมเกี่ยวกับอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชนแอออัดและการ
นําหลักคุณธรรมมาใชเพื่อขจัดปญหา รวมถึงผลลัพภที่เกิดขึ้นหลังจากนําหลักคุณธรรมเขามาใช
ในการดําเนินชีวิตแลว ดังตารางสรุปตอไปนี้
อุปสรรคปญหาในครัวเรือน
ของชาวบานในชุมชนแออัด
อุปสรรคปญหาทางดาน
เศรษฐกิจและการทํางาน
- ขัดสนเรื่องเงิน

- เปนหนีน้ อกระบบ

การนําหลักคุณธรรมเขามาใช
ในการดําเนินชีวิต

ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น

- ประกอบอาชีพที่สุจริต
ขยัน ไมคดโกงใคร
ประหยัด อดออม
เก็บเงินไวใชยามขาด
แคลน

- พอใจกับชีวิตของ
ตนเอง อยูอยาง
พอเพียง

- สรางทัศนะใน
ทางบวกวามีคนทีท่ ุกข
ยากกวาเราเขาก็ยงั
ดําเนินชีวิตอยูไ ด

- ไมคิดอิจฉาคนที่รวย
กวา

- พยายามคืนเงินใหตรง
เวลา ซื่อสัตย ไมโกง
กิน ยืมเงินมาเทาที่
จําเปน และไม
พยายามยืมเงิน กูห นี้
นอกระบบใหเปน
ภาระ
- เอาความดีเขาระงับ
ความอยาก หมั่นใช
ชีวิตอยางพอเพียง

- เจาหนี้ไวใจ เพื่อน
บานหรือญาติพี่นอง
อยากใหความ
ชวยเหลือ เพราะเปน
คนซื่อสัตยและใชหนี้
ตรงเวลา ไมคดโกง
- ความดีตอบสนอง มี
คนเอาเงินมาใหใช
(มาจางทํางาน)
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อุปสรรคปญหาในครัวเรือน
ของชาวบานในชุมชนแออัด

การนําหลักคุณธรรมเขามาใช
ในการดําเนินชีวิต

- ลูกหลานตกงาน

- สวดมนต ภาวนา
ขอใหพระคุมครอง
ลูกหลาน ทําบุญ ตัก
บาตร

- งานทีท่ ําไมมนั่ คง
และรายไดไมแนน
นอน

- พยายามหาอาชีพ
เสริมที่สุจริตทํา
- ไมคดโกง ไมทําในสิ่ง
ที่ผิดกฎหมาย

ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
- ครอบครัวอบอุน
- ลูกหลานพยายามหา
งานทําและพอมีเงิน
มาจุนเจือครอบครัว
บาง
- พอมีเงินใช สามารถ
นําเงินมาสรางบาน
หรือจับจายใชสอยได

อุปสรรคปญหาเกี่ยวกับ
สมาชิกภายในครอบครัว
- สามีกนิ เหลา-รีดไถ
เงิน-ทําลายขาวของ

- ชวนสามีไปบวชเพื่อ
เลิกเหลา
- สรางความอบอุนใน
ครอบครัว หลีกเลี่ยง
การปะทะ

- ครอบครัวอบอุน มี
ความสุขขึ้น
- สามีกนิ เหลานอยลง
และมีความเกรงใจ
มากขึ้น

- ลูกไมยอมสงเสียเงิน
และไมดูแลพอแม

- ยังไมสามารถแกไขได
- ทําใจ นั่งสมาธิ อาน
หนังสือพระไตยปกฎ
- พยายามชวยเหลือ
ตนเอง ไมใหเปน
ภาระของลูก

- ใจเบา ไมกลุม ใจมาก
- ไมทุกขใจ

- ลูกกินเหลา-เลนการ
พนัน

- พูดกับลูกดีๆ สราง
สภาพแวดลอมที่ดีใน
ครอบครัว

- ลูกติดอบายมุข
นอยลง
- ลูกประพฤติตวั ดีขึ้น
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อุปสรรคปญหาในครัวเรือน
ของชาวบานในชุมชนแออัด

การนําหลักคุณธรรมเขามาใช
ในการดําเนินชีวิต

- ลูกกลับบานดึก เกเร
เรียนไมจบ

- พยายามใจเย็นๆ ไม
วูวาม ไมตีลูก
- บอกสอนความดีใหแก
ลูกและอบรมลูกไมให
เกเร

- ลูกเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามมากขึ้น
- สบายใจขึ้น
- คิดวาเปนกรรมของ
ตนเอง

- ลูกถูกตัดขา หลาน
ไมเชื่อฟงและไมชวย
ทํางานบาน

- ทําบุญเพื่อใหพน
เคราะห รักษาศีล
ทําความดีและทํางาน
บานเพื่อเปนตัวอยาง
ใหลูกปฏิบัติตาม

- ลูกทํางานบานมาก
ขึ้น

อุปสรรคปญหาดาน
สุขภาพ
- อายุมาก ไม
สามารถทํางานได
- กลัววาแกตัวไปจะ
ทํางานไมไหว
เพราะงานทีท่ าํ ตอง
ใชกําลัง เชน เปน
กรรมกรแบกหาม

- พยายามฝนตัวเองให
ทํางานที่สามารถทํา
ได
- ไมสรางภาระใหกับ
ลูกหลาน
- ทําบุญ
- ชวยเหลือผูอื่น
- ไมเบียดเบียนใคร

- ชีวิตไมเดือดรอน
- ชีวติ ไมเปลี่ยนแปลง
ยังยากจนเหมือนเดิม
แตมีเพื่อนบานคอย
ชวยเหลือ
- นายจางและญาติพี่
นองคอยสนับสนุน
เรื่องการทํางาน

- เปนมะเร็งปากมดลูก

- สวดมนต ภาวนา
- นั่งสมาธิ ไหวพระ
- หมั่นทําบุญ

- ชีวิตไมเปลี่ยนแปลง
แตจิตใจดีขึ้น สดชื่น
ขึ้น
- จิตใจไมเปนทุกข

ระยะที่ 3
- เปนเบาหวานที่
ดวงตา

ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
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อุปสรรคปญหาในครัวเรือน
ของชาวบานในชุมชนแออัด
- เปนมะเร็งระยะ
สุดทาย

**ปญหาจาการทํางาน**
- ทะเลาะกับเพือ่ น
รวมงาน

การนําหลักคุณธรรมเขามาใช
ในการดําเนินชีวิต
- ปลง ไมคิดมาก ไม
กังวล
- คิดในแงบวกวามีคนที่
ลําบากและเปนหนัก
กวาเรา
- พูดใหกาํ ลังใจเพื่อนที่
เปนโรคมะเร็ง
เหมือนกัน

-

ใจเย็น ปลอยวาง
เอื้อเฟอเผื่อแผ
เอาใจเขามาใสใจเรา
ทําดีกับเพื่อนที่
ทะเลาะกัน

ผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
- มีกําลังใจดี สงผลให
อาการปวยดีขึ้น
เรื่อยๆ
- สามารถทํางานได
ตามปกติ
- คนปวยที่เขารับการ
รักษาโรคมะเร็ง
ดวยกันชมวา ไดอยู
ใกลแลวสบายใจ มี
กําลังใจตอสูขนึ้
- มีกําลังใจในการ
ทํางาน สบายใจ
- ไมมีศัตรู
- มีความสุข ทุกคน
ตอนรับ

จากตารางสรุปภาพรวมเกี่ยวกับอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของชุมชน
กลวยไมปา นี้ จะเห็นไดวา วิถีชวี ิตของชาวบานตองเผชิญกับอุปสรรคปญหาอยู 3 ประการหลัก
อันไดแก 1) อุปสรรคปญหาดานเศรษฐกิจและการทํางาน เชน ความขัดแยงในเรือ่ งเงินทอง การ
เปนหนีน้ อกระบบ
สมาชิกในครอบครัวตกงานและงานที่ทาํ ไมมีความมัน่ คงสงผลใหรายไดไม
พอเพียง สําหรับวิธีขจัดอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น ชาวบานไดนําเอาไดนําเอาหลักคุณธรรมมาใช
ในการแกปญหาความยากจน เชน หมั่นใชชวี ิตอยางพอเพียง ไมโลภ หาอาชีพเสริมที่สุจริต
รวมถึงไมพยายามกอหนี้สินใหเปนภาระแตสําหรับผูทยี่ งั คงเปนหนีน้ อกระบบก็พยายามชําระหนี้
ใหตรงเวลา ไมคิดคดโกง โดยหลังจากที่ชาวบานนําหลักคุณธรรมมาใชแกปญหาเศรษฐกิจแลว
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2) อุปสรรคปญหาเรื่องสมาชิกในครอบครัวติดอบายมุข เชน สามีหรือลูกกินเหลา
เลนการพนัน เกเร เรียนไมจบ ไมเชื่อฟงพอแมรวมถึงไมสงเสียเลีย้ งดู ฯลฯ ซึ่งบุคคลผูเปนพอแม
ไดนําหลักคุณธรรมมาใชในการแกปญหาดังกลาว เชน เปนตัวอยางที่ดี ไมยุงเกีย่ วกับอบายมุข
เอาความดีเขาอบรมลูกและพยายามสรางสภาพแวดลอมที่ดีในครอบครัว รวมไปถึงทําใจ นัง่
สมาธิและพยายามชวยเหลือตนเองไมใหเปนภาระตองพึ่งพิงลูก โดยหลังจากทีน่ ําหลักคุณธรรม
มาใชในการขจัดปญหาแลวพบวา ลูกและสามีเชื่อฟง ประพฤติตวั ดีขึ้น ลดอบายมุขใหนอ ยลง
และครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
3) อุปสรรคปญหาดานสุขภาพ พบวา ปญหาสุขภาพของคนจนในชุมชนสลัม
สงผลกระทบใหเกิดปญหาทางดานการทํางานและการเงินตามมา กลาวคือ เมื่ออายุมาก มี
โรคภัยเบียดเบียนจะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและตองเผชิญกับการขาดรายไดมา
จุนเจือครอบครัว สําหรับวิธกี ารนําหลักคุณธรรมเขามาใชในการบําบัดปญหาสุขภาพ เชน หมัน่
ทําบุญ นั่งสมาธิ ไหวพระ ไมเบียดเบียนผูอื่น ปลง สรางพลังใจในทางบวกและใหกาํ ลังใจผูที่
เผชิญโรคภัยไขเจ็บเชนเดียวกับตนเอง ซึง่ ผลที่เกิดขึ้นหลักจากนําหลักพุทธโอสถมาใชในการรักษา
โรค ชาวบานลงความเห็นวา ดานวิถีชีวติ ฐานะความเปนอยูยงั เหมือนเดิมแตสภาพจิตใจดีขึ้น มี
กําลังใจดี มีความสดชืน่ สงผลใหอาการปวยทุเลาลง รวมถึงมีญาติพี่นองและเพือ่ นบานคอยให
ความชวยเหลือและใหกําลังใจ
4. กิจกรรมชุมชน อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและการนําหลักคุณธรรมเขามาใช
เพื่อพัฒนาชุมชน
ชุมชนสลัมซึ่งเปนพืน้ ที่ในการศึกษาครั้งนี้จัดเปนหนึ่งใน 3 ของชุมชนแออัดจังหวัด
ขอนแกนที่ไดรับคัดเลือกใหเปนชุมชนนํารองเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยภายใตโครงการบานมัน่ คง
ตามนโยบายของรัฐบาล แตกอนที่จะมีกจิ กรรมของโครงการบานมัน่ คงเขามาในชุมชนนั้น ชุมชน
กลวยไมปา เคยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานทัง้ ของภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและ
ตางประเทศเพื่อนํามาพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชนและนํามาจัดตัง้ เปนกลุมเพื่อสรางอาชีพเสริม
เพื่อเพิม่ รายไดใหกับครัวเรือน
อยางไรก็ตามถึงแมชมุ ชนจะไดริเริม่ โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกชาวบาน
มาอยางหลากหลาย แตโครงการที่ผา นมาไมคอยประสบความสําเร็จ เนื่องจากชาวบานยังขาด
ความสามัคคี คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมาดําเนินงานขาดความโปรงใส สมาชิกกลุม
ขาดความรวมมือและมีความแตกแยกทางความคิด ซึง่ สิ่งที่ชาวบานยังขาดนี้ลวนเปนคุณธรรมทีม่ ี
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กลุมทํานา

อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินกิจกรรม

หลักคุณธรรมที่นาํ มาใช
และหลักคุณธรรมที่พึงมี
เพิ่มเติม

คุณธรรมที่ชาวบานมี
- ขายขาวไมไดราคา
ขายขาวขาดทุน
- มีสัมมาอาชีวะ
เนื่องจากหมด
พยายามหาอาชีพ
คาใชจายไปกับการ
เสริมที่สุจริต (การทํา
จางรถไถและจางคน
นา) เพื่อนําเงินมาจุน
มาเกีย่ วขาว
เจือครอบครัว
- เจาของที่นาไมให
ชาวบานเชาทีด่ ินทํา คุณธรรมที่ชาวบานควรมีเพิม่
นาตอ เพราะตองการ
- การรวมกลุม ชวยเหลือ
ขายที่ดนิ ให
กัน เชน แลกเปลี่ยน
บริษัทเอกชนทําให
แรงงานกัน เพือ่ ลด
ชาวบานตองลมเลิก
คาใชจายในการจาง
การทํานาไป
คนมาเกี่ยวขาวและ
- เนื่องจากวิถีชวี ิตของ
เปนการกระชับความ
ชุมชนเมืองที่ตอง
สามัคคี
ทํางานแลกเงินแขงกับ
เวลา ทําใหชาวบาน
ใชชวี ิตแบบตัวใครตัว
มัน เมื่อไปทํานาเสร็จ
ก็ตองไปทํางานรับจาง
ตอ...
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อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินกิจกรรม

หลักคุณธรรมที่นาํ มาใช
และหลักคุณธรรมที่พึงมี
เพิ่มเติม

การรวมกลุม ทํานาจึงขาดการ
ชวยเหลือ หรือแลกเปลี่ยน
แรงงาน เชนการลงแขกเกี่ยว
ขาวเหมือนในชนบท ดังนัน้
ชาวบานบางครัวเรือนที่ขาด
แรงงาน ขาดเงิน ไมมีเวลาจึง
ทํานาไมไดเต็มที่ มีอุปสรรค
คือ ขายขาวขาดทุนและตอง
ลมเลิกกิจกรรมทํานาไปใน
ที่สุด
กลุม
ปลูกผักปลอดสารพิษ

- ชาวบานไมมารดน้ํา คุณธรรมที่ชาวบานมี
ผักตามเวรประจําวันที่
- ชาวบานมีความ
กําหนดไว
ขยันหมั่นเพียรในการ
ประกอบอาชีพ
- ชาวบานเกี่ยงกันเรื่อง
การรดน้ําผัก ทําใหผัก
- ชาวบานมีความริเริ่ม
สรางสรรคในการหา
ที่ปลูกไวตายและขาย
รายไดพิเศษเพือ่ นํา
ไมไดราคา
เงินมาจุนเจือ
**สาเหตุที่ชาวบานไมมารดนํา
ครอบครัวในทางสุจริต

ผักตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเนื่องจาก มีงาน
ประจําตองทํา ทําใหรูสึกเหน็ด คุณธรรมที่ควรมีเพิ่ม
- ความรับผิดชอบ
เหนื่อยจากการทํางาน**

(ในการมารดน้ําผักตาม
หนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย)
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อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินกิจกรรม

หลักคุณธรรมที่นาํ มาใช
และหลักคุณธรรมที่พึงมี
เพิ่มเติม
- ความสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ
(หากเพื่อนบานมีความ
จําเปนไมสามารถมารดน้าํ
ผักได ผูที่มีเวลาวางควร
อาสามาชวยรดให)

กองทุนน้ํา

กองทุนเงินลาน

- คณะกรรมการที่เก็บ คุณธรรมที่ชาวบานมี
เงินคาน้าํ จากชาวบาน
- ชาวบานมีความ
ไมยอมนําเงินไปจาย
สามัคคี พยายาม
ใหการปะปา ทําให
รวมกลุม กันจัดตั้ง
กองทุนน้ําตองลมเลิก
กองทุนน้ําเพื่อ
ไป (สงผลใหชาวบาน
ชวยเหลือชุมชน
บางครัวเรือนที่ไมมีนา้ํ
คุณธรรมที่ชาวบานควรมีเพิม่
ปะปาใช ตองซื้อน้ํา
- คณะกรรมการที่เก็บ
จากเพื่อนบานและ
เงินควรมีความซื่อสัตย
ตองจายคาน้าํ แพง
โปรงใส โดยนําเงินที่
กวาอัตราที่กาํ หนด)
เก็บจากชาวบานไปสง
การปะปาใหครบตาม
กําหนด
- ชาวบานกูเงินจาก
กองทุนเงินลานมาใช
ซื้อเครื่องอํานวยความ
สะดวก...
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อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินกิจกรรม
...ในทางทีฟ
่ ุมเฟอย และ

ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค เชน เอาเงิน
ไปซื้อโทรศัพทมือถือ
เครื่องเสียง ผอนรถ
มอเตอรไซค
- ชาวบานเกือบทุก
ครัวเรือนมีหนีส้ ินจาก
กองทุนเงินลาน และ
ไมสามารถนําเงินมา
ใชคืน

งบประมาณจากโครงการ SIF
เพื่อนํา มาสร า งถนนคอนกรี ต
ในชุมชน

- หลังจากกอสรางถนน
เสร็จ ไดรับเสียง
สะทอนจากชาวบาน
วา ถนนที่สรางไม
เหมาะสมกับ
งบประมาณ (จํานวน
มาก) ที่ไดรับมา
- การกอสรางถนนทําไม
เสร็ จ ต อ งไปขอทุ น
จากเทศบาลมาทํ า
เพิ่ม

หลักคุณธรรมที่นาํ มาใช
และหลักคุณธรรมที่พึงมี
เพิ่มเติม
คุณธรรมที่ชาวบานมี
- หัวหนาครอบครัวกูเงิน
จากกองทุนเงินลาน
เพื่อนํามาใชใหเกิด
ประโยชนในกิจกรรม
ของครัวเรือน
คุณธรรมที่ชาวบานควรมีเพิม่
- ควรมีความประมาณ
ตน ตรึกตรองในเรื่อง
การใชจาย
(มีการพิจารณาวาหากกูห นีย้ ืม
สินมาเยอะจะสามารถมีเงินใช
คืนหรือไม)
คุณธรรมที่ชาวบานควรมีเพิ่ม
- คณะกรรมการผูรับผิดชอบ
(โดยเฉพาะเรื่ อ งการจั ด การ
งบประมาณในการสร า งถนน)
ขาดความซื่ อ สั ต ย ไม โ ปร ง ใส
และไม แ จกแจงเรื่ อ งการใช
งบประมาณจากการก อ สร า ง
ถนนให ช าวบ า นทราบ ทํ า ให
ชาวบานเคลือบแคลงสงสัย ไม
เ ชื่ อ ถื อ ดั ง นั้ น จึ ง ค ว ร นํ า
งบประมาณที่อ งคก รตา งๆ ให
การสนั บ สนุ น นํ า มาใช ใ ห ต รง
ตามวัตถุประสงค โปรงใสและ
กอประโยชนกับชุมชนที่สุด
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จากกิจกรรมในชุมชนที่ผ านมา ไมวาจะเปนการไดรับงบประมาณสนับสนุน จาก
องคกรทั้งในและตางประเทศหรือการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษ กองทุนน้ํา กองทุนเงินลาน กลุมทํานา (ปจจุบันกิจกรรมเหลานี้ไดลมเลิกไปแลว) กลุม
ตางๆ เหลานี้ลวนตองเผชิญกับอุปสรรคปญหาอันเนื่องมาจากการขาดคุณธรรม เชน ผูนําหรือ
คณะกรรมการขาดความซื่อสัตย โปรงใสในการนําเงินของสวนรวมมาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน
รวมถึ ง ชาวบ า นบางส ว นยั ง ขาดความสามั คคี
ความร ว มมื อ ความรั บ ผิ ดชอบและความ
เอื้อเฟอเผื่อแผในการทํากิจกรรมกลุม รวมถึงขาดการประมาณตนในการก็ยืมเงิน (ยืมเงินจาก
กองทุนเงินลานแตยังไมสามารถหาเงินมาใชคืนได) อยางไรก็ตามกิจกรรมที่กลาวมาขางตนจะไม
ตองลมเลิกไปหากชาวบานนําหลักคุณธรรมเขามาใชในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
กิจกรรมในชุมชนทีก่ ําลังดําเนินอยูในปจจุบัน
โครงการบานมั่นคง: ประกายความหวังใหมของคนจนในชุมชนสลัม
โครงการบานมั่นคง เปนหนึ่งในนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนของรัฐบาล
ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
ใหค นจนในชุ ม ชนสลั ม มี ที่อยู อาศั ย อยา งถู ก สุข อนามัย มี เครื่ อ งสาธารณู ป โภคที่ส ะดวกและ
พอเพียงรวมถึงตองการพัฒนาชุมชนสลัมใหเปนเมืองที่นาอยูและมีความเปนระเบียบเรียบรอย ซึง่
สิ่งเหลานี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชนพึงจะไดรับ
สําหรับกิจกรรมของโครงการออมเพื่อที่อยูอาศัยในชุมชนกลวยไมปานั้น เริ่มจาก
ไดมีเจาหนาที่เขามาประชาสัมพันธใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการบานมั่นคงแก
ชาวบานและสนับสนุนใหชาวบานทุกครัวเรือนออมเงินเพื่อที่อยูอาศัยอยางเปนระบบ โดยไดมีการ
ตั้งหัวหนาโซนเพื่อทําหนาที่เก็บเงินออมจากชาวบานขึ้นมาทั้งหมด 8 โซน คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจะตองเดินเก็บเงินจากชาวบานตามพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตนและนําเงินไป
รวมไวที่กองกลางเพื่อนําไปฝากธนาคารตอไป ผลประโยชนที่ชาวบานจะไดรับจากการออมทรัพย
เพื่อที่อยูอาศัยคือ หากชาวบานออมเงินไดถึงเกณฑที่กําหนดชาวบานจะไดรับสิทธิในการกูยืมเงิน
จากรัฐบาลเพื่อนํามาซอมแซมหรือสรางบานของตนเอง
ในระยะแรกของการออมเงินเพื่อที่อยูอาศัย ชาวบานแทบทุกครัวเรือนมีความ
กระตือรือรนในการออมมากเพราะทุกคนมีความคาดหวังวาจะไดเงินมาสรางบานและเล็งเห็นถึง
สิทธิประโยชนที่จะไดรับ แตในระยะตอมาชาวบานคอยๆ ถอนตัวออกจากการเปนสมาชิก (ยกเลิก
การออม) เนื่องจากสาเหตุหลายประการ กลาวคือ
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- ชาวบานเกิดความไมแนใจวาการออมเงินเพื่อที่อยูอาศัยจะเกิดประโยชนอยางเปน
รูปธรรมแกตนเอง เนื่องจากออมเงินมาหลายเดือนแลวแตยังไมเห็นการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นชุมชน
- ชาวบานบางครัวเรือนมีเหตุจาํ เปนตองหยุดชะงักเรื่องการออม เนื่องจากยากจนและไมมี
เงินสงอยางตอเนื่อง
- ชาวบานบางครัวเรือนเกิดความคลางแคลงใจไมเชื่อมั่นในความโปรงใสของ
คณะกรรมการผูเก็บเงิน เนือ่ งจากบางครั้งผูมีหนาที่เก็บเงินไมนําใบเสร็จรับเงินมาให
ชาวบานเก็บไวเปนหลักฐานรวมถึงไมชี้แจงรายละเอียดใหชาวบานทราบถึงเงินออมทีเ่ ก็บ
ไป
- ชาวบานไมคอยให ความร วมมื อในการเขา รว มประชุมเกี่ย วกับกิจกรรมภายในชุ ม ชน
เนื่องจากวิถีชีวิตที่ตองหาเชากินค่ํา รูสึกเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานรวมถึงรูสึกเบื่อหนาย
กับบรรยากกาศการประชุมเพราะคณะกรรมการมีความขัดแยง โตเถียงกัน ทะเลาะกัน
ในที่ประชุมบอยครั้ง
- ชาวบานบางสวนไมตองการออมเงินกับโครงการบานมั่นคง เพราะการออมเงินจะนําไปสู
การเปนหนี้และเปนภาระที่ตองหาเงินมาใชคืน
- จากประสบการณที่ผานมาเคยเกิดปญหาคอรรัปชั่นในชุมชนบอยครั้ง ทําใหชาวบานไม
เชื่อถือในการดําเนินงานของโครงการออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยเนื่องจากเกรงวาจะเกิด
ปญหาคอรรัปชั่นขึ้นอีก
จากอุปสรรคปญหาในการดําเนินโครงการออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยที่ผานมาจะ
เห็นไดวา นอกจากจะเกิดจากระบบการบริหารจัดการที่ยังไมลงตัวแลว สวนหนึ่งยังสะทอนให
เห็นถึงการขาดคุณธรรมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน ซึ่งชาวบานไดแสดงความคิดเห็นถึง
อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอันเนื่องมาจากการขาดคุณธรรมพรอมกับไดนําเสนอแนวทาง
แกปญหา ดังคําบอกเลาตอไปนี้
อุปสรรคปญหาในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน (อันเนื่องมาจากความบกพรองใน
เรื่องคุณธรรม)

แนวทางการแกปญหาชุมชน
(ในดานคุณธรรม)

ความไมสามัคคี
“เอาความดีเขามาชวย โดยรวมมือกัน มาวาง
นายสรรค : “…เวางายๆ เหมือนชุมชนของเรา มาสรางองคประกอบการบริหารกันใหม”
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อุปสรรคปญหาในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน (อันเนื่องมาจากความบกพรองใน
เรื่องคุณธรรม)

แนวทางการแกปญหาชุมชน
(ในดานคุณธรรม)

...มีชองโหว คณะกรรมการเรามี 30-40 คน ก็
นา จะทํา อะไรไปในทางเดียวกั น มี ความเห็น
พอ งตอ งกั น อั น นี้ เ ฮ็ด ไผเฮ็ ดมั น (ต า งคนตา ง “...ความดีนี่ เราตองคอยๆอบรม คอยเวา คอย
จากันวาเราจะสรางอันนั้นกอน เฮ็ดอันนี้กอน
ทํา) แลวปญหามันเกิดขึ้นมา…”
สมมุติวา พอเราสรางไป อันนั้นจบ คอยสรางอัน
นางนพ : “…ในชุมชนเฮา เวาตรงๆ มันบคอย นี้ตอ ถาเราไประแวงวา กรรมการจะกินจะฮุบ
มีความปรองดองกัน ถามีเงินรัฐตกลงมา คน เงินเรา ชุมชนจะไมพัฒนา คิดในแงดีไว พอจะ
กิ น หลาย ตะกี้ มี ทุ น งบประมาณหลาย คน ไมคิดในแงราย เราจะไดมีกําลังใจทํางาน พอ
ยักยอกเยอะ ไปประชุมยามไดก็มีแตผิดใจกัน ออมเงินบานมั่นคงทุกเดือน เดือนละ 50 บาท
เรื่องเงินวา กูไดหนอย มึงไดหลาย เหมือนปลา เพราะพอเรามาคิดดูแลว เงิน 50 บาทนี่มันก็บ
หลาย ออมไปเรื่อยๆ อยาไปคิดวาเขาโกง เรา
ใหญกินปลาเล็ก”
จะไดมีความสุข…เราจะไมคิดในแงราย ไมคิด
นายพงษรักษ : “…อันนี้คือวา ในชุมชนเฮา วา กรรมการโกงเงิ น มั น ส ง ผลให เ ฮาสบายใจ
ความรวมแรงรวมใจมันนอย เพราะมันมีหลาย ผูอื่นเฮ็ดอีหยังมันก็เรื่องของเขา เราสบายใจก็
จังหวัดเขามาหากัน สวนเรื่องบานมั่นคง ปญหา พอ เราบสนใจ...”
คนไมคอยออมเงิ น สาเหตุ ที่ไมออมเนื่ อ งจาก
เกิดความไมเชื่อใจกัน เพราะบอกใหชาวบาน
ออมเงิ นมาหลายปแลว แตมื้อได จะเฮ็ดยังบรู
เลย เขาก็เลยไมเชื่อใจเฮา แตเราตองคิดวามัน
ตองเปนไปตามขั้นตอนของมัน แตชาวบานเขา
ไมเขาใจ กรรมการเขาก็เฮ็ดดีทุกคนอยู แตมัน
ไม ใชเงินของเฮาเนาะ มั นเปนเงิน ของรัฐบาล
มันตองรอ แตกิจกรรมมันไมคืบหนา ชาวบานก็
เลยไม เ ชื่ อ ใจว า มั น จะได ป ระโยชน จ ริ ง ไหม
ชาวบานจึงไมคอยออมกัน”
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อุปสรรคปญหาในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน (อันเนื่องมาจากความบกพรองใน
เรื่องคุณธรรม)

แนวทางการแกปญหาชุมชน
(ในดานคุณธรรม)

ความไมซื่อสัตย ไมโปรงใสในการ
บริหารงาน คอรรัปชั่น
นางทินพร : “สําหรับปญหาในชุมชน ไดยิน “…อยากใหมคี วามสามัคคีกันมากกวานี…
้ ”
เขาบอกวา คนเปนหัวหนายักยอกเงินออมบาน
มั่นคง พอไดยินก็เลยไมคอยเชื่อใจ เลยไม
อยากออมเงิน”
นายใจ : “…อยางตอนทีม่ งี บประมาณมาสราง
สนามกีฬาแสนนึง แตพอสรางสนามกีฬาเสร็จ
มาดูอุปกรณทใี่ ชมันไมถงึ แสน มันแค 3-4 หมื่น
แลวเงินมันอยูต รงไหน พอไปถาม
คณะกรรมการที่จัดการเรื่องเงิน คนนัน้ ก็บอก
วาไมรู คนนี้กไ็ มรู”

“…พยายามโปรงใส เวลาทีม่ ีงบประมาณจาก
รัฐตกลงมา อยาพากันโลภหลาย อยากใหทาง
คณะกรรมการหมูบานมาแจงใหลกู บานทราบ
วาเงินไปไหน ใชจายอะไรบาง ใหเปนขั้นตอน
… ไมใชพอกิน (ยักยอกเงิน) กันแลว มาเถียง
กันทีหลัง แฉกันไปแฉกันมาวาผูน ั้นเอา ผูน ี้เอา
แฉกันออกทางหอกระจายขาว”

นางเรือง : “…เรื่องเงินออมบานมั่นคง ตอน
แรกชาวบานไมแนใจวาเงินที่ออมมันจะไปเขา
กระเปาใครหรื อเปลา เพราะมันเคยมีปญหา
ตุกติกกันเรื่องเงินมากอน”

“…เราพยายามสรางความกระจาง เอาบัญชี
มากางให ดู ว า เงิ น มั น บ ไ ด ไ ปไหน ไม ไ ด สู ญ
หายไปไหน…พยายามอธิบายใหชาวบานฟง…
การเป น คณะกรรมการชุ ม ชนเราต อ งซื่ อ สั ต ย
เพราะชาวบานหวังพึ่งเรา และคอยๆ ตราวจ
สอบผูที่ไมโปรงใสแตจะไมไปปรักปรําเขา”

นางเภา : “ชาวบานก็โมเมวาคณะกรรมการกิน “อันไหนมันไมซื่อสัตย มันเปนการหาบาปใสตัว
เงิ น ส ว นคณะกรรมการใครล ะ จะมารั บ ว า เราจะไมไปยุงเกี่ยวกับเขา แตก็ไมไปโตแยงเขา
ตัวเองเอาเงินไป มันขัดแยงกันอยู”
ใครทําอะไรก็จะไดอยางนั้น”
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อุปสรรคปญหาในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน (อันเนื่องมาจากความบกพรองใน
เรื่องคุณธรรม)

แนวทางการแกปญหาชุมชน
(ในดานคุณธรรม)

ความไมซื่อสัตย ไมโปรงใสในการ
บริหารงาน คอรรัปชั่น
นางจันทรเพ็ญ : “ตอนนี้ ปญหาในชุมชน
1. ชุมชนเราแออัด ไมรูใครมาจากไหนบาง มัน
แออัด บรรยากาศไมนาอยู ถามีที่อยูอาศัยที่
สามารถปลูกผัก เลี้ยงหมูไดมันจะดีมาก แต
ตรงนี้มนั ทําไมได 2. ปญหาโกงเงิน เพราะคน
โนนก็จะดัง คนนีก้ ็จะเดน มันเปนความโลภวากู
ไปนี่ กูไปนัน่ กูทําเพื่อชุมชน ก็ตองมีงบคาไปนี่
มานัน่ กูสรางอันนี้ใหชุมชน กูก็ตองไดเงิน
เพราะกูเหนื่อย มันเปนสัจธรรม คนไมเฮ็ดดวย
ใจ เฮ็ดเพราะตองมีของตอบแทน กูตองได
3. เกิดจากคนในชุมชนไมปรองดองกัน ไมกลม
เกลียวกัน ถาปรองดรองกันมันจะดีขึ้นกวานี้
คงจะมีงบอันโนนอันนัน้ มาชวยเหลือ แตทีนี้
กรรมการในชุมชนก็เถียงกันแหน โวกเวกๆ เลย
ทําใหคนไมอยากรวมมือ 4. ความไมซอื่ สัตย
พอมีงบเขามาพัฒนาชุมชน คนโนนก็อยากจะ
ทํา อยากเขามามีเอี่ยวดวย แตไมยอมถามกอน
วาชาวบานตองการอะไร อยากไดอะไร คิดวา
กูเฮ็ดกูก็ตองได เปนความบโปรงใส”

“...วิธีการแกปญ
 หาในชุมชนคือ 1. คนในชุมชน

ที่เปนคนโลภมากลาภหายก็มีหลาย เพราะคน
ในชุมชนตองทํามาหากิน เห็นอันโนนอันนีก้ ็
อยากได หรือใครมีอะไรเกินหนาเกินตาก็วา
อยางเราสรางบานใหม ก็วา เราไปขายตัว แต
เขาไมรูหรอกวาเราตองไปกูเงินมาสรางบาน
เพื่อความสะดวกสบายของเรา มีคนวาเรา กลัว
เราไดดีกวา คิดวาทางที่ดถี ามีหนวยงานเขามา
ชวย ใหเพิน่ จัดแจงมาใหดกี วา ไมตองใหชุมชน
เขามาพัฒนากันเอง เพราะถามาพัฒนากันเอง
มันก็จะเปนอยางที่เห็น คือมีปญหาเรื่องเงิน
เรื่องทอง เอาคนของทางรัฐเขามาโดยตรง ไม
ตองใหชาวบานในชุมชนมาเบิกเงินและตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบกันเอง
เพราะมัน
ตรวจสอบบไดดอก มันจะฆากันมากกวา ให
ทางรัฐเขามาเลย วาผมจะทําตรงนี้ ตรงนั้นนะ
มีงบเทานี้ เดี๋ยวผมจะใหชางของเทศบาลเขา
มาจัดการ ถาเงินตกมาก็ใหเปนเงินของหนวย
ทางรัฐจัดการกันเอง เคลียรกันเอง บตองให
เงินตกลงมาถึงชุมชน เพราะมันจะมีปญหากัน
แลวก็มาตอวากัน”
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อุปสรรคปญหาในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน (อันเนื่องมาจากความบกพรองใน
เรื่องคุณธรรม)
ความไมซื่อสัตย ไมโปรงใสในการ
บริหารงาน คอรรัปชั่น

แนวทางการแกปญหาชุมชน
(ในดานคุณธรรม)

“การแกปญหาโดยการเอาความดีเขามาใช ไมรู

จะแกไดหรือเปลา แตในชุมชนถามีงานบุญ งาน
อีหยัง ก็ชว ยกัน รวมมือกันดีอยู แตการที่มีงบ
ด.ญ. ศิริวรรณ : “แตเห็นผูใ หญเคาบน เรื่องโกง ตกลงมาในชุมชน อยางแตกอนมีงบเงินลาน
กันในชุมชน หนูวาถาโกงมันก็ไมคอยดีเทาไหร ของนายกทักษิณ ชาวบานจะมีความโลภในตรง
เพราะมันทําใหคนอืน่ เคาเดือดรอนมากขึน้ และ นี้ มึงยืมไดกูกย็ ืมได คนในชุมชนตองมีความ
ตนเองก็เดือนรอนตามไปดวย เพราะในทีส่ ุดก็ พอ คนในชุมชนจิตใจไมดีถึงเปนอยางนี”้
ตองหาเงินมาใชคืนเคา เทาที่เคยไดยิน คิดวา
ในชุมชนมีปญหาเรื่องเงินมากที่สุด”

เมื่อพิจารณาถึงอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมของชุมชนแลวจะเห็น
ไดวา สวนหนึง่ เปนปญหาดานการบริหารจัดการทีย่ ังขาดความชํานาญและความชัดเจนในเรื่อง
ของการวางแผน แตอีกสวนหนึง่ เปนปญหาอันเนื่องมาจากการขาดคุณธรรมในเรื่องการบริหาร
และการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน กลาวคือ โครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตางๆ จะไมถกู ลมเลิกไป หากสมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี เอือ้ เฟอเผื่อแผและรับผิดชอบใน
งานที่ไดรับมอบหมาย เชนเดียวกับผูท ี่ไดรับการคัดเลือกใหเปนคณะกรรมการชุมชน หากเปนผู
ดํารงตนอยูในความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ไมโกงกินและคํานึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวา
ประโยชนสว นตนแลว
การพัฒนาชุมชนใหชาวบานเกิดความอยูดีมีสุขรวมถึงการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีใหคนจนในชุมชนแออัดจะเกิดความสัมฤทธิ์ผลมากกวานี้
สําหรับกิจกรรมออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยของชุมชนกลวยไมปา (ซึ่งอยูภายใตการ
ดําเนินงานของโครงการบานมั่นคงตามนโยบายการแกปญหาความยากจนของรัฐบาลนั้น) พบวา
อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นมีความคลายคลึงกันกับกิจกรรมที่เคยดําเนินมาแลว เชน ชาวบานไมให
ความรวมมือในการออมทรัพย ขาดความซื่อสัตย ไมโปรงใสในการบริหารงานและเกิดปญหา
คอรรัปชั่นขึ้นในชุมชน สําหรับแนวทางแกไขอุปสรรคปญหาภายในชุมชน ชาวบานสวนใหญลง
ความเห็นวา ปจจุบันชุมชนยังไมสามารถแกไขปญหาเรื่องการโกงกินไดเนื่องจากยังเกิดความ
ขัดแยงกันอยู แตถาเลือกได ตองการคนดี ซื่อสัตยสุจริตเขามาบริหารงานและอยากใหสมาชิกใน
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นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ชาวบานบางกลุมไมตองการออมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งชาวบานกลุมนี้มักถูกเพงเล็งจากคณะกรรมการชุมชนวาเปนผูไมใหความ
รวมมือในกิจกรรมของชุมชน แตเมื่อพิจารณาอีกดานหนึ่งจะเห็นวา สาเหตุที่ชาวบานไมยอมออม
เงินกับโครงการบานมั่นคงเพราะไมตองการกูเงินจากรัฐใหเกิดภาระหนี้สินตามมา ดังคํากลาวของ
ชาวบานผูหนึ่งบอกวา “ยายแกแลวไมมีรายไดที่แนนอน กลัววาถาไปยืมเงินเขาแลวจะไมมีปญญา
สง ขออยูบานหลังเกาพุๆ พังๆ แตไมมีหนี้สินจะดีกวา” (นางรวย, สัมภาษณ) ซึ่งสิ่งเหลานี้สะทอน
ใหเห็นถึงหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิตของคนจนในชุมชนสลัมเกี่ยวกับการประมาณตน รูจักใช
ชีวิตอยางพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5. การใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตามความคิดเห็นของชาวบานในชุมชนสลัม
ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางแสดงทัศนะหรืออธิบายความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตาม
ความคิ ด เห็ น ของชาวบ า น พบว า ชาวบ า นให ค วามหมายของคํ า ว า คุ ณ ธรรมในมุ ม มองที่
หลากหลายแตกตางกันไป แตมีนัยยะที่คลายคลึงกันวา คุณธรรมคือ การทําความดีในรูปแบบ
ตางๆ หรือการทําใหตนเองและผูอื่นมีความสุขกายสบายใจโดยการรักษาศีล ดังคําบอกเลา
ตอไปนี้
ตารางแสดงความหมายของคําวา “คุณธรรม” ในมุมมองของชาวบานในชุมชนสลัม
ลักษณะของกลุมตัวอยาง

นางทองไสย อายุ 40 ป
อาชีพ รับจางเย็บผา
และเปนกรรมการชุมชน

ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม

“คุณธรรม คือ ความดี คือสิ่ง
ที่ ทํ า แล ว สบายใจ ไม ทํ า ให
ตนเองและผูอื่นเดือดรอน เฮ็ด
แล ว ทุ ก คนเป น สุ ข นั่ น คื อ
คุณธรรม…

“ถ า เรามี คุ ณ ธรรมเราจะมี
ความสุข ถึงเราไมมีเงินแตเรา
มี คุ ณ ธรรมเราก็ มี ค วามสุ ข
เพราะพอเราทํ า บุ ญ สุ น ทาน
เราก็สบายใจ”
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ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม

...คุณธรรมทีพ่ ี่มีคือ พี่เปนคน
ซื่อสัตยสุจริต ไมคิดโกง ไม
สรางปญหา”
นางนพ อายุ 48 ป
อาชีพ แมบาน-เลี้ยงหลาน

“คุณธรรม คือ สิ่งที่เราตั้งใจวา “การมีคุณธรรมจะทําใหเราสุข
จะทําอะไร แลวเราทําตามสิ่ง การสบายใจ ขอใหไดทําบุญก็
ที่เราตั้งไว เชน ทําบุญ ถวาย มีความสุขใจ”
ทาน เรื่องไหนดีแมมักทํา…”
แม อ ยากช ว ยเหลื อ ผู เ ฒ า ที่
ลํ า บากกว า เรา ทุ ก วั น นี้ แ ม
ช ว ยเหลื อ ผู เ ฒ า โดยการช ว ย
เข็นน้ํา”

นางบุญมา อายุ 54 ป
อาชีพ กวาดถนน
และเปนอสม.ของชุมชน

“คุณธรรม คือ การทําความดี
เพื่ อ ชาติ เพื่ อบ า นเมือ ง รั ก พี่
รั ก น อ ง รั ก ผู เ ฒ า ผู แ ก
คุณธรรมคือการทําความดี คือ
การมี ค วามรั ก ใครจะว า เรา
จะเกลี ย ดเราเราก็ เ ฉย เราไม
สน”

“คุ ณ ธรรมมี ค วามสํ า คั ญ กั บ
ชี วิ ต คื อ ถ า เราได ทํ า ความดี
เราจะสบายใจ เวลามีปญ หา
เราจะปลง ไมคิดอีห ยัง หลาย
เราจะปลอดโปรง ไมอยากทํา
ชั่ว”

นางวิภา อายุ 37 ป
อาชีพ คาขายและเปน
คณะกรรมการรวมโครงการ
บานมัน่ คง..เปนเหรัญญิกกลุม

“คุณธรรม คือ การบเอารัดเอา
เปรียบคนอื่น บเบียดเบียนซึ่ง
กั น และกัน ซื่ อ สั ต ย ในตั ว เอง
เฮาเฮ็ดอีหยังลงไปเฮาตองรูวา
มันผิดหรือมันถูก เฮาพรอมจะ
รับทั้งผิด รับทั้งชอบ ถาเราผิด
เราก็ตองรับก็พอแลว”

“คุ ณ ธรรมจะสํ า คั ญ ใน
ชีวิตของครอบครัวของตนเอง
แตสําหรับคนอื่นไมคอยสําคัญ
ขอให ค รอบครั ว เราอบอุ น
ทําบุญ มีความสุขก็พอแลว”
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ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม

นางเภา อายุ 59 ป
อาชีพ เย็บชุดหมอรํา

“คุณธรรม คือ การทําความดี
การมีคุณธรรมมันตองดี เพราะ
เ ร า รั ก ษ า ศี ล ถ า ค น ไ ม มี
คุณธรรมจะรักษาศีลไมได การ
รั ก ษาศี ลคื อรั ก ปฏิบั ติใ ห เ รามี
ความสุข เชน ถาเราเห็นคนมา
ว า เรา เราก็ เ งี ย บเฉยไปซะ
อย า ไปต อ ปากต อ คํ า กั บ เขา
ไมไปโตแยงกับเขาใหเปนเรื่อง
เปนราว ชีวิตจะไดมีความสุข”

“คุ ณ ธรรมมี ค วามสํ า คั ญ กั บ
ชี วิ ต
คื อ มั น ทํ า ให เ รามี
ความสุขสบายใจ ไมคิดระแวง
วาเขาจะมาพูดในแงราย เราก็
จะจิตใจดี..คุณธรรมที่อยากทํา
ตอไปคือ ความจริงเราทําอยู
เรื่ อ ยๆ อยู แ ล ว เช น เราไม
คิดรายกับใคร ถาใครมาวาเรา
เราก็ ใหอ ภัย เขาซะ เราจะไม
เอาน้ํามันไปใสไฟ ใชลักษณะ
เงียบ ไมตองพูด”

นางสม อายุ 44 ป
อาชีพ แมบานและเปน
คณะกรรมการชุมชน

“คุณธรรมคือ การซื่อสัตยตอ “คุณธรรมมีความสําคัญคือ ทํา
ชาวบาน บตุกติกเรื่องเงิน เรือ่ ง ใ ห ส บ า ย ใ จ ขึ้ น แ ต ยั ง ไ ม
การออม เรื่องหยัง”
ส า ม า ร ถ บ ไ ด ว า อ ย า ก ทํ า
อะไรบ า ง..คิ ด ว า เทวดามี ต า
ถ า เราทํ า ความดี เราจะมี
ความสุขขึ้นเรื่อยๆ”

นายพงษรักษ อายุ 54 ป
อาชีพ กรรมกรกอสราง

“คุณธรรม คือ อีหยังวะ นาจะ
คือความดีเนาะ คนมีคุณธรรม
หมายความวา ถาเราทําดีนํา
เขา เขาก็ จ ะมี ค วามดี นํ า เรา
อย างเฮาไปไสมาไสก็จะมีคน
คอยดูแลเรา”

“การมีคุณธรรมทําใหเราไปไส
มาไสสะดวก ไปอยางสบายใจ
เพราะเราไมไดเกลียดใคร และ
ไมมี ใครเกลี ย ดเรา ทุก คนจะ
เกรงใจเรา และเราตองเกรงใจ
เขา รูจักตอบแทนบุญคุณของ
เขา เขาก็ วา เราดีแ ละเราก็ ว า
เขาดี”
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นายสรรค อาย 71 ป
อาชีพ ทํานา หาปลามาขาย
และเคยเปนประธานกลุม
ผูสูงอายุ

ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม

“คุ ณ ธรรมมั น เป น ประโยชน
มันเปนสิริมงคล คือการที่เรา
ไมไปสรางกรรมสรางเวร เชน
ไดยินเสียงคนนั้นคนนี้ทะเลาะ
วิวาทกัน เราก็เอาคุณธรรมไป
อบรมบมนิสัยเขา ชี้ใหเขาเห็น
แนวทางที่ ดี แนวทางที่ ถู ก
แนวทางที่เปนประโยชน”

“คุ ณ ธรรมของพ อ ไม ว า ทาง
ศาสนาหรื อ ทางชุ ม ชน เช น
พรุงนี้ตองไปนิมนตพระ 9 รูป
มาทําบุญ…ถาเราไมสามารถ
ปรับปรุงตัว ปรับปรุงจิตใจให
เปนคนดีได เรียกวา คนไมมี
คุณธรรม คุณธรรมคือตัวของ
เราเอง”

“คุ ณ ธรรม คื อ การที่ เ ราทํ า “คุณธรรมมีความสําคัญคือ ถา
นางจันทร อายุ 61 ป
ความดี สรางความดีใหพี่นอง เรามีค วามรั ก ใหค นอื่ น เราก็
อาชีพ ไมไดทาํ งาน เพราะอายุ
ฮักหอม พี่นองจะไดไมเหยียด จะไดรับความรักนั้นตอบ”
มากและเปนเบาหวานที่ตา
หยามเฮา คุณธรรมคือการฮัก
หมูพวก ใครฮักเราเราก็ฮักตอบ
ไมคิดรายกับผูได”
ด.ญ. ศิริวรรณ อายุ 13 ป
“คุ ณ ธรรม คื อ การช ว ยเหลื อ
อาชีพนักเรียนและทํางานเสริม คนอื่ น และไม ทํ า ให ค นอื่ น
ดวยการเก็บขยะขาย
เดือดรอน หรือสรางความทุกข
ใหคนอื่น”

“คุณธรรมสงผลดีคือ ถาเราไม
ไปยุ ง กั บ เขาหรื อ ทํ า ให เ ขา
เดือดรอน เขาก็จะไมทําสราง
ความทุกขใหเรา”

นางชื่น อายุ 79 ป
อาชีพ สานตระกราขาย

“ถาเราทําบุญ จิตใจเราผองใส
ไปวัดไปวา เราก็สบายใจ ถา
เราทํ า ความดี ชี วิ ต มั น เหมื อ น
คลองแคลว ใจมันดีขึ้น”

“คุ ณ ธรรมคื อ ฉั น ทํ า ความดี
แล ว แตชีวิ ตมัน ไมดีขึ้น ก็ไมรู
จะทํ า ยั ง ไง จิ ต ใจเราผ อ งใส
เราสบายใจ เราทําอะไรไมให
มั น เดื อ ดร อ นตั ว เอง เขาพู ด
อะไรที่เราไมสบายใจเราก็หนี
ไป”
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ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม

นางทินพร อายุ 39 ป
อาชีพ คาขาย

“คุณธรรมคือความซื่อสัตย
สุจริต”

“คุณธรรมมีความสําคัญคือ ถา
เราบไดไปตั๊ว (โกหก) ผูได เรา
ก็จะมีชวี ิตที่มคี วามสุข”

นายบุญ อายุ 70 ป
อาชีพ ถีบรถสามลอกระบะ

“คุ ณ ธรรมคื อ การทํ า ความดี
ทํ า ความดี กั บ พี่ กั บ น อ งกั บ
ชุมชนบไดไปทําความผิดหรือ
ไปผิดใจกับผูได”

“การมีคุณธรรมสําคัญกับชีวิต
คือ ทําใหมีกําลังใจขึ้น คนนั้น
คนโน น ก็ ว า เฮาดี เฮาเลยมี
กํ า ลั ง ใจในการทํ า ความดี ต อ
เวลาเราทําความดีทุกคนก็พูด
ดีกับเรา”

นายมานะ อายุ 35 ป
“การมีคุณธรรมคือความสบาย
อาชีพ ทํางานไมไดเนื่องจากขา ใจ คือการทําความดี คือการ
ขาด
ทํ า ใ ห ต น เ อ ง แ ล ะ ผู อื่ น มี
ความสุข”

“อยากทํ า ความดี โ ดยการ
ชวยเหลือแม แตมันชวยไมได
เพราะเราขาขาด ถามีอันไหน
ช ว ยได ก็ จ ะช ว ย การที่ เ รา
คุ ณ ธรรมรู สึ ก ว า ไปไหนมั น
สะดวก เหมือนคนดี ผีคุม”

นางดี อายุ 68 ป
อาชีพ ทํานา หาปลาและเก็บ
ขยะขาย

“การมีคุณธรรม มีความสําคัญ
กับชีวิตคือ ใครจะวาเราดีหรือ
เราไม ดี เราไม ไ ด ส น เราก็
จ ะ เ ฮ็ ด ค ว า ม ดี ไ ป ก า ร มี
คุณธรรมจิตใจเราจะเบิกบาน
แตในเรื่องของฐานะจะใหมัน
ไมดีมันก็บดี จะใหมันเลวมันก็
บเลว แตเราดีใจในตัวเองวา...

“คุ ณ ธรรม คื อการมี จิ ต ใ จ
เมตตาอารีย สงสารผูอื่น คิด
วาคนอื่นก็คือตัวเรา ฮักคนอื่น
ใหเหมือนกับฮักตัวเรา”
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ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม
...เราไปได ม าได เพื่ อ นๆ ไม
ทอดทิ้ ง เฮา เขามาช ว ยเหลื อ
ดูแลเรา”

นางรวย อายุ 58 ป
อาชีพ คาขายหาบเร

“คุณธรรม แปลวา การที่เรา
ร ว ม หั ว กั น เ ฮ็ ด ค ว า ม ดี
ความชอบ คนอื่นก็จะมองวา
ค น ใ น ชุ ม ช น นี้ ทํ า ค ว า ม ดี
รวมกัน คุณธรรมของแม แมก็
จะหากินอยางนี้แหละ ขายของ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมได
เดื อ ดร อ นผู ไ ด มั น ก็ ส บายใจ
เฮา วาเฮาบไดไปทะเลาะกับ
ใคร และไมมีคนมาดาเรา แม
จะพูดดี ดีกับทุกคนและไมได
สนใจวาใครจะมาวาเรา…”

“คุ ณ ธรรม มี ค วามสํ า คั ญ คื อ
มั น จะทํ า ให ชี วิ ต ของเฮามี
ความก า วหน า ขึ้ น หากิ น ไป
เรื่ อ ยๆ ทํ า ความดี เ รื่ อ ยๆ ก็
สบายใจไปเรื่อยๆ เพราะชีวิต
เรามีคุณธรรม”

นางทอง อายุ 54 ป
อาชีพ แมบาน ขายของ
เปนมะเร็งเตานมระยะที่ 3

“คุ ณ ธรรม คื อ เฮาเฮ็ ด ดี เฮา
บอกลู ก บอกหลาน สอนลู ก
สอนหลานเฮาบ ใ ห ไ ปติ ด ยา
เสพติด”

“มีนะ ถาเฮาบมีคุณธรรม เฮา
เฮ็ ด บ ไ ด ผู ไ ด ซิ ม ายุ ง กั บ เฮา
เขาก็ วา บ า นอี หา นี่ เป น ตาซั ง
แท ซิไปหาหัวมันเฮ็ดหยัง…ป
ใหม แ ม อ ยากเฮ็ ด บุ ญ ตั ก
บาตร ไปเลี้ยงพระ”
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นายจิต อายุ 72 ป
อาชีพ ขับสามลอรับจาง

ความหมายของ คําวา
“คุณธรรม”

ความสําคัญของ
การมีคุณธรรม

“คุ ณ ธรรม คื อ อะไร ผมยั ง ไม
เข า ใจ ผมคิ ดวา คุ ณ ธรรมผม
ไมไดใช กินขาวเสร็จแลวก็ไป
ตลาด ใครถามมาผมก็ตอบไป”

“การทํ า ความดี สิ่ ง ไหนเรา
ช ว ยได ผมช ว ยเต็ ม ที่ แต สิ่ ง
ไหนเราชวยไมได เราก็ดูวาตัว
เราไปไหวไหม เราก็พ ยายาม
ชวย การทําความดีเปนการทํา
เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ เ วลา
เ จ อ กั น เ ผื่ อ วั น ห น า เ ร า
ชวยเหลือเขา เขาก็ชวยเหลือ
เรา เปนการสรางความสัมพันธ
ไมตรีที่ดีตอกัน”

เมื่อผูวิจัยเปดโอกาสใหชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางใหคําจํากัดความหรืออธิบาย
ความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตามความคิดเห็นผานมุมมองและประสบการณของชาวบาน
พบวา ในระยะแรกชาวบานยังรูสึกงงกับคําถาม เกรงวาจะตอบผิดหรือบางคนตอบวา “คุณธรรม
ผมยังไมเขาใจวามันคืออะไรและไมไดใชมัน” แตเมื่อผูวิจัยปรับมาใชคําวา “คุณธรรมความดี” หรือ
“คุณธรรมศีลธรรม” พบวา ชาวบานสามารถเขาใจความหมายไดชัดเจนขึ้น เห็นภาพขึ้นและ
สามารถอธิบายความหมายของคําดังกลาวไดอยางมั่นใจจากมุมมองของชาวบานเอง ดังนั้นจะ
เห็นไดวา วิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยูในชุมชนสลัมมักจะคุนเคยกับคําวา “ความดี” “การ
ประพฤติดี” มากกวาคําวา “คุณธรรม” เนื่องจากคําวา “ความดี” ชาวบานไดยินบอยครั้งกวา
รวมถึงมีความเปนรูปธรรมสามารถเห็นภาพไดชัดเจนกวาดวย
สําหรับการใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” จากมุมมองและประสบการณของ
ชาวบาน พบวา มีความผูกติดเชื่อมโยงและสัมพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูในสลัม ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การทํางานและสภาพแวดลอมของเหตุการณในชุมชนซึ่งยังมีความขัดแยงกันอยู จาก
การประมวลความหมายของคําวา “คุณธรรม” พบวาชาวบานใหคําจํากัดความวาคุณธรรม คือ
ความซื่อสัตยสุจริต ไมคิดคดโกง ไมตุกติกเรื่องเงิน ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมเบียดเบียนคนอื่น
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มีความรับผิดชอบ รักษาศีล อดออม ไมทะเลาะวิวาท ไมผิดใจกับผูอื่น มีความเมตตาอารี
ชวยเหลือผูอื่นในรูปแบบตางๆ มีความรักและทําใหผูอื่น ชุมชนรวมถึงสังคมมีความสุข
นอกจากนีช้ าวบานยังมีความเห็นวา การมีคณ
ุ ธรรมมีความสําคัญกับการดําเนิน
ชีวิตมากเพราะการทําความดีมีคุณธรรมเปนบอเกิดของความสุขใจ สบายใจ ชีวติ มีความปลอด
โปรง ครอบครัวอบอุน ไมคิดระแวง ไมมีศัตรู ไปไหนมาไหนมีแตคนรักใครและมีคนคอย
ชวยเหลือ สําหรับทางดานสุขภาพรางกาย ชาวบานบางคนเห็นวา หลังจากเปนผูม ีคุณธรรมทําให
ไปไหนมาไหนคลองแคลวขึ้นและทางดานเศรษฐกิจวิถชี ีวิตความเปนอยูมีความกาวหนาขึน้ ดวย

บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายงานการวิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบานใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กรณีศึกษา ชุมชนสลัม จ. ขอนแกน” มีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาวา ชาวบานในชุมชนสลัม
แหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน (ซึ่งใชชื่อสมมุติในการวิจัยวา “ชุมชนกลวยไมปา”) มีการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการดํ า เนิ น ชี วิ ต หรือใช ขจัดอุปสรรคป ญ หาที่ เ กิดขึ้น ในชีวิ ตอย า งไรบา งและ
หลังจากที่นําหลักคุณธรรมมาใชแลวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร มีการนําไปสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม
สําหรับระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกควบคูไปกับการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมกับกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนชาวบานในชุมชนจํานวน 29 คน โดยแบงเปนกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายหลัก
จํานวน 19 คน และเปนกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายรองจํานวน 10 คน สําหรับกลุมเปาหมาย
หลักที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมชาวบานที่ผูวิจัยสัมภาษณแบบเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและแกไขปญหาในชีวิต สวนกลุมตัวอยางที่เปนเปาหมายรอง
ไดแก ชาวบานที่เปนผูนําชุมชน
คณะกรรมการชุมชนรวมถึงผูรูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณและกิจกรรมของชุมชนได
ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถแบงออกเปน 5 สวน ตามประเด็นที่คนพบ ดังตอไปนี้
1) ความสุขของชาวบานในชุมชนสลัมอันเกิดจากการมีหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
จากการสัมภาษณ พบวา ความสุข 3 อันดับที่ชาวบานกลาวถึงมากที่สุด คือ
1) ความสุขอันเกิดจากการทํางาน โดยหลักคุณธรรมที่ชาวบานนํามาใชในการทํางาน ไดแก
ความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะอุตสาหะ การรูจักพึ่งตนเองไมเปนภาระของผูอื่นและความพอใจ
ในการประกอบอาชีพรวมถึงความเปนอยูของตน ซึ่งความสุขอันเกิดจากการทํางานนี้มีความ
สอดคลองกับหลักคุณธรรมที่ใชแกปญหาความยากจนและความสุขของคฤหัสถ (อนวชชสุขหรือ
ความสุขอันเกิดจากการประกอบอาชีพการงานที่ปราศจากโทษ สวนความสุขอันดับ 2) ไดแก
ความสุขอันเกิดจากการไดอยูรวมกับลูกหลานและการมีครอบครัวที่อบอุน ซึ่งถึงแมวาชาวบานจะ
มี ฐ านะยากจน หาเช า กิ น ค่ํ า และเกิ ด การทะเลาะเบาะแว ง กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว บ า ง แต
ชาวบานผูเปนกลุมตัวอยางก็ไดนําศิลปะการครองเรือนมาใช เชน การปรับตัวเขาหากัน อภัย ใจ
เย็นและทําตัวเปนแบบอยางที่ดีใหลูกหลานปฏิบัติตาม ซึ่งหลักคุณธรรมที่ชาวบานใชในการครอง
เรือนนี้ตรงกับ
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หลัก “ขันติ” และ “อธิวาสนขันติ” หรือการมีความอดทนอดกัน้ ขมใจ วางเฉยเมือ่ ตองเผชิญกับ
ปญหา ความกระแทกแดกดันของผูอนื่ และ 3) ความสุขอันเกิดจากการไดชวยเหลือผูอนื่ และ
ชวยเหลือชุมชน พบวา คุณธรรมที่ชาวบานนํามาใช คือ ความเมตตา เสียสละ ซึ่งผลที่ไดจากการ
ทําความดี คือ เกิดความรูส ึกภูมิใจ สุขใจและความดีตอบสนองทําใหแคลวคาดจากอุบัติเหตุ
ฐานะความเปนอยูดีขึ้นรวมถึงชุมชนมีการพัฒนาขึ้น
2) ความทุกขของชาวบานในชุมชนสลัมและการใชหลักคุณธรรมมาขจัดความทุกขที่
เกิดขึ้น
ความทุกขและเหตุแหงทุกขที่ชาวบานในชุมชนสลัมตองเผชิญสามารถจําแนกออกเปน
4 ประเด็นหลัก คือ 1) อุปสรรคปญหาดานการเงินและการทํามาหากิน 2) อุปสรรคปญหาความ
ทุกขใจอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัว 3) อุปสรรคปญหาดานที่อยูอาศัย 4) อุปสรรคปญหาดาน
สุขภาพรางกาย
สําหรับอุปสรรคปญหาดานการเงินและการทํามาหากิน พบวา ชาวบานเปนทุกขเรื่อง
หนี้สิน การขาดแคลนเงินทองใชจายในครัวเรือน การมีรายไดที่ไมมั่นคง สําหรับวิธีขจัดปญหา
ความจนโดยการนําหลักคุณธรรมเขามาใช คือ ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ประหยัด ทําอาชีพ
เสริ ม เพิ่ ม ทํ า บุ ญ ไม ทํ า ในสิ่ ง ที่ ผิ ด กฎหมายและหมั่ น ใช ชี วิ ต อย า งพอเพี ย ง สํ า หรั บ ผลการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว า บางครั ว เรื อ นมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น (แต บ างครั ว เรื อ น
เหมือนเดิม) มีเพื่อนบานคอยใหความชวยเหลือและรูสึกสบายใจขึ้น 2) อุปสรรคปญหาความทุกข
ใจอันเกิดจากสมาชิกในครอบครัว พบวา มีสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางติดอบายมุข เลน
การพนันและไมสงเสียงเลี้ยงดูพอแม สําหรับแนวทางการแกปญหาโดยนําหลักคุณธรรมเขามาใช
คือ บอกกลาวตักเตือนใหสมาชิกในครัวเรือนลด ละ เลิก อบายมุข เปนแบบอยางที่ดีใหลูกหลาน
ไดปฏิบัติตาม รวมถึงใชวิธีการปลอยวาง นั่งสมาธิ ใหอภัย ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ
สมาชิกในครอบครัวเริ่มเชื่อฟงและมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ขอ 3) ชาวบานในชุมชนมีอุปสรรค
ป ญ หาเรื่ อ งที่ อ ยู อ าศั ย เช น กลั ว ถู ก ไล ที่ แ ละต อ งทนอยู กั บ สภาพบ า นเรื อ นที่ พุ พั ง มี
สภาพแวดลอมที่ไมถูกสุขลักษณะ สําหรับแนวทางการแกปญหาโดยการนําหลักคุณธรรมเขามา
ใช คือ ขยันทํางาน เก็บออมเพื่อนําเงินมาสรางบาน แตชาวบานบางคนที่มีอายุมากมองวา ยังหา
ทางออกในเรื่องที่อยูอาศัยไมไดและตองจําทนอยูในชุมชนสลัมตอไป ขอ 4) ชาวบานมีอุปสรรค
ปญหาดานสุขภาพ อันเนื่องมาจาก ความชรา ความพิการและอาการเจ็บปวยเรื้อรัง วิธีการ
แกปญหา คือ นอกจากชาวบานจะไปหาหมอแลวยังมีการนําหลักพุทธโอสถเขามาใชในการบําบัด
โรค เชน ไหวพระ สวดมนต ทําสมาธิ อานหนังสือธรรมะ คิดในทางบวก มองคนที่ทุกขกวาและให
กําลังใจผูอื่นที่ตองเผชิญโรครายเหมือนตน ซึ่งหลังจากที่นําหลักคุณธรรมมาใช ชาวบานบอกวา
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3) อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและวิธกี ารแกปญหาโดยนําหลักคุณธรรม
เขามาประยุกตใช
พบวา ชาวบานประสบปญหาหลักๆ ในการดํารงชีวิต คือ เรื่องเศรษฐกิจ เรื่อง
ความประพฤติไปในทางที่ผิดของสมาชิกในครอบครัว และปญหาเรื่องสุขภาพ สําหรับหลัก
คุณธรรมที่ชาวบานนํามาใช ไดแก ความขยัน ซื่อสัตย ใชชีวิตอยางพอเพียง รักษาศีลและ
นําศิลปะในการครองเรือนเขามาใช ซึ่งผลที่เกิดขึ้นหลักจากนําหลักคุณธรรมเขามาใช พบวา
วิถีชีวิตของชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกทั้งทางดานเศรษฐกิจ จิตใจและความ
ประพฤติของสมาชิกในครอบครัว
4) กิจกรรมชุมชน อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและการนําหลักคุณธรรมเขามาใช
เพื่อพัฒนาชุมชน
จากประสบการณที่ผานมา พบวา กิจกรรมเพื่อสงเสริมอาชีพและโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคในชุมชนไมคอยประสบผลสําเร็จ เนือ่ งจากสวนหนึ่งเกิดจากปญหาเชิงระบบการ
บริหารจัดการในชุมชนยังไมคอยลงตัว แตอีกสวนหนึง่ เกิดจากการขาดคุณธรรมของชาวบานและ
ผูนําชุมชน กลาวคือ ชาวบานยังขาดความสามัคคีในการดําเนินกิจกรรมกลุม
ขาดความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายและขาดความเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผเพื่อสวนรวม
รวมถึงชาวบานยังขาดความไวเนื้อเชื่อใจแกกลุมผูน ําชุมชน เนื่องจากที่ผานมาเคยเกิดปญหา
คอรรัปชั่นบอยครั้ง สวนกลุมผูนาํ ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนบางสวน พบวา ไดรับความ
เชื่อถือศรัทธาจากลูกบานนอยลงเรื่อยๆ
เนื่องจากไมประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของ
ผูบริหาร เชน ขาดความซื่อสัตยสุจริตในการนํางบประมาณของรัฐมาใชในทางที่มชิ อบ ขาด
ความโปรงใสเนื่องจากไมชี้แจงรายละเอียดเรื่องเงินออมใหชาวบานทราบและขาดความละอายตอ
บาปเนื่องจากหลงไหลในอํานาจของกิเสลและวัตถุนยิ มจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นและ
ชุมชนตามมา ดังนั้น หลักคุณธรรมที่บุคคลผูเปนผูนําชุมชนควรนํามาใชในการบริหารชุมชน
(กลวยไมปา ) ไดแก หลัก“โลกปาลธรรม” หรือ ธรรมคุม ครองโลก 2 ประการ ไดแก หิริ หมายถึง
ความละอายตอการกระทําชั่วและการทุจริตทางกาย-วาจา-ใจ ซึ่งทําใหเกิดความทุกข ความ
11
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นอกจากนี้ชาวบานยังไดเสนอแนะทางออกเกีย่ วกับปญหาคอรรัปชั่นในชุมชนวา
ตองการคนดี โปรงใส ซื่อสัตยและพูดแตความจริงเขามาบริหารงาน หรืออาจตองเปลีย่ น
คณะกรรมการชุมชนชุดใหม อยางไรก็ตามมีเสียงสะทอนของชาวบานบางสวนบอกวา ปญหาใน
ชุมชนไมมที างแกไขได ตางคนตางอยูจะดีที่สุดและไมควรปลอยใหคนในชุมชนบริหารจัดการเรื่อง
งบประมาณกันเองควรมีเจาหนาที่รัฐจากสวนกลางเขามาควบคุมจะดีกวา
5) การใหความหมายของคําวา “คุณธรรม” ตามความคิดเห็นของชาวบาน
จากการสัมภาษณ พบวา เมื่อใหกลุมตัวอยางแสดงทัศนะหรืออธิบายความหมาย
ของคําวา “คุณธรรม” ชาวบานบางคนยังไมคอยเขาใจความหมายของคําวาคุณธรรมอยางเดนชัด
นัก (เหมือนลังเลกลัววาจะตอบผิด) แตเมื่อผูวิจัยใชคําเพิ่มเติมวา “ทานไดใชคุณธรรมความดี
อยางไรมายึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิต?” พบวาชาวบานมีความเขาใจและสามารถให
ความหมายของคําวา “คุณธรรม” ไดอยางฉะฉานมั่นใจขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมแลวชาวบานใหคํา
จํากัดความวา “คุณธรรม” หมายถึง ความดีงาม ความเปนสิริมงคลหรือสิ่งที่ทําแลวเกิดความเปน
สุขทั้งแกตนเองและแกผูอื่น นอกจากนี้ชาวบานยังไดยกตัวอยางคุณลักษณะของการเปนผูที่มี
คุณธรรม เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีความรัก การชวยเหลือ
ผูอื่นในรูปแบบตางๆ มีความโอบออมอารี รักษาศีล หมั่นทําบุญ ใหอภัย ไมคิดรายหรือสราง
ความทุกขใหกับผูอื่น โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดมองวาคุณธรรมมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตทัง้
ในแงของความสุขทางใจ (เชน เกิดความสบายใจ ปลอดโปรงใจ ผองใส เกิดกําลังใจ ดีใจและ
มั่นใจวา “คนดีผีคุม” หรือ “เทวดามีตา”) ความสุขทางกาย (เชน คลองแคลวขึ้น กาวหนาขึ้น ไป
ไหนมาไหนสะดวก ไมมีศัตรู)
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.

ควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยเชิงคุณธรรม โดยมุงเนนกลุม คนดอยโอกาสในสังคมใหมาก
ขึ้น เชน กลุม ผูตองขัง กลุม คนไรบาน กลุม หญิงคาบริการ กลุมผูปว ยโรครายแรง ฯลฯ
สําหรับสาเหตุที่ควรมุงเนนทําวิจัยเชิงคุณธรรมในกลุมคนดอยโอกาสเนือ่ งจาก ปจจุบัน
แนวทางแกปญ
 หากลุม คนที่มีพฤติกรรมแตกตางไปจากบรรทัดฐานของสังคมยังคง
เปนไปในรูปแบบของการใชความรุนแรง ใชการปราบปรามทางกฎหมายหรือสรางเสน
แบงเพื่อใหเกิดความแปลกแยกระหวางมนุษยดว ยกัน เชน คนดีกับคนชั่ว คนจนกับ
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2.

การทําวิจยั ประเด็นคุณธรรมในกลุมคนผูดอยโอกาสควรเนนกระบวนการวิจัยอยางมี
สวนรวมและใหกลุมตัวอยางเขามาเปนศูนยกลางของการศึกษาใหมากขึ้น

3.

ควรมีการประมวลและสังเคราะหงานวิจยั ในดานคุณธรรมที่เคยมีการดําเนินเสร็จสิน้ ไป
แลวเพื่อทําใหทราบความเคลื่อนไหวในภาพรวมเกี่ยวกับงานวิชาการในประเด็น
คุณธรรมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางเปนระบบ
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แบบสัมภาษณเรื่อง ธรรมะชนะความจน :
ศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบานใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศึกษากรณีชมุ ชนสลัมในจังหวัดขอนแกน
ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………….อายุ………ป
การศึกษา…………อาชีพ…………………..สถานะทางครอบครัวและชุมชน…………
คุณธรรมที่นาํ มาใชในชีวติ ประจําวัน (เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
1. บอกสิ่งที่ทาํ ใหทา นมีความสุขมา 3 อยาง (ทานมีความสุขในชีวิตเรื่องอะไรบาง)
- ทานคิดวาความสุขของทานดังที่ไดกลาวมาขางตน เกิดจากอะไร (เกิดจากทานไดทําความดี
หรือทําจิตใจใหดีอยางไร)
2. ปจจุบันทานมีความทุกขในชีวิตเรื่องอะไรบาง บอกความทุกขของทานมา 3 อยาง
- ทานคิดวาความทุกขทที่ านกําลังเผชิญเกิดจากอะไร
- และทานคิดวาจะสามารถขจัดความทุกขที่เกิดขึ้นไดอยางไร
(ทานไดแกไขความทุกขหรือยัง ถาแกไขไดแลว ผลเปนอยางไร ถายังไมไดแกไข เพราะเหตุใด
คิดวาจะสามารถแกไขความทุกขทกี่ ําลังเผชิญใหสามารถผานพนไปดานอยางไร
3 บอกความดีที่ทานเคยทํามา และรูสึกภาคภูมิใจ/ประทับใจที่สุดในชีวิตมา 3 อยาง
- ความดีทที่ า นไดทําสงผลแกตนเองและผูอนื่ อยางไร
4. บอกสิ่งที่ทา นเคยกระทําผิด (ทําไมดี ทําชัว่ รูสึกผิด รูสึกไมสบายใจ) ในชีวิตมา 3 อยาง
- การกระทําผิดที่ทา นไดกลาวไปแลวขางตน สงผลกระทบแกตัวทานอยางไร ทานไดแกไข ปรับ
ไมใหกระทําผิดเปนครั้งที่ 2 อยางไรบาง
คุณธรรมเพือ่ ขจัดอุปสรรคปญหาในชีวิต
5. ทุกวันนี้ชีวิตทานมีอุปสรรค-ปญหาที่เกิดขึน้ กับชีวิตอยางไรบาง (ถามรายละเอียดทัง้ ปญหาใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ครอบครัว การงาน จิตใจ) ใหเลาใหฟง
6. อุปสรรค-ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของทาน ทานมีวธิ ีขจัดปญหาอยางไร (เนนการไดนํา
ความดี การประพฤติดีมาใชเพื่อใหผา นพนปญหาอุปสรรคเหลานัน้ )
7. เมื่อทานไดนาํ ความดี (คุณธรรม) มาใชในการแกปญหาชีวิตที่เกิดขึ้น แลวผลเปนอยางไร
- อุปสรรคปญหาเหลานัน้ หมดไปอยูหรือไม
- ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง (ผลดี/ผลเสีย)
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คุณธรรมสําหรับครอบครัวและชุมชน
8. มีอุปสรรคปญหา (เรื่องทุกขใจ ไมสบายใจ) ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของทานอยางไรบาง (ถา
กลุมตัวอยางบอกวาไมมี ใหถามวาที่ผานมามีปญหาอะไรเกิดขึ้นในครัวเรือนบางแทน)
9. ทานมีวิธีขจัดอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของทานอยางไร (เนนการนําความดีหรือ
คุณธรรมมาใชในการขจัดปญหาตางๆ ภายในครัวเรือน)
10. ในฐานะที่ทานเปนหัวหนาครัวเรือน (แมบาน ลูก ฯลฯ) ทานไดทําความดีใหกับคนในครอบครัว
อยางไรบาง ชวยยกตัวอยาง
11. ทานมีวิธีบอกกลาว (อบรม/สั่งสอน/ปลูกฝง/ชี้แนะ) ใหคนในครอบครัวของทานทําความดี ดวย
วิธีใดบาง
- สมาชิกในครอบครัวของทานปฏิบัติตามหรือไม อยางไร
- และผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเปนอยางไร
12. ตอนนี้ในชุมชนของทานมีเหตุการณอะไรเดนๆ บาง ทานไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวอยางไร
บาง สมาชิกในชุมชนมีการนําความดี (คุณธรรม) มาใชในกิจกรรมของชุมชนอยางไรบาง
- ผลในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการพัฒนาชุมชน (ชาวบานทํากิจกรรมรวมกับชุมชน) เปน
อยางไร ใหยกตัวอยางและเลารายละเอียดใหฟง
13. ในฐานะที่ทานเปนสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน ทานไดทําประโยชน/ทําความดีใหกับชุมชนอยาง
ไรบาง?
- ผลในการทําความดีใหกับชุมชนของทาน สงผลอยางไรบางกับตนเองและคนในชุมชน
- ในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร หลังจากที่มีชาวบาน (รวมถึงตัวทาน) นําคุณธรรมมาใชใน
กิจกรรมของชุมชน
การใหความหมายและความสําคัญกับคุณธรรมในการพัฒนาชีวิต
14. ทานคิดวาคุณธรรม ในความคิดของทาน คืออะไร
15. คุณธรรม (หรือความดี) มีความสําคัญกับชีวิตทานอยางไร
- ทุกวันนี้ทานทําความดีอะไรบางและอยางทําความดีในเรื่องใดตอไป
16. คุณธรรม (หรือความดี) ที่ทานไดทํา สงผลใหชีวิตทานเกิดความอยูดีมีสุขอยางไร
- ความสุขแกตนเอง ความสุขแกผูอื่น ความสุขแกสังคม

