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เคล็ดลับควำมสุข ที่อยำกแบ่งปัน 
	 แม้เราจะทราบกันดีว่าปลายทางของ
ชวีติคอืความตาย	แต่ในระหว่างทีม่ชีวีติอยูน้ั่น	 
การใช้ชวีติอย่างมคีณุค่า	ไม่ประมาท	พอเพยีง	
และมีน�้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกลับเป็น 
สิ่งส�าคัญยิ่งกว่า	
	 ต�าบลพญาขัน	 มีทั้งหมด	 10	 หมู่บ้าน	
มีประชากรราว	 1,700	 กว่าครัวเรือน	 รวม	 
5,791	คน	ส่วนใหญ่ท�าการเกษตรท�านา	ปลกูผกั 
เลีย้งสตัว์	โดยมวีดัเขาแดงตก	และวดัเขาแดง
ออกเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน	
	 การรวมกลุ่มในการท�าความดีร่วมกัน 
ของคนที่นี่	 เริ่มต้นมาจากการที่คุณสกล 
กาฬสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 ต�าบลพญาขัน	 เล็งเห็นว่า

กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต�ำบลพญำขัน
ปรุงควำมสุข ด้วยพอเพียงและจิตอำสำ

 ว่ำกันว่ำ ควำมสุขในกำรใช้ชีวิตของคนเรำ ไม่มีสูตรส�ำเร็จ แต่มีสูตรหนึ่งที่ชำวบ้ำน
ในต�ำบลพญำขัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้ลองปรุงแล้วพบว่ำท�ำให้ชีวิตมีควำมทุกข์
น้อยลง และท�ำให้เข้ำอกเข้ำใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมำกขึ้น และชำวพญำขันยินดีแบ่งปัน 
สูตรปรุงควำมสุขนี้แก่ทุกคน 

คนในชุมชนน่าจะมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	
จึงต้ัง	“กองทนุบญุ”	ซึง่เป็นกองทนุสวสัดกิาร
ชุมชนต�าบลพญาขันข้ึน	 เริ่มแรกมีเงินใน
กองทุน	เป็นจ�านวน	35,965	บาท	โดยไม่ได้
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการแต่
อย่างใด	เป็นแต่เพยีงการออมเงนิร่วมกนัของ
ชาวบ้าน	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั	ทัง้ใน
ยามล�าบาก	เจ็บป่วย	หรือตอนสิ้นชีวิต	
	 จากจุดเล็กๆ	 จุดนี้	 แต่กลับก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนอย่างเห็น
ได้ชัด	เกิดความรักสามัคคี	การมีส่วนช่วยกัน
คิดช่วยกันท�าของคนในชุมชน	 หลังจากนั้น
ชาวบ้านต�าบลพญาขัน	 ก็ได้ร่วมกันตั้งชมรม
ผูส้งูอายขุึน้ในหมูบ้่านควนถบ	ต�าบลพญาขนั	
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เพือ่ช่วยเหลอืเกือ้กลู	และท�ากจิกรรมร่วมกนั
ของผู้สูงวัยขึ้น	
	 ภายหลังสมาชิกของชมรมผู ้สูงอายุ
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	 “กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบลพญาขัน”	 ที่มีการขับเคลื่อน
โดยคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม	 รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในขณะนั้น	 ส่งผลให้ชุมชน
มีเงินหมุนเวียนในการท�ากิจกรรม	 โดยมี
ยอดเงินกองทุนสวัสดิการสะสมเป็นเงิน
จ�านวน	 3,931,646.93	 บาท	 ซึ่งส่วนใหญ่
เน้นสนับสนุนด้านสวัสดิการในการประกอบ
อาชีพเป็นหลัก	ต่อมามีการปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ	และการบริหารจัดการกองทุนใหม่	
และเปิดรับสมาชิกใหม่อย่างกว้างขวาง	 โดย
สมาชกิทกุคนต้องออมเงนิวนัละ	1	บาท	หรอื
ต้องจ่ายเงนิสมทบกองทนุปีละ	365	บาทต่อปี	 
เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกที่เป็นผู ้ยากไร้	 
ผู้พิการ	 และผู้ด้อยโอกาส	 ในต�าบลพญาขัน
ตามอุดมการณ์	“ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่าง
มีศักดิ์ศรี” 
 
	 กระบวนการที่เกิดขึ้นน้ี	 เป็นรากฐาน
ส�าคัญที่ท�าให้ชาวบ้านที่นี่เห็นคุณค่าของ 
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	 มีน�้าใจเอื้อเฟื ้อ 

ต่อกัน	 และน�ามาสู่การเข้าร่วมโครงการกับ
ศนูย์คณุธรรม	โดยยดึหลกัด้านความพอเพยีง	
และจิตอาสาตามมา	 จนได้รับโล่รางวัลของ	
ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ด้านการจัดการดูแลเด็ก
และเยาวชน	ผู้สูงอายุ	

เรียนรู ้ควำมพอเพียง จิตอำสำด้วย 
“กองทนุสวสัดกิำรชมุชนต�ำบลพญำขนั”
	 แรงบันดาลใจส�าคัญที่ท�าให้คุณสกล 
กาฬสุวรรณ	 ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ ่ม
ของชาวบ้าน	 ก็เพราะอยากเห็นสังคมไทย
อยู่อาศัยร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข	 พึ่งพา 
อาศยัซ่ึงกันและกัน	รูจ้กัแบ่งปันในสิง่ท่ีตวัเองม	ี 
และสิ่งที่คนอื่นขาด	
	 เมื่อพบว่าคนในชุมชนเริ่มเรียนรู้เรื่อง
การออมมากขึน้	ค�าว่าความพอเพยีงกต็ามมา	 
เพราะเมื่อคนในชุมชนตระหนักและมีความ
เข้าใจ	ท�าให้รูจ้กัสร้างหลกัประกนัความมัน่คง	
และหนนุเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี	เช่น	เรียนรู้ว่าตนเอง
ต้องมีเงินไว้รักษาตัวยามเจ็บป่วย	 จึงต้อง
เก็บหอมรอมริบเงินส่วนหนึ่งไว้	 และเรียนรู้
ว่าสิ่งส�าคัญในชีวิตไม่ใช่เงินเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว
และชุมชน	
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	 การรวมกลุ่มท�าให้สมาชิกในชุมชนได้
มาพบปะพูดคุยกัน	 การบริหารงานที่ท�าด้วย
ความบริสุทธิ์	 โปร่งใส	 มีการท�าสมุดควบคุม
บัญชีสมาชิก	 ท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	 จัดท�า
เอกสารทกุอย่างให้เป็นปัจจุบนั	และแยกออก
เป็นหมวดหมู	่โดยวธิกีารจ่ายเบีย้สวสัดิการให้
กบัสมาชกิเป็นในรปูแบบของการให้กรรมการ
ตัวแทนประจ�าหมู่บ้าน	 ยืมเงินจากเหรัญญิก
จ�านวน	3,000	บาทต่อหมูบ้่าน	เพือ่น�าไปจ่าย
ให้สมาชกิก่อน	หลงัจากน้ันจึงน�าใบส�าคัญการ
จ่ายมาหักลบกลบหนี้กับกองทุนฯ
	 ส ่วนเงินสวัสดิการที่น�ามาจ ่ายนั้น
ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต	 เช ่น	
คลอดบุตร	ทุนการศึกษา	ทุนรักษาพยาบาล
กรณีประสบอุบัติเหตุ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 
พัฒนาอาชีพ	 เงินลงทุนเพื่อ จัดงานท�า
ประเพณีต่างๆ	 รวมทั้งเงินค่าท�าศพสมาชิก
ที่เสียชีวิต	 และเพื่อสร้างความมั่นคงและ
ยัง่ยนืของกองทนุฯ	ปัจจบุนัได้มกีารปรบัปรงุ
ระเบียบการจ่ายเงินในกรณีเสียชีวิตของ

สมาชิกให้ลดลง	 เพราะต้องการ	 “ดูแลคนมี
ชีวิตอยู่	 ให้มากกว่าการดูแลคนตาย”	 ด้วย
ตระหนักว่าช่วงที่คนเราใช้ชีวิตนั้น	มีภาระค่า
ใช้จ่ายและความจ�าเป็นมากกว่า	
	 ทุกวนันี	้เป้าหมายของกองทุนฯประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 สามารถสร้างความ
ร่วมมอืร่วมใจกนัของคนในชมุชน	ท�าให้ชมุชน
ต�าบลพญาขนั	กลายเป็นชมุชนทีส่งบสขุ	ทัง้นี้
ก็เน่ืองมาจากการที่ชาวบ้านเข้าใจและเห็น
ความส�าคัญของกองทุนฯ	 ท�าให้เมื่อมีการ 
ไหว้วานขอแรง	 หรือขอความร่วมมือเรื่องใด 
ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 เช่น	 
การท�าบุญประจ�าปี	“ผโีหม”	ซ่ึงเป็นการท�าบุญ 
ให้กับสมาชิกที่ เสียชีวิตไปแล้ว	 ที่ส�าคัญ
สมาชิกมีความสนิทแนบแน่นมากข้ึน	 จาก 
การร่วมท�ากจิกรรมต่างๆ	เช่น	ออกก�าลงักาย	
สวดมนต์ไหว้พระ	ฯลฯ	
	 ส่วนอุปสรรคในการท�างาน	 เกิดข้ึนมา
จากคนส่วนน้อยที่อาจมีการแบ่งพรรคแบ่ง
พวก	ไม่พอเพยีงในสิง่ทีจ่ะได้รบัจากกองทนุฯ	



19องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

แต่เมื่อมีการชี้แจง	 และแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจดัการอย่างโปร่งใส	ปัญหานีก้ห็มดไป	 
รวมถึงการที่ประชาชนบางส่วนในต�าบล 
พญาขันยังไม ่ ได ้ เข ้ามาเป ็นสมาชิกทุก 
ครัวเรือน	 ซ่ึงต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป

ปลูกฝังกำรออม น�ำภูมิปัญญำสู่ควำม
พอเพียง
	 นอกจากน้ียังมีการขยายผลน�าเงินใน
กองทุนฯ	 จ�านวน	 20,000	 บาทไปต่อยอด	
โดยท�าโครงการธนาคารขยะร่วมกับโรงเรียน
วัดควนถบ	ให้นักเรียนน�าขยะรีไซเคิลมาขาย	
และน�าเงินที่ได้ฝากไว้ที่โรงเรียน	 เมื่อสิ้นป ี
กองทุนฯ	จะเติมเงินในบัญชีให้เด็กแต่ละราย
เป็นการให้ก�าลังใจในการออม	ซึ่งโครงการนี้
จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและจะขยายให้
ครอบคลมุทกุโรงเรยีนในต�าบลพญาขนัต่อไป	
	 อย่างไรก็ตาม	 หากจะนับถึงความ 
พอเพียงและงานจิตอาสาอีกอย่างที่ชาวบ้าน
ที่นี่ร่วมกันท�า	 คือการร่วมกันส่งเสริมการใช้ 
ยาสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน	 โดยคณะท�างาน
กองทุนฯได ้ร ่วมพูดคุยวิ เคราะห ์พบว ่า	 
ชาวบ้านในชุมชนต้องใช้เงินเป็นจ�านวนมาก
ในการรักษาความเจ็บป่วย	 ทั้งที่พื้นที่ต�าบล
พญาขันมีจุดเด่นในเรื่องพืชสมุนไพร	 โดย 

วัดเขาแดงตก	 มีภูมิปัญญาความเชี่ยวชาญ
เรือ่งการดแูลความเจบ็ป่วยทางกาย	เช่น	แผล
พพุอง	หรอือบุตัเิหตจุากการบาดเจบ็	ส่วนวดั
เขาแดงออก	เช่ียวชาญการรกัษาโรคทางจติใจ	
	 เมื่อเห็นร่วมกันท่ีจะใช้สมุนไพรรักษา
โรค	ชาวบ้านก็ช่วยกันท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไว้ใช้เองในครัวเรือน	เมื่อได้รับผลดีก็ได้น�าไป
เสนอในงานสมัชชาคุณธรรม	 ท่ีวัดลานแซะ	
ต�าบลนาขยาด	อ�าเภอควนขนนุ	จงัหวดัพทัลงุ	
เพือ่ขยายความรูสู้เ่ครอืข่ายอืน่ๆ	อกีด้วย	ท้ังนี้
กองทนุได้รบัเงนิรางวลั	จ�านวน	50,000	บาท
จากการเสนอโครงการปรุงยาสมุนไพรใช้ใน
ครัวเรือนอีกด้วย	
	 ทุกวันนี้	 หากถามว่าเคล็ดลับความสุข
ของคนต�าบลพญาขันคืออะไร	 สิ่งที่เห็นได้
อย่างชัดเจน	คือ	ความมีคุณธรรม	พอเพียง	มี
จิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกัน	ซึ่งเป็นพลังส�าคัญ
ที่ขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้กลายเป็นชุมชน
ตวัอย่าง	ทัง้ในแง่ของการท�างานอย่างโปร่งใส	
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินปีละ	
2	 ครั้ง	 และมีการรายงานสถานะการเงินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย
ประจ�าจงัหวดัรายไตรมาส	รวมถงึมกีารสร้าง
ความยัง่ยนื	และการเหน็ความส�าคญัของการ
ท�าความเข้าใจ	รบัรูข้องคนในชมุชนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน




