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 บ้ำนทุ่งโม่ง เป็นหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งใน อ.วังทรำยพูน จ.พิจิตร ชำวบ้ำนส่วนใหญ่มี 
เชื้อสำยอีสำน ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เช่น ท�ำสวนมะม่วง ท�ำนำ

กลุ่มออมทรพัย์สวสัดกิำรบ้ำนทุง่โม่ง
สุขทุกข์เรำไม่ทิ้งกัน

	 ค�าว่าทุ ่งโม่ง	 เป็นค�าในภาษาอีสาน	
หมายถึง	ทุ่งนาที่มีแอ่งน�้าเป็นเวิ้งกว้าง	คล้าย
หนองน�้าแต่ใหญ่กว่า	
 คุณวิชิต ส�าแดงเดช ประธานกลุ่ม
ออมทรพัย์สวสัดกิารบ้านทุง่โม่ง	เล่าว่าสภาพ
ปัญหาเดมิของบ้านทุง่โม่ง	คือ	การท�ามาหากนิ
ขาดเงินทนุ	จนต้องกูห้นีย้มืสนิมาจากนายทนุ	
และเกิดการตกเขียวข้าว	ซึ่งหมายถึง	วิธีการ
ท่ีนายทุนให้เงินแก่ชาวนา	 หรือชาวไร่กู้เมื่อ
ข้าวในนาลัดใบ	(ผลิใบออก)	โดยตกลงกันว่า 
ชาวนาชาวไร่จะให้ข้าวเปลือกแก่นายทุน 
แทนเงินหลังจากนวดข้าวแล้ว

เรียนรู้จำกผู้ส�ำเร็จ
	 ด้วยเห็นถึงปัญหานี้	 ท�าให้แกนน�า
ในหมู ่บ้านรวมตัวกัน	 ตั้งกลุ ่มออมทรัพย์
สวัสดิการบ้านทุ ่งโม่ง	 ในปี	 2523	 มีการ 

ลองผดิลองถูกกนัมาตลอดเวลา	แต่ท�าอย่างไร
ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จ	 เนื่องจากการพบปะ
พูดคุยของสมาชิกมีแค่ปีละครั้ง	แถมก�าหนด
เงินปันผลสูง	 อัตราร้อยละ	 24	 บาทต่อป	ี
ท�าให้สมาชิกกลุม่ออมทรพัย์ท่ีเข้ามาส่วนใหญ่ 
หวังผลประโยชน์จากเงินปันผลอย่างเดียว	
	 	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2525-2526	 มี
อาสาสมัครจากองค์กรพัฒนาเอกชนโดย
ไม่แสวงหาผลก�าไร	 จากโครงการปฏิรูป
การเกษตรและพัฒนาชนบท	 เข้ามาท�างาน
ในหมู่บ้าน	 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือในการ
แก้ไขปัญหาหนีส้นิ	ปัญหาการพฒันาคณุภาพ
ชวีติ	โดยการกระตุน้	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้เกดิ
การรวมกลุ่ม	สร้างเวทีให้เกิดการเรียนรู้	เพื่อ 
แก้ปัญหาในชุมชน	 พาไปศึกษาดูงานกับ 
ครูชบ ยอดแก้ว	 ซ่ึงเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์
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	 อีกทั้งยังได้พบกับ	พระอาจารย์สุบิน 
ปณีโต	 “เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์	 เพื่อ
พฒันาคณุธรรมครบวงจรชวีติ”	จงัหวดัตราด	
หนึ่งในต้นแบบกลุ่มการเงินชุมชนที่นับได้ว่า
ประสบความส�าเร็จ	มีด�าเนินการมายาวนาน 
กว่า	21	ปี	และพระอาจารย์มนัส ขันติธัมโม
ซึ่งขับเคลื่อนงานออมทรัพย์ที่จังหวัดจันทบุรี
	 หลงัจากศกึษาดูงานอยูร่าว	5	ปี	ในทีส่ดุ
กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	ก็ได้น�า
แนวทางที่ไปเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาการ
ท�างานในชุมชนของตนเอง	แก้ไขปัญหาเรื่อง
สมาชิกขาดคุณธรรมในการรวมกลุ่มโดยดึง
เรื่อง	 “จิตอาสา”	 เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ท�างาน	

คุณธรรมน�ำหน้ำ สัญญำตำมหลัง
	 ประธานกลุม่ออมทรพัย์สวสัดกิารบ้าน
ทุ่งโม่งเล่าว่า	 แนวคิดหลักในการเกิดขึ้นของ
กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	มาจาก
แนวคิดที่จะ	 “ให้”	 ไม่ใช่แนวคิดที่จะ	 “รับ”	
อนัดบัแรกของการรบัสมาชกิใหม่จึงไม่ใช่เรือ่ง
จ�านวนเงนิต้องมาก	คนต้องสมคัรเข้ามาเยอะ	
แต่เป็นเรื่องการท�าความเข้าใจเรื่องคุณธรรม	
มีสัจจะ	 มีความซื่อสัตย์	 หากชาวบ้านเป็น
สมาชิกของกลุ่มอื่นอยู่แล้วก็จะไม่รับ	
	 แม้ที่ผ ่านมาในแต่ละปีจะมีสมาชิก 
เพิ่มขึ้นจ�านวนน้อย	 ไม่ถึงปีละ	 100	 คน	 
แต่คุณวิชิตบอกว่า	 ขอคัดคุณภาพเป็นหลัก	
ขอให้คนทีเ่ข้ามาม	ี“คณุธรรมน�าหน้า	สญัญา

ตามหลัง”	 หมายถึง	 มีจิตใจเอื้ออาทรต่อ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นหลัก	การเซ็นสัญญา 
รับทราบข้อปฏิบัติต่างๆ	เป็นเรื่องรอง	เพราะ
สุดท้ายก็ต้องมาดูกันเรื่องน�้าจิตน�้าใจอยู ่ดี	 
เช่น	การกู้เงินตามความเหมาะสมของตัวเอง	 
การมีจิตอาสาเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกท่ี 
ได้รับความล�าบาก	การไม่แสวงหาประโยชน์
จากการเข้ามาเป็นสมาชิก	

สวัสดิกำรในทุกช่วงชีวิต
	 หากจะว ่าไปแล้วจุดประสงค์หลัก
ของการกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้	 ก็ไม่ได้ต่าง
จากลุ ่มออมทรัพย์อื่นๆ	 ทั่วไปที่มีรูปแบบ
คณะกรรมการบริหาร	 โดยมีวัตถุประสงค์
ส�าคัญ	 เพื่อให้สมาชิกมีเงินออม	 มีกองทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพในพื้นที	่
เพื่อแก้ไขปัญหาการกู ้ยืมเงินนอกระบบ	
เพื่อให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่ม	 เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม	 เพื่อจัดสวัสดิการให้
ประชาชน	 เช่น	 การเกิด	 แก่	 เจ็บ	 รวมถึง	 
เสียชีวิต	 โดยกลุ ่มออมทรัพย์สวัสดิการ 
บ้านทุ่งโม่ง	 แบ่งสวัสดิการเป็นเงินรับขวัญ 
เ ด็ กแรก เกิ ด 	 เ มื่ อ สมาชิ กคลอดบุ ต ร 
กลุ่มออมทรัพย์จะมอบเงินให้	15	เปอร์เซ็นต์
ของเงินออมสมาชิก	 เพื่อเป็นสวัสดิการ 
ขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร	
	 ส�าหรับผู้สูงอายุ	 นอกจากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ได้รับจาก	 อบต.วังทรายพูนแล้ว	
สมาชกิยงัได้จดัสิง่ของเครือ่งใช้ไปมอบให้	เช่น	
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ข้าวสาร	ของใช้จ�าเป็นอื่นๆ	เป็นการปันน�้าใจ
ให้กับผู้สูงอายุ	 คืนความสุขให้ชุมชน	 ส่วน
สมาชิกที่เจ็บป่วย	 กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการ
บ้านทุ่งโม่ง	 จะมอบเงินให้	 15	 เปอร์เซ็นต์
ของเงินออม	 เพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว
ให้กบัสมาชกิ	โดยน�าเงนิจากการจดัสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปี	 มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก	
สุดท้ายเมื่อสมาชิกเสียชีวิต	 ได้มีการตั้ง
สวัสดิการเพื่อดูแลสมาชิกเมื่อเสียชีวิต	 มอบ
เงินให้กับญาติ	จ�านวน	40,000	บาท
	 แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือ	 กลุ่มออมทรัพย์ 
แห่งนี้	 ยังเห็นคุณค่าเรื่องการศึกษา	 จึงจัด
แบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลน	
 “บ้านเราเป็นบ้านนอก บางครอบครวัมี
ฐานะยากจน เกิดปัญหาเด็กออกจากโรงเรยีน

กลางคัน เด็กไม่อยากเรียน เนื่องจากไม่มีเงิน 
รวมถึงการกินอยู่ด้อยโภชนาการ ท�าให้เด็ก
เรียนไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง เลยไม่เรียนดีกว่า 
ออกมาท�างานตั้งแต่เด็ก หลายคนก็เลือก
แต่งงานมีลูกตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิง จริงอยู่ว่า 
การศึกษาไม่ได้ท�าให้คนเป็นคนดี แต่การ
ศกึษาท�าให้คนมคีวามรูเ้อาไปประกอบอาชพี
ต่างๆ การศึกษาฝึกสมองให้คิดแบบมีเหตุผล 
เป็นระบบมากขึ้น รู้เท่าทันโลก รู้เท่าทันคน
มากขึน้ กลุม่ออมทรพัย์สวสัดกิารบ้านทุง่โม่ง 
จงึได้ตัง้เป็นกองทนุเพือ่การศกึษาเดก็ยากจน
แต่เรียนดี โดยมอบทุนการศึกษาทุนละ 
500 บาท ให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในชุมชน”  
คุณวิชิตกล่าว

ฝ่ำอุปสรรคสู่ควำมยั่งยืน
		 อย่างไรก็ตาม	ช่วงแรกๆ	ของการก่อตั้ง 
กลุ ่มออมทรัพย์ฯมีชาวบ้านบางส่วนไม่ 
เห็นด้วย	 คุณวิชิตเล่าว่านี่คืออุปสรรคใหญ ่
ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้	
 “เมือ่ก่อนคนในชุมชนหวงัผลประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท�าให้บางคนคิด
จะมาหาผลประโยชน์ ท�าให้คนที่จะสมัคร
สมาชิกเกิดความไม่มั่นใจ จนเมื่อเราผ่าน
กระบวนการพูดคุย ท�าความเข้าใจ คนที่
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ไม่เห็นด้วยตอนแรก ตอนน้ีเข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง
แล้ว”
 
	 อย่างไรก็ตาม	 ในอนาคตความยั่งยืน 
ของกลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่งจะ 
เกดิขึน้ได้	กด้็วยคนรุ่นหลงัสบืทอดเจตนารมณ์
นี้ต่อไป	 ด้วยเหตุนี้	 กลุ่มออมทรัพย์แห่งนี	้ 
จึงได ้ รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม
พัฒนาสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์	
จังหวัดพิจิตร	ร่วมกับวัดทุ่งโม่ง	โรงเรียนบ้าน 
ทุง่โม่ง	และชาวบ้านทุง่โม่ง	หมูท่ี	่7	พร้อมด้วย 
บ้านใกล้เรือนเคียง	 จัดกิจกรรมในโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อเป็นการปลูก 
จติส�านึก	ให้เยาวชน	และนกัเรยีน	มคีณุธรรม	
รู ้รักสามัคคี	 และเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป

	 คุณวิชิ ตทิ้ งท ้ ายว ่ า 	 การท� ากลุ ่ ม 
ออมทรัพย์สวัสดิการบ้านทุ่งโม่งส�าเร็จได	้ 
ก็เพราะคณะกรรมการบริหารมีคุณธรรม	 
รับผิดชอบ	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	
ยึดถือสัจจะ	 ที่ส�าคัญส ่วนใหญ่เข ้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	หรือช่วยเหลือ
เพื่อนสมาชิกด้วยกัน	 ท�าให้เกิดความรักเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน	
 
	 จากเรื่องราวของกลุ ่มออมทรัพย ์
สวัสดิการบ้านทุ่งโม่ง	เราพบค�าตอบที่ส�าคัญ
แล้วว่า	 แม้เงินจะส�าคัญ	 แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่า
คือ	 เรื่องของน�้าใจและคุณธรรม	 ที่จะท�าให้
การรวมกลุ่มเกิดผลส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป




