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Abstract 
 

As suggested by a Thai saying, Thai people considered money to be a 
“danger” because it tended to cause disruption to social relations. Stable social 
relations were highly valued. Later, however, money has attained greater 
importance dued to depletion of natural resources and economic development 
policy of the government. Thus a conflict of attitudes towards money arises. 
Money is a “danger” and yet desirable. The organization of saving groups has 
eventually solved this conflict by turning money into an instrument for creating 
beneficial relations. 
 

เมื่อเอยช่ือเรื่องนี้ เราพยายามทําใหดูนาสนใจ แตความจริงเปนขอเสนอ เพราะแมเปนเรื่องที่เรา
สนใจมาก ก็ยังไมไดมีโอกาสทําเปนหัวขอวิจัย และศึกษาจริงๆ จังๆในทองที่ใดทองที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง 

ทัศนคติของผูคนยอมเปลี่ยนแปรไปตามสถานที่และกาลเวลา บางทีอาจถึงขนาดที่ผันแปรไป
ตามวาระโอกาสตางๆดวยซ้ําไป  ซึ่งเรื่องนี้เปนสิ่งที่เขาใจและทราบอยู หากแตจะขอถือวิสาสะ  ยกเอา
ปรากฏการณการกระทํา พฤติกรรมที่ไดสังเกตเห็นจากงานวิจัย และงานพัฒนาตลอดจนเหตุการณอื่นๆ ที่ได
พบไดเห็น ผลผลิตของการสังเคราะหคงเปนไดเพียงขอเสนอที่ถาบังเอิญเปนสิ่งที่นาสนใจ  ก็หวังวา
นักวิชาการคนอื่นๆ  อาจนําไปวิจัยและวิเคราะหอยางจริงจังในภายหนา 
 
1. บริบทของคําพังเพย 

เมื่อไดยินคําพังเพยนี้ครั้งแรกเมื่อทํางานอยูในโครงการพัฒนาชนบทลุมน้ําแมกลอง ที่ตําบล
ยกกระบัตร  จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อประมาณ 33 ปมาแลว (ประมาณ พ.ศ. 2516-2517) 

 
1ปจจุบันดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และประธานมูลนิธิชุมชนไท 
2ปจจุบันทํางานตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานกลยุทธ ฝายประสานงานและติดตาม สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย 
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ณ ที่นั้น  ชาวนาที่ยากจน  เพราะดินเค็มจากการที่น้ําทะเลทวมถึงในฤดูแลง และความชุกชุมของ 
หนูนาที่ปราบไมได  จึงไดเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปลา ชาวบานไดรวมตัวกันเปนกลุมลูกคาโดยตรงของธกส. 
เพื่อกูเงินมาทําบอซื้อพันธุปลาและอาหารปลา  ชาวบานไดผลัดกันขุดบอปลาใหกันและกัน  เชนเดียวกับการ
ลงแขก เอาแรงในการทํานาในอดีต แลวเมื่อปลาโตถึงขนาดที่จะขายได  สมาชิกกลุมเลี้ยงปลาก็ผลัดกันไป
ชวยวิดปลาตามบอของเพื่อนสมาชิก เสร็จแลวก็มอบหมายใหสมาชิก 2-3 คนที่รูจักตลาดที่ตัวจังหวัด
สมุทรสาครนําปลาที่รวบรวมไดไปขาย เงินที่ไดจากการขายก็แบงใหสมาชิกแตละคนตามสัดสวนจํานวน
ปลาของเขาทันที3 เมื่อประธานกลุมถูกถามวา  ทําไมไมเก็บเงินรายไดไวสวนหนึ่งใหเปนเงินสะสมของกลุม
โดยรวม เพื่อเอาไปใหสมาชิกกูเอาไปลงทุน ฯลฯ  “เงินทองเปนของบาดใจ” เปนคําตอบที่ไดรับ ไมมี
สมาชิกกลุมคนใดแมแตประธานประสงคจะเปนผูถือเงินสวนกลางของกลุม 

และมาไดยินคํากลาวหรือภาษิตนี้อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ (พ.ศ. 2549) จากประธานชุมชนศาลเจาแดง
ในกรุงเทพมหานครนี้เอง  เมื่อถูกถามวาที่ชุมชนมีกลุมออมทรัพยหรือไม  เขาตอบวาไมมี โดยให

                                                

เหตุผลวา
ตนเองไมอยากเปนประธานกลุม  เพราะไมอยากรับผิดชอบถือเงินของกลุม “เงินทองเปนของบาดใจ” 

คํากลาวนี้หมายความวาอยางไร  เขาเห็นวาเงินตราเปนสิ่งอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งเงินของ
สวนรวม  ถาเก็บสะสมไวจะเกิดความบาดหมางทางสังคมใชหรือไม อยางไรก็ตาม คํากลาวนี้แสดงถึงทัศนะ
ที่มีตอเงินตราอยางหน่ึง บทความนี้จะพยายามสืบดูจากปรากฏการณตางๆที่ไดประสบมา  ซึ่งอาจบอกอะไร
บางอยางแกเราถึงทัศนคติที่มีตอเงินตรา   
 

2. เงินตรากับความสัมพันธทางสังคมในอดีต-ปจจุบัน 
สิ่งที่นาสนใจก็คือ  การที่ชาวบานไดพูดถึงประโยคที่วา “เงินทองเปนของบาดใจ” มีหลาย

เหตุผลหลายปจจัย  แตที่ซอนอยูเบื้องหลังก็คือ ไมตองการใหเงินตราเขามาทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง  หรือ
ทําใหเกิดความขัดแยง การทะเลาะวิวาท กลาวไดวา ไมตองการใหเกิดความผิดทางศีลธรรม จริยธรรมดวย
เหตุอันเกิดมาจากเงินตรา  เรื่องราวของชาวบานตําบลยกกระบัตร ที่สมุทรสาครเห็นไดชัดวา เงินตราไมมี
คุณคาเทียบเทากับความสัมพันธที่ชาวบานมีใหตอกัน  ชาวบานจะใหความสําคัญกับความสัมพันธของเครือ
ญาติ  เพื่อนฝูง พ่ีนอง มากกวาที่จะเลือกเงินตรา ในอดีตชาวบานจะอยูรวมทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือทํา
อาชีพเปนประเภทเดียวกัน  มีความคลายคลึงกัน  และอยูรวมกันแวดลอมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ  ดังนั้น
สิ่งที่มีคุณคาจึงเกิดขึ้นมาจากการรวมกันทํา รวมแรงรวมใจกันทํา รวมกันในความสําเร็จที่มี และโดยเฉพาะ
การรวมแรงรวมใจในระบบเครือญาติ  ดังนั้นเมื่อชาวบานในชุมชนประกอบอาชีพที่คลายคลึงกัน  จึงเอื้อตอ
การชวยเหลือ  พ่ึงพิง เกื้อกูลกันได  หากเวลาตอมา การลงทุนทําธุรกิจที่มีเงินตราเขามาเกี่ยวของ  เปนผล

 
3สําหรับรายละเอียด โปรดดู อคิน รพีพัฒน ปญหาการพัฒนาชนบท: บทเรียนจากยกกระบัตร โครงการพัฒนาชนบทลุมน้ําแมกลอง 
ขอนแกน: 2531 
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กําไรที่เห็นชัดเจนแลว จะรีบแบงผลกําไรแจกใหระหวางกันและกันโดยทันที  ในทํานองเขาตาที่วา “เงินทอง
เปนของบาดใจ” เพื่อปองกันการครหานินทาภายหลังไดนั่นเอง 

กรณีการลงแขกเกี่ยวขาวของชาวนา  เปนการลงแขกแบบชวยแรง ซึ่งตางจากการจายคาแรงเปน
เงินตรา เปนทานน้ําใจที่มีตอกันและกัน  เปนสินตอบแทน  และอาจมีการทําอาหารมาเลี้ยงผูที่มาชวยเกี่ยว
ขาว  หรือแบงขาวเปลือกใหไปเปนของขวัญสินน้ําใจที่ไดมาชวย  ดังเชนเหตุการณในอดีตของชาวบานวัด
ดอน ตําบลคูเตา จังหวัดสงขลา ที่ชาวบานไดเลาใหฟงถึงวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธที่ดีตอกันของ
คนในชุมชน ชาวบานจะมาชวยกันนับตั้งแตการหวาน  การไถ  ก็จะชวยกันหวาน  ชวยกันเกี่ยว  เปนชีวิตของ
คนในชุมชนที่ทําใหเห็นถึงความสําคัญของการชวยเหลือกันและกัน  เมื่อชาวบานตองออกไปดูแลน้ําใน  
ทองนา  ก็จะนัดกันไปเตรียมอาหารมื้อเที่ยง  โดยนําหอขาวไปนั่งรับประทานรวมกัน 4-5 คน คนโนนพก
ปลาแหง  คนนั้นพกแกง แลวนําไปแบงอาหารกันคนละอยางมารวมกันนั่งทานอาหารรวมกัน4 กรณีเชนนี้ไม
มีระบบเงินตราเขามาเกี่ยวของเลยแมแตนอย   

ความสัมพันธกันดังกลาวพบวา ในปจจุบันชาวบานวัดดอน และอีกหลายแหงก็ยังมีการพยายาม
รักษาความสัมพันธของชาวบานกันแบบนี้อยูบาง ตัวอยางเชนการทําขนมจีน เปนการรวมกันลงแรงชวยกัน
ทั้งหมูบาน นับแตหากระบอกขนมจีน แชแปง เอาขาวสารมารวมกัน และชวยกันบดแปง สมัยกอนใชครกบด     
บดกันจนแปงแฉะ แลวรวมกลุมพวกผูหญิงไปนั่งนวดแปง นวดกันจนไดที่ถึงเวลาไปเหยียบขนมจีน ทํากัน
ต้ังแตตอนหัวรุงจนกระทั่งคลอยบายก็ยังไมเสร็จ เปนกิจกรรมที่ทุกคนจะมาชวยเหลือกันเพื่อไดขนมจีน ใน
ระหวางนั้นก็จะมีการนั่งคุยสนุกเฮฮา ไดขนมจีนแบงกันไปตามบานตางๆ ยิ่งเทศกาลหรืองานบุญก็จะมีกลุม
ทํากิจกรรมรวมกันแบบนี้เยอะมาก การมารวมกันทํากิจกรรมรวมกันเชนนี้เอื้อใหคนในชุมชนสนใจการ
สะสมเงินตรานอยลง  หรือใหคุณคาตอเงินตรานอย5  

แลวอะไร คือ สิ่งที่ทําใหชาวบานคิดถึง “เงินทองเปนของบาดใจ” กันบาง ความจริงนาจะเริ่มมา
จากสิ่งที่ถูกเรียกวาสวนกลาง พอถึงคราวที่ชาวบานตองคิดคํานึง พบวา ชาวบานสวนใหญปฏิเสธอะไรที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนสวนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเงินทอง เชน การไมยอมรับผิดชอบในหนาที่ที่
เกี่ยวของกับเงนิทอง ในขณะบทบาทผูที่เกี่ยวของกับเงินทองมักเปนผูที่มีตําแหนงหนาที่การงาน หรือกลุมรับ
ราชการ เหตุผลอันหนึ่งที่ชาวบานมักปฏิเสธก็เพราะวา เรื่องเงินทองมักยุงยาก เขาใจวิธีการยาก  คิดคํานวณก็
ยาก  ผูที่สามารถคิดเรื่องเงินๆทองๆไดมักมีความรู เปนผูรูหรือมีหนาที่ดูแลซึ่งก็หมายถึงผูมีความเชี่ยวชาญผู
มีความรู เพราะถาหากมีการคํานวณผิดพลาดแลว มักเกิดผลเสียหายใหแกผูที่เกี่ยวของประการหนึ่ง เห็นไดวา

 
4 ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ ในเอกสารรายงานการจัดเวทีชาวบานครั้งที่ 1 เรื่อง การฟนฟูพลังและอํานาจชุมชน กรณีศึกษาเครือขาย
ชุมชนแออัดสงขลา และกรณีธนาคารชีวิตวัดดอน ในราวป พ.ศ. 2542  เพื่อประกอบการวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนามนุษยในประเทศ
ไทย  (UNDP)  ซึ่งไดสิ้นสุดโครงการเมื่อป พ.ศ. 2546 
5ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ อางแลว 



 

“เงินทองเปนของบาดใจ”  หรือ “จะใชเงินตราเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธทางสังคม” 
 

6

ชาวบานในชุมชนแออัดจํานวนมากไมกลารับผิดชอบดูแลรักษาเรื่องเงินทองสวนรวม  กลัวจะคํานวณ
ผิดพลาดแลวเกิดผลเสียหายแกตนเองและผูอื่นอันหมายถึงผลประโยชนโดยรวมที่สําคัญ เงินทองเปนช้ินอัน
ที่สัมผัสแตะตองได  ไมเหมือนกับความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติที่มีความยืดหยุนไกล
เกลี่ยพูดคุยกันได  ตกลงกันได  ในขณะที่ เงินตราตกลงกันยากเพราะพูดกันถึงเรื่องผลประโยชนทั้ง
ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม การใหการดูแลรักษาเรื่องเงินทองจึงตองเปนบุคคลที่ไววางใจกันสูงมาก 
ไววางใจถึงความซื่อสัตย การมีศีลธรรมจรรยากันสูงมาก จึงทําใหชาวบานกันเองก็ตองเลือกคนที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริตสูงมาดูแลเรื่องเงินๆทองๆ เพราะอาจเกิดการโกงฉอฉลกันได  และเมื่อเกิดเหตุเกี่ยวของกับ
เงินตรากันแลว  มักถูกดูหมิ่นดูแคลนกันเปนเวลานานกวาเรื่องในระบบความสัมพันธทางสังคมอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกันในชีวิตประจําวัน  ดังนั้นความเกรงกลัวในเรื่องการบาดหมางใจระหวางกันของชาวบานมีสูงกวา
ความตองการครอบครองในเรื่องเงินๆทองๆ เขาสูภาษิตของ   “เงินทองเปนของบาดใจ”  เพราะอาจมีความ
รุนแรงกันถึงตัดความสัมพันธระหวางกันและกัน  และอาจกลายเปนคูศัตรูกันก็มากตอมากมาแลว ต้ังแต
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  อันอาจหมายถึงในระดับประเทศดวย จึงนับวาเปนเรื่องที่ใหญโตและอันตราย
เปนอยางยิ่ง 
 
3. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมกบัทัศนะที่มีตอเงินตรา 

ในชวง 50 ปที่แลวมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงกับสังคมไทย เราคงพอจะกําหนด
คราวๆไดวาการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นอยางจริงจังตั้งแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา เปนยุคแหงการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและการพยายามพัฒนาโดยอาศัยสังคมตะวันตก
เปนแบบอยางทั้งนี้หมายความวา จะพยายามเปลี่ยนใหเปนประเทศอุตสาหกรรม 

การพัฒนานี้เริ่มดวยการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน เขื่อนขนาดใหญและการคมนาคมอันมีการ
กอสรางถนน สนามบิน และทางรถไฟ สายใยของถนนเล็กใหญเช่ือมระหวางจังหวัด  อําเภอ ตําบล เขาไปถึง
หมูบานที่หางไกล ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาเชนปาใหญในภาคอีสาน  ภาคเหนือ และภาคใต  คอยๆถูก
ทําลายลง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง  จํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพราะการ
สาธารณสุขดีขึ้น จนกระทั่งในระยะหลังเมื่อมีการเผยแพรการวางแผนครอบครัวและไดรับการตอบรับอยาง
ดียิ่งจากครอบครัวไทย  การเพิ่มจํานวนประชากรจึงลดลง 

ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม โรงงานเริ่มผุดขึ้นในกรุงเทพฯดึงดูดใหชาวบานที่ยากจนเพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย  ใหเคลื่อนยายเขามาทํางานในกรุงเทพฯ  การขาดแคลนที่อยูอาศัยทําใหเกิด
สลัมซึ่งสมัยนั้นเรียกวาแหลงเสื่อมโทรม6

                                                 
6ดูรายละเอียด นลินี ตันธุวนิตย ใน อคิน รพีพัฒน (บก) ชุมชนแออัด: องคความรูกับความเปนจริง 2542  
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มีความแตกตางระหวางสลัมเกาเชนตรอกใต7   วัดญวนสะพานขาวกับสลัมเกิดใหมแถบ
คลองเตย สลัมเกาเกิดจากคนภาคกลางที่อพยพเขามาทํางานกอสรางในสมัยกรุงเทพฯ เริ่มแผขยายเปนเมือง
สมัยใหมตลอดศตวรรษที่ พ.ศ. 2400 สวนสลัมสมัยใหมนั้นเกิดจากคนอีสานอพยพเขามาทํางานเปนแรงงาน
ในกรุงเทพฯหลังจากไดมีการสรางถนนมิตรภาพเชื่อมตอภาคอีสานกับกรุงเทพฯเมื่อตนศตวรรษที่ พ.ศ. 2500 
(เขาใจวาเปน พ.ศ. 2507) 

เมื่อ พ.ศ. 2511  ชาวตรอกใตที่มีอาชีพเปนชางกระเบื้องไมอยากทํางานโรงงานโดยอางวาไมมี
อิสรภาพ แตในป พ.ศ. 2538-2539  ชาวตรอกปลาเค็มไปทํางานโรงงานกันหมดจนกระทั่งนายจาง ในตรอก
ปลาเค็มหาลูกจางไมได ไดมีการเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับอาชีพ ชางกระเบื้องเปนแรงงานอิสระรับจางและได
คาจางเปนรายวัน เวลามีผูจาง นายงาน คือผูรับเหมายอยมาเรียกตัว จะไปทํางานหรือปฏิเสธก็ได แตวามี
โอกาสที่จะตกงานได ขณะที่กรรมกรโรงงานจะตองไปทํางานทุกวัน การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เกี่ยวกับการ
ทํางานนี้ เขาใจวาเปนการแสดงถึงทัศนคติเกี่ยวกับเงินตราดวย กลาวคือในสมัย พ.ศ. 2511 ชาวสลัมยังมี
ทัศนคติที่วาไมตองไดเงินมากหรือสม่ําเสมอก็ได ขอใหไดอยูอยางสบายๆก็แลวกัน สวนใน พ.ศ. 2538  นั้น
ชาวสลัมจําเปนที่จะตองหาเงินใหไดมากๆหรือสม่ําเสมอ ความจริงทัศนคติของชาวสลัมในสมัย พ.ศ. 2511 
นั้นคลายคลึงกับของชาวชนบทในอดีตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยูอุดมสมบูรณ คือใหคุณคาตอเงินตรา
นอย 

เมื่อประมาณป พ.ศ. 2515 ฝรั่งที่ทํางานยูซอม (USOM) ซึ่งปจจุบันคือยูเซด (USAID) ได
บนถึงทัศนคติของคนไทยที่เปนคนงานของเขาวา เขามีคนงานคนหนึ่งที่เขารักมากเปนคนขยันทํางานดีและ
ไวใจได คนๆนี้ทํางานอยูกับเขามานาน และเขาไดเพิ่มเงินเดือนใหทุกปเปนประจํา และพอใจในการทํางาน
ของพนักงานคนนี้เปนอยางมากอยูดีๆวันหนึ่งพนักงานคนนี้เขามาหาเขาแลวขอลาออก ฝรั่งตกใจถามวา
ทําไม ชายคนนั้นตอบวาเขาทํางานมานานแลว เก็บเงินไวไดเพียงพอแลว เขาอยากกลับไปอยูบานเขาที่
ตางจังหวัดอยูสบายๆดีกวา ฝรั่งคนนั้นบอกวาถาคนไทยมีทัศนคติเชนนี้เมืองไทยไมมีวันพัฒนา 

ในสมัยแรกๆของการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีเหลืออยูมากทําใหคนสามารถ
อยูอยางสบายไดโดยอาศัยสิ่งแวดลอม แตการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในภายหลังทําใหชาวบานตอง
พ่ึงพาเงินตราเพิ่มขึ้นเปนอันมาก 

ราวประมาณ พ.ศ. 2524-2530 ไดมีโอกาสขึ้นไปที่จังหวัดอุดรฯ และไดมีโอกาสถามชาวนาที่นั่น
วา เมื่อกอนกับเดี๋ยวนี้แตกตางกันอยางไร เขาตอบวา “เดี๋ยวนี้จะวาดีมันก็สะดวกดี อยางผมมีญาติที่เชียงใหม 
อยากไปหาเขาก็ขึ้นรถเมลไป แตอาจารยครับ ทุกวันนี้ผมเหนื่อยเหลือเกิน ตองทํางานหามรุงหามค่ําทั้งป     
เพื่อหาเงิน แตถึงกระนั้นมันก็ยังไมคอยพอใชเลย” 

                                                 
7โปรดดูรายละเอียด อคิน รพีพัฒน ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แหงหนึ่ง กรุงเทพฯ : 2536 



 

“เงินทองเปนของบาดใจ”  หรือ “จะใชเงินตราเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธทางสังคม” 
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดกระทบทัศนคติที่เกี่ยวกับเงินทองและความร่ํารวยอยางไรหรือ
เปลา  แตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดทําใหความสําคัญของเงินตราเพิ่มขึ้นอยางมากมาย 

รัฐบาลในยุคพัฒนาเศรษฐกิจ ไดหามไมใหพระสงฆเทศนาเรื่องความสันโดษ (คือความพอใจใน
สิ่งที่ตนมีอยู) และไดสรางวาทกรรมใหมวา “งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข” ซึ่งใหความสําคัญแกเงินตรา
เปนอันมาก ทั้งนี้เพราะรัฐคิดวาความกาวหนาทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะเกิดขึ้นไมไดหากไมมีการสะสม
เงินตรา 

ทั้งนโยบายของรัฐในสมัยนั้น และภาวะการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการเขาสู
อาชีพใหม  ทําใหเกิดความซับซอนและความขัดแยงในทัศนคติของคนไทยที่มีตอเงินตราเปนอยางยิ่ง “เงิน
ทองเปนของบาดใจ” แตในเวลาเดียวกัน “เปนแกวสารพัดนึก เปนสิ่งบันดาลสุข” 
 
4. การไดมาและการใชเงินตรา: นานาทัศนะตอเงินตรา 

ความจริงวัฒนธรรมเงินตราของชาวบานไทยนั้นไมมี แตเรามีวัฒนธรรมของเครือญาติ  เพื่อนฝูง   
พ่ีนองเต็มไปหมด  เราจึงสัมพันธกับคนมากกวาเงิน  แตเมื่อมีเงินตราเขามา  กลับทําใหความสัมพันธของคน
มีปญหาตอกัน ทําใหคนจํานวนมากไมไววางใจกันเรื่องเงินๆทองๆ เพราะเปนเหตุใหทะเลาะกันได  สิ่งนี้ทํา
ใหมาทบทวนกัน 2 ประการ  คือ ประการแรก สังคมผูกพันกันดวยระบบความสัมพันธทางสังคม โดยเฉพาะ
การใหความสําคัญของเครือญาติพ่ีนองเปนการอุปถัมภค้ําชูตอกัน ชวยเหลือกันรวมถึงการผูกสายสัมพันธเชิง
เปนเกลอเปนเสี่ยว ประการที่สองเราพบวา ความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับการแลกเปลี่ยนแปลงดานเงินตราหรือ
เงินทองเปนสวนใหญนําไปสูการสรางระบบธุรกิจการคาที่นับถือผูมีเงินมีฐานะเปนหลัก เปนอํานาจที่เกิด
ขึ้นมาก็ดวยระบบเงินตรา  ความแตกตางที่ดูเหมือนจะไมสามารถเดินรวมเสนทางกันไปไดนั้น กลับพบวาใน
สังคมไทยโดยแทจริงแลว  ระบบความสัมพันธนี้เดินไปดวยกันอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ขอยกตัวอยางของการเสนอคําอธิบายถึงการไดมาซึ่งความร่ํารวยของผูที่รวยที่สุดในตรอกใต  
ซึ่งพอจะแสดงใหเห็นทัศนคติที่แตกตางกันของคนตาง “ชนช้ัน” ในสังคมไทย คนผูนี้ใหช่ือเขาวา “สาย” 
(นามสมมติ) 

“เมื่อผมพบเขาครั้งแรกที่บานเขา เขารีบเอาชิ้นสวนของหนังสือพิมพไทยรัฐที่เขาไดตัดใสกรอบ
ไวใหผมดู ในกรอบนั้นมีบทความสรุปคําสัมภาษณที่ “ไทยรัฐ” ไดมาสัมภาษณเขา ในฐานะเปนผูที่มีความ
มานะอุตสาหะ สรางเนื้อสรางตัวขึ้นมาไดจากที่มีเงินติดตัวเขามาในสลัมแหงนี้เพียง 20 บาทเทานั้น จัดวา
เปนบุคคลตัวอยางนาสรรเสริญ 

แตหลังจากที่ผมไดเขาไปทําการสัมภาษณคนในสลัมแหงนั้นอยูไดประมาณ 6 เดือนกวา และ
คุนเคยกับผูคนที่นั่นและสายเปนอยางดี วันหนึ่งสายก็ถามผมวาผมอยากรูไหมวาทําไมเขาถึงรวย แลวก็จูงมือ
ผมเขาไปในหองกลางในบานเขา ตามธรรมดาเรานั่งคุยกันที่เฉลียงหนาบานที่แขวนปลาตะเพียนใบลาน และ
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ดอกไมจีน (ดอกไมกระดาษรูปคลายระฆัง) สีสรรคสดใส อันเปนสินคาที่สายผลิตแลวใหคนเอาออกไปเร
ขาย ที่เรามักนั่งคุยกันตรงนั้น เพราะมีลมพัดผานเย็นดี  สวนในหองนั้นจะคอนขางมืดและอับช้ืน เปนหองที่
มืดยาวปราศจากหนาตาง มีแตประตู 2-3 ประตูออกสูเฉลียง  บานของสายเปนเรือนแถวสามหองติดตอกัน  
เปนเรือนไมเกาๆสามชั้น  หรือความจริงสองชั้นแตถูกตอขึ้นเปนเฉลียงที่มีหลังคาเปนช้ันที่สามซึ่งสายเอง
เรียกวา เลาเตง 

วันนั้นสายพาผมเดินเขาไปในหองกลางอันยาวและมืด เดินตรงไปทางฝาหองดานหลัง  แลวไป
หยุดยืนอยูตรงหนาเสาเรือนที่คอนขางใหญดําทะมึน  ตรงกลางและยอดเสามีผาผืนใหญสีเหลืองสีแดงมัด
ประดับอยู  ที่พ้ืนตรงโคนเสา  มีกระถางธูปใบหนึ่งเต็มไปดวยกานธูปและเถาถานที่รวงมาจากธูปที่จุดบูชา  
สายบอกผมวา  เสานี้เปนเสาตกน้ํามันและไดใหลาภเขาเปนอันมาก  เขาบอกวาเขาเคยถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่ง
สองครั้ง  และยังถูกรางวัลอื่นๆอีกหลายครั้ง  เขาชอบไปงานศพ  เวลาไปงานศพเขาจะพยายามมองดูตามผนัง
หองที่ต้ังศพหรือที่เสาเมรุ หาเลขเด็ดมาแทงหวย” 

นาสนใจมากที่สายบอกกับคนนอกสลัม คนชั้นกลางทั่วไปวาเขาร่ํารวยขึ้นมาจากการทํางานขยัน
ขันแข็ง  แตเขาบอกกับคนในสลัมและกับผูสนิมสนมกับคนในชุมชนแลววาเปนเพราะสิ่งเหนือธรรมชาติ
ประทานใหเขา เราอาจสรุปงายๆไดวาที่เขาบอกหนังสือพิมพและชนชั้นกลางวา เขารวยขึ้นมาไดดวยความ
ขยันหมั่นเพียร เพราะวาเราคาดหวังเชนนั้นจากเขา และถาใหภาพพจนเชนนั้นกับเรา เขาก็จะไดรับการยก
ยองสรรเสริญ แตกับคนในสลัมกันเองและคนนอกที่ไดกลายเปนคนสลัมไปแลวเขาจะพูดอีกอยางหนึ่ง คง
เปนเพราะเขากลัวจะถูกอิจฉาริษยาหรือเพราะวาการร่ํารวยจากการมีโชคมีลาภเปนสิ่งที่รับไดและเขาใจได
โดยคนสลัม แตการที่ทํางานขยันขันแข็งแลวรวยเปนสิ่งที่เช่ือไมไดเพราะในประสบการณของพวกเขา ขยัน
แลวไมเห็นรวยสักที 

ความจริงนาสนใจมาก  เรื่องที่วาทําไมสายถึงรวยได  คูแขงของสายในชุมชนเคยเลาใหฟงวา วัน
หนึ่งภรรยาของลูกชายของสายไดเปดประตูที่ธรรมดาปดลั่นกุญแจอยูเสมอ แลวตกใจมากเพราะในหองลับ
นั้น เต็มไปดวยเสื้อผาใชแลว เขาวาสายรวยเพราะใหพวกที่เรขายสินคาของเขา  สอยเอาเสื้อผาที่ตากอยูตาม
ราวขางๆสลัมมาใหเขาสงขายเปนเสื้อผาใชแลว ชางตัดผมซึ่งมีบานติดอยูกับสลัมแหงนี้บนวา เสื้อผาของเขา
ที่ตากไวบนราวขางบานหายอยูเรื่อย เขาแนใจวาคนในสลัมสอยเอาเสื้อผาเขาไป 

สายคงจะรูวาคานิยมและทัศนะของชนชั้นกลางเปนอยางไร เขาจึงใหภาพพจนของการเปนคน
ขยันขันแข็งและรูจักเก็บออมสะสมทรัพยร่ํารวย แตกับชาวบานในสลัมเขากลับใหภาพพจนของผูที่โชคดีผูที่
มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ คือสิ่งเหนือธรรมชาติที่ใหลาภแกเขา 

สิ่งที่นาสงัเกตอยางยิ่งคือ การที่คูแขงของเขาในชุมชนเลาวา สายมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นมาเพราะใหคนเร
ขายของๆเขาไปสอยขโมยเอาเสื้อผาใชแลวเอามาเก็บไวขายเปนเสื้อผามือสอง เราอาจจะขยายความหมาย
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ออกไปอีกไดหรือไมวาคนจะมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นมาไดก็เพราะทําอะไรที่ไมสุจริต การสะสมเงินทองใหมั่งคั่งนั้น
เกี่ยวพันกับการทุกจริตประพฤติมิชอบ และมีนัยยะหรือเปลาวาเงินตราเปนสิ่งมีมลทิน  

นอกจากตัวอยางเรื่องนี้แลว ยังพบวามีตัวอยางอีกเรื่องหน่ึงนาสนใจ เปนประสบการณในภาค
อีสาน8 ไดยินคนพูดถึงหมูบานแหงหนึ่งวาเปนหมูบานพัฒนาดีเดนจึงไดไปเยี่ยมชม ถาพูดถึงการพัฒนาทาง
กายภาพแลว ตองถือวาที่นี่พัฒนาไดดีจริงๆ เพราะหมูบานมีถนนคอนกรีตที่เรียบและสะอาด ทุกหลังคาเรือน
มีโองน้ําซีเมนตขนาดใหญ มีไฟฟาใชและมีประปาหมูบานดวย  ผูใหญบานของบานนี้เปนกํานันของตําบล 
อยูเรือนหลังใหญมีรถยนต ตองเปนคนที่มีฐานะดีมากๆคนหนึ่งแน  

“ผมแวะเขาไปคุยกับทานกํานัน ซึ่งเราไดพูดคุยกันอยางสนุกสนานเปนเวลารวมครึ่งวัน  กอนจะ
ลากลับตอนค่ํา ผมก็ดอดถามทานวา ทานทําอยางไรจึงไดร่ํารวยขึ้นมาอยางนี้ ทานกํานันยืดอกแลวตอบวา 
ผมทํานาซิ ผมทํานาจนผมมีเงินขึ้นมาขนาดนี้ ผมอดหัวเราะไมไดจึงหัวเราะแลวเรียนทานวา ต้ังแตเกิดมาจน
บัดนี้ ผมยังไมเคยเห็นใครทํานาแลวรวยเลย มีแตจนลง จนลง  แทนที่ทานกํานันจะโกรธ ทานกลับหัวเราะ
ดวย แลวเดินขึ้นบันไดไปชั้นสอง สักครูทานก็เดินลงมาถือกระดาษแผนใหญมาดวย เอามากางใหผมดู มัน
คือใบอนุญาตใหซอมอาวุธปน ลงนามประภาส  จารุเสถียร รัฐมนตรีมหาดไทย ทานบอกผมตอไปดวยวา 
ทานซอมปนใหขาราชการทุกคนและทุกหนวยงานในเมืองนั้น (ที่อยูไมไกลจากหมูบานนัก)  ผมจึงเขาใจถึง
สาเหตุแหงความมั่งคั่งของทานและความเจริญรุงเรืองของหมูบานของทาน  เมื่อผมไปหมูบานในจังหวัด
ใกลเคียงเพื่อทํางานวิจัย   มีคนบอกผมวาเขาไปซื้อปนจากหมูบานนี้มา” 

นาประหลาดใจที่ทําไมทานกํานันจึงไมบอกความจริงตั้งแตแรก จะเปนเพราะวาทานอยากจะ
สรางภาพพจนวา  เปนชาวนาก็รวยได  หรือเพราะวา  ทานคิดวาถาบอกความจริงแตแรก  ผูฟงอาจคิดสงสัย
เลยเถิดไปก็ไดวาทานอาจผลิตปนเถื่อน นั่นก็อาจมีนัยวาทานคิดวามีความเชื่อวาชาวบานคงไมมั่งคั่งร่ํารวยได
โดยไมทําอะไรไมสุจริต ถาคิดตอไปอีกทอดหนึ่งก็จะพบวาทานกํานันอาจเชื่อวาคนมีทัศนะที่มองเงินตราวา
เปนสิ่งมีมลทิน 

ชาวตรอกใตบอกวาอยูตรอกใตไมมีวันรวยได แลวยกตัวอยางชางซอมรถยนตสองคนที่เขามาอยู
ที่นั่น ไมคบใครเลย ต้ังหนาตั้งตาเก็บสะสมเงินอยางเดียว แลวก็ออกไปอยูที่อื่น แตผูที่พูดเชนนั้นคงลืมนึกถึง
สาย แตสายไมใชคนที่ชาวบานรักและคบดวย วัยรุนในชุมชนเรียกเขาวา อายเศรษฐี มีเรื่องเลากันวา ครั้งหนึ่ง
เขาเคยออกเงินใหคนกูและเมื่อใครไมคืนเงินและจายดอกเบี้ย สายขึ้นปายประจานลูกหนี้ที่หนีหนี้กลาง
ชุมชน  ทําใหคนเกลียดชังอยูทั่วไปในชุมชน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาสายสนใจเงินตรามากกวาความสัมพันธกับ
คนในชุมชน  แตสายเองนั้นไมสะดุงสะเทือน  เพราะมีคนตางจังหวัดจํานวนไมนอยที่วนเวียนกันมาอยูอาศัย
ที่บานเขา  และเรขายดอกไมจีนและปลาตะเพียน 

 
8ผมทํางานอยูอีสานประมาณ พ.ศ. 2524  ถึง พ.ศ. 2530  
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การที่คนตรอกใต บอกวาอยูตรอกใตไมมีวันรวยทําใหนึกถึงการใชเงิน จริงอยูที่มีคําพังเพยวา 
“เงินทองเปนของบาดใจ” แตในเวลาเดียวกัน เงินก็ถูกใชเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธทางสังคม 
คนที่ชาวตรอกใตบอกวา เปนคนที่ชาวบานรักที่สุดทั้งชุมชนคือ ลุงผิน “ผมไมไดมีโอกาสพบลุงผินเพราะลุง
ตายกอนผมเขาไปศึกษา แตภาพที่ชาวบานบอกกับผมเปนภาพของชายชราใจดี นั่งอยูที่ทางแยกกลางตรอกใต
คอยใหความชวยเหลือแกทุกคนที่มาขอ” 

ลุงผินเปนรุนแรกๆที่อพยพเขามาอยูในชุมชน มาทําหอหมกเรขายจนตั้งตัวไดมีเงินมีทองแลวมี
คนจากอยุธยาที่เปนบานเดิมของลุงและจากรังสิตมาเปนลูกจางเรขายหอหมกให บานของลุงเปนเรือนไม
ขนาดคอนขางใหญ แตอยูในสภาพที่ทรุดโทรมมาก ภรรยาของลุงนั่งรอยพวงมาลัยดอกมะลิใหเด็กๆไปเร
ขาย สวนลูกชายของลุงเปนคนรางใหญชอบเลนการพนันและออกเงินใหพวกที่ขายปลาดุกยางกูเอาดอกเบี้ย
แพงมากๆ ชาวชุมชนไมชอบเขาเพราะเห็นเขาหนาเลือดและมักลงมือลงไมตอลูกหนี้ที่ไมใชหนี้ ไมเหมือน
พอของเขา เขาเห็นแกเงินมากกวาความสัมพันธทางสังคม  แตเขาก็ไมรวยอยางสายเพราะเขาชอบเลนการ
พนัน 

ลุงผินนั้นไมสะสมเงินทอง ลุงใชเงินไปในการชวยเหลือคนอื่น สรางความสัมพันธกับคนใน
ชุมชนจนเปนที่รักของชาวชุมชน 

คนอีกผูหนึ่งที่ชาวชุมชนสวนใหญรักและเปนผูนําอยางเปนทางการของชุมชนคือเนตร(นาม
สมมติ) มีเรื่องเลาเกี่ยวกับเนตรที่แสดงถึงลักษณะของเขาเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆ เพื่อนสนิทของเนตรคน
หนึ่งที่มีอาชีพขับรถทัวรเลาวา ครั้งหนึ่งเขาขาดเงินมากจึงมาหาเนตรเพื่อยืมเงิน  แตพบวาเนตรนั้นก็ไมมีเงิน
เลย คุณชมที่เปนภรรยาของเนตรอยูตรงนั้นดวย จึงถอดสรอยคอทองคําที่เธอสวมอยูจากคอของเธอมาสงให
คนขับรถทัวรคนนั้น 

เรื่องนี้นอกจากจะแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางเพื่อนสําคัญกวาเงินตราแลว ยังแสดงถึง
น้ําใจและความเสียสละที่เปนคานิยมที่สําคัญของสังคมอีกดวย สรอยทองเสนนั้นเปนสมบัติช้ินสุดทาย      
ซึ่งแสดงใหเห็นวา “คนสําคัญกวาเงินตรา” ดังสุภาษิตที่วา “เงินทองเปนของนอกกาย” หมดแลวหาได      
แตเพื่อนแทตายแลวก็ยังหาไมได 
 
5. ทัศนคติท่ีมีตอเงินตรา: ปญหาในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

จากที่เราไดพิจารณามาแลวขางตน เราพอจะสรุปไดวาทัศนะเกี่ยวกับเงินตราเชนนั้นของคนใน
ชุมชนแออัดยอมไมเอื้อตอการสะสมทุน และการหากําไรจากการลงทุน อันเปนเงื่อนไขที่สําคัญสําหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ในที่นี้จะขอพิจารณาถึงแนวทางที่เกิดขึ้น เพื่อแกไขปญหานี้ โดยการ
พิจารณาพัฒนาการของชุมชนเกาเสง  จังหวัดสงขลาที่เราคุนเคย 



 

“เงินทองเปนของบาดใจ”  หรือ “จะใชเงินตราเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธทางสังคม” 
 

12

เกาเสงเปนชุมชนที่ประกอบดวยชาวประมงที่เปนกลุมดั้งเดิมซึ่งถูกโยกยายมาจากแหลมสนออน 
ในทศวรรษที่ 2500 กับผูคนที่อพยพจากบริเวณจังหวัดใกลเคียงเขามาตั้งถิ่นฐานที่นี่  ผูคนที่นี่เปนคนไทยเชื้อ
สายจีนและชาวไทยมุสลิม นอกจากจะมีอาชีพประมงแลว ก็มีอาชีพที่เกี่ยวของกับการประมง เชน การขาย
อาหารทะเล  ปลา  กุง  หอย ปู ฯลฯเปนตลาดขนาดยอม  มีทั้งรูปแบบอาหารสดและอาหารแหงเชน ปลาเค็ม 
สวนอาชีพอื่นๆเชน มอเตอรไซดรับจาง ครูบาอาจารย  ขาราชการ ฯลฯ ก็มีบางแตไมมากนัก ถาพิจารณาจาก
อาชีพหลักของชุมชน เราก็พอจะมองเห็นวาคงไมอาจที่จะสรางความร่ํารวยได ชาวบานจึงอยูอยางพออยูพอ
กิน ไมสบายแตไมลําบาก  มีกินอยูดีพอสมควร  และมีชาวบานเพียงสวนนอยที่ยากจน9

ตอมาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหชาวบานประสบปญหาการหารายได จํานวนปลาที่เคยจับได
ลดนอยลงอยางมาก ซึ่งความจริงเปนปญหาที่สําคัญสําหรับประมงชายฝงทุกแหง  เพราะเรือจับปลาขนาด
ใหญไดพัฒนาขึ้นมาจํานวนมาก และเรือพวกนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งเรืออวนลากซึ่งมีอุปกรณทันสมัยไดเขามา
จับปลาชายฝงทะเลในอาวไทย 

เมื่อจํานวนปลาลดนอยลง ชาวประมงชายฝงก็คิดวาตองออกไปในทะเลใหไกลขึ้นอีก แตมา
ติดขัดที่ราคาน้ํามันแพงชาวชุมชนบอกวาไปไมไดไกลเพราะน้ํามันแพงมาก ตองซื้อน้ํามันใส 300-500 บาท
ตอครั้ง  แลวเงินนี้ไปกูเขามาแลวผอนจายทีหลังดอกเบี้ยรอยละ 20 ถาหาปลาไดพอเอาไปขายที่ทาเรือ ไดเงิน
ก็เอาไปจายคาน้ํามันแลวก็แบงกันในคนที่ออกเรือ ถาขายปลาไมไดเงินมากก็ผอนคาน้ํามัน จะออกเรือไป
ไกลไมได แตก็มีปลานอยลง ตอนหลังก็เลยออกเรือใกลฝง  ปลาก็มีนอยมาก ชาวบานมีธรรมเนียมอยางหนึ่ง
จะไมเอาปลาเล็ก จะปลอยใหโต เลือกแตปลาใหญคือพอจะไปขายได แลวปลาใหญมีนอย ก็ตองไปวางปู หา
ปลาหมึกหาอยางอื่นแทนเหมือนกัน กลาวโดยสรุปคือยิ่งบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลง  ชาวบานเผชิญกับ
ปญหามากขึ้น ธรรมชาติที่ชาวบานเคยพึ่งพิงมีนอยลง ชาวบานไมรูจะทําอยางไร พอชาวบานหาปูหาปลาได
นอย รายไดก็นอย แตคาใชจายรออยู ลูกเมียนั่งรอทําปูทําปลาไปขาย ชีวิตของชาวบานเกาเสงเปนอยางนี้ แลว
ที่คาขายก็มีแตประสบปญหา ขายของไมคอยได ที่ดีหนอยก็มีชาวบานบางครัวเรือนขายอาหารตามสั่งมีราน
ริมถนน ก็

                                                

พอมีนักเรียนนักศึกษาครูอาจารยและขาราชการแถวนั้นไปนั่งทานนั่งกินกันบาง ก็พออยูกันได   
อาจพูดไดวา เงินตรา ไดเขามาสรางปญหา แตอาจไมใชปญหาเดิมที่เราไดคุยกันไปแลวเรื่องเงิน

ทองเปนของบาดใจ แตอาจบาดใจกันไดถาแยงชิงกันเงิน  ทะเลาะกันไดทั้งกับคนภายในชุมชนและคนนอก
ชุมชนที่สัมพันธกันดวยเงิน ปญหาของชาวบานที่เลาใหฟงจึงมีขึ้น ชาวบานสวนใหญเปนหนี้พะรุงพะรัง 
รายไดนอยกวารายจาย ทํากันอยางไร จะไมทะเลาะกัน จะชวยกัน กรณีเรื่องราวของชาวบานเกาเสงไดให
ความรูไดสอนใหเราไดคิดหลายอยาง ชาวบานรูวาเรื่องเงินทองไมมีใครชวยใครกันได ทําไดอยางมากก็หยิบ

 
9โปรดดูรายละเอียด พรรณงาม เงาธรรมสาร “วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัด กรณีสงขลา”  ใน ชุมชนแออัด: องคความรู
กับความเปนจริง, 2542 หนา 245-252 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 3-22 
 
 

13

ยืมกันไมมาก ถาเงินมากเปนรอยเปนพันตองไปกูเงินเขามา มีชาวบานบางคนพอมีเงินหนอยก็ปลอยเงินกูให
ชาวบานดวยกัน นอกจากนี้ยังมีเจาเงินกูนอกชุมชนอีกก็เยอะมาปลอยกูใหชาวบาน  ก็เปนหนี้เงินกูกันทั่วไป 

ตอมามีนักพัฒนาหรือกลุม NGOs เขาไปพัฒนาเรื่องปญหาตางๆของชุมชน ไปนั่งพูดคุย
สอบถามปญหา  แลวพยายามหาทางแกไขปญหากัน  พอมาถึงเรื่องเงินทอง  ชาวบานสายหัว ไมมีใครเอา 
กลุมนักพัฒนาบอกมารวมตัวกันทําออมทรัพย ก็ทําไมได  จนเกิดการตั้งศูนยเด็กของครูที่อยูในชุมชน  เปน
ศูนยเด็กเล็ก ก็เลยจับเอาเรื่องเด็กเปนจุดเริ่มตน  ลูกหลานคนในชุมชน  พอทุกคนคิดเรื่องลูกหลานคิดกันได
หมด จะมาชวยกันทําอยางไรลูกหลานจึงจะสบาย  ทําอยางไรใหลูกหลานไดเรียน ทําอยางไรใหชุมชนเกิด
การพัฒนา กลายเปนวา เด็กเล็กๆในชุมชนเปนเครื่องรอยรัดความสัมพันธของชาวบานเกาเสงดวยกันได 
นักพัฒนาพาคุณใจดีไปดูงานออมทรัพยที่ครูชบ  ยอดแกว ที่บานน้ําขาว จังหวัดเดียวกันคือที่สงขลานั่นเอง 

ในทัศนะของการออมทรัพย ในมิติของชาวบานที่เราไดกลาวมาแลวแตตอนตนจะไมมี  ชาวบาน
ไมคิดเรื่องออมเงิน  ออมเงินไมเปน  แตซื้อทองเปน ซื้อเครื่องประดับได ซื้ออะไรเขาบานแลวคิดวานั่นคือ
การออม ชาวบานคิดเรื่องเงินตราโดยเลี่ยงเงินทองแทบทุกอยาง ชาวบานคิดวา  การเก็บเงินทองก็คือการซื้อ
เครื่องใชไฟฟา หลากหลายชนิดเอาไปโรงจํานําได แลวพอมีเงินเอาเครื่องของเครื่องใชเหลานั้นกลับไปใชตอ
ไดอีก  นี้คือทัศนะการออมของชาวบาน  เพราะชาวบานกลัวการเก็บเงินเปนรูปเงิน แลวคิดไมไดวานอกจาก
เครื่องของขาวของใชเหลานี้แลวจะเก็บไดอยางไร  หลายคนไมเคยไปธนาคารไปไมเปน  ไมรูไปอยางไร  
จนถึงทุกวันนี้ชาวบานจํานวนมากยังคิดวา การรักษาของมีคาก็คือเก็บไวกับทองตางๆ นับแตสรอยคอทองคํา  
กําไรขอแขน นับไปถึงเครื่องมือเครื่องใชที่เปนทองคํา  นอกจากนั้นก็มีของมีคาที่จะแปลงไปเปนเงินได  
ชาวบานคิดไมผิดหรอกที่คิดอยางนั้น  เพราะชาวบานไมรูวาจะคิดถึงเรื่องของมีคามากไปกวาที่เห็นได
ดังกลาวอยางไร   

ดังนั้น  ปญหาใหญที่นักพัฒนาพบคือ ปญหาการออมทรัพย กลุมออมทรัพยที่อยากใหชาวบาน
ต้ังก็ไมสําเร็จ จึงหันมาหาการพัฒนาอีกอยางหนึ่งที่ไมมุงไปที่เงินตรา  แตมุงไปที่การสรางความสัมพันธ
ระหวางคน และแกปญหาที่สําคัญของชุมชน คนเกาเสงโดยเฉพาะไทยมุสลิมมีลูกมาก ทําใหเปนอุปสรรคตอ
การทํางาน เพราะเมื่อพอแมไปทํางานปลอยเด็กไว เด็กซนก็เกิดอุบัติเหตุ  ดังนั้นการมีศูนยคอยดูแลเด็กปลอย
ใหพอแมไปทํางานไดสะดวก ศูนยเด็กเชื่อมรอยคนในชุมชน  ทั้งไทยพุทธและมุสลิมเห็นความสําคัญของ
ศูนยเด็ก 
 
6. กลุมออมทรัพย: คําตอบของปญหา 

ทัศนะเงินตราที่ทําใหชาวบานสวนใหญมีความหวาดกลัวการกระทบกระแทกความ สัมพันธ
ระหวางกันและกัน ยังคงดํารงอยูกับการคิดเรื่องเงินทองเปนอันมาก ดานหนึ่งเงินทองเปนหนึ่งปจจัยที่ทําให
เกิดความโลภ ชาวบานเกาเสงก็เปนเหมือนกับชาวบานกลุมอื่นๆ มีความตองการปรารถนาเงินทอง  ยิ่งตอง



 

“เงินทองเปนของบาดใจ”  หรือ “จะใชเงินตราเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธทางสังคม” 
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แบกภาระคาใชจายที่มีรายไดประเภท ชักหนาไมถึงหลัง ก็ยิ่งทําใหเงินทองกลายเปนปญหาอันสําคัญของ
ชาวบานในชุมชน       ตามธรรมดาเหมือนกันกับชาวบานในชุมชนอื่นๆ ก็คือ ชาวบานจะเลือกความสัมพันธ
ของ “คน” ไวกอน  เพราะโดยปกติแลว ชาวบานก็ใหความชวยเหลือกันเล็กๆนอยๆอยูแลว เชน ใหหยิบยืม
เงินกันไดบาง ถาเปนจํานวนมากก็กูยืมกัน เปนระบบที่ชาวบานมีความเอื้อเฟอตอกันและกันในเรื่องเงินๆ
ทองๆ แตก็ระมัดระวังกันดวยเชนกัน การใหกูยืมเงินนับเปนสวนหนึ่งที่อธิบายถึงความระมัดระวังกันของ
ชาวบาน  แตดอกเบี้ยการกูเชนนี้ก็แพงมาก เปนเพราะเจาของเงินกูตองมุงที่จะรับเงินคืน และไดกําไรอยาง
งดงาม  เปนทัศนะที่ทําใหชาวบานที่ไมมีทางเลือกใชบริการและสรางภาระหนี้สินเพิ่มพูน สําหรับชาวบาน
เองมองวา เปนวิธี ทํานาบนหลังคน   

ทัศนะของชาวบานอีกประการหนึ่งที่เห็นคือ ชาวบานสวนใหญเห็นวาปญหาเงินทองเปนปญหา
สวนตัวเปนปญหาของครอบครัว เพราะเชื่อในทัศนะคติที่วา ถาขยันทํางาน เงินก็จะมากเทาที่ไดขยันกันนั้น 
ตามอยางวาทกรรมของรัฐยุคพัฒนา ชาวบานทุกวันนี้ยังคิดกันอยู วาถาขี้เกียจทํางานจะไดเงินนอย  ไดเงินไม
มาก  เปนวิธีคิดลึกๆของชาวบานกันเอง  ดังนั้นชาวบานสวนใหญจึงมองวา เมื่อเด็กลูกหลานภายใน
ครอบครัวจะเติบโตเปนผูใหญโดยสมบูรณก็ตอเมื่อสามารถ “หาเลี้ยงตัว” ได วิธีคิดของชาวบานจึงมองกัน
เปนเชนนี้ แลวบทบาทและหนาที่ของความสัมพันธภายในครอบครัวจึงเกิดขึ้น ลูกสาว จึงกลายเปนหัวขอ
สนทนากันมากกวาลูกชาย และที่สําคัญการมองเรื่อง “หาเลี้ยงตัว” ไดเปนบรรทัดฐานของการบรรลุ
ภาวะการเลี้ยงดูที่พอแมประสบความสําเร็จดวย     

จึงทําใหเขาใจวา ทัศนะของการไดเงินตรามา  ก็คือ ทัศนะของความสามารถในการเลี้ยงดูตนเอง
และผูอื่น จัดเปนเรื่องสวนตัวหรือเปนเรื่องภายในเฉพาะครอบครัว ไมเกี่ยวของกับชาวบานคนอื่นๆ เพราะ
เงินตราเปนเครื่องตองหามเฉพาะบุคคล ดังนั้นทัศนะที่ถามีคนเขาไปยุงยากก็มักจะเกิดขอที่สําคัญประการ
หนึ่งก็คือ หัวขอ เงินทองเปนของบาดใจ ในทัศนะคติเชนนี้จึงพบวา  เงินตรา คือบทบาทหนาที่ และสิทธิ
สวนตัวของคนแตละคน ไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น ถาจะขยายไปสูคนกลุมอื่นๆก็มักจํากัดเฉพาะคนภายใน
ครอบครัว นี่เปนทัศนะที่เกี่ยวของกับเงินทอง เมื่อคนมีความตองการเงินทองกันเยอะก็เกิดการหาเงินเลี้ยงตัว
เลี้ยงครอบครัว การเกิดภาระหนี้สินจึงเปนเรื่องเฉพาะตัว  เฉพาะบุคคลไป  ชาวบานคนอื่นๆมักจะไมเขาไป
ยุง 

ดังนั้น ชาวบานจึงคิดวาเรื่องของการเก็บออมและใชจายเปนเรื่องสวนตัวในครอบครัว  ความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจากทัศนคติที่ตรงกันขามกันเกี่ยวกับเงินตราก็จะถูกจํากัดไวในครอบครัว ผัวเมีย พอแม พ่ี
นองอาจทะเลาะวิวาทเพราะความตองการเงินตรา แตสังคมก็หวังวาความสัมพันธอันแนนแฟนในครอบครัว
และระหวางญาติจะชวยหักหามความโลภที่เกิดจากความอยากไดเงินตราได  การไมไววางใจในกลุมชาวบาน
ดวยกันเองก็เกิดจากทัศนะของเงินทอง ยังมีผลที่ทําใหการคิดที่จะชวยเหลือกันและกันของชาวบานออนดอย
ลงไปดวย  ชาวบานรูสึกแปลกประหลาดใจเมื่อใครพูดถึงภาระหนี้สินครอบครัวเปนภาระหนี้สินของชุมชน  
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การเกิดขึ้นเรื่องการออมเงินของชาวบานในระยะแรกจึงเกิดขึ้นไดยากมาก  เพราะชาวบานไมเขาใจวาจะเอา
เงินมารวมกันแลวไปชวยแกไขหนี้สินคนอื่นไดอยางไร  เปนเรื่องที่ชาวบานไมรูจะเขาใจไดอยางไร  การ
ออมทรัพยจึงไมเปนที่สนใจและไมใชสิ่งที่สําคัญของชาวบาน10

การคิดถึงเรื่อง “เงินออม- เงินสวนรวม- เงินสาธารณะ” จึงเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับชาวบาน 
การที่ชาวบานเองมีทัศนะคติการมองเงินทองเปนของสวนตัวจึงเปนการมองที่เกิดผลกระทบที่ทําใหชาวบาน
ดวยกันเองปกปองและปองกันการเกิดขอครหา “เงินทองเปนของบาดใจ” นั้นเอง 

สิ่งที่ชวยใหชาวบานไดคิดกันมากยิ่งขึ้น เกิดจากการที่ชาวบานถูกตั้งคําถาม โดยเฉพาะเรื่องความ
มั่นคงในที่อยูอาศัย หัวขอนี้ทําใหชาวบานคิดกันมาก  เปนเรื่องที่สําคัญเพราะชาวบานตองอยูตองกินอยูที่
บาน การเลาสูกันฟงเรื่องการถูกเวนคืนที่ดินที่แหลมสนออน การถูกยายใหมาอยูในเกาเสง การตั้งบานเรือน 
การไมไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการและสังคม เปนความเจ็บปวดที่ชาวบานสวนใหญไมตองการ
เผชิญ  และทําใหชาวบานออนแอ  ไมกลาสูกับปญหาอื่นๆ  ชาวบานถูกตั้งคําถามวิธีการแกไขเพื่อที่จะทําให
ปญหาคลี่คลาย  ชาวบานคิดมาก  และคิดคนเดียวไมได ไมมีใครมานั่งคิดหาวิธีการแกไขปญหาของตนเอง
กับคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนนอกชุมชน  สิ่งที่ชาวบานทํากันมาโดยตลอดก็คือ การเขาไปนั่งพูดคุยกันกับ
ชาวบานดวยกันเองที่สนิทสนมกัน  นั่นเปนภาพที่ชาวบานคุนเคยกวา การแกไขปญหาของชาวบานจึงไมได
รับการแกไขในภาพองครวม  เพราะจะแกไขกันเฉพาะเรื่องรอบๆตัว  ไมมองเห็นปญหาอื่นๆ  หรือมองเห็น
ปญหาอื่นๆแตแกไขไมได  ทําไมเปนวาจะแกอยางไร  ก็จะนั่งรอ  รอความชวยเหลือจากเจาหนาที่หนวยงาน
ราชการมาบอกมาสั่งตองทําอะไร แตปญหาก็คือ สิ่งที่ตองไปทําไมใชปญหาหลักของชาวบาน  นักพัฒนา
เอกชนที่เขาไปทํางานในเกาเสงเขาบอกวา เขาตองใหชาวบานหลายๆคนมานั่งถกกันเลยวาในชุมชนมีปญหา
ใหญๆอะไร แลวเขาก็ลองยกตัวอยางใหชาวบานไดเห็น อยางปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหาคลองสําโรงเนาเสีย  
ชาวบานเปนคนทําหรือเปลา  ชาวบานถูกคนอื่นๆในสังคมบอกวาเปนคนทําใหน้ําเสีย  ชาวบานก็งง  มานั่ง
ถกวาทําใหน้ําเสียหรือเปลา  ตองไปถามเทศบาล  เทศบาลก็บอกวาชาวบานในชุมชนทําใหน้ําเสีย  ชาวบานก็
เช่ือวาตัวเองทําใหน้ําเสีย  ชาวบานไมรูจะทําอยางไร  ในทายที่สุดก็ถามชาวบานใหม  มีใครในชุมชนเอา
อะไรเทลงไปในแมน้ําหรือเปลา มีอะไรบาง  ก็ตองถามกันขนาดนั้น  ชาวบานเกง  พอถูกถามก็รีบสํารวจ
ตัวเอง  แลวสํารวจเพื่อนบานในชุมชน  ผลสรุปก็ปรากฏวา มีโรงงานที่อยูใกลๆชุมชนทําใหน้ําเนาเสีย  เทน้ํา
ในโรงงานตามทอลงแมน้ํา  ชาวบานดีใจมากที่สามารถคนพบวาพวกเขาไมไดเปนผูที่ทําใหน้ําเสียอยาง
รุนแรงอยางนั้น  

 
10นอกจากผมเองแลวท่ีไดคนพบประเด็นนี้ ผูลงไปทําวิจัยอีกทานหนึ่ง คือ อาจารยพรรณงาม เงาธรรมสาร ก็ยังไดขอคนพบเชนนี้ ดวย
เชนกัน  ดู พรรณงาม เงาธรรมสาร อางแลว หนา 227 
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 นี่ก็เหมือนกับการตั้งกลุมออมทรัพย  เทศบาลมาบอกใหต้ัง แตปรากฏวาแรกๆก็ไมเขาใจอยางที่
ไดเลาใหฟง  ต้ังแลวก็ลม  ต้ังแลวก็ลม  ไมสามารถทําไดสักที  ตองเอาเรื่องลูกหลานเขามาอีก ก็พอเริ่มตั้งตน
กั

                                                

นไดบาง อีกอยางก็เรื่องที่อยูอาศัยคุยกันนานมากๆ  ที่จะทําใหชาวบานคิดเองไดวา ที่อยูอาศัยเปนเรื่อง
สําคัญ  เราทําหนาที่ถาม  ชาวบานตอบ  คิดไปตอบไป  ที่เกาเสงมีผูนําช่ือ “ใจดี” เธอจะทําทุกอยางเพื่อสราง
การเปลี่ยนแปลงใหกับชุมชนเกาเสง การตั้งกลุมออมทรัพยสําคัญไดก็เพราะเธอนี้เอง เธอกับนักพัฒนา “ดุก” 
ซึ่งเปนพี่เลี้ยงที่ชวยกันคิดชวยกันแกไขปญหาชุมชนเกาเสง พาไปดูการออมเงินที่ชุมชนอื่น พาไปที่ครูชบ 
ยอดแกว ตอนนั้นดังมาก เพราะครูชบ ประสบความสําเร็จที่ชวยแกไขปญหาหนี้สินและปญหาเรื่องเงินของ
ชาวบานได 

ครูชบ ยอดแกว ผูกอต้ังกลุมสัจจะออมทรัพยบานน้ําขาว ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา  โดยกลุมนี้จัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่ใหสัจจะวาแตละเดือนจะสงเงินออมเขากลุม
เทาไร ซึ่งจะตองสงเทากันทุกๆเดือนตลอดป ครบรอบปก็มาทําสัจจะกันใหมวาปตอไปจะใหสัจจะสงเงิน
ออมเขากลุมเดือนละเทาไร11 นี้เปนขอตกลงรวมกันของกลุมชาวบานในชุมชน  ซึ่งคุณใจดีไดไปดูวิธีการ
จัดตั้งกลุมออมทรัพย  ครูชบ จะ “เนนวิธีคิดเร่ืองคุณภาพและคุณธรรมแบบควบวงจร” ทัศนะที่ครูชบให
กําลังใจกับกลุมชาวบาน การกลาคิด กลาทํา กลาริเริ่มในการชวยใหคนมีความเจริญขึ้น การเปนอยูที่ดีขึ้นของ
ทุกคนในชุมชนเปนแนวคิดใหมของครูชบ ที่เริ่มศึกษากลุมออมทรัพยแบบพัฒนาครบวงจรชีวิตเปน “กลุม
สัจจะออมทรัพยเพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต” และใชเง่ือนไขของกลุมออมทรัพยเปนเคร่ืองมือ
จูงใจใหคนปรับวิถีชีวิตเขาสูวิถีแหงธรรม 

แนวคิดเรื่องการออมของครูชบเปนคุณธรรมนี้ คุณใจดีก็ไดยกเรื่องนี้ขึ้นมาใชในชุมชนเกาเสง
ดวย งานวิจัยของอาจารยณรงคก็ไดกลาวถึงการออมทรัพยที่เปนคุณธรรมของชีวิต ในขณะที่แนวคิดของทาน
พระอาจารยสุบิน ปณีโต ที่จังหวัดตราด12 ซึ่งทานพระอาจารยไดกลาววา  กิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณธรรมแบบครบวงจรชีวิต จึงเปนกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวบานใน
ชนบท  ซึ่งมีทั้งการปฏิบัติ  เปนเรื่องที่เขาไปเกี่ยวของกับการศึกษาศาสนา จิตใจ การเศรษฐกิจ การเมือง และ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ที่บูรณาการเชื่อมโยงกันไปหมด 

นอกจากนี้แลว  อาจารยณรงคยังไดอธิบายในงานวิจัยเรื่องออมทรัพยของทานวา การกลาคิด 
กลาทําการออมทรัพยเพื่อชุมชน เปนการออมโดยการคิดกันเองของชาวบานที่ชุมชนมีรายไดไมพอเพียง ไม
พอกิน ไมพอใช  จึงมีความพยายามที่จะใหเกิดอาชีพเสริม หรือหากิจกรรมที่ชวยบรรเทาภาวะการไมพอกิน
ไมพอใชเพื่อที่จะเพิ่มรายไดใหแกสมาชิกชุมชน ครั้นตอมาเมื่อการประกอบอาชีพเสริมทําใหเกิดกิจกรรม
การรวมกลุมที่แนนอน  ถาวร  และมีรายไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  กลุมการผลิตก็จะขยายตัวเติบโตรายไดจากการ

 
11ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1)  กลุมออมทรัพย, 2544  หนา 46 
12ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ “บทสังเคราะห 11 กรณีศึกษา” อางแลว  หนา 17 
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ผลิตมีมากขึ้นปริมาณกําไรมากขึ้น  ก็จะสามารถจะจัดสรรกําไรจากการผลิตนั้นไปจัดสวัสดิการใหสมาชิกใน
รูปของการประกันชีวิต เปนคารักษาพยาบาล  และอื่นๆ13

ทัศนะที่สําคัญของชาวบานที่เคยมีมุมมองเกี่ยวกับเงินตราในแงลบมากอน แลวยังพบอีกวาการ
เปลี่ยนมุมมองเพื่อที่จะเห็นวาการออมเปนสิ่งที่จะชวยทําใหวิถีชีวิตดีขึ้นนั้นใชเวลาคอนขางนานกวาธรรมดา 
คุณเลงจากชุมชนกุโบร และคุณใจดีจากชุมชนเกาเสง ทั้งสองทานนี้ไดสะทอนใหเราไดเห็นถึงทัศนะของ
ความพยายามที่จะทําใหเกิดกลุมออมทรัพยมาครั้งแลวครั้งเลา และการจัดตั้งกลุมออมทรัพยลมครั้งแลวลม
ครั้งเลาอันเกิดจากทัศนะคติที่ไมดีตอเงินตรา รวมทั้งปญหาความขัดแยงประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งมีความสําคัญกับชาวบานพอๆกับปญหาของการหาเงินไดมาอยางยากลําบาก 
และอันเปนเหตุผลสําคัญในความเชื่อถือระดับผูนําในการออมเงิน ดังนั้นจึงพบวา ความเชื่อมั่นของ
คณะกรรมการที่จะแสดงและพิสูจนเรื่องความซื่อสัตย และความนาเชื่อถือนาไววางใจนั้นกวาจะไดเกิดขึ้น
กินเวลานาน และชาวบานจะมีทัศนะคติที่ติดยึดความนาเชื่อถือ นาเคารพยําเกรงกับคนหรือบุคคลมากกวา
ผูนําทางการเมืองหรือเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมือง การที่คุณใจดี ไดหยิบยกแนวคิดเรื่องการออมเปน
คุณธรรมของชีวิตที่เปนแนวคิดของครชูบนั้น จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก งานของอาจารยณรงค ไดอธิบาย
ถึงแนวคิดของครูชบที่มีทัศนะตอเงินหรือการออมเงินวา เหตุผลของครูชบในการออมทรัพยของชาวบานจะ
เนนเรื่องหลักธรรม และนับเปนหลักการอันสําคัญของการออมทรัพยเปนกลุมสัจจะสะสมทรัพย  หรือกลุม
สัจจะออมทรัพย คือ “การออมเงิน เชนออมบุญ  สัจจะของทุนคือแบงปน”  จะมีการเขาใจรวมกันวาไมใช
เปนการลงทุนเพื่อหากําไร คือ เปนกลุมออมที่ตองการใหสมาชิกรูจักคบคนดี  มีเหตุผล  และมีสันโดษ รูพอดี 
(นาถกรณธรรม 10)  รวมทั้งหลักธรรมในการอยูรวมกัน คือ การรูจักแบงปน (สังคหวัตถุธรรม 4) ผูกพันกัน
ดวยธรรม (สาราณียธรรม 6) และถึงพรอมซึ่งความไมเสื่อม โดยการประชุมกันอยางพรอมเพรียง  มีชีวิตเรียบ
งาย ไมเอาเปรียบผูอื่น และตั้งใจใหผูอื่นมีความสุขดวย (อปริหานิยธรรม 7)14 ดวยหลักธรรมของพระอาจารย
สุบิน ปณีโต ที่ครูชบเองก็ไดนําหลักธรรมนี้มาอธิบายกับชาวบานที่บานน้ําขาวดวย เพื่อทําความเขาใจแก
ชาวบานในชุมชน รวมถึงคุณใจดีเองก็ไดนําหลักธรรมดังกลาวมาอธิบาย และสรางความเขาใจใหกับคนใน
ชุมชนเกาเสงดวยเชนกัน 

การสร

                                                

างความเขาใจดังกลาว ทําใหชาวบานเริ่มมีความมั่นใจ และเกิดความเลื่อมใสในการ
เริ่มตนเขามารวมเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย โดยแรกเริ่มรวมกันออมเงินเพื่อชวยเหลือภาระหนี้สินของ
แตละครอบครัวกอน โดยใหโอกาสมากูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ตอมาก็เริ่มมองเห็นรวมกันวา ดอกเบี้ยที่ไดมา
นั้นถานําเอามาแบงปนผลกําไรใหสมาชิกทุกๆคนก็มีปริมาณนอย เมื่อมีโอกาสไดรูจักและเรียนรูระหวาง

 
13ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ อางแลว  หนา 19 
14ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ อางแลว  หนา 144 
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ชาวบานกับแนวคิดการออมทรัพยจากกลุมออมทรัพยอื่นๆ เพิ่มเติม เชน จากกลุมสัจจะสะสมทรัพยของ
ครูชบ บานน้ําขาว กลุมออมทรัพยของทานพระอธิการทอง ที่บานดอนเตา จังหวัดสงขลา ทั้งสองกลุมนี้
โดยเฉพาะกลุมของทานพระอธิการทองนั้น ไดมีการพัฒนาเอาดอกเบี้ยนั้นมาชวยเหลือเปนคาเบิกจาย
รักษาพยาบาล คาใชจายกรณีฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือชาวบานที่ไดเจอกับปญหาการเงิน นับเปนการจัดระบบ
สวัสดิการที่เนนคุณภาพของชีวิตชาวบานเปนความจําเปนพื้นฐานของสังคมมนุษยที่อาศัยอยูรวมกัน
โดยเฉพาะกลุมชาวบานที่เผชิญกับปญหาการเงิน และเปนครั้งแรกที่ทําใหกลุมชาวบานเริ่มมีความหวัง ความ
ฝนตอการมีชีวิตที่ดีกวา  มีโอกาสไดพัฒนาตนเองและผูอื่น และทําใหเกิดความเขาใจเงินตราในมุมมองที่เปน
ธรรม และชวยทําใหเกิดเครือขายความรวมมือ  ความชวยเหลือระหวางกันและกันไดอยางเปนรูปธรรม 
 
7. เงินตรา: สวัสดิการของชมุชน 

ตัวอยางที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอต้ังแต 1 ถึงหัวขอที่ 3 ทําใหเราไดเรียนรูวา หากมีการจัด
ความหมายของเงินตราใหม หรือใชวิกฤตเปนโอกาส เมื่อมีปญหาเรื่องเงินตราก็สามารถแสวงหามาตรการ
จัดการกับเงินตราในรูปของการสรางออมทรัพยขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือระหวางกันและกัน ทําใหชาวบาน
ยุคใหมเกิดทัศนะและแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมของการออมเงิน ที่มิใชเปนการออมทรัพยเพื่อสวนตัว
เทานั้น  แตหมายถึงการออมเพื่อทุกๆคน  และแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน 

ตัวอยางของบทความที่เราไดนําเสนอพบวา ชุมชนเกาเสง มีรูปแบบของชุมชนแออัด จะ
จัดรูปแบบการออมทรัพยใหเหมาะสมกับสภาพของชุมชน โดยมีเปาหมายแกไขปญหาการเงินที่มากกวา
ปญหาการเงินที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันก็คือ การสรางเปาหมายของชาวบานในการออมเงินเพื่อที่อยู
อาศัย อาจมีเปาหมายออมเพื่อซื้อที่ดินหรือปรับปรุงสรางบานก็ตาม แตเปนพันธะรวมกันของชาวบานที่จะ
สามารถแกไขปญหาที่อยูอาศัย โดยเฉพาะชาวบานอยางเกาเสงที่ถูกกลาวหาวาบุกรุกที่ดิน  สําหรับชาวบาน
ในชนบทมี 3 ชุมชนคือชุมชนของครูชบ  ยอดแกว  และพระอาจารยสุบิน รวมถึงชุมชนของทานพระอธิการ
ทองนั้นจัดเปนชุมชนชนบท ทําใหรูปแบบการออมทรัพยแตกตางกันไปบาง แตก็ยังมีลักษณะรวมเหมือนกัน
ก็คือ เปนการออมเงินเพื่อแกไขเศรษฐกิจ และเปาหมายเพื่อลดความยากจน จึงเห็นวาทั้ง 4 ชุมชนมีความ
คลายคลึงรวมกันอยูหลายประการ เชน เปนกลุมชาวบานในระดับลาง  มีสถานภาพทางสังคมที่ไมเทาเทียม
กัน  การจัดระบบแนวคิดและมุมมองเงินตราในทัศนะใหมของชาวบาน  จึงเปรียบเสมือนการลดปญหาความ
ยากจนไดในระดับหนึ่ง 

การที่ชาวบานเอาเงินมารวมกัน แลวจัดวัตถุประสงคและกิจกรรมชวยเหลือกัน  มีการนําเงินมา
กูยืมเพื่อแกไขปญหาดวยกัน จัดเปนสวัสดิการคารักษาพยาบาล หรือแมกระทั่งนําไปเปนสวัสดิการเพื่อ
ฌาปนกิจ คือการจายคาทําศพใหแกสมาชิกที่เสียชีวิตทุกรายตามอายุสมาชิก หรือเปนสวัสดิการชวยเหลือ
พัฒนากลุมอาชีพ ชวยเหลือคนยากจนภายในชุมชน เหลานี้เปนแนวทางเศรษฐศาสตรที่เรียกวา “สวัสดิการ” 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 3-22 
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(Welfare) คือเปนเรื่องที่ใหถือเอาความพึงพอใจของผูบริโภคหรือชาวบานเปนหลัก เปนตัวกําหนด       
กฎกติกา ไมไดถือเอาคุณสมบัติของสินคาหรือผลผลิตที่จะทําใหเกิดผลดีหรือผลเสียทางกายภาพ  หรือในที่นี้
คือ  ไมไดคิดถึงจํานวนยอดเงิน หรือผลกําไรปนผลเพื่อเอาไปแบงปนกัน แตยึดถือเอาความเชื่อและความ
พอใจของผูบริโภคเปนสําคัญ สวัสดิการที่มีการจัดสรรใหกับสังคม หรือที่เรียกวา “สวัสดิการสังคม” 
(Social  Welfare) จะไมไดพิจารณาสวัสดิการเพียงมิติของความพอใจของปจเจกบุคคลเทานั้น แตจะ
รวมกันพิจารณาความจําเปนของสังคมโดยสวนรวม เชน การจายคารักษาพยาบาล ซึ่งไมเพียงเพ่ือความ
ตองการและความพอใจของปจเจกบุคคลเทานั้น แตเพื่อความจําเปนทางสังคมที่ตองทําใหคนในสังคมทุกคน
มีสุขภาพดี15

ในทัศนะการเอาเงินตามความเขาใจของชาวบานแบบนี้ การออมเงิน เปนสิ่งที่จะชวยใหชาวบาน
มีความเปนอยูดีขึ้น หรือมีที่พ่ึงพิงยามลําบาก  แตเมื่อการออมทรัพยไดกลายเปนจุดเริ่มตนของการให
ชาวบานไดเห็นผลประโยชนอื่นๆของการออม  ในชุมชนของทานพระอธิการทอง สมาชิกคนหนึ่งที่มีนามวา 
จาคม ไดเลาใหเราฟงถึงสิ่งที่เปนผลพลอยไดติดตามมาของการรวมกลุมสัจจะออมทรัพยก็คือ ทําใหชาวบาน
คิดถึงประเพณีเกาแกที่เคยสูญหายไปแลวใหกลับคืนมาอีก ชาวบานที่เปนสมาชิกไดพูดคุยกันถึงวัฒนธรรม
เกาๆ เริ่มอยากรวมกันจัดกิจกรรมรวมกัน โดยคิดเรื่องการแขงเรือที่คลองอูตะเภากัน ก็มารวมกันจัดหาเรือ
เกาๆ ซึ่งทางวัดอูตะเภามีเรือโบราณเกาแกหลายลํา คิดเรื่องการรื้อฟนการแขงเรือกัน  คิดเรื่องการมานั่ง
ทํางานแลวไดคุยกันอีก ทางทานอาจารยไดทําพิพิธภัณฑของชุมชนขึ้นใหลูกหลานนักเรียนนักศึกษาไดเขา
มาเรียนรูมาทําและสรางกันใหม นี้คือผลพลอยไดที่เกิดขึ้นหลังจากชาวบานเขามารวมกันออมเงิน และมีการ
เรียกกลุมออมทรัพยของชุมชนนี้วา  “ธนาคารชีวิต” เพราะเปนการออมเพื่อการเห็นอกเห็นใจกัน  เห็นกันถึง
ชีวิต ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2527 ในดานสวัสดิการของชาวบาน ก็จะมีการใหกูยืมเงินดอกเบี้ยตํ่า นําไป
เปนเงื่อนไขรวมกลุมทําอาชีพรวมกัน และชวยเรื่องการศึกษาคาเล

                                                

าเรียนลูกหลาน นอกเหนือไปจากการออม
เงินเพื่อชวยเหลือความทุกขยากลําบากดวยกันแลว  สิ่งนี้ทําใหชาวบานสมาชิกไดรูและเขาใจความทุกขยาก
ของชาวบานดวยกันในชุมชน  เปนการนําเอาความทุกขความลําบากมาพูดคุยกันแลวก็เกิดการคิดที่จะชวยกัน
แกไขปญหารวมกัน “กลุมธนาคารชีวิตไมใชระบบธุรกิจ มันเพียงวันละบาทเกินกวานั้นไมได  คนละหุน
เทานั้น  ถาจะใหมากไปกวานั้น  ใหภรรยาใหลูกมาลงหุนรวมกันดวย  ถาผมมีเงินถือหุนใหญ  มีเสียงขางมาก
ในธนาคารชีวิต  อยางนั้นเราจะไมใชกัน ไมวาใครจะเปนใครก็แค 30 บาทตอเดือน  คนที่ไมสบายไมคอย
สมประกอบก็จะมีเงินเทากับเรา”  ทั้งหมดนี้คือการยืนยันจากสมาชิกที่ช่ือจาคม ของธนาคารชีวิต 

 
15ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ อางแลว  หนา 11-12 
 



 

“เงินทองเปนของบาดใจ”  หรือ “จะใชเงินตราเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธทางสังคม” 
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นับแตการตั้งกลุม และจวบจนที่พวกเราทีมวิจัยไปศึกษาชุมชนของจาคม ในป พ.ศ. 2542 พวก
เราพบวา ความมีน้ําใจที่คนดอนเตามีใจใหแกกัน  และเห็นอกเห็นใจตอความทุกขยากลําบาก  จะเห็นไดจาก
วิธีการที่ชวยเหลือกัน  จากสิ่งที่จาคมไดเลาใหเราฟงถึงการชวยเหลือกัน ในกรณีฉุกเฉินวา  

“การกูยืมเงินสวนตัว  ที่ไมใชกูไปทํากิจกรรมของกลุม  ทุกคนที่ตองการใชเงินหรือเดือดรอน  
จะมาพบกันเรียนรูความทุกข  โดยเฉพาะจะเห็นไดจากกรณีเงินกูยืมสวนตัว  ในบางครั้งเงินกูไมพอใหกูหมด
ทุกคน ใน 1 ครั้งกูได 1 คนโดยเฉพาะชวงเปดเทอมนี้มีแตคนตองการที่จะกูเงินไปเสียคาเลาเรียนลูก  ถาเรา
ถามคนนี้จายเงิน แตคนที่ 1,000 มีโอกาสไดกูยืมกอน  อยางลูกผมอยูกรุงเทพฯ ตองใชเงิน 10,000 บาทผม
ขอใหผมกอน จริงๆแลวคิวนี้ตองไดอาจารยเสถียร เพราะอาจารยเสถียรอยูหมายเลข 1 ผมอยูหมายเลข 10 ถา
จับฉลากคําขยายวายุติธรรม  มันยุติธรรมแตมันไมยุติธรรม  เปนธรรมแตไมยุติธรรม  เพราะปญหามันมี
เพราะผมอยูอันดับ 10  และลูกผมก็ตองการอีก 10,000 บาทและอยูกรุงเทพฯ  ก็เลยใชคําวาตรงนี้  เรียกวามา
เคลียร  ทานพระอาจารยทองจึงใหไปคุยกันเอง  จะตกลงใครจะเอากอนใคร  ไมแนเหมือนกันถาอาจารย
เสถียรไมยอมใหผมกอน ผมก็คงไมได แตอาจารยเสถียรยอมใหผมกอนเพราะลูกผมอยูกรุงเทพฯ ลูกอาจารย
เสถียรอยูสงขลา อาจารยเลยใหผมกอน  อาจารยใหผมที่ไดหมายเลขอันดับที่ 10 ซึ่งผมไมนาจะได  ผมเนี้ย
ไมไดแลว แตผมเดือดรอนมาก ผมก็ขออาจารยเสถียรเสียกอน นี่แหละคือน้ําใจของอาจารยเสถียรซึ่งมีน้ําใจ
ใหกับผม คือหลักการมันมีอยูแลว วางหลักการไวตรงกลาง แตหลักการก็ยอมเปนหลักการ คือคุณเขามา
อันดับ 1 2 3......10 ถามาตามระเบียบเจาหนาที่ราชการก็ตองทําตามหลักการ แตถาสมาชิกเขาไปพูดคุยไป
เคลียรกันเองเหมือนอยางที่บอก  เพราะวาสมาชิกเรารูจักกันหมดสนิทกันหมดทุกคน เขาใจกันดี ถาเปนคน
จากที่อื่น เชน  คนจากคลองแหก็คงไมเอาเพราะไมใชสังคมที่เราจะสามารถปรับกันได ถาเปนคนในชุมชน
หมูบานเดียวกันจะปรับความเขาใจกันได คนบานเดียวกันก็จะเห็นใจเขาใจและชวยเหลือกันอยางนี้
แหละ”16  

สิ่งที่จาคมไดเลามาทั้งหมดนี้  เปนการพยายามใหเราไดเขาใจถึงคําวา “น้ําใจ” เปนความรักความ
สมานสามัคคี  การใหความชวยเหลือกันของชาวบานในชุมชนเดียวกัน สิ่งนี้เปนสวัสดิการทางสังคม  ซึ่งตรง
กับสิ่งที่อาจารยณรงคเองก็ไดอธิบายลักษณะของ สวัสดิการทางสังคม ไวเชนกันวา เปนสวัสดิการที่หมายถึง
ทุกสิ่งที่ทุกคนจะสามารถเขาถึงกันได  เปนสิทธิพ้ืนฐานทางสังคม (social basic right) ของทุกคน ใน
กรณีบานดอนเตา เปนสวัสดิการชุมชนของชาวบาน รูปแบบของชาวบาน เปนการสงเสริมประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ ชวยลดความยากจน เพิ่มรายไดลดรายจาย  สงเสริมความเทาเทียมกันในสังคม  สงเสริมความเปน

 
16ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ สุภาพ ในเอกสารรายงานการจัดเวทีชาวบานครั้งที่ 1 เรื่อง การฟนฟูพลังและอํานาจชุมชน กรณีศึกษาเครือขาย
ชุมชนแออัดสงขลาและกรณีธนาคารชีวิตวัดดอน ในราวป พ.ศ. 2542  เพื่อประกอบการวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนามนุษยในประเทศไทย 
(UNDP) ซึ่งโครงการนี้สิ้นสุดโครงการเมื่อป พ.ศ. 2546 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) : 3-22 
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อิสระและการมีสิทธิและเสรีภาพ บรรเทาปญหาตางๆของชีวิตตามความจําเปน สนับสนุนใหบุคคลมีอิสระ
และพึ่งพาตนเองได  และสงเสริมความสมานฉันทในสังคม17

จึงกลาวไดวา  ระบบเงินตราในความหมายของ สวัสดิการสังคมหรือสวัสดิการชุมชน  เปนการ
นําเอาคนที่มีปญหาดานการเงินหรือเกี่ยวของดานการเงิน มาคุยกันปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกรวมกัน ซึ่งมี
หลาก หลายวิธี ในที่นี้เปนวิธีการนําเอาเงินเขามารวมกันนับแตระดับคน ระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชน
มารวมกันเปนกลุมสัจจะสะสมทรัพย กลุมสัจจะออมทรัพย หรือกลุมธนาคารชีวิต มีเปาหมายในการใหความ
ชวยเหลือสมาชิกของกลุมออมทรัพยดานการเงิน และผลกําไรที่ไดจากการชวยเหลือสมาชิก กรณีสมาชิก
กูยืมเงินก็นํามาจัดกิจกรรมดูแลความมั่นคง ความปลอดภัยภายในชุมชนตอไป เปนการใหความชวยเหลือทั้ง
ดานคารักษา พยาบาล  การพัฒนากลุมอาชีพภายในชุมชน  เปนทุนการศึกษาบุตรหลาน  รวมถึงสามารถนํา
บริจาคใหความชวยเหลือคนในชุมชนกรณีฉุกเฉินไดอีกดวย นอกจากนั้นเงินออมทรัพยยังสามารถนําไปจัด
กิ

                                                

จกรรมทางสังคมอื่นๆ  ไมวาจะเปนการพัฒนาสิ่งแวดลอม การฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และสิ่ง
ที่เหนือไปจากนั้นซึ่งเปนผลสําเร็จของการออมทรัพยก็คือ การมีความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความอกเขาใจ
ซึ่งกันและกัน เปนกระบวนการความสัมพันธของคนในชุมชนและสังคม และทําใหชุมชนสมานสามัคคี
รวมกัน 
 
8. เงินตรา: เคร่ืองมือของการจัดระบบความสัมพันธทางสังคม 

การสรางทัศนะที่สําคัญเกี่ยวกับระบบเงินตรา เปนการเปลี่ยนทัศนะไปสู “เงินตราเปนคุณธรรม
ของชีวิต” ซึ่งชาวบานคุนเคยและมีความเขาใจ เพราะการทําบุญเงินตรากลายเปนสวนหนึ่งของบุญที่ทําให
จิตใจของชาวบานมีความสุข และเปนการสรางบุญใหทานแกศาสนกิจของวัด เชน การบํารุงรักษาวัด นําเงิน
บุญไปซอมแซมวัดวาอาราม เปนบุญที่สําคัญกับชาวบานมาแตอดีตกาล เปนการทําใหเงินตราที่ดํารงอยูใน
ชีวิตประจําวันที่อาจสงผลตอการเขาใจเปน เงินทองเปนของบาดใจ  ลดถอนลง และมิตินี้ เอง มีการ
เปลี่ยนแปลงจากมิติของ เงินบุญแกวัดวาอาราม  มาเปนเงินบุญเพื่อรักษาดํารงความมั่นคงปลอดภัยชีวิตของ
ผูคนในชุมชน ซึ่งเมื่อเปรียบกันแลวก็นับเปนบุญกุศลที่สําคัญสวนหนึ่งในพุทธศาสนา นั่นก็คือ การใหความ
เอื้อเฟอตอกันและกัน เปนบุญทานที่สามารถรักษาผูคนในสังคมเดียวกัน ในชุมชนเดียวกัน และเปนการสราง
ความมั่นคงใหกับทุกคน ทุกคนไดผลประโยชนรวมกัน ไมมีใครเสียผลประโยชน เหนือกวานั้นยังสามารถ
รักษาน้ําใจระหวางกันและกันไดดวย จึงนับเปนการสรางบุญกุศล หรือทานบุญใหแกกันและกันประเภท
หนึ่ง ซึ่งนับเปนความสําคัญของ “การออมเงิน”  อยางยิ่ง 

 
17ณรงค เพ็ชรประเสรฐิ อางแลว  หนา 13-14 
 



 

“เงินทองเปนของบาดใจ”  หรือ “จะใชเงินตราเปนเครื่องมือสรางความสัมพันธทางสังคม” 
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และวิธีการ “ออมเงิน” ดังกลาวนี้ของชาวบานในชุมชน ทําใหเกิดการรวมกลุมชาวบานที่เรียกวา 
“สมาชิก” เขามามากยิ่งขึ้น  มีการพบปะพูดคุย  ไตถามทุกขสุขของกันและกัน  ใหความชวยเหลือกัน ความมี
น้ําใจตอกัน เปนการหยาดน้ําทิพยที่หลอเลี้ยงจิตใจของสังคมที่มีการแขงขัน สังคมที่มีความไมไวเนื้อเช่ือใจ
ระหวางกันและกัน  ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอสังคมอยางยิ่ง  การที่กิจกรรม “การออมเงิน” รูปแบบ “การ
ออมทรัพย” ทั้ง “สัจจะสะสมทรัพย-สัจจะออมทรัพย-ธนาคารแหงชีวิต” เปนการสรางความรักใคร การมี
ไมตรีจิตตอกัน สรางใหคนเขาใจคนกันมากยิ่งขึ้น เกิดความเห็นอกเห็นใจตอกันมากยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้ใน
สังคมปจจุบันทุกคนมีความโหยหา มีความปรารถนากันยิ่งนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งบางชุมชนสามารถที่จะ
จัดการรื้อฟนระบบความสัมพันธกันใหม โดยใชประเพณีวัฒนธรรมเปนเครื่องเชื่อมรอยรัดกันขึ้น ทําใหคน
ในชุมชนเกิดความอบอุน ความผูกพันตอชุมชน เปนสิ่งที่คนในชุมชนโหยหาความรูสึกในอดีตของคนที่
อาศัยอยูในชุมชนรวมกัน จึงจัดเปนกระบวนการสรางสวัสดิการทางสังคมที่สําคัญมากที่สุดของแนวคิดเรื่อง 
“สัจจะออมทรัพย” ของชุมชน 

กิจกรรมการรอยรัดรวมกันที่เกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรมมีหลายประเภท เชน ประเพณี
เกี่ยวกับการนันทนาการตางๆ อาทิเชน ที่ชุมชนดอนเตา ชาวบานรวมกันจัดงานแขงเรือประเพณีกัน ซึ่งเคย
เปนประเพณีเกาแกของคนดอนเตา คนอูตะเภา เปนตน ประเพณีเกี่ยวของกับศาสนาก็เชน การทําบุญตัก
บาตรรวมกัน ซึ่งวัดยังคงเปนจุดศูนยรวมของชาวบานอยูทั้งภาคเมืองและชนบท สวนกิจกรรมที่บําเพ็ญ
ประโยชนแกสังคม ก็อยางเชน ชาวบานเกาเสง รวมกันขุดลอกคลองสําโรง สรางสิ่งแวดลอมใหสวยงามนา
อยู เปนตน การสรางกิจกรรมเหลานี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการรอยรัดของการออมเงิน 
และในทิศทางที่อาจเกิดปจจัยการออมทรัพย การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอม ก็อาจเปนจุดเริ่มตนของการรวม
ชาวบานไปสูการจัดตั้งกลุมออมทรัพยของชุมชนก็ไดอีกเชนกัน แตสวนใหญเทาที่ไดพบเจอ ชาวบานมัก
รวมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยใหประสบความสําเร็จกอน แลวขยายไปสูกิจกรรมประเพณีและกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม   

ดวยเหตุที่กลาวมานี้ ทําให “เงินตรา เปนเครื่องรอยรัดหรือเปนเครื่องมือที่ทําใหคนมารวมกัน
สรางระบบความสัมพันธทางสังคมที่ดีตอกัน” เงินตรากลายเปนคุณธรรม คุณภาพของชีวิต ทําใหชีวิตมี
ความเปนอยูดีขึ้น ชวยจรรโลงครอบครัว ชุมชนและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหชุมชนแตละชุมชนได
เรียนรู และรูจักที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีระบบเครือขายความชวยเหลือใหคําแนะนําที่ดีตอกัน และนํา
ชุมชนไปสูชุมชนเขมแข็ง  และพัฒนาอยางยั่งยืนไดตอไปอยางมั่นคง 
 

 
 


