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   เคยได้ยินคนเขำพูดกันว่ำ ‘ท�ำดีได้ดีมีที่ไหน’ หรือ ‘ท�ำดีไม่เห็นจะได้ดีเลย’ เรำก็
เอำมำคิดนะว่ำ มันต้องไม่ใช่อย่ำงนั้น ‘ท�ำดีก็ต้องได้ดีสิ’ที่นี่เรำจึงเอำควำมดีมำเป็นเครดิต
ค�ำ้ประกนัเงนิกู ้ใครมีควำมดมีำกกม็เีครดติมำก สำมำรถขอกูเ้งนิได้โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์
ค�ำ้ประกนั แต่เอำควำมดคี�ำ้ประกนั เพรำะฉะนัน้ ‘ถ้ำเป็นคนด ีทกุคนมศีกัดิศ์รเีท่ำกนั’...  

ชุมชนต�ำบลหนองสำหร่ำย
ชุมชนแห่งควำมดีและควำมสุข

	 คือแนวคิดของคุณศิวโรฒ จิตนิยม 
ประธานสถาบันการเงินชุมชนต�าบลหนอง
สาหร่าย อ�าเภอพนมทวน	จงัหวดักาญจนบรุ	ี
ซึ่ งได ้ รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ	 จาก 
ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 จากการ
เป็นผู้น�าที่เสียสละ	 ช่วยเหลือคนในชุมชนให้
สามารถปลดแอกจากปัญหาหนี้สินที่มีมูลค่า
รวมกว่า	100	ล้านบาท	โดยใช้	“ความดี”	เป็น
เครื่องมือของการพัฒนา	และมี	“ความสุข”	 
เป็นเป้าหมายร่วมกัน

จุดเริ่มต้นสู่เส้นทำงแห่งควำมสุข
	 หนองสาหร่ายคือแผ่นดินถิ่นเกิดที่ 
คุณศิวโรฒได้อยู่อาศัยและเติบโตมาตั้งแต ่

เล็กจนโต	ภาพหนองสาหร่ายในความทรงจ�า 
ของเขาเต็มไปด้วยความสุข	 อยู ่กันอย่าง
ญาติมิตร	ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่าย	หาอยู่หากิน
กันได้ไม่อัตคัดขัดสน	 จนกระทั่งเมื่อความ
เจริญรุกเข้ามาถึงหนองสาหร่าย	 พร้อม
กับค่านิยมที่ต้องเร่งสร้างความมั่งคั่งทาง 
การเงิน	 ท�าให้วิถีชีวิตของชาวหนองสาหร่าย
เปลี่ยนแปลงไป	
 
 “เห็นญาติพี่น้องของเราต้องเร่งหาเงิน
หาทอง จากเคยท�านาปีละหนก็ต้องเพิ่มรอบ
เพื่อให้ได้ผลผลิตมากข้ึน ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ 
ยาฆ่าแมลง มหีนีม้สีนิกนัแทบทกุคน ไม่มใีคร
มีความสุขเลย ซ่ึงมันต่างจากเมื่อก่อนมาก... 
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แต่ก่อนตอนยังเล็กๆ ก็เคยเป็นเด็กวัด โตขึ้น
มาอีกหน่อยก็บวชเณร พออายุครบ 20 ก็
บวชพระ เรยีกว่าแทบทัง้ชวีติได้อาศยักนิข้าว
ของชาวบ้าน พอนึกถึงบุญคุณของข้าวที่เขา
เอามาท�าบุญใส่บาตรก็เกิดความรู้สึกอยาก
จะตอบแทนบุญคุณ อยากให้เขามีความสุข
เหมอืนเมือ่ก่อน กเ็ลยต้องลกุขึน้มาท�าเรือ่งน้ี” 
คุณศิวโรฒเล่า	

	 ในปี	 2548	 เขาจึงชักชวนคนในต�าบล
หนองสาหร่ายมาพูดคุยกันอย่างจริงจังว่า 
จะท�าอย่างไรให้สิ่งดีๆ	 กลับคืนมา	 โดยได้ใช้
เวทีประชุมประจ�าเดือนของแต่ละหมู่บ้าน
ทั้ง	 9	 หมู่บ้าน	 ในการรวบรวมความคิดเห็น
ของผู ้น�าชุมชนและชาวบ้าน	 จนน�าไปสู ่ 
การก�าหนดตัวชี้วัดของชุมชนมีเป้าหมายคือ
การพฒันาคนในต�าบลด้วย	“ความดี”	เพือ่น�า
ไปสู่	“ความสุข”ร่วมกัน	โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกคนในต�าบล	 ซึ่งในที่สุดได้
พัฒนาออกมาเป็น“23	ความดี	67	ตัวชี้วัด”	
ได้แก่	
	 1.ผูน้�าด/ีผูต้ามด	ี2.สขุภาพด	ี3.อาชพีด	ี
4.กลุ่มองค์กรดี	5.สวัสดิการดี	6.ครอบครัวดี	
7.สามัคคีดี	8.จิตใจดี	9.มีสัจจะดี	10.เรียนรู้ดี	 
11.มีความกตัญญูดี	 12.ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายดี	 13.ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมดี	 

14.ประหยัด/อยู่แบบพอเพียง	15.เก็บออมดี	 
16.นิยมไทย	 ใช ้ของไทย	 17.วิถีชี วิต
ประชาธิปไตย	 18.มีวินัยดี	 19.ตรงเวลา 
20.ละเว้นสิ่งเสพติดอบายมุข	 21.มีมารยาท
และวัฒนธรรมไทย	 22.มีส่วนร่วมดี	 23. 
สิ่งแวดล้อมดี

ควำมดี คือต้นทุนแห่งควำมสุข
	 ชาวต�าบลหนองสาหร่ายส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	จงึไม่มสีวสัดกิาร
ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย	 ชราภาพ	พิการ	 และ 
เสียชีวิต	 อีกทั้งปัญหาหนี้สินที่สร้างความ 
เดือดร้อนให้กับชาวชุมชนเป็นจ�านวนมาก	 
ท�าให้เกดิแนวคดิในการจดัตัง้กองทนุสวสัดกิาร 
ชมุชนต�าบลหนองสาหร่ายขึน้	โดยบรูณาการ 
กองทุนต่างๆ	 ในชุมชนเข้าด้วยกัน	 เพื่อจัด 
สวัสดิการให้ครอบคลุม	อาทิ	กลุ่มออมทรัพย์	 
กองทุนหมู ่บ ้าน	 สถาบันการเงินชุมชน
วสิาหกจิชมุชน	เป็นต้น	มอีงค์การบรหิารส่วน
ต�าบลหนองสาหร่ายสนับสนุนงบประมาณ 
เข้ากองทุนปีละ	100,000	บาท	และให้สมาชิก
ร่วมออมเงินสมทบเป็นรายปี	(ยกเว้นสมาชิก
ที่พิการและด้อยโอกาสทางสังคม)
 
	 นอกจากการจัดสวัสดิการตอบแทน
ตั้งแต่เด็กเกิดใหม่	การแต่งงาน	การตั้งครรภ์	
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ทุนการศึกษา	 กีฬา	 ทุนการประกอบอาชีพ	
การเจ็บป่วย	ผู้พิการ	ผู้ติดเชื้อ	ผู้สูงอายุ	และ
การเสียชีวิตแล้ว	 ยังมีการจัดสรรที่ดินท�ากิน
ครอบครัวละ	2	ไร่	ส�าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็น	
“คนดีศรีสังคม”	อีกด้วย	
	 ในการกู ้ยืมเงินของสถาบันการเงิน
ชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย	 สมาชิกสามารถ
น�าความดีทั้ง	23	ความดี	67	ตัวชี้วัด	มาเป็น
ทุนค�้าประกันได้	 โดยมีกิจกรรมการส่งเสริม
การจดบันทึกความดีในรูปแบบ	 “ธนาคาร
ความด”ี เพือ่สะสมรวบรวมความดีของแต่ละ
บคุคล	ความดเีหล่าน้ีสามารถใช้เป็นเครดิตใน 
การกู้ยืมเงิน	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์	 เช่น	มีความดี  
4 ข้อ กู้เงินได้ไม่เกิน	20,000	บาท
 มีความดี 11 ข้อ	 กู ้ เงินได้ไม่เกิน	
80,000	 บาท	 โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้า
ประกัน	
 มีความดี 15 ข้อ กู ้เงินได้ไม่เกิน	
100,000	 บาท	 โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้า
ประกันและถ้าวงเงินกู้ไม่เกิน	 10,000	 บาท	
ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย

 มีความดี 23 ข้อ และตัวชี้วัดรวม  
67 ข้อ กู้เงินได้ไม่เกิน	 300,000	บาท	 โดย 
ไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�า้ประกนัและถ้าวงเงนิกู้ 
ไม่เกิน	20,000	บาท	ไม่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย
 
	 จากการด�าเนนิงานของกองทนุสวสัดกิาร 
ต�าบลหนองสาหร่ายร่วมกับสถาบันการเงิน
ชุมชน	 และธนาคารความดี	 ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาไปสู ่เป้าหมายที่ชุมชนร่วมกัน 
ก�าหนดไว้	 คือ	 “ชุมชนอยู่เย็น	 เป็นสุข”	 ซ่ึง
เป็นรูปธรรมเด่นชัด	 คือสามารถน�าไปสู่การ
ปลดหนี้นอกระบบได้ถึง19,300,000	 บาท
และสามารถสร้างระบบสวัสดิการที่เข้มแข็ง
และมั่นคงตั้งแต่เกิดจนตาย		
 
	 นอกจากนี้ชุมชนยังเกิดการด�ารงชีวิต 
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	การท�าเกษตร
ผสมผสานปลูกผักไว ้กินเองไม ่น ้อยกว่า	 
7	 ชนิด	 สามารถลดรายจ่ายของต�าบลได้
ป ีละประมาณ	 5,000,000	 บาท	 มีการ
ปลูกต้นไม้	 มุ ่งลดการใช้สารเคมีเพื่อฟื ้น
คืนระบบนิ เวศน ์ของชุมชนกลับคืนมา	 
มีการคัดแยกขยะ	 น�ามาท�าเป็นปุ๋ยชีวภาพ	
ไม่เผาตอซังข้าวและอ้อยเพื่อสร้างอากาศที่ดี	 
ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ต�าบลมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น	 
มีดินอุดมสมบูรณ์	 น�้าในล�าคลองสะอาด	 กุ้ง
หอยปูปลากลับมา	 ความสุขของชุมชนก็
กลับคืนมาตามเป้าหมายของการพัฒนาท่ีได้
วางเอาไว้
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ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
	 นับเป็นเวลากว่า	20	ปี	ในการร่วมแรง
ร่วมใจกันของชาวต�าบลหนองสาหร่าย	 ใน
การพลิกฟื้นวิกฤติของชุมชนที่เต็มไปด้วย
ความทุกข์	 ให้กลับมามีความสุขร่วมกันอีก
ครั้งบนฐานของการท�าคุณงามความดี	 โดยมี
คณุธรรมเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาซึง่ปัจจยั
แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	 คือการที่
ผูน้�ามคีวามเสยีสละ	มคีวามเข้าใจปัญหาอย่าง
ถ่องแท้	 และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่
ในการแก้ไขปัญหา	 พร้อมกับการรวบรวม
ผู้น�าทีมี่จติอาสามาเป็นสภาผูน้�าองค์กรชมุชน
ต�าบลหนองสาหร่ายที่ใช้ชื่อว่า	สภา	79	หรือ
สภาคุณธรรม

 “เป้าหมายของการพฒันาต้องชดั และ
ต้องเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกคน ซึ่งของ
หนองสาหร่ายคือการมีความสุขร่วมกัน ท่ี
ส�าคัญจะต้องมีความสามัคคี มีส่วนร่วม ร่วม
คิด ร่วมท�า ร่วมรับผลประโยชน์ สุดท้าย
คือต้องพึ่งตนเองให้ได้มากท่ีสุด ถึงจะท�าให้
ชุมชนของเราหลุดจากกับดักต่างๆ ได้
 ถึงวันนี้ต้องใช้ค�าว่า ‘ภูมิใจ’ ที่เกิดมา
ชาติหนึ่ง สามารถท�าได้อย่างนี้ เรา 1 คน 1 
ชวีติ สามารถท�าได้ เมือ่เราท�าได้ทีอ่ืน่กท็�าได้ 
ถ้าทุกคนท�าแบบนี้คนไทย 70 กว่าล้านคน
จะมีความสุขไปพร้อมๆ กัน” คุณศิวโรฒ
กล่าวทิ้งท้าย




