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“พอดีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนโปรแกรมวิชาเดียวกันทางบ้านประสบปัญหา  

พ่อเสีย น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุ แม่ทำางานคนเดียว ทำาให้ไม่สามารถหาเงินมา

จ่ายค่าเทอมได้....สุดท้ายก็ต้องลาออกไป” 

แม้รัฐบาลจะมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...แต่สิ่งที่	ธวัชชัย เจริญสุข หรือ	

“บอย” เล่ามานั้นแสดงให้เห็นว่า...ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงกองทุนนี้	

แตค่ำาถามของบอยและกลุม่เพ่ือนคอื	“แคเ่พือ่นคนเดยีวเรายงัชว่ยไม่ได้...

เราจะเรียนสาขาพัฒนาชุมชนไปเพื่ออะไร”	ขณะที่เพื่อนๆ	กำาลังคิดหาคำาตอบ	

บอยก็โยนคำาถามชนิดกึ่งยิงกึ่งผ่านออกมาคือ	“จะช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างไร” 

 ต้องตั้ง “กองทุน”
และระหว่างที่กำาลังเรียนวิชาของ	อาจารย์ณัฎฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล 

ปัญหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในช้ันเรียน	 เพื่อหาแนวทางและวิธีการจัดการ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยไม่ต้องให้นักศึกษาคนต่อๆ	 ไปต้องหล่นหายระหว่างทาง

ของการเรียนหนังสือ	

“อาจารยไ์มม่คีำาตอบให ้แตโ่ยนประเดน็ใหเ้รามาคดิตอ่วา่...ถา้จะช่วยเพือ่น 

จะทำายังไง ทำาแบบไหน ให้ทุกคนมาช่วยกันคิด”	บอยกล่าว

“ผมก็แนะ ถ้ายังคิดไม่ออก ก็ไปดูกลุ่มที่เขารู้ ที่เขาทำา ที่เขามี และเราก็ 

โชคดีทีจ่งัหวดัสงขลามีกลุม่ออมทรพัยท์ีภ่าคประชาชนทำาไวเ้ยอะมาก...” อาจารย์ 

ณัฎฐาพงศ์กล่าวเสริม 

จากโจทย์ของอาจารย์และความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนอย่างแท้จริง	 

ทำาให้บอยและเพ่ือนๆ ทำาการบ้านกันอย่างหนักถึงรูปแบบและวิธีการช่วยเหลือ

เพื่อนในครั้งนี้ 

สดุทา้ยมาไดข้อ้สรปุเรือ่งกลุม่ออมทรพัย ์เพราะหลกัคดิงา่ยๆ ธรรมดา

สามัญคือ	“เมื่อไม่มีทรัพย์ ก็ต้องออมทรัพย์”

เพื่อเพื่อน...
น้อยกว่านี้ได้ยังไง
กลุ่ม CD Adventure

“	เพื่อนคนหนึ่งที่เรียนโปรแกรมวิชาเดียวกันทางบ้านประสบปัญหา 
พ่อเสีย	น้องชายก็ประสบอุบัติเหตุ	แม่ทำางานคนเดียว	ทำาให้ไม่สามารถ 
หาเงินมาจ่ายค่าเทอมได้....สุดท้ายก็ต้องลาออกไป...คำาถามของเราคือ 

“แค่เพื่อนคนเดียวเรายังช่วยไม่ได้”...เราจะเรียนสาขาพัฒนาชุมชนไปเพื่ออะไร ”
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และจากการวิเคราะห์กลุ่มออมทรัพย์ท่ีมีมากมายหลายกลุ่มในจังหวัด

สงขลา	บอยและเพ่ือนตัดสินใจไปดูงานที่กลุ่มออมทรัพย์คลองเปี๊ยะ ซึ่งมี 

รูปแบบการทำางานของเครือข่ายที่ชัดเจน 

“เม่ือได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบคือ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สิ่งที่คิดต่อคือ 

จะไปดูที่ไหน เห็นว่าที่คลองเปี๊ยะน่าจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากมีรูปแบบการ

ทำางาน และการจัดการเครือข่ายที่น่าจะนำามาปรับใช้กับกลุ่มของเราได้” 

ขณะที่น้องๆ	กำาลังลงพื้นที่เรียนรู้ดูงานที่กลุ่มออมทรัพย์คลองเปี๊ยะอยู่นั้น

เป็นจังหวะเดียวกับท่ีสงขลาฟอร่ัมเปิดรับสมัครโครงการพลังเยาวชนพลเมืองสงขลา	

ซึ่งอาจารย์ณัฎฐาพงศ์เห็นว่า	 กระบวนการอบรมของสงขลาฟอรั่มน่าจะช่วย

พัฒนาทักษะนักศึกษา โดยเฉพาะขั้นตอนการพัฒนาโครงการ การออกแบบ

กิจกรรม และการวางแผนการทำางานอย่างเป็นระบบ

“ช่วงแรกนักศึกษาไฟแรงมาก แต่งานแบบน้ียังใหม่สำาหรับพวกเขา เขาจะมอง

วิธีการทำางานไม่ออก จะเห็นแค่วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งอาจารย์ดูแล้วว่า 

1.นกัศกึษาองค์ความรูย้งัไมถ่งึ 2.กลุม่ออมทรพัยเ์ปน็เรือ่งทีท่ำาเกีย่วกบัเงนิ จงึตอ้ง

ทำาอย่างระมัดระวังมากที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าผ่านกระบวนการอบรม อาจทำาให้

เขามีทักษะการทำางานมากขึ้น ซึ่งอาจารย์เชื่อมั่นกระบวนการของสงขลาฟอร่ัมว่า

จะสามารถดึงกระบวนการคิด ดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้เต็มท่ี จึงแนะให้เขา

เขียนโครงการเสนอสงขลาฟอรั่ม”  

เม่ือเง่ือนไขการส่งโครงการคือต้องมีทีม	บอยจึงรวบรวมสมาชิกจนครบ	5	คน	

ประกอบด้วย	นิพนธ์ นิลจันทร์ หรือ “ใหญ่”  นัสรอน ใบหมุด หรือ “รอน”   

ภัทรเพชร ปานแก้ว หรือ “เมฆ”  เศรษฐณรงค์ เศรษฐทอง หรือ “แจ๊ค”  และ

บอย ภายใต้กลุ่ม CD Adventure 

 กำาหนดบทบาท...กำาหนดภารกิจ
ในกลุ่มที่มีทั้งหมด	 5	 คน	 ซึ่งแน่นอนว่าต่างคนต่างมีความสามารถและ

ความถนัดที่แตกต่างกันออกไป “ใหญ่” ซึ่งเป็นคนกล้าพูด มีความมั่นใจสูง  

ถูกคัดเลือกให้เป็นประธาน สำาหรับ  “รอน” เป็นคนพูดน้อย แต่ช่างสังเกต 

และเกบ็รายละเอยีดไดด้ ีรบัหนา้ทีเ่ปน็เลขาฯ ขณะทีง่านจำาเปน็อยา่งการเงนิ

ยกให้เป็นหน้าท่ีของ “บอย” ส่วน “เมฆ” ซ่ึงเพ่ือนๆ มองว่า มีหน้าตาเป็นอาวุธ

ใหร้บัหนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ ์เพราะการพดูคยุกับคนจะทำาใหด้เูปน็คนอ่อนโยน  

และ “แจ๊ค” ดูแลเรื่องทะเบียนสมาชิก

หลงักำาหนดบทบาทของสมาชกิในทีม	ประธานกลุม่	ชวนเพือ่นๆ	ออกแบบ	

และวางแผนการทำางานร่วมกัน

“ตามเง่ือนไขคือต้องวางกรอบและแนวทางในการดำาเนินงาน งานน้ีเป้าหมาย

หลกัคอืการตัง้กลุม่ออมทรพัยข์ึน้ในสาขาวิชา สว่นเปา้หมายรองคือการสรา้ง

นิสัยการออมให้กับนักศึกษา ซ่ึงงานท่ีพวกเราให้ความสำาคัญมากที่สุดคือการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาให้มาสมัครเป็นสมาชิก ขณะที่อีกงานซึ่งมี

ความสำาคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการวางระบบการเงิน...ตรงนี้พวกเราจะนำาความรู้ 

ที่ได้จากการไปเรียนรู้ดูงานที่ชุมชนคลองเปี๊ยะมาปรับใช้กับกลุ่มออมทรัพย์ของ

พวกเรา” ใหญ่ประธานกลุ่มฉายภาพกระบวนการทำางานที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะ

เวลา	4	เดือนนับจากเริ่มต้นโครงการ	

รปูแบบงานประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งเครอืขา่ยกลุม่ออมทรพัย	์	เมฆในฐานะ

ผู้รับผิดชอบงานพยายามคิดกลยุทธ์หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขอเวลา

อาจารยผ์ูส้อนเขา้ไปประชาสมัพนัธโ์ครงการและรบัสมคัรสมาชิก หรอืแมแ้ต่

การดึงพี่ๆ น้องๆ ในคณะมาเป็นคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ และมอบหมายให้คณะกรรมการแตล่ะคนชว่ยเปน็กระบอกเสยีง

ในการประชาสัมพันธ์โครงการอีกชั้นหนึ่ง  

“เขา้ไปประชาสมัพนัธใ์นชัน้เรยีน ชีใ้หเ้หน็คณุคา่ของการออม อธิบายระบบ

การออมวา่ทกุคนสามารถทำาได้และไมเ่กดิผลกระทบใดๆ จากนัน้กแ็นะนำาใหแ้ตล่ะ

ห้องเลือกตัวแทนกันเอง เหมือนเลือก ส.ส. ซึ่งตัวแทนที่คัดเลือกมาเราจะเชิญไป

เป็นคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ เวลามีประชุมตัวแทนแต่ละห้องก็จะกลับ

ไปแจ้งให้ต้นสังกัดของตัวเองทราบต่อไป” 

ขณะท่ีเมฆกำาลังระดมสมาชิก	 ฝ่ายท่ีรับผิดชอบการวางระบบ	 ไม่ว่าจะเป็น 

การรับ	-	ฝากเงิน	ก็กำาลังตึงเครียดไม่แพ้กัน	

“เมื่อเป้าหมายคือสร้างนิสัยการออม สิ่งที่คิดร่วมกันคือต้องทำาอย่าง

สม่ำาเสมอให้เป็นนิสัย ข้อสรุปก็คือ เราจะเก็บเงินอาทิตย์ละ 1 ครั้งทุกๆ วันพุธ 

โดยให้แกนนำาของแต่ละห้องเก็บเงินของห้องตนเองแล้วนำามาฝากไว้ท่ีคณะกรรมการ 

ทำาในลกัษณะนีไ้ปเรือ่ยๆ ซึง่ทกุคนกเ็หน็ดว้ย”		บอยระบ	ุพรอ้มกบับอกวา่	ในชว่ง

เริม่ตน้	การระดมเงนิออมยงัไมส่งูมากนกั	เพราะนอกจากเพือ่นๆ	ในหอ้ง	กม็เีพยีง

น้องปี	 1	ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก	 แต่เรื่อง	 “ที่มา”	 ของเงิน	อาจไม่สำาคัญเท่า	 

“ที่ไป”	ของเงิน	

“	กระบวนการอบรม 
ของสงขลาฟอรั่ม	จะช่วย
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
โดยเฉพาะขั้นตอน 
การพัฒนาโครงการ 
การออกแบบกิจกรรม 
และการวางแผน 
การทำางานอย่างเป็น 
ระบบ	” 

“	งานนี้เป้าหมายหลักคือ
การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นใน
สาขาวิชา	ส่วนเป้าหมายรอง
คือการสร้างนิสัยการออม 
ให้กับนักศึกษา	ซึ่งงานที่ 
พวกเราให้ความสำาคัญ 
มากที่สุดคือการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน
นักศึกษาให้มาสมัครเป็น
สมาชิก	ขณะที่อีกงานซึ่งมี
ความสำาคัญไม่แพ้กันคือ
เรื่องการวางระบบการเงิน...
ตรงนี้พวกเราจะนำาความรู้ที่
ได้จากการไปเรียนรู้ดูงานที่
ชุมชนคลองเปี๊ยะมาปรับใช้
กับกลุ่มออมทรัพย์ของ 
พวกเรา	”
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“เราต้องวางแผนล่วงหน้า เพราะเมื่อได้เงินออม และต้องปล่อยกู้ บางครั้ง

ก็ไม่ได้เก็บดอกเบ้ีย จะเห็นว่ามันมีรายได้มาทางเดียวคือจากดอกเบ้ีย ซ่ึงใน 

ทีป่ระชมุก็มกีารเสนอวา่อาจตอ้งนำาเงนิไปลงทนุทำาผลติภณัฑ์ของกลุม่สำาหรบัขาย

เพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง” 

 คนอาจจะไม่สำาราญ...แต่งานสำาเร็จ
แม้การทำางานจะดูราบรื่น	แต่เบื้องหลังความราบรื่นคือการต้อง	“จัดการ”  

กบัเวลาทัง้ของตวัเองและสว่นรวม		ซึง่จากการเฝา้ตดิตามการทำางานของนกัศกึษา

กลุ่มนี้เป็นระยะๆ	 อาจารย์ณัฎฐาพงศ์เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่ค่อนข้างท่ีจะมี

ปัญหาเรื่องเวลา	โดยเฉพาะเวลาส่วนตัวที่น้อยลง		

“เขาต้องเรียน ต้องทำารายงาน ทำากิจกรรมมหาวิทยาลัย การจัดสรรเวลา

ตรงนี้สำาคัญมาก ส่วนใหญ่นักศึกษาจะจัดสรรเวลาไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง

ความกลัว กลัวไม่กล้าที่จะปรึกษา กลัวโดนว่าโดนดุ ไม่กล้าที่จะพูด” 

ทางออกคอื การทำางานเชงิรกุของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยเฉพาะเมือ่เหน็ 

“สัญญาณ” ว่างานจะไม่ขยับ ก็ต้องเรียกพบ และซักถาม พร้อมๆ กับให ้

คำาปรึกษาชี้แนะ  

“ถ้าเห็นว่าเขานิ่ง เราก็ต้องเรียกมาคุย เพราะเราไม่รู้ว่่าเขาไปเจอเรื่อง 

อะไรมา ไม่มีใครกล้าเปิดประเด็น พอมีคนมาชวนคุย มานั่งแลกเปลี่ยน มา

ตั้งวงสนทนา ประเด็นที่ทำาให้กลุ่มไม่ขับเคลื่อนก็จะคลี่คลายได้ นักศึกษาก็

จะได้ไอเดียไปทำางานต่อ”

แม้ต้องกระตุ้น	 ตักเตือน	 สร้างกำาลังใจ	 แต่ความสำาเร็จอันน่าช่ืนชมของ

โครงการนี้คือ	 “ระบบ”	 ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

หากมีน้องๆ	รุ่นต่อไปมารับช่วงต่อ	

“อย่าง “คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์” ที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยให้นักศึกษาแต่ละห้อง แต่ละชั้นปีคัดเลือกตัวแทน

มาจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อให้สะดวกต่อการดำาเนินงาน  

อีกประเด็นก็คือระบบการฝาก การถอน ระบบการกู้ ซึ่งการกู้

มีหลายรูปแบบ เช่น กู้มาใช้เป็นค่าเทอม กู้เพ่ือทำากิจกรรม  

ทั้ง 2 รูปแบบนี้เราจะไม่คิดดอกเบี้ยสองเดือน ที่น่าสนใจคือ 

การกูเ้พือ่ไปประกอบอาชพี สำาหรบันักศกึษาทีอ่ยากจะทำางาน 

ทำาอาชพีเสรมิรายได ้กใ็หเ้ขยีนโครงการและมอีาจารยร์บัรอง...

ซึง่ระบบนีจ้ะอยูต่อ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ เขา้ใจว่าอาจมเีปลีย่นแปลง

บ้างแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมากมายนัก” อาจารย์ณัฎฐาพงศ์สรุป  

 

“	การทำางานเชิงรุกของ
อาจารย์ที่ปรึกษา...เมื่อเห็น	
“สัญญาณ”	ว่างานจะไม่ขยับ	
ก็ต้องเรียกพบ	และซักถาม	
พร้อมๆ	กับให้คำาปรึกษา 
ถ้าเห็นว่าเขานิ่ง	ต้องเรียก 
มาคุย	มานั่งแลกเปลี่ยน 
มาตั้งวงสนทนาประเด็นที่
ทำาให้กลุ่มไม่ขับเคลื่อนก็จะ
คลี่คลายได้	นักศึกษาก็จะได้ 
ไอเดียไปทำางานต่อ	”

 ได้เงินช่วยเพื่อน... 
ได้ประสบการณ์สำาหรับตัวเอง  

อาจารย์ณัฎฐาพงศ์มองว่า	นอกจาก CD Adventure 

จะสามารถสร้างกลไกคือ เงิน คน และระบบ จนสามารถ

พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ได้สำาเร็จแล้ว “ตัวคนทำางาน” เอง

ก็ได้ถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กัน		ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้าน

ความคิด	ระบบการทำางาน	การวางแผน	หรือแม้แต่การจัดสรร

เวลาซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญของคนทำางานพัฒนา	

“เงิน” ที่เพิ่มข้ึนทุกสัปดาห์คือ ตัวช้ีวัดความสำาเร็จ

ของ “กลุ่มออมทรัพย์” ที่ รอน บอย แจ๊ค เมฆ และใหญ่

ร่วมกันจัดตั้งข้ึน และนับจากน้ีไปพวกเขามั่นใจว่าจะไม่มี

นักศึกษาคนใดต้องลาออกระหว่างทางจากการไม่มีเงิน 

ลงทะเบียนอีกต่อไป

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการจัดการตนเอง
กลุ่ม CD Adventure
นายนิพนธ์	นิลจันทร์	

นายนัสรอน	ใบหมุด

นายภัทรเพชร	ปานแก้ว

นายธวัชชัย	เจริญสุข

นายเศรษฐณรงค์	เศรษฐทอง	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ณัฎฐาพงศ์	อภิโชติเดชาสกุล


