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video transcript 
 

chevron community development project  
(village development bank) 

  

                                                                         

ภาษาไทย 

 

ข้อความ:            พิจิตรา พรหมบงัเกิด  กรรมการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารพฒันาหมู่บา้น บา้นนาํตก 

 

พิจิตรา:              ยางมนัราคาไม่ดี แลว้ฝนก็ตกชุกมากขึนในภาคใต ้ไปซือปุ๋ ยใหน้าํยางออกดีขึน แน่นอนทีสดุค่ะเรา 

                              ไม่มีเงินไปซอื 

 

ข้อความ:            อาํนาจ จนัทรรตัน ์ ประธานกลุ่มผูเ้ลียงสตัวน์าํ 

 

อาํนาจ:              รอบหนึง ๆ ทงัค่าอาหาร ทงัค่านาํมนัอะไรนี ก็ประมาณลา้นกว่าบาท เหนือยนะ แลกสามเดือน 

                             เต็ม ๆ แลกเลยแหละ มีหนีเป็นลา้น ถามว่า กีปีถึงจะหาได ้ใช่ไหมครบั มนัยากเลยแหละ ยากเลย  

 

ข้อความ:            เบญจมาศ ภารเพิง  ประธานกลุ่มรกัษ์เกษตรบา้นดอนทะเล 

 

เบญจมาศ:            เมือก่อนถา้จะยืมเงินใคร ตอ้งหนา้ทนเขา้ไปเพือจะยืม ลกูจะเสียค่าเทอม จะทาํอะไรสกันิดหนึง  

                             ก็คงตอ้งบากหนา้ไปหาคนทีเขามีเงิน 
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เสียงบรรยาย:        ตอนนีขอ้มลูสรุปสถานการณท์างการเงินของเครือข่ายธนาคารพฒันาหมู่บา้น ในตาํบล กลาย  

                               ตอนนีมีเงินฝาก 4.7 ลา้นบาท มีลกูหนีอยู่ 5.8 ลา้นบาทมีเงินออม 3.6 ลา้นบาท รวมทงัสิน ตาํบล 

                               กลาย ตอนนีมีเงิน 10.2 ลา้นบาท 

 

ข้อความ:                Economic Development  การพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต 

                               ประโยชนข์องผูเ้ขา้ร่วมโครงการเชฟรอน พลงัใจ พลงัคน เพอืชมุชนเขม้แข็ง  

                               (เครือข่ายธนาคารพฒันาหมู่บา้น) 

 

ข้อความ:             สมพิศ พนูสวสัดิ  ประธานธนาคารพฒันาหมู่บา้น บา้นบ่อกรูด 

 

สมพิศ:                    จรงิ ๆ แลว้ทีตงัธนาคารขึนมา ในแนวคิดก็อยากช่วยเหลือคนทีเขา้ถึงแหล่งทุนไม่ค่อยได ้จึงได ้

                               จดัตงัธนาคารขึนมา แต่ยงัดีนะทีเชฟรอน เขา้มาสนบัสนนุและมีสมาคมพฒันาชนบท ทาํมา 

                               ตงัแต่ปี 54 รวบรวมสมาชิกได ้30 กว่าคน มีเงินออมสีพนักว่าบาท ตอนนีก็มีประมาณลา้นกว่า 

                               บาทแลว้ 

 

พิจิตรา:               ถา้เมือก่อนนะ มีไอโ้ม่ง หรือเงินนอกระบบ  แต่เมือเรามีธนาคารเขา้มาในหมู่บา้นของเรา แน่นอน 

                               เราไปกูธ้นาคาร เพราะว่าธนาคารมียอดเงินกู ้ ในอตัราดอกเบียทตีาํกว่านอกระบบ  

 

อาํนาจ:               ดีมากแหละ  ทาํใหเ้ราไปต่อยอดไดเ้ลย ความจรงิเงินเราไม่ไดจ้ะไดม้าง่าย ๆ ใช่ไหม พอเราขาด 

                               ปุ๊ ปก็ไปกูธ้นาคารของเชฟรอนมา 

 

ข้อความ:                ธีรพงศ ์ติมาร  รองประธานเครือข่ายตาํบลกลาย และธนาคารพัฒนาหมู่บา้นบ่อกรูด 

 

ธีรพงศ:์                  ไดก้อ้นหนึงครบั ก็แสนหนึงครบั สงูสดุแสนหนึง ผ่อนกบัธนาคาร ไม่ตอ้งผ่อนกบับรษิัท ผ่อนกบั 

                               บริษัทแพงครบั 

 

ข้อความ:                อนนัต ์ดิมาร  สมาชิกธนาคารและเกษตรกรสวนทเุรียน 
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อนันต:์                   ขาดนิดขาดหน่อย จะไปซือของซืออะไรมาปรกึษา มีกองทุนส่วนกลางอยู่ ดอกเบียหนึงบาทครบั  

                              หาทีไหนไม่ไดแ้ลว้ 

 

ข้อความ:                สรุิยา ทรพัยาสาร  ผูใ้หญ่บา้นบา้นป่าไหม ้

 

สุริยา:                     ถือว่าเป็นสิงทดีีนะครบั สาํหรบัการช่วยเหลือสถาบนัการเงินในชุมชน เพราะว่า คณุบอกว่าคณุไม่ 

                               มีเงิน ก็ไปทาํงานสิ อา้ว! แลว้คณุจะไปทาํงานไดไ้ง บางคนไม่มีประสบการณ ์หรือไม่มีแมแ้ต่ 

                               เงินทนุ เชฟรอนเขาก็สนบัสนนุในส่วนของเงินทุน ในส่วนของความรู ้ถา้เกิดใครอยากจะทาํนู่น  

                               ทาํนี เอามาบอกเราไดน้ะครบั เราก็สามารถจดัสรรใหไ้ดเ้หมือนกนัในสว่นขององคค์วามรู ้

 

ข้อความ:                อมรรตัน ์ทองอยู่  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชมุชนกลว้ยกรอบทอง 

 

อมรรัตน:์             ทีกลุ่มวิสาหกิจชมุชนุกลุ่มกลว้ยกรอบทองนะคะเป็นกลว้ยทีผลิตใหม่และเป็นกลว้ยของชมุชน 

                               ทงัหมดเลยค่ะ เขาเรียกว่าเป็นรายไดเ้สรมิของกลุ่มอาชีพ  แต่พอระยะหลงัก็กลบัเป็นงานประจาํ 

                               ของเขาแลว้ค่ะ ธนาคารเขาสนบัสนุนไปศึกษาดงูาน 

 

ข้อความ:                สชุนเชษฐ์ ปักเข็ม  ผูใ้หญ่บา้น บา้นศาลาสามหลงั 

 

สุชนเชษฐ:์              พวกผลผลิตการเกษตร กลว้ยพวกนี ราคาจะตกตาํ 4 บาทจากสวน ตอนนีมีการแปรรูปของกลุ่ม  

                               ทีมาแปรรูปแลว้ราคาจึงสงูขึน เป็นกิโลกรมัละ 100 บาท และอีกอย่างก็สามารถช่วยเหลือชุมชน 

                               ได ้ทางกลุม่ก็ประสบความสาํเรจ็เยอะพอสมควร 

 

ข้อความ:                อนนัท ์นาคาชล  เกษตรกรเลียงดว้ง สมาชิกกลุม่อาชีพบา้นป่าไหม ้

 

อนันท:์                   นีคือโครงการของเชฟรอนนะครบั ขอทนุมาว่ามีการเลียงดว้ง อะไรพวกนี ทางเชฟรอนก็สนบัสนนุ 

                               มาเลียง ตอนนนัผมไปกู ้โดยทีไม่มีทุนเลย ผมก็ไปกูท้างธนาคารมา 5 หมนืบาทเสรจ็แลว้ พอได ้

                               เงินจากทางเชฟรอนมา ผมก็เอาไปปิดทางนูน้ก็เอามาหมนุทางนีต่อ เหมือนว่าจะหมดลมหายใจ 

                               แต่ก็ต่อไดม้าอีกเฮือกนึง จนสามารถอยู่ไดอี้ก 
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ข้อความ:                ธีรพงศ ์ติมาร  รองประธานเครือข่ายตาํบลกลาย และธนาคารพัฒนาหมู่บา้นบ่อกรูด 

 

ธีรพงศ:์                  ถา้ไม่มีเชฟรอนก็ไม่มีธนาคารครบั  บอกตรง ๆ เลยครบั 

 

ข้อความ:             เบญจมาศ ภารเพิง  ประธานกลุ่มรกัษ์เกษตรบา้นดอนทะเล 

 

เบญจมาศ:             ก็ง่ายขึน ดอกเบียก็ถูกลง ไม่ตอ้งไปบากหนา้ขอยืมเขาตามหวักระไดบา้น 

 

ข้อความ:             อาํนาจ จนัทรรตัน ์ ประธานกลุ่มผูเ้ลียงสตัวน์าํ 

 

อาํนาจ:               เขาช่วยเหลือทุกคนนะ ไปกูย้ืมอะไรมาเนีย ธนาคารก็ไม่เคยมีปัญหากบัคนในชมุชน ดี!  

 

ข้อความ:             พิจิตรา พรหมบงัเกิด  กรรมการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารพฒันาหมู่บา้น บา้นนาํตก 

 

พิจิตรา:               เมอืมนัเดินเขา้มาแลว้ เราก็อยากใหเ้ดินต่อไปเรือย ๆ  สรา้งธนาคารขึนมาทกุ ๆ หมู่บา้นในชุมชน 

                               ของเรา และชาวบา้นก็ไดค้วามสขุจากตรงนี 

 

ข้อความ:             ไกรวรา เข็มแดง  กาํนนัตาํบลป่าพนู อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ไกรวรา:              เราอยากใหท้กุคนมองเชฟรอนเป็นครอบครวัหนึงทอียู่ในชุมชนเรา สิงทเีราได ้ไม่ใช่เรืองเงิน เรา 

                               ไม่ไดม้องไปทีเรืองเงิน แต่สิงทเีราไดเ้ยอะแยะมากมาย 

 

ข้อความ:             สรจิตร สขุใส  กรรมการเครือข่ายโครงการและบญัชีเครือข่ายตาํบลปากพนู 

 

สรจิตร:                  พขีอขอบคณุเชฟรอนมากนะ ทีทาํใหค้นของเรามีอาชีพ ลืมตาอา้ปากได ้

 

ข้อความ:             เกียรติศกัดิ สกุใส  กรรมการเครือข่ายโครงการ และเลขาเครือข่ายตาํบลปากพนู 
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เกียรติศักดิ:            เรามีหลายสิงหลายอย่างทีเราทาํเองไม่ได ้แต่ว่าเมือเชฟรอนมา เขาทาํสิงนใีหเ้กิดขึนได ้ผมก็จะ 

                               รกัษาสิงนใีหก้า้วหนา้ต่อไปใหไ้ด ้

 

ข้อความ:             ไชยโรจน ์วงศวิ์ภูษณะ รองประธานเครือข่ายโครงการและประธานเครือข่ายตาํบลปากพนู 

 

ไชยโรจน:์               เชฟรอนมีความจรงิใจใหก้บัคนนครฯ มาก สิงทเีขาใหเ้ยอะแยะมากกว่านีอีก อยากบอกเชฟรอน 

                               ว่า ยงัไง ๆ คนนครฯ ไม่ลืมเชฟรอนแน่นอน 

 

ข้อความ:             partnering for the better future มิตรภาพและความรว่มมือ เพือชีวิตทดีีขึนของคนไทย 

  
English 
 
Phijitra:               Rubber price was not great and rainfall had increased in the South. Fertilizer needed  
                                   to be purchased to improve latex yield. Needless to say, we didn’t have the money  
                                   for this. 
 
Amnaj:                    One cycle, including feed and fuel expenses, takes a bit more than a million baht.  
                                   Three months of losses is exhausting. Think of how many years it takes to pay off a  
                                   million in debt.  It is very difficult indeed. 
 
Benjamas:             Before, we had to sheepishly approach people to borrow money. When my kid  
                                   needed tuition money or when we needed to spend on other expenses, we had to  
                                   make shamefaced visits to people who had money. 
 
Announcer:           The current financial summary for the Village Development Bank network in Klai  
                                   subdistrict – there is now 4.7 million baht in deposits, 5.8 million baht in borrowings  
                                   and 3.6 million baht in savings. In total, Klai sub-district has 10.2 million baht. 
 
Caption:                 Economic Development 
 
Somphit:                The bank was set up with the intention of assisting those with limited access to  
                                   funding. It was fortunate that Chevron came in to provide support in collaboration  
                                   with a rural development association. This has been ongoing since 2011.  There  
                                   were 30-ish members and a little more than 4,000 baht in savings. Now there is  
                                   more than a million baht. 
 
Phijitra:                There used to be shady lenders or underground loan sharks. But once the bank                
                                   was set up in our village, of course we borrowed from the bank because for the  
                                   same amount, the interest is lower than that of the shady lenders. 
 
Amnaj:                    It’s very good – it allows us to get on with things immediately.  Funds are not easy to  
                                   secure.  When we are short, we borrow from Chevron’s bank. 
 
Teeraphong:         I acquired a loan of 100,000 baht, which was the maximum amount. I make  
                                   repayments to the bank instead of to companies; it’s expensive to repay to  
                                   companies. 
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Anan:                       If I'm short of some items and need to buy things, I can consult the central fund.  
                                   Interest is just one baht – you can’t find this anywhere else. 
 
Suriya:                    It’s comforting to have the support of a community financial institute. Some might  
                                   say that one should just find work if one has no money. But how does one find work  
                                   without experience?  And some people don’t have the starting funds. Chevron  
                                   provides support both in the forms of funding and capacity building.  People who  
                                   want to take up occupations of all sorts can come to us; we are able to build their  
                                   capacity as well. 
 
Amornrat:              The golden banana chips at the community enterprise group are made fresh with                     
                                   bananas grown in the community. It started as supplemental income derived from  
                                   an occupation group.  But lately, it has become their main job.  The bank provides  
                                   support for study trips too. 
 
Suchonchet:         Agricultural produce such as these bananas experience price slumps as low as 4  
                                   baht at the plantation. With additional processing by the occupation group, the price  
                                   increases to 100 baht per kilogram. This helps the community, and the occupation  
                                   group has had considerable success. 
 
Anan:                       This is a Chevron project. I requested funds for raising beetles and Chevron  
                                   provided the much needed support. At the time, I borrowed without any capital and  
                                   acquired a 50,000 baht loan from the bank. Once the money from Chevron came in,  
                                   I used it to repay the other party and to fund this undertaking. It felt like running out  
                                   of breath and then being able to draw in one more breath to stay afloat. 
 
Teeraphong:         Without Chevron, the bank would not exist, that is the truth. 
 
Benjamas:             It’s easier and the interest is cheaper. You no longer have to disgrace yourself at  
                                   people’s front doors to borrow money. 
 
Amnaj:                    They help everybody looking to borrow. The bank has never had problems with             
                                   people in the community, it’s great. 
 
Phijitra:                   Once we have taken on this path, we’d like to keep it going.  Set up a bank for every  
                                   village in our community, and the locals will be much more content. 
 
Kraiwara:               We want everyone to see Chevron as another family and part of the community.   
                                   What we gain is not money; we are not looking at the money issue.  But we have  
                                   made much gain. 
 
Sorajit:                    I’d like to give my thanks to Chevron for empowering our people to find occupations  
                                   and earn a living. 
 
Kiattisuk:               There are many things we cannot do by ourselves.  When Chevron arrived, they  
                                   made these things happen. I am committed to preserving and advancing these  
                                   gains. 
 
Chairot:                  Chevron has shown a lot of sincerity toward people in Nakhon Si Thammarat.   
                                   What they provided is much more than this. I want to let Chevron know that the      
                                   people of Nakhon Si Thammarat will certainly not forget Chevron. 
 
Caption:                      partnering for the better future 


