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คำนิยม

 ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร 
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี
“หัวใจของความเปนมนุษย”

 ไมมีสัตวชนิดใดท่ีสามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาติ 
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสัตวท่ีผิดธรรมชาติได จึงทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมีท่ีส้ินสุด เทคโนโลยีท่ีวาน้ันคือเงิน ในขณะท่ี 
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพ่ิมเขาไปเทาไรก็ได เชน  ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐…  
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

 เมื่อมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวตั้ง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น  
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด  
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา”

 แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยู่อย่างหนึ่ง ตามคำว่า“มนุษย์”  
นั้นเอง มนุษย์แปลว่าจิตใจสูง มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีจิตใจสูง 
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คำนิยม

แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง
สุขภาวะ“ ในรูปแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสังคมแหงสุขภาวะทีแ่ทจริง
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิต
ทั้งมวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบนพ้ืนฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทุกคนและทุกส่ิง
เหลานั้น
 เมื่อราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุมตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสุข“ 
สามารถติดตอแพรจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได ดวยการไดรับทราบ 
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน 
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอง และคนใกล
ชิด มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคน
เราไมไดขึ ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำ
และ ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเกี่ยวของดวย
โดยตรง หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา 
ความสุขเปนโรคติดตออยางหนึ่ง

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแก่คนอื่นและสิ่งอื่นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะ
อย่างนี้ มนุษย์จึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีได้อย่างสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เป็นศักยภาพในความเป็นมนุษย์เท่านั้น เราจึงเรียกกันว่า  
“หัวใจของความเป็นมนุษย์” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเป็นมนุษย์
มาด้วยกันทุกคนและรู้ว่ามันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นสุขอย่างล้ำลึก
เพียงใด

 ในกระแสธารของอารยธรรมวตัถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม ก็ยัง 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เป็นธรรมชาติอีกด้านหน่ึงของมนุษย์ ถ้าเราบันทึกเร่ืองราวดีดีมาเผยแพร่กัน  
มนุษย์ก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเป็นเรื่องที่
ระบาดได้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พยายามเคล่ือนไหว 
“สังคมไทยหัวใจมนุษย์” และพยายามส่งเสริมให้มี “ธนาคารของเร่ืองราวดีดี”  
หวังว่าเรื่องราวดีดีเล่มนี้ จะเข้าไปสัมผัสส่วนลึกในจิตใจของผู้คนอย่าง
กว้างขวาง ด้วยสัมผัสส่วนลึกในจิตใจเท่านั้น ที่จะช่วยให้โลกงดงามน่าอยู่

     ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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คำนำ

การเปลี่ยนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551 
แทจริงแลวการเปล่ียนแปลงคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาแหงการ

ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา“
นับแตท่ีมีการพัฒนาเกิดข้ึน วิถีชีวิตของมนุษยย่ิงออกหางจาก 

“ธรรมชาติ“ อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให 
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย“ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

…………………..
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ 

เปลี่ยนไปเปนความมั่นใจและความอหังการที่จะเขาควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแหงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง

เพื่อนมนุษย เปลี่ยนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เล้ียงสัตว 

พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต

ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน

…………………..
ทายท่ีสุดแลว ความเปล่ียนแปลงท่ีมีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวต้ังกลับ

นำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย 

 ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย“ ก็นาจะเปนโรค
ติดตอไดเชนกัน และเร่ืองราวดีดีท่ีสำนักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 
(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม 
ไวในธนาคารเรื่องราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน
มนุษย“ ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเมื่อนั้น 
ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ”
 
                                                                              
    นพ.มงคล  ณ สงขลา

     ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
          การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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…………………..
จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปล่ียนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ 

และยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ
จากผูขาย จึงเปลี่ยนมาเปนผูให
จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปล่ียนมาเปนการพ่ึงพาบนรากฐานของ

ความหวงใยตอชีวิตและสังคม
จากท่ีเคยทำงานเพ่ือเงินและการถีบตัวไปสูสถานภาพท่ี (คิดวา) สูงข้ึน 

จึงเปลี่ยนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย

…………………..
เม่ือการเปล่ียนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยท่ีมี

หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น 
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น  

เร่ืองราวดีดีสวนหน่ึงจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเร่ืองราว
ดีดีแหงชาติ”  ซึ่งจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก
กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน
 เมื่ออาน “เรื่องราวดีดี“ ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา  …
 ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืนสู
ธรรมชาติ 
 สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ 
 อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย 
 และเปนความหมายที่แทจริงของการพัฒนา
                                                                                   
         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ปาไมท่ีลดลง มลพิษท่ีเพ่ิมข้ึน ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ

ความลมสลายของชุมชน  ความเจ็บปวย  ความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ

มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังหลาย 

ทั้งปวง 
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเร่ิมตนการเปล่ียนแปลง

อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด

  เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยท่ีมีสวนรวมในการราง 
“พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550”  เพ่ือมุงหวังใหเปนกฎหมายท่ีเปน
เคร่ืองมือ กลไกในการเช่ือมประสานและขับเคล่ือนสังคมไทยไปสู “สังคมสุขภาวะ”   

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย” 
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
กัลยาณมิตรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน 

ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ท่ีมุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค
สิ่งดีงามใหเกิดข้ึน โดยผานกระบวนการสือ่สารทางสังคมและนำไปสูคานิยมใหม
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคมสุข
ภาวะที่มีหวัใจของความเปนมนุษย
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 ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 โรงสีท่ัวประเทศชะลอการรับซ้ือขาว 
บางฉวยโอกาสกดราคาใหต่ำลง สมาคมโรงสีขาวไทยออกแถลงการณ
ชี้แจงวา เกิดจากการชะลอซื้อของผูสงออก ทำใหราคาขาวสารในตลาด
ปรับลดลง ชาวนาทั้งในภาคเหนือ ใต อีสาน ออกมาประทวงใหรัฐบาล
แกไขปญหาราคาขาวตกต่ำ บางพื้นที่ถึงขนาดรวมตัวกันเทขาวเปลือก
ประทวง ที่นาสลดใจ คือชาวนาบางคนเลือกที่จะฆาตัวตายเพื่อใหหลุดพน
จากภาระหนี้สิน…  

ปรากฏการณน้ีสะทอนความผันผวนและออนไหวของชีวิตชาวนา
ไทยที่ถูกผูกติดกับกลไกตลาดและภาวะตนทุนสูง  ใครจะเชื่อวา พื้นที่ปลูก
ขาวของไทยกวา 60 ลานไร ซึ่งอาศัยแรงงานจากชาวนา 4 ลานกวา
ครอบครัว เปนผูผลิตขาวมหาศาลเล้ียงท้ังชาวไทยและชาวโลก สรางเศรษฐกิจ 
ประเทศใหเติบโต  แตชีวิตความเปนอยูของชาวนาสวนใหญยังติดลบ 

การปลูกขาวยังคงมีความเส่ียง ท้ังโรคระบาดและสภาพภูมิอากาศ 
ถึงแมราคาขาวจะสูงข้ึน แตตนทุนการผลิตก็สูงตามเปนเงา  ชาวนาตองกูยืม
เงินมาลงทุน โดยเฉพาะเรื่องปุย  แตเมื่อราคาขาวตกต่ำ  ผูที่ตองแบกรับ
ตนทุนไวก็คือชาวนา  ราคาขาวท่ีไมแนนอนจึงทำใหวงจรหน้ีสินวนเวียนและ
พอกพูนอยูปแลวปเลา 

หลังการคนพบน้ำมันดิบคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกาเม่ือเกือบ 
150 ปกอน มนุษยก็เพลิดเพลินกับขุมพลังงานราวกับมันจะไมมีวันหมด 
จนวันนี้วิกฤติราคาน้ำมันพุงทะยาน หลายประเทศเรงปลูกพืชน้ำมัน
ทดแทน  พื้นที่ปลูกพืชอาหารจึงลดลง  บวกกับภัยธรรมชาติที่กระทบตอ
ผลผลิตพืชผล ทำใหราคาขาวในตลาดโลกสูงจนชาวนาฝนบรรเจิด

เดือนมกราคม 2551 
 “ราคาขาวเปลือกหอมมะลิท่ีเกษตรกรขายไดในปน้ีสูงเปนประวัติ-
การณ  ที่ชาวนาไทยเคยขายขาวหอมมะลิมาชั่วชีวิต” สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร รายงาน

ทามกลางภาวะฟองสบูในตลาดขาวระดับโลก
พอคาและโรงสีแยงกันรับซ้ือขาวจนชาวนาบางสวนไมเหลือแม

กระทั่งเมล็ดพันธุ
แตคำวาหน้ีสินและความยากจนดูเหมือนจะไมมีวันหมดไปจาก

ชีวติชาวนาไทย  แมในปที่ผานมา (พ.ศ.2550) จะมีการสงออกขาวมูลคา
ถึงกวา 123,700 ลานบาท กระทั่งในป 2551 ที่ราคาขาวเปลือกพุงขึ้น
สูงสุดในรอบ 20 ป ก็ยังมีคำถามวา ชาวนาจะไดประโยชนจริงหรือ?
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ทามกลางความยากจนและหน้ีสินท่ีหย่ังรากลึงลงบนผืนดินและ
ชีวิตชาวนาไทย  ยังมีชาวนากลุมหนึ่งในจังหวัดยโสธรลุกขึ้นมาทบทวน
วิถีชีวิตในอดีต  เรียนรูและแสวงหาทางออกจากการทำนาทีย่ิ่งทำก็ย่ิงจน  
ทั้งที่กมหนากมตาทำงานมานานปอยางขยันขันแข็งจนสุขภาพทรุดโทรม 
แตหนี้สินยิ่งพอกพูน 

วันน้ีพวกเขาไดเรียนรูท่ีจะลดตนทุนการผลิต และสรางความ
ปลอดภัยใหแกสุขภาพ ดวยการเลิกใชสารเคมีในนาขาว และพลิกฟน
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติใหกลับคืนมา

ย่ิงกวาน้ัน ยังมุงหวังใหจิตใจของคนทำนาไดเขาถึงความสุข
ในทางธรรมอยางสอดคลองและเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับวิถีชีวิต จนปลด-
เปล้ืองตัวเองออกจากพิษภัยของอบายมุข พรอมปลูกฝงจิตสำนึกใหชาวนา 
มองเห็นคุณคาและความหมายของเมล็ดขาว ที่ไดมาจากธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์และจิตใจที่สะอาด

ทั้งสองกระบวนการ  พัฒนามาสู “เครือขายขาวคุณธรรม” 
ที่ประกอบดวยการทำนาเกษตรอินทรีย  และยึดถือมาตรฐานคุณธรรมใน
ตัวเองดวยการถือศีล 5 เปนพื้นฐาน 

สวนการบริหารจัดการเร่ืองผลผลิต เครือขายขาวคุณธรรม
มีวิธีการทำงานรวมกันเพื่อสงเสริมระบบการพึ่งตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตการผลิต แปรรูป และสงขายตลาด 

น่ีคือวิถีทางท่ีชาวนากลุมหน่ึงพยายามจะสรางความม่ันคงใหแก
ชีวิตและอาชีพของตน  ดวยการยอนกลับมาสูรากฐานวัฒนธรรมของ
ความเปนชาวนาที่เคยพึ่งตัวเองมาไดตลอดนับพันป เพราะเมื่อ 50 ปนี้เอง 
ไมใชหรือ ที่ชาวนาไทยถูกทำลายภูมิคุมกัน…  
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แตวงจรชีวิตของชาวนาหาไดเติบโตเร็วเหมือนตนขาว นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมาพรอมกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
ไดนำความเปลี่ยนแปลงไปสูหมูบานตามชนบท ปุยเคมี ยาฆาหญา 
ยาฆาแมลง และเครื่องมือการเกษตรสมัยใหมเขาไปมีบทบาทสำคัญตอ
ชีวิตชาวนาไทย  ในขณะที่หัวใจชาวนามุงสรางผลผลิตเพ่ือเงิน แตสิ่งที่ได
มากลับเปนภาระหนี้สิน ปญหาดินเสื่อม พืชผักพื้นบานและอาหารตาม
ธรรมชาติ เชน กบ เขียด ปู ปลา เริ่มหายไปจากทองนา ซ้ำราย สุขภาพ
ยังย่ำแยทั้งกายใจ 

 “สำหรับชาวไรชาวนาแลว เราก็คิดวาท่ีสำคัญตองลงทุนซ้ือปุย
ชื้อยา พอใสเยอะมากขึ้น สภาพดินก็เสียไปเรื่อยๆ สามสี่ปกอนยิ่งใสเยอะ
แตผลผลิตก็ย่ิงตกต่ำ โรคภัยไขเจ็บก็มาเยือน เคยปลูกแตงแขงกับนองชาย 
ตางคนตางอยากไดเงิน คำวากลัวตายไมมี จนสุดทายนองชายอายุไดแค
สามสิบกวาปก็เกิดอาการแพยาจน 
น็อกตาย ลงทุนกันคนละสามหม่ืน 
ไม่ได้คืนแม้บาทเดียว เพราะตก
ปีที ่มันแล้ง แตงไม่ออกผล ตอง 
ขายวัวใชหนี้ ธ.ก.ส.”

น่ันคือคำบอกเล่าของ 
พ่อสมหวัง อนันตา เกษตรกร
ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ ้ว 
จังหวัดยโสธร ชีวิตการทำนาทำสวน 
เคยผานการใชสารเคมีมากวา 10 ป 
เพ่ือเรงผลผลิตใหมีรายไดสูง ปลูก 
ท้ัง ขาว แตง ถั่ว พริก และมะเขือ 

พอสมหวัง อนันตา

ชีวิตชาวนาเติบโตชากวาตนขาว

เมื่อฝนแรกโปรยปราย ไอดินทั่วถิ่นท้องนาจะหอมกรุ่น 
ยอดหญาเขียวออนหลายชนิดแขงกันแหวกกอออกมารับหยาดฝน เมื่อฤดู
ทำนามาถึง ชาวนาจะนำเมล็ดพันธุขาวไปแชน้ำ เพียงแคขามคืนจมูกขาว
ก็พรอมจะปริ รอการแตกหนอ เมื่อนำไปหวานลงในแปลงนาประมาณ 
2 วัน รากก็จะงอกแลวหยั่งลงดิน ผานไป 1 สัปดาหตนกลาออนๆ ก็พน
ดินขึ้นมาสูงเกือบครึ่งฝามือ ชาวนาตองหมั่นดูแลรักษา จนเมื่อตนกลาโต
พอประมาณแลวจึงถอนไปปกดำ อีกไมเกิน 1 เดือนก็จะไดตนขาวที่แตก
กอ รอวันยางปลอง ตั้งทอง และออกรวง…  
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เราเรียกวาไปไลลิง แลวส่ิงท่ีตามมาก็คือความเจ็บปวย เปนโรคมาลาเรีย 
ที่เราเห็นมันไมใชความสุข ยิ่งทำยิ่งลำบากมองไมเห็นทิศทาง” 

พอสุวิชมองเห็นจากประสบการณท้ังชีวิตวา  เม่ือความอุดม-
สมบูรณของธรรมชาติหมดไป สิ่งที่จะมาทดแทนใหกลับไปเปนเหมือนเดิม
ก็ไมมี ในอดีตพอถึงฤดูทำนาจะมีชวงน้ำหลาก ไหลลงมาจากปาจากภูเขา
นำเอาปุยธรรมชาติลงมาดวย ปลูกขาวก็ไมตองใชปุย แตเมื่อปาหมดไป 
สิ่งที่ตามมาคือชาวนาหันไปใชปุยเคมีขนานใหญ

 “กระทรวงเกษตรฯ ก็สงเสริมใหใชปุย ใชเทคโนโลยี มาประชาสัมพันธ 
กับชาวบานวาใชแลวจะไดผลผลิตเยอะ ขายไดเปนเงินเปนทอง นั่นคือ
นโยบายของรัฐที่มาสงเสริมชวงที่ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติหมดไป 
ชวงแรกก็ใหผลดี แตสุดทายราคาขาวราคาพืชผลตางๆ ก็ผันผวนและ
ตกต่ำ เมื่อใชสารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เจอปญหาเรื่องสุขภาพ เมื่อกอนใช
ปุย 1 กระสอบตอที่นา 50 ไรยังพอได แตตอมาตองใช 1 กระสอบตอ 
1 ไร ยิ่งไปกวานั้นทั้งโรคทั้งแมลงเกี่ยวกับศัตรูพืชก็มีมากขึ้น” พอสุวิช
กลาว

นอกจากน้ันผลผลิตขาวท่ีไดมาจากการอุตสาหลงทุนลงแรงทำ
ตลอดทั้งป เมื่อนำไปจำหนายก็ไมไดรับราคาที่ยุติธรรม

 “พอคาเขาเอาเปรียบ เฮาบฮูวาตาช่ังเปนแบบใด ‘ขาวหม่ืนนึง’* 

ของเฮา บฮูเขาช่ังไดก่ีขีดก่ีกิโลกันแน พูดงายๆ คือเขาโกงเฮา” พอทองอวน 
เทศไทย อายุ 58 ปี เกษตรกรอาวุโสจากตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร เลาถึงปญหาในอดีตจากการนำขาวไปขายใหโรงสี
  ทางดาน พอวิจิตร บุญสูง อายุ 63 ป แกนนำเกษตรกรจาก
ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สรปุทุกขชาวนาไดวา

*‘ขาวหนึ่งหมื่น’ เทากับ 12 กิโลกรัม ชาวอีสานจะเรียกหนวยของน้ำหนักขาวเปลือกเปน ‘หมื่น’ ขาวเปลือกที่ไดจากการเ
ก็บเกี่ยวใหมๆ  1 กระสอบปุยจะมีน้ำหนักประมาณ 2 หมื่น - ผูเขียน

ถึงแมจะไดเงินถึงวันละพันกวาบาท แตก็ยังไมพอใช เพราะตองนำไป
ซื้อปุยและยาฆาแมลง แลกกับการสูญเสียชีวิตนองชาย

ใชหรือไมวา น่ันคือผลตกทอดมาจากแนวทางการพัฒนาประเทศ 
เมื่อกวา 50 ปกอน ที่เกษตรกรตามภูมิภาคตางๆ ถูกดึงเขาสูระบบตลาด
และการผลิตเพ่ือเงิน เพราะแผนพัฒนาประเทศตัง้แตฉบับท่ี 1 จนถึงวันน้ี  
ใชชาวไรชาวนาเปนฐานการผลิต  ปลูกพืชตามที่ภาคอุตสาหกรรมและ
การสงออกตองการ  ทั้งธนาคารพาณิชย และ ธ.ก.ส. ตางก็สงเสริม
สนับสนุนใหสินเชื่อเพื่อการทำไรมันสำปะหลัง ขาวโพด และพืชไรอื่นๆ 
ดังที่ พอสุวิช ธนากุล เกษตรกรตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร เลาวา

“รุนพอแมแตกอนอยูตามชนบททำไรทำนาไมมีเร่ืองเศรษฐกิจ
เขามาเก่ียวของมันก็พออยูได พอหลังจาก พ.ศ. 2500 มาแลวมันเปล่ียนไป 
เปนเรื ่องของการพาชีวิตสูภาวะเศรษฐกิจ สูความร่ำรวย นั่นคือจุด

เปลี่ยนแปลง แตกอนความอุดม-
สมบูรณยังมีมาก ปาก็เยอะ ปู ปลา 
นา น้ำ อาหารตามธรรมชาติมีครบ 
พอเริ่มมีการทำลายปา ถางไรถางภู
เพ่ือทำไรปอ ความอุดมสมบูรณที่
เคยมีอยูก็ถูกโคนลง จากการโคน
ปาดงดิบแลวก็มาโคนปาปลายนา
จนหมด ชวงหลังมาก็มีการปลูก
มันสำปะหลังอีก ทำใหความอุดม
สมบูรณหมดไป วิถีชีวิตคนชนบท
ก็หมดไป ชวง พ.ศ. 2522 - 2523 
มีการไปลมปาเพื่อทำไรปอ ไรมัน 

พอสุวิช ธนากุล
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 เม่ือรูวาการทำนาท่ีคิดถึงแตเร่ืองการขาย และการใชสารเคมี 
นั้น ทำใหชาวนาไมอาจพึ่งพาตัวเองหรือฝากชีวิตไวกับอาชีพชาวนาได
เหมือนบรรพบุรุษ พวกเขาจึงพยายามเรียนรูที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
มาสูการทำการเกษตรตามธรรมชาติ พอสุวิช ธนากุล เลาถึงจุดที่ผัน
ตัวเองมาสูวิถีชีวิตแบบใหมวา

 “การทำไรทำนาท่ีผานมามันสรางความเสียหายใหตัวเราเอง 
คิดวาเราคงมาผิดทางแลว นั่นเปนจุดเริ่มตนที่ตองเปลี่ยนวิถีชีวิต เลิกใช
สารเคมี เพราะการทำเพื่อขายอยางเดียวไมใชตัวบงบอกวาคนทำไรทำนา
จะมีความสุข”

คุรุ หรือ คนบา? 
เมื่อชาวนาปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี

 “ปจจุบันท่ีชาวนาทุกขมากท่ีสุด 
เพราะคิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได 
เปนหลัก ซ่ึงจะโทษชาวนาไมได เพราะ 
ถูกกระตุนมาใหคิดเร่ืองเดียวคือเร่ืองการ 
มีเงินใช ชาวนาทุกวันนี้เปนนักบริโภค 
กลุมใหญท่ีสุด รูไมเทาทัน ในขณะเดียวกัน 
รายไดก็นอย น่ีเปนปญหาใหญของชาวนา 
ซึ่งชาวนาอาจจะสรางเองหรือภาครัฐ
ตั ้งใจสร้างให้มันเกิดขึ ้นก็เป็นได้ 
อีกอยางคือชาวนาไม่รู ้สึกตัวว่ากำลัง
มีปญหาสุขภาพ บางคนเม่ือรูก็สายแลว 
คือตองเจ็บปวยไปหาหมอ เสียชีวิต 

เพราะใชสารเคมีเกินปริมาณ ซึ่งมันอาจจะไมแสดงผลออกมาทันที นั่นคือ 
ผลกระทบที่รุนแรง”

การว่ิงตามราคาพืชผล มุงผลิตเพ่ือการขาย เกษตรกรจึงใช
สารเคมีเพื่อเรงผลการผลิต ซึ่งพอวิจิตรบอกวาในชวง 5 -10 ปแรกนั้น
สามารถเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายไดจริง แตหลังจากน้ันกลับทำลายส่ิงแวดลอม 
ซึ่งไมอาจหาสิ่งมาทดแทน เปนความสูญเสียมหาศาล สุดทายเมื่อที่นาไม
มีคุณภาพก็จะถูกนายทุนกวานซื้อ หรือไมผูที่ซื้อไปก็อาจจะไมไดใช
ทำนาเหมือนอยางเกา ในมุมมองของพอวิจิตร เรื่องนี้ถือวาอันตรายมาก
สำหรับประเทศที่เปนเกษตรกรรม 

ชาวนาบางคนตระหนักวาตองเปล่ียนวิถีชีวิตตัวเอง แลวใครกันละ 
ที่จะมาชี้ทางออก ถาไมใชตัวเอง

พอวิจิตร บุญสูง
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หรอก” ซึ่งเปนคำกลาวเสียดสี วาถึงแมจะทำเกษตรอินทรียแลวไดผลผลิต
ดีจริง แตก็ไมไดมีอะไรวิเศษไปกวาคนธรรมดา 

น่ันคือสัญญาณท่ีบอกวาชาวบานท่ัวไปยังคุนชินกับการผลิตท่ีเคย
ทำ และไมยอมรับระบบการเกษตรแบบปลอดสารเคมี แตพอสุวิชก็ไมได
ยอทอ ยังคงทำตอมาเรื่อยๆ จนมั่นคงอยูไดถึงทุกวันนี้ และไดขอสรุปกบั
ตัวเองวา

 “เราตองแยกเปนสองเร่ือง คือ เร่ืองของอาชีพ กับเร่ืองวิถีการ
ใชชีวิต ตองใหชาวบานไดทำไรทำนาพรอมกับเรียนรูเรื่องการลดตนทุน 
แลวใหรูวาอะไรคือความพอดี ความแตกตางอยูที่อาชีพซึ่งเปนธุรกิจนั้น
มันไมใชส่ิงท่ีม่ันคง ไมเหมือนกับการสรางวิถีชีวิต สรางฐานชีวิตใหเราเอง” 

สวน พอสมหวัง อนันตา หลังจากท่ีไดสูญเสียนองชายไป  วันหน่ึง 
เขาไดฟงรายการ “พลิกทุงฟนไทย” สถานีวิทยุชุมชน FM 91.5 MHz 
ของสำนักสงฆสวนธรรมรวมใจ หรือที่ชาวบานเรียกวัดปาสวนธรรม ซึ่งให
สาระความรูเกี่ยวกับการทำไรทำนาแบบไมพึ่งพาสารเคมี จึงเกิดความคิด
อยากจะทำ ถึงแมจะยังไมเขาใจดีนัก 

 “ฟงรายการวิทยุมาต้ังแตป 2547 แตยังไมเขาใจวาเราจะทำ
เกษตรอินทรีย ไมใสปุยเคมี มันจะเปนไปไดอยางไร เพราะขนาดเราใสปุย
แทๆ ขาวยังไมคอยโตไมคอยงาม ก็คอยๆ ศึกษาเรียนรูไป และตามไปดู
สวนของคนที่เขาทำมากอนดวย” 

เม่ือถึงคราวท่ีตัดสินใจลงมือทำจริงๆ จังๆ พอสมหวังกลับเจอ
ความเห็นแยงจากแมยาย ซึ่งไมยอมรับและไมเห็นดวยที่จะใหทำนาโดย
ไมใชปุ ยเคมี เพราะเปนหวงวาขาวจะไมงาม กลัวลูกหลานจะไมมี
ขาวกิน คำตอวาตอขานของแมยายในวันนั้น พอสมหวังยังจำไดถึงวันนี้…  

 “ลูกเตาสิไดกินขาวจังใด ถาบใสปุย แมกินนำบหลายดอก 
ซำปนใหหมากิน แตยานลูกหลานบไดกิน” 

ป 2535 พอสุวิชมีโอกาสไดไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับชมรมรักษ
ธรรมชาติ ตำบลนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จึงไดขอคิดวา เกษตรกร 
นั้นตองทำในสิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิตตัวเอง คือวิถีชีวิตเปนแบบไหน
ก็ตองทำแบบนั้น ตองรูจักทิศทางของตัวเอง 

 “วิถีชีวิตเรา เราตองเปนคนคิดเอง รูจักแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
ตอมาชาวบานก็เร่ิมรวมกลุมกันเล็กๆ ช่ือกลุมกระจายผลผลิต เพ่ือรวบรวม 
ขาวเปลือก รวบรวมผลผลิตที่ไดไปขายรวมกัน”

เม่ือมีกลุม มีเพ่ือน หลายคนก็เกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนเพ่ือหา
ทางออกของปญหารวมกัน เกิดแนวคิดที่หลากหลายขึ้น มีการไปดูงาน
หลายแหง ในชวงนั้นสิ่งที่พอสุวิชประทับใจมากที่สุดคือ การไดไปเรียนรูวิธี
ทำน้ำหมักชีวภาพจากศูนยเกษตรกรรมธรรมชาติคิวเซ จังหวัดสระบุร ี
แมจะไมคอยมั่นใจเทาไรนัก แตเมื่อไดกลับมาทดลองทำเองก็พบวา การ 
ใชประโยชนจากพืชที่มีในทองถิ่นแทนปุยเคมีนั้น สามารถลดคาใชจายได
จริง จากนั้นพอสุวิชจึงตัดสินใจทำเกษตรอินทรียเรื่อยมา 

แตระหวางรอยตอของการเปล่ียนผานวิถีชีวิตมาสูแนวใหมให 
สอดคลองกับธรรมชาติ ซึ่งสวนทางกับคนสวนใหญ ยอมเปนธรรมดาที่จะ
ตองเจอแรงปะทะ อุปสรรค และปญหาตางๆ นานา 
 “ชาวบานวาเราเปนบาแนๆ  เพราะมีท่ีนาดีๆ ก็จะไปทำใหมันเสีย 
บางคนก็วาเราข้ีต๋ัว* คือเขาบอกวาเราไมใชปุย แตวาขาวมันงามเหมือนกัน 
กับใสปุย เขาเลยบอกวาเราตองแอบหวานปุยตอนกลางคืนแนนอน แต 
สุดทายเมื่อมีคนรอบขางมารับรูดวยหลายคน เขาก็จะเปนตัวตรวจสอบ 
คือเห็นวาเราไมไดใชปุยจริงๆ” 

ถึงแมพอสุวิชจะพิสูจนตัวเองวา ขาวท่ีปลูกไดปราศจากการใช
สารเคมีจริง แตก็ยังไมวายมีคนพูดกระทบวา “ก็ชางหัวมัน มันเหาะไมได

*ขี้ตั๋ว เปนภาษาอีสาน หมายถึง จอมโกหก
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 “การปลูกพืชอะไรก็ตามแต ถาไมไดฉีดยาในชวงแรกๆ มันจะไม
งาม ไมคอยโต ดังนั้นตองไมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใหปลูกผสมผสานกันไป 
เพราะแมลงที่มากินพืช ถามันกินอยางหนึ่งแลวมันก็จะไมกินอีกอยางหนึ่ง 
อะไรที่เหลือจากแมลงเราก็จะไดกิน แตทำไปทำมาแมลงมันก็ไมไดกินจน
หมดนะ ส่ิงที่ปลูกไวในสวนก็ยังมีเหลือทุกอยาง” 

ความกลาหาญของคนกลุมหน่ึงท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงชีวิต
ไปสูทิศทางที่ดีขึ้น กำลังจะสรางคุณคาใหมใหกับอาชีพชาวนาคนอื่นๆ  
ความรูและทักษะที่ไดมาจากประสบการณตรงจะปูทางไปสูความมั่นคงของ
ชีวิตในภายหนา จากท่ีเคยถูกสังคมมองวา “บา” แตวันหน่ึงพวกเขาอาจจะ
กลายเปน “คุรุชาวนา” เมื่อกาลเวลาไดพิสูจนใหเห็นถึงคุณคาในสิ่งที่ทำ 

สายตาชาวบานก็
มองดวยความสงสัย จาก 
ที่เคยปลูกผักขายไดวันละ 
1,000-2,000 บาท ใชสาร
เคมีมาตลอด 10 ป แลวจะ 
มาลมเลิกไปงายๆ ชาวบาน
ก็ไมเชื่อวาจะทำได แต 
อยางไรก็ตาม พอสมหวัง 
ยังคงยืนยันที่จะทำตาม 
ความเชื่อของตน 

 “ตอนแรกก็ยังไมม่ันใจ แตก็ตัดสินใจหักดิบในป 2549 คิดวา 
ถาทำแลวไมไดผล ไมมีเงินสงลูกเรียนก็จะขายวัวสักตัว เริ่มจากปลูก 
มะละกอ 9 ตน กลวย 9 หลุม ทดลองทำน้ำหมักชีวภาพ เอาเศษอาหาร 
พืชผักผลไมมาผสมใสกากน้ำตาลลงไป ทำนาก็ใชปุยคอกกับเศษใบไม 
คอยคิดคอยทำไป เอาความขยันเขาสู ยังดีที่ลูกเมียก็เขาใจ” พอสมหวัง
เลาถึงความมุงมั่นพยายามที่จะเรียนรูระบบการเกษตรแบบปลอดสารเคมี 

ดวยความต้ังใจจริง  เขาพาครอบครัวยายออกจากหมูบานมาอยู
ที่นา เพียง 2 ป ความพยายามนั้นก็ออกดอกออกผล ที่นาเพียง 7 ไร 
ของพอสมหวังเขียวขจีดวยตนขาวที่ใหผลผลิตทีม่ีคุณภาพ สวนพื้นที่อีก 
2 ไรที่เหลือจากการทำนาก็อุดมไปดวยพืชผักผลไมนานาพันธุใหเก็บกิน
ไดตลอดทั้งป โดยไมตองกังวลเรื่องสารเคมีตกคาง ไมวาจะเปนมะละกอ 
กลวย มะพราว ขนุน มะนาว มะกรูด กระทอน นอยหนา ทับทิม ฟกทอง 
มะเขือ พริก ขา ตะไคร ฯลฯ การปลูกพืชผักมากมายหลากหลายชนิดใน
แปลงเดียวกันนี้ พอสมหวังใหเหตุผลวา
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  “สมัยกอนที่นาพอยังใชสารเคมี กบ เขียด ไมมีเลยแต
ทุกวันนี้ทั้งกบ เขียด ปู ปลา มีมามากมาย สัตวกลับคืนมาถือวาไมทำลาย
สิ่งแวดลอม พืชผักในแปลงนาก็เก็บกินไดเลยไมเปนอันตราย เราทำ
เพื่อกินไมไดทำเพื่อขาย ตื่นขึ้นมาก็ไดกินของที่เราปลูกเองกับมือ” 

เกษตรอินทรีย เปนระบบเกษตรท่ีไมทำลายผูอ่ืนและไมทำลาย
สิ่งแวดลอม หากจะเปรียบเทียบระหวางเกษตรอินทรียกับเกษตรเคมี 
พอทองอวน เทศไทย บอกวามันคนละอยางคนละโลกกันเลยทีเดียว! 
คนที ่ทำเกษตรเคมีคือคนที ่ร ู ้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะเป็นการทำลาย
ธรรมชาติและทำลายตัวเองโดยไมรูตัว แตเกษตรอินทรียไมมีพิษมีภัย 
ใหความมั่นคงและยั่งยืนกับชีวิต เพราะคืนสรรพชีวิตใหทองนา

ทองนาคืนสรรพชีวิต : ความหมาย 
คุณคา และปรัชญาจากเกษตรอินทรีย์
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ทั้งจางไถ จางดำ จางถอนหญา จางเกี่ยว มันไมไดอะไร” 
เกษตรอินทรียของพอทองอวนเปนการเรียนรูกับแปลงนาตัวเอง 

ตื่นขึ้นมารดน้ำตนไมตั้งแตยังไมสวาง อยูกับผักหญาและอาหารการกิน สราง 
ครอบครัวใหมีกินเปนพื้นฐานกอนจะขาย แลวเรื ่องรายไดก็จะตามมาเอง 
ประสบการณกวา 20 ปที่ผานมากับวิถีแหงการพึ่งพาตัวเองในดานปจจัย 
พื้นฐานเพื่อการดำรงชีพ ทำใหผูเฒาวัยเกือบ 60 ปผูนี้มีคำเปรียบเปรยวิถีชีวิต 
2 แบบที่อยูรวมยุคสมัยเดียวกันไดอยางนาสนใจวา “แปลงนาก็เหมือนซูเปอร
มารเก็ต”

“อาหารมันอยูกับแปลงนา มีบอปลาอยู 5 บอ ปลาดุก ปลาตะเพียน 
ปลาในบอที่ 5 เปนปลาธรรมชาติ อยากกินอันใดก็ไดกิน ทำไปทำมารูสึกวา
พอนี่ละรวยกวาเพื่อน รวยอาหารไมไดรวยเงิน ปลูกผักไว 100 - 200 ชนิด 
เหลือจากกินก็ขายเปนรายได แปลงนาเราคือซูเปอรมารเก็ต เดินเขาไปมีครบ
ทุกอยาง”

ท่ีนากวา 110 ไร บริจาคไป 30 ไร ท่ีเหลือแบงใหลูกหลาน และยัง
ใหเปนฉางขาวของสหกรณการเกษตรอินทรีย
ธรรมชาติชุมชนหนองยอ ตำบลกำแมด อีก 4 ไร 
ทุกวันนี้พอทองอวนเหลือที่นาไวใหตัวเองเพียง 
11 ไร นี่คือความพอเพียงของชาวนาคนหนึ่งที่
ไมไดคาดหวังจะครอบครองเงินทองวัตถุมากมาย
ขอเพียงให้มีสุขภาพกายใจที่ดี มีชีวิตอยู ่กับ 
ธรรมชาติอันเรียบงาย พอใจกับสิ่งที่ตนมี ไม 
ทำลาย สิ่งแวดลอมและไมเบียดเบียนผูอื่น

พอทองอวนเปนเกษตรกรรุนแรก
ของจังหวัดยโสธรที่ทำเรื่องขาวอินทรีย เริ่ม
จากขุดบอกอน 4 บอ แลวปลูกขา ตะไคร 
และมะม่วงอีกหลายพันธุ ์ ไม่ว่าจะเป็น
น้ำดอกไม ฟาลั่น เขียวเสวย แมกระทั่ง     
“ผักติ้ว” ก็ยังปลูก ดวยความคิดวา

 “ทำอยางไรจะเอาปลามาไวในนาเรา 
ได แตกอนถางปาทำไรปอ ไรมัน ผักพ้ืนบาน 
เราก็หมดไป พอมีปลาแลวก็เลยปลูกผักไว
กินกับปลา รวมถึงสมุนไพรดวย แมแตตอน
นั่งรถไปกรุงเทพฯ ก็ยังไมยอมหลับ จะคอย
มองตามขางทาง ขางภูเขา วามีพืชอะไรบาง 

พอกลับบานก็หามาปลูก ปลูกใหเหมือนปา ไมตองไปจัดระเบียบมัน” 
สำหรับการทำนาก็ใชปุยคอกและน้ำหมักชีวภาพ หลังเก็บเก่ียวขาว

เสร็จแลวก็หวานเมล็ดพันธุพวกถั่วเขียว ถั่วแดง ฟกทอง แตงชาง ผักเสี้ยน 
ผักกาด และสารพัดผักอื่นๆ มีเมล็ดพันธุดอกไมก็หวานลงไปดวยเพื่อใชลอ
แมลง แลวไถกลบรอบเดียว ประมาณ 2 เดือนพืชผักเหลานั้นก็ออกดอกออก
ผลใหไดกิน แลวยังกลายเปนปุยพืชสดที่ทำใหดินรวนดินซุยอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ

“เปนสวนในฝนก็วาได เพล้ียก็ไมมี ถาเรารักตนไม ตนไมก็จะรักเรา 
มันอยากใหเราไดกินเหมือนกัน ทำนาตองรักนา อยาเอาสารพิษสารเคมีไปใส 
มันทำลายสิ่งแวดลอม ทำใหแมธรณีเจ็บปวด ทานก็จะไมใหพืชออกดอกออก
ผลใหเรา” 

ทุกวันน้ีพอทองอวนมีวัว 5 ตัว ควาย 1 ตัว ทำนาโดยใชควายไถนา 
และปกดำดวยตัวเอง 

 “ทำมาก ลงทุนมากก็ยุงยาก มีนาเยอะถาตองจางเขาทำก็ขาดทุน 

พอทองอวน เทศไทย

*ผักติ้ว คือผักพื้นบานชนิดหนึ่งของอีสาน เปนไมยืนตนที่มักจะขึ้นตามปาปลายนา ออกดอกสีขาวในฤดูรอน 
ใบมีรสเปรี้ยว ชาวอีสานนิยมนำมาใสอาหารประเภทตมหรือแกง - ผูเขียน
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อยางเชน พอสี นามตาแสง นักจัด  
รายการวิทยุ “พลิกทุ ่งฟื ้นไทย” สถานีวิทยุ
ชุมชน FM 91.5 MHz ของวัดปาสวนธรรม 
ซึ่งกลับบานมาทำเกษตรอินทรียในป 2546 
หลังจากที่เคยทำงานอยูกรุงเทพฯ นานถึง 5 ป 
ก็บอกวา

 “การทำเกษตรอินทรีย มันมีความสุข
จากการปฏิบัติ มีความสุขในใจ ความพอเพียง
เทาน้ันท่ีทำใหเรามีความสุข ถาเม่ือใดเราไมรูจัก 
พอจะเปนทุกขแนนอน เราตองมาฝกการเปน
ผูให อยากลัวที่จะใหผูอื่น สิ่งเหลานี้ที่รูวามันดีก็ใหคนอื่นไป ไมใชวาจะทำเพื่อ
อวดอางใหคนอื่นเห็น แตเราทำไปดวย คอยบอกคอยแนะนำคนอื่นไปดวย” 
 พอสุวิช ธนากุล ก็เลาวา การทำเกษตรวิถีนี้เปนทั้งการสรางอาหาร 
สรางอากาศ ขจัดมลพิษออกไปไดในระดับหนึ่ง และมั่นใจวาเปนการทำนาที่ 
มาถูกทางแลว ที่นากลายเปนแหลงอาหารที่เปนสัดเปนสวน มีกินมีใชตลอดป 
ทุกอยางอยูในแปลงนา วิถีชีวิตแบบเกากอนไดกลับคืนมา  เพียงเพราะเขาไม
ไดมองเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ และไมไดคิดถึงเงินเพียงอยางเดียว 
 “สิ่งที่เปนชีวิตเราจริงๆ นั้น คืออะไรก็ไดที่มันมีอยูแลวมันเปนรายได 
จะมากจะนอยไมสำคัญ วิถีชีวิตกับขาวนั้นมีความกลมกลืนกัน จะมองเรื่อง
การขายอยางเดียวไมได แตตองมองวาเราสามารถอยูรวมกันได ผลผลิตจาก
แรงงานที่เราทำไดก็คือขาว ถาเราไมใชสารเคมีในระบบการผลิต มันมีคุณคา
มหาศาล ท้ังตอตัวเรา ตอผลผลิต และส่ิงแวดลอม ถาทำเพ่ือจะขายขาวเปลือก
อยางเดียวมันก็จบ แตส่ิงท่ีเรากำลังทำมันจะเช่ือมตอใหเกิดประโยชนกับสังคม”

พอสุวิชมีท่ีนา 21 ไร ทำเปนสวน 10 ไร ภายในสวนแบบผสมผสานน้ี 
มีท้ังบานใหอาศัย มีท้ังขาว มีท้ังปลา และพืชผักผลไมนานาพันธุ เปนความอุดม- 
สมบูรณที่ใหความสุขกับครอบครัวได โดยไมตองดิ้นรนไปทำมาหากินที่อื่น 

 

พอสี นามตาแสง “เกิดมาถารูตัวเองวาเปนลูกชาวนาก็ควรจะเปนชาวนา 
ถาชาวนาอยากเปนเจาเปนนายมันจะพาจน ชีวิตชาวนาตองมีวัวมีควาย 
มีแผนดิน มีที่อยูอาศัย มีความสุขกวาไปทำงานรับจางคนอื่นเขา กลับมา 
รับจางตัวเองดีกวา เมื่อยก็พัก ขอแคมีขาวกินเหลือกินก็แบงพี่ปน
นอง ความสุขมันอยูที่บานหลังนอยๆ มีสุขภาพกายใจดี ที่วาทำเกษตร
อินทรียแลวรวยนั้นไมใช เพราะไมไดเนนเรื่องขาย อยากไดเงินก็ขอให
เหลือกินเหลือแบงพี่ปนนองกอน ถือวาเราไดบุญไดกุศล เราใหเขาแลวเรา
ก็มีความสุข” 

น่ันคือปรัชญาของชาวนาผูจบเพียง ป.4 ความงดงามของความ
คิดและจิตใจอันนาชื่นชมนี้แฝงอยูในวิถีของคนทำเกษตรอินทรีย ไมเพียง
เฉพาะพอทองอวนเทานั้น หากแตกระจายอยูในกลุมสมาชิกชาวนา
เครือขายขาวคุณธรรมอีกหลายคน 

ปรัชญาชาวนา
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แมการทำเกษตรอินทรียจะทำใหเกษตรกรอยูในวิถีท่ีสราง
อาหารเปนหลักประกันใหชีวิตได มีสุขภาพรางกายที่ดีขึ้น และพลิกฟน
ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติใหกลับคืนมา แตจิตใจ จะปลูกใหงอกงาม 
มั่นคงไดอยางไร  ทามกลางโลกบริโภคนิยม

ดวยความมุงหวังท่ีจะใหจิตใจของชาวนาเขาถึงความสุขในทาง
ธรรมอยางสอดคลองและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิถีชีวิต จึงกอเกิด  
“เครือขายขาวคุณธรรม” เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรม มุงเนนคุณคา
ในแง่ชีวิต จิตใจ และสิ ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตและสร้างรายได้  
โดยมีศูนยกลางอยูที่ “สำนักสงฆสวนธรรมรวมใจ” หรือ “วัดปาสวนธรรม
รวมใจ” ซึ่งกอตั้งขึ้นภายในที่ดินบริจาคประมาณ 30 ไร เมื่อป 2516 โดย 
พระครูทักษะรักขิตธัมโม หรือ “หลวงพอธรรมชาติ”

“มูลนิธิธรรมะรวมใจ” จุดเริ่ม
ปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนชีวิต
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ปจจุบันการทำงานของมูลนิธิธรรมะรวมใจมีอยู 5 สวนท่ีสำคัญ 
คือ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ, สถานีวิทยุชุมชน, ศูนยฝกอบรม
คุณธรรม กสิกรรมไรสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง, สวัสดิการกองบุญหนุนเก้ือ 
และโครงการขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม

 “มูลนิธิเปนสถานท่ีทำงานเพ่ือสาธารณประโยชน สงเสริมการ
ทำงานของพระสงฆ และใหชาวบานถือศีลปฏิบัติธรรม สนับสนุนการวิจัย
เพื่อชุมชน สิ่งแวดลอม ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไดทุกมิติ 
เนนการพึ่งตนเองตามหลักพุทธศาสนา ในชวงป 2540 ในขณะที่ทุกภาค
สวนเจอวิกฤติเศรษฐกิจ แตคนในพ้ืนท่ีน้ีกลับพออยูพอกิน ไมมีปญหาเลย” 
พอนิคม เพชรผา เลขานุการมูลนิธิกลาว

แมจะไมไดรับการจดทะเบียนใหเปนวัดตามกำหนดของเถรสมาคม 
แตการทำงานดานศาสนาแลวเขามาเชื่อมโยงเรื่องการทำเกษตรอินทรีย 
การฝกอบรม และการทำวจัิย เพ่ือใหชาวบานเขามาเรียนรูและรวมกิจกรรม 
ไดมากขึ้น ก็ทำใหสำนักสงฆสวนธรรมรวมใจไดรับความเลื่อมใสนับถือ
จากชาวบาน จนเรียกกันดวยความเคยชินวา “วัดปาสวนธรรม” เปนองคกร 
สำคัญที่มีบทบาทในการถายทอดความรูและแนวทางการดำเนินชีวิตอัน
ดีงาม ใหเกษตรกรมีความมั่นคงทั้งชีวิตและจิตใจ สามารถพึ่งพาและฝาก
ความหวังชีวิตไวกับอาชีพที่เปนรากเหงาของตัวเองได ดังทีพ่ระอาจารย
พรมมา สุภัทโท รองเจาอาวาสวัดปาสวนธรรมรวมใจไดกลาววา

 “ในทางธรรมวินัยสถานท่ีแหงน้ีถือวาเปนวัดรอยเปอรเซ็นต 
หากไมยึดตามเถรสมาคมวาตองมีโบสถ มีวิหาร มีการรับรองจากรัฐบาล 
ซ่ึงน่ันเปนวัดโดยหลักการ แตท่ีน่ีเปนวัดโดยพฤตินัย เปนวัดปาท่ีมีตนไม 
อุดมสมบูรณ และวัดก็พยายามสรางชุมชนที่มีศีลขึ้นมา มุงพัฒนาคน 
ไมใชรับสวดมนตอยางเดียว สิ่งที่พระพุทธเจาสอนไวไมไดลาสมัยเลย 

หลวงพอธรรมชาติไดทำนุบำรุงปรับปรุงกุฏิ ศาลา และสภาวะ
แวดลอมทุกๆ ดาน โดยยึดหลักความสมดุลตามธรรมชาติ ดูแลรักษาตนไม
ทุกตนท่ีปลูกและท่ีเกิดข้ึนเองในบริเวณสำนักสงฆ ไมยอมใหมีการตัดทำลาย 
ตนไมหลากหลายชนิดจึงเติบโตขึ้นอยางหนาแนน และเริ่มมีสัตวปาเขามา
อยูอาศัย การพลิกฟนธรรมชาติใหกลับมาอุดมสมบูรณเปนไปอยางสมดุล
และกลมกลืนกับการปฏิบัติธรรม

จนเม่ือ 2 ปผานไป ชาวบานท่ีทำมาหากินและอาศัยอยูรอบๆ จึง 
เกิดความเลื่อมใสศรัทธา บริจาคเงินและซื้อที่ดินเพิ่มเติม บางรายก็ถวาย
ใหทั้งแปลง ทำใหสำนักสงฆสวนธรรมรวมใจมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นกวา 150 ไร 

ป พ.ศ. 2527 หลวงพอธรรมชาติไดดำเนินการจัดอบรมเผยแพร
หลักธรรม หลักปฏิบัติ ใหแกสมาชิกกลุมญาติธรรมอยางเขมขน จนมีกำลัง 
แรงงานพอที่จะสรางศาลาใหญ (เรือธรรมจักร) และแนะนำญาติธรรม
ทั้งหลายมารวมกันทำนารวม ปลูกถั่ว ปลูกงา พืชผักผลไม ตลอดจนไม
ยืนตน โดยวิธีธรรมชาติ ไมใชปุยเคมีและสารเคมีทุกชนิด มีการสราง
ระบบน้ำดวยการขุดสระ และสรางถังพักน้ำ 

 กิจกรรมท้ังทางธรรมและการสรางความม่ันคงทางดานอาหาร
บนฐานของมรรค 8 ภายในวัดปาสวนธรรมไดเจริญงอกงามตามลำดับ 
และเพื่อจะใหเกิดความมั่นคงยั่งยืนสืบตอไปถึงรุนลูกหลาน จึงรวมกันคิด
หาแนวทางใหถูกตองตามกฎหมายบานเมือง โดยจัดตั้งองคกร “มูลนิธิ
ธรรมะรวมใจ” ในป 2530 และอีก 10 ปตอมาหลวงพอธรรมชาติก็มรณภาพ 
แตอุดมการณและผลงานที่เปนคุณความดีไดหยั่งรากลึกและสืบตอมา
จนถึงทุกวันนี้
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จิตใจ จึงอาศัยพลังจากสื่อ คือให
สมาชิกเครือขายท่ีทำเกษตรอนิทรีย
และคนท่ัวไป สามารถรับฟงขาวและ
ติดตอส่ือสารผาน “สถานีวิทยุชุมชน” 
FM 91.5 MHz ที่ทำหนาที่เผยแพร
รูปแบบวิถีชีวิต ถายทอดความรูที่มี
ประโยชนทั้งเรื ่องธรรมะและสาระ
ทางดานการทำเกษตรอินทรีย ซึ่ง 
ปจจุบันน้ีมีฐานผูฟงอยูถึง 10,000 คน 

เราพยายามนำเอาความคิดทางพุทธศาสนา
มาสอนใหคนพ่ึงตนเอง นำคำสอนท่ีมีแบบอยาง 
การปฏิบัติภายในวัดไปสูเครือขายชุมชนรอบนอก”

ภายในวัดอยูรวมกันแบบชุมชน มีเขต
สงฆ เขตฆราวาส แบงกันเปนสัดสวนชัดเจน 
เนนการพ่ึงตนเองตามหลักพุทธศาสนา พระสงฆ์ 
ดำรงตนดวยความเรียบงายสมถะเปนตัวอยาง 
นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาสูชุมชน
ภายในวัด  ฝ่ายฆราวาสซึ ่งเข้ามาอาศัยอยู ่
รวมกันประมาณ 30 ครอบครัว เปน “หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ” ก็ฝกฝนปฏิบัติธรรม 
ไปพรอมๆ กับการผลิตปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการดำรง
ชีพ ท้ังปลูกขาว ผลิตปุย ทอผา ทำยาสมุนไพร 
และสรางบานอยูอาศัยเอง

พระอาจารยพรมมา สุภัทโท  กลาวถึง
บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนวา

“พระควรจะเป็นตัวอย่างท่ีดีในการ
ดำเนินชีวิต ไมใชทำเปนเพียงแคพิธีกรรม ใหศีล
ใหพร ขายของขลัง แตพระควรจะตองทำหนาที่
พัฒนาชุมชนดวย ตองสอนคนใหรู จักพัฒนา
จิตใจ ใหไดลงมือปฏิบัติจริง”

 ภายในพ้ืนท่ี 150 ไรแหงน้ีจึงเปนพ้ืนท่ี 
แหงสันติสุขที่ทางมูลนิธิอยากใหคนภายนอกได
มีโอกาสสัมผัสชีวิตที่พึ่งพาตนเองทั้งวัตถุและพระอาจารยพรมมา สุภัทโท
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ในการบริหารจัดการรวมกัน ดังที่พอนิคม 
เพชรผา กลาวไววา

 “กองบุญหนุนเก้ือเปนสวัสดิการ
แบบมีศักดิ์ศรี ผูใหก็มีสวนรวม ผูรับก็มี
สวนรวม ดูแลกันตั้งแตเกิดจนตาย คนที่
ดูแลกองบุญไดตองเปนคนมีธรรมะ เปน
คนที่ปฏิบัติธรรม แบบ ‘ไมรอ ไมหวัง 
แตเราทำ’ คนเหลานี้ตองมีคุณลักษณะ
พิเศษคือมีศีลเดน เปนงาน ชาญวิชา 
เปนผูที่ทำงานเสียสละโดยไมมีเงินเดือน”

สมาชิกกองบุญหนุนเก้ือก็เปน
ชาวบานที่อยูในทองถิ่นชุมชนใกลเคียง โดยเริ่มจากคนในครอบครัว ญาติ 
พี่นอง ลูกหลาน ทุกเพศทุกวัยที่มีอายุตั้งแต 1 วันขึ้นไป พอสงกรานต 
สีวันคำ ผูเปนสมาชิกกองบุญหนุนเกื้อมาได 2 ป เลาถึงความรูสึกที่มีตอ
การออมเงินสวัสดิการนี้วา

 “ไมไดคิดหวังวาจะเอาคืน ออมไวเพ่ือผูอ่ืนยามท่ีเขาเจ็บปวย
ไมสบายแตไมมีเงิน เวลาเจ็บปวยลมตายถาอยูไมไกลกันมากก็จะไป
เยี่ยมกัน ถือวาเราเปนพี่เปนนอง ผูกมิตรไมตรีใหกวางขึ้น”

พอนิคม เพชรผา
การต้ังสวัสดิการ “กองบุญหนุนเก้ือ” ก็เปนเคร่ืองมือท่ีกอให

เกิดการรวมเงิน รวมทุน เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน โดยให
สมาชิกทุกคนออมเงินไวที่บานใหไดวันละ 1 บาท ถาหาเงินไมไดวันละ
บาท ก็ใหลดคาใชจายลงใหไดวันละบาท หรือใหออมอยางอื่นแทน เชน 
มูลสัตว ขยะ ฟางขาว ไมแหง เพื่อนำมาจำหนายใหแกกลุมเครือขาย 
ซึ่งก็จะเกิดเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนขึ้น เชน กลุมปุยชีวภาพ กลุมแยกขยะ
ขาย หรือถาหากใครที่ไมสามารถหาอะไรมาออมไดเลย ก็จะขายแรงงาน
ใหกับกลุม ซึ่งจะมีการจางงานกันเอง เชน ผสมปุย ปลูกผัก หรืออื่นๆ  

ปจจุบันสมาชิกกองบุญหนุนเก้ือมีท้ังหมด 1,131 คน ทุกเดือน
สมาชิกจะนำเงินออมมารวมกัน ซ่ึงจะมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง เพ่ือนำเงินกองทุนจัดสวัสดิการดูแลสมาชิก
ตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย ตามระเบียบ ขอบังคับ ที่ใชเปนกฎกติกา

ระบบสวัสดิการชุมชน
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 “หลักสูตรที่ทางศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้ความคิด
เพื่อพัฒนาคน ยอมรับว่านั ่นแหละคือทางรอดของชีวิต ที่ไม่โลภ 
ไม่โกรธ ไมหลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุมอมเมาตางๆ”  

ส่ิงท่ีวัดปาสวนธรรมไดพากเพียรพยายามทำมาสามสิบกวาปคือ
การบำรุงรักษาผืนดินและชำระจิตใจของมนุษยใหบริสุทธิ์ เปลี่ยนทัศนคติ 
คานิยมของคนทำนา ใหเห็นคุณคาของวิถีชีวิตและจิตวิญญาณ ถือเปนการ 
บมเพาะความสมบูรณแหงความเปนมนุษย 

เม่ือชุมชนในยานน้ันไดเห็นคุณประโยชน เห็นมรรคเห็นผลท่ีเกิด
ขึ้นจริง วัดจึงสามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาในรูปแบบของมูลนิธิไดอยาง
เต็มที่ คอยๆ ขยายผลไปสูชุมชนรอบนอกกวางขวางขึ้นเรื่อยๆ จนเกิด
เปนเครือขายชาวนาในหลายจังหวัด ทั้งยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร 
ศรีสะเกษ และไดนำมาสู ”โครงการขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม” ในป 2548 

เผยแพรความรู  
แนะทางรอดของชีวิต

สำหรับในสวนของ “ศูนยฝกอบรมคุณธรรม กสิกรรมไรสาร
พิษ เศรษฐกิจพอเพียง” ก็มีการทำงานอยางเปนรูปธรรม นอกจากจะชวย
สรางความเขมแข็งใหชุมชนวัดปาสวนธรรมดวยการคิดคนและพัฒนา
รูปแบบการพึ่งตนเองใหมีความกาวหนาและยั่งยืนแลว ยังทำหนาที่สรุป
รวบรวมองคความรู จัดทำสื่อและเอกสารประกอบการถายทอดองคความรู 
และจัดการอบรม ศึกษา เรียนรู ดูงาน ใหแกชาวบาน เกษตรกร ขาราชการ 
และประชาชนทุกหมูเหลา 

นางกลวย ดวงคำ ชาวบานตำบลเชียงเพ็ง อำเภอปาต้ิว จังหวัด
ยโสธร ที่อดีตเคยเปนลูกจางโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการนานถึง 8 ป  
ศรัทธาในแนวทางของวัดป่าสวนธรรม และมีโอกาสร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการของโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร ที่วัด
ปาสวนธรรมเลาวา 
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ท่ีจริงชาวนาจังหวัดยโสธรผลิตขาวหอมมะลิอินทรียมานาน 
กวา 10 ป สามารถปลูกขาวอินทรียใหปลอดภัยไรสารพิษ มีการรวมกลุม
กันเปนองคกรชาวบาน แตยังไมสามารถทำใหชีวิตของตัวเองเอาชนะ
อบายมุข เชน บุหรี่ สุรา และการพนันตางๆ นานาได

การดำเนินชีวิตแตละวันมักจะสอพฤติกรรมไปในทางท่ีผิดศีล 5 
ซึ่งเปนขอฏิบัติพื้นฐานของชาวพุทธ บางครอบครัวรายไดยังไมเพียงพอ
กับรายจาย ซึ่งหมดไปกับการดื่มเหลา สูบบุหรี่  ตามมาดวยการทะเลาะ
วิวาทกันในครอบครัว การดำเนินชีวิตที่ผิดทางในลักษณะนี้ทำใหชาวนา
ปลอดสารเคมียังไมสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินใหหมดไปได

 การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมชาวนาเกษตรอินทรียจังหวัด
ยโสธรกับผูบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปลูกขาวใหงามในแปลงนา 
ปลูกชีวิตใหมีคาในแปลงคุณธรรม
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หากินไดตามไรตามนา เพราะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม การเปนชาวนา 
ขาวคุณธรรมนี้เราใหลดอบายมุขทั้งปวง ผูใดปฏิบัติศีลผูนั้นมีธรรม คือเลิก
ความชั่วรายที่มีอยูในตัว” พระอาจารยพรมมา สุภัทโท เลาถึงคุณคาและ
ความสอดคลองกันระหวางการเปนชาวนากับการปฏิบัติธรรม

ทำใหเกิด “โครงการขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม” ดำเนินการตอยอดการ
ผลิตขาวหอมมะลิอินทรียแบบรับรองมาตรฐานสากล ที่ดำเนินการอยูใน
พื้นที ่จังหวัดยโสธร และเกิดข้อสรุปเป็น “ปฏิญญาชาวนาผู้ปลูกข้าว
คุณธรรม” สำหรับผูที่เขารวมโครงการขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม คือ 
ตองปฏิบัติตามหลักศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุข ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา 
ไมสูบบุหรี่ ไมเลนการพนันทุกชนิด ไมเกียจคราน และตองทำการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐานสากล 

 “เม่ือชาวนาทำนาแลวปฏิบัติธรรมไปดวย ขาวท่ีไดออกมา
จึงเรียกวา ‘ขาวคุณธรรม’ เปนขาวที่มีคุณคาทางจิตวิญญาณ มีคุณคาใน
เชิงเรื่องราวที่เลาสูกันฟง มีคุณคามากกวาคำวา Organic ซึ่งทั้งหมดนี้ได
มาจากการสรุปบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยกันของชาวนา 
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูสนับสนุนโครงการ เพื่อใหไดขาว
คุณธรรม ที่ครบวงจร ตั้งแตการพัฒนาคน กระบวนการผลิตและติดตาม
ผลผลิตไปจน ถึงเรื่องการตลาด” พอนิคม เพชรผากลาว

มาตรฐานขาวคุณธรรมมีกำหนดไวท้ังหมด 45 ขอ ในจำนวน
สมาชิกทั้งหมด 171 คน มีผูที่ผานมาตรฐานขาวคุณธรรมแลว 80 คน 
มาตรฐานท่ีกำหนดรวมกันท้ังหมดน้ีเปนไปดวยความมุงหวังวา หากชาวนา 
ดำเนินวิถีชีวิตอยางมีคุณธรรมตามแนวทางที่ไดกำหนดรวมกันนี้แลว จะ 
ชวยใหบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง ภาระหนี้สิน และปญหาตางๆ ในการดำเนินชวีิต ทั้งใน
ดานสวนตัว ครอบครัว และชุมชนได

“การพ่ึงตนเองเปนวิถีของหลักธรรม การท่ีเราขยัน ใชท่ีดินให
เปนประโยชนนั่นคือหลักธรรมที่พระพุทธเจาสอนไว ความเกียจครานก็
เปนอบายมุข มีไรมีนาอยาเกียจคราน คนเกงคนฉลาดมีปญญาก็ทำมา-
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 คนหน่ึงท่ีประจักษถึงคุณคาการเปลีย่นแปลงชีวิตตาม
แนวทางน้ีอยางชัดเจนคือ พอสงกรานต สีวันคำ เกษตรกรตำบลหนองเปด 
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผูเคยลุมหลงมัวเมากับเหลายา เที่ยวเตร
สำมะเลเทเมามากวา 20 ป จนลูกเมียตองทนทุกขใจไมเวนแตละวัน

“เม่ือกอนเมียผมรองไหทุกวัน เพราะวาผูนำครอบครัวพ่ึงพาไมได 
เมื่อกอนถามีบุญผาปา บุญบั้งไฟ ก็ไปเที่ยวตะลอนๆ เปนอาทิตย ไมได
กินขาว ลูกเมียเขาใกลก็ไลตีไลฆา คือเมามาแลวตองหาเรื่องทุบตีกัน 
การกินเหลานี้ถาเราไมสำนึกมันก็เหมือนกับพายเรืออยูในอุโมงค ชีวิต
มืดมน หา มาไดมากเทาไรก็ยังไมพอใช มันหาความสุขความพอดีไมได” 
พอสงกรานต เลาถึงบทเรียนที่ไดรับจากอดีต

  ชาวนาผูสรางภูมิชีวิต 
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มันก็ถูกตามท่ีทานสอน ปลูกแตงโม 6 ไร ปท่ีแลวก็ไดเกือบ 10 ตัน ทีแรก 
ก็ไมไดชั่งหรอก แตเห็นวาไดผลผลิตเกินคาดก็ลองชั่งดู ปนี้ผลใหญที่สุด
มีน้ำหนักถึง 8 กิโลกรัม” 

กอนหนาท่ีจะเขามาเปนสมาชิกเครือขายขาวคุณธรรมพอสงกรานต 
มีหนี้สินเปนหลักแสน แตทุกวันนี้หนี้ ธ.ก.ส. ไมมีแมแตบาทเดียว ยังเหลือ 
ก็แตหนี้กองทุนหมูบานละหนึ่งลานบาทสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่ง
พอสงกรานตก็ตั้งใจไววาป 2552 นี้จะใชหนี้ใหหมด

“กองทุนเงินลานน้ีรับเอามาต้ังแตปแรกแลว ก็เลยต้ังใจวาถึงปน้ี 
นาจะแลงก็ตาม ป 2552 อายุครบ 52 ปพอดี คงจะปลดหนี้ใหหมดได”
          ชีวิตของชาวนาคงไมมีอะไรนาภาคภูมิใจไปมากกวาการไดสัมผัส
และเขาใจถึงคุณคาที่แทจริงของอาชีพและวิถีชีวิตชาวนาของตนเอง 
 ความเขมแข็งของชาวนาเครือขายขาวคุณธรรมไดชวยลบภาพที่
วา เมื่อคิดถึงชาวนาก็ตองคิดถึงคนที่มีหนี้สิน กลายเปนภาพลักษณชาวนา
ที่มีศักดิ์ศรี นับวาเปนจุดเริ่มตนสำคัญที่จะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวนาในดานอื่นๆ ดังที่ พอทศ ชูรัตน สมาชิกเครือขายขาวคุณธรรม
จากตำบลสิงห อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กลาวถึงกระบวนการฟนคุณคา
ของวิถีชาวนาวา

 “เร่ืองการพัฒนาโดยภาพรวมน้ัน จะตองมีองคประกอบหลายอยาง 
ไมวาจะเปนการพัฒนาอาชีพ สังคม และวัฒนธรรมไปพรอมๆ กัน แต 
สมาชิกของเราก็ถือวามีคุณธรรมเปนทุนอยูแลวอยางอื่นก็งายขึ้น และเรา
ยังมีองคประกอบหลายอยางท่ีขับเคล่ือนรวมกัน ไมวาจะเปนกองบุญหนุนเก้ือ 
วิทยุชุมชน และเครือขายขาวคุณธรรม”

การท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตชาวนาใหพนจากปญหาโรคภัยไขเจ็บ
จากสารเคมีและภาวะหนี้สิน พอวิจิตร บุญสูง เห็นวา ชาวนาจะตอง

พอสงกรานต สีวันคำ

 หลังจากเปนสมาชิกเครือขาย
ขาวคุณธรรมเมื่อประมาณ 3 ปที่ผานมา 
เขาไดเรียนรูการใชชีวิตแบบพอเพียง 
ยึดหลักศีลธรรม ชีวิตก็พลิกเปลี่ยนจาก
หนามือเปนหลังมือ

“ลองคิดเปรียบเทียบกับทุกวันน้ี 
จะโทษตัวเองก็ไม่ได้ ถือว่าชีว ิตคือ
โรงละคร บทรายเราผานไปแลว ตอไปก็
จะตั ้งใจเล่นบทดีๆ ให้คนใกล้เคียงได้
อบอุนใจ ถือศีลปฏิบัติธรรม ธรรมะนี้
เหมือนน้ำใสสะอาดคอยๆ ไหลเขาไป 

ขับไลน้ำขุนออกจากใจ หลังจากปฏิบัติไดประมาณสองป เมียก็บอกวา
เหมือนไดผัวคนใหม ความไววางใจของคนในครอบครัวก็มีมากขึ้น ถึงมี
เงินนอยก็สบายใจ” พอสงกรานตเลาดวยสีหนาที่แฝงไวดวยความภาคภูมิ 
ความสุขและความอิ่มเอมใจกับชีวิตใหมในปจจุบัน ไดฉายออกมากับ
รอยย้ิมบนใบหนา

สวนผลผลิตท่ีไดจากการทำนาเกษตรอินทรีย พอสงกรานตเลา
วาแตกอนที่นาเปนดินทราย ไดผลผลิตขาวไรละ 300 กิโลกรัม ทุกวันนี ้
ได้เกือบ 600 กิโลกรัม หลังเก็บเกี ่ยวข้าวก็ปลูกแตงโม ไม่ปล่อยให้
ที ่ดินว่างเปลา 
 “เคยมีปญหาเรื่องดินทราย พอมาศึกษาเรื่องการไถกลบตอฟาง
มันก็ทำใหดินดีขึ้น เศษใบไมที่รวงหลนตามหมูบานชาวบานจะไมคอย
สนใจ เราก็ไปเก็บกวาดและขนมาใสที่นาเรา ดินมันฟนไว ดินก็ดีคนก็ดี 
เพราะเอาแตสิ่งที่ดีๆ ไปใหแมธรณี พระทานเทศนใหฟงวา ยิ่งใหยิ่งไดมา 
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ทามกลางสถานการณวิกฤติขาวปลาอาหารแพง  เม่ือถามถึง
เรื่องราคาขาวจากชาวนาเกษตรอินทรียวาคิดเห็นอยางไร พอทองอวน 
เทศไทย ตอบวา

 “ทุกวันน้ีตลาดขาวมีมากมาย แลวถามวาตลาดคุณธรรมมีไหม 
พอไมมองเลย เบื่อหนายการตลาด ราคามันขึ้นลงไมคงที่ ถาไปสนใจมัน
มากเกินไปจะกลายเป็นบ้า ให้มันพอดีพองาม เราต้องทำนาให้น้อย 
ทำอาหารใหมาก พยายามปลูกพริกปลูกมะเขือไวกินเอง”

สถานการณท่ีหลายคนคิดวาสังคมกำลังเจอวิกฤติ แตภาวะเชนน้ี
กลับไมไดสงผลอะไรตอชาวนาเครือขายขาวคุณธรรมเลย ดังที่พอวิจิตร
บอกวา

คลายพันธนาการจากกลไกตลาด

เปลี่ยนความคิดตัวเองเสียใหม ตองลองหาทางเลือกใหมที่ดีกวาเพื่อหนี
จากสภาพตรงนั้น ซึ่งจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดตองอาศัยทั้งความ
กลา ความเชื่อมั่น และที่สำคัญคือธรรมะ

 “ขาวคุณธรรมจึงเปนการสรางจิตสำนึกใหชาวนา และการท่ีจะ
สรางจิตวิญญาณใหไปอยูกับขาวไดมันไมใชเรื่องงาย ตองสรางความรูให
กับคน สร้างปัญญาให้กับพวกพ้อง โดยเฉพาะธรรมะ พอเขาคิดได ้
จิตวิญญาณมันแกรงกลา คือจิตสูงขึ้น แลวมันจะผนวกเขากับผลผลิตที่
เรียกวา ขาวคุณธรรม กลายเปนผลผลิตที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณของ
เกษตรกรหรือชาวนา” 

พอวิจิตรเอง เร่ิมชีวิตการทำนาในป 2517 เคยใชปุยเคมีรุนแรง
มากที่สุดในชวงป 2529- 2530 จนเกิดอาการแพแนนหนาอก และหัน
มาทำเกษตรอินทรียตั้งแตป 2536 สิ่งที่คอยๆ เรียนรูมากระทั่งถึงทุกวันนี้
ทำใหพอวิจิตรไดคนพบคำวา “ความสุข” จากอาชีพชาวนา 
 “ถามาศึกษาธรรมะเราจะรูสึกวาตัวชี้วัดความยากจนมันไมใชเงิน 
ไมใชการใชแรงงานหนัก แตมันเกิดจากจิตใจที่ไมสบาย พอทำนาแลวมี
ความสุข พอก็หยุดความยากจนได คนที่มีเงินมากๆ เขาก็จนกวาเราถา
เขามีความทุกข พอทำนาเพราะมีความสุขกับมัน แปลงความเมื่อยให
เปน ความสุขไดโดยใชหลักขันติธรรม เมื่อยแลวเดี๋ยวก็หาย ถาคิดไดทัน
เราจะชนะตัวเอง ตรงนี้คือความสุขแท”
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โครงการให้เป็นกิจจะลักษณะ” 
อดุลย์ โคลนพันธ คนหนุมรุนใหมซึ่ง
เปนฝายสงเสริมโครงการขาวคุณธรรม
เลาถึงที่มาของแนวคิดดังกลาว
  โรงสีจะใชเงินจากกองบุญ
หนุนเกื้อเปนทุนในการบริหารจัดการ
และรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนา เรียก
ไดวาใชเงินเก็บของตัวเองรับซื้อขาว
จากตัวเอง เงินกำไรที่โรงสีไดมาจาก
การขายขาวสารก็จะถูกนำกลับมา
หมุนเวียนอยูในเครือขาย ไมมีปญหา
เรื่องถูกกดราคาขาว เพราะชาวเครือขายเปนผูกำหนดราคาเอง โดยโรงสี
จะรับซื้อในราคาที่สูงกวาตลาดอยางนอยหนึ่งบาท ชาวนาสามารถชั่ง
น้ำหนักขาวเองได คิดเงินเองได ทำใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น
  สวนแกลบและรำขาวที่ไดจากโรงสีก็เอามาทำปุยหมักชีวภาพ 
หรือขายตอใหกับศูนยขาวคุณธรรม ซ่ึงปจจุบันมีท้ังหมด 12 ศูนย กระจาย 
อยูตามพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ดังนั้น
รายไดและประโยชนอื่นๆ จากผลผลิตขาวที่ไดมาแตละปจึงหมุนเวียนอยู
ในเครือขาย สิ่งที่ขายออกขางนอกมีอยางเดียวคือขาวสารปลอดสารเคมี 

อดุลย โคลนพันธ 

 “ชาวนาปจจุบันออนไหวกับเรื่องราคาผลผลิตมาก ซึ่งไมนาจะ
เปนแบบนั้น เพราะถาคนมีแนวคิดที่จะผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองกอน เขาจะไม
คิดถึงตนทุน ถาคิดวาผลิตเพื่อขายก็ตองบวกตนทุนเขาไป เวลาขายมันก็
เสี่ยงกับการขาดทุน แตการผลิตของกลุมเราคือตองผลิตแบบลดตนทุนให
เหลือนอยที่สุด และไมไดคิดวาจะขายอยางเดียว แตเพื่อจะสรางความ
มั่นคงใหแกตัวเอง” 

หากถามวา การมีคุณธรรมจะนำทางชาวนาใหรอดพนจากปญหา
เศรษฐกิจไดจริงหรือไม ในความคิดของ พอสุวิช ธนากุล ยังคงเชื่อมั่นวา

“การมีคุณธรรม มีความสัตยซ่ือ บางคนอาจมองวาโง แตใน
ความโงนั้นมันมีความยั่งยืน ทามกลางสังคมทุกวันนี้ที่ใชเลหเหลีย่มเขาหา
กัน การเกษตรอินทรีย์คือทางรอดของชาวนา และถ้ามีคุณธรรมก็จะ
ยิ ่งยั่งยืน เพราะเรามีความอบอุน เอื้อเฟอ และเราทำแตพออยูพอกิน” 

นอกจากความพยายามลดตนทุนการผลิต สรางผลิตผลท่ีปลอดภัย 
มีคุณภาพ และไดมาตรฐานแลว เครือขายขาวคุณธรรมยังมีแนวคิดเรื่อง
การสงเสริมแบบครบวงจรตั้งแตการผลิต แปรรูป และสงขายตลาด เพื่อให
เกิดระบบการพ่ึงตนเองไดอยางครบวงจร จนขณะน้ีมีโรงสีขาวของเครือขาย 
เกิดข้ึนมา 3 แหง คือ โรงสีโนนคอทุง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
โรงสีหนองเปด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และโรงสีมูลนิธิธรรมะรวมใจ 
ซึ่งอยูในชุมชนวัดปาสวนธรรม เมื่อทำนาไดผลผลิตมาแลวก็จะรวบรวมกัน
มาไวใหโรงสีของศูนยแตละแหง

“ถาหากชาวนายังขายผลผลิตใหโรงสีของพอคาขาวอยูเหมือน
เดิม นอกจากจะไดรับราคาที่ไมเปนธรรมแลว ผลผลิตที่ดีๆ ก็จะไปผสม
ปนเปกันอยูในตลาดของเขา และเพื่อที่จะใหผลผลิตอยูกับชาวนาใหมาก
ที่สุด ไมใชขายขาวแลวไปซื้อแกลบซื้อรำ จึงคิดวาเราจะจับมือกันทำ
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แมการบริหารจัดการจะยังไมสมบูรณแบบรอยเปอรเซ็นต เพราะ
มีปญหาเรื่องทุนหมุนเวียนในชวงที่มีผลผลิตออกมามาก  แตอดุลยบอกวา
ก็ยังดีกวาใหชาวนาจำยอมเอาขาวไปขายใหโรงสีอื่น 
 “เราแกปญหาดวยการคุยกันวาใครมีความจำเปนที่ตองใชเงิน
มากกวาก็รับไปกอน สวนที่เหลือก็คอยรับทีหลัง ระบบมันเปนแบบพี่นอง 
ไมใชระบบนายทุน กำไรไมไดมาก แตทำอยางไรจะใหทุกคนอยูรวมกันได”

ถาสมมุติมีการส่ังขาวมาจากขางนอก 10 ตัน ทางเครือขายก็จะ
ใหโรงสีทั้ง 3 แหงแบงกันไปสี เพื่อใหชาวบานไดมีงานทำอยางทั่วถึง 
ทุกวันนี้อดุลยสามารถใหความมั่นใจกับสมาชิกไดวา นี่เปนทางออกที่ดี
สำหรับกลุมชาวนา  

“การมีโรงสีของเราเอง ชาวบานก็มีงานทำ ไดสีขาว ไดทำปุย 
เปนการทำงานวิสาหกิจชุมชนของเราเอง บางครอบครัวใหลูกมาทำงาน
แทนจนไดเงินคาเทอมของตัวเอง ถาองคกรของเราเติบโตขึ้น ตอไปก็อาจ
จะสามารถจางงานลูกหลานชาวบานท่ีเรียนจบมาใหทำงานท่ีน่ีตามตำแหนง 
และเงินเดือนที่เหมาะสมได เปนการสรางฐานอาชีพใหกับชุมชนดวย” 

ในอนาคตอาจเปนไปไดวาเครือขายขาวคุณธรรมจะกลายเปน

ศูนยกลางการผลิตขาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเปนธรรม
และย่ังยืน แตท่ีสำคัญและลึกซ้ึงย่ิงกวาน้ัน พอวิจิตรไดกลาวถึงความคาดหวัง
ในการพัฒนาเครือขายขาวคุณธรรมวา 
 “อยากใหชาวนายังคงเหลืออยู เปนชาวนาเพื่อทำนาจริงๆ สราง
จิตวิญญาณชาวนา ใหชาวนาเขาใจลึกซ้ึงถึงเมล็ดขาว กวาจะเปนเมล็ดขาว 
ไดไมใชแคใสปุยอยางเดียว มันตองใสความคิด ใชปญญา ใชจิตวิญญาณ 
ท่ีเปนชาวนาจริงๆ เขาไป เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึก กระตุนใหเขาเห็นความ
สำคัญของอาชีพที่เปนรากเหงาตัวเอง” 

แผนผังแสดงกระบวนการทำงานของเครือขายขาวคุณธรรม
ภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ

เครือขายขาวคุณธรรม การฝกอบรม

มูลนิธิธรรมะรวมใจ

การทำนาเกษตรอินทรีย

โรงสีขาว

ฐานการฝกอาชีพชาวนา

ผลผลิต ความรู
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จากการทำนาปลอดสารเคมี มาสู “ขาวคุณธรรม” ทุกข้ันตอน 
ทุกกระบวนการเรียนรู ท่ีไดซึมซับสูจิตใจของชาวนา จะตองผานการใชชีวิต
และการทดลองทำดวยตนเอง มองธรรมชาติอยางมีความเชื่อมั่นศรัทธา 
ทำใหพวกเขานำเอาความเปนองครวมที่มีอยูในธรรมชาติมาใชใหเกิด
ความสมบูรณในระบบการผลิตได ดวยความเขาใจดิน เขาใจตนไม เขาใจ
ตนขาว และเขาใจชีวิต 

ความหมายและคุณคาตามวิถีทางน้ี ไดกอบกูศักด์ิศรีชาวนาให
กลับคืนมาไดอยางนาภาคภูมิใจ
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“ริมโขงวิกฤติน้ำทวม จากเชียงรายยันหนองคาย กรมอุตุนิยมวิทยา 
ออกประกาศเตือนวา ในระยะ 1-2 วันน้ี ขอใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี 
เส่ียงภัย บริเวณ จังหวัดเชียงราย นาน เลย หนองคาย นครพนม สกลนคร 
และมุกดาหาร ระมัดระวังอันตรายจากภาวะน้ำทวมฉับพลันและน้ำปา
ไหลหลาก เนื่องจากระดับน้ำในแมน้ำโขงและตามลุมแมน้ำสายตางๆ 
มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
ดังกลาว เตรียมการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น”*

วิกฤติน้ำทวมในชวงเดือนสิงหาคมท่ีผานมาน้ี ซ่ึงมีรายงานขาว
วาบางพ้ืนท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดในรอบ 40 กวาปท่ีผานมา ไดท้ิงตะกอน
และรองรอยความเสียหายมูลคามหาศาลตอพื้นที่เกษตร บานเรือน ถนน 
และตลิ่งริมฝงโขง 

ชวงเวลาเดียวกัน ผืนดินหลายแหงของอีสาน  ท่ีนาสวนใหญมี
การปกดำขาวยังไมถึงครึ่ง ตองปลอยที่ดินวางเปลาไวอยางนั้น ดินรอยไถ
บางแหงแหงสนิท กลาขาวยืนตนรอฝนจนยอดออนเริ่มเหลือง หากไมมี 
น้ำมาหลอเลี้ยงภายในเดือนสองเดือนนี้คงไมวายไดกลายเปนฟางแหง 
แลวชีวิตชาวนาจะเปนอยางไรตอไป…  

*ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2551

เชาวันหน่ึงของเดือนสิงหาคม   อากาศในวัดปาสวนธรรมชุมเย็น 
หยาดฝนที่โปรยปรายลงมาตั้งแตเมือ่คืนยังไมมีทีทาวาจะหยุด เสียงฝน
กระทบผืนดินดังซาๆ แตนาประหลาดใจ…  ไมไดยินเสียงฟาคำรามแมสักคร้ัง 

“ฝนแบบนี้มันบแมนฝนแทดอก” 
เสียงพอคนหน่ึงท่ีน่ังอยูในศาลาวัดรำพึงออกมาระหวางรอการ

ประชุมเกี่ยวกับแผนงานเพื่อการพัฒนาเครือขายขาวคุณธรรม มีเสียงบอก
ตอกันในกลุมวาคงจะเปนฝนเทียมที่มีขาวจะทำในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ 
อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ จริงเท็จประการใดไมมีการยืนยัน
แนชัด แตสิ่งที่ชาวบานตั้งขอสังเกตคือ เมื่อเย็นวานไมมีเสียงฟารอง ไมมี
การตั้งเคาของเมฆฝน แตจูๆ ฝนก็ตกลงมา ถึงแมจะตกนานถึงขามคืน
แตหยาดฝนท่ีหลนลงมาเพียงเทาน้ีคงไมมากพอท่ีจะทำใหน้ำขังในแปลงนา 
ทั้งที่เดือนนี้เพิ่งจะเขาสูชวงกลางฤดูฝน ประสบการณที่สั่งสมมากับชีวิต
ชาวนาบอกวา ถาเปนฝนฟาที่ตกตามธรรมชาติในชวงนี้ เมฆฝนจะตั้งเคา
เปนกลุมหนา ทองฟาจะสงสัญญาณดวยเสียงคำรามนากลัวกอนที่เม็ดฝน
จะเทลงมาจนมืดฟามัวดิน…  
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