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คำนิยม 
 

 ถาถามวาหากจะเปล่ียนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย

สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร 

สำคัญท่ีสุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี 

“หัวใจของความเปนมนุษย” 

 ไมมสัีตวชนิดใดท่ีสามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาติ 

ธรรมชาตไิมทำลายธรรมชาติ แตมนษุยเปนสตัวทีผ่ดิธรรมชาติได จงึทำลาย

โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีท่ี

ขยายความโลภใหมากอยางไมมท่ีีสิน้สดุ เทคโนโลยีทีว่านัน้คอืเงนิ ในขณะท่ี 

อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินน้ัน

เราสามารถเติมตวัเลขเพ่ิมเขาไปเทาไรก็ได เชน  ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐...

เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ

ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 เมื่อมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวตั้ง ก็เทากับเอาความ

โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบน้ีจึงไปทำลายทรัพยากร

นานาชนิดเพื่อเปล่ียนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากข้ึน  

รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด  

จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา” 

 แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยูอยางหนึ่ง ตามคำวา“มนุษย”  

นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง  
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จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแกคนอื่นและสิ่งอื่นอยางไมนาเชื่อ เพราะ

อยางน้ี มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเร่ืองดีดีไดอยางสูงสุด เนื่องจาก

ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา  

“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย

มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกท่ีอบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก

เพียงใด 

 ในกระแสธารของอารยธรรมวตัถุนยิม บริโภคนยิม เงินนยิม กยั็ง 

มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพื้นที่ เพราะมัน

เปนธรรมชาติอกีดานหน่ึงของมนุษย ถาเราบนัทึกเรือ่งราวดดีมีาเผยแพรกนั  

มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเปนเรื่องที่

ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ (สช.) พยายามเคล่ือนไหว 

“สงัคมไทยหัวใจมนษุย” และพยายามสงเสริมใหมี “ธนาคารของเร่ืองราวดดี”ี  

หวังวาเร่ืองราวดีดีเลมน้ี จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง 

กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ที่จะชวยใหโลกงดงามนาอยู 

 

     ศ.นพ.ประเวศ  วะสี 
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คำนิยม 
 

แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง 

สขุภาวะ” ในรปูแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสงัคมแหงสขุภาวะท่ีแทจริง

ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 

“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม

ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิต

ทั้งมวล และส่ิงแวดลอม และเม่ือบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ

กระทำอยูบนพืน้ฐานของการไมสรางความเดอืดรอนใหแกทกุคนและทกุส่ิง

เหลาน้ัน 

 เมื่อราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 

และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน

วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเน้ือหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา

พฤตกิรรมกลุมตวัอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสขุ” 

สามารถตดิตอแพรจากบุคคลหนึง่ไปยังอีกบคุคลหน่ึงได ดวยการไดรบัทราบ 

เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเม่ือบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน 

เครอืขายแหงความสขุแลว เขาก็จะทำใหเพ่ือนฝงู ญาติพีน่อง และคนใกล

ชดิ มีโอกาสที่จะมีความสุขเพ่ิมขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของ 

คนเราไมไดขึ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำและ

ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเก่ียวของดวยโดยตรง 

หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุขเปน

โรคติดตออยางหน่ึง 
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 ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย” ก็นาจะเปนโรค

ตดิตอไดเชนกนั และเร่ืองราวดดีท่ีีสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 

(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม 

ไวในธนาคารเร่ืองราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน

มนุษย” ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเม่ือนั้น 

ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ” 

  

                                                                                      

    นพ.มงคล  ณ สงขลา 

     ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร 

          การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 
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คำนำ 
 

การเปล่ียนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551  

แทจริงแลวการเปล่ียนแปลงคือสิ่งที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาแหงการ

ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา” 

นับแตที่มีการพัฒนาเกิดข้ึน วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก 

“ธรรมชาติ” อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให 

“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย” เริ่มเปล่ียนแปลงไป 

………………….. 

ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ 

เปลี่ยนไปเปนความมั่นใจและความอหังการที่จะเขาควบคุมธรรมชาติ 

ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง

เพ่ือนมนุษย เปลี่ยนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ 

ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว 

พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี

ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต 

ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา 

ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ 

ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน 

………………….. 

ทายที่สุดแลว ความเปล่ียนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้งกลับ

นำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย  
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ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน

อาหารและแหลงน้ำ 

ความลมสลายของชุมชน  ความเจ็บปวย  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

หนี้สินทวมหัว ฯลฯ 

มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบน้ี ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  

เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 

ทั้งปวง  

จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง 

อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด 

  เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง 

“พระราชบญัญัตสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550”  เพือ่มุงหวงัใหเปนกฎหมายท่ีเปน

เครือ่งมอื กลไกในการเชือ่มประสานและขับเคล่ือนสงัคมไทยไปสู “สงัคมสขุ

ภาวะ”    

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน 

“โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความ

เปนมนุษย” ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะท่ีมีหัวใจของความเปนมนุษยนั้น

ตองอาศัยการพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกัน

ไป ภายใตบริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมี

สวนรวมจากกัลยาณมติรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจ

ของความเปนมนุษยเปนพื้นฐาน  

 ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู

รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค 

สิ่งดงีามใหเกิดขึน้ โดยผานกระบวนการสือ่สารทางสังคมและนำไปสูคานิยมใหม

ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคม 

สุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 

………………….. 
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จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลี่ยนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ 

และยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ 

จากผูขาย จึงเปลี่ยนมาเปนผูให 

จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปลี่ยนมาเปนการพึ่งพาบนรากฐานของ

ความหวงใยตอชีวิตและสังคม 

จากทีเ่คยทำงานเพ่ือเงนิและการถบีตัวไปสูสถานภาพท่ี (คดิวา)สงูขึน้ 

จึงเปลี่ยนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน

ในฐานะเพื่อนมนุษย 

………………….. 

เมื่อการเปล่ียนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลบัมาสูการเปน “มนุษยที่มี

หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น 

ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏข้ึน   

เรือ่งราวดดีสีวนหน่ึงจะนำมาเกบ็ไวใน “ธนาคารขอมลูเร่ืองราวดีด ี

แหงชาติ”  ซึ่งจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะ เพื่อใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนท่ีมุงมั่น 

ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก 

กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในส่ิงเดียวกัน 

 เมื่ออาน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา… 

 ทายท่ีสุดแลว สุดทายของการเปล่ียนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืนสู

ธรรมชาติ  

 สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพส่ิงดวยหัวใจ  

 อันเปนหัวใจท่ีแทจริงของความเปนมนุษย  

 และเปนความหมายที่แทจริงของการพัฒนา 

                                                                                   

         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
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1 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคม ครั้งที่1, 2551 :6 

ความสุข  
คือ  

สันติภาพและอิสรภาพ 
 
  

 

“...จินตนาการภาพของสังคมที่มีหัวใจของ 

ความเปนมนุษยวา คือ สังคมที่มีไมตรีจิตตอกัน

เตม็แผนดนิ เปนสงัคมทีง่ดงาม รมเยน็ เปนสังคม 

ที่มีความสุข ตรงกันขามกับสังคมที่เอารัด-

เอาเปรยีบทำรายกนั...เหมอืนอยางทีพ่ระเจาอยูหวั

รบัสัง่สัน้ๆ วา ‘ใครจะวาเชยก็ชางเขา เราไมตอง 

Modern ขอใหเราพออยูพอกิน ขอใหเรามี

ไมตรีตอกัน’...” 

        

   ศ.นพ.ประเวศ วะสี1 
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 ‘การลงมือทำอะไรสักอยาง ไมวาจะเล็กนอยแคไหน ก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงโลกได’ คำพูดทำนองน้ีเปนแคโวหารหรือเปลา ทามกลาง

ความซับซอนของสังคม และปญหาตางๆ ลวนเชื่อมโยงกวางใหญ ลึกลับ

จนไมรูวาจะเริ่มตนแกตรงไหน  

 เหมือนกับการใหเงินขอทาน ที่หลายคนมองวานอกจากไมชวย

แกปญหาแลว ยังเปนการเพ่ิมปญหาคนลักพาเด็กมาขอทาน ปญหานี้ตอง

แกที่โครงสราง ตองออกแบบระบบเศรษฐกิจทีน่ำไปสูการกระจายรายไดที่

เปนธรรม ตองปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ที่ดูยากเย็น ตองการทั้งความรู 

ทรพัยากร เวลา ฯลฯ ลวนย่ิงใหญ ชวนใหจนปญญา จนคนตัวเล็กๆ ยอมแพ

ตอความซับซอน รูสึกวาไมมีทางเลือกนอกจากแกลงทำเปนไมเห็นแววตา

ของแมและเด็กทีน่ัง่ขอทานอยูแทบเทา แกลงทำเปนลมืวา พวกเขาก็มสีทิธิ

ที่จะมีชีวิตที่ดีในฐานะมนุษยคนหนึ่งเหมือนกันกับเรา 

 แตคนบางคนก็ไมไดคดิอะไรมากไปกวา ไมอาจหนัหนาหนปีญหา

ที่อยูตรงหนา แมยังไมรูวาจะทำอะไรไดมากนอยแคไหน  

 ในป พ.ศ. 2509 ทานธรรมาจารยเจ้ิงเหยียน ผูกอตั้งมูลนิธิพุทธ
ฉือจี้ พบกองเลือดกองใหญนองบนพ้ืนโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึง เมื่อ
สอบถามไดความวาเปนกองเลือดของผูหญิงชนบทแทงลูก ญาติใชเวลา

เดินทางพามาโรงพยาบาล 7-8 ชั่วโมง แตตองเสียชีวิต เพราะญาติไมมี

เงิน 8,000 เหรียญเปนคามัดจำกอนเขารับการรักษา เหตุการณครั้งนั้น
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2 อำพล จินดาวัฒนะ, 2550:28-29. 

ทำใหทานอาจารยตั้งปณิธานวาจะตองหาทางชวยเหลือผูยากไร  

 อาจารยเห็นวาหลักพุทธธรรมไมเพียงสอนใหคนรักเพื่อนมนุษย

ดวยกนัเทานัน้ ยงัสอนใหรกัสรรพสตัวและสรรพส่ิงรอบตวัดวย และยังสอน

ใหชาวพุทธเปนผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน ทานอาจารยจึงคิดชักชวน 

ชาวพุทธสรางกุศลดวยการชวยเหลือผูยากไรใหเปนรูปธรรมดวยความ

เมตตากรุณา ถาทำไดทุกคนก็จะเปนพระโพธิสัตวไดทันทีโดยไมตอง 

สวดมนตออนวอนตอเจาแมกวนอิม ความทุกขยากในสังคมและในโลกจะ

บรรเทาเบาบางลง  

 ดวยหลกัการลงมอืทันท ีทานชกัชวนสานุศษิยทีเ่ปนแมบานธรรมดา 

30 คน ออมเงินคนละ 50 เซ็นตตอวัน ในกระปุกไมไผ ที่มีคำขวัญวา ‘แม

เงิน 50 เซน็ต กช็วยเหลอืผูยากไรได’ และจากจุดเลก็ท่ีเปยมไปดวยศรัทธานี ้

ทำใหหลักการออมเงินวันละเล็กวันละนอยเพ่ือชวยเหลือผูอื่น แพรกระจาย

ออกไป มีผูคนสมทบทุนมากขึ้นตามลำดับ กอเกิด มูลนิธิพุทธฉือจี้  

 ถึงเวลานี้ ผานไป 40 ป มูลนิธิพุทธฉือจ้ี มีสมาชิกท่ัวโลกกวา 
5 ลานคน มีอาสาสมัครหลายแสนคน มีเงินบริจาคเปนหมื่นเปนแสนลาน

เหรียญ ทำกิจกรรมทางมนุษยธรรมทั่วไตหวัน และกระจายไปทั่วโลก2

รวมท้ังมีโรงพยาบาล มีโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทยของตนเอง 

ทั้งหมดสงผลให ‘ฉือจ้ี’ ไดรับการยกยองใหเปน ขบวนการมนุษยธรรมที่
ใหญที่สุดในโลก 
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 เรื่องแบบน้ีเกิดขึ้นดวย ‘หัวใจของความเปนมนุษย’ ซึ่งเต็มไป
ดวยศักยภาพ ที่จะสรางสังคมที่มีความสุขดวยสันติภาพและเปนอิสระจาก
ความทุกข        

 ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาวถึงการสรางสังคมที่มีหัวใจของความ
เปนมนุษย (Humanized Society) วา ตองการการเปล่ียนแปลงข้ันพื้นฐาน 
คอื ระดับตวัตนของเรา (Personal Transformation) เราสามารถเปลีย่นแปลง
ไปเปนคนท่ีมีอิสรภาพ อีกระดับคือ ระดับสังคม (Social Transformation) 
คนอยูกันดวยความรัก ดวยการเรียนรู  

 สำหรับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ศ.นพ.ประเวศ มองวามีที่มาจากการ
เรียนรู “Transformative learning คือการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

เปนการเรยีนรูทีย่ิง่ใหญท่ีสดุ...นีเ่ปนศกัยภาพของมนุษยซึง่สตัวไมม ีเปนการ

เขาถึงความจริง ความดี ความงาม แลวจิตเปล่ียนอยางส้ินเชิง มีอิสระ  

มีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษยทั้งหมด รักธรรมชาติท้ังหมด อันน้ี

คือความเปนมนุษยที่เปนไปได เพราะมนุษยมีศักยภาพสูงมาก ถาเรามี

การเรียนรูที่เหมาะ มนุษยสามารถบรรลุอะไรก็ได บรรลุอิสรภาพ บรรลุ

ความสขุที่ลึกล้ำ คือ ความสุขที่ไดสัมผัสกับความจริง ความดี ความงาม 

เขาถึงความเปนหน่ึงเดียวของท้ังหมด ที่เรียกวา The same oneness 

จริงๆ แลว อิสรภาพกับความสุขคืออันเดียวกัน” 3 

 ทั้งน้ี อิสระและความสุขเปนของที่มนุษยหรือสังคมเขาถึงได 
3 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคม ครั้งที่ 3 ,2551:10 
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ไมยาก ดวย “ทกุคนมเีมลด็พันธุแหงความดอียูในหวัใจ...เราชวยกนัเยียวยา

ศรัทธาซึ่งกันและกัน ศรัทธาเพื่อนมนุษย ชวยเชื่อมโยงสรางเง่ือนไขท่ี

เมล็ดพันธุนี้จะงอกออกมาเช่ือมโยงกัน แผไพศาลสรางความรมเย็นใหโลก 

เยียวยาโลก” 4 

 ประการสำคัญสังคมไทย ที่วากันวาไมมีใครอดตายน้ี มีพื้นฐาน

ทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนศาสนา ภูมิปญญา คติความเชื่อ ประเพณี 

ฯลฯ ที่เอื้อตอการเติบโตของเมล็ดพันธุความดี เพียงแตความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจท่ีอยูบนพื้นฐานการแขงขัน ผลักดันใหคนในสังคมไหลออก

หางไกลจากรากเหงาของตนเอง ดังทีแ่มชีศันสนีย เสถียรสุต กลาวไวใน
เวที ‘เติมหัวใจใหสังคม’ วา“ความเปนมนุษยที่ถูกปูมาดีมากในสังคมไทย 
ไมตองสรางใหม แตทำอยางไรใหสิ่งนี้กลับมา...จะเปนไปในทุกภาคสวนได 

ตอเม่ือเรามีมาตรฐานการวัดความสุขของสังคม ไมใชที่คนเกง แตตอง

เปนสังคมที่ชวยกันสรางอริยะ คือวัดความสำเร็จของสังคมที่มีจิตใจของ

มนุษยที่ประเสริฐ การวัดคุณคาของสังคม ตองวัดที่วาสังคมนั้นมีความ 

เปนมนุษยมากนอยแคไหน” 5 

 เรื่องราวดีๆ ท่ีเกิดขึ้นในที่ตางๆ ท่ัวสังคมไทย ยืนยันถึงความ

ตองการอิสรภาพ ไมวาจะเปนการด้ินรนเพ่ืออิสรภาพทางเศรษฐกิจ การ

หาทางออกจากความทุกข ฯลฯ และศักยภาพในการสรางความสุขใหกับ

คนรอบขาง ไปจนถึงสัตวรวมโลก ที่อาจจะเร่ิมตนจากคนเพียงหนึ่งคนหรือ

4 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคม ครั้งที่ 1, 2551:12 
5 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคม ครั้งที่ 1, 2551:31 
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คนกลุมเล็กๆ หนึ่งกลุม ผานทั้งความลมเหลวและความสำเร็จ ที่ไมเพียง

เปนแบบเรียนท่ีดีสำหรับ ‘การเรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง’ หากยังเปน
กำลังใจใหกับศรัทธาตอความดีงามในตัวมนุษย  

 ความจริงที่เกิดขึ้น ยืนยันถึงความมีอยูของบางส่ิงบางอยางที่เรา

มองไมเห็น แตชวยใหแตละคนสามารถเผชิญกับวิกฤตและผานพนไปได 

อาจจะเปนคำสอนของบรรพบุรษุ นำ้ใจจากคนรอบขาง ความไมยอมจำนน

กับปญหา ความไมเพิกเฉย ฯลฯ ส่ิงเหลาน้ีแทจริงแลว มาจากสองดาน
ของมนุษย นั่นก็คือ ปญญาและความรัก 

 เมื่อประกอบกับภาวะวิกฤตของสังคมรอบดาน ไมวาจะเปนวิกฤต

เศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ความรุนแรง ยาเสพติด ฯลฯ กระแสความดี
เล็กๆ อาจจะกอเปนกระบวนการทางศีลธรรม ที่นำไปสูความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ในทุกมิติของสังคม  

 

- 16 -



- 17 -

1 บานของเราเปนรังผึ้ง
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อิออนทวงหนี้-บัณฑิตสาวฆาตัวตาย 
พอเชื่อเครียดเรื่องหนี้สินและตกงาน 
 (ไทยรัฐ, 3 กุมภาพันธ 2552 ) สังเวยความจน กรอกยาพิษ 
ตายยกครัว! 5ศพ ( ไทยรัฐ ,  15 พฤษภาคม 2551)  

นักธุรกิจเครียดปญหาหนี้สิน เขียนจดหมายขอโทษ 

พอแม ตัดสินใจยุติปญหาชีวิต ฆาลูกเมียและ 
ยิงตัวตาย รวม 5 ศพ นอนเฝาสมบัติในบานหรู  

(ผูจัดการออนไลน, 6 กุมภาพันธ 2550 กทม.พบคนเรรอน
คลองหลอดกวา 100 ราย สวนใหญ
ขายตัว คายาแอบแฝง (ผูจัดการออนไลน,19 กุมภาพันธ 

2552) จังหวัดภูเก็ตเขมงวดขอทาน คนเรรอนจี้หนวยงาน

ที่เก่ียวของดำเนินการโดยเฉพาะแกงขอทานตอง
จัดการใหถึงคนนำพา (ผูจดัการ 17 กุมภาพนัธ  2552) 
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 โภเค สหํรมานสสฺ ภมรสฺส อรีิยโต   
เก็บรวบรวมทรัพยสิน เหมือนผ้ึงเที่ยวรวม 

น้ำหวานสรางรัง 

               

   พุทธภาษิต 6 

6 อางในพระธรรมปฎก, 2539:51 
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 “วันหน่ึง ผมใหผูชวยผูใหญบานชวยกันตีเกราะประกาศเรียก

ชาวบานใหมาดูสัตวแปลกประหลาดท่ีบานพอผาย ปกติถาตีเกราะเรียก

ประชุมเฉยๆ ก็มากันไมกี่บาน พอบอกวาใหมาดูของประหลาด ก็อุมลูก 

จูงหลานมากันหมด สองรอยกวาครอบครัว ไมขาดสักคนเดียว  

 “กอนหนานัน้ ผมเขาปาไปเจอผ้ึงโพรงกเ็อามาเล้ียงไวท่ีตนมะละกอ 

เลี้ยงไดประมาณเดือนหน่ึง พอดีมีไกตายตัวหนึ่ง ผมเลยเอาไปแขวนที่ 

ตนมะละกออีกตน แลวเอาผาคลุมไวทั้งสองตน ชวนใหคนมาดู พอมากัน

ครบ ผมก็เปดผาคลุมใหดู เขาก็วาสัตวประหลาดอะไร แคผึ้งกับแมลงวัน 

ทำไมพอผายโงไมรูจัก” พอผาย สรอยสระกลาง แหง บานสระคูณ อำเภอ
ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เลาถึงเรื่องราวเมื่อ 35 ปที่แลว เมื่อแรกรับ
ตำแหนงผูใหญ และพยายามสรางชุมชนที่เปนสุข โดยเริ่มตนจากการ

เปลี่ยนแปลงตนเองของคนในชุมชน 

 “ผมกว็า ใชผึง้ แลวเห็นไหมมีอะไรตดิท่ีขาผึง้ เกสรดอกไม ผ้ึงเอา

มาทำน้ำหวานเล้ียงลูก แลวชี้ใหดูผึ้งตัวที่บินวนรอบๆ ไมไปไหน ถามวา

มันขี้เกียจใชไหม ไมใช มันเปนผึ้งยาม แลวมาดูแมลงวันท่ีตอมไก 

แมลงวันมีรังไหม ทำไมไมมี เขาก็ตอบกันวาไมรู แตผึ้งมีรัง มีน้ำหวาน 

รังผึ้งก็เอามาทำเทียนบูชาพระได  

 “คิด” เพื่อพึ่งตนเอง
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พอผาย สรอยสระกลาง 

 “บานของเราคือรังผึ้ง ตัวเราคือผึ้ง 

ตื่นเชามาตองไปทำงาน หาอาหารมาเล้ียง

ครอบครัว ระหวางสัตวสองอยางจะเปนอะไร 

ผึ้งหรือแมลงวัน ชาวบานเขาก็เลือกผ้ึง 

เลือกแลวผมก็ชวนกันดูวาปญหาใหญสุด

ของบานเราคืออะไร จะทำอยางไรใหบานเรา

ดีขึ้น ทำแตละข้ันตอนดวยกันตามลำดับ 

หมายเลขหน่ึงคืออะไร ทุกคนเห็นรวมกันวา 

เรื่องน้ำ”  

 จากนัน้พอผายกใ็หบรรดาผึง้ลกูบาน

ชวยกันสรางน้ำใหรัง เดิมชุมชนน้ีชื่อบานผักกาดยา ยามหนาแลง อดน้ำ
ขนาดตองตำน้ำกิน ตักน้ำขุนๆ ที่พอหาได มาใสดินหอม กวนเขากัน 

แลวปลอยท้ิงใหตะกอนนอนกน พอน้ำหมดกลิ่นตมใชด่ืมได สวนพวก

สตัวเลีย้งกต็องตอนไปเล้ียงบรเิวณท่ีมนีำ้ หางจากหมูบานไปนบัสิบกโิลเมตร 

 “ชวีติจะราบร่ืนขอใหมีปญหา จะแกใหด ูเกิดเปนมนษุยตองแกได 

นัดแนะกันวา ตอไปนี้ทุกคนตองขุดสระในนาไวเก็บน้ำฝน ชาวบานเขาวา

ไมมีเงิน พอบอกวา นี่มือขางขวาหาแสนพอใหมา มือขางซายหาแสน 

แมใหมา นี่คือมรดกจากพอแม เงินทองเปนของมายา ความสุขของเรา 

เราสรางขึน้ได  วนัเวลามคีา เราตองสรางคาใหตวัเอง ใหทกุคนลงทองนา

ไปขดุบอ ใหเหง่ือออก เหงือ่ออกมากไดเงินมาก เหง่ือออกนอยไดเงนินอย 

อาบเหงื่อดีกวาอาบน้ำมนต ทุกศาสนาสอนใหพึ่งตนกอน จะพัฒนาอะไร 

ก็พัฒนาเหมือนรางกายที่ทุกสวนทำหนาที่ของตนเอง  

 “ขดุดนิอยู 3 ป ไดสระเก็บนำ้ฝนครบทุกบาน เราปลูกกลวยรอบสระ 

ตามทิศขวางตะวัน อยาปลูกตามรองตะวัน ปองกันน้ำระเหย จะไดมีน้ำ
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ตลอดป”  ทางราชการไดเปลี่ยนชื่อหมูบานจาก บานผักกาดยา เปน 

บานสระคูณ ตามสภาพของหมูบานที่มีสระเก็บน้ำฝนและตนคูณปลูกอยู 

เมื่อเห็นผลจากความรวมมือ ก็ขยับสูปญหาอ่ืนๆ เชน เด็กไมมีที่เรียน ก็

รวมมอืกนัสรางโรงเรียน บานสระคณูสิรทิศันประชาสรรค โดยใชเงินจากการ
ชวยกนัทำบุญขาวเปลือกจากชาวบานนำไปขาย และรวมกันลงแรง

กอสราง ทำปมน้ำมัน รานคาของหมูบาน และทำกองทุนหมูบาน  

โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองกอน  

 “เมื่อมีน้ำแลวก็ชวนกันตอวา คนกินอะไรปลูกอยางน้ัน อยาถาม

คนอื่น อยาใหเงินออกจากกระเปา เรามีกินก็เหมือนมีเงิน ผมปลูกกอน 

ปลูกถั่ว แตง ผัก มะมวง นอยหนา เลี้ยงปลา ถามวามาดูไหม เขาก็มาดู 

จะทำไหม ถาเปนรังผึ้งก็ตองทำ ถามตัวเองวา ลูกอาสามาเกิดหรือทำให

เขาเกิด รักลูกไหม ถารัก เราเปนพอก็เหมือนเปนนายกรัฐมนตรี แมบาน

เปนรองนายกฯหรอืฝายคาน ลกูก็เหมอืนราษฎร ถาลำบากยากจนสมศักด์ิศรี

ไหม เขากต็บมือกนัวา เอาเถอะ บดัน้ีพวกเราเปนนายกฯ กนัทกุคน 

  “ประมาณป 2536 สมเดจ็พระเทพฯ รับสัง่ใหเขาเฝาท่ีกรงุเทพฯ  

ทานถามวา ไดความคดิมาจากไหน ผมบอกวา คมัภรีบนหวัพอแมมอบให 

พอและแมคือในหลวงกับราชินี ทานวา ถาทุกคนในประเทศทำอยางน้ี  

ดีแน ทำไมเขาไมทำกัน ผมตอบวา เขาตองการเงิน เกลากระหมอมฯ 

ไมตองการเงิน ตองการความสุข มีอยูมีกิน ไมตองไปหาเงิน เงินมาเอง 

ทานวาในหลวงชอบแบบน้ี จะใหชวยอะไร ผมก็ทูลวาขอใหพระองคชวย

พสกนิกรกอน สวนเกลากระหมอมฯ จะชวยตัวเอง ถาชวยไมไดจะมา 

กราบทูล 

 “เวลานี้ธนาคารหมูบานมีเงินประมาณ 4 ลานบาท สำหรับให

คนในชุมชนกูไปใชยามจำเปน ตอนฟองสบูแตก ธนาคารของเราไมแตก”     
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 ลาสุดพอผายปรับพื้นที่ 1 ไรทำ “เกษตรประณีต” “แตกอนเวลา
มคีนมาดเูขากบ็อกวา เรามท่ีีดนิมากถงึพ่ึงตนเองได ผมทำใหดวูาแปลงเล็ก

ก็ทำได ไมตองลงทุนมาก ใชแรงงานแคในครอบครัว ก็พออยูพอกิน”  

งานสำคัญในตอนน้ีของพอผายคือการขยายเครือขาย อบรมใหแนวคิดใน

การพึ่งพาตนเองกับเกษตรกร ขาราชการและผูสนใจทั่วไป โดยไดรับเงิน

สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ   
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 “ผมไปชวยงานเกี่ยวกับผูติดยาเสพติด เจอคนแกคนหนึ่งติดยา 

ถามวา พออายุเทาไร  เขาบอก 95 ป ถามวา เกิดมากี่วัน ก็คูณหารใหดู 

ไดสี่หมื่นกวาวัน ถามวา ตอนนี้มีเงินอยูเทาไร มี 1,200 บาท เงินที่มีกับ

เวลาในชวีติ ไมไดวันละบาทเลย นัน่คอื อานตวั บอกตัวไมได ใชตวัไมเปน 

ถาอานออกวา อายุเทานี้ อยางผมก็ 78 ป เกิดมากี่วัน มีเงินเทาไร ถา 

ทกุคนทำอยางน้ี เราเปนมหาอำนาจทางการเงนิได แทนทีจ่ะมเีงนิรอยบาท

หมดรอยบาท เอาไปฝากวนัละ 5 บาท คณูอายเุขาไป หลายคนเกบ็เงินไมได  

ชวีติกข็าดทุน เราตองไปดูธรรมชาต ิตนไมมนัตอยอดทกุป คนก็ตองมรีายได

ไมใหขาดแตละเดือน”  

 หลักการของพอผายก็คือ “ปดรูรั่ว”  ดูวาอะไรที่เปนรายจาย 
อะไรทีต่ดัได กตั็ด “อยางเราตองกินผัก ดวูามผัีกไหม ไมมกีป็ลกู ผมมีปลา 

ผลไม ไก อยากกินผักปลูกเอง ทุกอยางปดหมด เงินออกไปไมได บางคน

นอนอยูบานกลางคืนก็เสียเงิน เปดพัดลมทั้งวันทั้งคืน  

 “เราเปนชาวไรชาวนาตองวิจัยเอง ขาว 1 รวง มีก่ีเมล็ด ถาม

เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัดตอบไมได เราเปนชาวนาตองรู ขาวรวงหนึ่ง

มี  238 เมล็ด เอาไปใหซาอุฯเปนคาน้ำมัน 100 เม็ด ใหเยอรมนีเปนยา

ฆาหญา 20 เมล็ด ใหควายญี่ปุน 80 เมล็ด ให ธ.ก.ส. อีก เหลือเปนของ

ชีวิตเหมือนตนไม คือไม “ขาดทุน” ชีวิต
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ชาวนา 4 เมล็ด ทำแบบน้ีมีแตจนตาย เพราะเราทำแบบฝรั่ง ไปเชื่อฝรั่ง 

พอเหนือหัวเรามี ไมทำตาม ทำตามในหลวงไมจน ตองอานตัวออก บอก

ตัวได ใชตัวเองเปน” 

 ดวยหลกัคิดขางตน พอผายปดรรูัว่ของตวัเอง จนสามารถเพ่ิมพนู

ที่ดิน จากเดิมมีอยู 10 ไร เปน 138 ไร มีขาว มีผัก มีปลามีไก แตละวัน

แทบไมตองจับจาย มีแตรายไดจากคนท่ีมาซ้ือผักบาง กลาไมบาง ฯลฯ 

นอกจากปดรรูัว่สิง่สำคญัท่ีทำใหคนสามารถพ่ึงพาตนเองได คือ ทำ “กองทนุ
ดนิ นำ้ วฒันธรรม” สรางปจจยัพืน้ฐานในการผลิต ใชวฒันธรรมเปนกรอบ
ในการดำเนินชีวิต  

 “ในหมูบาน เราก็พยายามปดรูรั่วกัน หันมาใชแกสอึควาย ควาย 

2 ตวัอวึนัละ 10 กโิลกรมั กพ็อใชในครอบครัว ถาเราไมไดใชมาก แตทุกวนัน้ี

คนใชไฟฟามาก มีหลายอยางตามมา มีทีวี ก็ทำตามส่ือ ลืมวัฒนธรรม

ประเพณีของตัวเอง ลืมพอแม เกิดเปนคน ทำอยางไรใหมีราคา คนอื่น

ทำใหไมได เราตองทำเอง อยูที่ความคิดกับงานที่เราทำ ธรรมะตองเอา

ออกมาใช อยาทองเฉยๆ  ดูวา อดีตทำอะไรบาง ปจจุบันทำอะไรอยู 

อนาคตจะเปนอยางไร การมบีญุคอืมอียูมกิีน ไมมหีน้ีสนิ มหีน้ีสนิกต็กนรก 

ไมมีหนี้ก็เปนสวรรคแนนอน”  
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  จากอสีานใต สูอสีานเหนอื พอเลก็ กดุวงศแกว ปราชญชาวบาน
แหงภูพาน ก็มีความเห็นคลายกัน วา “...การดำรงชีวิตเราตองวางแผนให

ชัดเจน สองเดือนสิไดกินหยัง สามเดือนสิมีหยัง หกเดือนสิมีหยัง ส่ีปสิ 

มีหยัง หาสิบปเฮาเฒาแลวสิมีหยัง สิไดกินหยัง ตองวางแผนใหชัดเจน  

ถึงจะยั่งยืน กะเลยวาวิสัยทัศนสองซอด มองทะลุ ตองคิดกวางๆ ยาวๆ” 7 
หลักการสำคัญคือรูจักตัวเองและพ่ึงตนเองได อันเปนพื้นฐานทีน่ำไปสู
อสิรภาพ โดยเริม่ตนจากอิสรภาพทางเศรษฐกิจ ดงัท่ีเครอืขายชาวนา 
อำเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร รวมตัวกันในชื่อ “เครือขายขาวคุณธรรม” 
ภายใตมูลนิธิธรรมะรวมใจ เลือกวิถีทางปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี เพื่อพน

จากทุกข8 

 “ปจจุบนัทีช่าวนาทกุขมากท่ีสดุ เพราะคดิเร่ืองเศรษฐกจิ เร่ืองรายได

...ชาวนาทุกวันน้ีเปนนักบริโภคกลุมใหญที่สุด รูไมเทาทัน ในขณะเดียวกัน

รายไดกน็อย...อีกอยางคือชาวนาไมรูสกึตวัวากำลงัมีปญหาสุขภาพ...เพราะ 

ใชสารเคมีที่รุนแรง” พอวิจิตร บุญสูง แกนนำเกษตรกร จาก อำเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร ระบุถึงทุกขชาวนา และชี้ถึงความจำเปนที่ชาวนาตองเลือก
วิถีชีวิตของตนเอง เปนจุดเริ่มตนให พอสุวิช ธนากุล หาทางออกดวยการ
รวมกลุมกันขายขาวเปลือก และทดลองปลูกชาวโดยไมใชสารเคมี  

รูเหตุ จึงแกทุกข ได

7 อานรายละเอียดเรื่องของพอเล็ก กุดวงศแกวในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “เอ้ินใหลุกปลุกใหตื่น” 
8 อานรายละเอียดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “ปลูกขาวในนา ปลูกคุณคาในชีวิต” 
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พอเล็ก กุดวงศแกว 

เพื่อสรางความมั่นคงใหชีวิต อาศัยธรรมะปรับเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรม

ของชาวนาในเครือขายขาวคุณธรรม นำไปสูขอสรปุจากการลงมอืปฏิบตัวิา 

 “การมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย บางคนอาจมองวาโง แตใน

ความโงน้ันมีความยัง่ยนื ทามกลางสงัคมทุกวนันี ้ที่ใชเลหเหลีย่มเขาหากัน 

การเกษตรอินทรียคือทางรอดของชาวนา และถามีคุณธรรมก็จะยั่งยืน 

เพราะเรามีความอบอุน เอ้ือเฟอ และเราทำแคพออยูพอกิน” 

 การจะเลือกกาวไปสูอิสรภาพไดนั้น จึงจำเปนตองเร่ิมตนจากการ
มองเหน็กับดกัของโครงสรางสงัคมท่ีรอยรดัเราไว ฉุดร้ังใหเรามุงไปขางหนา 
ตัง้หนาต้ังตาทำมาหากนิ จนกระท่ังไมมเีวลาพอท่ีจะทบทวน หรอืต้ังคำถาม 
ไดแตคดิวา ไววนัหนึง่เมือ่เรามเีงนิมากพอแลว ก็จะเปนอิสระ แตปญหากค็อื 
เราจะมีวันท่ีมีเงิน “พอ” หรือไม 

สำหรับพอเล็ก กุดวงศแกว ปราชญชาวภูพาน เชื่อวา การเดิน
ตามทางเงินอาจจะพาหลงทิศ หากจะหาทางรอดก็ตอง “ทบทวนอดีตให
ไกล ทำความเขาใจปจจุบันใหกวาง แลวเราจึงจะสรรคสรางอนาคตได

อยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น ไมหลงทิศหลงทางตอไป” 

 

พอวิจิตร บุญสูง พอสุวิช ธนากุล 
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2 เร่ืองเลาของคนตกรถ 
กับการเดินเพื่ออิสรภาพ
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ลอนดอน (เอเอฟพี) คริสเตียน เอด องคกรการกุศล 
สำนักงานลอนดอนประเทศอังกฤษ ชี้ แผนคาเสรี
ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และ
ธนาคารโลก (เวิลดแบงก) ทำชาวนาประเทศยากจน
เดือดรอนหน้ีทวมหัว (โพสตทูเดย 17 พฤศภาคม 2548)  นาย

คิสชอร ทิวารี ประธานที่ประชุมเพื่อการตอตานของประชาชนแหงวิดารพา ในรัฐ

มหาราษฎระ เปดเผย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เอเอฟพีรายงานจากอินเดียวา เมื่อ

วันที่ 16 ธันวาคมที่ผานมา มีชาวไร-ชาวนาเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 
14 คน โดยในจำนวนนี้ 10 รายเปนการฆาตัวตาย ซึ่ง
รวมแล วจนถึงขณะ น้ี ใน เขต วิดารพา มีชาวนา
มากกวา 1,000 คนไดฆาตัวตายไปแลว 
เนื่องจากอยู ในภาวะเครียดและส้ินหวังจากปญหา

หนี้สินลนพนตัวและราคาฝายที่ตกต่ำ (เอเอฟพี 18 

ธันวาคม 2549) ชาวนาเครียดนาขาวลม จอ  
9 มม.ระเบิดสมองตายสยอง เมียลูกเศรา 
สูชีวิตตามลำพัง แฉ สามีหวังจะเก็บเกี่ยวขาวเอาไปขาย 
เพราะปน้ีราคาดี แตยังไมทันไรตัวเพลี้ยกับแมลง พากัน
บินลงมากินรวงขาวจนหมดทุงนา เลยทำใจไมได เพราะ
คิดหากขายขาวได จะเอาเงินไปใชหนี้ ธกส. อีกสวนหน่ึง
เก็บไวเปนทุน และจายคาเลาเรียนลูก เมียเคยปลอบใจไม
ใหคิดมาก พูดเตือนยังมีแรงก็ทำกันตอไป นึกไมถึงผัวจะ
จบชวีติตวัเอง (เดลนิวิส,26 มนีาคม 2551 ) วกิฤตเศรษฐกจิ
โลก ทำใหเอเชีย 140 ลานเปนคนยากจน 
(ผูจัดการออนไลน, 18 กุมภาพันธ 2552) 
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 “โลกาภิวัตนกับทุนนิยมเสรีก็คลายกันกับรถ 

มันจะไปไดไกลแคไหน เสื่อมเร็วแคไหนก็อยูที่คนขับวา

รักษารถดีแคไหน มีวินัยขนาดไหน ถาคนขับ (รัฐ) ไมฟง 

เสียงคนโดยสาร (ประชาชน) ก็อาจขับพาเขารกเขาพง  

จนรถวิ่งลงเหวไปได” 9 

 

9 สฤณี อาชวานันทกุล. Bjorn Lomborg ผูทวนกระแสขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมกระแสหลัก.  

แหลงที่มา http://www.onopen.com 



- 32 -

ชะตากรรมคนบนรถสายพัฒนา

 ในฐานะผูโดยสารท่ีไมมีปากเสียง พอคำเดื่อง ภาษี ตัดสินใจ
กระโดดลงจากรถท่ีมุงหนาไปตามเสนทางสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

“เรามองวาท้ังรัฐ ทั้งสถานศึกษา หรืออ่ืนๆ ตางคิดไปทางเดียวกันหมด 

เหมือนรถที่มุงหนาไป ไมมีพวงมาลัย ไมมีเบรก มีแตคันเรง สนุกสนาน 

เฮๆ กันไป เราจึงตองโดดลง เพราะเห็นอยูวาขืนไปตอ ผิดทางแนๆ เลือก

ลงเดนิทัง้ที่ไมรูวาจะเปนอยางไร แตเม่ือไปตอไมได กต็องไปหาทางเอาใหม” 

 เสนทางท่ีสรางขึ้นใหมทำใหพอคำเด่ืองเปนที่รูจัก และไดรับการ
ยกยองใหเปน “ปราชญชาวบาน” ที่นำเสนอทางเลือกใหมใหกับชุมชน 

 ชวีติของพอคำเดือ่งก็ไมตางจากภาพชวีติของสงัคมไทย “เราอยูกนั 

แบบสุขสบายเรื่อยมา ดวยตนทุนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เหมือนเกิดมา

เปนลูกมหาเศรษฐี แตเราไมไดใชตนทุนของเราโดยเฉพาะทรัพยากร 

ธรรมชาต ิไปในทิศทางท่ีควรจะเปน เปดทางใหพวกฝรัง่ ตะวนัตก ตอทอ

เอาทรัพยากรออกไป 

 จนเมื่อ 20-30 ปที่แลว ทรัพยากรของเราเร่ิมหมด แตไมไดหมด

แบบหายไปเลย ยังมีภาพเหมือนเรายังอุดมสมบูรณอยู เหมือนกับทุกคน

เปนหน้ี แตยังมีเงินใชอยู เหมือนมีชีวิตอยู แตจริงๆ แลวตายซาก 



- 33 -

พอคำเด่ือง ภาษี 

ทรพัยากรที่บรรพบุรุษมหาเศรษฐีทิ้งไวให 

หมดไปแลว ตองไปกูหนี้เขามา ตกต่ำไปยิ่ง

กวายาจกที่แคไมมีเงิน แตเรายังมีหนี้  

 แลวเปนหน้ีทัง้ระบบ ไมวารฐั ตวัคน 

ธรุกิจ ถามกีารบงัคบัใหทกุคนทีม่หีน้ีตองใชหน้ี

ใหหมดภายใน 10 วัน ใครไมใชหนี้ โดน

ประหารชีวิต รับรองตายหมดทั้งประเทศ เรา

ไมเหลอือะไรแลว แตลกูมหาเศรษฐียงัฝนหวาน 

ถึงเมื่อวานอยูวาทุกอยางจะเปนอยางเกา” 

 ภาพความทรงจำในวัยเด็กของพอ

คำเดือ่ง แถบอำเภอสะตกึ จังหวดับุรรีมัย อดุมดวยนำ้และผืนปา เปนยุค

สมยัที่ “ตนไมลมพาดลำหวยเกวยีนขามได ใบไมรวงแตละปหนาเปนเมตร 

มปีลา มีเห็ด ทุกอยางสมบูรณ ชาวบานปลูกบานหลังเล็กๆ เก่ียวหญา

มามุงหลังคา”  

 กระทั่งมีสัมปทานปา ไมใหญถูกตัดออกไป ปาถูกปราบกลาย

เปนที่ราบสำหรับปลูกพืชเชิงเดี่ยว เวลาน้ันพอคำเดื่องซึ่งอยูในวัยหนุม

เลือกลงทุนปลูกออย เมื่อไดราคาดี ก็กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ (ธ.ก.ส.) มาขยายพ้ืนที่และหมุนเวียนใชจาย “ใชเงินกูเหมือน

เงินตัวเอง ชีวิตความอยูเราก็รูสึกวาดีในตอนนั้น มีเครดิต คลายกับวาเรา

ประสบความสำเร็จ ก็กูเงินมากขึ้น เขาเรียกเปนเส่ีย ผูจัดการธนาคารก็

เอาใจ คอยตอนรับ 

 “จนถึงจุดหนึ่งหมุนเงินตอไมได ถึงเวลาใชหนี้ ตองเอาท่ีดินไป

จำนอง เมียก็บน ขอพบผูจัดการธนาคารจะผัดหนี้ เขาก็ไมวางใหพบ 

ทั้งหมดทำใหเราเสียศูนย เพราะส่ิงที่เราเช่ือมาตลอด ไมมีตัวตน ไมมีจริง 
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จับตองไมไดสักอยางเดียว ตอนน้ันติดเหลา เมียไมพูดดวย เห็นเรามีหนี้

มากมาย แลวไมยอมทำงาน เอาแตเมา จนบางครั้งไปนอนขางถนน  

 “นองสาวที่เขาบวชชีอยูกลับบานมาเจอเรากินแตเหลา เขาเอา

เทปธรรมะมาใหฟง เอาหนังสือหลักอริยสัจ 4 มาใหอาน เราก็อาน รูทุกข  

รูเหตุ รูวิธีดับทุกข รูวิธีอยูเหนือทุกข แตยังปฏิบัติไมได พยายามเลิกเหลา 

บุหรี่ ก็ยังไมสำเร็จ วันหน่ึงไปเกี่ยวขาว ถึงตอนพัก จุดไฟจะสูบบุหรี่นึกถึง

ตัวทุกข จนไฟลามมาถึงมือ ตกใจทิ้งไมขีดลงพื้น  ไฟลุกขึ้น เพราะฟาง

แหงมาก เราก็ตกใจ ถาดับไมได ไฟจะลามไปทั้งทุง อารามตกใจ รีบ

ตะครุบไฟ ลงไปนอนกล้ิงจนดับ ไฟลวกเจ็บตามตัว ช่ัวขณะนั้นที่เจ็บ ก็

รองวาทุกขจริงๆ แลวเห็นทุกขทั้งหมดมาเปนสาย ทุกเรื่องราว วาเปนมา

เปนไปอยางไร” เมื่อไดพบความจริง  พอคำเดื่องตั้งใจ “ปลดหนี้” ทำงาน

หนักและประหยัดการใชจาย เก็บเงินใชหนี้อยางเดียว  

 “ตอนนั้นจะตัดผมก็คิดวา ตองเสียเงิน เสียเวลาทำงาน ตองเดิน

ไปรานตัดผม เลยไมตัด ปลอยใหผมยาว คนก็หาวาบา เมียก็โกรธ บังคับ

ใหเราไปตัดผม ระหวางเดินไปมีคนมาขายกรรไกรอันละ 20 บาทก็คิดวาดี 

เสียคากรรไกรทีเดียว ประหยัดกวา ก็ซื้อกรรไกรมาตัดผมเอง กลับไป 

เปดผาโพกใหเมียดูคิดวาเขาจะดีใจ ยิ่งโกรธหนักไปอีกวาเราเสียสติ ไลไป

ตัดผมที่ราน พอเดินไปถึงรานชำเห็นพระมาซ้ือมีดโกน เราก็วาไดการแลว 

จัดการซื้อมีดโกนโกนหัว ทีนี้ไมตองตัดผมไปอีกนาน กลับบานไป คราวนี้

ผลปรากฏวา เมียไมพูดกับเราเลย” 

 ครั้นอดทนใชหนี้จนหมด พอคำเดื่องก็หาเสนทางใหม ดวยเห็น

ทุกขจากการตกรองการผลิตแบบเชิงเดี่ยวมาแลว วายิ่งทำก็ยิ่งถลำลึกลง
ในปลักหนี้สิน ซึ่งพอกพูนขึ้นตามความจำเปนตองพึ่งพิงปุยเคมีและยาฆา-
แมลง ยิ่งใชสารเคมี ความอุดมของดินก็ยิ่งถูกทำลาย สงผลใหผลผลิต
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10 สฤณี อาชวานันทกุล. Manasobu Fukuoka เกษตรกรผูปฏิวัติยุคสมัยฟางเสนเดียว. แหลงที่มา http://www.onopen.com  

ตกตำ่ ยิง่ตองพึง่สารเคมีและเคร่ืองจกัรมากกวาเดมิ ประกอบกับไมมรีะบบ

การชลประทาน ตองพึ่งดินฟาอากาศซึ่งมีความปรวนแปรมากขึ้น สุดทาย

ไดผลผลิตแลว กลับกำหนดราคาไมได ขายไปแลวก็ตองไปกูหนี้เพิ่มมาทำ 

การผลิตรอบใหมใหมากขึ้น หวังใหมีกำไรบาง แตยิ่งติดกับหนี้    

 ผลการสำรวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป 2545 พบวา 
การปลูกขาวนาปตองใชตนทุนเฉล่ียประมาณ 1,700 บาทตอไร แตไดกำไร

เพียง 23 บาทตอไร หรือคิดเปนอัตราผลตอบแทนการลงทุนเพียงรอยละ 

1.35 เทาน้ัน10 ทั้งนี้ยังไมนับอันตรายดานสุขภาพที่ตามมาจากการใช 

สารเคมี ในการผลิต ทั้งตอเกษตรกรตนทางและตอผูบริโภค  

 แตเกษตรกรสวนใหญ ก็ยังเลือกน่ังอยูบนรถ อาจยังมองไมเห็น

อนัตรายของเกษตรกระแสหลัก หรือไมกม็องเหน็ แตคดิวา “ไมมทีางเลือกอืน่”  
เพราะการหาเสนทางใหมไมใชเรื่องงาย   
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นอยคนนักจักขามพนฝง มีแตนั่งหดหูอยูริมตลิ่ง11

11 ถอดความจากพุทธภาษิตโดย ไพโรจน อยูมณเฑียร.  

 “เรานั่งบนรถตามๆกันไป สบายไมตองคิด การลงเดินไมใช 

เรื่องงาย สำหรับคนไมเคยลำบาก เคยเขาปาไปมีตนไมใหตัด ตางกันมาก

กับการปลูกตนไม แลวรอใหโต เราไมมีความรูเรื่องสราง เพราะเราเปนลูก

เศรษฐี เกิดมาก็มีใหใช ตองมาปลูก มาทำ ยากมาก แตจำเปน 

 “ลงรถคิดวาจะทำอยางไร โชคดีที่ยังมีตนทุนนิดหนอยคือ มีเมฆ 

มนีำ้ เรามาสต ิพึง่พาตนเองใหไดมาก ตามหลกัศาสนา คอยๆ ตัดการพึง่พา

ลง ไมใชมีชีวิตแบบหุนตก น้ำมันแพง จะผูกคอตาย ใหมีทางของเราบาง

ไมใชเตนไปตามทุกเสนสายที่ฝรั่งกระตุก รอดพนบางเสนสายมาบาง  

ตัดใหนอยลง ความเดือดรอนจากกระแสทุนก็นอยตามลงไป” 

 พอคำเด่ืองหันมาทำการเกษตรธรรมชาติ จนประสบผลสำเร็จ 

พึ่งตนเองได มีชีวิตที่เปนอิสระจากหน้ีสิน“เรามาเรียนรูวา ทำใหญขึ้น 

ใหญขึ้น กูหนี้ยืมสินมาไมจบ ตองทำนอยลง นอยลง จึงจะจบ” และ

พยายามขยายความคิดสูสังคมอยางตอเน่ือง ดวยเหตุผลวา  

 “การพึ่งพาตนเองไมไดหมายความวาเอาแตตัวเรารอด  การทำ

เฉพาะตัวเองไมพอ บางอยางตองอาศัยสังคมรอบขาง ตองขยายความคิด 

ใหมาชวยกัน อยางผมมีที่ดิน 50 ไรปลูกตนไม ก็ไมพอที่จะหยุดเมฆได 
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วิลิต เตชะไพบูลย 

12 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “ในน้ำไมมียา ในนามีอิสระ” 

ตองชวนคนอืน่มาชวยกนัปลูก จะไดหยุดเมฆ 

ใหความช้ืนของปาพอ หรือเรื่องสังคม  

ถาชุมชนพึ่งตนเองได ขโมยก็ไมมาก  

ไดแลกเปลี่ยน พึ่งพาอาศัยกัน แบงปนกัน 

ซึ่งการแลกเปลี่ยนแบบนี้ เปนเรื่องคุณคา 

ไมใชมูลคา เหมือนการคาขาย อยางเชน 

เราเอาปลาไปแบงญาติพี่นอง เขาอาจให

น้ำพริกมา เราไมไดมองวาราคาไมเทากัน 

แตเปนคุณคากินไดอิ่มหนึ่งเหมือนกัน” 

 หากแนวคิดเกษตรธรรมชาติขยายออกไป สิ่งแวดลอม อากาศ 

ดินดีขึ้น มีความชุมชื้น ระบบนิเวศก็กลับคืนมา ความอุดมสมบูรณก็

กลับมา “ลูกหลานเราก็อยูได เหมือนเรามาสรางรถคันใหม ที่เรารูจักดี

และควบคุมได เพราะเราประกอบเอง ซอมแซมเองได เปนสังคมที่เรา

สรางและซอมได ควบคุมได เพราะเราทำเองกับมือ” 

 อิสรภาพ จึงเปนเร่ืองของการสามารถเลือกเสนทางของตนเอง 

แมวาบางครั้ง “การเลือก” ของบางคนทำใหคนในสังคมตื่นตะลึง กลาย
เปนขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพยักษใหญ เชน การเลือกไปทำนาของ 

วิลิต เตชะไพบูลย 12 ทายาทเจาของธุรกิจโรงแรม ดวยเหตุผลของการ
เรียนรูเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสูอิสรภาพ  

 “อิสระคือหัวใจของการตัดสินใจ เพราะผมคิดวาสังคมกาวมาถึง

จุดท่ีจำกัดเสรีภาพของคน โดยไมใชวามีใครบังคับ แตเปนการจำกัดจาก

ระบบ ความจรงิแตเดมิระบบสังคมก็บังคบัคนบางแลว ทวาในระบบสมยัใหม 

ผมมองวาหนักขึ้นเร่ือยๆ อาจจะเปนดวยอิทธิพลของส่ือ ที่เปนเครื่องมือ

ใหการครอบงำความคิดเพิ่มมากขึ้น เชน พอแมผมทำธุรกิจ คนก็คาดวา
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ลูกตองทำธุรกิจ แบบน้ี ถามวามีอิสรภาพไหม มองในแงหนึ่ง กไ็มมีอิสระ 

เพราะถกูจำกัดโดยประเพณนิียม พอแมเปนชางลกูตองเปนชาง ครอบครัว

ทำธุรกิจ ลูกตองทำธุรกิจ” 

 “การคาดหมายแคนั้นไมเปนไร แตที่มากกวาไปนั้นคือ เงื่อนไข

ของระบบธุรกิจ ระบบพาณิชยกรรม ที่กำหนดแนวทางของการทำธุรกิจ  

กำหนดใหตองแขงขนักนัอยางเขมขน อาจจะเปนดวยปรชัญาธุรกจิแนวใหม 

ไมวาจะเปนการแสวงหากำไรสูงสดุ การมองวาคนคือปจจยัการผลิต ฯลฯ 

ที่กำหนดทิศทางของการทำธุรกิจ ประกอบกับมีสื่อคอยประโคมให

ความชอบธรรมกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และการแขงขัน คานิยมเหลานี้ 

ถูกนำเสนอผานสือ่ตลอดเวลา วาเปนแนวทางท่ีถกูตอง คนท่ีไมเคยอยูใน

ธรุกจิ กอ็ยากว่ิงเขามา ทัง้หมดเปนการจำกัดอิสรภาพของคน โดยท่ีแตละคน

ไมรูตัว พอระบบเศรษฐกิจพัง ก็พังกันไปหมด โดยไมรูตัวเหมือนกัน” 

 ทั้งน้ีเพราะในแตละวัน เกือบทุกชั่วโมง สื่อตางๆ แทบไมเคย

ทาทายบรรทัดฐานของสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การวัดฐานะกัน

ดวยความสำเร็จ การทำกำไรสงูสดุ และสนุกกบัการบริโภคอยางไมหยุดหยอน 

ซึ่งทั้งหมดน้ีถูกทำใหเห็นวาดีไปหมดอยางไมมีการตั้งคำถาม เรื่องของ 

วิลิตจึงเปนเรื่องแปลก 

 “การที่ผมแคเปล่ียนชีวิต ไปทำนา ทำไรบาง จะวาเปนชาวนา  

ก็ไมไดเปนรอยเปอรเซ็นต แตคนกลับมองวาเปนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง 

เชน กลายเปนขาวไทยรัฐหนาหน่ึง ทั้งที่สิ่งที่ผมทำคือการกลับไปสูสิ่งที่

เปนปกติบาง แตกลับกลายเปนเร่ืองผิดปกติในสื่อ ที่ถาเราไมเปนแกะดำ 

ไมก็กลายเปนฮีโรไปเลย ซึ่งสุดโตงทั้งสองฝาย  ส่ิงที่ผมทำไมไดพิเศษ

ขนาดน้ัน แคคอยๆ คนหาทางของตัวเอง แคไมรีบเรงก็ผิดแลวหรือ สิ่งที่

เกิดขึ้นจึงสะทอนความไมปกติของการแขงขัน และการนิยามของสังคม

มากกวา” 
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มายาภาพของงาน

 “การเลือกของผมจึงไมใชการประชดโลก หรือวาผมจะมาเปน

ชาวนา แตเปนการยืนยันกับตัวเองวาเราควรแหกดานนิยาม เพราะโลก

ทุกวันนี้เปนโลกที่จำกัดเสรีภาพมากเปนพิเศษ แอบแฝงอำพรางอยาง

แนบเนียนเปนพิเศษ และมีการครอบงำทางนิยามอยางรุนแรง” 

 วิลิตมองวาเร่ืองของเขากลายเปนขาว ก็เพราะสิ่งที่เขาเลือก 

ไมตรงกับที่สื่อกำหนด หรือท่ีสังคมคาดหมาย แตเขาเช่ือวา เขากำลัง

ปฏิเสธมายาและเดินเขาหาความจริง  

 

 

 

 

 

 

 “การทำนาทำใหเราอยูกับพ้ืนดิน อยูกับผลผลิตที่เปนจริง เปนจดุ

เริม่ตนของการเขาถึงความจรงิ ถาเราเชือ่วา การทำงานคอืการปฏบิตัธิรรม 

แตเวลาที่พูดแบบนี้ เราก็ตองนิยามวา อะไรคืองาน ระหวางกวาดบาน  

กับการขายประกัน อะไรเปนเน้ือหาสาระการทำงานที่ถูกตอง ในเมื่องาน

เปนตัวใหเราปฏิบัติธรรม ก็นาเปนเง่ือนไขที่ทำใหเราเขาถึงความจริง 

มากข้ึน และนาจะมีชองทางใหตัวเองไดปลดปลอยไปสูอิสระมากข้ึน 

 ถาอยางนั้นแลว การเปนนักขายประกันชั้นหนึ่ง การเก็งกำไรใน

ตลาดหุนไดกำไรมหาศาล เทียบกับการกวาดบาน การปลูกขาว หรือการ 

มีชีวิตตามปกติ แมแตการหายใจ เหลานี้นาจะเปนสวนของงานท่ีสำคัญ

มากกวาภาพลวงของงานท่ีเปนงานปลอมๆ นยิามของงานจึงเปนสวนหนึ่งที่
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ทำใหเกิดความสับสนมากในปจจุบันวา อะไรคืองานที่ปฏิบัติแลวนำเราไปสู

ความจริง 

 เงื่อนไขที่งานบางอยางนำไปสูอิสระก็คือ เวลา “การที่เราเปนคน 

ยอมมีกิเลส หรือไมไดสมบูรณ  ลวนเปนขีดจำกัดชีวิตภายในอยูแลว แต

อยางนอย ถาเรามีเวลามากขึ้น ไมเสียเวลากับเร่ืองไมจำเปน  ทำใหเรามี

อิสรภาพในการแกไข หรือคนหาอยางอื่นมากขึ้น ภารกิจเราคือปลดปลอย

ตัวเอง” นาเสียดายท่ีสังคมที่เปนอยู คือสังคมที่มีแตคนไมมีเวลา ทั้งที่

ความวางท่ีเราจะไดทบทวน คนหาความจริงเปนเร่ืองสำคัญ  

 หลายคนอาจจะคิดวา วิลิตมีพื้นฐานฐานะครอบครัวเปนปกแผน 

ทำใหเขาไมเดือดรอนเร่ืองเงิน จึงมีทางเลือกในชีวิตมาก แตเขามองวานั่น

ไมใชปจจัยหลัก  

 “เมื่อผมมีโอกาสเลือกได ก็เลือก และผมก็เขาใจ เห็นใจ ที่วาอาจ

จะยาก ในการฝนคานิยมของสังคม หรือหลายคนอาจจะเห็นดวย แตก็ไม

งายที่จะออกจากระบบ เพราะติดกับ เชน ยังมีปญหาจากหนี้สินที่กูยืมไว  

ทีด่นิกจ็ะถกูยึด ก็ตองกูใหมมาทำ โปะไปโปะมา จะใหเปล่ียนทำแบบพอเพียง 

ไดอยางไร ในเม่ือการวิธีคิดในการใหทุนของธนาคารยังเนนผลผลิตสูงสุด”  

 “ผมมโีอกาสเขามาตรงนี ้กพ็ยายามทำใหสิง่ทีผ่มเลอืกเปน

กับคนอื่นๆ บาง ก็พยายามทำกระบวนการกลุมเพื่อการตอรอง ไมวาจะ

เปนเรื่องหน้ีสินชาวนา เรื่องที่ดินทำกิน เรื่องการใหทุนที่เหมาะสม เพื่อให

มีการเปลี่ยนแปลงในสวนท่ีกวางออกไป และถาการปฏิเสธกรอบสังคม 

ของผม ทำใหหลายคนมีกำลังใจ ท่ีจะชวยกันแหกดาน ผมคิดวา ก็นาจะ

มีประโยชน” 

 ทั้งน้ีเพราะบวงสำคัญที่เหน่ียวรั้งไมใชกับดักทางเศรษฐกิจ  

แตเปนเรื่องภายใน “นิยามเร่ืองงาน นิยามความสุขความทุกข คานิยมที่
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ถูกปลูกฝงมา 30-40 ป นับแตเรามุงพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให

คนคิดวาน่ันเปนเสนทางที่ถูกตอง ตองกาวไปขางหนา มีสังคมตะวันตก

เปนเปาหมาย ดูถูกปูยาตายาย จะใหกลับปลูกขาวแบบดั้งเดิม ไมมีปุย  

ไมมียาเขาไมเอาหรอก เขาดูถูกมา 30-40 ป” 

 “วันกอน หนอย คนที่เขาทำนากับผม ไปซื้อของในตลาด คนที่

รานถามวามือไปโดนอะไรมา พอหนอยบอกวาเคียวบาด เขาก็วา ‘ใชเคียว

เกี่ยวขาว เถื่อนไปหนอยไหม สมัยนี้เขาใชรถกันแลว’ 

 “เราอยากปฏิวัติในเชิงคานิยมใหได นี่เปนความหวัง เชนให

ความพอเพียงเปนวาระแหงชาติ ไมใชการสงออกเปนวาระแหงชาติ” 

 การที่คนในสังคมจะหลุดพนจากคานิยมที่ครอบงำอยูไดนั้น ตอง

อาศัยความรู “อสิระของชีวติ ตองการความรูความเขาใจเก่ียวกบัชีวติตวัเรา 

และความจริงที่แวดลอมตัวเรา เชน ครอบครัว สังคม ชีวิตอ่ืนๆ ฯลฯ  

ใครมีความรูตรงนี้มาก อิสระก็เกิดจากตรงนั้น เพราะการเลือกวาวันหนึ่ง

จะทำอะไร หรือกระทั่งชีวิตหนึ่งจะไปทางไหน ก็มาจากความรูที่วานี้ 

  “ดังน้ัน สวนที่มีพลังเหนือกวา คือโครงสรางของสังคมทั้งหมด 

ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ตองเอ้ือที่จะใหคนในสังคมไดมาซึ่ง

ความรูเหลาน้ัน” 
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“รูจริง” กับความกลาหาญ

 

 เมื่อมีความรู ก็กลาที่จะเลือก เพราะไมมีความกลัว  “ถาเรามี

ความรูจริง ความกลัวจะหายไป ความกลาเปนสิ่งที่ตรงขามกับความกลัว 

เราจะกลัวนอยลงเมื่อรูจักสภาพความจริงมากขึ้น เปนธรรมดาที่มนุษย

กลัวสิ่งที่ไมรู ไมเขาใจ เม่ือไมรู ก็กลัววาทำไปแลว เลือกไปแลว จะเปน

อยางน้ันอยางน้ี แตถาเรารูวา ถึงเกิดอยางนั้น อยางนี้ ก็ไมเสียหายอะไร 

ก็ไมกลัว และจะเลือกเดิน” 

 “สังคมไทยมีใครบางอดตายกับชีวิตที่เปนหนี้สินอยูนี้ คุณจะกลัว

อะไรอีก สังคมไทยเรายังมีขอไดเปรียบเร่ืองทรัพยากร ถาเราแบงปนกันใช 

ที่สำคัญคนออนแอเร่ืองหนึ่ง ก็เขมแข็งอีกเรื่อง คนเขมแข็งเรื่องหนึ่งก็

ออนแอเรื่องอื่น ถาเราเอาสวนที่เขมแข็งไปชวยสวนที่ออนแอ ตางชวยกัน 

ทำไมจะอยูไมได” 

 “เพียงแตที่เปนอยูคือ เรากลัวอนาคต เลยไมกลาปลอยใหตัวเอง
มีอิสระในปจจุบัน ภายในจึงสำคัญกวา ถึงมีเงิน มีทรัพยสิน ก็อาจจะเปน

คุกมากกวา เพราะอยากรักษาไว ตองใชเวลาในการรักษาทรัพย” 

 สำหรับตัวของวิลิตเอง ความรูที่นำเขามาสูทางเลือก มีที่มาจาก

พุทธศาสนา “ความจริงโดยพื้นฐานที่บานก็ไมไดมีสภาพแวดลอมที่ทำให
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สนใจพุทธศาสนา แตโชคดีที่ตอนประมาณ 10 ขวบผมมีโอกาสไดเรียนรู 

จากผูรูศาสนา ซึ่งเปนที่นับถือ ทานเปนเพ่ือนของคุณพอ ทานก็สอนเร่ือง

ตางๆ เราเด็กๆ ก็สงสัยเรื่องบุญ-บาป เรื่องสวรรค-นรก คิดวาชวนให

คนหา  

 “เมือ่เรยีนรูลกึซึง้มากข้ึน กเ็ห็นวาศาสนาพทุธใหย่ิงกวาวทิยาศาสตร 

ระบบสังเกตการณในศาสนาพุทธกวางมาก สวนวิทยาศาสตรจำกัดเทาที่

ประสาทการรับรูสงัเกตได แตหลกัวิปสสนาไปพนจากขอจำกัดจากอายตนะ 

ที่สำคัญ ศาสนาพุทธตรงเปา ชัดเจน และถูกตอง คือการดับทุกข  

สำหรับผมเห็นวา ทั้งวิธีการศึกษาความจริงและเปาหมาย เหนือกวา

วิทยาศาสตรโดยสมบูรณ” 

 9 ปของการลงมือทำนาทำไร นำไปสูขอสรุปวา “เราไมไดทำ

เกษตรพึ่งตนเองไดทะลุเปา แตพอใจ ผมไมไดนิยามตัวเองวา เปนชาวนา 

หรือเปนอะไร ผมมองตนในฐานะคนคนหนึ่ง ไดพบทั้งทุกขและสุข ซึ่งชวีติ

คนเรากต็องพบทัง้ความสขุ ความทกุขอยูแลว แตถาทกุข-สขุทีเ่กดิขึน้ ชวย

ใหเราไดเรียนรูสิ่งใหม ก็ถือเปนอิสระรูปแบบหนึ่ง” 

 “ทุกวันนี้ยิ่งเจอกับผลพวงของสังคมที่เสื่อมทรุด ย่ิงทำใหคิดวา 

เราควรทำอะไร และไมควรทำอะไร การจดัต้ังกระบวนการกลุม แมมปีญหา

และอุปสรรคอยู แตดีกวาไมไดทำอะไร 

 “ในสวนตัวคนคนหน่ึง แนวทางนีพ้อดตีวั มคีวามเหมาะสมกบัตัว 

มีความสุข ความทุกขตามอัตภาพ สิ่งที่ทำท้ังเจตนา ไมเจตนา มีสวน

เปนประโยชนใหสังคม เปนกำลังใจใหคนกลายคน ในชีวิตคนหน่ึงที่ได

ทำประโยชน ถือวาเปนกำไร คิดวาพอใจกับชีวิต ผมยึดหลักวา ไดเทาที่ได 

เปนเทาที่เปน” 
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13 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 3, 2551:9 

14 อางใน  สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 3, 2551:18-19 

 ศ.นพ.ประเวศ วะส ีเคยกลาวไววา “ทกุคนมเีมลด็พนัธุแหงความดี
อยูในหัวใจอยูแลว แตบางทีมันมีหินกดทับอยู หินคือวิธีคิด เราคิดวิธีคิด

บางอยาง ทำใหเรางอกงามไมได ทางพระเรียกวา ‘สีลัพพตปรามาส’ 

หมายถึงการไปยึดติดในความเช่ือและการปฏิบัติที่ไมไดผล แตยังยึดติดอยู

อยางน้ัน” 13 

 ทางเลือกของ พอคำเด่ือง ภาษี และ วิลิต เตชะไพบูลย  เริ่มมา
จากการละความคิดที่ปดกั้นความงอกงาม ในทำนองเดียวกันสำหรับสังคม 

ครูสุรินทร กิจนิตชีว เสนอไววา “จะตองสรางสัมมาทิฐิ สรางความคิดที่ 
ถูกตองวา จริงๆ แลวมนุษยตองการอะไรแนในชีวิต ตองการเงิน หรือ

ตองการความสุขหรือสุขภาวะ จริงๆ แลวเราตองการสังคมสันติสุข ไมใช

สังคมแหงความร่ำรวย...”14 เปนสังคมที่ไมไดมีแตเพียงมิติทางเศรษฐกิจ 

การทำมาหาเล้ียงชีพที่วางอยูบนสัมมาอาชีพ ที่ทำใหการทำงานหาเงิน

แตกตางจากการขโมย และผลจากงานอาจวัดดวยความสขุมากกวาเมด็เงิน 
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3 การหาเงินกับการขโมย
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ตะกั่ว 2 หมื่นลูกบาศก ไหลลงสูเข่ือนศรีฯ เตือน
กระทบน้ำประปา “คนกรุง” หลังจากบอเก็บตะกอนตะก่ัวใน
เหมืองแรตะก่ัว อ .ทองผาภูมิ จ .กาญจนบุรี พังทลายลง
เนื่องจากพายุดีเปรสช่ันเม่ือปลายเดือนกันยายนท่ีผานมา (มติชน,

24 ตุลาคม 2548) กุมารแพทยจี้กระทรวงอุตสาหกรรมซ้ำคุม

ของเลนไรมาตรฐาน สงผลตอพัฒนาการทางสมอง
และไอคิวของเด็ก (คม ชัด ลึก, 10 มกราคม2551) อย.เผยผล
การสุมตัวอยางอาหารนำเขาตรวจทางหองปฏิบัติการ พบ
กระเพาะปลาตากแหงนำเขาจากพมา ปากีสถาน ไสกรอกนำเขา
จากฝร่ังเศส มีสารตะก่ัวสูง เกินเกณฑมาตรฐาน (ผูจัดการ ,  

14 มีนาคม2552) หวั่นขาวปนเปอนสารแคดเมียม
กระจายนอกพื้นที่จังหวัดตาก หลังจากตรวจพบวามี 
ชาวบานบางสวนแอบนำขาวในพ้ืนที่สีแดงออกมาจำหนาย               

(กรุงเทพธุรกิจ , 23 กรกฎาคม 2548 เหยื่อแคดเ ม่ียม 
แมสอดจี้อำเภอจายคาชดเชย ราชการยังไรมาตรการ
แกปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางชัดเจน (มติชน, 23 

กรกฎาคม 2548) เสนอปดตาย! เหมือง “เค็มโก” หลัง
สารตะกั่วทะลัก “หวยชะนี” (มติชน 9 ธันวาคม 2548) 

) 
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 นมผงปนเปอนเมลามีนจากประเทศจีน ที่สง

ผลกระทบตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑนมในหลายประเทศ

ทั่วโลก  เปนตัวอยางหนึ่งที่ชวยใหเราตระหนักถึงการผลิต

และการตลาดในยคุโลกาภวิตันทีเ่ชือ่มโยงกนัแนนหนาทัว่โลก 

และทำใหเรามองเหน็ขอเทจ็จริงท่ีวา “ตลาดเสร”ี น้ัน ไมอาจ

อาศัย “การแขงขัน” นำไปสูการ “ดูแลตัวเอง” ใหสงมอบ

ประโยชนสูงสุดตอสังคมได ถารัฐไมกำกับดูแลอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อกำจัดหรือลดทอนผลเสียท่ีเกิดจาก 

“ความลมเหลว” ตางๆ ของตลาด โดยเฉพาะปญหา  

“จริยวิบัติ” (moral hazard) 
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เอมี ดอมินี (Amy Domini) ผูจัดการ “กองทุนดอมินี กองทุนเพื่อ
สังคม” (Domini Social Investments) กอตั้งกองทุนเพื่อสังคมที่ใหญที่สุด

ในโลกน้ี จากความคิดพื้นฐานวา “การหาเงิน แตกตางจากการขโมยเงิน” 
(making money is different from stealing money) ดอมินีมองวา บริษัท

ที่ผลิตบุหรี่ ทำใหแมน้ำเปนพิษ หรือขายสินคาที่ใชแรงงานเด็กอยางผิด

กฎหมาย กำลัง “ขโมย” ผลประโยชนจากสังคม กองทนุเพ่ือสังคม (socially 
responsible fund) คือกองทุนท่ีตั้งขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของนักลงทุนสวนหนึ่ง ที่ตองการใชเกณฑทางสังคมและสิ่งแวดลอม  

เปนเครือ่งกำหนดเปาหมายในการลงทุนของพวกเขา 

ดอมินีและเพ่ือนรวมงานอีกสองคนคิดคนดัชนีหุนชื่อ “ดัชนีสังคม 

ดอมินี 400” ขึ้นมาเพื่อใชเปนตัววัดผลงานของพอรตหุนที่ลงทุนเฉพาะใน

บริษัทที่ “เปนมิตร” กับสิ่งแวดลอมและสังคม เชน เงินคาปรับน้ำเสียที่

จายใหรัฐ ความหลากหลายทางเพศและเช้ือชาติในทีมผูบรหิารระดับสูง 

สถิติการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช ฯลฯ นำไปสูการเปล่ียนนิยาม “ความสำเร็จ” 

ใหม แทนการมุงเนนสรางรายไดใหกับเจาของธุรกิจหรือผูถือหุนจำนวน

หยิบมือเดียว มากกวาผลลัพธอื่น15 

“เลี้ยงชีพ” แบบเบียดเบียนนอย

15  สฤณี อาชวานันทกุล. Amy Domini ผูบุกเบิกการลงทุนเพ่ือสังคม (Socially Responsible Investing),  

  แหลงท่ีมา http://www.onopen.com 
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 ที่หมูบานปวาเกอะญอ หนองเตา 

อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ลุงจอนิ 
โอโดเชา เลาความคิดเบ้ืองหลังของการ
เลอืกทีจ่ะเปน “คนข้ีเกยีจ” และเปนเจาของ 

“สวนขีเ้กยีจ”16 ในทำนองคลายคลงึกันวา 

“คนเราเกิดมาเปนขอทานทุกคน คนเรา

ชวยตัวเองได 50 % ที่เหลือขึ้นกับสวนอื่น 

แตตองไมไปขดูรดีคนท่ีเราขอทาน อยางน้ัน

เรียกวาปลน ไปฆานี่ไมได ถาทำแสดงวา

เราไมรูจกัชวีติของตัวเอง ไมรูวาเรากำลงัทำลายตวัเอง ถาโลกเปนหมูตวัหน่ึง 

เราเปนเหาเกาะกินอยู ไมใชกินหมด ใหหมูตาย เพราะถาหมูตาย เราก็

ตายเหมือนกัน”  

 เมือ่ประมาณ 20 ปเศษท่ีผานมา ชาวบานในพ้ืนทีป่าแถบหนองเตา 

ตางแผวถางท่ีดินของตนใหราบเรียบ เพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตัวเชิญชวนที่

มเีงินกอนใหญเปนตวัลอ ลงุจอนกิเ็ปดปาปลกูพชืผกัเชนกัน เพยีงแตเหลือ

ที่ไว 2 ไรไมยอมถาง หวัง “เก็บตนไมไวทำฟน เพราะลุงคิดวา ถางปากัน

หมดอยางน้ี อีกหนอยตองเดินไปเก็บฟนไกลๆ แนๆ”  

 เม่ือที่ดินถูกทิ้งไว ตนไมก็เติบโตข้ึน “สวนคนอื่นเขาไถใหโลง 

ปลูกโนนปลูกนี่ทั้งปไมหยุด สวนของลุงปลอยใหธรรมชาติฟนตัว ในดินมี

ตนไมอีกเยอะ ตนหายไป แตรากยังอยู ไถเทาไรก็ไมหมด เดี๋ยวกง็อกข้ึน

ใหม เพิ่มขึ้นจากลมก็มี นกเอามาก็มี มากับน้ำบาง มาไดทุกทาง”  

 สวนนี้ไมตองทำอะไร แครอ เหมือน จอเกอโดะ จอมขี้เกียจใน
นิทานของชาวปวาเกอะญอ  ที่นอนรอใหมะมวงตกใสปาก “เขาไมได

ละโมบ ไปโคนมะมวง เราทำสวนข้ีเกียจ ก็ทิ้งที่ดินไว รอหนอยก็เปนปา”  

ลุงจอนิ โอโดเชา 

16 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “สวนของคนขี้เกียจ” 
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 ผลลัพธจากที่ 2 ไรที่เก็บไวไมไดมีแคไมฟน แตยังเปนเหมือน

แปลงทดลองใหเห็นทางออก เม่ือลุงจอนิเจอพิษจากพืชเชิงเดี่ยว  

 “เราทำงานหนัก แตยังเปนหน้ีเปนสิน หลายคนเริ่มไดรับผลราย

จากยาฆาแมลง ลุงสรุปบทเรียนวา ทำพืชเศรษฐกิจแบบนี้ การทำแบบ

คนรวย ตองลงทุนสงู คนจนอยางลงุตองไปกูหนีย้มืสินมา ปลกูแลวขาดทุน 

ตองไปกูใหม มาลงทุน หมุนไปเร่ือยๆไมหยุด บางคนตายไปแลว คนที่ 

ยังอยูตองจายหน้ีตอ  

 แตปวาเกอะญอเราทำแตพธิเีลีย้งผไีรผนีาเพือ่ใหขาวงาม ในนา  

มนีก มหีน ูชวยกินแมลง ไมรูเรือ่งปุยเคม ีเร่ืองพนยา ลุงเร่ิมเหน็บางอยาง 

วานี่ไมใชทางของเรา” 

 ลุงจอนิจึงตัดสินใจเลิก ปลอยใหที่ดิน 8 ไรฟนตัว และคอยปลูก

พืชที่ตองกินหรือใชเสริมเพ่ิมเติม จนกระท่ังเปนสวนที่ใหผลผลิตตลอดป 

ไมเพียงแตไดสุขภาพคืนมา พนจากวงจรหน้ี สวนที่สำคัญคือการกลับคืน

สูวิถีธรรมชาติ ที่ไมเบียดเบียนหรือทำลายส่ิงแวดลอมจนเกินไป 

  “เปนทางออกอีกแบบท่ีไมตองเปนทาส เรียนรูจากตนไม ตนไม

อาศัยเรา เราอาศัยเขา คนตองคืนดีกับธรรมชาติ ดีกับแลง ดีกับฝน  

กินมากเกินไปก็ทองแตกตาย
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แตเพราะเราไมเห็นความจริง จะเอาแตความพอใจ ไปเอาชนะ จึงมีปญหา

ตอไปเรื่อยๆ ในที่สุดก็กลับมาทำลายตัวเอง” 

 “คนเรามีทั้งวิญญาณและรางกาย ถาปลอดภัย เราตองปลอดภัย

ถึงวิญญาณ ปลอดภัยแตรางกายไมได วิญญาณมี 37 ขวัญ  5 ขวัญมีใน

ตัวเรา ขวัญหนาอก ขวัญมือ และขวัญเทาขวาซาย ขวัญท่ีเหลืออยู 

ขางนอก เชน อยูกับนก ปลา หนู ฯลฯ ถาปลาไมมี ขวัญก็หายไปแลว 

ธรรมชาติหมดไป ขวัญก็ตายไปทีละตัว วิญญาณเราก็คอยๆ หายไป  

ถาทุกอยางตาย เราก็มีแตราง ไมมีวิญญาณ การฆาส่ิงแวดลอมรอบๆ 

ภายนอก ก็คือทำลายตัวเอง 

 เราตองเรียนรูที่จะปฏิเสธเงินตรา เพราะเงินตราไมใชชีวิต นี่คือ

สิ่งที่บรรพบุรุษเราสอน เงินมีเพื่อใช ไมใชกลายเปนจิตวิญญาณ พาให 

เห็นแกตัว เงินเปนแคเครื่องมือในการดำรงชีวิต ไมใชเปาหมายของชีวิต”  
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 การผลิตเพ่ือเงิน โดยมุงเพิ่มผลกำไร เพิ่มปริมาณผลผลิตและ
ตอบสนองตอตลาด จึงสงผลกระทบตอธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของ
มนษุยเอง เชน “ความรนุแรง” ในวิถเีกษตรกรรมแบบกาวหนาทีแ่กปญหา
ตางๆ เชน ศัตรูพืช สัตวอื่นๆ โดยการฆาหรือทำลายดวยสารเคมีพิษชนิด

ตางๆ และการ “ควบคมุและบงัคับธรรมชาต”ิ ไปในทิศทางท่ีมนษุยตองการ 
เชน การปลูกพืชเมืองหนาวในประเทศเขตรอน บังคับใหตนไมออกผล

นอกฤดูกาล บังคับสัตวใหโตเร็วๆ หรือใหนมมากๆ เปนตน 

 วิถีทางของ “เกษตรกระแสหลัก” และอุตสาหกรรมอาหารใน

ปจจบุนั จึงขาดความยั่งยืน ไรประสิทธิภาพ และเสี่ยงตอการนำโลกเขาสู
วิกฤตอาหารในอนาคต  ผลจากการวิจัยจำนวนมาก ชี้ใหเห็นวา สัดสวน
ของพลังงานใชในการผลิตและขนสงอาหารมาสูจานผูบริโภค ตอพลังงาน

ที่ใชในการผลิตและขนสง มีอัตราสูงถึง 10 ตอ 1 มิหนำซ้ำเงินทุกบาท 

ที่ใชซื้อขาวปลาอาหารในประเทศพัฒนาแลว กลับคืนสูเกษตรกรรายยอย

เพียง 6 สตางคเทาน้ัน ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารมีสวนในการ 

ปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนหน่ึงในสาเหตุหลักของปญหาโลกรอน  

กวารอยละ 12.5 ของกาซเรือนกระจกท้ังหมดที่ปลอยทั่วโลกในแตละป17

ผลตอบแทนที่มากกวาเงิน

17  สฤณี อาชวานันทกุล. Lester Brown ผูรณรงค “การพัฒนาอยางยั่งยืน” และชี้

ทางออกจากวิกฤตอาหาร. แหลงที่มา http://www.onopen.com 
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ในทำนองเดียวกันธุรกิจอื่นๆ ที่มุง
แสวงหาผลกำไรเพียงเปาหมายเดียว 
โดยไมคำนึงถึงผลกระทบดานสังคม
หรือสิ่งแวดลอม บั่นทอนสิ่งที่ยกระดับ
คณุภาพชวีติ และไมคำนึงวา “ตนทนุ” 
หรือ “คาใชจาย” ที่ทำมาซึ่งกำไร
เหลาน้ัน สูงเพียงใดและประกอบดวย
อะไรบาง  

 ในทัศนะของลุงจอนิ  

การทำมาหากินแบบทำลายตัวเอง 

ยังดำรงอยูเพราะยังไมถึงจุดวิกฤต 

“เง่ือนไขแวดลอมในเวลานี้ คนยัง

หลบหลกีได” แตผลกระทบท่ีชดัเจนขึน้

เรื่อยๆ ทั้งตอธรรมชาติและมนุษยเอง 

ไมวาจะเปนในฐานะผูผลติหรอืบริโภค 

เปนจุดเริ่มตนของความเปล่ียนแปลง ไมวาจะเปนภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม บริการหรือการลงทุน ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 
“สิ่งที่ลุงทำ ลุงก็ไมไดคิดวาไมมีผลตอคนอ่ืนๆ แตตอนนี้ก็กระจายออกไป 

มีคนจากที่ตางๆ มาเขามาดู ทั้งภาคใต ภาคอีสาน บางคนเขาก็มาเลาวา

เขาจะขี้เกียจบาง ลุงวาความคิดแบบน้ีคอยๆ ลามไปอยู ถึงจะชา...แตก็มี

กำลังใจ” 

 ธรุกิจผลติภณัฑนมอนิทรยี “แดรีโ่ฮม” และฟารมโคนมอนิทรีย18 
เปนตัวอยางของการผลิตที่มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

สรางความเปนอยูที่ดีใหกับทั้งเกษตรกรเอง รวมไปถึงสัตวในฟารมและ 

วิลิต เตชะไพบูลย 

18 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “ฟารมสัตว ฟารม (ความ) สุข” 

พฤฒิ เกิดชูชื่น (บน) 
วรรโณ อากาศฤกษ (ลาง) 
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คนงาน โดยเกษตรกรเองกมี็ความเปนอยูทีด่ ียนืยนัใหเหน็วา การทำกำไร
ไมจำเปนตองสวนทางกับประโยชนของผูบริโภค สังคมโดยรวม และ
สิง่แวดลอม ตรงกันขามอาหารอินทรียลงทุนต่ำกวาและมีราคาดีกวา มี
ความเปนธรรมมากข้ึน หรอืกรณนีมแพะอนิทรีย “พรจุำปา” ท่ีมเีปาหมาย
การผลิตนมแบบธรรมชาติ และจำหนวยภายในทองถิ่นเทานั้น เพื่อรักษา
คณุคาสดใหมของผลิตภณัฑ และเปนการสวนกระแสแขงขนัและการผูกขาด 
แปรเปนความรวมมือและกระจายผลประโยชน  

 อัคระ ธิติถาวร ผูผลิตนมแพะอินทรียเลาวา “มีคนจะมาลงทุนให
ผมขยายการผลิต ที่มีตลาด มีความตองการซื้ออยู แตผมมองวา แคนี้ผม

พอในสวนของผมแลว ที่เหลือควรไปสรางประโยชนใหคนอื่น แทนที่ผม

จะขายคนเดียวหมื่นขวด ปลอยใหมีคนผลิตเพิ่มอีกรอยคน คนละรอยขวด

ดีกวา กระจายในหลายพื้นที่ สินคาก็สดจริงๆ คนเชียงใหมไมตองมากิน

นมแพะจากภูเก็ต แมจะสงทางเครื่องบินก็ตาม” 

 ดงันัน้ “การคิดแบบเกษตรอินทรีย กค็อืการคดิถึงคนอืน่ใหมากข้ึน 

รับผิดชอบตอสังคม ถาทำธุรกิจโดยไมคิดถึงสังคม ในที่สุดตองเกิดผลกระ

ทบตอตัวเราเองอยางหนีไมพน” พฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผูจัดการบริษัท
แดรี่โฮม จำกัด สรุปใหเห็นวาถาไมมองไกลกวาเดิม มุงผลกำไรสูงสุด

ระยะสั้น ทายที่สุดผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเอง 

“เม่ือกอนเรามุงใหไดนมมากทีส่ดุ...ท้ังคดัเลือกพนัธุ ทัง้อาหารเสริม 

ทั้งฮอรโมน ใสอาหารไปเทาไรก็ไดนมเทานั้น แตในขณะเดียวกันคุณภาพ

นมก็ลดลง สัดสวนโปรตีนในนมเจือจางลง เพราะรางกายวัวปลดปลอย

โปรตีนไดจำกัด สุขภาพของวัวก็แย เจ็บปวยบอย ตองใชยาปฏิชีวนะ

จำนวนมาก” วรรณโณ อากาศฤกษ เลาถึงการทำฟารมวัวนม ในยุคของ
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ความมุงม่ันที่จะปนวัวที่ใหนมมากที่สุด (ตัวละ 50 ลิตรตอวัน!) โดยไมมี

คนกินนมอยูในมโนภาพ  

 “ไมวาววัจะกนิอะไร หรือเราฉดียาอะไร ท้ังหมดจะยอยและดูดซมึ

เขากระแสเลือด ไปสรางนม ทุกอยางออกมาท่ีนม แตตอนนั้นเราไมได

คิดตรงนี้ เราทำหนาที่ผลิตของเราไป ใครจะกินนมของเราไมรู มารูสึก

ตอนที่ทำนมอินทรียแลวมีคนมาเยี่ยมฟารม เขาบอกวา เขาดีใจนะ ที่มี

คนทำนมดีๆ ใหเขากิน เราก็ภูมิใจ เม่ือกอนไมเคยมีความรูสึกแบบนี้” 

 ปจจุบันผูผลิตอาหารปลอดสารพิษไดรวมตัวกันเปนเครือขาย
ตลาดสีเขียว ในขณะท่ีจำนวนผูผลิตสินคาอินทรียก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 
ขยายจากการผลิตขาวและพืชผัก สูปศุสัตวอินทรีย มีทั้งฟารมโคนม 

ฟารมแพะอินทรยี หม ูไก และไขปลอดสารท่ีไดจากฟารมท่ีเลีย้งแบบปลอย 

ไดเดิน ไดมีอิสระจากกรงแคบๆ เพ่ือใหเปนอาหารธรรมชาติ สินคาเหลานี้
ไดรับการตอบสนองที่ดีจากผูบริโภค ในขณะที่ผูผลิตก็มีความสุขจากการ

ขายผลผลิตภัณฑดีๆ เชน อุดมชัยฟารม ที่ผานความยากลำบากจากการ

บุกเบิกตลอดไขอินทรีย จนเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในฐานะผูผลิตไขไก

จากแมไกอารมณดี 

 ทั้งหมดบงชี้ถึงความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจที่สรางสรรค
กวาเดิม ซี่งสามารถขยับขยายพรมแดนตลาด ใหคนจำนวนมากกวาเดิม 
สามารถทำกำไรได ในทางที่เปนประโยชนตอผูบริโภค สงัคมโดยรวม 
และส่ิงแวดลอม 
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ความสุขท่ีเกิดขึ้น บงบอกวาเงินไมใชผลตอบแทนเดียวหรือ

เปาหมายเดียว กลุมบริษัท “วังแดง” 19 ก็เชนกันทีต่ั้งใจไมทำธุรกิจแบบ
เอากำไรเปนตัวต้ัง แตมุงหวังใหการทำงานชวยพัฒนาคน เปนหนทางสู

อิสรภาพที่คนพบไดจากการทำงาน เปนแนวทางที่ ประวิทย เยี่ยมแสนสุข 
ผูกอตั้ง หจก.วังแดงเอ็กซเพรสและกลุมบริษัทวังแดงวางไว โดยการสราง
สวัสดิการใหพนักงาน ดวยหลักการแบงผลกำไรรวมกัน และสนับสนุนการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาตน โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาจิตวิญญาณ 

 “ผมเชื่อวาเม่ือศักยภาพในตัวของทุกคนเปดเผยออก จะมีพลัง

มาก ทางดานงานก็ชวยได ทางดานสวนตัวก็ชวย ทำอยางไรใหเขาไปถึง

ศักยภาพที่เขามี เพราะสวนมากคนจะปด ไมรูวาตัวเองมีศักยภาพอะไร” 

และสรางบทเรียนสูอิสรภาพ เชน การใหพนักงานเซ็นเช็คเอง เพื่อสราง

ความซื่อสัตย ใหหลุดพนจากกิเลส การแบงจายเงินเดือนเปน 2 งวด  

เพื่อฝกความอดทน อดกลั้นไมไหวตอความย่ัวยุ เปนภูมิคุมกันจาก 

บริโภคนิยม  รวมทั้งการลดความหวงและหวง  

“คนสวนใหญหวงงาน ไมอยากสอนคนใหม เสร็จแลวก็หวง หวงวา

ไมอยูแลวงานจะหมกเยอะ ทำไมไหว ถาไดหยุดกันคนละ 10 วัน จะไดตัด

สราง “คน”และ “ชุมชน” ดวยธุรกิจ

19อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “งานท่ีนำไปสูอิสรภาพ” 
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หวงและหวงออก เพราะหายไปนานขนาดน้ัน 

คุณไมรูจะหวงและหวงไปทำไม” 

 ในขณะที่ กาแฟดอยชาง20 กาแฟ 

แบรนดดังติดอันดับโลก จากดอยชาง อำเภอ
แมสลวย จังหวัดเชียงราย ก็มีจุดเริ่มตนจาก
การสรางธุรกิจ “อะไรก็ได” ที่สามารถทำให

คนในชุมชนดำรงอยูได โดยไมตองละทิ้ง

บานเกิดเขาไปหางานทำ หาความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจจากในเมือง ธุรกิจกาแฟทำใหเยาวชนไดกลับมาทำสวนกาแฟ  

ไดอยูพรอมหนาพรอมตากับครอบครัว ทำการผลิตบนผืนดินของตน ที่

สามารถหลอเลีย้งชีวิตไดเต็มภาคภูมิ  

 ภายในเวลา 7 ปหลังการรวมตัวกนัของกลุมผูปลูกกาแฟดอยชาง 

จากผลผลติ 600 กวาไร ท่ีไมทำกำไร มแีตจะขาดทนุ ขยายกลายเปนธรุกจิ

มูลคาถึง 3 - 4 พันลานบาท ในป 2551 พื้นที่การปลูกกาแฟขยายออกไป

กวา 20,000 ไรประชากรชาวดอยชาง 80 กวาเปอรเซ็นตของประชากร

จำนวนสองหมื่นกวาชีวิต จาก 800 ครัวเรือน เปนสมาชิกผูปลูกกาแฟ

ของบริษัทดอยชาง 

“ ...ที่เราทำกันมา 7 ป ก็ชัดเจนข้ึนมาเรื่อยๆ ...เรามาเสริมฐาน

เรื่องของการอยูรวม หาชองทางของการอยูรอด ...เราตางคนตางมีพลัง 

ผมรูตรงนี้นิดหนึ่ง คุณรูตรงนั้นนิดหนึ่ง ถาเรามารวมกันได มาทำรวมกัน 

จะตองมีอะไรเกิดอะไรขึ้นมาแนนอน” วิชา พรหมยงค ผูริเริ่มธุรกิจและ
ประธานบริษัทดอยชาง เลาถึงการทำธุรกิจกาแฟที่ทุกคนมีสวนรวมในการ

สรางงาน ท้ังการปลกู การแปรรูป การตลาด ทัง้หมดดำเนนิงานครบวงจร 
โดยเกษตรกร และที่สำคัญการดูแลรวมไปถึงการดูแลรักษาสภาพแวดลอม 

20 อานรายละเอียดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง ไมใชแคกาแฟ...แตคือ “การอยูรวม” 
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ทั้งในไรและในกระบวนการแปรรูป   

 “ตอนนี้กาแฟดอยชางก็เปนของกลุมพี่นองบนดอยชางทั้งหมด  

ใน 12 กลุมเปนของพี่นองลีซอกับคนจีน 2 กลุม ที่เหลืออีก 10 กลุมเปน

ของพี่นองอีกอ...ตอนนี้พวกเราประกันราคาขั้นต่ำที่ 100 บาท/กิโล ราคา

จะขึ้นหรือลง คณะกรรมการในเครือขาย 12 กลุม จะเปนผูกำหนดเอง”  

ปณชัย พิสัยเลิศ กรรมการผูจัดการดอยชางเฟรชโรสเต็ดคอฟฟ จำกัด 
แกนนำคนสำคัญใหขอมูลที่บอกถึงอนาคตของคนบนดอย ที่ไมเพียงแตมี

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แตยังสรางความภาคภูมิใจใหคนบนดอย ดังเชน

คำบอกเลาของ วิชา พรหมยงค ที่วา 

 “แตกอนเด็กอีกอไปเรียน...เขาไปในโรงเรียนทุกคนดูถูก อีกอ 

กินหมา...วันน้ีลูกหลานเราเรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท..เด็กๆ กลาบอก

วาหนูเปนอีกอ...บานหนูปลูกกาแฟ หนูภมูิใจมาก เพราะวากาแฟที่พอแม

หนูปลูก วันน้ีอยูระดับโลกแลว”  

เมื่อหมดปญหาเร่ืองปากทอง พี่นองชาวดอยชางก็เร่ิมตนฟนฟูวิถี
วัฒนธรรมชนเผา  อนุรักษรักษาธรรมชาติ  สนับสนุนสงเสริมบุตรหลาน
ใหเทาทันโลกท่ีรุดหนาไปโดยไมลืมรากเหงา สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง และพรอมท่ีจะเผื่อแผประสบการณทั้งเรื่องกาแฟ ตลอดจน

การรวมกลุมใหกับชุมชนอ่ืนๆ ที่ลวนแตมีศักยภาพแฝงอยูและถาสามารถ

รวมมือกันก็มีทางเลือกที่ทำใหชุมชนมีทางรอด  

ทั้งน้ีดวยความเชื่อม่ันวา การดำรงอยูของชุมชน คือความยั่งยืน
ของชีวิตลูกหลาน 
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4 สายตาท่ีแจมชัด: 
ชุมชนกับความยั่งยืน



- 60 -

ประกาศ ขึ้นบัญชีพืชสมุนไพร 13 ชนิด เปน
วัตถุอันตราย สอนับผลประโยชนซอนไมมิด (ไทยโพสต, 

28 กุมภาพันธ 2552) สยามโพลลระบุ แรงงานไทยอยากกลับไป
ทำงานที่บานหากราคาผลิตผลทางการเกษตรดีข้ึน และมี
การสรางงานท่ีตางจังหวัด เนื่องจากตองการอยูกับ
ครอบครัวและเปาหมายชีวิตคือ ความเปนอยู
อยางพอเพียง (Asia Standard Time, 30 เมษายน 2550) 

‘องคมนตรี’ กลัวเด็กไทยลืมชาติ อยากใหระบบ
การศึกษาของไทย สอดแทรกความรูสึกรักและหวงแหน
ชาติบานเมืองใหมากข้ึน เพื่อใหเด็กไทยรูสึกภาคภูมิใจใน 
ถิ่นกำเนิด  (เดลินิวส, 25 กุมภาพันธ2552) เลิกจางพุงตอเนื่อง 
451 แหง คนงาน 41,851 ชีวิต ถูกลอยแพ แนวโนมเจงอกี 
129 แหง คาดถูกปลดอีก 45,856 คน เหตุขาดสภาพ
คลอง ดันงบพันลานซื้อขาวสารแจกผูประกันตน 9.8 ลาน
คน (สยามรัฐ , 26 พฤศจิกายน 2551) บริษัทยักษทั่วโลก
ลอยแพคนงาน 8.5 หม่ืนคน (คมชดัลึก 28 มกราคม2552)

สาวโรงงานออกกะดึก นัง่เลนอยูกบัลกูชายวัยขวบคร่ึง เพลียจัด

เผลอหลับ ลูกตกโองรองน้ำฝนขนาดใหญดับ 
(เดลินิวส 18 มิถุนายน 2550) 
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 “ความมืดบอดของปญญานาจะเกิดจาก 

การมองไมเห็นความสำคัญของพื้นดินที่รวมกับวิญญาณ 

ความรัก ซึ่งธรรมชาติไดมอบมาใหทุกคนตั้งแตเกิด จึงไมรู

วาพ้ืนดินคือแมบังเกิดเกลา ที่เชื่อมโยงความรักระหวางเรา

ทุกคน” 21 

             

      ระพี สาคริก 

21 อางใน ประภาภัทร นิยม. 2550. 
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ทรัพยากรและวัฒนธรรม 
ในฐานะพื้นฐานความยั่งยืนของชุมชน

22 ประเวศ วะสี. “คลื่นวิกฤตการณลูกที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร” อางใน  เอกวิทย ณ ถลาง, ศ.ดร. 2544:26 

 “ถาวัฒนธรรมมีความหมายรวมถึงระบบความเชื่อ ระบบคุณคา 

และวิถีชีวิตท้ังหมด เดิมคนไทยเชื่อวา มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 

จึงทำตัวใหสมดุลกับธรรมชาติ โดยเช่ือในไตรลักษณธรรม คือ อนิจจัง 

ทกุขงั อนตัตา แตบดัน้ีคนไทยรบัเอาความเชือ่ตะวนัตกท่ีแยกมนุษยออกจาก

และอยูเหนือธรรมชาติ มนุษยมีฤทธานุภาพท่ีจะทำอะไรก็ได อันเปนโมหะ 

หรือความหลง อันนำไปสูโลภะ คือความโลภและเห็นแกตัวขนานใหญ 

และนำไปสูโทสะ หรือการใชอำนาจเหนือผูอื่นและการทำรายกัน นี่คือ

ปฐมเหตุของการทำลายตนเอง อันเกิดจากการเปลี่ยนความเช่ือ

พื้นฐาน กลุมชนใดกลุมชนหน่ึงยอมมีรากทางวัฒนธรรมท่ียืดยาวไปไกล 

ตนไมที่จะออกดอกออกใบงามไสว ก็เพราะมีรากที่ยื่นไปไกล การพัฒนาที่

ตัดจากรากแกวทางวัฒนธรรมของสังคมไทยจึงเกิดวิกฤตการณทำลาย

ตนเอง การทำลายวัฒนธรรมเปนการทำลายตนเอง ทีส่งผลกระทบกวางขวาง 

ยาวไกลอยางยากที่จะแกไข” 22 

 แนวคิดเรื่องการรักษาธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐาน

ของชุมชน ขางตนที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาวไว เปนมิติสำคัญของการ
ฟนฟสูงัคมทีม่หัีวใจความเปนมนษุย ทำนองเดยีวกับที ่ครูสุรนิทร กจินติชีว 
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23 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 1, 2551:18-19 

กรรมการสุขภาพแหงชาตแิสดงทรรศนะไวในเวที “เติมหัวใจใหสังคม” วา  
“เมื่อเราพูดถึงมิติหัวใจของความเปนมนุษย เราอาจจะตองหวนกลับไปให

คณุคากบัวัฒนธรรมดัง้เดมิของเรา โดยเฉพาะถาเราเร่ิมตนทีช่มุชน คงตอง

พูดถึงวัฒนธรรมชุมชน...สรางความเปนชุมชนที่มีหัวใจความเปนมนุษย 

แลวคอยๆ ขยายเครือขายออกไป...” 23  

 การยืนหยัดของชุมชนเพื่อรักษาทรัพยากรและวัฒนธรรมใน

หลายๆ พ้ืนที่ เปนภาพสะทอนใหเห็นทรรศนะของชุมชนที่ไมไดมอง

ทรพัยากรและวัฒนธรรมในฐานะที่เปนที่มาของรายไดหรือผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจ เชน มองปาแลวเห็นแตไมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ หรือมอง

ชายหาดเปนสถานที่ทองเที่ยว ตลอดจนฟนฟูวัฒนธรรมเพ่ือสรางจุดขาย

ใหคนภายนอกมาเยือน 

 สำหรับคนในชุมชน ทรพัยากรและวฒันธรรมมคีวามหมายมากกวา
นั้น คือ เปนพื้นฐานท่ีทำใหมีความหมายตอความอยูรอดของชุมชนใน
ระยะยาว เปนพ้ืนฐานรักษาความเปนชุมชน นำไปสูความเปนอิสระของ
ชุมชน ดวยเสนทางที่หลากหลาย โดยมีจุดรวมท่ีความยั่งยืนของชุมชน 
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24อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “ทุงยาวมารเก็ต ตลาดนี้ไมใชเงิน” 

 แมอุยวัย 70 จัดวางเห็ดดอกงามๆ เปนกองๆ บนแผงเล็กๆ 

สำหรับวางขายขาวของเล็กนอยๆ รวมกันของชาวชุมชนทุงยาว เห็ดของ

แมอุยมีหลายชนิด เพราะเก็บมาจากในปาไมใชเพาะจากถุง ในจำนวนเห็ด

ทั้งหมดแมอุยบอกวา เห็ดหลมอรอยท่ีสุด แตหายากนะ เม่ือถามวาอุย

อายุมากแลวทำไมหาเห็ดหลมไดเยอะกวาใคร คำตอบกคื็อ สายตาอุยยงัดอียู 

แลวนัยตาของอุยก็ยังใส ยืนยันถึงความแจมชัด ไมตางจากสายตาของ

ผูหญงิทุงยาวคนอ่ืนๆ ที่มองเห็นปาลึกซึ้งกวาแหลงไมมีคาทางเศรษฐกิจ 

 “ปามันเตียนหมด โดนตัดถางไป กอนน้ันมีการสัมปทานตัดปา 

หลังจากสัมปทานหมด ชาวบานก็พากันเขาไปโคนไมที่เหลือมาเผาถาน

ขายอีก จนหมด เหลือแคปาน้ำจำแคนั้นแหละ” ระวิวรรณ กันไชยสัก 
ประธานกลุมแมบานแหงทุงยาว24 จังหวัดลำพูน เลายอนถึงความเปนมา

ของการรักษาปาของชุมชน เพื่อเก็บไวเปนความม่ันคงทางดานอาหาร 

โดยเริ่มตนจากประสบการณการรักษา “ปาน้ำจำ” หรือปาตนน้ำ 

 “พอหลวงเครื่อง ผูใหญบานคนแรกพบตาน้ำตรงปาน้ำจำนี้แลว

สงวนพ้ืนที่ปาไวประมาณ 60 ไร เพราะเขามีประสบการณอพยพหนีแลง

มาจากบานสนัคะยอม มาตอนหลังมนัีกการเมอืงนำคนจากพ้ืนทีอ่ืน่เขามา

จับจองพื้นที่ในปาน้ำจำ โดยขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด อางวาปา

ในสายตากลุมผูหญิงทุงยาว 
ปาคืออาหารหลอเล้ียงชุมชน
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เสือ่มโทรม ชาวบานเราก็ชวยกันตอสู จนชนะ 

แลวก็มาทำบุญพรอมขยายพ้ืนที่ปาออกไป

เปน 2,500 ไร ไวเปนปาชุมชน สรางกฎเกณฑ 

ขึ้นมาดูแลรวมกัน 

 “เพียงแคเราชวยกันปกปองดูแล 

ไมใหใครเขามาทำลายเทาน้ัน...ตนไมใบหญา

ก็ฟนข้ึนมา ไมตองไปปลูก  พอปาเกิดขึ้น 

ฝนก็มี น้ำก็มา…” 

แตดูเหมือนวิบากกรรมของปา 

ทุงยาวยังไมจบ ในป พ.ศ.2532 กรมปาไมเขามาประกาศใหปาของชุมชน

เปนเขตวนอุทยาน โดยเสนอแลกกับงบประมาณพัฒนาหมูบานปละ 

80,000 บาท  ตอนน้ันกลุมผูหญงิยืนยนัขอเขารวมเจรจา ปาภาค ีวรรณสัก 
ประธานกลุมแมบานทุงยาวในขณะนั้นเลาถึงความทรงจำที่เปนจดจำของ

ผูหญิงในชุมชนวา 

“วันนั้น ปากับกลุมแมหญิงก็ตะโกนบอกเขาไปวา ‘เฮาบหื้อ 

เพราะวาถาเฮาหื้อ เฮาก็บมีอาหารกินแลว’ หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นประทวง

กันเลย... 

“ถาเปนอุทยานแลว หนอไม เห็ด ไขมดแดงจะเอาที่ไหนมากิน 

เอาเงินแปดหมืน่บาทไปพฒันาเขาหวัโลนทีอ่ืน่ดกีวา สวนปาผนืนี ้ชาวบาน

ทุงยาวจะรักษาเอง...ปาบอกเขาไปอยางนั้น” 

“อันนี้เราก็ถือวา เราประสบความสำเร็จในการตอสูในเร่ืองของ

อาหาร เพราะวาถาเราไปฟงหมูกลุมผูนำที่ผูชายทั้งหลาย เขาจะอนุญาต

ใหปาอยูแลว เมื่อฝายราชการขอ มีแตแมหญิงเรานี่แหละที่ไมให เราก็

เปนแกนนำเสียเอง ไมอยางนั้น วันนี้ก็ไมมีแหลงหาอาหาร คงกลายเปน

ปาอุทยานไปหมดแลว” 

ปาภาคี วรรณสัก 
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 ไมเพียงคำพูด กลุมผูหญิงทุงยาวยืนยันใหกรมปาไมและคนใน

ชุมชนเอง เห็นคุณคาปาที่มีตอชุมชนเหนือกวาเงินจำนวน 80,000 บาท 

ดวยการเก็บขอมูลอาหารจากปา ชี้ใหเห็นคุณคาของปาที่สรางความมั่นคง

ทางอาหารใหชุมชน 

“กลุมแมบานแบงงานกันเปน 10 กลุม มีเงินอยูหาพันบาท ก็เอา

ไปซื้อสมุด ดินสอ มาแจกกัน แลวก็จดบันทึกอาหารที่เก็บจากปาทุกวัน 

ไปสอบถามตามบานวา วันนี้ไดอะไรมาบาง กินอะไร เทาไหร คำนวณวามี

กี่ขีด กี่กิโล คิดราคากัน ครบปหนึ่ง มารวมตัวเลข เราถึงรูวา คิดเปนเงิน

เกาแสนกวาบาท” จึงไมคุมคาเลยหากชาวบานตัดสินใจรับงบประมาณ

พัฒนาหมูบาน นี่ทำใหกรมปาไมตองยอมจำนนตอขอมูลหลักฐาน และ

ยอมรับกับแนวคิดของกลุมหญิงบานทุงยาว  

งานของกลุมแมหญิงขยายจากรักษาอาหารในปาไปสูการปลูกพืช

พื้นบานไวกิน และการสงทอดวัฒนธรรมชุมชนสูคนรุนใหม “บานในชุมชน

เราไมมีรั้วปดมิดชิด แตจะมีทางเล็กๆ เปดไว ตามความเชื่อวา ถาปดรั้ว

หมดจะ ‘ขึด’ ไวใหไปมาหาสูกัน เราอยูกันอยางเครือญาติ เจ็บไขไดปวยก็

เรียกกันได ตอนหลังมีคนมาตั้งชื่อเสนทางนี้ใหวา ถนนสายวัฒนธรรม   

“เวลามีงานประเพณ ีงานศพ เราก็ดงึเดก็ คนหนุมสาวเขามารวม 

เพราะวัฒนธรรมประเพณีเปนสวนชวยในการพัฒนาในหมูบาน เราทำตาม

ความเชื่อ แลวทำใหหมูบานเรามีความอุดมสมบูรณ ไมมีการขัดแยงกันใน

กลุม เมื่อมีกลุม ทำอะไรก็ไปไดดี” กลุมไดรับการรักษาไว คนรุนใหมกับ

คนรุนเกาไดเรียนรูและรวมมือกัน ประสบการณ ความเขมแข็งของกลุม

ผูหญิงที่ชวยกันรักษาปาไดรับการสงทอดจากรุนสูรุน 

หนุมสาวทุงยาวซึ่งอยูไมหางไกลจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูน จึง

โชคดีที่ยังมีทางเลือกนอกเหนือจากการหล่ังไหลเขาโรงงาน และในวันเวลา
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ที่เศรษฐกิจตกต่ำ แรงงานถูกเลิกจาง พวกเขายังมีท่ีดิน ยังมีปารองรับ   

“มาวันน้ี พวกคนหนุมคนสาวที่ยังทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มปรับ

เปลี่ยนกันแลว ถาวันไหนหยุด ก็จะกลับมาทำนา เดี๋ยวนี้จะเห็นเด็กๆ ที่

ทำงานนิคมกลับมาทำนาคนละ 2 ไร 3 ไร เอาขาวไปกิน วันหยุดก็พากัน

เขาปาหาเห็ด หาหนอไมมาทำกับขาวหอไปกินในโรงงาน...” ปาภาคีเลา

และนำไปสูขอสรุปวา “ถาคนเรารกัษาธรรมชาต ิก็เหมอืนรกัษาชีวิตคนไวได” 

ชุมชนทุงยาวจึงยืนหยัดอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงดวย 

วิธีคิดงายๆ แตจริงแท ดังที่ผูนำกลุมผูหญิงทุงยาวคนใหมวา   

“ไมตองมีเงินมีทอง เราก็มีความสุขได เราอยูบานเรา แลวทำให

บานเราดีที่สุด”  

 

 

 

 

 

  

 ในฐานะเมืองทองเท่ียวสำคัญ ชายฝงทะเลของเกาะภูเก็ต

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เริ่มจากชายฝงดานตะวันตกของเกาะซึ่งมี

หาดทรายขาวสวยงาม ถึงทะเลโคลนและปาชายเลนที่รกเร้ือของฝง

ตะวันตกก็กลายเปนเปาหมายใหม ทั้งโรงแรมหรือรีสอรท โรงงานขนาด

ใหญ เรือประมงขนาดยักษ ขยับขยายมาแปรทรัพยากรชายฝงและในทะเล

เปนเม็ดเงิน  

 ชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอม โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ25 ซึ่งตั้งอยูที่

ที่ชายฝงยังมีเด็ก

25 สามารถอานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “คบเด็กสรางชายฝง” 
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อาจารยมานะ สามเมือง “ดำ”  สุเมธ การะนาม

ริมหาดอาวปาคลอก เปน 

หน่ึงในความพยายามทีจ่ะรักษา

ชายฝงตะวันออก ชมรมนี้
กอตั้งข้ึนจากความมุงมัน่ของ 
“ดำ” หรอื สุเมธ การะนาม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที่ตองการ “เอาคืน” ชาวบาน
ปากคลอก ซึง่รวมตัวกันเปน 

“กลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” ลอมจับเรืออวนของนาชาย 
ที่ดำไปหาลำไพพิเศษดวยการเปนลูกเรือ 

 “ครูมานะ” หรือ อาจารยมานะ สามเมือง สนับสนุนความคิด
ของดำ ดวยเห็นวาการเอาคืนแบบนี้ยอมนำไปสูผลดีในภายหนา  

และก็เปนจริง   

 ชุมนุมอนุรักษสิ่งแวดลอมของโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณออกไป

เก็บขอมูล สำรวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลาย จำนวนและประเภทของพันธุไม

ที่เสียหาย รวมกันปลูกปาชายเลนทดแทนบริเวณที่ถูกทำลายไป  

  “ความรูสึกโกรธหายไป เร่ิมเห็นประโยชนของการอนุรักษ   

ที่สำคัญที่สุดคือสนุกกับกิจกรรมท่ีทำ ผมมีความสุขมาก แรกๆ ชาวบานก็

ยังไมเขาใจกับกิจกรรมท่ีพวกเราทำสักเทาไร แตดวยการประสานงานที่ดี

ระหวางโรงเรียนกับชาวบานของครูมานะ ทุกอยางจึงเร่ิมดีขึ้น จนในที่สุด

ทั้งชาวบานและโรงเรียนกลายเปนมีความรูสึกเดียวกัน ผมเองก็เริ่มเขาใจ

ในสิ่งที่ชาวบานเคยทำกับผมและนาชายในคืนนั้น...”  

 ปจจบุนัชือ่ “ชมุนมุอนรัุกษสิง่แวดลอม” เปลีย่นเปน “กลุมเยาวชน 
รักษบานเรา” อาจารยมานะเลาเหตุผลวา “เปล่ียนเปน ‘รักษบานเรา’ 
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งานกวางขึน้ ทำไดทุกเรือ่ง ทีส่ำคญัเด็กๆ ไดเรียนรูทกุแงมมุของบานตัวเอง 

 “บานเรามแีนวคดิทีผ่ดิมาตัง้แตตน คือโรงเรียนสรางรัว้กัน้ชมุชน  

ไมใชรั้วอิฐหรือรั้วปูน แตเปนรั้วความคิด ที่พยายามจำกัดใหเด็กอยูใน

กรอบการเรียนหนังสือ แตถาเด็กไมเรียนรูสังคมตนเองตั้งแตเกิด แลวจะ

ไปเรยีนเม่ือไร หรือตองรอหลงัจากเรียนจบใชไหม ถงึเวลาน้ัน เดก็ๆ กแ็ทบ

ไมไดผูกพันอะไรกับหมูบานมากนัก   

 “จึงไมแปลกท่ีหลังจากเรียนจบเด็กมักจะออกจากหมูบาน นั่น

เปนเพราะขาดความผูกพนั เดก็ท่ีเรยีนสงูจึงดถูกูบานเกิดของตวัเองวาเชย 

ไปไมถึงไหน ที่ผานมาผมจึงพยายามทำกิจกรรมโดยไมแบงแยกระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน ถาชาวบานมีกิจกรรมเราจะเขาไปรวม เราตองเปน

หนึ่งเดียวกันใหได เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูชุมชน 

 “แนนอนวา ทุกวันน้ีสังคมเปลี่ยนไป แถบนี้มีโรงแรมเปดใหม

มากมาย เดก็สมัยนี้ไมออกไปหาปูหาปลาแน อยากทำงานรับจางในโรงแรม

มากกวา กระแสโลกยคุน้ีเราตานไมไหว แตถาเดก็มีความผกูพนักบัหมูบาน  

ความรักบานเกิดยอมตองมี และถามีใครเขามาทำอะไรที่ไมถูกตอง ไมดี

ในหมูบาน แนนอนวาเขาจะตองสะกิดบอกกันใหรู แตถาเด็กพวกนี้ไมมี

ความผกูพันอยางท่ีผมวา เขาก็จะไมทำ

อะไรกัน”  

 นับถึงป 2551 ครบ 15 ป

หลังการกอตั้งชมรม “ดำ” หาเลี้ยง
ครอบครัวจากการทำอวนปู และเปน

กำลังสำคัญจดัต้ัง “กลุมประมงพืน้บาน” 
และรวมมือทำงานกับครูมานะ    
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 นอกจากเขายังมีศิษยเกาคนอื่นๆ ที่เขามาเปนเครือขายของกลุม

เยาวชนรักษบานเกดิ รวมท้ังกลุมชาวบานในชุมชน “ในตำบลปาคลอกมี  

9 หมูบาน ลูกศิษยผมมีอยูทุกหมูบาน ฉะน้ัน เครือขายของกลุมเยาวชน

รักษบานเราถือไดวาไมใชเล็กๆ เลย”  

 ป พ.ศ.2548 นักเรียนรวมมือกับชาวบาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชายเลน พรอมกับกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง สำรวจขอมูลพืชและสัตวในปาชายเลนและบริเวณ

แนวหญาทะเล เพ่ือจดัตัง้พพิธิภณัฑทองถิน่เพือ่การอนรัุกษทรพัยากรชายฝง
ไดประจกัษถงึคณุคาของผืนปาชายเลนทีช่วยกนัรักษาและปลูกไวเม่ือ 15 ป 

กอน รวมถึงแนวหญาทะเล ซึ่งไดรับการฟนฟูจนคืนสูความสมบูรณ กลาว

คอื บรเิวณปาชายเลนพบปลา หอย ป ูกุง รวมกนัถงึ 48 ชนดิ บรเิวณแนว

หญาทะเลมีมากถงึ 45 ชนดิ สวนบรเิวณแนวปะการงักมี็มากถงึ 52 ชนดิ 

 นั่นเปนดอกผลทั้งในสวนของ “คน” และ “ทรัพยากร” อันมี
ที่มาจากความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น แปรเปนความ

รวมมือในการฟนฟู รักษาทรัพยากรของชุมชนไวใหยั่งยืน 
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ทอผา ขับซอ ตีไหดำ รำโนรา 
กลับมาหาความภูมิใจในทองถิ่น

 ทีก่ลุมสรางสุข ชมุชนบานไสตนทง26 บานนาสระ ตำบลทายสำเภา 

อำเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช มีครอูกีคนหน่ึงทีมุ่งรกัษาชุมชน 

ดวยการสรางสำนกึรกัษบานเกดิ โดยรวมกบัชาวบานกอตัง้ “โรงเรียนชวีติ” 
เพื่อสอนวิชาชีวิต ใหเยาวชน รูจักหวัน...รูเทาทัน...จิตมุงมั่น...ละสิ่งชั่ว...       
มั่วสิ่งดี...มีคุณธรรม 

 จากคำถามท่ีวา ทำไมการศึกษาจึงทำใหคนหันหลังทิ้ง “ถิ่น” 
ของตนมากข้ึนทุกขณะ  อาจารยสมพงศ  สงวนพงศ ตัดสินใจเกษียณ
อายุราชการกอนกำหนดกลับไปบานเกิด ใชกิจกรรมเปนเครื่องมือหลักใน

การสราง “กลุมสรางสขุ ชมุชนบานไสตนทง” หมายใจใหเปน “แหลงม่ัวสมุ
ทางปญญาและความคิด เพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดลอม” สำหรับผูคนใน
ชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจเขามารวมเรียนรู 

 เริ่มจากการแกปญหาการทำมาหากิน ทำเกษตรปลอดสารเคมี   

ทำปุยชีวภาพ กลุมก็แตกแขนงไปยังเรื่องอื่นๆ ตั้งแตการสืบคนพิธีกรรม

ทางศาสนา การฟนฟูประเพณีและศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น มีกิจกรรม

สรางการเรียนรูใหเกดิขึน้ในทกุกลุมวยั ทกุเสาร-อาทิตยและการจดักิจกรรม

คาย ทั้งหมดมีกุศโลบายชักนำผูคนหันกลับไปสูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งมี

26 สามารถดูรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “โรงเรียนสรางสุขที่บานเกิด” 
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ความงดงาม เรียบงาย พอแมปูยาตายายได

มีสวนรวมทำกิจกรรมกับลูกหลาน  

 “สมาชิกท่ีมาเขาคาย บานใครมี

มะพราวเอามะพราว ใครมีฟกหรืออะไรท่ีพอ

ทำกับขาว ขนม ก็ขอใหเอามาอยางนั้น  

ไมตองซื้อตองหามา ถามีเวลาก็มาทำใหลูกๆ  

กินดวย ขอแรงมาทำในชวง 5 วัน 4 คืน  

ที่ทำคาย 

 “กิจกรรมคายก็ยึดหลักใหเด็กรูสิ่งที่

อยูใกลตัว รูจักโลกวาโลกมันมาจากไหน รูจักธรรมชาติ รูจักชีวิต รูจัก

ครอบครัว วัด โรงเรียน ตลาด ไปถึงสุดทายคือรูผิดรูถูก วิทยากรก็เปน

คนในชุมชน ยายายก็มาสอนทำขนมทองถิ่น อยางขนมจาก ขนมโค  

สอนรองเพลงกลอมเด็ก ฯลฯ 

 “คนที่มาเขาไดมีสวนรวม เขามีความภาคภูมิใจ เขามีความสุข  

สิ่งที่เราทำทำใหเกิดครอบครัวอบอุน”   

 จากจดุเริม่ตนถงึวนัน้ี 4 ปเตม็ทีม่กีจิกรรมคาย ทอดยาวการอนุรกัษ 

และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประจำถ่ินของคนสองรุน จากวง “ไหดำ” 
สื่อประกอบในการจัดกระบวนคายของผูเฒาของกลุมสรางสุข ที่ไดรับ

ความสนใจจากเด็กถึงกับขอมาเรียน  

         “เราไดยินก็อึ้ง เอา! ก็ตกลง ไดเลย เพราะวาหมดรุนผมแลวก็

ไมมีใครสานตอ ความจรงิก็พยายามถายทอดรุนลกูแลว แตไมเอา กห็ดัให  

พออีกปพวกรุนแรกก็หัดใหนองตอ เดี๋ยวนี้พอตอนเย็นๆ เขาจะเขามาเลน

ไห พอแมก็หมดกังวล ไมตองหวงวาลูกๆ จะไปเท่ียวที่ไกลๆ” ลุงแม็ก 
สุชาติ ยาจาติ ตนตำรับไหดำเลา 

 อาจารยสมพงศ  สงวนพงศ 
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   ปจจุบัน ศิลปนกลุมนี้มีโอกาส

ไดแสดงตามงานตางๆ บางแลวในช่ือ 

“วงไหดำจิว๋” นอกจากน้ี “มโนราห” มหรสพ
พื้นบานอีกประเภทท่ีคอยๆ หายไปจาก

ความสนใจของผูคน ทีม่กัมองศลิปะทองถิน่ 

เปนเรื่องไมทันสมัย  จึงปฏิเสธที่จะรองรำ

เรียนรู อาจารยภักดี แรกวาที รองประธาน
กลุมสรางสุข ไดรือ้ฟนขึน้มาฝกซอมใหเด็กๆ 

จนออกไปแสดงความสามารถตอหนาผูชมไดแลว  

 กลุมสรางสุขเริ่มเช่ือมโยงกับกลุมอ่ืนๆ ชุมชนตนแบบที่กำลังมี

กัลยาณมิตรจากหลายแหลงแหงที่ ตองการเขามารวมแลกเปล่ียนเรียนรู 

มากท่ีสุดชุมชนหนึ่ง    

  เยาวชนไสตนทง “รูจกัหวนั” คอืรูจกัตะวนัซึง่หมายถึงคนรูเรือ่ง 
รูราว คลายใจวา สบืทอดปณิธานของกลุมใหยาวยืนตอไป “กระบวนการคาย 

สามารถชวยได เพราะเดิมเด็กไมคอยมีเวที ไมคอยมีโอกาส เราพยายาม 

ปลกูฝงวาอยาลืมบานเกดิ ขอใหกลบัมาอยูบาน พึง่ตวัเองได แคนีก้พ็อแลว 

อยูไดอยางมีความสุข 

แมโดยท่ัวไปเรามักจะไดยินเสมอวาคนรุนใหมไมสนใจของเกา 

แตสวนหน่ึงอาจจะเปนเพราะพวกเขาไมมีโอกาสไดรับรู แตเมื่อมีโอกาส

ไดสัมผัส มีจำนวนไมนอยที่สนใจขนาดเขาไปเรียนรูไมวาจะเปน ไหดำ 

มโนราหปกษใต หรือขับซอที่ภาคเหนือ พอครูอุนเรือน หงสทอง27 แหง

ดอยนาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมถายทอดศิลปะปซอใหกับเยาวชนหลาย
ตอหลายรุน ไดออกไป “ซอ” ใหผูชมทึ่งในความสามารถ  และคาดไมถึง
วาเด็กจะรักชอบสนใจเร่ืองพญาปญญาพื้นถิ่น สวนเด็กก็มีรายได 

27 สามารถอานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “ครูซอสอนชีวิต” 
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ด.ญ สรินทิพย  เพชรนิล ชางซอ
ชั้นป. 5 มาเรียนจากพอครูดวยความขยัน

หมั่นเพียร ยาซ่ึงเลี้ยงดูเธอมาตามลำพังก็ให 

การสนับสนุนเต็มท่ี “อยากจะซอเกงๆ อยาก

เปนชางซอ หาเลี้ยงยาได มีอาชีพเล้ียงตัว  

เพราะเร่ืองเรียนน้ัน วันขางหนายังไมรู” 

 “ซอสงตัวเองเรียน ก็ไมลำบาก  

หาหกพันนี่ไดแลว ไวเปนคาเทอม พอใชได

เปนปๆ สมัยนั้น” แตง วิมลรัตน หงษทอง 
ลูกสาวคนโตของพอครูเลาถึงสมัยเรียนอยูชั้นมัธยมเมื่อสิบกวาปที่แลว   

ลูกชายพอครู ตั้ม ธรรมนูญ หงษทอง ปจจุบันเปนอาจารยสอน
ดนตรีอยูที่โรงเรียนปรินสรอยแยล จ.เชียงใหม เสาร-อาทิตย จะกลับมา
ชวยสอนซึงเด็กๆ สวนชวงปดเทอมก็จะไปชวยซอ ธรรมนูญสารภาพวา 
ตอนเล็กๆ เบื่อที่ตองซอ อยากออกไปเที่ยวเลน ตอนเรียนอยูชั้นประถมก็
รูสกึอายทีเ่ปนชางซอ แตแลวพออยูชัน้มธัยมกก็ลบักลายเปนเรือ่งนาชืน่ชม  
ทางโรงเรียนมอบวุฒิบัตรใหในฐานะนักเรียนผูรักษาวัฒนธรรมดีเดน  

สวนนองแตงเปนชางซอประจำโรงเรียน ไดไปแสดงซอในฐานะตัวแทน

โรงเรียนอยูเสมอ และตอมาตัดสินใจประกอบอาชีพชางซอ     

 นบัแต ป พ.ศ 2545 ชางซออาวโุส 4-5 ทานรวมทัง้พอครูอุนเรือน

ไดรวมตัวกันเปน“สมาคมสืบสานตำนานปซอ” เพื่อชวยเหลือกันในหมู 
ชางซอ มีชางซอเขาเปนสมาชิกอยู 165 คน บรรดาพอครูแมครูทั้งหลาย  

ซึ่งออกซอนอยลงเม่ืออายุมากขึ้น ริเริ่มโครงการเผยแพรความรูใหกับ

เยาวชนหลายรูปแบบ โดยความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานตางๆ 

ที่สนใจ  

 พอครูอุนเรือน หงสทอง  
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สุพิศ  สุวรรณมณี (ขวา) 

พรอมๆ กับการอนุรักษ ก็มีการปรับการซอใหทันยุคทันสมัย ใช

เครือ่งดนตรไีฟฟาเขามาชวย จงัหวะคึกคกัรวดเร็วจนคนซอตองซอใหเรว็ข้ึน 

อาจมีการเตนใหเขากับจังหวะเพลงไปดวย เรียกกันวาซอประยุกต  

“แตของเกานีเ่ฮาบแกนา ซอตองซอแตๆ  ซอห้ือถกู ไมใชซอคำ 

รองเพลงคำ”  พอครูอุนเรือนยึดหลักการซอตามขนบในงานพิธีกรรมซ่ึง
มักจะอยูในชวงเชาไว สวนซอบันเทิงสมัยใหมขับในงานเล้ียงยามค่ำ เปน 

การปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงของยุคสมยัท่ีไมมีใครหามได แตอยางนอย 

ทำใหคนรุนใหมยังฟงซอ และเปนอีกหนึ่งอาชีพเล้ียงตัวสำหรับลูกหลาน  

 “ความเปล่ียนแปลง” อีกเชนกัน ที่เปนเรื่องทาทายสำหรับความ

พยายามผลักดันใหชาวลื้อขมุ แถบอำเภอสองแคว จังหวัดนาน อนุรักษ
ผาทออันเปนเอกลักษณของชนเผาไว  

 ผลการทำงานอยางตอเน่ืองนานกวา 10 ป ของ ครูเอก-สุพิศ  
สวุรรณมณี28 นกัพฒันาเอกชน โดยเฉพาะการแนะนำผาทออนัเปนเอกลักษณ 
ชองชาวลือ้ขมตุอสงัคมวงกวาง ทำใหความหวงัท่ีชาวบานจะไดผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจ พรอมกับสามารถอนุรักษ

วัฒนธรรมตนเอง เริ่มเขารูปเขารอย และ 

“ด็อยแบ็งค” ของเยอรมนี เขามาใหทุน

สนับสนุน เปนเวลา 3 ป สำหรับการศึกษา 

ดูงาน ฝกอบรมการเรียนรูเรื่องสีธรรมชาติ  

รวมไปถงึทุนจดัซ้ืออปุกรณฝาย เคร่ืองทอฝาย 

ใหชาวบานรับไปทอเปนผืนผามาขาย  

 ผลตอบรับดี มีใบสั่งผาเขามาแทบ

ไมขาดสาย ครูเอกตระเวนหาตลาดใหม 

พรอมหาวิถีทางทำใหกลุมชาวบานเขมแข็ง 
28 สามารถอานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “ผาทอ ถักชีวิต ทอชุมชน” 
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ยัง่ยนื พึง่พาตนเองไดจริงในระยะยาว เผือ่วนัใดไมมคีรเูอกคอยชวย ชาวบาน 
จะดูแลกันเองตอไปได เชน ความพยายามสงเสริมใหชาวบานปลูกฝาย 

ยอมสีธรรมชาติ ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากภายนอก และทำใหผาล้ือขมุ 

ปางกอมตางจากที่อื่นดวยลายผาและการยอมสีจากธรรมชาติ  

 สวนเสนใย ความยากลำบากของการปลูกฝายแบบอินทรีย และ

ขั้นตอนที่ยุงยากในการทำเสนฝาย ทำใหชาวบานนิยมซื้อเสนดายโรงงาน

มากกวา แตครูเอกก็ยังคงปลูกฝายอินทรียและพยายามหาเสนทางให  
“ผาทอขมุลื้อ” ตอไป แมวาในระยะหลังผาทอในตลาดมีมาจากแหลงตางๆ 
มากขึ้น และชาวบานหันไปปลูกขาวโพดจนแทบไมมีเวลาทอผา 

 จากขอจำกัดของกลุมผูหญิงทอผา ครูเอกจึงสรางกลุมเยาวชน

คนรุนใหมของชุมชนข้ึน เปนอีกเสนทางหน่ึง ชวยกันปลูกฝายพื้นเมือง 

ทำผามัดยอมสีธรรมชาติ  โดยหวังวาหากประสบความสำเร็จ ทั้งเสนใย
ธรรมชาติและสียอมธรรมชาติ จะเปนวัตถุดิบใหชาวบานไดเร่ิมตนใหมกับ
ลายผาทีย่งัอยูในเลอืดเน้ือ เปนเครือ่งคำ้จุนไมใหชาวบานประกอบอาชีพอืน่
จนละทิ้งผาทอ  

 “ผมอยากเห็นสิ่งดีๆ ท่ีเปนเอกลักษณของเขาคงอยูตอไปนานๆ 

แตละเผามจีดุแขง็ทางวัฒนธรรมตางกันไป ไมอยากใหมรดกชมุชนสูญหาย 

และอยางนอยถาเขาจะออกจากกระแสปลูกพืชเศรษฐกิจ เขาจะไดมองเห็น

หนทางอ่ืนบาง 

 “หากเขาต่ืนตวัข้ึนมา เทาทนัสังคม เหน็คุณคาตวัเอง และงานฝมือ 

ตวัเอง  พวกเขาจะอยูกบัสิง่มีคณุคาของเขาเองมากข้ึน” สวนจะเมือ่ไรนัน้ 

“เรื่องน้ีเปนเรื่องของคน ไมอาจเอาอะไรไปบังคับได” 



- 77 -

หีบหอที่ไมวางเปลา
 

 เรือ่งราวของผาทอ โนรา ไหดำ คาวซอ หรือการอนรัุกษชายฝง 

การรักษาปาชุมชน ตางเปนความพยายามของคนรุนหนึ่งที่ไมเพียงสราง

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหตนเอง แตยังมองไกลไปในอนาคต รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ินไว แมวันนี้คนรุนใหมในชุมชน
สวนใหญอยูใตเงาของความเปลีย่นแปลง ถกูกำหนดควบคมุจากวิถเีงินตรา

และสื่อมวลชน  

 เราคงไมสามารถบังคับใหคนรุนใหมอยูในหมูบาน ทำนา ทอผา 

ดีดไหดำ รำโนรา ขับคาวซอตอไปเพียงเพื่อ “อนุรักษวัฒนธรรมและ
รักษาความเปนชุมชน” โดยที่พวกเขายังมองไมเห็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ
รองรบัหรอืยงัคงถูกแรงกดดันทางเศรษฐกจิโถมทับ ประสบการณจากชมุชน

ขางตนบอกเราวา การปรับใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และสงมอบวัฒนธรรม

ที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหสมสมัย มีฐานเศรษฐกิจรองรับ คือ วิถีทางที่

เหมาะสมกวาการรักษาทรัพยากรไวโดยไมใช หรือบีบบังคับใหรักษา

วฒันธรรม “ของแท” ไว เพราะวัฒนธรรมท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงไมใช 

“ของแท” แตเปนวัฒนธรรมท่ีตายแลว 



- 78 -

29 อางใน สฤณี อาชวานันทกุล.  Lester Brown ผูรณรงค “การพัฒนาอยางยั่งยืน” และชี้
ทางออกจากวิกฤตอาหาร. แหลงที่มา http://www.onopen.com 

 

 บนวิถีทางที่เหมาะสม ทุนทางทรัพยากรและวัฒนธรรม จะเปน 

“ประตูสูอิสรภาพ” ที่ยังคงไดรับการรักษาไว ไมใชในฐานะของผูมากอนที่
ตองมอบมรดกใหคนรุนหลัง แตตระหนักวาเปนหนาที่ที่เราจะตองรักษา 

ไมใหหีบหอของลูกหลานวางเปลา และส่ิงนี้เปนความรับผิดชอบทาง

จริยธรรม หากเรามองในมุมเดียวกับสุภาษิตโบราณของชาวอินเดียนแดง

ที่วา “โลกไมใชมรดกที่เรารับมาจากบรรพบุรุษ หากเปนสิ่งที่เราหยิบยืม
มาจากลูกหลาน”29 
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ดับความกระหายที่ไมสิ้นสุด5
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รวบเด็กแวน อึ้งวิกฤตพฤติกรรมวัยรุนฮิตตั้งแกง
ขโมยจักรยานยนต แตงซิ่งโชวสาว (ขาวสด, 8 พฤศจิกายน 2551) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) ’ชี้ คนไทยด่ืม
แอลกอฮอล ขาดโอกาสสรางผลผลิต
เศรษฐกิจกวาแสนลาน (กรุงเทพธุรกิจออนไลน , 22 

พฤศจิกายน 2550 ) สมัชชาเยาวชน 4 ภาค เปดโปงในวงเสวนา 
ระบุวัยรุนยุคใหมคล่ังวัตถุนิยม มีเซ็กซโจงครึ่ม
ในโรงเรียน ย่ำวัฒนธรรมทองถ่ิน (มติิชน 23 กันยายน 2548) 

รมว .ศธ . สั่ง “สพฐ . -สช .”แจง เหตุนร . 2 ร .ร .
ตะลุมบอนแทงกันจนสาหัส ชี้ศึกอาชีวะตีกัน 

แกยาก หมักหมมนานกวา 40 ป (มติชน, 31 มกราคม 2552) 

เด็กติดเกม...จากเมืองขยายสูระดับชาติิ  
โดยเฉพาะในชวงปดเทอมที่เด็กมักจะถูกทิ้งใหอยูบาน ขณะที่ 
ผูปกครองออกไปทำงานตามปกติ (เดลินิวส, 19 มีนาคม 2552) 

งานวิจัยกรมสุขภาพจิตชี้ 5 ปจจัย ครอบครัว
ตนเหตุเด็กฆาตัวตาย พอแมดาทอ-ไมมีเวลาให
กดข่ี-เครียด-ไรคา แนะพูดจาใหเกียรติกันและกัน งดเวน
การดูถูกเหยียดหยาม (คมชัดลึก, 22 มีนาคม 2552 
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 “นองเขาก็เปนวัยรุนคนหน่ึง ซึ่งการเปน
วัยรุนในสังคมปจจุบันมันไมงายเลย เขาก็มีโลกสวนตัว 

ของเขา แลวก็บางทอีาจจะเปนความคดิชัว่วบูของเด็กวยัรุน 

ซึ่งความคิดพลาดครั้งนี้เอาคืนมาไมได ไมสามารถแกไข

อะไรได เพราะวามันคือความสูญเสีย...” 

        
   ศรีริตา เจนเซน (ดารานักแสดง) 

  ใหสัมภาษณสื่อหลังการเสียชีวิตดวยการฆาตัวตายของนองสาว30 

 

30 จากรายงานขาวทางโทรทัศน และ นสพ.มติชน 11 กันยายน 2551 
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 เกาะกลุม ซิง่มอเตอรไซค ยอมผม เจาะหู เจาะล้ิน ววิาท ฟนกนั

แทงกัน ฯลฯ นี่คือภาพลักษณของ วัยรุน NDR ที่ไมชวนใหใครๆเขาใกล 

ถายังไมพรอมจะ “มีเรื่อง” เม่ือมองพวกเขาหางๆ จึงไมมีโอกาสไดรับรูวา 

เนื้อแทแลว พวกเขาคือวัยรุนธรรมดาๆ ไมตางจากวัยรุนแกงอ่ืนๆ ที่ขาด

เข็มทิศ พลัดจากอกครอบครัวทั้งชั่วคราวและถาวรดวยสาเหตุนานัปการ  

ไมวาจากบานมาเรียนหนังสือ พอแมไมมีเวลา ทะเลาะกับพอแม หนีจาก

การดูแล บานแตก ฯลฯ เม่ือออกจากบาน ถนนแหงความเสี่ยงก็เปดกวาง 

และเม่ือพวกเขาผิดพลาด สังคมที่แบงแยกดีเลวแบบหยาบๆ ก็พรอมจะ 

ชี้กราดวาน่ีคือตัวอยางของเยาวชนท่ีไรคุณคา31 

หลังลาออกจากอาชีพครูมาใชเวลาขับรถสะกดรอยตามหลาน

ชายวัยรุนที่ไปเขาแกงอยูนานวัน คอยปรากฏตัวชวยเหลือเมื่อมีปญหา 

“ยายแอว” ลัดดาวัลย ชัยนิลพันธุ ของ ดิว ธัญญเขตต ศิริศักดิ ์ก็กลาย
เปน “ยาย” ของสมาชิกแกงทุกคน ดวยพอนานวันไป ความผูกพันและ
จิตใจที่เมตตาไมแบงแยกของยาย ทำใหไมอาจทอดท้ิงเด็กคนไหน   

“เปนหวงหลาน อยูไมไดตองออกไป เขาไปไหนเราตองไปดวย 

เปนหวง แตใกลนักก็ไมได ขับรถตามไปหางๆ เขาก็รูบางไมรูบาง เวลามี

กาวพลาด แตผาน

31 อานรายละเอียดไดใน หนังสือชุดเดียวกันน้ีชื่อ “คุณยาย&เดอะแกง” 
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ปญหาเราก็ออกชวย ตำรวจมีที่เราเคยสอน 

เด็กเขาเห็นคุณยายมีประโยชน ทุกคนรูวา

ยายอยู แตไมรูวาอยูตรงไหน ถกูจับยายกม็า 

เด็กสวนใหญจะมาจากบานนอก พอแม 

ฝากมาเรยีนในเมืองกับเจาของหอพกับาง 

เพ่ือนบาง เขาเหงา หรือไมพอแมก็ทำงาน

จนไมมีเวลา ไมรูวาลูกตัวเองอยูที่ไหน” 

 ยายใกลชิดกับเด็กๆ มากพอท่ีจะ

บอกไดวา พฤติกรรมของวัยรุนไมใชปญหา

รายแรงแกไขไมได เปนเพียงเรื่องของวัยที่

สามารถเยยีวยา วันหนึง่กจ็ะผานไป ในระหวางความรอนแรง ยายไมแทรกแซง 

ดา หรือหาม แตคอยบอกกลาวชี้แนะเม่ือมีโอกาส เพื่อใหพวกเขาเกิด

หรือกออันตรายนอยท่ีสุด  

 ตลอดเวลาการปฏิบัติใหเห็นถึงความหวงใย คอยชวยเหลือตกลง 

กับตำรวจ ปวยหรือบาดเจ็บมา โดยท่ีพอแมไมทราบหรือไมสนใจ ยาย

เปนธุระพาไปโรงพยาบาล นั่งเฝาไขหรือรออยูหนาหองฉุกเฉิน ซื้อขาว 

ซือ้นำ้มาให ฯลฯ รับฟงเด็ก ไมตำหนิ รอใหเดก็เปนฝายเอยปากพูดกอน 

ทำใหเด็กๆ บอกเปนเสียงเดยีวกันถงึ ความจริงใจและการรักษาความลับ
ของยาย ทีจ่ะบอกเสมอวา ลกูพดูความจรงิกบัยายได เร่ืองนีจ้ะเปนความลับ
ระหวางเราสองคน   

 “สวนใหญเวลาเกิดเรื่องเด็กจะมาหา สารภาพเอง เราก็คุยดวย

เหตุผล ถามเขาวา ‘เรื่องเม่ือคืนลูกทำจริงหรือ ลูกมีเหตุผลอะไรบอกยาย

ไดไหม’ จากน้ันก็ชวยกันหาหนทางแกไขที่ดีที่สุด ทั้งนี้จะไมแทรกแซง

การตัดสินใจของเด็ก 

ลัดดาวัลย ชัยนิลพันธุ 
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 “เราทำตัวใหเทาๆ กับเขา เด็กตองการคนเขาใจ เราตองเขาใจ

เขากอน วาเขาตองการอะไร ผูใหญชอบจับผิดเด็ก เขาก็ไมชอบ บางคน

ดาไวกอน ‘ไปทำอะไรมา กูนึกแลว ออกจากบานทุกวัน สักวันตองมากลับ

มาพึง่’ เราตองชวยกอน ไมซำ้เตมิ คอยมาคยุ มาชวยกนัท่ีหลงั กอดเขา  

บอกยายมาแลว อะหยังก็ชั่ง เราไปพูดกันทีหลัง 

 “เราหวงัใหเดก็พวกนีย้งัอยูด ีประคบัประคองใหเขาพนจากวยัเส่ียง 

วัยอันตราย เขาตองการผูใหญมาชวยประคับประคอง เอาใจใสดูแล  

ใหคำปรึกษา ใหเขาผานพนชวงวัยนี้ไปอยางราบรื่น 

 “พอแมบางคน กลับบานลูกอยูไหนยงัไมรู ลูกกลับบานมา ก็

ถามแคกินขาวแลวยัง อาจจะเหน่ือยไมอยากพูดอะไร ลูกไปมีปญหาไมรู” 

 “เราพยายามไมใหเขาประสบปญหา เพราะเกิดอะไรข้ึนแลว 

เปนเรื่องยากสำหรับเด็ก ชีวิตพลิกผันไป ชั่ววินาทีที่คิดไดวาไมควรทำ  

แตมีดปลอยไปแลว อาจจะเมา แตชั่ววินาทีนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปแลว”  

ยายยอมรบัวามีเด็กบางคนที่ “สอนไมได ไมฟง เขาไปทางของเขา อาจ

ฉกชิงว่ิงราว” ชีวิตก็พลิกผันไปอีกทางหนึ่ง 

นบัถงึวนันีน้านกวาสบิป แกง NDR เปลีย่นเปนเครือขายเยาวชน 

NDR จำนวนสมาชิกเพ่ิมจาก 200 เปนเกือบ 4,000 คน สวนยายซึ่งอายุ 

63 ปแลวยังไมมีชองวางใดๆ กับวัยรุน ดิว หลานชาย บอกวา ถึงยายแก

แลวแตยังบูอยู ใจอยางกับวัยรุน ขนาดเสียงเรียกเขาโทรศัพทมือถือของ

ยายยังเปนเพลงร็อกสมัยใหม 

 ยายรั้งตำแหนงท่ีปรึกษากลุม NDR ผูประสานงานโครงการ

สรางความสัมพนัธเพ่ือลดความรนุแรง/เหลา/บุหรี ่วยัรุนชมุชนเมืองเชียงใหม  

โดยเยาวชนเครือขาย NDR และอนกุรรมการฝายรบัแจงเหตแุละตรวจสอบ

รวมกับคณะกรรมการคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม 
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 “ยายน่ีขึน้ชือ่เรือ่งเจรจาไกลเกลีย่ พดูไดวาแกงทัง้หมดในเชยีงใหม  

ยายสามารถควบคุมไดหมด ถาเขายังไมตีกนั จะเขามาหายายกอน ใหยาย

เจรจา โดยหัวหนากลุมตองพามา เราตองมาน่ังคุยกันกอนตอนแรก ถาอู

กันบฮูเรื่อง ก็ใหไปตีกันขางหลังนูน ตีกันจนหนำใจ (ใสนวม) แลวหยุด 

ตอมาก็เปนเพ่ือนกัน” 

ยายตั้งสำนักงานเปนกิจจะลักษณะ ส่ิงที่ประสบพบเจอและผล

จากความรนุแรงท่ีเกดิจากพฤตกิรรมเสีย่งของเดก็ๆ และวิกฤตจากภายนอก

ที่เพ่ิมมากขึ้น ทำใหยายคิดวา ลำพังใชการเจรจาไกลเกลี่ยอาจจะไมพอ  

จงึเปนทีม่าของโครงการลดความรนุแรงในกลุม NDR มหีนวยงานพนัธมิตร 

ที่เขามาใหความชวยเหลืออยางตอเน่ือง สำหรับดิว ปจจุบันเปนวิทยากร

ใหความรูเรือ่งตางๆ เก่ียวกบัเยาวชนท้ังในสถานศกึษาและในเวทีแลกเปล่ียน 

กลุม NDR มกีจิกรรมหลากหลาย ท้ังกจิกรรมประจำและกิจกรรม

ทีส่มาชกิชวยกันคดิเปนวาระ อาท ิการประชุมแกนนำทกุเดือน การจัดคาย

ตามวตัถปุระสงคตางๆ อยางนอยปละ 3 ครัง้ เชน คายสรางความตระหนัก

ในตนเอง คายฝกอบรมเก่ียวกับทักษะชีวิต การแกปญหาชีวิต รวมทั้ง

ทักษะการพูดเจรจาไกลเกลี่ย ทางเลือกสำหรับชวยลดการใชความรุนแรง

สำหรับเด็ก  

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน การฝกอบรม

ตางๆ รวมท้ังการฝกเปน D.J. หรือพิธีกรรายการวิทยุ ซึ่งยายแอววาง

โครงการไววานาจะมีรายการวิทยุของ NDR เอง เพื่อเปนส่ือสรางความ

เขาใจแกสังคม ผูปกครอง และเยาวชนคนอ่ืนๆ 

NDR เปล่ียนจากแกงกวนเมืองเปนกลุมเยาวชนที่ตองการเปน

คนด ีและทำประโยชนเพือ่สงัคม สวมเส้ือยดืสีดำคอโปโล สกรีนชือ่ยอ NDR 

ทำกิจกรรมเพื่อสังคม สรางภาพลักษณใหม 
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 “ใหเขาใชพลังในทางที่ถูก เชนบริจาคเลือด เด็กเขาก็พูดกันวา 

‘เลือดมันช่ัวนัก เอาออกเสียพอง(บาง)’ บางทีก็ไปปลอยปลา” 

 สิ่งที่เกิดขึ้น บอกวาถาเลือดมันพลานก็ไมตองปลอยใหมันไหล 

ลงถนน ถาพลังมีเหลือก็เอาไปชวยคนอ่ืนๆ  บางทีพวกเขาก็แคหลงทาง 
ขาดเข็มทิศ ไมรูวาจะเดินไปทางไหน ไมรูวาจะควบคุมพลังของตนเอง
อยางไรดี หรือไมมีพื้นที่ใหไดใชพลังทางสรางสรรค   

 ความชวยเหลือ การใหโอกาส และประคับประคอง เปนสิ่งจำเปน
ทีจ่ะชวยนำพาชวีติพวกเขาพนจากวัยอันตราย เพราะเหนือจากแรงผลักดัน 
ภายใน พวกเขายังอยูทามกลางสังคมที่มีแตผูใหญเห็นแกตัว คอยสราง
ความร่ำรวยจากการทำมาหากินกับเด็ก การเปนวัยรุนหรือพอแมในสังคม
ปจจุบันจึงไมใชเรื่องงาย แตยากสาหัสกับการฝนกระแสสังคม  
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วัยรุนที่นามะเฟองตำบลหน่ึงในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
หนองบวัลำภู ก็ไมตางจากที่เชียงใหมหรือที่ไหนๆ ที่ไมมีทีท่างใหใชพลัง

สรางตวัตนทีเ่หมาะสม จำนวนหน่ึงพลดัหลงไปกบัส่ิงเสพตดิ กินเหลาเมายา 

ตามมาดวยการทะเลาะวิวาท ใหไดเลือดตกยางออกไมเวนแตละวัน โชคดี

ที่ผูใหญกลุมหนึ่งในนามะเฟองมีประสบการณจากการแกปญหาอ่ืนๆ  

ของชุมชนและไดพบกับศักยภาพที่จะแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง 32 

เริ่มตนจากปญหาไขเลือดออกระบาด ทำใหเจาหนาที่อนามัยที่มี

จำนวนเพียงนอยนิด ตองอาศัยความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน (อสม.) ซึ่งมีจำนวนมากกวาและอยูใกลชิดชาวบานมากกวา  
ณฎัฐพชัร คงผดุง หรอืท่ีชาวบานเรียกวา “หมอแปน” อดตีหัวหนาอนามยั
ตำบลนามะเฟองเลาวา 

“เริ่มจากพัฒนาองคกรของเรากอน เพ่ือใหชาวบานศรัทธาและให

ความรวมมือกับเรามากข้ึน เริ่มตั้งแตพัฒนาการบริการ ประกอบกับให 

อสม.ไปอบรมพัฒนาความเปนผูนำและการทำงานรวมกันเปนทีมที่ระยอง  

ปรากฏวาไดผลเกินคาด พอแม อสม.เกิดความรักความสามัคคีกัน และ

กระตือรือรนท่ีจะทำงาน...”   

เมื่อเริ่มตนก็คนพบศักยภาพ

32
อานรายละเอียดไดจากหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “นามะเฟอง เมืองนิรมิต” 
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เหลา อสม.รวมประชมุ 

ทำงานอยางใกลชดิกบัเจาหนาท่ี

อนามยั รณรงคปราบลูกนำ้ยุงลาย 

จนประสบความสำเร็จ ทำให

ภายในสองปก็ไมพบผูติดเชื้อ

ไขเลือดออกในตำบลน้ีแมแต 

คนเดียว ที่สำคัญยิ่งไปกวานั้น

คือ ประสบการณนี้สรางความ

เขมแขง็ให กลุม อสม.นามะเฟอง ไดพบกับศกัยภาพของตนเองทีจ่ะนำพา

ชาวบานแกปญหาในชุมชน กอเปนความภาคภูมิใจ “เมื่อกอนนี้งานของ 

อสม. ไมมีงานท่ีประสบความสำเร็จที่ทำใหเราภูมิใจ ปหนึ่งๆ ประชุมกัน

ไมกี่ครั้ง เจาหนาที่อนามัยสั่งใหทำงานอะไรก็ทำตามน้ันแลวก็จบ...”  

พอบุญสด สุวรรณศรี ประธาน อสม.ตำบลนามะเฟอง เลา  

หลังจากนั้นภายในไมกี่ป เจาหนาที่อนามัยไมจำเปนตองเขาไป

รวมประชมุวางแผนการทำงานกับ อสม. บทบาทการนำไดยายจากเจาหนาที่

ของรัฐไปอยูที่ชุมชน ที่ไดรับการสงเสริมใหเกิดความมั่นใจและมีผลงานท่ี

พสิจูนใหเหน็วา พวกเขาทำงานท่ีเจาหนาท่ีอยูในระบบราชการซ่ึงมขีอจำกดั

หลายดานทำไดยาก หรือแทบจะทำใหสำเร็จไมไดเลย ใหกลายเปนเรื่องที่

ทำได  

เหลา อสม.กาวตอไปเพ่ือสรางสุขใหชุมชน โดยมเีทศบาลตำบล
นามะเฟอง ภายใตการนำของพอคำกอง อามาตยมนตรี สนับสนุนทั้งทาง
ดานบคุลากร ความคดิ และงบประมาณ จบจากปญหายุงลาย กม็าจดัเวที

ใหชาวนามะเฟองระบุทุกขสำคัญและทุกคนเห็นพองกันวาเปนเรื่องปญหา

วัยรุนทะเลาะไลตีกัน จึงรวมกันคิดหาวิธีการแกปญหา เริ่มจากมาตรการ

ณัฎฐพัชร คงผดุง 
(หมอแปน) 

พอบุญสด สุวรรณศรี 
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การแจงจับและลงโทษผูกอการวิวาท 

ตลอดจนสอดสองดูแล แตไมไดผล 

 “หมอแปน” จึงเสนอใหชุมชน

ทำวจิยั โดยขอการสนับสนนุจากสำนกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในหัวขอ 

“การจดัการปญหาการกอการทะเลาะวิวาท
ของวัยรุนตำบลนามะเฟอง” เพ่ือคนหา 
คำตอบโดยชมุชน และคาดหวังวาจะนำไปสูความรวมมือในการชวยกันแกไข 

“ ...สองสามเดอืนผานไป เอะ ยงัตีโจทยไมแตก ก็เลยดงึพวกเดก็ๆ 

เขามาเปนนักวิจัยรอง พยายามดึงคำตอบมา โดยการทำคายเยาวชนและ

ใหชวนพอแมไปดวย เปดโอกาสใหเด็กไดพูดถึงปญหาใหผูปกครอง”   

งานวิจัยเรื่องน้ี ทำใหชาวบานทั้งชุมชนไดเห็นสาเหตุของปญหา 

ที่มาจากความหางเหินภายในครอบครัว เชน พอแมไปทำงานในเมือง

หรอืตางประเทศ เดก็ตองอยูกบัปูยาตายาย ผูปกครองกับเดก็ไมไดสือ่สาร

กนัใหเขาใจ ไมมเีวลาพดูคยุกนัอยางจรงิจัง ไมมโีอกาสเปดใจใหกนัและกัน 

ไมมโีอกาสท่ีจะไดแสดงความรักตอกนั ทำใหเดก็วยัรุนหนัไปพึง่กลุมเพือ่น

และพากันไปในทางท่ีเสียหาย 

เม่ือส้ินสุดโครงการ ถึงแมจะไมไดสงผลใหเห็นทันตา แตทาที

ตอปญหากเ็ปลีย่นไป แทนท่ีจะเอาแตโทษเดก็ ก็หนัมาสูการใหเวลากบัเดก็

มากข้ึน เด็กเองก็ไดรับรูถึงทุกขของผูใหญ และผลพวงของงานวิจัยน้ียัง

กอใหเกิด “สภาเด็ก” ขึ้นเปนปากเปนเสียงใหเยาวชนอยางตอเน่ือง 
เสริมความสัมพันธใหคนแตละรุนเช่ือมตอกันไดมากขึ้น 

 วรจักร สมภารสิงห ประธานสภาเด็กและเยาวชนเลาถึงกิจกรรม
ของสภาเด็ก วา “กจิกรรมแรกทีท่ำไมใชงบประมาณคือ กจิกรรมพีส่อนนอง 
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ใหพี่ๆ ไปรวมกันสอนการบานใหนองๆ ตอมาถึงไดงบประมาณจาก  

ทาง อบต.บางเทศบาลบาง เอาไปจัดทำคาย ฮักบานเกิด...”  

 คายฮักแพงบานเกิด สอนใหเด็กรูจักตัวเอง รูจักทองถ่ินของตัว
มากขึ้น เชน จัดทำผังเครือญาติ เขียนชื่อพอแมญาติพี่นองที่รูจัก แลว

ชวยกนัเชือ่มโยงเครอืขายเครอืญาติ ปรากฏวาเดก็สวนใหญเปนเครือญาติกนั 

ทำใหความเปนพ่ีเปนนองในชุมชนไดกระชับแนนมากข้ึน ชวยลดการ

วิวาทท่ีมาจากการเขมนกันโดยไมมีเหตุผลใหนอยลงได  

ปจจุบันชาวนาเฟองยังรวมมือกันสรางสุขในชุมชนโดยตอเนื่อง 

อาทิ ตั้งชมรมแกปญหาสังคมเหลา โดยมีกติกา งดเหลาในงานบุญ  

งานประเพณี และรณรงคใหสมาชิก ลด ละ เลิกเหลาเทาที่ทำได เพื่อให

เปนแบบอยางแกเด็ก  

การดูแลผูสูงอายุผานกิจกรรม ชมรมผูสูงอายุ รวมทั้งการจัดการ
ตลาดสดเทศบาลตำบลนามะเฟอง โดยเปลี่ยนจากเทศบาลจัดประมูล เปน 
การเปดใหพอคาแมคาเขามาจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาบริหารเอง รวมกัน
รางระเบยีบปฏบิตักิฎเกณฑตางๆ และบรหิารจัดการตลาด โดยแบงคาเชาแผง
จากท่ีรวบรวมสงใหเทศบาล มาดูแลพัฒนาตลาดใหเปนตลาดสะอาด 

ราคายุติธรรมของชาวนามะเฟอง จนไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวด

ตลาดระดับจังหวัด ป 2550  

ประสบการณที่เพ่ิมพูนตอเน่ือง ยิ่งนานวันชาวนามะเฟอง ก็ยิ่ง

สะสมความมั่นใจในการหาทางแกไขปญหาของชุมชน โดยเร่ิมตนจาก
ชุมชนเอง  
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 เหลาและยาเสพตดิท่ีตามมากบั “การเตบิโต” ทางเศรษฐกิจ ฉุดรัง้

ใหชุมชนเล็กๆ อยางหมูบานคำกลาง ตำบลโนนหนามแทง อำเภอเมือง 

จังหวัดอำนาจเจริญ ต่ำดิ่งสูจุดต่ำสุด33 

“หมูบานของเราติดยากันเยอะ ค่ำมาก็ตั้งวง สักพักก็ขับรถ 

แปรนนนนน เสียงนี่ดังแสบแกวหูมาก เด็กวัยรุนขับรถซ่ิง แตไมมีใคร

หามปรามอะไรได เพราะไมมีใครคดิจะแกไขอะไรจริงจงั เห็นวาเปนตามวยั 

ก็ปลอยมันไป” ผูใหญสมศกัดิ์ มีทองเสน เลายอน  

ยิ่งปลอยก็ดูเหมือนวามีเรื่องรายแรงมากขึ้นทุกวัน กระทั่งเร่ืองที่

แยที่สุดสำหรับชาวบานคำกลางเกิดขึ้นในป 2544 เมื่อเด็กนอยสองคนวัย

ประมาณสิบขวบและเกาขวบ เดินเขาไปในปาหาอาหารมาเลี้ยงปากทอง 

คนหนึ่งถูกฆา อีกคนถูกขมขืน 

“เรือ่งนีส้ะเทอืนขวัญทกุคน ไอหนุมคนน้ันก็ถกูจบัไดในเวลาตอมา 

ปรากฏวามันเมาเหลาและติดยา แตหลังจากน้ันหมูบานนี้ก็ยังมีขาวขมขืน

เกิดข้ึนอีกหลายครั้ง ครั้งหนึ่งเปนพอขมขืนลูก คนในหมูบานน่ีแหละ  

พอขมขืนลูกสาวคนโต และลูกคนที่สอง จนกระทั่งจะทำลูกคนที่สามอีก 

ความถึงแตก หมูบานของเราแยมากลงไปทุกวัน” 

ใหโอกาสคน จึงสรางสังคมได

33อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ีเรื่อง “เลิกดื่มเถิดที่รัก” 
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จุดเปลี่ยนเริ่มตนขึ้น เมื่อผูที่เคยตก
เปนเหยื่อ ลุกขึ้นมาตอสูเพื่อตัวเองและคนอ่ืนๆ 

 หลังจากที่กำนันหญิงรัตนา สารคุณ 

เขามารับหนาที่ใน ตำบลโนนหนามแทง ได
ไมนาน “กลุมเพือ่นหญงิ” ซึง่เปนองคกรพฒันา 
เอกชน ก็ชักชวนใหมารวมวงเสวนาดวยกัน 

หาแนวทางชวยเหลือเพ่ือนมนุษย โดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็กที่ถูกกดขี่ขมเหง ปญหาหนึ่งที่

แมกำนันใหความสนใจเปนอยางมากคือปญหา 
เกี่ยวกับผูหญิงที่ไดรับความรุนแรงจากสามี  

 เมือ่ไดเหน็รายงานการวจัิยสาเหตแุหงการใชความรุนแรงตอผูหญงิ
วาสวนใหญลวนมาจากเหลา กำนันรัตนาจึงเริ่มจัดตั้ง โครงการ “ลดเหลา
ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก” สวนหน่ึงมาจากแมกำนันเองก็เปน
นักดื่มมากอน สามีก็ดื่มมาตั้งแตเปนผูชวยผูใหญบาน สรางปญหาใหลูกๆ 

เมือ่พอแมตางคนตางเมา ทะเลาะเบาะแวง ไมไดดแูลครอบครัว เหตขุอง 

การดื่มก็เพื่อเขาสังคมและใหสังคมยอมรับ จนกระท่ังสามีของแมกำนัน 

เริ่มปวย “ตอนนั้นทุกขทรมานแสนสาหัส คิดวาเราจะเลิกงานท้ังหมด 

จะมาดูแลครอบครัวแลว สังคมมันไมใหอะไรกับเราเลย แตกอนคิดวาด่ืม

เพื่อเขาสังคม แลวสังคมตอบแทนอะไรเรา” 

แตเม่ือแมกำนนัเริม่หายโกรธ เธอก็ไดคดิวาการทำงานกับความเมา 

นั้นเปนคนละสวนกัน ทำไมเราไมสรางสังคมที่ใหอะไรดีๆ กับผูคน ทำไม

ตองยอมจำนนตอสิ่งที่เปนอยู ยอมทำส่ิงไมดีแลกกับการยอมรับ คิดแลว

กเ็ลิกเหลาเด็ดขาด สวนอดีตแกไขไมได “แตอยางนอยเวลาเรารณรงค

เลิกเหลา อาจจะชวยครอบครัวคนอ่ืนได จากประสบการณตรงของเรา” 

กำนันหญิงรัตนา สารคุณ  
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กำนนัรตันาจดัทีมดำเนินโครงการกระตุนใหลกูบานท้ัง 14 หมูบาน

เลิกเหลาใหได ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะภาครัฐ 

หรือเอกชน ลงถึงตัวลูกบานในพื้นที่ ชักจูงใหเห็นพิษภัยของเหลา จนเปน
ทีรู่จกัตอสาธารณะ เมือ่สือ่มวลชนนำเสนอภาพของตำบลทีล่กูบาน 14 หมูบาน 
พากันเลิกเหลา แมกำนันไดรับเชิญใหไปบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานและวิธีการจูงใจลูกบาน โดยมีหมูบานคำกลางเปนหมูบานนำรอง 

โครงการ “ลดเหลา: ลดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก” เริ่มตน
จากขอความรวมมือจาก โรงเรียน วัด สาธารณสุข ชวยกันรณรงคใหเห็น

โทษของเหลา และสรางแรงกระตุนใหคนกินเหลาไดรูสึกวาหากเขาเลิก

เหลา สังคมมีแตจะยกยอง สรางกิจกรรมตอเน่ืองใหเกิดแรงจูงใจในการ

เลิกเหลากับคนทุกกลุม เชน กลุมคนแกมีสวดสรภัญญะ กลุมเมียผูชาย

เลิกเหลาทำกลุมออมทรัพย ทำสินคาโอทอป สวนพวกผูชายเลิกเหลา

ทำการเกษตรอินทรีย ทำปุยชีวภาพ 

“เราตองมีอาชพีหรอืกิจกรรมรองรับ เพราะถาไมมกีจิกรรมตอเนือ่ง 

สักพักเขาหางเหินจากเรา เขาก็จะกลับไปกินเหลาใหม” พรณรงค ปนทอง 
หรือ ดาว ชายหนุมวัย 44 ป เจาหนาที่โครงการเลา เขาเองก็เคยติดเหลา
มากอน แตเปนความคิดของแมกำนันที่เปดโอกาสคนเคยดื่มสุราและทุบตี

ภรรยามาเปนเจาหนาท่ีทำงาน เพราะเธอเชือ่วาการใหโอกาสคนเปนส่ิงสำคัญ
ที่จะทำใหสังคมฟนฟูไปสูความผาสุกได 

“บางครั้ง คนอยากทำดีเขาก็ตองการโอกาสท่ีจะกลับตัว ซึ่งเรา

ตองคอยสรางโอกาสนั้นใหเขา ถาโอกาสของเขาไมมี เขาก็จะยืนอยูที่เดิม 

จุดเดิม เพราะคนเรามีขีดจำกัดที่จะจัดการชีวิตตนเอง คนเราดูแลตัวเอง 

ไมไดทุกคน ไมไดทุกสถานการณ คนเราความสามารถไมเทากัน เราตอง

เขาใจ...เพื่อเราจะไปชวยสรางโอกาสใหเขา ชวยใหเขาไดมีความภาคภูมิ

ใจในตัวเอง” 



- 94 -

 ดาวเริ่มจากชวยงาน “อาสาพลังแผนดิน” ในการปราบปราม 

ยาเสพติด จนสถานการณในหมูบานดีขึ้นมาก “เพราะเรารูดี เราถึงอยาก

ชวยเหลือคนอื่น ของแบบนี้มันตองคนเคยนะ ถึงจะรูวาบางอยางไมตอง

รอใหเขาคิดไดเองหรอก มันจะสายเกินไป ตองตัดไฟแตตนลม จัดการ

พวกที่ขายไดสำเร็จ อะไรๆ ก็จะงายขึ้น” 

เขาไดมาทำงานรวมกับกำนันหญิงแหงตำบลโนนหนามแทง 

อยางจรงิจงัในป 2547 พรอมกันนัน้เขาเปดเผยตอสาธารณชนวาเคยติดเหลา 

เคยทบุตีภรรยา แตวาอดตีทีเ่ลวรายไมอาจหลอกหลอนคนเราไปจนชัว่ชวีติ 
เขาสัญญาตอตนเองและตอคนทุกคนวา เขาจะไมมีวันกลับไปแตะตองมัน

อีก ไมวากรณีใดๆ ไมวาจะตองรักษาน้ำใจใคร เขาก็จะไมมีวันทำ ตรงขาม 
คนอื่นตางหากที่นับแตนี้ตองเกรงใจเขาดวยการไมกินเหลาใหเขาเห็น 

 พรชัยไมไดเปนผูใหอยางเดียว แตเขาเปนผูรับดวย ผลจากงาน 

“ทำใหเรามีกำลังใจ วามีคนสนใจอยากทำแบบที่เราทำ เรามีความภูมิใจ

วาเรื่องราวของเราเปนวิทยาทานใหคนอ่ืน” 
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 เรื่องราวของแกง NDR การวิวาทของวัยรุนที่นามะเฟอง หรือ

ความรุนแรงอันมีที่มาจากเหลาและยาเสพติดท่ีโนนหนามแทง แมโดย 

รายละเอยีดของปญหาจะแตกตางกนั แตมเีน้ือแทอยางหน่ึงทีค่ลายคลงึกนั 
ทีว่า บคุคลท่ีสงัคมเรยีกวาผูกอเหตุความรนุแรงเหลาน้ี ในดานหน่ึงพวกเขา
คือเหยื่อของสังคม ที่มุงคากำไร ผานสื่อและโฆษณา ไมวาจะเปนรถ
มอเตอรไซค เหลา เบียร ฯลฯ ภาพยนตรท่ีขายเซ็กซและความรุนแรง 
สังคมที่ขาดสนามกีฬา ขาดพื้นที่ในการเรียนรู พื้นที่ที่เปดโอกาสใหวัยรุน
และคนหนุมสาวไดใชพลังในทางสรางสรรค ฯลฯ  

 ในขณะทีแ่รงบบีคัน้ทางเศรษฐกิจท่ีทำใหคนขาดอิสระและผลักดนั

สมาชิกในครอบครัวออกหางกัน ทำใหเด็กที่อยูในวัยเยาวเผชิญกับปญหา
มากมาย พรอมกับแบกรับความคาดหวังโดยไมมีตัวอยางที่ดี และไมมี 
ผูชวยชี้แนะ ประคับประคอง 

 ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ไดกลาวถึงการสรางสังคมท่ีมีหัวใจของ
ความเปนมนุษย (Humanized Society)  วา ตองการการเปล่ียนแปลงขั้น
พื้นฐาน คือ ระดับตัวตนของเรา (Personal Transformation) เราสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปเปนคนที่มีอิสรภาพ อีกระดับคือ ระดับสังคม (Social 
Transformation) คนอยูกันดวยความรัก ดวยการเรียนรู  

สังคมที่มีอยูรวมกันดวยความเขาใจ
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 เรื่องราวที่คลี่คลายไปในแตละพื้นที่บอกกับเราวา พลังดานลบ
สามารถเปล่ียนแปลงเปนดานบวกไดจากความรัก ความเขาใจ ใหกำลังใจ
และการใหโอกาสของคนรอบขาง  
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6 เราอาจจะลืมไปบาง 
แตยังเห็นรองรอย
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เด็กไทยไมอยากไปร.ร.-ไมสนหนังสือจำนวน
พุง ชี้ เน็ต-เกม-ทีวี-บันเทิงนอกรั้ว ดึงดูด (ผูจัดการออนไลน) 

ศธ.สงทูตเจรจาบอรดกยศ.ชวยเหลือนักศึกษา1.1 หมื่น
คนท่ีตกคางกู ชี้หากไมย่ืนมือเขาชวย เด็กมีสิทธิออก 
กลางคัน เพราะไมมีเงินเรียน (คมชัดลึก, 22 เมษายน 2552) 

2 นกัเรยีนสาวจากอำนาจเจริญ สอบติดคณะแพทยศาสตร 
แตฐานะยากจน ไมมี เ งิน เรียน วอนผู ใจบุญ
ชวยเหลือ (คมชัดลึก 8 มีนาคม 2552) คนงานนอกระบบ ขอรัฐ
หนุนเงินต้ังตนคนละ 2,000 สงสมทบประกันสังคม 
พรอมขยายสิทธิประกันสังคมเพ่ิม  ดาน สปส.โยนวิกฤติ
เศรษฐกิจ ทำคนงานนอกระบบพุง 24.1 ลานคน 
เผย กำลังแกไขกม.คุมครองเพิ่ม (คมชัดลึก 24 มีนาคม 2552) เผน
หนี-บานผีสิง! อบต.จัดสรางทับปาชา ใหคนยากจน
เขาอาศัย (ไทยรัฐ 9 สิงหาคม 2551) เทศบาลตำบลประโคนชัย
ของบ 250 ลานบาท เตรียมผุดโรงกำจัดขยะถาวร 
เพื่อแกปญหาขยะลนเมือง เกือบ 40 ตันตอวัน  
(คมชัดลึก 2 มีนาคม 2552)มศว.ตั้งมูลนิธิพัฒนาแพทยช้ันด ี
มีคุณธรรมจริยธรรม รูทันโรค รับใชสังคม (คม ชัดลึก) 
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34ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2550:138

การที่คนมีจิตใจกุศล 

จิตใจที่จะแสวงหาความดี 

ทำบุญทำทานน้ัน 

เปนขั้นที่สำคัญมากในการหาความสุข 

               

    พระราชดำรัส34  
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 ในสังคมท่ีการแขงขันทางวัตถุยึดกุมหัวใจผูคน   กระแสสำนึก

การแสวงหาความสุขจากการครอบครองไดนำพาชีวติคนในสงัคมสูการ

แกงแยงและพึง่พาเงนิ ในหนาหนงัสอืพมิพ ก็มีแตขาวรายๆ ที่แสดงความ

เสื่อมโทรมท้ังของธรรมชาตแิละปญหาจริยธรรมของคนในสังคม เรียกไดวา

หากเราถอืเอาขาวเหลาน้ันเปนภาพแสดงแทนของสังคม ก็เปนเร่ือง 

นาหวาดหว่ันไมนอยวา เรากำลังกาวเขาสูวิกฤตในอนาคตอันใกล  

 โชคดีท่ีขาวไมใชความจริงท้ังหมดของสังคม ยังมีเรื่องราวดีๆ  

อีกมากท่ีไมปรากฏบนหนาหนังสือพิมพหรือในจอโทรทัศน เรือ่งราวเล็กๆ

ที่ไมใชหายนะ หรือเรื่องสะเทือนขวัญ รวมทั้งไมเราอารมณ แตเปนเรื่อง

เล็กๆ ที่เกิดขึ้นเงียบๆ อยูในหลายภาคสวนของสังคม ท่ีแสดงถึงความ

กลาหาญของคนธรรมดาสามญั ทีเ่ลอืกดำเนนิชวีติดวยการสรางความมัน่คง

ใหกับสังคม ยิ่งกวาการสรางความมั่งคั่งใหตนเอง ดวยการเปนผูใหและ

สรางความสุขโดยไมตองพึ่งพาเงิน เปนความสุขของการเลือกที่จะใช 

ความรูความสามารถของตนเพือ่ผูอืน่ แสดงใหเหน็เมล็ดพนัธุดีในตวัมนุษย 

ที่ใสหัวใจใหกับการทำงานท่ีเราอาจพบไดในแวดวงตางๆ 

 บางที เหตุทีจ่นถงึวันนีส้งัคมไทยยังเปนปกติสขุอยูไดตามสมควร 

ไมใชดวยโชคชวย แตอาจมาจากกำลงัของพวกเขาเหลาน้ี ทีช่วยพยุงสงัคม 

ของเราไวและเปนแรงบนัดาลใจใหคนอ่ืนๆ กลาเลอืกทำตามมโนธรรมในใจ

ของตน  
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 ดวยความเชื่อที่วา การใหวิชาความรูคือการชวยเหลือคนที่ดีที่สุด

และยั่งยืนที่สุด คือทำใหเขาสามารถเล้ียงตัวเองไดจนวันตาย “ลุงขาว”35 

ซึ่งมีชื่อนามสกุลจริงที่แทบจะไมมีใครรูวาคือ วราพงษ พงษบริบูรณ เขาได
บุกเบิกการถายทอดวิชาชีพใหเปนวิทยาทาน จนเปนท่ีรูจักในช่ือ ลุงขาว 

ไขอาชีพ โดยใชความรูความสามารถของตัว บวกกับความตั้งใจดี อยาก

เห็นชีวิตคนอื่นดีขึ้นอยางตอเนื่องยาวนานหลายสิบป โดยตัวลุงขาวเอง

ทำตัวเองใหเปนเหมือนแหลงความรูเคลื่อนที่ นำอาชีพและความรูจาก

ทองถิ่นหน่ึงไปแนะนำอีกทองถิ่นหนึ่ง ดวยวิธีการพูดคุยงายๆ เปนกันเอง  

 “วิชาความรูแบบงายๆที่ขาพเจามีอยูใชไดผล เพราะเขาเหลานั้น

มเีวลาวางหลงัฤดูเกบ็เกีย่วหรอืรอขาวในนาในเจริญเติบโต...สมยัน้ันมรีายได

เพิ่มอีกวันละ 5 บาทหรือ 10 บาท เขาก็พอใจเปนอยางมากแลว” 

  ลุงขาวเร่ิมตนการสอนอาชีพ จากการที่มีโอกาสเดินทางไปใน

พื้นที่ชนบททั่วประเทศเพ่ือขายยา และคิดตอบแทนผูอื่นดวยการใหความรู 

ทัง้น้ีลงุขาวไขความลบัเร่ืองอาชพีควบคูกบัการขายยาแกชาวบานกลุมตางๆ

ตามชนบทนานนับสิบป จากน้ันจึงมีโอกาสใชสื่อวิทยุและโทรทัศนเปน 

สื่อกลางใหความรูดานอาชีพไดกวางขวางข้ึนและเปนที่รูจักในวงกวาง 

สรางอาชีพเลี้ยงตัวไปจนตาย

35 สามารถอานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้เรื่อง “ลุงขาวไขอาชีพ หน่ึงคนคิด หลายชีวิตเติบโต” 
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ควบคูกับการกอตั้งชมรมลุงขาวไขอาชีพในป

พศ. 2512 พรอมกับอาสาสมคัร 25 คนที่ระบุ

วาอาสาสมัครจะไมรับคาตอบแทนใดๆ ตาม

เจตนารมณการกอตั้งที่วา สอนอาชีพเพื่อเปน

วิทยาทานแกผูสนใจและผูยากไร (ภายหลัง

ชมรมไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ

ในปพ.ศ. 2524) แมเม่ือไมมีสื่อใหจัดรายการ

แลว และลุงขาวจะส้ินชีวิตไปเมื่อป 2551 

แตกิจกรรมอันเปนการใหวิชาอาชีพเลี้ยงตัวนี้ 

ยงัคงดำเนินตอในนาม มลูนธิลิงุขาวไขอาชพี และการลงแรงของอาสาสมคัร 

 ในการถายทอดวิชาชีพ นอกจากลุงขาวท่ียึดมั่นในหลักการให
โดยไมหวังผลตอบแทนแลว  อาสาสมัครที่มาสาธิตและฝกอบรมอาชีพ
ตางก็ชวยเหลอืสังคมโดยไมหวงัผลตอบแทนเชนกนั ทัง้นี ้ลงุขาวใหขอคดิ

กับผูที่สมัครเปนวิทยากรโดยเฉพาะในรุนแรกๆ วา จะตองเสียสละท้ัง

กำลงักาย กำลงัใจ กำลงัความรูความสามารถ ตลอดจนกำลังทรพัย เพราะ

ไมไดรบัสิง่ตอบแทนใด นอกจากความดทีี่ไดกระทำไวและน้ำใจทีจ่ะเอือ้เฟอ 

เผือ่แผความรูความสามารถใหกับเพ่ือนรวมสังคมทีม่รีายไดนอย และตองการ

จะศึกษาวิชาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 งานไขอาชีพของลุงขาวนับถึงปจจุบันยาวนานมากวา 40 ป  

แมทุกวันนี้ ลุงขาวเสียชีวิตไปแลว แตจิตใจที่เมตตา ชวยเหลือเผื่อแผ  
ทีม่ตีอเพือ่นมนษุยยงัสบืตอไปได ดวยจติใจแบบ “ลงุขาว” น้ันยงัคงมีชวีติ
อยูในคนอื่นๆ ที่เคยไดรับโอกาสจาก “การให” และเคยสัมผัสกับจิตใจ
เชนน้ันมากอน 

 

วราพงษ พงษบริบรูณ (ลงุขาว) 
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 การชวยเหลือแรงงานนอกระบบอยูในภาวะที่เสียเปรียบเนื่องจาก

ขาดอำนาจตอรองกับผูวาจาง และขาดโอกาสจากการเขาถึงสวัสดิการของ

สังคม ในอีกดานหนึ่งก็คือโอกาสท่ี “ปานวล” นวลจันทร โพทา36 

“นักเรียนนอก” รุนแรกๆ ไดตอบแทนคุณแผนดิน  

 แมวาปานวลจะรับราชการ อันเปนเสมอืนการชดใชทนุจนเกษียณ 

แตความตองการใชความรูสรางประโยชนใหสังคมยังตอเนื่องมาจนถึงวันนี้

ในวัย 72 ป ที่ยังเต็มใจและสมัครใจทำงานดานแรงงานนอกระบบเพื่อสราง

ระบบการดูแลผูคนจำนวนมากท่ีอยูขางหลังความสำเร็จของธุรกิจ

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย    

นอกจากผลที่คาดหมายไว ปานวลยังไดพบผูคนที่มีความคิดที่

ทำงานโดยเห็นแกประโยชนของสวนรวมและผูอื่นมากกวาการคำนึงถึงแก

ประโยชนของตัวเอง ไมตางจากปานวลท่ียดึถือพระราชดำรัสของกรมหลวง

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ที่วา “ขอให

ถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพ่ือมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง ลาภ 

ทรัพย และเกียรติยศจะตกแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไวให

บริสุทธิ์”  และไดกอรางเปนกลุม และเครือขายสายสัมพันธของผูคนที่มี

ความคดิและเจตนาทีส่อดคลองกัน คอืการงานทีเ่ปนประโยชนกับมนษุยคนอื่น 

แรงงานนอกระบบ

36 สามารถอานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ีเรื่อง “พลังเปลี่ยนชีวิตนอกระบบ” 
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เครือขายที่เกิดขึ้น ประกอบดวย

ผูคนหลากหลายสวนที่เกี่ยวของกับแรงงาน

นอกระบบ  มีทั้งชาวบานธรรมดาที่หวังให

แรงงานนอกระบบในทองถ่ินตางๆไดรับการ

ดแูลตามสมควร  ผูประกอบการทีด่แูลลูกจาง

ดวยจติใจอารี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ที่ดูแลสุขภาพใหแรงงานนอกระบบในชุมชน 

นักวิชาการที่รวมแกไขปญหาชาวบานอยาง

จริงจัง ที่รวมกันผลักดันเพื่อใหวันขางหนา
ชีวิตของแรงงานนอกระบบ มีอนาคตท่ีสดใส 

ไมแพตัวเลขการเติบโตของอุตสาหกรรมสงออก 

 

 

 

 

 สถาปนกิจดัเปนหนึง่ในอาชีพ “จำเปนท่ีสดุ” สำหรับสังคมปจจุบนั 

เพราะหนึ่งในปญหาเรงดวนท่ีสุดของโลกคือปญหาเร่ืองที่อยูอาศัยแออัด

และไมพอเพียง โดยเฉพาะในประเทศยากจน สถิติของสหประชาชาติระบุ

วา ปจจุบันประชากรโลกจำนวนหน่ึงในเจ็ด ใชชีวิตในสลัมหรือศูนยอพยพ 

การออกแบบบาน หมูบานหรือชุมชน และ “พื้นที่สาธารณะ” ในเมืองจะมี

อิทธิพลอยางลึกซึ้งตอการดำรงชีวิตของมนุษยทุกคน แตเมืองหรือชุมชน

ทีต่องการความชวยเหลือดานสถาปตยกรรมท่ีสดุ ก็ไมมเีงินจางนักออกแบบ

ที่มีทักษะในดานน้ัน37 

นวลจันทร โพทา 

ออกแบบบาน ออกแบบชีวิต

37สฤณี อาชวานันทกุล. Cameron Sinclair สถาปนิกผูรณรงค “การออกแบบเพื่อมนุษยชาติ”.  

 แหลงที่มาhttp://www.onopen.com 
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 คาเมรอน ซนิแคลร (Cameron Sinclair) สถาปนกิหนุมชาวอังกฤษ 
คือคนท่ีทำใหสถาปนิกที่มีจิตสาธารณะไดมีเวทีแสดงออก ในฐานะสมาชิก

ขององคกรการกุศลช่ือ Architecture for Humanity หรือยอวา AFH  
ใชความรูและทักษะที่ร่ำเรียนมาในการชวยเหลือผูดอยโอกาส38   

 ทั้งน้ีเริ่มตนจากสถาปนิกเลิกคิดแตเรื่อง “คาจาง” อยางเดียว 

เห็น “คุณคา” ความรูที่ตนมี พบวาการทำงานที่เปนประโยชนแกผูอื่น คือ 
การประกอบสัมมาอาชีพ บทบาทของสถาปนิกก็จะเปลี่ยนจากที่คนทั่วไป

ในสังคมไทยรับรู คือ ผูออกแบบบานของผูมีฐานะดี  

 ปฐมา หรุมรักวิทย และสถาปนิกกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งที่ทำงาน
รวมกันในช่ือสถาปนิกชุมชน-Community Architecs for Shelter and 
Environment (Case)39 ใชความรู ความสามารถของ “สถาปนิก” เพื่อ
สรางสรรคคุณภาพชีวิตผูคนและชุมชนผูมีรายไดนอย ดวยการปรับปรุง
สภาพความเปนอยูของผูคน  ทั้งตัวบาน ชุมชน และสภาพแวดลอม  

 ที่สำคัญพวกเขาไมไดทำงานในฐานะของสถาปนิก ที่เปน “ผูรูดี” 

เรือ่งการออกแบบ แตทำงานบนพ้ืนฐานความรวมมือ ระหวาง “คนออกแบบ” 

กับ “ผูอยูอาศัย” แนนอนวาพวกเขาตองปรับมุมมองใหม รับฟงความคิด

ความเหน็ของชาวบาน ตลอดจนสือ่สารกนัถึงความจำเปนของการปรับปรุง

ที่อยูอาศัยของพวกเขา  

 เริ่มตนจากงานแรกคือการปรับปรุงชุมชนบอหวา จังหวัดสงขลา 
ที่ประสบความสำเร็จอยางดี เปนกำลังใจใหมีงานอ่ืนๆ ตอเนื่องมา อาทิ 

บานพักฉุกเฉินสำหรับผูประสบภัยสึนามิ ที่จังหวัดพังงา จนมาถึงโครงการ
สนามเด็กเลนที่ตลาดเกา มีนบุรี และชุมชนแออัดในกรุงเทพ   

  

38สฤณี อาชวานันทกุล. Cameron Sinclair สถาปนิกผูรณรงค “การออกแบบเพื่อมนุษยชาติ”.  

 แหลงที่มาhttp://www.onopen.com 
39 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง สถาปนิกผูออกแบบ “ความภาคภูมิ”ใหชุมชน 
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 ทุกงานไมวาเล็กหรือใหญ ผลที่เกิดขึ้นคือ การเรียนรูสิ่งใหมของ

สถาปนิก และความภาคภูมิใจของคนเล็กๆ ในสังคม ที่ไดเห็นศักยภาพ

ของตัวเองในการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยตนเอง

ทามกลางความจำกัดของพื้นที่และทรัพยากร จนเกิดความรัก ความ

ภาคภูมิในถ่ินฐานและชุมชนตนเอง  

 สิ่งที่กลุมสถาปนิกชุมชนทำอยางตอเน่ืองมานับสิบปนี้ ไดบุกเบิก

ใหเกิดความคิดใหมและนิยามใหมของคำวา ที่อยูอาศัย ที่ไมใชแคที่ซุก
หัวนอน พอคุมแดดคุมฝน แตเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญที่กำหนดคุณภาพ
ชีวิตและกำหนดวิถีชีวิตของผูอาศัย ในขณะเดียวกันก็เกิดนิยามใหมของ 
คำวา สถาปนกิ  บอกใหสงัคมตระหนักถงึความหมายท่ีแทจรงิของสถาปนิก 

ทีม่ขีอบเขตบทบาทกวางขวางกวาการทำงานรบัจางผูมฐีานะ หรือสนองตอบ

ตอความปรารถนาสวนตัว และอีโกของสถาปนิกเทานั้น แตสามารถรวม 
“ออกแบบ” สงัคม นำไปสูความเปลีย่นแปลง “สรางสรรค” ส่ิงใหมทีด่กีวาเดิม 
ไดอยางแทจริง 
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ในยุคสมัยที่การทำงานเพ่ือสวนรวม หรือ “การอุทิศตนเพ่ือ

สวนรวม” กลายเปนอุดมการณที่กินไมได หรือกินไดแตก็ไมอิ่ม ระหวาง 

“อุดมการณ” กับ “ความมั่งมี” แลวแตวาใครจะเลือกยึดมั่นในอุดมการณที่

ตองสัมผัสดวยหัวใจ หรือจะเลือกถือมั่นในความม่ังมีที่สามารถสัมผัส 

จบัตองไดทัง้รปู รส กลิน่ เสยีง ยิง่วชิาชพี “หมอ” ทีส่งัคมไทยนับหนาถือตา 

ดวยแลว ความม่ังมีอยูใกลแคเอ้ือมมือ  

สำหรับ นายแพทยกันตพงษ เลาลือพงศศิร ิหรือ “หมอมง” 40

หมอชาวไทยภูเขาคนแรกและคนเดียวในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทางเลือก

ชัดเจนอยูวาเขาตองกลับไปดูแลชีวิตอ่ืนๆ รวมกับชีวิตตนเอง หมอมง  

ทำหนาท่ีแพทยประจำอยูที ่โรงพยาบาลศนูยบำบดัรกัษายาเสพติดเชียงใหม 
งานหลักคือการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บปวยของคนไข ไมตางจากหนาที่

หมอโดยทัว่ไป แตท่ีแตกตางออกไปคอืความใสใจในกระบวนการตรวจรกัษา 

ทีล่กึซึง้ดวยความเขาใจในชวีติของผูเขารบัการบำบัดรกัษา ทัง้ชาวบานทัว่ไป 

และชาวไทยภูเขาท่ีเปนชนกลุมนอย เพราะตระหนักวา การดูแลรักษา 
ชีวิตหนึ่งมีความหมายตออีกหลายสิบชีวิตที่ผูกพันชีวิตของกันและกัน  

รักษาชีวิตดวยชีวิต

40 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “หมอมง นักสูสองวัฒนธรรม” 
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“ถาเราไปคุยกับคนที่เขาสูญเสีย 

เราจะรูคาของการมีอยู การสูญเสียกระทบใน 

วงกวาง การเสียลูกจากยาเสพติด จากการ

เมาเหลาแลวขับรถชน จากยาเสพติด 

จากเอชไอวี  จากอะไรก็ชาง ถาเราชวยให

เขาอยูได เราคิดยอนกลับดูสิวา แมคนน้ีมี

ลกูกบัไมมลูีก เขาจะมชีีวติท่ีตางกนัแคไหน 

ลูกคนที่มีแม กับลูกคนท่ีไมมีแม ชีวิตจะ

ดำเนินไปตางกันแคไหน การชวยใหคน 

หนึ่งคนอยูได กลับมามีชีวิต มีความคดิใหม หรอืคนมคีวามคดิแตกออกไป

เพือ่ไปชวยคนอืน่ๆ ได มันมคีา เพราะคนหน่ึงคนมีคา เราชวยใหคนหนึ่ง

คนกลับมาอยูกับแมเขาได” และทุกชีวิตท่ีหมอรักษา ก็กลับมาเปนพลัง

หลอเล้ียงใหแกจติใจของนายแพทยผูนี้ดวยเชนกัน   

นอกจากดูแลคนไขที่โรงพยาบาลในเวลาราชการแลว หมอมงยัง

ใชเวลานอกเวลาราชการ เกอืบตลอดเวลาคลายเปนสวนหน่ึงในชวีติประจำวนั 

เสียแลว ในการใหคำปรึกษากับผูคนที่สงเสียงผานมาทางโทรศัพท มีทั้ง

เสียงคนรูจัก เสียงไมคุนเคย บางพูดภาษามง บางพูดภาษาไทยสำเนียง

แปรงหู แตผูคนเหลานั้นลวนเปนเพ่ือนรวมชาติพันธุ หรือกวางกวานั้นคือ 

เพื่อนรวมชนชาติไทย หรือกระทั่งเสียงที่สงมาไกลสุดจากอีกฟากของโลก 

ที่ลวนมีเปาหมายอันดวยกันคือตองการพูดคุยกับใครสักคน ที่รับฟงและ

ชวยใหพวกเขาพนจากทุกข 

 ในสังคมท่ีเห็นวาคนไขเปน “ลูกคา” สุญญากาศในการส่ือสาร

ระหวางหมอและคนไขจงึเปนเรือ่งปกตท่ีิมใีหเหน็ท่ัวไป ยิง่คนไขตางเชือ้ชาติ

ตางภาษาดวยแลว ยิ่งมีอุปสรรคกีดขวางการสื่อสารเปนทวีคูณ ทำใหการ

นายแพทยกันตพงษ เลาลือพงศศิริ 
(หมอมง) 
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เยียวยารักษาไมคอยสัมฤทธิผลเทาที่ควร 

“ชาวบานท่ีคดิวาตวัเองต่ำกวา เขาลำบากใจ ไมกลาถามสวนหน่ึง 

ถามไมรูเรื่องสวนหน่ึง ถามแลวโดนดาอีกสวนหนึ่ง...ไมตองถามดีกวา 

หรือถาเปรียบเทียบหมอที่พูดภาษาไทย แตพูดภาษามงไมเปน ขณะที่

พยาบาลพูดภาษามงได  คนไขมงจะเชื่อพยาบาลท่ีพูดภาษามงมากกวา...

ยิ่งถาบุคลิกของหมอไมเปนมิตร ไมเห็นอกเห็นใจเม่ือไหร ชาวบานก็ปด

ตัวเองไมเขาไปหา ตอใหเรียนด็อกเตอรมา ชาวบานก็พึ่งไมไดหรอก” 

“…บางทีเราตองอธิบายใหคนไขฟง ตองตอบทุกคำถาม เพราะ

ทุกคนหวงวาตัวเองจะปลอดภัยไหม จะรอดไหม อยางเราพูดภาษาไทยกัน 

บางทีเรายังไมกลาถามหมอเลย หมอจะมีเวลาใหเราถามไหม เด๋ียวหมอดา 

หมออธิบายไมรูเรื่อง แลวยิ่งชาวเขาละ แปลกแยกอยูแลว ความกลัวที่มี

อคติอยูแลว เราเปนคำตอบของชองวางนั้น”  

 “หมอมง” หมอจากชนกลุมนอยคนแรกและคนเดียวในประเทศไทย 
ไดตอบแทนสังคมทีใ่หโอกาสเขาไดเลาเรยีนจนไดเปนแพทยสมความปรารถนา 

ดวยการเติมเต็มชองวางที่มีอยู ดูแลทุกชีวิตดวยหัวใจ   
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 คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่เคยเปนเด็กยากจนชาวมหาสารคาม 

ไรโอกาสทางการศึกษา ผานการสูชีวิตดวยตนเองจนเติบโตขึ้นมา พอจะ

ดแูลชวีติและครอบครัวตวัเองตามอัตภาพ ตระหนกัดวยตนเองถึงความสำคญั

ของโอกาสในชีวติ และพยายามมอบส่ิงนัน้ใหเด็กยากจนคนอืน่ๆ ตามกำลัง

ของตน ปละ 3 - 5 คน   

 ครสูทุธพัินธ ชคูนัหอม หรอืพอครหูนจูนี41  ถอืปณธิานน้ัน อปุการะ

และเลี้ยงดูเด็กกำพรา เด็กยากจน อุมชู อบรมสั่งสอน และใหโอกาสทาง 

การศึกษา ทามกลางความจำกัดของเงินเดือนครู และความนอยใจของ 

ลกูเมีย ครูก็ใชการปฏบิตัิใหเหน็จนเกิดความเขาใจ และแกปญหาเศรษฐกิจ

ไปตามสถานการณ อาศัยธรรมชาติเขาชวย โดยลงมือสรางปลูกสวนไผ

และไรสวนผสม เก็บหนอไม พชืผัก เปนแหลงอาหารและรายไดอกีทางหน่ึง  

รวมท้ังใชเปนแหลงเรียนรู บมเพาะความคิดและจิตใจแกเด็กๆ 

 นับตั้งแตเปนครูหนุมๆ จนถึงปจจุบัน มีเด็กๆ หมุนเวียนเขามา

อยูภายใตการดูแลของครูสุทธิพันธหลายรุน รวมตัวเลขนับรอยคน เด็ก

สวนหนึง่อาศยักนินอนบานคร ูสวนหนึง่มีบานอยูใกลๆ  และท่ีเปนเด็กผูหญงิ 

ครูใหมาเชาเย็นกลับ ทำการบานดวยกัน โดยเด็กแตละคนครูชวยสงเสียให

เลาเรียน แตจะเรียนถึงในระดับไหน ขึ้นกับสติปญญาความสามารถของ

สานศิษยดวยปญญา

41 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “ปนแปลงแตงชีวิตสานศิษยดวยปญญา”  
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เด็กแตละคน แตอยางนอยงานการอาชีพ

ดานเกษตรท่ีไดเรียนรูไปในตัวจากการชวย

ครทูำวนเกษตรผสมผสานก็สามารถนำไปใช

ดแูลชวีติตนเองได  

 เด็กดอยโอกาสที่ไดรับการอุปการะ

จะไดรบัการสัง่สอนอบรมจริยธรรม คณุธรรม

ใหเปนคนดขีองสงัคม บางคนเตบิโตประกอบ 

อาชพีเปนตำรวจ ครู ทหาร คาขาย ไปรษณีย 

รบัเหมากอสราง ตลอดจนเปนเกษตรกร ฯลฯ 

และมีเด็กจำนวนหนึ่งที่กลับมาชวยเหลือ

เด็กรุนนองๆ บางเปนครั้งคราว สวนที่ไปไมไกลก็มีบาง แมทำใหครูเสียใจ

แตครูก็ทำใจใหยอมรับวาครูทำดีที่สุดแลว สวนท่ีเหลือก็ขึ้นอยูกับเด็ก

แตละคน  

 ครูชอบเขียนบันทึก และขอเขียนนั้นชี้ใหเห็น อุดมการณที่เปน
เปาหมายในการดำเนินชีวิตของครู ที่เปน “ครู” ผูสรางชีวิตอยางแทจริง 
ดังสวนหน่ึงที่วา ไมวาจะเปนการกระทำตามหนาที่หรือทำงานนอกเวลา  

ทุกครั้งจะมีผลมาตอบแทนเสมอ ถาไดผลดี ก็ยอมเกิดมาจากเหตุที่ดี  

เกิดจากความเพียรพยายามตอสูดิ้นรนของมนุษยในอันที่จะประกอบ 

คณุงามความดี และผลดนัีน้จะนำความสขุ ความสงบรมเย็น หยบิยืน่มาให 

ครูสุทธิพันธ ชูคันหอม 
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 ความตระหนกัในความสำคัญของการสรางคน ทำใหคนกลุมเลก็ๆ 

กลุมหน่ึงในวงการเพลงและวงวรรณกรรมรวมตัวกัน เพื่อใชความสามารถ

ที่มี สรางคายการเรียนรูใหแกเยาวชน ในชื่อ คายวรรณกรรมเยาวชน42 

เปดรับผูที่สนใจการเขียนการอาน โดยไมจำเปนวาจะตองเปนนักเขียน 

หรือตองเคยเขียนหนังสือ ขอเพียงอยางนอยใหรักการอานโดยผูจัดหวังวา 

จะชวยพัฒนาความคิดและชีวิตใหบรรดาเยาวชนไดเรียนรูและคนหาตัวเอง 

ผานกิจกรรมของคาย   

 คายวรรณกรรมมีจดุเริม่ตนจาก ครสูลา คณุวฒุ ินกัแตงเพลงช่ือดงั 
ที่แบงเปอรเซ็นตรายไดจากการแตงเพลงมากอตั้งกองทุนศิลปนครูบานปา 
สลา คุณวุฒิ เพ่ือใชในกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการจัดคายวรรณกรรม
เยาวชนเพ่ือสงเสริมใหเด็กรักการอาน การเขียน โดยมีเพื่อนๆ ในวงการ

นักเขียนของครูสลา ชวยกันทั้งในสวนของความคิด การจัดการ และชวย

ลงแรงในการจัดกิจกรรมทุกๆ ป 

 ครูสลาตั้งตนมาจากเด็กยากจนท่ีตองแสวงหาโอกาสในการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางลองผิดลองถูก ไมตางจากครูสุทธิพันธ ชูคันหอม 
ที่เห็นความสำคัญของโอกาส และเห็นวาการอานเปนการพัฒนาคนใน 

ระยะยาว สำหรับครูสลาตั้งแตเด็ก แมไมใชครอบครัวที่ร่ำรวย แตไมวา  

สรางนักอาน ดวยโรงเรียนนักเขียน

42 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “อานเขียนเปลี่ยนชีวิต”               
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พอแม ครู ตางสอนใหรูจักชวยเหลือคนอื่น  
มีกินก็แบงคนอื่น และเมื่อโตก็ทำงานท่ีชวย 
คนอื่นมาตลอด 

 เพื่อนๆ และเหลาลูกศิษยที่มาชวย 

ทำคายก็มีประสบการณชีวิตหรือความคิดท่ี 

ไมตางกัน ทำใหเงินกองทุนไดรับการสมทบ

มากข้ึน นอกเหนือจากสวนหลักๆ ท่ีมาจาก

การแตงเพลงของครูสลา อาท ิการประมลูภาพ 

เพื่อยกรายไดใหกองทุน การจัดคอนเสิรตโดย

ลูกศิษย ที่รองเพลงของครูสลา ที่นำรายไดเขาสมทบทุน 

 สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากปจจัยตัวเงิน คือการรวมกันลงแรงดวย

ความเชื่อวา  การทำใหคนรูจักคิดและคนหาตัวเองมีคุณคาและประโยชน

อยางมหาศาลมากกวาการแบงปนในรูปวัตถุ ขาวของเงินทอง อยางท่ี 

ครูสลาพูดไววา “ถาเราใหความคิดเขา  เขาอาจไดความคิดหรือแรงใจที่

จะสรางชีวิตตนเอง”      

 

ครูสลา คุณวุฒิ 
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 ดนตรียิ้มละไม43 เกิดจากเครื่องดนตรีที่ผูเลนประดิษฐเองจากขยะ 

เชน กระปอง ขวดน้ำตางๆ นำมาระบายสี ใสเมล็ดพืช ทราย หรือกรวด

กอนเล็กๆ ใสลงไป แลวปดใหเรยีบรอย ก็ไดเครือ่งดนตรท่ีีมชีิน้เดยีวในโลก 

พรอมจะรวมวงกับเพื่อนๆ และครอบครัวอื่นๆ ที่เขารวมกิจกรรม รวมกัน

บรรเลงเปน “วงดนตรีรีไซเคิล”    

 นี่เปนกิจกรรมหน่ึงที่ใชดึงดูดความสนใจใหเกิดการเรียนรูที่จะ

ชวยกนัดแูลรกัษาส่ิงแวดลอม จากความคดิของ “จอม” อจัฉริยา สทิธกิติติศร ี  
ผูจัดการดนตรียิ้มละไม และ “โสว” จิตรา หิรัญพฤกษ ซึ่งทำหนาที่เปน 

ผูประสานงาน  

“เราสนใจดนตรีกันอยูแลว ก็เลยรูสึกวา คงเปนการงายขึ้น ถาเรา

เอาเรื่องของจังหวะมาดึงความสนใจใหเด็กไดเรียนรู อีกอยางดนตรีมักเปน

เรื่องที่ไกลตัวเด็ก เพราะเคร่ืองดนตรีสวนใหญราคาแพง ทั้งที่เด็กสวนใหญ

ชอบเสียงดนตรี อยากเลนดนตรี ตรงนี้เองที่ทำใหเราคิดวา ทำยังไงให

เรือ่งเหลานี้ใกลตวัเดก็  เดก็ในชนบทก็สามารถทำเคร่ืองดนตรจีากธรรมชาติ

รอบตัว เด็กในเมืองก็มีวัสดุเหลือใช กระปอง ขวดน้ำ ก็นำมาดัดแปลงให

เปนเครื่องดนตรีได เปนของใกลตัว เวลาท่ีเราสอนดนตรีใหกับเด็กๆ เราก็

ดนตรีรีไซเคิล เพ่ือรอยยิ้ม

43 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “ยิ้มละไม ดนตรีรีไซเคิล” 
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ไมไดเนนวาตองรองใหถูกหรอืใหเกง 

แตเราเนนใหเดก็ทกุคนไดแสดงออก 

และใหเขารูสกึวาทกุคนเลนดนตรไีด” 

เพ่ือใหผูทีเ่ขารวมสามารถ

เรียนรูจังหวะดนตรี และเขาใจ

ธรรมชาติ ไปพรอมกับการใสใจตอ

สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงผลกระทบ

จากการบริโภค เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสูการใชทรัพยากรอยางมี

คุณคา เกิดความตระหนักและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม    

ดนตรียิ้มละไมเปนสวนหนึ่งของโครงการยิ้มละไมที่มีเครื่องมือ
ในการทำงานหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมคาย การฝกอบรม ดนตรี ละคร 

งานรณรงค  พรอมกับการพัฒนาอาสาสมัคร ซึ่งเปนการรวมกันทำงาน

ดวยจิตอาสาของคนหนุมสาวในนามกลุมโลกทัศนสโมสร 

“กลุมโลกทัศนสโมสรมีที่มาจากแนวคิดของพวกเราวา คนทุกคน

มีไฟและพลังสรางสรรคในตัวเองและลวนแตอยากทำสิ่งดีงาม การที่เปด

โอกาสใหมีการเรียนรูและแสวงหาจึงจำเปน แตทำอยางไรท่ีจะกระตุนให

คนท่ีมีพลังเหลานั้นมีโอกาส และใชโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 

ความสามารถ ทำสิ่งที่สรางสรรค ซึ่งเปนประโยชนตอสังคม ที่สำคัญก็คือ 

เราเชื่อวา คนเพียงคนเดียวไมสามารถชวยแกปญหาทุกอยางบนโลกได 

ตองอาศัยมือเล็กๆ ของหลายๆ คนมารวมกัน”  

จอมกลาวถึงแนวคิดและสิ่งที่เธอยึดถือในการทำงาน พรอมทั้ง

เลาเรื่องการทำงานของกลุมโลกทัศนสโมสร ที่เริ่มตนรวมกลุมจัดกิจกรรม

มาตั้งแตป 2536 เพื่อเปนสวนหน่ึงในการสรางกระบวนการการเรียนรู  

สรางความตระหนักและมีสวนรวมในการรบัผดิชอบตอสงัคมและส่ิงแวดลอม
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ใหกบั เดก็ เยาวชน ครู ชมุชน รวมไปถงึคนท่ัวไป  โดยผานรูปแบบกจิกรรม

ตางๆ อาทิ ดนตรี ละคร คายเยาวชน รวมไปส่ือทีห่ลากหลาย เพ่ือผลกัดนั

ใหพวกเขาสามารถสรางสรรคกิจกรรมไดเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

โครงการย้ิมละไม จึงเปนการทำงานตอเนื่อง เมื่อสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการทำกิจกรรม

ในป 2547 โครงการนี้ผลักดันประเด็นสิ่งแวดลอมผานกิจกรรมหลากหลาย 

ตามกลุมเปาหมาย ในช่ือ “ยิ้มละไม” เชน โครงการขบวนการย้ิมละไม  

คุณครูยิ้มละไม อาสาสมัครยิ้มละไม หลักสูตรยิ้มละไม ผลิตภัณฑยิ้มละไม 

ฯลฯ  

การดำเนินกิจกรรมตางๆ เปดรับอาสาสมัคร ชักชวนใหคนท่ี

อยากทำกิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมไดเขามามีสวนรวม “อาสาสมัครลวนแต

อาสาเขามาเพราะอยากเรียนรู อยากชวยเหลือผูอืน่โดยไมหวังสิง่ตอบแทน” 

แตนั่นก็ไมไดหมายความวาอาสาสมัครไมไดอะไรเลย ตรงกันขามตางมี

ความเห็นรวมกันวา “เราไมไดรูสึกวาเราไปชวยเด็ก แตเหมือนเราเขาไป

เรียน ไปเรียนรูชีวิต เรียนรูตนเองไปพรอมๆ กับเด็กๆ” 
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 ในสังคมที่หลงทางและมุงหนาสูการพัฒนาเศรษฐกิจและเงินเปน

สิ่งสำคัญ และอุดมการณสูงสุดรวมกันของสังคมถูกขยายความ ตอกย้ำ

และกระพือโหม ผานสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน จนเราอาจหลงลืม

หลายสิ่งไป  และบางทีสิ่งสำคัญที่สูญเสีย แคระแกร็นไปก็คือ หัวใจและ

ธรรมชาติของมนุษย ที่ถูกลิดรอนไปในชีวิตประจำวันที่บีบรัด และแขงขัน

แยงชิงอยางผิดธรรมชาติ เปนชีวิตที่ดำเนินไปดวยความกลัว จึงพยายาม
สรางความมั่นคงใหตนเอง โดยเราตางลืมไปวา ความมั่นคงของบุคคล 
จะมีขึ้นไดก็ในสังคมที่มีความม่ันคง เชนเดียวกัน ชีวิตที่เปนสุข กเ็ปนจริง
ไดแตในสังคมที่รมเย็น 

 เรื่องราวของผูคนที่ใชความรูความสามารถหรือศักยภาพของตน

ในการชวยเหลอืเพ่ือนมนษุย คอืเร่ืองของผูคนทีเ่ชือ่วา สงัคมทีด่ ีคอืสงัคม

ทีท่กุคนกาวไปดวยกัน ไมมกีารแขงขัน เหยียบหวัแลวทิง้คนแพไวเบือ้งหลัง 

สิ่งสำคัญก็คือ สิ่งที่ อาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม กลาวไววา “ความเชื่อ
ที่วามีความดีอยูนี้สำคัญ และก็มีคนทำกันอยูเยอะ...” 44 และแมชีศันสนีย 
เสถียรสุต ก็มีความเชื่อม่ันในทำนองเดียวกันวา “...ความเปนมนุษยที่ถูกปู
มาดีมากในสังคมไทย ไมตองสรางใหม แตทำอยางไรใหสิ่งนี้กลับมา...จะ

เปนไปในทุกภาคสวนได ตอเม่ือเรามีมาตรฐานการวัดความสุขของสังคม 

สังคมที่มั่นคง คือสังคมที่กาวไปดวยกัน

44 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 1. 2551:25 
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ไมใชที่คนเกง แตตองเปนสังคมท่ีชวยกันสรางอริยะ คือวัดความสำเร็จ

ของสังคมท่ีมีจิตใจของมนุษยที่ประเสริฐ การวัดคุณคาของสังคม ตองวัดที่

วาสังคมน้ันมีความเปนมนุษยมากนอยแคไหน” 45 

 เพราะหัวใจมนุษยจะงอกงามไดดี ในสังคมที่มีความเมตตา  

เอื้ออาทร การยึดถือประโยชน และจิตใจของผูอื่น เปนเนื้อดิน เรื่องราว

ของผูคนท่ีพบวา นอกจากความสุขทางวัตถุที่ยึดถือกันนั้น โลกนี้ยังมี 

ความสุขชนิดอื่นที่มนุษยมีศักยภาพท่ีจะนำพาชีวิตตนเองและผูอื่นไปถึงได  

จงึมคีวามสำคญั เพราะทายทีส่ดุ สำหรับมนษุยทีเ่กดิมาแลวตองตายทุกคน
ไมวาจะยากดีมีจนอยางไร การกระทำใดจะมีคุณคากวาการใชความรู 
ความสามารถ หรือศักยภาพที่มีอยู ในการชวยเหลือเพื่อนรวมสังคม 

 

 

45 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 1,2551:31 
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ทางเลือกยังมีอีกมาก7
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สอบตก! ม.4 นอยใจแมดุ เครียดแขวนคอดับ 
 (เดลินิวส, 26 ธันวาคม 2551) สพท.สำรวจเด็กขาดโอกาสเรียน
เพียบ พบ “ป.3”อานไมออก เขียนไมได แสนคน
(มติชน, 19 ธันวาคม  2549) คณบดีคณะวิทย จุฬาฯ เผย เด็ก
โดดตึกเคยมีปญหาทางจิต การเรียนแยลง ชี้กอนโดด
ตกึเด็กทักทาย เพื่อน แมบาน ไมมีอะไรผิดปกติ แจงที่ผาน
มาเด็กมีผลการเรียนดี เคยไดรับเหรียญทองแดงโอลิมปก
วิชาการ ไดรับโลนักเรียนเรียนดี ของคณะฯ (คม ชัด ลึก   

9 มิถุนายน พ.ศ. 2551) วยัรุนฮติ!! “ศลัยกรรมวยัทนี” 
เทรนดสวย กอนสาว (นิตยสาร Health & Cuisine ปที่ 7 ฉบับที่ 79 

สิงหาคม 2550) สาวเอแบค อดีตดาวจุฬา ดิ่ง10ชั้น! 
เซนพิษรัก (ขาวสด, 22 มีนาคม 2551) พบโฆษณาทวีีช ู
คานยิม ‘ขาว ผอม หอม ตึง’(www.mediamonitor.in.th 

30 มกราคม 2552) จตุคามทุบตลาดหินธิ เบตวูบ ! ชี้
กระแสสุดแรง ฉุดธุรกิจพระเคร่ืองรวงดวย  
80-90% วงในฟนธงแรงแคส้ินปนี้ (ฐานเศรษฐกิจ, 6 พฤษภาคม. 

2550) นศ.สาวไมหวั่น เส้ือรัดติ้วทำสมองชา  
(คมชัดลึก, 1 สิงหาคม 2549) 
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 “ชวีติทีเ่ขาถงึความสขุจากภายใน และการไดทำ 

ความด ีจะชวยใหผูคนตระหนกัวา จดุหมายของชีวติท่ีดงีาม

นั้นคือ ‘สงบเย็นและเปนประโยชน’ หาใชการส่ังสมวัตถุและ

สิ่งเสพไม 46 

 เราจะเปนอสิระจากบริโภคนยิมได กเ็พราะมีปญญา 

แลเห็นทางเลือกทีด่กีวา กลาวคอื เหน็วาความสขุท่ีแทจรงินัน้

อยูที่ใจเปนสำคัญ วตัถเุปนเพียงสวนประกอบ” 47   

    พระไพศาล วิสาโล                           

46พระไพศาล วิสาโล,2550:45 
47 เรื่องเดียวกัน : 53 
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บทท่ี 7 ในฐานะผูบริโภคของสังคมยุคใหม ดูเหมือนวาชีวิตของเรามี 

ทางเลือกหลากหลาย มีสินคาหลากชนิดหลายย่ีหอ ตอบสนองทุก 

ความอยากไดและอยากมี ตราบใดที่เรายังมีเงินเพียงพอที่จะจับจาย  

 ไมวาจะเปนแผงหนังสือที่มีนิตยสารเปนรอยหัววางละลานตา  

ทั้ง “หัวใน” และ “หัวนอก” รอใหเลือก มีทั้งนิตยสารสำหรับผูหญิง ผูชาย  

แม-เด็ก เยาวชน ไปจนถึงนิตยสารสำหรับคนเล้ียงปลา  

 ถึงเวลาจะสงลูกไปโรงเรียนก็มีใหเลือกมากมายท้ัง โรงเรียน 

นานาชาต ิโรงเรียนสองภาษา โปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียนฝร่ัง โรงเรียน

ไทย หรือจะเปนโรงเรียนฟรีของรัฐ เม่ือเจ็บไขไดปวยขึ้นมา หรือตองการ

ตรวจสุขภาพประจำป ก็มีใหเปรียบเทียบ ตั้งแตราคาไปจนถึงคุณภาพ 

ดวยโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หลากหลายระดับมาตรฐานราคา 

 แมกระทั่งเรื่องเล็กๆ นอยๆ ก็มีใหเลือกมากมายจนไมรูวาจะซื้อ

อะไรดี ตั้งแตยาสระผม สบู ยาสีฟน ฯลฯ  

 แตความหลากหลายของสินคาในตลาด สะทอนถึงเสรีภาพและ

อิสรภาพของคนสังคมจริงหรือ  

 สำหรับคนบางกลุม สิ่งเหลานี้เปนเพียงเสรีภาพที่จะเลือกวาจะ

ทางเลือกอันหลากหลาย
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บรโิภคย่ีหอไหนเทาน้ัน แตเนือ้หานัน้ไมไดมีขอแตกตาง นติยสารจะหัวไหน 

ก็ลวนแลวแตทำหนาที่กระตุนใหคนอานรูสึกตัววายังไมสวยพอ ไมเกงพอ 

ไมทันสมัยพอ จนกวาจะออกไปซ้ือสินคาตางๆ มาบริโภคอีก ไมตางกับสื่อ

อื่นๆในสังคม ที่คอยตอกย้ำบริโภคนิยมใหผูอาน ผูฟง และผูชม 

 โรงเรียนทุกแหงก็ทำหนาท่ีสงเดก็นกัเรยีนลงสูการแขงขนัเดียวกนั

คือการสอบเขามหาวิทยาลัย ในขณะที่โรงพยาบาลก็มีแตการรักษารางกาย

แบบแยกสวนจากจิตใจและสังคมวัฒนธรรม  

 เอาเขาจริงแลว เราจึงไมไดมีทางเลือกมากเทาที่เราคิดหรือเรา

เชื่อ นี่เปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหเกิดความพยายามที่จะสรางทางเลือกที่ 

แทจรงิขึน้ในสงัคมของเรา ทางเลือกทีจ่ะนำไปสูเสรีภาพ แมกระทัง่การตาย

อยางเปนอิสระ 

  

 

 

 

 “สานแสงอรุณ”48เปนนิตยสารทางเลือกราย 2 เดือน เนื้อหา 

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิดและรูปธรรมของวิถีชีวิตทางเลือก 

การศึกษา เกษตรกรรมทางเลือก  โดยมีเปาหมาย “ดุลยภาพในความงาม

ของชีวิต” นิตยสารฉบับน้ีเกิดขึ้นโดยไมไดมีจุดมุงหมายทางการคาและ 
ผลกำไร แตตอบสนองตอความตองการเผยแพรความคดิ เพือ่สรางทางเลือก
ใหมๆ ใหสังคม อาศัยเงินทุนจากมูลนิธิสานแสงอรุณ แทนการขายพื้นที่

โฆษณาเหมือนนิตยสารทั่วไป เพ่ือใหสามารถรักษาเปาหมายที่ตองการจะ

สื่อสาร โดยไมตองพะวงหรือขึ้นตอเจาของสินคาผูใหการสนับสนุน    

สานแสงอรุณ: นิตยสารเพ่ือผูอาน

48 อานรายละเอียดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “สานแสงอรุณ” 
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 ครองศักด์ิ จฬุามรกต ซึง่เปนหน่ึงในกลุมผูรวมกอตัง้บรษิทัแปลน 
เลาถงึทีม่าของมูลนธิสิานแสงอรณุและนิตยสารชือ่เดยีวกันวา ผูรวมกอตัง้ 

มี “ขอตกลงรวมกันในทางธุรกิจวา จะแบง 60 เปอรเซ็นตของผลกำไร 

มาทำประโยชนเพื่อสังคม ผมเสนอวาควรตั้งมูลนิธิ เพื่อกันเงินออกมา

เปนเรือ่งเปนราว การเปนมลูนธิเิรือ่งหลกัชัดเจนคอื  การเผยแพรความคิด

ทางเลือก แตไมยุงกับการเมือง  เรื่องนิตยสารจึงตองทำ...เพราะตองการ

เผยแพร สรางกระแสใหสังคมรับรูความคิดใหมๆ...” 

 เริ่มตนจากรูปแบบจุลสารแจกฟรี “อยากใหคนหันกลับมามอง

ดานในของตัวเอง มองส่ิงดีงามในชีวิต และทำใหชีวิตเกิดความสมดุล  

คนเรามีเมล็ดพันธุดีๆ อยูในตัวเองแลว  เพียงแตบางคนอาจไมมีโอกาส

ทำใหมันงอกงามขึ้น หรือไมมีแรงบันดาลใจมากพอ หรือไมมีทางเลือก

พอที่จะทำ หรือบางคนอาจรูสึกวามีพลังทำสิ่งตางๆ ใหสังคม แตไมมีเวที 

ไมมีเพื่อน ไมมีการรวมกลุมกันใหเกิดพลัง ก็คิดวาอยากใหกิจกรรมของ

มลูนิธมิสีวนสรางแรงบนัดาลใจใหคนเหน็แงมมุดีๆ  ในชวีติ  ทำชีวิตตวัเอง

ใหดี ใหเกิดความสมดุล ใหเกิดความสวยงาม และเผื่อแผพลังใจอันนี้ไปสู

สังคมวงกวาง” เรืองพิลาศ ธรรมวิเศษ  บรรณาธิการจุลสารสานแสงอรุณ 

พูดถึงจุดมุงหมายของการทำจุลสาร  

 ผานไป 2- 3 ฉบบั 

เริ่มมีคนตอบรับทั้งในดาน

ความคิดเห็น และจายเงิน

สมัครสมาชิก “เปนสังคมที่

นาทึง่ บางคนไมเคยรูจกักนั

เลย แตเขาเขียนจดหมาย

มาเลาเรื่องตางๆ ใหฟง 
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เหมือนกับวาเขาไดไปเห็นเร่ืองสนุกและ 

อยากบอกเลาสูกันฟง” จากน้ันจุลสาร

ก็ไดรับการปรับเปล่ียนเปนนิตยสาร  

 ยทุธชยั เฉลิมชยั บรรณาธกิาร
คนแรกเลาวา จุดยืนหลักของนิตยสาร 
ทีต่อเน่ืองจากจุลสารวา ตองการนำเสนอ
สาระของชวิีตทางเลอืก จากประสบการณ 
จริงของชีวิตที่กลาคิด กลาทาทาย ในทัศนคติเชิงบวก เนนเน้ือหาใน 
เมอืงไทยวามใีครทำอะไรดี ๆ อยูทีไ่หน  ใหผูอานไดเกดิความหวัง กำลงัใจ 
เห็นโลก เห็นมุมชีวิตที่งดงามพรอมๆ กับการเปนเวที เปดไวสำหรับความ
หลากหลายทางความคิดและจินตนาการของผูอาน เพื่อการสรางสรรค

และเปนเจาของรวมกัน เพื่อใหสานแสงอรุณมีลักษณะเปนชุมชนที่มี

ความสัมพันธกันผานหนังสือ 

 เนื้อหาในนิตยสารไมไดหวงหามการนำไปเผยแพรตอ “เราถือวา

เน้ือหาของเราตองการการเผยแพรอยูแลว เราจะสงวนลิขสิทธิท์ำไม ฉะนัน้ 

จึงบอกไวแตตนวายินดีใหนำไปเผยแพร เพียงใหชวยอางอิงตามมารยาท  

ไมตองขออนุญาตก็ไดเพราะยินดีใหเผยแพรอยูแลว” 

 สานแสงอรุณคงเปาหมายการเปนส่ือทางเลือกอยางตอเน่ือง 
แมวาจะมีการปรับเปลี่ยนจุดเนนของเนื้อหา ตามความเปล่ียนแปลงของ
สังคมและแนวคิดในการทำงานท่ีแตกตางกันของบรรณาธิการแตละคน 

เม่ือกาวเขาสูปที ่10 สานแสงอรณุก็ปรบัเปล่ียนรปูแบบอกีครัง้โดยลดขนาด 

ลงเปนขนาดพ็อคเก็ตบุค ทวีศักดิ์ แกวเขม บรรณาธิการ เลาเหตุผลวา

สานแสงอรุณ ไมใชนิตยสารเพื่อ “ดู” ภาพสวยๆ แตเนนการ “อาน”  
“ขนาดเลมเทาหนังสือเลม นาจะชวนอานมากข้ึน ไมถึงกับเปนหนังสือ
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รวมขอเขียน ยังมีความเปนนิตยสารผสมกับหนังสือเลม...คือมีความ

ตอเนื่องของแตละฉบับ”  ในสวนของเน้ือหา ทวีศักดิ์สรุปจากภาพรวม 

รวมทศวรรษของนิตยสารฉบับน้ีวา เนนทางเลือกท่ีมาจากการปฏิบัติจริง  

 “สงัคมกระแสหลักอาจนำชวีติคนไปทางใดทางหน่ึง สานแสงอรณุ 

เหมือนเปนทางเลือกที่ใหคนรูสึกวามีทางอืน่อีก...ทางเล็กๆ ตรงน้ีสวนใหญ

เนนการปฏิบัติ คือการเอามาทดลองใชในชีวิตจริง การศึกษาทางเลือกก็

ตองปฏิบัติ  เกษตรธรรมชาติ อาหารสุขภาพ ก็ตองทดลองดู หรือการ

ปฏิบัติธรรมก็เนนไปที่การปฏิบัติ”  

 สอดคลองกับที่ ธีรพล นิยม  ผูรวมกอตั้งบริษัทแปลน พูดถึง
หลักที่ สานแสงอรุณ ใหความสำคัญมาตั้งแตตน คือ “การลงมือทำ” 

 “ความคิดก็สำคัญ แตความคิดมันจะมีประโยชนก็ตองผานการ

ลงมือทำ ถาความคิดลวนๆ ก็มีโอกาสวนเวียนอยูในวัฏจักรแหงความคิด 

และน่ีเปนจุดออนของความคิดที่ไมผานการลงมือทำ  จึงตองมีทั้งปริยัติ 

ปฏิบัติ ปฏิเวธ” 

 ที่สำคัญอีกประการหน่ึงแมจะเปนนิตยสารทางเลือก แตตองไม

หลุดลอยออกจากความเปนจริงของสังคม ครองศักดิ์ จุฬามรกต หนึ่งใน 
ผูริเริ่มสรางนิตยสารเลมน้ี พูดถึงความเติบโตของนิตยสารเลมนี้ที่เขา

อยากเห็นวา “ตองตามสมัยใหทัน เขาใจอารมณความรูสึกของผูคน  

ศึกษาความเปนไปของสังคมอยางปลอยวาง  เราเช่ือวาคนมีโอกาสท่ีจะ

เปลี่ยนความคิดได แตตองอาศัยเวลา  เราตองสรางเครือขายใหมากขึ้น” 
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 ทามกลางละครโทรทัศนและละครเวทีที่สวนใหญลวนแลวแต 

มุงขายความบันเทิง พาคนหลีกหนีจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน 

“กลุมละครมะขามปอม”49 เลอืกทีจ่ะสะทอน“ความจริง”ของสังคม โดยอาศยั
ความเปนมหรสพของละคร ใหผูชมไดสนกุสนานไปพรอมกับการ “ยอนดูตวั” 
ดวยความมุงหวังจะใหสื่อน้ีชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาทั้งในสวนของคน

และชุมชน  

 นับถึงวันน้ีกลุมละครมะขามปอมทำงานสื่อเพื่อการพัฒนามา
ตอเน่ืองยาวนานกวา 25 ป และยงัคงมุงหนาผลิตละครทางเลือกทัง้สำหรับ 

คนเมืองและชนบท พรอมๆ กับชวยเหลือ ฝกอบรมสนับสนุนใหชุมชน

สรางสรรคสือ่ของตนเองข้ึนมาเพือ่สือ่สารกบัสังคมภายนอก ท้ังยงัสามารถ 

ใชละครเปนสื่อเชื่อมโยงชุมชนเขาเปนเครือขาย รวมทั้งใชส่ือละครเปน

เคร่ืองมือสรางความภมูิใจในรากเหงาและวัฒนธรรมทองถ่ินแกกลุมเยาวชน

ในชุมชน 

กลุมละครมะขามปอมกอกำเนิดขึ้นในปลายป 2523 จากกลุม 

คนหนุมคนสาวทีเ่ชือ่วา ศลิปะการละครจะสามารถกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง 
ในสังคมได โดยระยะแรกทำงานละครเผยแพรแนวคิดให กลุมประสานงาน

ละครมะขามปอม : กระจกสะทอนสังคม

49 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ีเรื่อง “ดูละครแลวยอนดูชุมชน”          
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ศาสนาเพื่อสังคม [กศส. ตอมาปรับไปเปนฝายการแสดงของโครงการส่ือ
ชาวบานเพื่อผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและเพื่อการพัฒนา (กสส.) กอนที่จะ
แยกตัวออกมาทำงานกันเองภายใตชื่อโครงการสื่อชาวบานในป 2524] 

งานในชวงตนๆ เปน “ละครเร” ถายทอดขาวสารจากชนบทสูเมอืง 

และจากเมืองสูชนบท ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี และเกินความคาดหมาย 

โดยเฉพาะเรื่อง “จันทโครพ” กลุมมะขามปอมตระเวนแสดงใหคนดูถึง 

94 รอบ ใน 17 จังหวัด มีคนดูกวา 45,000 คน ละครเรชวยเปดโลกทัศน
ใหมๆ  ใหชาวบาน ผานประเดน็ตางๆทีพ่วกเขาเลอืกมารณรงค เชน เร่ืองเพศ 
โสเภณี โรคเอดส ปญหาชาวนา ฯลฯ ในขณะเดียวกันชาวมะขามปอมก็ได
เกบ็เก่ียวประสบการณจากทองถิน่ไวเปนองคความรูในการผลิตงาน ภายใต
แนวคดิการสือ่สารเพือ่ทางเลือกในการพัฒนา รวมทัง้การนำเอาส่ือพืน้บาน
และสื่อวัฒนธรรมมาผสมผสานเปนรูปแบบหลักของการทำละคร 

นอกจากทำละคร กลุมมะขามปอมเปดอบรมการแสดงรับคน 

หนุมสาวเขามาเปนอาสาสมคัรเลนละคร เพือ่ดงึคนรุนใหมเขามารวมสานตอ

แนวความคิด ตอมาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรละครเพื่อการพัฒนาสำหรับ
อาสาสมัคร (สวนกลาง) และกลุมเยาวชนในภูมิภาคตางๆ ควบคูไปกับการ
ฝกอบรมครูผูสอนและนักเรียนโดยใชสื่อละครเพ่ือการศึกษา 

ตอมากาวไปสูแนวคิด “ละครชุมชน” ใชการแสดงเปนชองทางใน

การส่ือสารเพ่ือชมุชน มุงพฒันาศกัยภาพใหเยาวชนในชุมชนสามารถรวมตัว

กันทำงานละครเพ่ือสื่อสารเร่ืองราวอันนำไปสูการเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

ภายในชุมชนไดดวยตนเอง  

ทางดานการแสดงของกลุมมะขามปอมนับตั้งแตป 2543 ไดปรับ

เปลี่ยนโดยลดรูปแบบละครตะวันตก มาใหความสำคัญกับการประยุกตใช

สื่อพื้นบานและศิลปะแบบประเพณีนิยม เชน นำลิเกมาปรับใชในรูป “ลิเก
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รวมสมัย” ประยุกตการแสดงพื้นบานอยางลำตัด 

เพลงอีแซว ฯลฯ เขากับเน้ือหาที่สะทอนปญหา

สังคมไทย  

สื่อทางเลือกอยางกลุมละครมะขามปอม 

จึงไมไดมีรายไดจากตั๋วชมการแสดงหรือโฆษณา 

แตมาจากการสนับสนนุของแหลงเงินทนุ ประดษิฐ  
ปราสาททอง (ต้ัว) เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบาน 

ซึ่งไดรับเลือกเปน ศิลปนศิลปาธร สาขาการแสดง ป 2548 เลาถึงความ
อยูรอดของกลุมวา 

“ชวงแรกๆ เราไมไดมองถึงความยัง่ยนือะไรเลย เราเปนพวกบางาน 

10 ปแรกเราพูดไดเลยวาเราทุกขทรมานกับการกระเสือกกระสน ไมมี

แนวความคิดจะหาเงิน คิดอยางเดียววาจะทำยังไงใหงานดำเนินตอ ผมจะ

เปนคนหาเงินคนเดยีว ตอนน้ันกจ็ะคดิอยางเดยีววาจะขอทุนจากแหลงไหน” 50 

ปจจุบันถาตองการชมละครทางเลือก มีโรงละครของกลุม
มะขามปอมอยู 2 แหงคอื บรเิวณใกลๆ  สีแ่ยกสะพานควาย กรุงเทพมหานคร 
และที ่อำเภอเชยีงดาว จังหวดัเชียงใหม สำหรบัคาเขาชม ก็ตามแตศรทัธา 
นอกจากในโรงละคร บางครั้งก็จะมีขาวคราวการแสดงของพวกเขาท่ีเรไป

ตามจุดตางๆในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ลาสุดคือการแสดงหุนเงา 

เลาเรื่องราวของชาวดาระอ้ัง (ปะหลอง) เพ่ือหาเงินบริจาคสนับสนุนซื้อ

ทีด่นิราว 30 ไร ใหชาวดาระอ้ัง ปางแดง 400 คน ทีถ่กูรัฐรือ้ไลและลิดรอน

สิทธิมนุษยชนมาตอเน่ืองยาวนาน ไดมีที่อยูอาศัยถาวร  

ประดิษฐ ประสาททอง กลาวถึงความสำคัญของโรงละครท่ีชี้ให
เห็นความสำคัญของทางเลือกไววา “เด็กๆ และชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ 

นาสงสาร แทบไมมีพื้นที่ทางศิลปะดีๆ ใหเขาไปเสพเลย มีแตพื้นที่อะไร 

50 กรุงเทพธุรกิจ,  24 สิงหาคม 2550. 
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ก็ไมรู...นึกออกไหม...เลิกงานก็ไปผับ กินเหลา เลิกเรียนก็ไปเดินหาง  

เขารานเกม ดูหนังที่คาเขาดูแพงๆ คนเหลานี้บางทีโตข้ึนพวกเขาจะมี

บทบาทเปนผูนำ...เราทิ้งพวกเขาไมได ตองทำความเขาใจเขา...และใหเขา

เขาใจปญหาในสังคมเราดวย” 

สวนที่โรงละครเชยีงดาวมกีารแสดงตอเน่ือง เดอืนละคร้ัง “สำหรับ

เด็กๆ ในเชียงดาว เราชักชวนเด็กๆ มาเลน มาแสดง มาดูการแสดง  

มาอานหนังสือกันที่โรงละครมะขามปอม บางทีก็ออกไปจัดตามโรงเรียน 

ศูนยเด็กเล็ก เราใหเด็กๆ จากชุมชนตางๆ ของเชียงดาว ไมวาจะเปน  

เด็กๆ ชนเผาจากบนภูเขา เด็กๆ คนเมือง คนทองถ่ิน มารวมกันอาน

หนังสือ เลน รอง เตนระบำกันสนุกสนานรวมกัน...”  

ละครมะขามปอมรอใหทกุคนไดมารวมสนุก และกลบัไปพรอมกับ
ความคิดใหมๆ ซึ่งพวกเขาเช่ือวาจะนำไปสูความเปล่ียนทั้งภายในของผูชม
และสังคมโดยรวม ที่จะไดฉุกคิดถึงทางเลือกใหมๆในการพัฒนานอกเหนือ

ไปจากการเดินตามกระแสเงินตราของเศรษฐกิจโลก 
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“พอแมที่มีความสนใจเปนพิเศษเรื่องการสรางรูปแบบใหมของ

การศึกษาเรียนรูใหกับลูกหลานเขามารวมกัน มีกิจกรรมการพูดคุยวา

โรงเรียนครอบครัวจะเปนไปไดแคไหน ใครสนใจบาง ซ่ึงตอนนัน้มคีนมารวม

เปนรอยครอบครัว มาพูดคุยหาวิถีทางรวมกันอยูระยะหนึ่ง สุดทายก็มา

พูดกันวาถาจะทำโรงเรียนครอบครัวขึ้นมาจริงๆ ก็ตองเอาลูกออกจาก

โรงเรียน”  

“ในเดอืนกรกฎาคม 2542  กอนจะมีการประกาศ พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ 1 เดอืน เราก็ไดขอสรปุกนัวา จะจดัตัง้กลุม ‘บานเรยีนปญญากร’  

ขึน้  เพ่ือใหเปนกาวแรกของการประกาศอิสรภาพของครอบครัวในการจัด 

การศกึษาใหแกลกูหลาน กลาวไดวาเปนการจดัการศกึษากลุมแรกในสังคม

ไทยที่มีการรวมตัวเปนชุมชนครอบครัวเรียนรูรวมกัน” ยุทธชัย เฉลิมชัย 
ซึง่เปนผูรวมกลุมพอแมทีส่นใจในระบบการศึกษาในนามของ “ชมรมพอแม”  
เลาถึงชมรมและจุดเริ่มตนของ “บานเรียน” 51 

ยุทธชัยถือไดวาเปนผูมีบทบาทอยางสูงเร่ืองการศึกษาแบบ 

บานเรยีน (home school) โดยเฉพาะการกอเกดิของ “สถาบันบานเรียนไทย”  
ซึ่งปจจุบันจดทะเบียนเปน “สมาคมบานเรียนไทย” อีกทั้งยังเปนผูทำการ

บานเรียน: เสรีภาพที่จะเรียนรู

51 อานรายละเอียดไดในหนงัสือชดุเดยีวกนันีเ้รือ่ง “เครอืขายบานเรียน ทางเลอืกและอิสรภาพในการจดัการศึกษา” 
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ศกึษาวิจยัเกีย่วกบัการจัดการศึกษาบานเรยีนในสงัคมไทยออกมาหลายเลม  
นอกเหนือจากการเขียนบทความเกี่ยวกับดานการศึกษา และการจัด 

การศึกษาแบบบานเรียน ลงในคอลัมนประจำในนิตยสารสานแสงอรุณ 

นานกวา 10 ป 

การเกิดขึ้นของกลุมบานเรียน เปนปรากฏการณที่แสดงใหเห็น

ถงึความพยายามของกลุมพอแมสวนหน่ึงทีม่องเหน็ขอจำกดัของการศึกษา

ในระบบโรงเรียน ไมวาจะเปนระบบการศึกษาที่มุงเนนการแขงขันและ 
การสอบ มากยิง่กวาการสรางใหเด็กเปนผูใฝรูและคดิเปน เดก็ไมมคีวามสุข
ในการเรียน ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีอาจจะไมสอดคลองกับ

พื้นฐานและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งเนื้อหาความรูที่สวนใหญกลายเปน

เรื่องไกลตัวและแปลกแยก ไมสามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง เมื่อ

เดก็ไมสามารถสอบเขาเรียนตอได เวลานบัสบิปที่ใชไปในโรงเรียนกสู็ญเปลา 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสภาพแวดลอมทางสังคม ยาเสพติด 

ความรุนแรงในโรงเรียน การแกงแยงแขงขัน ทั้งหมดกลายเปนความกังวล

ของพอแม โดยเฉพาะการดูแลลกูในสงัคมท่ียากจะแยกแยะถูกผิด มปีญหา 

ในการปลูกฝงจริยธรรม วาลูกๆ จะเติบโตเปนคนแบบไหน  สามารถใช

ชีวิตอยางมีความสุข และมีคุณคาไดอยางไร  หากระบบที่หลอหลอมเขา

มาไมเอื้อที่จะสรางสรรคใหเขามีสิ่งเหลานั้นเลย  

 การจัดการศึกษาโดยพอแมผูปกครอง จึงเปนความพยายามที่จะ
พึ่งตนเอง และแสวงหาอิสรภาพในการต้ังเปาหมายของการศึกษาของ
แตละครอบครัว   

“บานเรียนปญญากร มีรากฐานการกำเนิดขึ้นจากจิตสำนึกการ 

พึง่ตนเอง ดวยความเชือ่มัน่วาสายใยความรกัความผกูพนัระหวางพอแมลูก
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เปนปฐมเหตุที่สุดในพัฒนาการของเด็ก  

และครอบครัวสามารถจัดการศึกษาใหกับ

ลูกหลานได มีผลไมตางหรือดีกวาการ

ศึกษาที่ทำอยูในโรงเรียน” ยุทธชัยให

ความเห็นจากประสบการณการชวนลูก 

“หนีโรงเรียน” โดยรวมกลุมกับพอแมอีก 

7 ครอบครัว 

“การรวมกลุมนอกเหนือจาก

เพื่อแบงปนเกื้อกูลกันและกันแลว  ยัง

ตองการสงเสริมใหการศกึษาโดยครอบครวัหรอืบานเรียนไดเปนกระบวนการ

ทางสังคม ไมใชเปนเพียงการแกปญหาทางการศึกษาเฉพาะกับบุตรหลาน

ของตนเองเทานั้น”  

กลุมบานเรียนปญญากรจึงเปนแกนกลางสำคัญในการสราง

เครือขายผูที่สนใจจัดการศึกษาโดยครอบครัว ซึ่งปจจุบันรวมกลุมกันใน

นาม สมาคมบานเรยีนไทย มบีทบาทสำคัญในการผลกัดนัใหเกดิความเขาใจ
และยอมรบัการจัดการศกึษาโดยครอบครัวเปนทางเลือกหนึง่ของสงัคมไทย 

ไมวาจะเปนการทำความเขาใจกับสังคมหรือการผลักดันใหเกิดกฎหมาย

ตลอดจนแนวทางท่ีเหมาะสมของภาครัฐ จนกระท่ัง ในป 2547 ก็มีกฎ

กระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว   

“สมาคมบานเรียนไทย  เกิดจากการรวมกลุมของพอแมที่สนใจ

เรื่องการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือที่เรียกกันวา บานเรียน และเปน

พอแมที่ผานการจัดการศึกษาใหกับลูกมาแลว  ทำมาแลว และเห็นปญหา

ตางๆ มากอน  เรารวมกนัเปนองคกรแบบอาสาสมัครเพือ่ชวยเหลือพอแม 

ทีส่นใจ สมาคมกเ็หมือนแหลงเรียนรูสำหรบัพอแม สำหรับครอบครัว” 
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 ปจจุบันมีครอบครัวที่เปนสมาชิกของ “สมาคมบานเรียนไทย”  

อยูราวรอยครอบครัวเศษ มีสมาคมเปนนิติบุคคลที่เปนตัวแทนในทาง

สิทธิประโยชนใหกับกลุมครอบครัวบานเรียนที่เปนสมาชิก มีการพัฒนา

องคกรใหเขมแข็งขึ้นเปนลำดับ สามารถบรรลุภารกิจในการทำให  

“บานเรียน” ไดรับการยอมรับเชื่อถือในฐานะนวัตกรรมและทางเลือก  
ภายใตจดุมุงหมายการศึกษาเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ 

 

 

  

 

 

 ธุรกิจยาเปนหน่ึงในธุรกิจที่ทำกำไรดีเปนอันดับตนๆ ของโลก ดู

ไดจากขอเท็จจริงท่ีวา กำไรสทุธิประจำป ค.ศ.2004 ของบรษัิทยายักษใหญ 

5 แหง ซึ่งสวนมากถือสัญชาติอเมริกัน มีมูลคารวมกวา 31.3 พันลาน

เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 15.4 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) 

ของประเทศไทยท้ังประเทศในปเดยีวกัน สาเหตสุำคัญทีท่ำใหกำไรมหาศาล 

คือสิทธิบัตรที่อนุญาตใหบริษัทตั้งราคาและจำหนายยาไดตามอำเภอใจ 

จนกวาหมดอายุของสิทธิบัตร (ประมาณ 12 ป) เปนแรงจูงใจใหบริษัทยา

ทำการวจิยัคนควายาใหมๆ  ปญหากค็อื ระบบนีท้ำใหยามีราคาแพงจนผูปวย

ยากจนเขาไมถึง ยิ่งไปกวานั้นบริษัทยาก็จะไมสนใจที่จะคิดคนยารักษาโรค

ที่ผูปวยแทบท้ังหมดไมมีกำลังซื้อ เชน โรคในประเทศดอยพัฒนา อยาง

มาเลเรีย ทองรวง 52  

 ประเทศไทยก็ไมตางจากประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ที่ตองพึ่งพา

อภัยภูเบศร: แหวกวงลอมอุตสาหกรรมยา

52 สฤณี อาชวานันทกุล. Victoria Hale เภสัชกรผูปฏิวัติวงการยาเพื่อผูยากไร.    

   แหลงที่มา http://www.onopen.com 
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ยาราคาแพงจากตางประเทศ ในดานหน่ึงเรากำลังพยายามตอสูผานการ

ประกาศ ใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับยา 

บางชนิด เพ่ือใหคนจนสามารถเขาถงึยา แตอกีดานหน่ึงกค็อืความพยายาม

ที่จะมองหาทางเลือกใหมๆ  

 ในขณะที ่วคิตอเรยี เฮล (Victoria Hale) เภสชักรผูกอต้ัง Institute 
for One World Health บริษัทยาท่ีไมแสวงหากำไรแหงแรกของโลก หา

ทางออกในการพัฒนายาราคายอมเยา สำหรับโรครายท่ีผูปวยสวนใหญ

เปนคนยากจนที่สุดในโลก ดวยการมองหายาหลายสิบชนิดที่ยังอยูระหวาง

ขั้นทดลอง ที่มีแนวโนมวาจะใชรักษาโรคไดดี แตแลวบริษัทยาก็ตัดสินใจ

ไมผลิตยาเหลานั้นออกมาดวยเหตุผลสั้นๆ วามัน “ไมคุม” ในแงธุรกิจ  

มาพัฒนาตอ และใหบริษัทผูผลิตในประเทศกำลังพัฒนาอยางอินเดีย ซึ่งมี

ตนทุน (เชน คาแรง) ต่ำกวาบริษัทในประเทศพัฒนาแลว ผลิตยาและ 

จัดจำหนายในราคายอมเยา ผลงานของ Institute for One World Health  

แสดงใหเห็นวาการผลิตยาเพื่อคนจนน้ันเปนไปได 

การแสวงหาทางเลือกใหมๆ ในสังคมไทยก็นาสนใจไมนอย 

ไปกวากัน ในขณะท่ีวิคตอเรีย เฮล เขาไปคัดเลือกงานวิจัยที่ถูกขึ้นหิ้ง

เพราะไมคุมทุน นำมาใชประโยชน ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร แกนกลาง
ของมูลนิธิอภัยภูเบศร ผูผลิตสมุนไพรอภัยภูเบศร53 ก็ออกรวบรวมความรู

จากหมอยาสมุนไพรทัง้ในเมืองไทยและไกลออกไป เชน เปยงหลวง ดนิแดน

ของไทยใหญ โดยทำงานแขงกบัเวลา เพราะผูรู อนัไดแกพอหมอ แมหมอ 

ทั้งหลายลวนแกชรามาก และขาดผูสานตอ หากคนเหลานี้สิ้นชีวิตไป 

ความรูทั้งหลายก็จะจบไปพรอมกับชีวิตของพวกเขาดวย  

นับแตการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก การแพทยแบบ

ตะวันตกก็เขามาแทนท่ี และเบียดบังการแพทยแผนไทยออกไปจาก

53อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้เรื่อง “ตามรอยสมุนไพร สรางหัวใจท่ีเปนไท” 
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การสนบัสนนุของภาครัฐ เหลืออยูแตในสวนของ

ภาคประชาชนตามชายขอบของสังคม จนกระท่ัง 

“ป 2526 มนีโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ใหมี

งานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเปนนโยบายที่ไดรับ

การผลกัดันและสนบัสนนุจากองคการอนามยัโลก 

ที่มุงหวังใหเกิดสุขภาพดีถวนหนาในป 2543  

(ค.ศ.2000) ซึ่งกลยุทธที่ใชนั้นสอดคลองกับ 

การแพทยพ้ืนบานและการใชสมนุไพรของชาวบาน”  

ภญ.สุภาภรณ เลาถึงจุดเริ่มตนของสมุนไพรอภัยภูเบศร ที่เกิดจากองคกร
อนามยัโลกเริม่เลง็เห็นความสำคญัของการพึง่ตนเองในประเทศยากจน  

ที่มีคนจำนวนมากไมสามารถเขาถึงยาราคาแพงจากตะวันตก โดย 

หันมาใหความสำคัญกับการใชสมุนไพร 

ในยุคน้ันมีการอบรมอาสาสมัครประจำหมูบาน (อสม.) และ

ผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) โรงพยาบาลอภัยภูเบศรก็เชนกัน ทวาเมื่อไป

ฝกอบรมความรูเรื่องสมุนไพรใหกับชาวบาน กลับพบวา ชาวบานมีความรู
เรือ่งสมนุไพรมากกวาเภสัชกรเสยีอกี นำไปสูความพยายามทีจ่ะเกบ็รวบรวม 
องคความรูจากแพทยพื้นบาน และการนำมาปรับใชในเวลาตอมา 

“...ถาเก็บภูมิปญญาอยางเดียว ไมเอาออกมาใหเห็นวาดีจริง  

ก็เปนแคซาก สังคมก็ไมมีโอกาสไดเห็น จึงเกิดสมุนไพรอภัยภูเบศรขึ้น 

ภายใตมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งก็เปนความโชคดี

สำหรับเรา ที่กำไรสวนหนึ่งสามารถนำไปเก็บภูมิปญญาไดอยางตอเนื่อง” 

สมุนไพรอภัยภูเบศร ผลิตโดยฝายเภสัชกรรม โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภเูบศร โดยยึดหลกัตอบสนองความเดอืดรอนและความจำเปน 

ในการดูแลสุขภาพแกประชาชน มีการผสมผสานความรูของเดิมและ

ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร 
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เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยาที่ไดมาใชในระดับการใหบริการของโรงพยาบาล 

 สวนการผลิตสินคาสมุนไพรเพ่ือจำหนาย เร่ิมตนในป 2540 ที่

ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  นพ.เปรม ชินวัทนานนท ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลอภยัภเูบศรในขณะน้ัน ไดปรึกษากบัฝายเภสัชกรรม ใหหาทาง

พัฒนาสรางมูลคาใหสมุนไพรในรูปแบบท่ีหลากหลาย อยางนอยเพื่อเปน 

การสาธิตใหประชาชนไดทราบ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการแปรรูปองคความรู
ดานสมุนไพรท่ีเก็บรวบรวมไว สูผลิตภัณฑที่ทันสมัยดวยการผลิตท่ีได
มาตรฐาน ซึ่งนอกจากยาแลว ยังพัฒนาและแปรรูปมาเปนอาหารเสริม 

เครื่องสำอาง และเครื่องดื่ม อีกดวย 

 ประกอบกับกระแสจากโลกตะวันตกหันมาใหความสนใจเร่ือง 

การแพทยทางเลือก สงัคมไทยซ่ึงเดนิตามอยางตะวันตก กห็นักลับมาสนใจ

สมบตัลิำ้คาทีถ่กูทอดท้ิงมานาน ทำใหผลิตภณัฑสมุนไพรอภัยภเูบศร ไดรบั

ความสนใจจากผูบริโภคเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา ผลิตภัณฑที่วางจำหนายใน

ทองตลาดในป 2550 ประกอบดวยยาจากสมนุไพร 35 ชนดิ เคร่ืองดืม่ 9 ชนดิ 

เครื่องสำอาง 44 ชนิด มียอดขาย (เฉพาะป 2550) ทั้งส้ิน 120,348,062.35 

บาท   

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑรอยละ 70 มอบเปนคาใชจาย

ใหโรงพยาบาล อีกรอยละ 30 นำมาพัฒนาสมุนไพรและทำประโยชนให

สงัคม ซึง่สวนหน่ึงคอื การนำไปเปนทนุรวบรวมองคความรูทีก่ำลังจะสญูหาย 

ซึง่ในทศันะของ ภญ.สุภาภรณเปนสิง่ทีส่ำคญัท่ีสดุ เพราะ “การเกบ็ภูมปิญญา

ของแผนดินแลวนำมาเผยแพรใหคนไดพึ่งตนเอง เราจะพ่ึงตนเองไมไดเลย

ถาเราไมมีความรู” 
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  “อโรคยศาล”54 เปนสถานทีเ่ยยีวยาผูปวยโรคมะเร็งแบบทางเลอืก 

กอตัง้โดยพระภิกษุ พนพชัร จริธมัโม ซึง่ชาวบานในพ้ืนทีเ่รยีกกนัวา “หลวงตา” 
ในป 2549 หลวงตาเปนเจาอาวาสวัดคำประมง อำเภอพรรณนานิคม  
จังหวัดสกลนคร  ทานไดนำประสบการณในการดูแลตนเองเมื่อปวยเปน
มะเร็งโพรงจมูก มาชวยเหลือผูปวยโรคเดียวกันคนอื่นๆ ดวยประจักษกับ

ทุกขภาวะที่เกิดขึ้นกับตนเองในขณะรับการรักษาตามแนวทางการแพทย

กระแสหลัก  

 “เราเคยใชระบบเคมี บำบัด ฉายแสง ทำจนกระทั่งถึงคอรส 

สุดทายไมไหวแลวตายดีกวา คือสละตายไปเลย ดับตัวเองไมใหมีความ

เจ็บปวด เวทนาตางๆ ที่มีอยูในจิตในใจ กายวางหมด นั้นคือแรงบันดาลใจ

ทีต่องชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง เพราะมนัสูญเสยีมากมายแลวไมมทีางออก

ใหเขาเลย” 

 หลวงตานำเอาประสบการณการใชสมาธิบำบดัและสูตรยาสมุนไพร

แกอาการมะเร็งมาใชรักษาผูปวยมะเร็งทุกประเภทโดยไมคิดคาใชจาย  
“อโรคยศาล” จงึเปนแหลงพักพงิของผูปวยมะเรง็ดวยการรักษาตามแนวทาง
สมาธิบำบัดผสมผสานกับแนวทางธรรมชาติบำบัด ซึ่งหมายถึง การปรับ

ปวยเลือกไมได แตมีหลายวิถีในการดูแล

54 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้ เรื่อง “บำบัดทุกข บำรุงจิต ที่อโรคยศาล” 
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เปลี่ยนวิถีชีวิต การคิด การกิน การอยู 

ใหถูกตองบนพื้นฐานของการใชธรรมะ

ตามหลักพระพุทธศาสนา   

 “สมาธิมีความสำคัญ คือใหเห็น

วาทุกสิ่งเกิดไดก็ดับได มะเร็งเกิดไดก็ 

ดับได  ไมมีอะไรท่ีเกิดแลวดับไมได  

ความสุขเกิดไดก็ดับได เราก็สอนใหคนไข

ปฏิบัติใหถึงสภาวะธรรมตรงนี้โรคภัยไมมี

ความหมาย ใจเขาเบิกบานมาก เขาไมเห็นตองกลัววาจะตาย ถึงไมเปน

มะเร็งก็ตองตายอยูดี” 

 ความสับสนของผูปวยและญาติในการตัดสินใจเลือกหนทางใน

การรับการรักษาพยาบาล โรคมะเร็งยังเปนปญหาใหญในระบบบริการ

สาธารณสุขที่ใหความสำคัญกับการแพทยแผนปจจุบันเพียงอยางเดียว  

ไมเปดโอกาสใหผูปวยมีสิทธิเลือกการรักษาทางเลือกในสถานพยาบาล  

ผูปวยทีต่องการมองหาแนวทางอ่ืนๆ ในการรกัษาตวั อาจถกูมองวาดือ้แพง

ไมทำตามคำแนะนำของแพทย  ผูปวยสวนหน่ึงจึงตัดสินใจรักษาแบบ

ผสมผสานไปตามความสามารถของแตละคน  

 นพ.ศิริโรจน  กิตติสารพงษ แพทยประจำโรงพยาบาลสกลรักษ 
จังหวัดสกลนคร หนึ่งในอาสาสมัครที่เขามาชวยดูแลผูปวยมะเร็งท่ี  

อโรคยศาล ไดแสดงทัศนะถึงขอจำกัดของการแพทยแผนปจจุบันวา  
“ทางเลือกในการรักษามีนอยเกินไป แพทยปจจุบันมีทางเลือกแคผาตัด 

ฉายแสง ใหคีโม...ยงัไมมทีี่ไหนรักษาคนไขแบบองครวม ไมมีใครเชือ่มโยง

การรักษาทางกายกับจิตวิญญาณของผูปวย ทั้งที่ผูปวยโดยเฉพาะผูปวย

หนักมักจะมีปญหาดานจิตใจดวย 
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  “แนวทางการรักษาของอโรคยศาล เปนเร่ืองธรรมชาติบำบัด 

ทั้งน้ีโดยทฤษฎีไมมีใครรูวาเซลลมะเร็งเกิดขึ้นไดอยางไร แตทุกอยางตองมี

เหตุปจจัยแนนอน เพียงแตวาการเกิดเซลลมะเร็งในแตละคนไมเหมือนกัน 

คนที่จะหายปวยคือคนที่สามารถดูแลตัวเองได ไมใชใชยาจนหาย เพราะ

มะเรง็เกิดขึน้จากพฤตกิรรมสวนตวัของผูปวย ผูปวยเปนผูกระทำ เพราะฉะนัน้

ถาอยากหายก็ตองหาวธิีการดูแลตัวเอง ในขณะที่ปวยเปนชวงที่แตละคน

ตองมาศึกษาวิธกีารทีจ่ะทำใหหายปวย หลายคนหายปวยดวยวิถท่ีีแตกตาง

กัน”  

 ทศันะขางตนสอดคลองกับที ่นพ.เจค็อบ วาทักกนัเชรี ผูเชีย่วชาญ
ธรรมชาติบำบัดชาวอินเดีย ไดสรุปไววา ธรรมชาติบำบัดสามารถรักษาได
ทุกโรค แตไมใชกับทุกคน เพราะการทดลองรักษาที่คุณหมอดำเนินการ

มากวา 10 ปชี้ใหเหน็วา กระบวนการเยยีวยาท้ังหมดแบบธรรมชาติบำบัดนัน้ 
ขึ้นอยูกับสภาวะทางจิตใจและสภาพแวดลอมทางสังคมของคนไข ยิ่งกวา
สภาวะทางกาย55 

 ในฐานะแพทย หมอศิริโรจน สนใจในการดูแลคนไขระยะสุดทาย 
เห็นวา หลวงตาไมไดทำเพื่อการคาหรือหาประโยชน จึงตัดสินใจเขามา

เปนอาสาสมัคร ใชความสามารถทางการแพทยแผนปจจุบัน ตรวจวินิจฉัย

อาการของผูปวยรวมกับหลวงตา พรอมกับไดเรียนรูแนวทางธรรมชาติ

บำบัดและการใชสมุนไพร ซ่ึงตางไปจากการรักษาตามศาสตรของการ

แพทยแผนตะวันตก  

 “การรักษาที่นี่ไมใชการฆามะเร็ง แตเปล่ียนจากเซลลรายใหกลาย

เปนดี ดวยตัวของผูปวยเอง เซลลที่เราเห็นเปนกอนใหญๆ นั้น เปนส่ิงที่

เราสรางข้ึนมาเองจากพฤติกรรมท่ีผิด ก็ตองไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม” 

55 อางใน สุชาดา ภูทองคำ. 2551: 41 
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หมอศิโรจนพยายามเปดพื้นที่ใหเกิดการเชื่อมโยงองคความรูการแพทย
แผนตะวันตกและตะวันออกเขาหากัน ประยุกตใชจุดเดนของแตละวิธีใน
การดูแลรักษาคนไข  ถึงแมจะมีความแตกตางอยูบาง แตคนไขจะไดรับ
ขอมูลและคำอธิบายจากทั้งสองดานประกอบการตัดสินใจ  

 ในสวนของผูปวย อโรคยศาลไมเพียงชวยเยียวยารางกาย  

แตการดูแลยังรวมไปถึงการฟนฟูจิตใจ ใหวางใจอยางเหมาะสม เชน กรณี

ของผูปวยมะเร็งสมอง ซึ่งตระเวนรักษาตัวไปทั่ว มาถึงที่นี่อาการทางกาย

ดีขึ้นพอสมควรภรรยาของเขาเลาวา แมจะยังพูดไมถนัด แตสังเกตไดจาก

การรับรู สีหนาและแววตาท่ีแจมใสของสามี แตในขณะเดียวกันเธอก็เขาใจ

และทำใจเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น “ทุกวันนี้เขามาที่อโรคยศาลนี้

ปลอยวางทุกอยาง อะไรที่มันจะเกิด ดีกวาที่จะใหคนปวยตายไปดวยความ

เจ็บปวด ไมไดคุยอะไรเลย  แตที่นี่ถาเขาตายก็ตายดวยสติสัมปชัญญะ 

และมีธรรมะในจิตใจ เปนสิ่งที่ดีงาม ไมใชวาเขาจะไปโดยที่ไมรับรูอะไร 

สักอยาง” 

ผูปวยที่มาแสวงหาทางเลือกในการรักษาโรค สวนใหญมาถึงที่นี่

เหมือนนกท่ีปกหักและไรทางเลือก แตหลายคนก็ตั้งม่ันชีวิตไดใหม ผูที่ 

เสียชีวิตก็มีโอกาสจากไปอยางสงบอยางชาวพุทธ นอกจากคนปวย ยังมี

บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพผลัดเปลี่ยนกันมาเปนพลังจิตอาสา

ชวยเหลือผูอื่นที่อโรคยศาล ที่นี่จึงเปนเสมือนสถานที่ขัดเกลาจิตใจของผูที่
เขามาเกี่ยวของใหคลายทุกขจากความเจ็บไข  ตลอดจนถึงกอบกูศรัทธา 
และวางใจในความเปนไปของชีวิต 
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 โครงการการเผชิญความตายอยางสงบ ของเครือขายพุทธิกา56 

ใหมุมมองใหมเกี่ยวกับความตาย กลาวคือ ความตายไมใชเรื่องที่นากลัว 

อาจเปนวิกฤตทางรางกาย แตคือโอกาสทางจิตใจ ที่เราสามารถเขาถึง

ความสงบไดในวาระสุดทายของชีวิต  

 ประการสำคัญ “ความตาย” ไมใชเรือ่งนาเศรา ทีต่องหลีกเล่ียง ไมคิด

หรอืพดูถงึดวยถือวาไมเปนมงคล แตการตระหนกัถงึความเปนอนิจจงัของชวิีต

เปนเรือ่งจำเปนทีท่ำใหเราสามารถมีชวีติอยูอยางเหมาะสม ดังทีพ่ระไพศาล 
วิสาโล กลาวไววา 

 “สังคมและการดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนไป ถาผูคนตระหนักในเร่ือง

ความตาย” 

 เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาถามพระอานนทวา อานนท  

เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระอานนทตอบวาพันครั้งพระเจาขา 

พระพทุธเจาเตือนพระอานนทวา เธอยังไดชื่อวาประมาทอยู เธอตองนึกถึง

ความตายทุกขณะจิต ..จะไดไมประมาท57 โครงการ “อาสาขางเตียง”  

ก็เปนสวนหน่ึงของหลักคิดการเผชิญความตายอยางสงบ ตอบสนอง

ตอเปาหมายของเครือขายพุทธิกา ซึ่งเปนองคกรเอกชนดานพุทธศาสนา 

พุทธิกา: ตายแบบกำหนดได

56สามารถอานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ีเรื่อง “พุทธิกา อาสาขางเตียง” 
57อางจากบทสนทนาของแมชีศันสนีย เสถียรสุต ในบทความเร่ือง หลับใหสบาย  

  โดย รัก เรือนหลวง, นิตยสาร สาวิกา ฉบับพิเศษ น.268 
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ที่มีเปาหมายเพื่อการปกปองและฟนฟูพระพุทธศาสนา และการประยุกต
ธรรมมาใชในชีวิตประจำวันอยางสมสมัย 

 สุชาดา โตสิตระกูล หนึ่งในอาสาสมัคร เลาถึงส่ิงที่ไดรับจากการ

เขารวมโครงการอาสาขางเตียงวา เธอเคยเขาอบรมเผชิญความตายอยาง

สงบ เมื่อป 2547 ทำใหเห็นประโยชนวา การหันมาสนใจและยอมรับ
ความตายทำใหการดำรงชีวิตปจจุบันมีทิศทาง  

 ทำนองเดยีวกับการทำงานอาสาขางเตียงชวยเหลือทางดานจติใจ

แกผูปวยเรือ้รงั ดวยการไปเย่ียมและพดูคุยใหกำลังใจ ทำใหสุชาดาเปล่ียน

ความคิดจากท่ีเคยเหน็ความเจบ็ความตายเปนเรือ่งทีต่องหลกีหนี เห็นวา 

การดแูลคนปวยคอืความทกุข หลงัเขารวมอบรมเธอไดเห็นความมีอยูจรงิ 

ของความเจ็บ ความตาย จงึใหความสนใจมากขึน้ และไดเห็นอะไรมากขึน้ 

“การเขาใจความตายทำใหเราตระหนักถึงสิ่งที่ทำอยูในปจจุบัน” 

 พระไพศาล วิสาโล ประธานเครือขายพุทธิกา ขยายความ ความ

สำคัญของการตระหนักเรื่องความตายวา 

“การนกึถงึความตายจะทำใหเราขวนขวาย

ในส่ิงที่เราผัดผอน และปลดเปล้ืองในสิ่ง

ที่เราชอบยึดติด” 

 “หลายคนชอบผดัผอนในเร่ืองทีด่ ี

การไปวัด ปฏิบัติธรรม ไปเยี่ยมเยียน 

พอแม บางคนชอบผัดผอนไวกอน แต

พอรูวามีเทศกาลลดราคาทีห่างสรรพสินคา 

ก็ไปกันใหญ เรื่องที่ไมจำเปนนี่รีบเรง 

แตเรื่องที่สำคัญผัดผอน หากตระหนักวา

เราอาจตายเมื่อไรก็ได อะไรท่ีสำคัญ 

พระไพศาล วิสาโล 
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จึงควรทำเสีย 

 “คนท่ีเขาใจเรื่องความตายถูกตอง จะดำเนินชีวิตอยางถูกตอง 

ไมบรโิภค เสพสขุอยางเอารดัเอาเปรยีบกัน สงัคมทุกวันนีเ้ปนสงัคมบรโิภค-

นยิม ที่มองความตายแบบปกปด ไมรับรูหลงลืม เหมือนคิดวาเราจะเปน

อมตะ เลยพยายามสรางและสะสมอะไรมากมายราวจะอยูค้ำฟา สะสม

ทรัพยสินราวกับวาจะไดใชชั่วฟาดินสลาย เราจึงไมเคยพอ” 

 “แตถาเราคิดไดวาอายุคนเราอาจแครอยป ก็จะตระหนักวาการ

มุงหาเงินทองมาเปนพันลานหมื่นลานก็เปนความโงอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะ

หากคิดวาจะเอาเงินเหลาน้ันมาเพ่ือเสพสุข เพราะไมมีทางจะใชไดหมด 

สุดทายก็เปนของคนอ่ืน” 

 “ถาเราเขาใจดีวาความตายจะเกิดกับเราอยางหลีกเลี่ยงไมได 

และจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ไมรู เราจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากขึ้น” 

 อาสาขางเตียงจึงไมเพียงชวยเหลือผูปวย แตอาสาสมัครเองก็ได

เรียนรูเชนกันที่จะเลือกใชชีวิต เพื่อสุดทายแลวสามารถเผชิญความตาย
อยางสงบและปลอยวาง 
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 แมจะมีจุดตั้งตนที่แตกตาง บางตั้งตนจากการส่ือสารความคิดสู

สังคม บางพยายามสรางวิถีการเรียนรูใหมๆ บางพยายามวายทวนกระแส

การพึ่งพิง และยังมีอีกหลากหลายที่พยายามหาความหมายท่ีแทจริงของ

ชีวิต แตตางก็พยายามวายทวนน้ำอยูในกระแสเดียวกัน เพื่อตานแรง

อุตสาหกรรมนิยม บริโภคนิยม และทุนนิยม ที่ผลิตวัตถุ สินคา และบริการ

ขึ้นมากมายมหาศาล แตยังไมสามารถทำใหผูบริโภคพนทุกขได ดวยมีสิ่ง

ที่เหนือกวา ใหมกวา มากระตุนใหอยากไดอยากมี ตลอดเวลา ถูกบีบคั้น

ใหเรงหาเงินมากๆ มาบริโภค ถาไมมีเงินก็ถูกกีดกันออกไป (แมสิ่งนั้นจะ

จำเปนตอชีวิต เชน ยาและการรักษาพยาบาล) นั่นเพราะโดยพื้นฐานแลว 

สินคา ตลอดจนบริการทั้งหลายลวนแลวแตผลิตขึ้นมาบนฐานคิดเรื่องกำไร

สูงสุดและการแขงขัน  

 ผูที่วายทวนน้ำตางพยายามแสวงหาทางเลือกที่ไมตองใชเงิน 
เปนตัวตั้ง ชวยนำชีวิตออกจากทุกข ไดพบกับจุดหมายที่แทจริงของชีวิต 

เลือกที่จะมีเสรีภาพ
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ความมั่งคั่งของเครือขาย8
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ไอทีซีดันเทคโลยีเขาถึงคนพิการ (บานเมือง, 17 เมษายน 

2552) คนพิการไทยเจง ซวิ 1 เงนิ 2 ทองแดง แขงฝมอื
นานาชาติ (ไทยรัฐ, 22พฤศจิกายน 2551) พลังคนพิการ 
ผูปฏิเสธการเปนภาระ รวมกันสอนศิลปะและ
ดนตรีแกเยาวชน(ไทยรัฐ, 23 มีนาคม 2552) ชีวิตเพื่อเพื่อน 4 ขา 
ยายวยั 61 ดแูลสตัวจรจดั 300 ตัว (ไทยโพสต) 
ผวา!พิษสุนัขบาพุง ตนปตายแลว 3 กทม.เตรียม
พิจารณาสรุปฝง “ชิป”สุนัข (สยามรัฐ , 8 เมษายน 2552) 

เศรษฐกิจแย ชาวบานแหนำสุนัข-แมวท้ิงวัด  
(เนช่ันออนไลน, 28 เมษายน 2552) แก กม.สกัดมีกิ๊ก-
เมียนอย หวังยุติความรุนแรงในครอบครัว (โลกวันน้ี,  

3 มี น า ค ม 2 5 5 2 )ห ว ง ค รอบค รั ว ไ ท ย วิ ก ฤตส ถิ ติ 
หยารางพุง (ขาวสด, 18 กุมภาพันธ 2552) 
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 “ขอใหทุกคนทำงานชั่วชีวิตนี้อยางมีความสุข

เล็กๆ ในใจทุกคน แลวอยาเก็บความสุขไวคนเดียว สง

ความสุขผานมือ ผานหัวใจ ไปใหคนขางๆดวย แลวต้ัง

ปณิธานวา เราจะทำใหคนขางหนาเปนสุขโดยไมยัดเยียด 

จะไมทำใหคนขางหนาเจ็บปวดเพราะเรา..” 

           
   แมชีศันสนีย เสถียรสุต58 

58 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 3 ,2551: 38 
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 คอมพวิเตอรเครือ่งแรกทีน่ำเขามาตดิตัง้ กลายเปนสหายหนาใหม

ที่ใกลชดิของ องอาจ แกนทอง59 ขอมลูที่ไมเคยรับรู โอกาสใหมๆ  มติรภาพ 

คำแนะนำ ความเอื้อเฟอ อาทร ความคิดริเริ่มสรางสรรค ทยอยหลั่งไหล

เขาสูชีวิต และออกดอกผลอยางนาทึ่ง 

องอาจจบชีวิตทหารเรือลงดวยวัยเพียง 23 ป เนื่องจากประสบ

อุบัติเหตุขณะกระโดดจากเรือลงน้ำ เปนอัมพาตตั้งแตคอลงมา เขาใชชีวิต 

16 ปตอมาหมกตัวในบาน จากคนแข็งแรง เปนผูคุมครองชวยเหลือ

ประชาชนและประเทศชาติ กลายเปนฝายนอนรอรับความชวยเหลือจาก

คนอื่นในทุกๆ เรื่อง สภาวะเชนนี้ทำใหเขาหมดความเชื่อมั่นในตนเองและ

เก็บตัว 

กระทั่งกลุมเพื่อนผูพิการไดมาเย่ียมเยือนและนำเขากาวออกสู

โลกภายนอกอีกครั้ง พรอมกับเร่ิมตนเรียนรูการใชคอมพิวเตอรจากเพื่อน

กลุมน้ี และกลับไปศึกษาเรื่องของเครื่องยนตกลไก ซึ่งไดร่ำเรียนมากอน

ไปเปนทหารเรือ สรางสิ่งประดิษฐที่ชวยใหผูพิการไดออกสูโลกภายนอก 

นั่นคือ อุปกรณชวยยกตัว ซึ่งเปนอุปกรณอำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายคนพิการจากเตียงสูรถเข็น เม่ือลุกขึ้นนั่งได คนพิการขั้นรุนแรง 

สานพลังสรางชีวิตใหม

59 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “เรื่องเลาเมื่อเราลุก” 
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ก็สามารถทำกิจกรรมประจำวันไดมากมาย  

จากพลังท่ีไดรับ ซึ่งเขารูสึกวาไมมี

ใครทำไดนอกเสียจากคนพิการรุนแรงดวยกัน 

เอง องอาจจึงรวมเขาเปนสวนหนึ่งของการ

สรางเครือขายกับเพื่อนๆ เปน คณะทำงาน
โครงการชีวิตอิสระของคนพิการ จ.ชลบุรี  
ดวยความเช่ือมัน่วา นีค่อืกระบวนการทีเ่ปนไป 

ไดจรงิ ในการพลิกผันชีวิตท่ีจมทุกขของคนพิการและครอบครัว ใหคืนสู

ความมีชีวิตชีวา 

 “เวลาท่ีเราทำใหใครเปลีย่นแปลง มนัก็ภาคภูมิใจนะ วาอยางนอย

เราก็ไดชวยเหลือคนอ่ืน ไดชวยเหลือสังคม เม่ือทำใหคนอ่ืนมีความสุข 

เราก็มีความสุขดวย...พอคิดยอนไป ตอนที่เราดีๆ เราไมคอยทำอะไร 

เพื่อใคร สวนใหญก็ทำเพ่ือตัวเอง”  

ในทำนองเดียวกันกับการแบงปนประสบการณและชวยกันแก

ปญหาติดเหลาของกำนันหญิง รัตนา สารคุณ โครงการ “ลดเหลา: ลด

ความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก” 60 พรณรงค ปนทอง หนึ่งในอาสาสมัคร

ของโครงการเปดเผยเรื่องราวที่เขาเคยติดเหลา เคยทุบตีภรรยา . 

“การไดคุยกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกัน มันก็เปนแรงกระตุน

ใหเรามีความเช่ือม่ันในตัวเอง และยิ่งเวลาเราพูดแลวมีคนตั้งใจฟงกันมาก 

และภายหลังกก็ลบัตวั ทำตามอยางเรา เรายิง่มีกำลงัใจมากขึน้อกี คร้ังหน่ึง

เราไปพูดท่ีโรงแรมแหงหนึง่ของมุกดาหาร หองประชุมมีคนแปดรอยคน 

ทกุคนเงียบมาก ฟงเราพูดแบบแทบไมมีใครลุกไปหองน้ำเลย นานเกือบ

ชั่วโมง มันทำใหเรามีกำลังใจวา มีคนสนใจอยากทำอยางที่เราทำ เรามี

ความภูมิใจวาไดเปนวิทยาทานใหคนอื่น 

60 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ี เรื่อง “เลิกดื่มเถิดที่รัก” 
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 “ชีวิตเราดีคนเดียวไมไดหรอก เราตองทำใหสังคมเราดีดวย 

ชีวิตเราถึงจะเปนสุข ผมเลิกกินเหลาคนเดียว แตถาคนรอบขางยังไมเลิก 

วันหนาผมก็อาจจะกลับไปกินใหม เพราะใจไมเขมแข็งพอ เราตองชวย 

คนอื่นใหเลิกดวย” 

เครอืขายเปนพลงัรวมหมูชวยใหกาวพนขอจำกดั ดวยความรวมมือ

ของผูตกอยูภายใตปญหาหรือสภาวะเดียวกัน ในหลากหลายรูปแบบตาม

สภาพปญหาของแตละกลุม เชน การเพิม่อำนาจตอรองของเครือขายชาวนา 

เชน “กลุมนาวิลิต” และ “กลุมฟนฟูเกษตรกรเมืองเพชร”61 การชวยเหลือ
และสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว ดวยการเยียวยาชีวิตคู ของ 

โครงการสัมนาฟนฟูชีวิตครอบครัว (สชค.)62 

โครงการน้ีมีที่มาจากโครงการฟนฟูชีวิตครอบครัวคริสตชน  

ซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจากบาทหลวงยอหน อูลิอานา นอมรับสมณสารของ 

พระสันตะปาปายอหนปอลที่ 2 วาดวยบทบาทของครอบครัวคริสตชน 

ในโลกปจจุบัน ขอใหคริสตชนทำงานเปนครอบครัว เปนหมูคณะที่จะ 

เสริมสรางเสถียรภาพในระหวางครอบครัว และใหครอบครัวเปนแหลงปลุก

คุณธรรมและคุณคาชีวิตมนุษย 

สมชายและลดาวัลย กิจนิตยชีว อาสาสมัครที่รวมดำเนินงานจัด
โครงการ สชค. ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตอเน่ืองมานานถึง 19 ป  

นับต้ังแตการจัดทำโครงการครั้งแรกในป 2524 จนถึงปจจุบัน ใหขอมูลวา

มีคูสามีภรรยาเขารวมกิจกรรมตางๆของโครงการ สชค. กวา 13,000 คู 

และใชโครงการ สชค. เปนเครื่องมือในการใชชีวิต ระงับความขัดแยงและ

จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัว อยางมีสติ รูคิด คูสามี-ภรรยาท่ี

เขารวมอบรมสวนหนึ่งกลับมาเปนอาสาสมัครเพื่อจัดการอบรมตอเนื่องให

ผูเขารวมโครงการรุนใหมๆ โดยไมคิดคาตอบแทน  
61  อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนี้เรื่อง “ในน้ำไมมียา ในนามีอิสระ” 

62 อานรายละเอียดไดในหนังสือชุดเดียวกันนเรื่อง “อยากปลูกรักเราใหนานๆหนอย” 
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 การสัมมนาที่ใชกระบวนการกลุม ใหคูสมรสแบงปน แลกเปลี่ยน

ประสบการณชีวิตครอบครัว เริ่มตนที่ละลายพฤติกรรม ใหมองเห็นคุณคา

ของตนเอง สงเสริมคณุคาของกนัและกนั และสุดทายการตัง้มัน่ในคณุธรรม 

มบีาทหลวงและรุนพีอ่าสาสมคัร ชวยพาผูเขาอบรมผานกิจกรรมหลากหลาย

ใหกับคูชีวิตไดคิด ตรึกตรอง หัวใจสำคัญขึ้นกับการแบงปนประสบการณ

ของตนเองรวมกับเพือ่นๆในกลุม ผูทีผ่านการอบรมตางมีความเห็นสอดคลอง

กันวา กิจกรรมกลุมทำใหมองปญหาของครอบครัวอยางเขาใจมากขึ้นและ

ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้น 

 

  

 

 

 

 เมื่อเครือขายขยายออกสูกลุมหรือองคกรอื่นๆ ศักยภาพในการ 

กาวพนขีดจำกัดก็เพ่ิมพูนขึ้นดวย การสนับสนุนระหวางกัน ไมวาจะเปน

ดานกำลงัความคดิ กำลงักาย กำลงัใจ รวมท้ังทรพัยากร ดงักรณกีารชวยเหลือ 

ผูปวยมะเร็ง ที่ “อโรคยศาล” วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร ซึ่งกอต้ังโดยเจาอาวาสวัดคำประมง พระปพนพัชร จิรธัมโม 

หรือที่ชาวบานเรียกวา “หลวงตา” ซึ่งไดนำเอาประสบการณการใชสมาธิ
บำบัดและสูตรยาแกอาการมะเร็งที่ใชรักษาตนเอง มาใชรักษาผูปวยมะเร็ง

ทุกประเภทโดยไมคิดคาใชจายตั้งแตป 2549 เปนแหลงพักพิงของผูปวย

มะเร็ง รักษาตามแนวทางสมาธิบำบัดผสมผสานกับแนวทางของธรรมชาติ

พลังของความหลากหลาย
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บำบดั ซึง่หมายถงึ การปรบัเปลีย่นวิถชีวีติ การคดิ การกนิ การอยู ใหถูกตอง

บนพ้ืนฐานของการใชธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา   

 อโรคยศาล ทำงานในรูปแบบเครือขายอาสาสมัครหลากหลายท่ี
เขามาชวยเหลือในการดูแลผูปวยหลายๆดาน ทำใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู เกิดการผสมผสานศาสตรที่หลากหลายสาขาในการบำบัดมะเร็งให
ตรงกับเงื่อนไขและขอจำกัดของผูปวย เชน นพ. สิโรจน  กิตติสารพงษ  
แพทยประจำโรงพยาบาลสกลรักษ เปนแพทยคนแรกทีอ่ทุศิเวลาชวงเลกิงาน

ตอนเย็นสปัดาหละ 1 วนั เขามาตรวจเย่ียมไขผูปวยมะเรง็มาต้ังแตป 2549 

ควบคูกบัสอนทำสมาธ ิและชักชวนเพือ่นรวมวิชาชพีใหเขามาชวยดูแลผูปวย 

ทำใหเวลานี้ (ป 2551) มีเจาหนาที่สาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล จาก

โรงพยาบาลท้ังรัฐและเอกชนในพ้ืนที่และใกลเคียงเขามาเปนจิตอาสาชวย

ดแูลและใหกำลงัผูปวยมะเร็งอยางตอเน่ือง โดยแพทยอาสาสมคัรจะรวมกนั

วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษารวมกับหลวงตา  

 ทางดานเครือขายท่ีมีความรูดานการปรุงอาหารตามแนวทาง

ธรรมชาติบำบัด ก็มาสาธิตใหคนไขเห็นวิธีการปรุงอาหารที่คนไขสวนใหญ

ไมคุนชิน เพราะตองงดเน้ือสัตว รสหวาน รสจัด ไขมันไมอ่ิมตัว ฯลฯ  

ใหเปนอาหารที่ชวนรับประทานและมากคุณคา   

 “หลวงตา” เลาวา “คนที่เชี่ยวชาญทางดานลางพิษ (Detox) ก็มา

แนะนำ ซึง่มนัไมผดิ ชำนาญเรือ่งอาหารก็มาแนะนำผูปวย มันก็ไมผิด และ

เราก็ไดจิตอาสามาเพิ่มอีก เรื่องสมาธิเราก็ไดถายทอดใหคุณหมอพยาบาล

สวนหน่ึง ถายทอดใหญาตผูิปวยสวนหนึง่ เปนมนตราบำบดั เราก็ไปเชือ่มโยง 

กับมหาวิทยาลัยตางๆ ในเมืองไทย เชน  มหิดล  คณะดุริยางคศิลป   

ดร.สุกรี เจริญสุข ก็นำนักศึกษาปริญญาโทมา เปนความหลากหลาย  

ชอบดนตรีบำบัดก็เอาดนตรีมารักษาผูปวย...” 
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 นอกจากเครือขายทีม่กีารรวมกลุมอยางชัดเจนแลว จากกรณีของ

องอาจ แกนทอง การสรางอปุกรณชวยยกตวัของเขายังไดรับการชวยเหลอื 
สนับสนุนอยางสำคัญจากผองเพ่ือนในโลกอินเทอรเน็ต ชี้ใหเห็นวา ความ
กาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทางอินเทอรเน็ต เปนอำนาจใหมทาง
กายภาพ ทีช่วยเสรมิความเขมแขง็ของเครือขายทางสงัคม ดงัท่ี บลิ เกตส 
ผูยิ่งใหญแหงวงการคอมพิวเตอร กลาวไววา 

 “กำเนิดของคอมพิวเตอรสวนบุคคลราคาถูก ทำใหเกิดเครือขาย

อันทรงพลัง ที่ไดเปล่ียนแปลงโอกาสในการเรียนรูและติดตอส่ือสารระหวาง

มนษุย สิง่ทีม่หศัจรรยมากๆ เก่ียวกบัเครือขายน้ีคอื ไมเพยีงแตยนระยะทาง

และทำใหทุกคนกลายเปนเพื่อนบานคุณเทาน้ัน แตมันยังเพ่ิมจำนวน 

ผูชาญฉลาดที่สามารถรวมมือกันแกปญหาเดียวกัน63 

 เทคโนโลยีทำใหโลกเล็กลง ชวยใหผูคนที่สนใจเร่ืองเดียวกันที่อยู
หางไกลกันในเชิงกายภาพ ไดใกลชิดกันมากข้ึน นักกฎหมายเจมส มัวร 
(James Moore) ถึงกับเรียกชุมชนโลกไซเบอรวา เปน “มหาอำนาจ
อันดับสอง” (second superpower) ในโลก รองจากสหรัฐอเมริกา64 

อินเทอรเน็ต เครือขายทางสังคม
ที่ทรงพลังที่สุด

63 สฤณี อาชวานันทกุล, 2551:45 
64 สฤณี อาชวานันทกุล. Jimmy Wales ผูสรางโลกแหงความรูอันเสรีไรพรมแดน.  

   แหลงที่มา http://www.onopen.com 
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เว็บไซตที่ใหคนอัพโหลดและแบงปนรูปถายและคลิปวีดีโอระหวางกันอยาง 

ฟลิกเกอร (Flickr) และยูทูบ (YouTube) หรือเว็บที่ใหคนสรางและแบงปน

ความรูระหวางกันฟรีๆ อยางวิกิพีเดีย (Wikipedia) กำลังไดรับความนิยม

มากขึ้นเรื่อยๆ และกลุมผูใชเว็บเหลานี้ก็กำลังเปน “เครือขายสังคม”  
(Social Network) ในโลกเสมือนท่ีทรงพลงักวาชมุชนในโลกจริงหลายแหง65 

 นั่นอาจจะเปนมุมมองดานดีมากๆ ตออินเทอรเน็ต ซึ่งแทบทุกวัน

เราสามารถหาขาวรายๆ เกี่ยวกับภัยอินเตอรเน็ตบนหนาหนังสือพิมพได

ไมยาก แตก็มีเรื่องดีๆ ที่ยังไมเคยเปนขาวบนหนาหนังสือพิมพ แตพิสูจน

ใหเห็นพลังอีกดานหน่ึงของเทคโนโลยีนี้ เชนเร่ืองราวของคนกับแมว ใน

โครงการรักษแมว66 ที่สรางเครือขายอาสามัครชวยเหลือแมวจรจัด  

ผาน “หองแมว” ในเว็บไซต www.pantip.com 

 โครงการนี้ เริ่มจากคนที่ไมไดรักแมว (เปนพิเศษแตอยางใด)  

แตสงสารแมวท่ีผลัดหลงมาพึ่งพิง จากแมวตัวหนึ่งนำไปสูแมวตัวตอๆ ไป 

และนำไปสูเพื่อนรวมอุดมการณอีกคน ที่ชวยกันดูแลแมวจรจัดกันเองตาม

ความสามารถ จนเม่ือมีแมวตัวหนึ่งถูกรถบาดเจ็บสาหัส จึงประกาศขอ

ความชวยเหลือคารักษาพยาบาลทางอินเทอรเน็ต และไดรับการตอบรับ

มากมายเกินความคาดหมาย กลายเปนจุดตั้งตนของเครือขายอาสาสมัคร

ชวยเหลือแมวไรที่อยู  

 ชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมากิจกรรมของอาสาสมัครจาก โครงการ
รักษแมว เชน ทำหมันแมว ฉีดวัคซีน จัดสภาพแวดลอม ฯลฯ ชวยให

แมววดัในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล มากกวา 10 แหง มีคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ 

พรอมๆ ชวยใหวัดมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาดเปนระเบียบ สามารถเปนที่พึ่ง

ของชีวิตท่ีไรทีอ่าศัยตอไป และโครงการนี้ยังชวยใหแมวไรบานไปถึงมือ 
65สฤณี อาชวานันทกุล. Yochai Benkler นักกฎหมายผูชี้พลังของการผลิตนอกระบบตลาด  

  (nonmarket-based production). แหลงที่มา http://www.onopen.com 
66 อานรายละเอียดเรื่องนี้ไดในหนังสือชุดเดียวกันน้ีเรื่อง “พลเมือง พลแมว” 
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คนอยากเลีย้งแมว ผานชองทางกจิกรรม
หาบานใหแมว มีอาสาสมัครที่ติดตอกัน
ผานหองแมวในเว็บไซต มาชวยกนัอยาง

แขง็ขนั คกึคกั และคร้ืนเครงนับสิบคน 

รวมถึงชองทางอื่นๆ ทั้งบนเว็บไซต และ

งานท่ีมีคนรักแมวไปรวมตัวกันมากๆ 

อยางเชน Cat Show ฯลฯ ในชวงเวลา 

11 เดอืนหลังสดุ สามารถชวยใหแมวจรจัด 
ไดเปนแมวบาน มีความสุขตามอัตภาพ
มากกวาพันตัว 

 

ความคิดเห็น XXX 

ถึงคุณอาโออิชิคะ คือเคยติดตอนองแมวในหองนี้จากพี่รักษตัวนึงคะ  

แตเนื่องจากวาอยูที่พิษณุโลกเลยอาคะ เลยยังไมมีใครสะดวกเอามาสง  

ไมทราบวามาไกลถึงพิษณุโลกไดมั้ยคะ ถาจำไมผิดคือนองแมว 

ความเห็นท่ี 9 คะ แตถาไกลไปก็ไมเปนไร รอไดๆ T^T 

จากคุณ : กิ๊กส 

 

เรื่องของคนรักแมวและคนสงสารแมวท่ัวไทยท่ีไดมารูจักและ

รวมมอืกนัแกปญหาแมว คอืตัวอยางเล็กๆ ของพลังเครือขายสงัคมที่ใหญ

ที่สุด “อินเทอรเน็ต” โลกเสมือนที่เปน “เคร่ืองมือ”อันทรงพลังที่สามารถ
ชวยแกปญหาในโลกจริง โยชาย เบงคเลอร (Yochai Benkler) นกักฎหมาย
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ผูชี้พลังของการผลิตนอกระบบตลาด เปนนักคิดคนแรกๆ ที่ประกาศวา  
“ณ บัดน้ี คนทุกคนบนโลกใบน้ีที่เชื่อมโยงกับเครือขาย (บนอินเทอรเน็ต) 

ซึ่งปจจุบันมีจำนวนกวาหนึ่งพันลานคน มีทุนทางกายภาพที่จำเปนตอการ

สรางและส่ือสารขอมูล ความรู และวัฒนธรรม” 67 

 ทุนทางกายภาพที่วาคือคอมพิวเตอรและโมเด็ม ที่นับวันจะมามี

ราคาถูกลง เมื่อใดก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งในบรรดามนุษยนับพันลานคนที่

เชื่อมโยงถึงกันในวันนี้และอีกมหาศาลในวันหนา อยากสรางอะไรสักอยาง

ที่ตองใชความคิดสรางสรรค เขาหรือเธอก็สามารถสรางส่ิงนั้นดวยตัวเอง 

หรอืดวยการรวมมือกบัคนอ่ืนผานเครอืขาย ผลลพัธทีเ่กดิขึน้คอื ปจเจกชน
ที่มีปฏิสัมพันธระหวางกัน สามารถสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่มนุษยใหคุณคา
ในปรมิาณมากกวาทีผ่านมา เพราะสามารถสรางในฐานะมนุษยและในฐานะ
สัตวสังคม ไมใชในฐานะผูเลนในระบบตลาดท่ีใชกลไกราคาอยางในอดีต 

ผลผลิตของภาคการผลิตนี้ไมไดเปนกรรมสิทธิ์ของใครคนใดคนหน่ึง  

หากต้ังอยูบนชุด “ศีลธรรม” สมัยใหมท่ียืดหยุน คือหลักการเร่ืองการ
แบงปนอยางเสรี (Open Sharing) ซึ่งเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึง 
ทำซ้ำ ตอยอด และดัดแปลงงานเปนงานใหมๆ ไดโดยไมคิดคาใชจาย68 

อุปกรณชวยยกตัวระบบไฮโดรลิกของเครือขายผูพิการก็พัฒนามาจาก

พืน้ฐานขอมูลความรูในทำนองน้ี 

 เครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนชองทางสำคัญของการสรางสรรค
สังคมที่มีเสรีภาพ กาวพนจากขอจำกัดของระยะหางทางกายภาพ และที่
สำคัญคือการกาวพนขอจำกัดของการเขาถึงขอมูลความรู ชวยใหมนุษยที่
ถูกทำใหกลายเปนสัตวเศรษฐกิจ ไดรวมมือกันอีกครั้งในฐานะมนุษยชาติ 
ที่มีแรงจูงใจอื่นๆ นอกเหนือจากกำไร 

67 สฤณี อาชวานันทกุล. Yochai Benkler นักกฎหมายผูชี้พลังของการผลิตนอกระบบตลาด 

  (nonmarket-based production). แหลงที่มา http://www.onopen.com 
68 เรื่องเดียวกัน 
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 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวถึงประโยชนของการรวมคิดรวมทำ
ในสังคมไววา “การรวมตัว รวมคิด รวมทำ เรียกวาเกิดการเรียนรูรวมกัน
ในการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) 

 “การเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่กอใหเกิดพลัง

ทางปญญามหาศาลในการทำอะไรๆ ใหสำเร็จ สามารถแกปญหาความ

ยากจน แกปญหาสังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและสุขภาพ” 

 “การสื่อสารทำนอง ‘รวมดวยชวยกัน’ จะเปดพื้นที่ทางสังคมให

คนมารวมตัวรวมคิดรวมทำ เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นได” 69 

  

 

 

69 อางใน สาวิกา ฉบับพิเศษ: 22 
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 เราเปนเพียงละออง
ของจักรวาล

 

   โลกรอดได

   แมเพียงดวยมนุษยเปนผูกตัญู

   คือรูวามนุษยแตละคน

   ตางมีบุญคุณตอกัน

   แลวก็เบียดเบียนกันไมได

   โดยใหปจจัยแกชีวิต

   จึงทำลายโลกไมได

   เพียงเทานี้โลกก็รอดแลว

  

    พุทธทาสภิกขุ70

 

70 อางใน สาวิกา ฉบับพิเศษ: 313 
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 “สสารทั้งหมดในจักรวาลเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความเปนหนึ่งเดียวกัน 

ครั้งหน่ึงในยุคดึกดำบรรพ สสารทั้งหมดรวมกันเปนกอนที่มีมวลสารหนัก

หลายพันลานตัน เจา ‘อะตอมดึกดำบรรพ’ นี้ ระเบิดออกเพราะแรงโนม

ถวงปริมาณมหาศาล มันเหมือนกับรางทั้งรางถูกฉีกกระจายออกจากกัน 

เมื่อเรามองขึ้นไปบนทองฟา จึงเหมือนกับเราพยายามหาทางกลับสูตัวตน

ของเราเอง” 71 

 ตามความเชื่อของชาวปกาเกอะญอ โลกในยุคเริ่มตนมีขนาดแค

กำปนเทาน้ัน ลุงจอนิ โอโดเชา ปราชญชาวปกาเกอะญอเลาวา “โลกเดิม
ไมมอีะไร มแีตลม แลวกม็โีลกเทาหน่ึงกำมอืเกิดขึน้มา ทุกอยางอยูรวมกนั 

น้ำ ดิน ภูเขา คน  กอนท่ีโลกจะขยายตัวขึ้น แยกออกเปนหลายๆ อยาง 

เหมอืนทุกวนันี ้โลกเราทัง้หมดจึงเปนโลกเดยีวกัน คนกค็นเดยีวกนัน่ันแหละ 

ถารูอยางนี้เราจะไมทะเลาะกัน ไมอิจฉากัน เราจะคืนดีกับธรรมชาติ  

 โลกเรานับมาถึงวันน้ีแปดรอยลานป ชีวิตลุงถายืนยาวสุดก็แค

รอยป เทียบกันแลวแคไมขีดไฟกานหน่ึงจุดแลวก็ดับ เปนเศษเส้ียวหนึ่ง

ของเวลา จะไปยึดครองอะไร เงินตราก็ไมใชชีวิต นี่คือที่บรรพบุรุษลุงสอน 

เงนิมีไวเพือ่ใช แตไมใชจติวญิญาณ เงนิเปนแคเครือ่งมอื และพาใหเหน็แกตวั 

ที่ดินก็เหมือนกัน ไมใชของเราแตเปนของชุมชน ลุงเชื่อวาที่บรรพบุรุษ

สอนมานั้นถูกแลว ศาสนาอื่นๆ เทาที่ลุงอาน ลุงรู ก็สอนเหมือนๆ กัน  

สิง่สำคญัคอืธรรมชาติ พระพุทธเจาก็บรรลธุรรมในปา ลงุวาธรรมชาตเิก่ียวของ

กับจิตวิญญาณ ถาเรายอนไปดู เราจะเห็น  
71 โยสไตน กอรเดอร, 2539: 564 
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 เราจะไปยดึครอง ไปทะเลาะกนัทำไม คนเราท่ีทะเลาะกันมไีมก่ีเรือ่ง 

อยางแรกคือความเชื่อความคิด อยางที่สองก็เรื่องดินน้ำปา ทรัพยากร 

อยางท่ีสามก็อำนาจ สี่ ผลประโยชนเงินตรา สุดทายก็เร่ืองผูหญิงผูชาย” 

 มนษุยจงึมีศกัยภาพทีจ่ะบรรลถึุงความสขุไดไมยาก จากการเขาถึง

ความจริง ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ไดนำเสนอแนวทางไววา “เมื่อมนุษย
เรียนรูที่จะเขาถึง ความจริง ความดี ความงาม แลวจิตเปลี่ยนอยางส้ินเชิง 

มีอิสระ มีความสุข มีความรักเพ่ือนมนุษยทั้งหมด รักธรรมชาตทิัง้หมด 

อนัน้ีคอืความเปนมนษุยทีเ่ปนไปได เพราะมนุษยมศัีกยภาพสูงมาก ถาเรามี

การเรียนรูที่เหมาะ” 72  

 เรื่องราวของการเรียนรู จากการปฏิบัติงานที่เปนการปฏิบัติธรรม

นำไปสูอิสระและความสุข ไมวาจะเปนครู ชาวนา พระสงฆ นักธุรกิจ  

นักเขียน นักดนตรี วัยรุน คนหนุมสาว สถาปนิก หรือหมอ ฯลฯ ไปถึง

การรักษาธรรมชาติ และการดำรงอยูในสังคมรวมกัน ดวยความเกื้อกูลใน

ฐานะของเพ่ือนรวมทุกขรวมสุข เกิดแกเจ็บตายดวยกัน ที่สะทอนในเห็น

ในการอนุรักษปาทุงยาว การรักษาชายฝง การอุมชูศิษย สรางวิชาอาชีพ

ใหผูคนของลงุขาว เครือขายพุทธกิา  อโรคยศาล รวมถงึการชวยเหลือสัตว

รวมโลก ฯลฯ 

 ทั้งหมดขางตนยืนยันถึงศักยภาพในดานบวกของมนุษย ศตวรรษ

ที่ 21 ในหวงเวลาที่ไดชื่อวาตกต่ำที่สุดแหงอารยธรรมมนุษย ธรรมชาติถูก

72 อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 3, 2551:10 
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ทำลายลางดวยมือมนุษยในรอบรอยปที่ผานมา มากมายมหาศาลยิ่งกวา

การทำลายลางครั้งใดๆ นับแตโลกกำเนิดขึ้นมา การเกิดของโรคระบาดใน

วงจรถ่ีขึ้น ขณะเดียวกันสังคมก็เผชิญกับความเส่ือมโทรมของศีลธรรม 

สวนจริยธรรมก็ตกอยูใตอำนาจของความกลัว ดังนั้นในอีกดานหนึ่งก็เปด

ใหเห็นมิติดานปญญาและความรักของมนุษย ที่สรางสังคมที่ดีงาม สงบสุข

สำหรับผูคนจำนวนมากกวาเดิม ดวยพลังแหงความรัก มิตรภาพ และ

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสรรพสิ่งทั้งมวล แสดงถึงจิตวิญญาณของ

ผูคนท่ีบอกวาไมมีอุปสรรคใดท่ีขามไมพน ในยุคที่มนุษยตองการความ

กลาหาญ  รวมทั้งกลาหาญที่จะกาวพนจากกระแสสังคมและคานิยมของ

สื่อมวลชน 

 “การลงมือทำอะไรสักอยาง ไมวาจะเล็กนอยแคไหน ก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงโลกได” คำพูดทำนองนี้จึงไมใชโวหาร เรื่องราวของคุณงาม

ความดีในรูปแบบและแงมุมที่หลากหลายที่กระจัดกระจายอยูในสังคมไทย 

เสมือนหลักฐานท่ียำ้เตือนกบัเราวา การทำความดีไมวาจะเล็กนอยสกัแคไหน 

ยอมนำไปสูการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นเสมอ และขอจบเรื่องราวทั้งหมดลง 

ดวยเรื่องของเด็กผูหญิงเล็กๆ คนหน่ึง (ซึ่งโดยเปรียบเทียบแลว เด็ก  

โดยเฉพาะผูหญิงยอมมีกำลังนอยมากท่ีจะเปล่ียนแปลงโลก) 
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  ปลาดาวหลายพันตัวเกยตื้นบนหาด

  เด็กหญิงตัวนอยเร่ิมโยนพวกมันกลับ

  ลงไปในทะเล มันจะไดรอดชีวิต

  “อยามัวเสียเวลาเลย ลูกรัก” แมของเธอบอก

  “หนูไมชวยใหอะไรๆ ดีขึ้นหรอก”

  เด็กหญิงหยุดคิดอยูครูหนึ่ง

  กมลงมองดูปลาดาวในมือของเธอ

  “หนูคิดวา ชีวิตจะดีขึ้นสำหรับเจาตัวนี้นะคะ”73

 “ทุกคนมีเมล็ดพันธุแหงความดีอยูในหัวใจอยูแลว แตบางทีมันมี

หินกดทับอยู หินคือวิธีคิด เราติดวิธีคิดบางอยาง ทำใหเรางอกงามไมได 

ทางพระเรียกวา ‘สีลัพพตปรามาส’ หมายถึงการไปตึดยึดในความเช่ือและ

การปฏิบัติที่ไมไดผล แตยังติดยึดอยูอยางน้ัน” 74 เรื่องราวในบทที่ผานมา 

ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และเครือขาย จึงเปนแรงบันดาลใจและกำลังใจ

สำหรับการกาวไปตาม “หนทางที่ดีเปน สันติวรบท วรแปลวาประเสริฐ  

คือเปนเสนทางอันประเสริฐที่สันติ และจะงอกงามข้ึนเรื่อยๆ” 75 

 

 

73 อางใน สฤณี อาชวานันทกุล. Amy Domini ผูบุกเบิกการลงทุนเพ่ือสังคม(Socially Responsible Investing).  

   แหลงท่ีมา http://www.onopen.com/2006/02/396

75 ศ.นพ.ประเวศ วะสี อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 3 ,2551:9

74 ศ.นพ.ประเวศ วะสี อางใน สาระจากเวทีเติมหัวใจใหสังคมครั้งที่ 3 ,2551:9
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ภาคผนวก

 หนังสือเลมน้ีเรียบเรียงข้ึนจากการสัมภาษณบุคคลและเนื้อหา

จากหนังสือในโครงการ “เมืองไทยหวัใจมนุษย” ของสำนกังานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) รวม 31 เลม โดยไดประมวลเปนประเด็นหลักๆ 

รวมท้ังสิ้น 8 ประเด็น อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลว แตละเร่ืองไม

ไดมีประเด็นเดียว ยังมีแงมุมอีกมากนอกเหนือจากท่ีไดหยบิยกข้ึนมา

เปนตัวอยาง การตั้งเปนประเด็น จึงมีเปาหมายเพียงคาดวาจะเปน

ประโยชนในแงที่เปนแนวทางสำหรับการหาทางออก และทางเลือกใหมที่

นำไปสูอิสระของตนเอง และการเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมที่มี

ความสุข 

กลุมที่ 1 การเรียนรูเพื่อพึ่งตนเอง 
 

เอิ้นใหลุก ปลุกใหตื่น ผูเขียน บุญยงค เกศเทศ
 
คนในสังคมสวนใหญไมมีหลักยึด ไมมีภูมิคุมกัน จึงมักลองลอย

ไปตามกระแส ความเชื่อมั่นของเราถูกทำลายไปหมด  

ถาเฮารูจักผูอื่น ฮูทันคนอ่ืน เขาเรียกวา คนฉลาด 

ถาผูใดฮูจักตนเองคักแน เขาเรียกวา ฮูแจงเห็นจริง ตอง 

รูเขารูเรา เขาใจเขาเขาใจเรา 

ถาไมรูทั้งสองอยางอันตราย 

 ปลูกทุกอยางท่ีเรากิน และกินทุกอยางท่ีเราปลูก ไมตอง

ไปซื้อหาใหเปลืองเงิน ถาเหลือกินเหลือแจก จึงคอยขาย 
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ปลูกขาวในนา ปลูกคุณคาในชีวิต ผูเขียน สุธิดา วงษอนันต
 

ชาวนาเครือขายขาวคุณธรรมมีความเชื่อมั่นในวิถีชีวิต

ชาวนาท่ีชดัเจน เมือ่ไดลงมือปฏบิตั ิพวกเขาเลือกหนทางชวิีตท่ี

เรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติ และพ่ึงพาตัวเองไดมากกวา

อาชีพใดๆ ในแงหน่ึงคือการเพียรปลูกภูมิตานทานในตัวเอง 

เพ่ือดำเนินชีวิตใหสงางามตามวิถีชาวนาทามกลางแรงปลุกเรา

ของกระแสบริโภคนิยมและอบายมุขรอบตัว  

หลายคนหวังวา การปลูกขาวและปลูกคุณธรรมตาม

แนวทาง ”ขาวคุณธรรม” จะสรางเครือขายของชาวนาใหเกิดขึ้น เปนทางเลือกหนึ่ง

สำหรับการพึ่งพาตัวเองไดอยางแทจริง และเปนประโยชนตอสรรพชีวิตอื่นๆ ดวย 

กลุมที่ 2 การแสวงหาอิสระ

ในน้ำไมมียา ในนามีอิสระ ผูเขียน ฐาปนา พึ่งละออ
 

ผมมักจะแนะนำเพือ่นๆ กนั หรอืวานองๆ ท่ีเขามงีานมกีารทำ

อยูในเมืองอยูแลว ก็คือการเขามารับรู เอาเวลาวาง เอาความ

สามารถมาชวยเหลือ ถาตอไปเรามีเวที...อยางเชนท่ีรานบาน

นาวลิติ ผมก็หวังวาตอไปจะมจีดุจดุหน่ึงท่ีจะเปนเวทีทีเ่ชือ่มคน

เขามาเรียนรูดวยกัน เอาเวลาวางมาใชดวยกันกอน อยางนอย

กท็ดแทนคณุคาบางอยางท่ีเราไมไดรบัจากในเมือง มอีาหารท่ีดี 

อยางนอยก็ไดพบปะกับเพื่อนผูบริโภค ไดพบปะกับเพื่อนผูผลิต 

“จนเมื่อวันหนึ่ง...ซึ่งผมวามันสัมพันธกับการเมืองใหม เมื่อวันหน่ึง ระบบสหกรณที่

เปนจริงเกิดขึ้นไดท่ัวประเทศ จนกองทุนฟนฟู ซ่ึงจริงๆ เปนบันไดข้ันสำคญัทีจ่ะไป

สูแนวทางทีพ่ดูถงึ แนวทางการใชทรัพยากร แนวทางการใชงบประมาณมาสงเสรมิให

ภาคการผลติโตอยางยัง่ยนื ใหการรวมกลุมเปนไปได...จะมีการเกือ้หนนุกัน 
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“ในอนาคตผมคิดวาเรือ่งโฉนด เรือ่งเอกสารสิทธิ ์ทีซ่ือ้ขายได อาจจะไมสำคัญเทากับ

สิทธิที่เขาจะมีโอกาสใชประโยชนในพ้ืนที่การผลิตนะ อาจจะไมไดหมายถึงกรรมสิทธ์ิ

ในการซื้อขาย แตจะตองมีหลักประกันวาคนคนหน่ึงจะตองมีบานท่ีอยูไปจนเกิดและ

ตายได ทำการผลติได และถาลูกหลานจะทำตอกค็วรจะทำได ไมใชที่ดินในลักษณะท่ี

เปนสินคา ซื้อๆ ขายๆ...ตรงน้ีผมคิดวา ถามันเกิดขึ้นจริงเม่ือไร ใครๆ ก็ลงไปทำนา

ไดสบาย ไมไดแบงวาจะเปนชาวนาด้ังเดิมหรือชาวนาใหม...ไมมีใครโงฉลาดกวาใคร 

มันอยูที่วา อยาใหมีการปดก้ันและผูกขาดอยางทุกวันน้ี...” 

 
 

กลุมที่ 3 การหาเลี้ยงชีพแบบไมเบียดเบียน

สวนของคนข้ีเกียจ ผูเขียน สุวิชานนท รัตนพิมล

“งูใหญมันมีอำนาจ มีสีสัน มีพละกำลังนาเกรงกลัว ตัวของมัน 

เปลีย่นสีสวยงาม ไมเหมอืนกันแตละวัน หลอกใหคนเชือ่คนหลง 

มันผานไปทางไหน ไดยินแตเสียงดัง ตนไมกิ่งไมปลิววอน  

ตนหญาขาดเปนทอนๆ..”  

 แตมีคนพยายามตอสูกับงูใหญ ลงุจอนบิอกวา “ในดนิ

มตีนไมอีกเยอะแยะ ตนของมันหายไปแลว แตเกายังอยู 

รากยังอยู เมล็ดยังอยู กวาดเทาไหรก็ไมหมด เดี๋ยวมันจะงอก

ใหมเพิ่มขึ้น มากับลมก็มี นกเอามาก็มี มากับน้ำ มาไดทุกทาง” สวนจะฟนตัว ถา

กลับสูหนทางที่บรรพบุรุษยึดถือ 

  “จงรักษาผืนดินใหดี ผืนดินอุดมสมบรูณ พระเจาจะกลบัมา ชีวติจะกลับมา” 
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ฟารมสัตว ฟารม (ความ) สุข ผูเขียน สุพิตา วรุณปติกุล

เริ่มตนจากคนขายนม ที่ “อยากขายนมดีๆ แบบที่เราอยากกิน 

นมที่กินแลวไมเฝอนคอ ดีตอสุขภาพ ไมมีสารตกคางจากยา

ฆาแมลงและยาปฏิชีวนะ” มาสูความภาคภูมิใจของคนเลี้ยงวัว 

“ที่มีคนมาเยี่ยมชมฟารม แลวบอกวาขอบคุณนะ ที่ทำนมดีๆ 

ใหกิน เกษตรอินทรียให ‘ความสุข’ และ ‘ความเปนธรรม’ แก

ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เปนจุดเริ่มตนและกาวสำคัญ คลายๆ กับ 

วาทะที่นีล อารมสตรอง วาไวเม่ือไปเหยียบดวงจันทรวา  

กาวเลก็ๆ ของคนคนหน่ึง คือกาวที่ยิ่งใหญของสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวโนม

ในอนาคต บงช้ีถึงความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจที่สรางสรรคกวาเดิม ขยาย

พรมแดนตลาดใหคนจำนวนมากกวาเดิม ทำกำไรไดในทิศทางที่เปนประโยชนตอ 

ผูบริโภค สังคมโดยรวมและสิ่งแวดลอม 

งานที่นำไปสูอิสรภาพ ผูเขียน พรวิไล คารร 
  

หากวาสัตวเปนอันมาก ถูกความอยากผูกมัดไว ดุจนางนกถูก

บวงรัดไวฉะน้ัน...นกที่ติดบวงยอมไรอิสรภาพ ยอมรอเวลาที่จะ

ถูกจับไปเปนอาหาร... 

 สำหรับคนสวนใหญ งาน คือ บวง คนตองทำงานอยาง

อดทนเพราะเปนความจำเปนในการดำรงชีพ จึงเฝารอคอยท่ีจะ

แสวงหาอิสรภาพในวันหยดุสุดสปัดาห หรอืกระท่ังรออสิรภาพใน

วนัเกษยีณ  

 เปาหมายของการทำงานของกลุมบริษัทวังแดง มิใชหวังกำไรที่เปนตัวเงิน

เทานัน้ แตเปนการพฒันาคน ทกุบทเรยีนตางมเีปาหมายใหทนทานตอความเจบ็ปวด

และเพื่อรอดพนจากบวงบริโภคนิยม ตลอดจนเปดทางสูอิสรภาพที่คนพบไดในการ

ทำงานประจำวัน เปนอิสรภาพที่เกิดจากการปฏิบัติท่ีสูงสุดคืออิสรภาพของจิตใจ 
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ไมใชแคกาแฟ แตคือการอยูรวม ผูเขียน รวิวาร โฉมเฉลา

“...รปูใบหนาชายวัยกลางคนโพกผาแบบอีกอ (อาขา)...ผูเริม่ตน

ปลูกกาแฟบนดอยชาง หมายถึงกาแฟมาตรฐานระดับโลกจาก

เมืองไทยยี่หอดอยชางเปนกาแฟท่ีปลูก ผลิต ขาย และสงออก

โดยพ่ีนองชนเผา ซึ่งถูกรังเกียจวาดอยการศึกษา โง เปนเท่ิน 

พูดไทยไมชัด       

 “กาแฟดอยชาง เกิดจากความเขาใจรวมกัน และเกิด

จากการตอสู มเีปาหมายอนัเดียวกนั...มีความคดิวา ‘จะทำรวมกัน’ 

การอยูรวมแลวใหโอกาสซ่ึงกันและกัน”      

 “เราเอาพระราชดำริมาใช ทุกวันน้ีเราทำตามพระราชดำริของในหลวง แตเรา

นำมาตอยอด ไมหมกเม็ด จุดเริ่มตนคือไดบัตรประชาชน จากบัตรประชาชน เรามี

ความรูสึกเปนคนขึ้นมา ทำใหเราไดเรียนรู ตอยอด จากจุดนี้ทำใหเรารูวา ในหลวง

ทานไมเคยคิดผดิเลย ทานดแูลพสกนิกรมาอยางไร วนัน้ีเราตอยอด เราทำได โดยไม

ตองพึง่รฐับาล ไมตองพึง่ใคร ไมใชวาเราอยากจะอยูอยางเปนอสิระ แตเราพยายามจะ

พสิจูนใหทุกคนเหน็วา ทีใ่นหลวงทานเพยีรพยายามมากวาหกสบิปนัน้นะ ทานคิดถกู...” 

ทุงยาวมารเก็ต ตลาดนี้ไมใชเงิน ผูเขียน องอาจ เดชา

ปาผืนน้ี เปรียบเสมือน ‘ธนาคารธรรมชาติ’ ที่ทุกคนตางฝาก

ออมดิน น้ำ ปา อาหาร ยารักษาโรค ใหธรรมชาติดูแลรักษา 

โดยผลผลิตที่เก็บใชในรอบปนั้นคือดอกเบ้ียที่งอกเงยอยูไมรูจัก

จบส้ิน เพราะปาผืนน้ีคือ ‘ครัวของชุมชน’ ที่ชวยเลี้ยงปากเลี้ยง

ทองชาวบานทุงยาวกนัมานานแสนนาน นัน่หมายความวา ผูหญงิ

ทุงยาวเขาครัวโดยไมตองไปตลาด แตมีปาทั้งปาใหเลือก 

กลุมที่ 4 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานความเขมแข็งของชุมชน
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ชอปปงแบบตาดีได (ของอรอย) ตารายก็ไมมีเสีย เพราะที่นี่ไมตองใชเงินสักบาท  

การใหความหมายตอปา ซึ่งอาจเปนไดท้ังธนาคารธรรมชาติ ครัว หรือกระทั่งเปน

ตลาดสด  แตทั้งหมดเริ่มตนจากสายตาท่ีมองปา ซึ่งไมแคบแคไมที่เอาไปขายหรือ

ที่ดินที่ผูคนคิดจะครอบครองเปนของสวนตัว แตปาสำหรับพวกเธอ คือความมั่นคง

ของปากทอง อันหมายถึงความมั่นคงของชีวิตและชุมชนสวนรวม 

คบเด็กสรางชายฝง ผูเขียน ชิดเทพ ธมชยากร 

  
บานเรามีแนวคิดทีผ่ดิมาตัง้แตตน คือโรงเรยีนสรางรัว้กัน้ระหวาง

ตัวเองกับชุมชน รั้วที่ผมพูดไมใชรั้วอิฐหรือรั้วปูน แตนั่นคือรั้ว

แหงความคิด ที่พยายามจำกัดใหเด็กอยูแตในกรอบของการ

เรียนหนังสือ ถามวาถาเด็กไมเรียนรูสังคมตัวเองตั้งแตเกิด 

แลวจะเรียนเมือ่ไร ถาการเรยีนรูเกดิขึน้หลงัจากเรยีนจบ ก็แทบ

ไมไดผูกพนัอะไรกับหมูบานมากนกั  จึงไมแปลกท่ีเดก็หลงัจาก

เรียนจบแลว มักจะออกไปจากหมูบาน เพราะความผูกพนัไมม ี

เดก็ทีเ่รยีนสงูจงึดถููกบานเกิดของตวัเองวาเชย ไปไมถงึไหน ทีน่ีพ่ยายามทำกิจกรรม

โดยไมแบงแยกโรงเรียนกับชุมชน ถาชาวบานมีกิจกรรม เราจะเขาไปรวมทันที   

เราตองเปนหนึ่งเดียวกันใหได ใหเด็กไดเรียนรูชุมชน 

โรงเรียนสรางสุขท่ีบานเกิด ผูเขียน วิวัฒน วนรังสิกุล

เสนทางความเปนมาของ “กลุมสรางสุข ชุมชนบานไสตนทง” 

ผูรวมสราง “โรงเรียนชวีติ” ใหเกดิขึน้มาทาทายระบบการศึกษา

แหงชาติที่เปนอยูในปจจุบัน  

 บนผืนดินที่กลุมสรางสุขเรียกวา “โรงเรียนชีวิต” เปน

ชุมชนเลก็ๆ ที่มีความเขมแข็งชุมชนหนึ่งในปจจุบัน โดยเฉพาะ

การไดรูวา ณ ทีแ่หงน้ี มกีาร รวม... ราง... สราง... รู กนัอยางไร    
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อยางนอยก็สามารถสะทอนใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นวา “พลังของชุมชนสามารถ

เปลี่ยนแปลงโลกได” นั้น ยังมีอยูจริงในสังคมไทย 

ครูซอสอนชีวิต ผูเขียน รวิวาร โฉมเฉลา

ไมไดสอนแคซออยางเดียว สอนหมด ทั้งกิริยามารยาท การอยู

การกนิ คนตะกอนสอนเปนเวลา...เม่ืองาย (เชา) เมือ่แลง (เย็น) 

ยามวาง สอนความจำ กวาจะซอไดใชเวลานานเพราะมัวแตไป

ไรไปนา เดก็สมยัน้ีเรว็ เพราะครูทุมเวลาใหเตม็ท่ี ถาไมไดไปซอ 

พอก็จะสอนเขาทั้งวัน ปกบานก็ใหฝกซอกับเทป สอนทั้งชีวิต 

สอนทุกอยาง เขามาน่ีตองไหว จะลุกจะนั่งใหมีความนอบนอม 

แมแตมารยาทในการกินขาว เพราะเวลาไปซอน่ี ละออนไปตวย 

คนใหญกินอิ่มแลวลุก ไมใชเด็กลุกตาม ตองชวยเก็บถวยเก็บจานกอน 

ผาทอ ถักชีวิต ทอชุมชน ผูเขียน สุวิชานนท รัตนพิมล

หากคนเล็กๆ มีชีวิตและยอมจำนนตอชะตากรรมของชุมชน 

ดวยถูกกำหนดควบคุมจากระบบทุนนิยมอยางเขมขน ก็ไมตาง

ไปจากวิถีผูคนในเมืองใหญ    

 การสบืทอดผาทอของบรรพบุรษุของท่ีนี ่ไมวาจะสำเรจ็

หรือลมเหลว แตคือความพยายามเปดประตูไปสูอิสรภาพของ

ชวีติผูคนธรรมดา ท่ีปรารถนาจะสรรคสรางชุมชนของตวัเอง 
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คุณยาย&เดอะแกงค ผูเขียน รวิวาร โฉมเฉลา

นาตระหนกที่เราพบวาโรงเรียนและสถาบันศึกษากลายเปน

สถานที่ที่ไมปลอดภัยจนเด็กๆ ตองมีสังกัดไวคุมกันตัวเอง...  

แตทุกอยางก็ไมไดเลวรายจนเกนิกาล วนันีเ้ดก็กลุมที่ไดชือ่วา

ราย นากลัว ตัวปญหา กำลังพลิกเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้นทุกวัน 

แมวาหลายๆ คนอาจจะไมไดเปนเด็กดีเรียบรอยในจินตนาการ

ผาพับไว แตพวกเขาก็รักชีวิตในทางท่ีถูกที่ควรขึ้น ไมพาตัวเอง

ไปตกอยูในความเสี่ยง และเกิดความตระหนักถึงผลลัพธจาก

พฤตกิรรมของตน อาศยัผูใหญเพียงคนหนึง่ทีทุ่มเทใสใจในตอนแรก จนกระทัง่ขยาย

เปนเครือขายความรวมมือและการสนับสนุนจากสวนอ่ืนๆ ในสังคม ก็ทำใหชีวิตของ

พวกเขาเหลาเยาวชนมคีณุคาและความหมาย พรอมท่ีจะชวยเหลือนองๆ รุนหลงัตอไป  

นามะเฟอง เมืองนิรมิต ผูเขียน มหรรณพ โฉมเฉลา

ประชาชน ชาวบานธรรมดาๆ ที่ไดรับการสงเสริมใหเกิดความ

มั่นใจ พิสูจนใหเห็นวา พวกเขาทำงานท่ีเจาหนาท่ีอยูในระบบ

ราชการซึ่งมีขอจำกัดหลายดานทำไดยาก หรือแทบจะทำให

สำเรจ็ไมไดเลย ใหกลายเปนเร่ืองทีท่ำได เทศบาลตำบลนามะเฟอง 

และทมีงานของพอคำกองมีบทบาทเปนผูสนบัสนุน ใหคำแนะนำ 

แกกจิกรรมตางๆ ท่ีรเิริม่มาจากชาวบาน จากชมุชน และกจิกรรม 

แทบทุกอยางของเทศบาลก็เปดโอกาสใหชาวชุมชนเขารวม 

โอกาสของนามะเฟองไมไดมมีากกวาชมุชนอ่ืนๆ ในประเทศเลย แตทวาชาวนามะเฟอง 

ไดควาจบัโอกาสเหลาน้ันไวแนน และแปรเปล่ียนใหเปนสิง่ทีง่อกงามได หลายปตอไป

ขางหนา ดวยพ้ืนฐานที่ดีของชาวนามะเฟอง จะทำใหเราเห็นความเจริญเติบโตที่

เปนไปอยางยั่งยืน 

กลุมที่ 5 การอยูรวมกันดวยความเขาใจและใหโอกาส
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เลิกดื่มเถิดที่รัก ผูเขียน สรอยแกว คำมาลา

คนนอกหมูบานเขามาศึกษาดูงานเรื่องการรณรงคใหลูกบาน

เลกิเหลา ไมวาจะมาจาก เชยีงใหม ชมุพร ลำพนู นครราชสมีา 

ฯลฯ ทกุสารทศิที่ไดทราบขาววา มหีมูบานแหงหนึง่ในเมอืงไทย

เลิกกินเหลากันแลว 

 ภาพของความเงยีบสงบของหมูบาน ณ วันนี ้เปน

ภาพทีค่นนอกหมูบานยากจะจินตนาการไดออกวาในอดีตที่นี่

เคยมีเหตุการณที่เลวรายอยางไร  

 มันเปนเพียงสายหมอกบางเบาท่ีปกคลุมยามแสงแดดออนแอเทานั้น 

เพียงมีจิตใจกลาแข็งไมหวั่นกลัว ดั่งเด็กนอยวิ่งสูรบกับปศาจ เราก็จะกำราบเหลา

มารออกไปได 

ลุงขาวไขอาชีพ หนึ่งคนคิด หลายชีวิตเติบโต ผูเขียน อรสรวง บุตรนาค

 ขาพเจาเปนสุขใจอยางย่ิง ที่ไดเหน็ภาพกิจกรรมสาธิต

ของผูเสียสละ อยากใหอาชีพเปนวิทยาทาน กับผูอยากเรียน 

มาพบกันดวยความสดช่ืน ยิ้มแยมแจมใส ไมมีแอบแฝงเพื่อ

ประโยชนสวนตัวประการใด ประเทศชาติก็รุงเรอืง เพราะ

คนในชาติไมอตัคดัขดัสน ทำใหพนการถูก “รังแก” 

  ใหอาหาร   คุมไปนานแคอิ่ม 

    ใหเครื่องนุงหม   คุมไปนานแคอายุผาขาด 

    ใหเรือนหอ คุมไปนานแคเรือนพัง 

    ใหวิชาดีกวา เลี้ยงตัวเขาไปไดจนวันตาย 

 

กลุมที่ 6 พลังจิตอาสา : การใชศักยภาพของตนเพื่อ
เพื่อนรวมสังคมและสภาพแวดลอม
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พลังเปลี่ยนชีวิตนอกระบบ ผูเขียน ชัฎสรวง คงสาธิตพร

นาจะมอีะไรท่ีเพือ่นมนษุยชวยกันทำ เพือ่นมนษุยทีเ่จบ็ไขไดปวย 

หรอืเพ่ือนมนุษยที่ไมเจบ็ไข ก็ไมควรจะไปเอาเปรียบ อนัดับแรก 

เห็นการเอาเปรียบควรปกปอง หรือปองกันไมใหคนที่มี

อำนาจเหนือกวาเอาเปรยีบคนดอยโอกาส เราตองไมเอาเปรยีบ

และกดขีค่นทีด่อยกวา ถาทำไดเกงและไมมกีารเอารดัเอาเปรยีบ 

สังคมจะอยูเย็น 

สถาปนิกผูออกแบบ “ความภาคภูมิ” ใหชุมชน ผูเขียน ฐาปนา พึ่งละออ

     อะไรคือความเปนสถาปนิก ?  

     อะไรคือสิ่งที่สถาปนิกควรทำ ?  

     อะไรคือการสรางสรรคในนามของสถาปนิก ?  

การออกแบบสถาปตยกรรมที่สนองตอบตอรสนิยมชั้นเลิศ หรือ

การใชความรูของตนเขารวมปดกวาดแกไขปญหาอันยุงเหยิงใน

สงัคมดวย คำถามน้ี มิใชคำถามสำคัญสำหรับสถาปนกิเทาน้ัน 

แตยังรวมถึง ผูทีย่งัตองอาศัยอยูในสิง่กอสรางทีเ่รยีกวา ‘บาน’ 

ทกุคนอกีดวย เพราะแทจริงแลวคุณภาพชีวิตของเราออกแบบได  

 

หมอมง นักสูสองวัฒนธรรม ผูเขียน อรสรวง บุตรนาค

ในฐานะนายแพทยคนไทยเชื้อสายมงหวังวา การงาน 

และชีวิตขณะน้ี พอจะเบี่ยงเบนความคิดที่มีตอมงและชาวเขา

กลุมอื่นๆ อยางเหมารวมไดบาง “เราตองเปนสื่อกลางที่ชวย

ละลายอคติระหวางคนขางบนกับคนขางลาง ผมเปนแพทย  

ทุกอยางเกลี่ยไดคอนขางด ีลบกำแพงไดเยอะ คนท่ีเหน็ชีวติผม 

อยางนอย เขาอาจจะมองชาวเขาดีข้ึน เพราะเรามักมองภาพ 
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ชาวเขาเปนพวกตัดไมทำลายปา เกีย่วของกับยาเสพตดิ บางอยางอาจ

ไมใช ภาคอสีานปาหมด ไมมชีาวเขานะครับ ภาคใตโคลนดนิถลม

ไมมชีาวเขานะครับ เราเปนแพะในบางเร่ือง      

 “คนทีไ่ดรบัรูเรือ่งของผมจะมองชาวเขาดข้ึีน ลดความขัดแยง

ระหวางคนพ้ืนราบและชาวเขา ลดทิฐิของคนบนดอยกับคนขางลาง 

ผมอาจเปนจุดเลก็ๆ ในความคิดของเดก็ท่ีทำใหเขาไมตกีนัก็ได หรอื

กระตุนใหทั้งเด็กชาวเขาและเด็กชาวเราใหเขาเรียน ใหเขาเปลี่ยน

ทัศนคติวา เรามโีอกาส เรานาจะทำเพ่ือสงัคมบาง  60 : 40 กย็งัด ี

ไมใชใหตัวเองเต็ม 100 เลย” 

 

ปนแปลงแตงชีวิต สานศิษยดวยปญญา ผูเขียน บุญยงค เกศเทศ

เด็กๆ ในความอุปการะของพอครูไดร่ำเรียนหนังสือ มีอาชีพ

การงานตามถนัด บางคนก็ไดนำความคิดเรื่องวนเกษตรของพอ

ครูไปใชเปนแนวทางทำมาหากนิตอไป มจีำนวนหนึง่ทีห่วนกลับ

มาชวยเหลือเด็กรุนนองๆ  

 “เปนพ่ีตองเรยีนหนังสอื ญาติเรา นองเราจะไดเรยีนดวย  

อยางนอยตองเทียบเทาหรือสงูกวา เหมอืนธรรมชาติปา ตนไม

เกดิทหีลงัจะตองพยายามยืดลำตนใหสูงเพ่ือรับแสง” 

อานเขียน เปลี่ยนชีวิต ผูเขียน สรอยแกว คำมาลา

การใหความคิดคนมันใชไมหมด ถาเราใหความคิดเขา บางที

เขาอาจจะไดความคิดหรือแรงใจท่ีจะสรางฐานะชีวิตไดทั้งชีวิต 

เปนการสรางคนท่ียัง่ยืนกวากนั การทำใหเดก็รูจกัคดิและคนหา

ตัวเอง จะมากมายมหาศาลมากกวาการแบงปนในรูปของวัตถุ 

การที่ชีวิตเราเปลี่ยนและเติบโตมาไดจนถึงทุกวันนี้เปนเพราะ

การอาน เพราะหนังสือ เพราะวัฒนธรรม ไมวาจะหมอลำ ลิเก 
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ตางๆ คือการดูหนังฟงเพลง การที่เราไดดูหนัง ไดฟงเพลง

ลูกทุง ไดอานหนังสือมาตั้งแตวัยเด็ก นั่นแหละคือจุดเปลี่ยน

ของชีวิตตัวเอง...มนุษยทุกคนจะมีจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง 

จุดเปลี่ยนของแตละคนอาจจะเร่ิมตนไมเทากัน บางคนอาจจะ

ครึ่งคอนคนแลวถึงจะพบจุดเปลี่ยน แตบางคนตอนวยัรุนเกเร 

แตพอถึงจุดหนึง่ไดอานหนังสอืดีๆ  ไดพบความคิดดีๆ ไดรูคิด 

นำไปสูชีวิตแบบใหม นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต ซึ่งทุกคน

จะมี เพียงแตใครจะสังเกตหรือเปลาเทานั้นวาคือจุดไหน 

ยิ้มละไม ดนตรีรีไซเคิล ผูเขียน ปยนาถ ประยูร

อยากลัวที่จะรองเพลงหรือเลนดนตรีไมได ทุกคนสามารถ

ทำไดเพราะทุกอยางลวนเกิดจากธรรมชาติเปนผูมอบให และ

เปนส่ิงซ่ึงอยูในตัวเราทุกคนอยูแลว 

 “วงย้ิมละไม เปนวงดนตรีที่ไมมีใครเกงดนตรี แตรักใน

จังหวะดนตรี  ฟงและเรียนรูจากจังหวะธรรมชาติ” 

 ดนตรีที่ผสมผสานระหวางศิลปะ เกม กระบวนการ 

ตั้งคำถามกับสิง่ใกลตวั พวกเธอจะเริม่จากสอนทักษะทางดนตรี

อยางงายใหกับเด็กกอน เชน การปรบมือ “ความเปนดนตรียิ้มละไม จึงเปนการ

เรียนรูไปดวยกัน จังหวะกลองก็เปนจังหวะธรรมชาติ จังหวะของชีวิต จังหวะของ

ดนตรี ในสวนของการคิดคนเคร่ืองดนตรี ดวยการนำวัสดุเหลือใชมาทำเปน

เครื่องดนตรีที่สวยงาม นำมาผนวกกับการรณรงคปญหาสิ่งแวดลอม การทำงานกับ

เด็ก เยาวชน และครู เครื่องดนตรีแตละอยางจึงผานการคิดคน เทียบเคียงเสียง 

และทดลองใช โดยมีเพ่ือนๆ พี่ๆ นักดนตรีหลายคนชวยกันลองเลน ทดสอบ  

และรวมกันบรรเลงเปน “วงดนตรีรีไซเคิล” ที่หลายคนเห็นเครื่องดนตรีแลว ตางก็

ตองเพงมองดวยความสนใจ 
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สานแสงอรุณ ผูเขียน วีระศักร จันทรสงแสง
 
ความคิดสำคัญ แตความคิดจะมีประโยชนก็ตองผานการลงมือทำ 

ถาความคิดลวนๆ ก็มีโอกาสวนเวียนอยูในวัฏจักรแหงความคิด 

และน่ีเปนจุดออนของความคิดที่ไมผานการลงมือทำ มันตอง

มีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ นำการทำจริงมานำเสนอ  

 ทามกลางส่ือสารมวลชนกระแสหลักมากมายหลาย 

รูปแบบท่ีกำหนดชวิีตผูคน สานแสงอรณุ ยงัยนืระยะอยูไดจากการ

สนบัสนนุของบริษัทธุรกิจขนาดยอมที่มีความรับผิดชอบตอ

สังคม และมีสายตาทีย่าวไกลบวกกับแรงใจของคนทำหนังสอืท่ีเวยีนเขามารับผดิชอบ 

อาจถกูบางผิดบาง ผานการส่ังสมประสบการณรวมทั้งคนทำ และคนอาน จนวันนี้ 

นอกจากจุดยืนเพื่อสรางสมดุลชีวิตดวยการลงมือทำ สานแสงอรุณยังเปนหน่ึงใน 

สือ่ทางเลอืกเพ่ือสรางดุลยภาพกลางหวงมหาสมุทรของขอมลูขาวสารทีพ่ดัพาผูคนให

แหวกวายไปตามคลื่นยักษ เปนเรือลำนอยอีกลำหน่ึงที่แลนไปอยางมีเสนทางของ 

ตัวเองและเปนทางเลือกอีกสาย 

ดูละคร แลวยอนดูชุมชน ผูเขียน มหรรณพ โฉมเฉลา

หนังหรือละคร ไมไดมีประโยชนเพียงแคใหความบันเทิงเทานั้น 

แตยังเปนดั่งกระจกเงาท่ีสะทอนฉายใหเห็นถึงการกระทำ ความ

คิด ความรัก ความโกรธ ความโลภ ความหลงของตัวละครท่ี

สามารถนำมาเชือ่มโยงใหเหน็ตัวตนและสงัคมของผูดูไดอีกดวย 

การสองสะทอนนี้เอง ที่จำเปนตอการชำระสะสาง เสริมแตง 

ขัดเกลาความเปนมนุษยและสังคมของเราใหงดงามยิ่งขึ้น 

กลุมที่ 7 การแสวงหาทางเลือกใหมๆ
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 กลุมละครมะขามปอมภายใต “มูลนิธสิื่อชาวบาน” ไดเติบโต

ขึ้นทามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย เปนกลุมคนที่

ทำงานพัฒนาคน ชุมชน ทั้งในเมืองและในชนบทโดยใชศิลปะ

การแสดงละครเปนส่ือนำ ทำใหปจเจกและสงัคมไดเกดิการพฒันา 

กวา 25 ปแหงความทุมเทของมะขามปอม เต็มไปดวย

เรื่องราวมากมายท้ังหนาฉากและเบ้ืองหลัง 
  

เครือขายบานเรียน ทางเลือกและอิสรภาพในการจัดการศึกษา 
ผูเขียน ปยนาถ ประยูร

นีค่อืเรือ่งราวการจดัการศึกษาโดยครอบครัว หรือ “บานเรียน”  

(home school) ในสังคมไทย  ที่ถากถางใหเสนทางในระบบ

การศกึษาไทยมีหลากหลายเสนทาง มอิีสรภาพในการตัง้เปาหมาย 

ของการศึกษาของแตละครอบครัว และเกดิพลังใจท่ีจะเดินตาม

เสนทางท่ีตนเองกำหนด เริ่มตนจากพอแมไมกี่ครอบครัว  

ที่ตางจัดการศกึษาใหลูก โดยไมมกีฎหมายรองรับ กระท่ังถกูมอง

วาบากม็ ีจนถงึวนัทีค่รอบครัวบานเรียนกลุมหน่ึงไดรวมตัวเปน

เครือขายสถาบันบานเรียนไทย ซึ่งปจจุบันจดทะเบียนเปน “สมาคมบานเรียนไทย” 

เปนศูนยกลางขาวสารและกิจกรรมของครอบครัวโฮมสคูล ประสบความสำเรจ็ในการ

ผลักดันใหเกิดนโยบายใหมดานการจัดการศึกษาที่เปดใหคนในสังคมมีทางเลือก 

มากขึ้น รวมทั้งมีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว    

ตามรอยสมุนไพร สรางหัวใจที่เปนไท ผูเขียน ฐาปนา พึ่งละออ
  

เราอยูทามกลางกระแสคล่ืนที่รุนแรงท่ีพัดพาภูมิปญญาท่ี

สืบสานมาหลายช่ัวอายุคน...เราควาไวไดแคนอยนิดที่ทานมี

อยู ทานกต็ายไปเสยีกอน ถาเกบ็ภมูปิญญาอยางเดยีว ไมนำมา

ผลติ   สังคมก็ไมมีโอกาสไดเห็น สิ่งนี้ก็เปนแคซาก จึงเกิด

สมุนไพรอภัยภูเบศรขึ้น เปนการเกบ็ภมูปิญญาของแผนดิน

แลวนำมาเผยแพรใหคนไดพึ่งตนเอง เพราะยาจากสมุนไพร 
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คือการทดแทนการนำเขายา สมุนไพรอภัยภูเบศรเปนการ

สาธิตใหระบบยาใหญของประเทศไดเห็น เพราะปจจัยสี่เรา 

พึง่ตนเองไดหมดยกเวนเรื่องยา 

บำบัดทุกข บำรุงจิต ที่อโรคยศาล ผูเขียน สุชาดา ภูทองคำ

เราเคยรักษาดวยเคมีบำบัด ฉายแสง ตามคุณหมอเขาสั่งใหทำ

อะไรก็ทำหมดนะ ทำจนกระท่ังถึงคอรสสุดทายไมไหวแลวตาย

ดีกวา คือสละ ตายไปเลย น็อกไปเลย เข็มสุดทาย ดับตัวเอง

ไมใหมีความเจ็บปวด เวทนาตางๆ ท่ีมีอยูในจิตใจ ในกาย  

วางหมด รูอีกทีเขาวิ่งกันหนาตื่น นึกวาไปแลว ถาเราไปตอน

นั้นเราก็มีความสุขเพราะไมไดมีเวทนาเลย คือความทุกขของ

เคมี สุดๆ อยูแลว ไมไหวแลว  นั่นแหละคือแรงบันดาลใจที่

ทำใหตัวเองตองชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง เพราะความเจ็บปวดทุกขเวทนาตางๆ 

และเสียเงิน เสียทอง เสียเวลา เสียอกเสียใจท่ีญาติพี่นองตัวเองตองปวยเปนโรค

มะเร็งแลว สูญเสียมามากมายแลวไมมีทางออกใหเขาเลย  

 สมาธินี่ก็สำคัญไมยิ่งหยอนเหมือนกัน คือใหเห็นวาทุกสิ่งเกิดไดก็ดับได 

มะเร็งเกิดไดก็ดับได ไมมีอะไรที่เกิดแลวดับไมได ความสุขเกิดไดก็ดับได ทุกอยาง

มันเปนแบบนี้และคนที่จะเขาถึงความเกิดความดับน้ันใครละ? ตองปฏิบัติเอง เราก็

เอาความรูที่เรามีอยูมาสอนใหคนไขปฏิบัติใหถึงสภาวะธรรมตรงนี้ใหได พอเขาถึง

สภาวะธรรมตรงน้ีไดโรคภัยแทบไมมคีวามหมาย  มะเรง็ไมมคีวามหมาย หายกห็ายไป 

ไมหายก็ชางมนั ใจเขาเบิกบานมาก เขาไมเห็นตองกลัววาจะตาย ถึงไมเปนมะเร็งก็

ตองตายอยูดี 
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พุทธิกา อาสาขางเตียง เคียงขางยามปวยไข เผชิญความตายอยางสงบ 
ผูเขียน วีระศักร จันทรสงแสง

ทุกวันน้ีคนจำนวนไมนอยเอาเงินเอาความสำเร็จเปนเปาหมาย  

เอาแตเสพสุขโดยหลงลืมความตาย อยูแบบลืมความตาย หรือ

บางคนนึกถงึ แตคดิวาไหนๆ กต็าย ขอเสพสุขใหเต็มท่ี โดยไมได

คิดวาความตายไมใชจุดสิ้นสุดของชีวิต 

 แตถาคนเรานึกถงึความตาย จะไมมุงหาเงนิทองอยางเดียว 

แตจะมุงสรางความดี ทำชีวิตใหมีคุณคา มีความออนโยนตอทุก

สิ่งที่เกี่ยวของ ไมวาญาติมิตร ครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม    

 ถาเราระลกึอยูเสมอวาความตายจะมาเม่ือไรเราไมรู ไมสามารถบอกลวงหนาได 

เราจะใชเวลาท่ีมีอยางมีความหมายมากท่ีสุด ใชเวลาแตละนาทีไปอยางมีประโยชน 

การเที่ยวหาความสนุกสนานอาจไมใชสิ่งสำคัญอีกตอไป ครอบครัว การทำความดี 

การฝกจิตฝกใจ จะกลายเปนเรือ่งสำคัญกวา การนึกถงึความตายจะทำใหเราขวนขวาย

ในสิง่ทีเ่ราผดัผอน และปลดเปล้ืองในส่ิงทีเ่ราชอบยดึติด 

 

เรื่องเลา เมื่อเราลุก ผูเขียน อภิญญา ตันทวีวงศ

“บางทคิีดวาคดิผิดหรอืถกูทีอ่อกมา นอนอยูบานกส็บายอยูแลว 

แตพอมาคิดดู มันมีความสุขผิดกัน เราไดพูดคุย แตอยูบานมัน

นอนคนเดียว เลือกแลวคิดวาลำบากดีกวานะ... 

 “จากที่เคยนอน ไดมาเจอเพื่อนฝูง และพอเราเห็นคนท่ี

เราไปหาเขารูสึกดีขึ้น เราก็รูไดเลยวาเขาตองมีเปาหมายใน

ชีวิตของเขาแลว จากน้ีไปเขาสามารถมีชีวิตบนความพิการ
อยางมีความสุขได...“เวลาท่ีเราทำใหใครเปลี่ยนแปลง มันก็

กลุมที่ 8 การสรางพลังจากเครือขาย
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ภาคภมูใิจนะวาอยางนอยเราก็ไดชวยเหลือคนอื่น ไดชวยเหลือ

สงัคม เม่ือทำใหคนอ่ืนมีความสุขเราก็มีความสุขดวย 

 “พอคดิยอนไป ตอนทีเ่ราดีๆ เราไมคอยทำอะไรเพ่ือใคร 

สวนใหญก็ทำเพื่อตัวเอง”  

 หากสังคมของเราเกื้อหนุนใหเกิดความเคลื่อนไหวเชนน้ี

อยางเปนระบบ การเผชิญหนากับภาวะพิการรุนแรงยอมไมใช

สภาพ “ตายทั้งเปน” อีกตอไป เพราะยังคงมีอนาคตขางหนา 

ใหกาวออกไปคนหาคณุคาและความหมาย สมคาแหงการมีชวีติ  

อยากปลูกรักเรา ใหนานๆ หนอย ผูเขียน ชัฎสรวง คงสาธิตพร

แมไมสามารถแกปญหาการหยารางของคูชีวิตทุกคูไดทั้งหมด 

แตก็เปนแรงกระเพื่อมที่สามารถกระตุกความคิดใหคูชวีติกลบั

มองเหน็คุณคาของกันและกันได เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสราง

ชีวิตในครอบครัว สวนการแกไขปญหาเปนเพียงผลพลอยไดที่

เกิดจากการตัดสินใจ บางคูที่จะแยกแตตัดสินใจไมแยกจากกัน 

เปนการตัดสนิใจดวยตนเองเพ่ือมาทบทวนครอบครัว 

ปฏิบัติการ “พลเมือง” ปฏิรูป “พลแมว” ผูเขียน อภิญญา ตันทวีวงศ

มาถึงตรงน้ีเราไดมองเห็นชีวิตของคน 3 คน ที่ดำเนินบทบาท

ในการชวยเหลือท้ังคนและแมวในเมืองใหญ อยูอยางเงียบๆ 

และสานตัวเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางเปนธรรมชาติ  

โดยมจุีดเริม่ตนจากเหตกุารณเล็กๆ ในวนัธรรมดาๆ วันหนึง่ของ

ชีวิตปกติ และตางก็ยืนยันวาตนเองไมใชคนใจบุญ หรือคน

รกัแมวแตออนแตออก เพียงแตเปนคนท่ีเห็นปญหาหรอืความทกุข

ที่เกิดตรงหนาแลวไมนิ่งเฉย ตางยื่นมือเขาไปจัดการ โดยถาม

ตัวเองกอนวาจะทำอะไรไดบาง แลวก็ลงมือทำ พวกเขาตางก็เปนคนธรรมดาสามัญ

เหมือนท่ีพบเห็นไดตามทองถนน บนรถเมล หรือในท่ีทำงานทัว่ๆ ไปน่ันเอง   
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“นอกจากเรื่องราวทั้ง 32 เลมนี้ที่ปรากฏในเว็บไซต ผูอาน
สามารถคนหาเรื่องราวดีดีอีกมากมายไดที่เว็บไซต 

www.dee.dee.in.th”
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 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)  ไดจัดทำ “ธนาคาร

เรื่องราวดีดีแหงชาติ”  เพื่อเปนฐานขอมูลขนาดใหญของกรณีตัวอยาง

การสรางสงัคมทีด่งีามในสังคมไทย โดยพฒันาขึน้มาภายใตปรัชญาของการ 

“รูรอบ” และเปน “ประโยชนตอสาธารณะ” เพ่ือชวยหนุนเสริมยุทธศาสตร

การสรางสังคมสุขภาวะ ที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 

 เรื่องราวดีดีในธนาคารมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ

กลุมคน เครือขาย ที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาในการดำเนินงาน สามารถเปน

แบบอยางเพ่ือการเรียนรูและการปฏิบัติได รวมท้ังมีสวนสนับสนุนการ

พัฒนานโยบายสาธารณะดานสุขภาพแบบมีสวนรวม 

 “ธนาคารเร่ืองราวดีดีแหงชาติ”  เปนแหลงเผยแพรเรื่องราวที่มี 

สวนสรางเสรมิกำลังใจ และเปนแรงบันดาลใจใหกบัผูคนในสงัคม เปนเสมอืน

พื้นที่สาธารณะที่เปดโอกาสใหผูใชประโยชนไดเห็นภาพของเร่ืองราวตางๆ

ไดอยางชดัเจน  มกีระบวนการแลกเปลีย่น เรยีนรูระหวางผูใชทีห่ลากหลาย 

เพ่ือนำไปสูการปรับเปลีย่นแนวคดิ และการปฏบิตั ิรวมถึงการขยายเครือขาย

ที่มุงม่ันสรางสังคมแหงสุขภาวะ  
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รายชื่อผูดำเนินงาน ผูประสานงานหลักของคณะบุคคลและ 
กลุมองคกรท่ีดำเนินการกิจกรรมตางๆ  
  
1. เลิกดื่มเถิดที่รัก 
 คุณรัตนา สารคุณ 

 บานเลขที่ 38 ม.9 ต.โนนหนามแทง 

 อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 
 
2. ตามรอยสมุนไพร สรางหัวใจที่เปนไท 
 ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร 

 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

  32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.ทางาม อ.เมือง 

  จ.ปราจีนบุรี 25000 

 โทรศัพท 037-211088 
           
3. สถาปนิกชุมชน ผูออกแบบ “ความภาคภูมิ” ใหผูดอยโอกาส 
 คุณปฐมา หรุนรักวิทย  

 CASE Studio 

 121/1 ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

 โทรศัพท  02-9195918 
             
 4. ในน้ำไมมียา ในนามีอิสระ 
 คุณวิลิต เตชะไพบูลย  

 156/2 ม..8 ต.ทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
 
5. คุณยายแอนดเดอะแก็งค 
 คุณลัดดาวัลย ชัยนิลพันธุ    

 239 ถ.แกวนวรัฐ  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม  50000 
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6. ไมใชแคกาแฟ แตคือการอยูรวม (กาแฟดอยชาง) 
 คุณวิชา พรหมยงค  

 บริษัทดอยชางเฟรช โรสเต็ด คอฟฟ  

 82  ถ. อุตรกิจ  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

 โทรศัพท  053-744741-2 
 
7. ครูซอสอนชีวิต 
 คุณอุนเรือน  หงษทอง   

 70 หมู 8 บานสหกรณ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50170 

 โทรศัพท 053 -375103 
 
8. นามะเฟองเมืองนิรมิต 
 คุณคำกอง อามาตยมนตรี   

 เทศบาลตำบลนามะเฟอง  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000 

 โทรศัพท 042-000482 
 
9. ดูละคร แลวยอนดูชุมชน (กลุมละครมะขามปอม) 
 มูลนิธิสื่อชาวบาน  

 477 หมู 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50170 

 โทรศัพท 053 - 388158 
 
10. โรงเรียนสรางสุขที่บานเกิด (กลุมสรางสุข ชุมชนบานไสตนทง) 
 คุณสมพงศ สงวนพงศ   

 หมูที่ 2 บานนาสระ ต.ทายสำเภา อ.พระพรหม  

 จ.นครศรีธรรมราช 80000 

 โทรศัพท 075-343356 
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11. งานท่ีนำไปสูอิสรภาพ (กลุมบริษัทวังแดง) 
 คุณประวิทย เย่ียมแสนสุข 

 701/16-17 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน  

 กรุงเทพฯ 10330 

 โทร. 02-2155200   
 
12. ลุงขาวไขอาชีพ 
 มูลนิธิ “ลุงขาวไขอาชีพ”  

 ที่อยู 3/62  หมู 6 ซอย 33 ตะวันออก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง     

 ปทุมธานี 12120 

 โทร. 02-9027721  
 
13. หมอมง นักสูสองวัฒนธรรม 
 นพ.กันตพงศ เลาลือพงศศิริ 

 ศูนยบำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม 

 182 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 

 โทร. 053-268037-9 
 
14. ปลูกขาวในนา ปลกูคุณคาในชีวิต (เครือขายขาวคุณธรรม)  
 มูลนิธิธรรมะรวมใจ 

 80 หมู 8 ต.กระจาย อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 35150 

 โทรศัพท 045-795-505, 045-795048 
 
15. พุทธิกา อาสาขางเตียง (เครือขายพุทธิกา) 
 90 ซอยอยูออมสิน ถ.จรัญสนิทวงศ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด      

 กรุงเทพ 10700 โทรศัพท 02-883-0592, 02-8869881  

 โทรสาร 02-8830592 
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16. สานแสงอรุณ 
 64 ซอยสาทร 10 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพท 02-2370080 ตอ 217, 218 

 โทรสาร 0-2234-1665 

 E-mail: ssamag@yahoo.com    
 
17. คบเด็กสรางชายฝง 
 อาจารยมานะ สามเมือง 

 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ 

 135 หมู 2  ตำบลปาคลอก  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

    โทรศัพท (บาน) 076-245300-1  
 
18. ฟารมสัตว ฟารม (ความ) สุข 
 คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น 

 บริษัท แดรี่โฮม จำกัด 

 100/1 ต.พญาเย็น อ.ปากชองจ.นครราชสีมา 30320 
  
 คุณอัคระ  ธิติถาวร 

 ผลิตภัณฑนมแพะอินทรียพรุจำปา และศูนยการเรียนรูอัคระฟารม 

 43/1 ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

 โทร. 044-322-245 โทรสาร 044-322-230 
 
19. อานเขียน เปลี่ยนชีวิต 
 คุณสลา คุณวุฒิ 

 กองทุนศิลปนครูบานปา สลา คุณวุฒิ 

 เลขที่ 9 ซ.รามอินทรา 93 ถ.รามอินทรา แขวง-เขต คันนายาว 

 กรุงเทพฯ 10230 
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20. พลังเปลี่ยนชีวิตนอกระบบ 
 อาจารยนวลจันทร โพทา  

 77/221 ม.กุลพันธวิลล 9 อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230 
 
21. อยากปลูกรักเราใหนานๆ หนอย 
 คุณสมชาย-คุณลัดดาวัลย กิจนิตชีว  

 91 ซ.ประชาอุทิศ 5 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสีกัน  

 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
 
22. เครือขายบานเรียน (สมาคมบานเรียนไทย) 
 เลขที่ 64 ซอยสาทร 10  

 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพทและโทรสาร 02-266-9727 หรือ 08-1647-2256 

 E-mail : thaihomeschool@gmail.com 
 
23. ยิ้มละไม ดนตรีรีไซเคิล (กลุมโลกทัศนสโมสร) 
 18/75-76 หมูบานธนินทร แขวงทุงสีกัน เขตดอนเมือง  

 กรุงเทพฯ 10210 

 โทรศัพท  02-536-2434 , 089-777-0213  

 E-mail : webmaster@yimlamai.net  
 
24. บำบัดทุกข บำรุงจิต ที่อโรคยาศาลา 
 พระปพนพัชร  จิรธัมโม 

 อโรคยศาล  วัดคำประมง  

 95 หมู 4 ต.สวาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 

 โทรศัพท/โทรสาร  042-779276 

 โทรศัพท   081-6016960, 081-1117107, 081-7396455 
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25. เอิ้นใหลุกปลุกใหตื่น 
 พอเล็ก กุดวงศแกว  

 234 หมู 5 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 
 
26. สวนของคนขี้เกียจ 
 ลุงจอนิ โปโดเชา 

 บานหนองเตา ต.แมวิน อ.แมวาง  จ.เชียงใหม 

27. ผาทอ ถักชีวิต ทอชุมชน   
 คุณสุพิศ สุวรรณมณี 

 97 หมู 5 ต.ชนแดนอ.สองแคว จ.นาน 55160 

 โทร. 089-5594434 

28. ปฏิบัติการ “พลเมือง” ปฎิรูปชีวิต “พลแมว” 
 คุณวชิรา ทวีสกุลสุข (รักษ) 

 wachira_rux@yahoo.com 
 
29. เรื่องเลาเมื่อเราลุก  
 คุณธีรวัฒน ศรีปฐมสวัสดิ์ 
 92/14 หมู 1 ตำบลบานใหม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม    

 73110  

 โทรศัพท 02-813-9784 

 คุณสันติ รุงนาสวน 
 ศูนยการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล.  

 16/10 หมู5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 7317 

 โทรศัพท 034 – 246584 
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 คุณองอาจ แกนทอง 
 ศูนยการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี(CILC) 

 ตู ปณ.11  เมืองพัทยา  ชลบุรี 20260  

 โทรศัพท  (038) 716 247-9  ตอ 8113  

 โทรสาร (038) 716 542 
 
30. ปนแปลงแตงชีวิต สานศิษยดวยปญญา 
 คุณสุทธิพันธ ชูคันหอม 

 48 หมู 13 บานทองอินทร ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป 

 จ.อุดรธานี 
 
31. ทุงยาวมารเก็ต ตลาดนี้ไมใชเงิน  
 คุณระวิวรรณ  กันไชยสัก  

 6/1 หมู 7 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 

 โทรศัพท 081 -0246712 
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บรรณานุกรม

สัมภาษณ

พฤฒิ เกิดชูชื่น. กรรมการผูจัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด จังหวัดสระบุรี.

สัมภาษณ (6 กรกฎาคม 2551).

พอผาย สรอยสระกลาง. สัมภาษณ (10 สิงหาคม 2551).

พอคำเดื่อง ภาษี. สัมภาษณ (11 สิงหาคม 2551).

ลุงจอนิ โอโดเชา. สัมภาษณ (18 สิงหาคม 2551).

ระวิวรรณ กันไชยสัก. ประธานกลุมแมบานทุงยาว จังหวัด ลำพูน 

สัมภาษณ (19 สิงหาคม 2551).
 

ลัดดาวัลย ชัยนิลพันธุ(ยายแอว). ศูนยพัฒนาเยาวชนเชียงใหม   

สัมภาษณ (20 สิงหาคม 2551). 
 
มานะ สามเมือง.  โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ จังหวัดภูเก็ต  

สัมภาษณ (19 กันยายน 2551). 
 

อัคระ ธิติถาวร. ผูผลิตนมแพะพรุจำปา สัมภาษณ (19 กันยายน 2551). 
 

วิลิต เตชะไพบูลย. สัมภาษณ (10 ตุลาคม 2551). 
 

ผูปวยอโรคยศาล. จังหวัดสกลนคร สัมภาษณ (18 ตุลาคม 2551). 

 



- 192 -

หนังสือ 
 
หนังสือชุด “บนัทกึเร่ืองราวดีๆ  ในสังคมไทย” ของสำนกังานคณะกรรมการ 
สุขภาพแหงชาติ 
 
ชัฎสรวง คงสาธิตพร.อยากปลูกรักเรา ใหนานๆหนอย.กรุงเทพฯ : สำนักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

ชัฎสรวง คงสาธิตพร.พลังเปลี่ยนชีวิตนอกระบบ.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

ชิด ชยากร. คบเด็กสรางชายฝง.กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(สช.), 2552 
 

ฐาปนา พึ่งละออ.ตามรอยสมุนไพร สรางหัวใจที่เปนไท.กรุงเทพฯ : สำนักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

ฐาปนา พึ่งละออ.สถาปนิกผูออกแบบ “ความภาคภูมิ” ใหชุมชน.กรุงเทพฯ : 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

ฐาปนา พึ่งละออ.ในน้ำไมมียา ในนามีอิสระ.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

บุญยงค เกศเทศ.เอ้ินใหลุก ปลุกใหตื่น.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

บุญยงค เกศเทศ.ปนแปลงแตงชีวิต สานศิษยดวยปญญา.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

ปยนาถ ประยูร.เครือขายบานเรียน ทางเลือกและอิสรภาพในการจัดการศึกษา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.), 2552. 
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ปยนาถ ประยูร.ยิ้มละไม ดนตรีรีไซเคิล.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

พรวิไล คารร.งานที่นำไปสูอิสรภาพ.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

มหรรณพ โฉมเฉลา.นามะเฟอง เมืองนิรมิต.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

มหรรณพ โฉมเฉลา.ดูละคร แลวยอนดูชุมชน.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

รวิวาร โฉมเฉลา.ครูซอสอนชีวิต.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

รวิวาร โฉมเฉลา.ไมใชแคกาแฟ แตคือการอยูรวม.กรุงเทพฯ : สำนักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

รวิวาร โฉมเฉลา.คุณยาย&เดอะแกงค.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

วิวัฒน วนรังสิกุล.โรงเรียนสรางสุขที่บานเกิด.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

วีระศักร จันทรสงแสง.สานแสงอรุณ.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

วีระศักร จันทรสงแสง.พุทธิกา อาสาขางเตียง เคียงขางยามปวยไข เผชิญความตาย
อยางสงบ.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

สรอยแกว คำมาลา.เลิกดื่มเถิดที่รัก.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แหงชาติ (สช.), 2552. 
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สรอยแกว คำมาลา.อานเขียน เปลี่ยนชีวิต.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

สุชาดา ภูทองคำ.บำบัดทุกข บำรุงจิต ที่อโรคยศาล.กรุงเทพฯ : สำนักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 552. 
 

สุธิดา วงษอนันต.ปลูกขาวในนา ปลูกคุณคาในชีวิต.กรุงเทพฯ : สำนักงาน 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

สุพิตา วรุณปติกุล.ฟารมสัตว ฟารม (ความ) สุข.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

สุวิชานนท รัตนพิมล.สวนของคนข้ีเกียจ.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.), 2552. 
 

สุวิชานนท รัตนพิมล.ผาทอ ถักชีวิต ทอชุมชน.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

องอาจ เดชา.ทุงยาวมารเก็ต ตลาดน้ีไมใชเงิน.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

อรสรวง บุตรนาค.หมอมง นักสูสองวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 

อรสรวง บุตรนาค.ลุงขาวไขอาชีพ หน่ึงคนคิด หลายชีวิตเติบโต.กรุงเทพฯ : 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
 
อภิญญา ตันทวีวงศ.ปฏิบัติการ “พลเมือง” ปฏิรูปชีวิต “พลแมว”. กรุงเทพฯ : 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.), 2552. 
  

อภิญญา ตันทวีวงศ.เรื่องเลา เมื่อเราลุก.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.), 2552. 
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หนังสืออ่ืนๆ 
 

กอเดอร, โยสไตน.โลกของโซฟ : เสนทางจินตนาการสูประวัติศาสตรปรัชญา.สายพิณ 

ศุพุทธมงคล (แปล), กรุงเทพฯ:คบไฟ, 2539. 
 

นิรชา อัศวธีรากุล (บรรณาธิการ).ชุมชนอยูเย็นเปนสุข.กรุงเทพฯ:สำนักงานปฏิรูป
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